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ELSEN TENTDIENST
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m.m.v. Gospelkoor ENJOY

DEEL JE LEVEN……

GEMEENTEAVOND
8 juni 20.00 uur
Martinushof
BUURTDIENST STOKKUM
Zondag 2 juli 10.00 uur
Geen dienst in de Martinuskerk
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foto: Samenloopvoorhoop.nl

De derde “Samenloop voor Hoop” is in Dronten geweest op 21 mei 2017.
“Samenloop voor Hoop” is een benefietloop voor de kankerbestrijding van het KWF.

LEVEN MET HOOP
Ter voorbereiding op een bijbelcursus in Roemenië wilde ik mijn kennis van ons eigen land opfrissen, zodat ik niet
met een mond vol tanden sta, als het gaat om onze vaderlandse geschiedenis. Ik kwam niet verder dan een paar
bladzijden uit een boek van Jaap ter Haar: Geschiedenis van de lage landen. Het desbetreffende gedeelte beschrijft
de periode, toen Duitse soldaten ons land op 10 mei 1940 binnenvielen. Toen gebeurde wat velen niet echt voor
mogelijk hadden gehouden. Geloven dat de oorlog ons land wel voorbij gaat was een ijdele hoop.
Wanneer Rotterdam op 14 mei wordt gebombardeerd, is de capitulatie snel een feit. Precies 77 jaar later staat
Rotterdam weer in het nieuws. Nadat er stil is gestaan bij het toenmalige bombardement, gaat de aandacht uit
naar de laatste en beslissende voetbalwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles. Dankzij drie doelpunten van
aanvoerder Dirk Kuyt gaat zijn team er met de overwinning vandoor en viert de stad een feest waar het 18 jaar op
heeft moeten wachten. Maar al sinds zijn terugkomst had Kuyt er het geloof in gehad, dat hij dit nog mee zou
maken. Het was een droom, die uitkwam.
Uit zijn terugblik en die van de trainer Giovanni van Bronckhorst maak ik op, dat er de nodige voorbereiding aan
voorafging. Het betekende ook werken aan een houding. Gaan geloven dat het kán, en er dan gezamenlijk aan
werken, van voetballer tot bij wijze van spreken de secretaresse, zo lees ik in een krantenartikel. Nu kun je hier bij
aantekenen dat je toch ook geluk moet hebben en dat je afhankelijk blijft van omstandigheden, die je niet in de
hand hebt. Maar wanneer de juiste instelling ontbreekt, kun je hopen totdat je een ons weegt. Dan zul je niet snel
een dergelijke prijs binnenhalen. Of je moet wel heel veel geluk hebben.
Zou het in de kerk niet net zo werken, als het gaat om het bereiken van bepaalde doelen? En hoe zou het zijn op
persoonlijk vlak? Het lijkt me wel dat je onderscheid maakt tussen wat haalbaar is en wat een droom blijft. Maar
wanneer je hier ergens tussenin gaat zitten, mag je voor ogen houden dat God je in deze verwachting richting
geeft en steun biedt. Als je niet weet waar je op mag hopen, hoef je niet in passiviteit te vervallen. Op zijn minst
spreek je uit wat je op je hart hebt en leg je dat aan God voor, in het geloof dat je bidden wordt gehoord.
Een bijbel tekst die mij aanmoedigt om meer te verwachten dan waar ik werkelijk geloof aan hecht, is te vinden in
Efeziërs 3. Daar schrijft Paulus dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken (zie vers
20).
In een andere brief schrijft hij, dat we in ons bidden mogen terugvallen op de hulp van de heilige Geest, die ons
met Pinksteren is gegeven. ‘Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest
zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.’ (Romeinen 8: 26)
In datzelfde hoofdstuk komt ook zijn hoop op een andere tijd ter sprake, een wereld zonder angst voor ziekte,
dreiging en dood. Al het lijden, dat er om ons heen te zien valt, gaat voorbij.
Hoe dat wordt gerealiseerd, blijft voor mij een vraag. Of er op deze aardbol iets zal gaan veranderen ten goede of
dat de verandering heel onze wereldorde overstijgt, weet ik niet. Ik vermoed het laatste, maar sluit het eerste niet
uit, maar ik heb niet de illusie dat het zonder strijd zal gaan. Uiteindelijk zal God slagen in zijn doel.
Wie daar aan vasthoudt en in die verwachting volhardt (Rom. 8: 25), leeft met hoop.
M. Dijkstra
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Protestantse Gemeente Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890
Kerkenraad:
Preses: Dhr. H.J. Bolink
Email: h.bolink@bvna.nl
Stationsweg 28, Markelo
Tel. 0547 363167
Scriba: Mevr. G. Rabe
Email: scriba@pkn-markelo.nl
Lochemseweg 20
Tel. 0651 424315

Kerkdiensten
Zondag 4 juni Pinksteren
Martinuskerk

10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Zendingswerk
Tentdienst Elsen m.m.v. Gospelkoor ENJOY

10.30 uur ds. Rienke Vedders-Dekker
Eindcollecte: Ronald McDonald huizen
Zondag 11 juni Martinuskerk.

Afscheid kinderen v d Zondagsschool en Kindernevendienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Zondagsschool

Voorganger: Ds. M. Dijkstra,
Email: martends@caiway.net
Tolweg 3
Tel. 0547 361238

Zondag 18 juni Martinuskerk

Koster: Jeroen Noltus
Email: martinushof@pkn-markelo.nl
Tel. 0547 363890

Zondag 25 juni Martinuskerk

Kerkelijk bureau:
Adres: Kerkplein 41, tel. 361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl
Openingstijden: maandag van 10 -12 uur
Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink
(financiële adm.)
Woensdag & vrijdag van 10 - 12 uur
Mevr. Gerdien Rabe
(leden adm.)

Vrijdag 30 juni

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Bankrekening:
NL 73 RABO 034 07 01 153

De stichting Noabers i.o.
Bankrekening:
NL 43 RABO 0315 0293 82
Diaconie Protestantse Gemeente:
Bankrekening:
NL 65 RABO 034 07 00 327
Colofon
Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. D. Klein Horsman,
De Hiele 24, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom,
Goorseweg 45, tel. 361439
Dhr. M.H. van Vrouwerff,
Stationsweg 25, tel. 361609
Dhr. F. van Zwol,
Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het volgende blad verschijnt op:
3 juli 2017.
Inleveren kopij vóór: 22 juni 2017.
Naar:
kerkblad@pkn-markelo.nl
Kosten advertenties:
1/12 bladzijde - € 100 per jaar
1/6 bladzijde - € 200 per jaar
Aanvraag bij het kerkelijk bureau in de
Martinushof

10.00 uur ds. R. Nijhuis uit Rijssen
Eindcollecte: Diaconie / Sensoor
10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Hengelo
Eindcollecte: CvK / instandhouding eredienst
Anholtskamp – Zangavond

18.45 uur ds. A. Snier uit Goor
Collecte: Diaconie
Zondag 2 juli Buurtdienst Stokkum

10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte beide diensten: CvK / Onderhoudsfonds
OPENLUCHTDIENST?
Op zondag 2 juli zou Dini Beuving in het dorp voorgaan en ds.
Deodaat van der Boon in Stokkum. Maar vanwege een bevestiging van een leervicaris heeft hij deze buurtdienst teruggegeven.
Toen het niet lukte om voor hem een vervanger te vinden,
ontstond het idee om Dini Beuving te vragen in Stokkum voor
te gaan en geen dienst te houden in het dorp. Iedereen
is welkom in deze buurtdienst.
Mensen uit het dorp kunnen zich verzamelen op het Kerkplein
om ong. 09.30 uur en dan in groepsverband per fiets naar
Stokkum gaan. Bij mooi weer kan de dienst zelfs in de openlucht worden gehouden.
Kunt of wilt u niet fietsen naar Stokkum en hebt u geen vervoer, neem dan liefst enkele dagen vóór 2 juli contact op met
Frits van Zwol. Telefoon 0547 362652 en er zal vervoer geregeld worden

PINKSTEREN

Met Pinksteren vuurt de Geest mensen aan om te getuigen van
Jezus Christus. Tijdens de bijbelcursus in Roemenië bespreken we
gedeelten uit het boek Richteren. Daar lezen we eveneens dat het de
Geest van God is, waardoor sommigen de bezieling en moed vinden
om handelend op te treden. Wat ze uit zichzelf niet snel zouden
hebben aangedurfd, doen ze dan. Gideon is er een voorbeeld van.
Wat is mogelijk, wanneer wij het met God wagen? Wie heeft het lef
naar buiten te treden zoals op het Pinksterfeest?
Gelijktijdig met de dienst in het dorp is er op 4 juni een bijzondere
tentdienst in Elsen met ds. Rienke Vedders-Dekker als voorganger.
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ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP
In de Anholtskamp is er in de regel op de laatste vrijdag van de maand een zangavond, die begint om
18.45 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.
Op 30 juni zullen ds. Annerie Snier uit Goor en Jenny
Wibbelink de avond verzorgen.
U bent van harte welkom!

van der Zwan. Het is van 19.00 tot 19.45 uur in de
Martinushof. Wie hier bij wil zijn, is van harte welkom. Ook als u hier toevallig als toerist verblijft.
DOOPDIENST
Op 7 mei zijn Roelof Hoevink en Marèn Wessels gedoopt. De eerstvolgende gelegenheid wordt op zondag 3 september geboden.

KINDERDIENST / OPPASDIENST
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de
consistoriekamer. Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12
jaar zijn welkom bij de kinderdienst!
VERVOER
Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer?
Neem dan even contact op met Frits van Zwol tel.
0547-362652 en het wordt geregeld. Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.
ZONDAGSSCHOOL
Onder kerktijd (10-11 uur) is er in de Martinushof en
in Elsen de Zondagsschool voor kinderen van 4 t/m
12 jaar. Zit je op de basisschool dan kun je ook naar
de Zondagsschool!
HUISKAMERTAFEL
Iedere donderdagmorgen kunt u
vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur gezellig een kopje koffie of thee komen drinken aan de huiskamertafel in de Martinushof. Er zijn altijd mensen aanwezig waarmee u
een gesprek kunt voeren. Mocht u
er alleen even uit willen zijn, schuif
ook dan gerust aan. Er heerst altijd een goede en
ontspannen sfeer. Welkom!
Foto van het symbolisch bloemstuk,
dat in de toren
stond, bij de dienst
van 30 april, met
veel Canadese gasten.
In het stuk zijn de
kleuren van de Canadese vlag verwerkt en kleine Canadese vlaggetjes.

Wijk Noord
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net
vrije dag: maandag
WIJ GEDENKEN
Op Tweede Paasdag 17 april 2017 overleed Harmina
Johanna Klumpers, weduwe van Herman Kolkman, op
88-jarige leeftijd. De laatste weken van haar leven
verbleef zij in verzorgingshuis De Stoevelaar in Goor,
voordien woonde ze aan de Taets van Amerongenstraat.
De crematieplechtigheid vond plaats op 22 april jl. te
Nijverdal. H.L.

AGENDA
Op 8 juni om 20.00 uur is er de gemeenteavond in
de Martinushof, waar u kennis kunt maken met ds.
Elly van der Meulen. Zij is voor een bepaalde tijd
werkzaam in Markelo ter ondersteuning van de kerkenraad en wij nemen dan afscheid van Nynke van
Genderen, ds. Frans Wiersma en Bernard Slotman,
die door de classis Enschede tijdelijk waren toegevoegd aan de nog overgebleven kerkenraadsleden
begin 2016.
Op maandag 3 juli is de laatste bijeenkomst
voor de vakantie dat er liederen kunnen worden
geoefend uit het liedboek onder leiding van Bep

Tijdens een hartoperatie overleed Coba PaalmanWaarlo op 26 april in het UMC Utrecht ten gevolge van
complicaties. De laatste drie jaar leefde ze met hulp
van een LVAD (steunhart) en nu zou ze een donorhart
ontvangen. Coba keek vol verwachting naar deze
nieuwe kans uit, maar besefte dat het ook anders kon
gaan. Overeenkomstig haar laatste wens was ze nu
zelf donor. Haar man Hendrik, hun kinderen Richard,
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TROUWEN
Op 7 juli hopen Ben van Os en Jorien Meutstege
van de Koekoekslaan 105 met elkaar in het huwelijk te treden. Na de burgerlijke plechtigheid in ‘Het
Beaufort’ volgt rond de middag een dienst in de kapel
op het Weldam. Ds. Ary Braakman is gevraagd om
hierin voor te gaan. Laat het een mooie en geslaagde
dag worden. Langs deze weg wens ik hun Gods zegen
toe.

Dorien en Heidi met hun partners en kinderen verliezen
in haar een liefdevolle vrouw, zorgzame moeder en
oma. Coba was plichtsgetrouw en dacht eerder aan
anderen dan aan zichzelf. Dat toonde ze al op de
boerderij in Ruurlo, waar ze opgroeide met twee zussen en een broer. In Markelo werd ze het vertrouwde
gezicht van de apotheek als bezorgster van medicijnen. Thuis aan de Rijssenseweg 12 genoot ze van de
tuin en haalde voldoening uit het verhuren van de vakantieboerderij. Bij het vieren van het 40-jarig huwelijk
in februari ontdekte ze een creatieve kant van zichzelf
tijdens een workshop schilderen. De herdenkingsdienst
vond plaats in de Martinuskerk, waarna de teraardebestelling volgde. Coba is 63 jaar geworden. Moge de
hoop op een weerzien troost geven.

CURSUS
Van 8 tot 17 juni zal ik deelnemen aan een cursus in
Roemenië, waarbij we ons willen verdiepen in het
boek Richteren en de relatie tussen religie en geweld.
Er nemen predikanten vandaar en uit Nederland aan
deel. Na thuiskomst wacht me nog een vakantieperiode. Gedurende die tijd zullen collega’s zo nodig voor
mij waarnemen.

Op 26 april overleed Harm Schonewille thuis aan de
Koekoekslaan op de leeftijd van 79 jaar. Zijn roots liggen in Drenthe, waar hij in Alie Sluijer een vrouw voor
het leven vond. Ze kregen drie kinderen van wie het
eerste kort na de geboorte overleed. Totdat een hartinfarct het niet langer mogelijk maakte, was hij werkzaam
in het onderwijs. Vanaf de jaren ’70 beoefende hij dat
met passie aan de openbare basisschool ‘De Wehmekamp’ in Markelo. Nadien hield hij zich bezig met moeilijk lerende scholieren, raakte betrokken bij asielzoekers en stortte zich op het schilderen. Tijdens een
startdag van de kerk heeft hij met enthousiasme meegeholpen aan een creatieve werkvorm met schilderen.
Hij was actief bij de vrijwillige hulpverlening en een socialist in hart en nieren. Betrokken, creatief en bevlogen, zo typeren buren hem. Tot zijn spijt werd hij
steeds meer gehinderd door lichamelijk ongemak. Enkele maanden geleden werd duidelijk dat Harm ongeneeslijk ziek was geworden. Alie, hun beide dochters
Janine en Annemieke, en hun partners en kinderen
verliezen in hem een lieve man, vader en opa om trots
op te zijn. In een mede door hem vorm gegeven plechtigheid zijn we bijeen geweest in het crematorium te
Zutphen. Moge de hemelpoort voor hem opengaan.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818
WIJ GEDENKEN
Donderdag 11 mei overleed Gerrit Hendrik Kloots in
het ziekenhuis te Deventer in de leeftijd van 81 jaar.
Voorafgaande aan de ziekenhuisperiode heeft Hendrik
enkele maanden gerevalideerd in het PW Jansen verpleeghuis in Colmschate.
De dag na Koningsdag zou Hendrik verhuizen naar de
Anholtskamp. Daar was een appartement voor hem
ingericht. Zijn vrouw Dika en de kinderen en kleinkinderen hadden hem daar nog mooie jaren gegund,
in zijn eigen Markelo met alles en iedereen dichtbij.
Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
Hendrik was het 2e kind in het gezin Kloots Zijn zus
Hanna was de oudste.
Hendrik woonde zijn levenlang onderaan de Markelose berg aan de Roosdomsweg 32.
Hendrik trouwde op 13 augustus 1965 met Dika Lodeweges.
Hij was vader en schoonvader van Ria en Bennie, Ina
en Wolter en Erik en Wilma. En trotse opa van
Sjoerd, Niek en Karin, Marline, Leon en Rosan.
Tot het niet meer kon, runden Hendrik en Dika samen
de boerderij, waarnaast Hendrik een baan had bij de
coöperatie. Hij bracht zakgoed naar de boeren.
Hendrik was een groot en sterk man en tegelijkertijd,
juist een gevoelsmens, ”een mensen mens.” Hij hield
van gezelligheid en was zorgzaam. Hij was tevreden
met de kleine dingen in zijn leven. En heel blij met
zijn Dika.
Tijdens de afscheidsdienst droegen Erik, Ina en Ria
een gedicht voor en vertelde Wilma, van hoeveel betekenis Hendrik in hun leven is geweest.
Wij lazen een bijbelgedeelte uit Prediker; “Voor alles
is een Tijd”
Hendrik was een man van de tijd.
We dankten God voor alles wat Hendrik heeft gegeven en heeft nagelaten. G V-V

Op de leeftijd van 95 jaar overleed Albert ter Haar in
de Wheehof in Goor. Sinds 2005 was hij weduwnaar
van Dina Scholten met wie hij een boerderij had aan
de Rijssenseweg, die is voortgezet door hun zoon
Gerrit. Ze kregen nog een dochter, Dini, en klein- en
achterkleinkinderen. In zijn vrije tijd was Albert actief
bij de Coöperatie, de EHBO, en de kerk, waar hij bestuurlijke functies bekleedde. Hij was betrokken bij
de slipjacht en zong jaren lang bij het kerkkoor. Tot
op hoge leeftijd bleef hij deelnemen aan een gespreksgroep van de kerk. Zijn conditie hield hij op
peil met zwemmen. Albert was een man, die veel onderweg was op de fiets of met de auto. Zo onderhield
hij contact met veel mensen, totdat dit niet langer
meer vertrouwd was door een vorm van dementie.
Als ik aan hem denk, komen de verhalen boven over
de oorlogsjaren, toen hij voor de ‘Sturmführer’ moest
verschijnen. Of zijn ontmoetingen met leden van het
koninklijk huis. In de afscheidsdienst zijn dit soort belevenissen benoemd, met allerlei mooie en moeilijker
momenten uit zijn leven. In de hoop dat hij rust en
vrede vindt bij God, hebben we hem ter aarde besteld op de algemene begraafplaats te Markelo.
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Sensoor biedt hulp aan mensen die het even niet
meer zien zitten door een luisterend oor te hebben
via telefoon, chat of email. Kijk even op
https://www.sensoor.nl en steun dit werk door uw
gift in de collecte op 18 juni.

VAN DE VOORZITTER
De laatste keer van de (ex)voorzitter

Kerkenraad

Op donderdag 8 juni aanstaande om 20.00 uur
is er in de Martinushof een gemeenteavond waar
de heer Slotman, ds. Wiersma en ondergetekende als
afgevaardigden vanuit de classis voor het laatst bij
aanwezig zullen zijn. Op die avond zal ik verslag uitbrengen van onze werkzaamheden in Markelo en dan
vooral de periode vanaf de laatste gemeenteavond op
10 november van vorig jaar en zullen we van u als
gemeente afscheid nemen. In het volgende kerkblad zult u iets meer kunnen lezen over onze werkzaamheden van de afgelopen tijd.

Bent u niet in de gelegenheid om in de kerk te komen
maar wilt u wel iets geven voor deze collecten dan
kunt u uw gift overmaken naar de bankrekening van
de Diaconie NL65 RABO 0340700327 met de vermelding waarvoor uw gift bestemd is.
MARTINUSKERK GROENE KERK
ZON EN AARDE ALS BRONNEN
Houding: niet weren maar aanvaarden wat de natuur te bieden
heeft en aanwenden voor het klimaatdoel van de gebouwde omge-

Ook op die avond zult u kennis kunnen maken met
ds. Elly van der Meulen die per 1 juni als interim
predikant voor beperkte tijd in Markelo gedetacheerd
is. In het vorige kerkblad heb ik u al gemeld dat de
kerkenraad had ingestemd met de komst van een interim predikant die door het mobiliteitsbureau van de
Protestantse kerk in de gemeente gedetacheerd
wordt. Nu kunnen we u melden dat ds. Elly van der
Meulen beschikbaar is en zich o.a. zal inzetten in het
begeleiden van het beleid zoals het is ingezet en dit,
zo nodig, uit zal breiden. Zij zal onderzoek doen en
advies geven over de mogelijke invulling van de predikantsplaatsen, met name de invulling van het pastoraat zal hierbij een rol spelen. Zij zal zich, samen
met de kerkenraad en gemeente, buigen over de
vraag “wat voor gemeente willen wij zijn en hoe geven we daar vorm aan”.
Het is een goed besluit van de kerkenraad om in te
stemmen met de komst van een interim predikant.
Wij hebben het volste vertrouwen in de ondersteuning van ds. Van der Meulen aan de gemeente van
Protestants Markelo.

ving.
Het klimaat verandert door onze leefwijze.
Duurzaam leven is de beste overlevingsstrategie voor ons en onze (klein)kinderen.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Markelo heeft begin april besloten om GROENE KERK te
worden. Hiermee sluiten zij zich aan bij de meer dan
100 kerken en moskeeën in Nederland die ook willen
gaan voor een duurzamere samenleving.
Ook sluit de kerk zich aan bij het streven van de gemeente Hof van Twente om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn.
Een eerste stap is gezet op 24 april met de plaatsing
van 60 zonnepanelen op de Martinushof met een
vermogen van 17400 kWp per jaar, waarmee in ruim
driekwart van de elektriciteitsbehoefte van de Martinushof wordt voorzien. Na nog geen maand is nu al
meer dan 2000 kWh opbrengst gehaald. In geld hebben we nu al ruim € 400 bespaard.
Hiermee verminderen we ook de CO2 uitstoot, waarmee we bijdragen aan een beter klimaat.
De installatie is in 1 dag gedaan door Solar Services
Hof van Twente van de heer E. Leeftink uit Markelo.

Tot slot wil ik u, mede namens ds. Wiersma en de
heer Slotman, hartelijk danken voor uw vertrouwen
gedurende de afgelopen periode. Wij wensen de
Protestantse gemeente Markelo veel goeds en
Gods zegen toe!
Nynke van Genderen

Diaconie
COLLECTEN
PINKSTERZENDING op 4 juni
In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het
meeste werk in de kerk. Dankzij partnerorganisatie
Teyocoyani van Kerk in Actie krijgen lekenleiders
trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. De
gemeenteleden leren hoe ze kunnen omgaan met
conflicten en iets voor anderen kunnen betekenen.
SENSOOR op 18 juni

Verdere stappen die in gang zijn gezet om Groene
Kerk te zijn:

Alle producten die aangekocht gaan worden in de
Martinushof zullen zoveel mogelijk Fair-trade
producten zijn.

Alleen red ik het niet.

'Ik kreeg geen kant en klare oplossing, wel een duwtje in mijn rug. Iemand die met mij meedenkt en
meeleeft.'
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Verlichting zal de komende tijd worden vervangen
door spaarlampen of LED lampen.
Er is een werkgroep opgezet die zich gaat bezig
houden met de vervolgstappen.
UW ideeën………

Hebt u ideeën waar wij (en U) mee aan de slag
kunnen of hebt u al een plan en zoekt u medestanders, meld dit dan via Email: diaconie@pknmarkelo.nl

Jeugd- en Jongerenwerk
ZONDAGSSCHOOL
Binnen de zondagsschool zijn we
druk bezig geweest met het voorbereiden van de afscheidsdienst die op
zondag 21 mei 2017 plaats vond. In
deze dienst werd een stukje opgevoerd in samenwerking met de kindernevendienst. We hebben afscheid
genomen van Rosan Kloots en Jerina Vedders. We
wensten hen veel geluk toe. Tevens hebben we die
zondagmorgen afscheid genomen van een lid van de
zondagschool leiding. Wilma Kloots heeft ons verlaten
en voor heel wat jaren medewerking aan de zondagsschool in Elsen hebben we haar bedankt voor haar
hulp en inzet.
Op zondagmorgen 28 mei 2017 is het alweer de laatste zondagochtend van dit seizoen. We zullen dan
naar Elsen gaan en ons laten verrassen. Op zondagmorgen 4 juni 2017 is er nog een gezinsdienst in de
tent in Elsen. De zondagsschool zal weer starten in
september. Nader bericht volgt hier nog over.
Leiding Zondagsschool

di 13
wo 14
do 15
vr 16
za 17
zo 18
ma 19
di 20
wo 21
do 22
vr 23
za 24
zo 25
ma 26
di 27
wo 28
do 29
vr 30

Matteüs 8:2-13
Matteüs 8:14-22
Matteüs 8:23-34
Matteüs 9:1-8
Matteüs 9:9-17
Psalm 41
Matteüs 9:18-26
Matteüs 9:27-34
Matteüs 9:35–10:4
Matteüs 10:5-15
Matteüs 10:16-23
Johannes 3:22-36
Matteüs 10:24-33
Jesaja 28:1-13
Jesaja 28:14-29
Jesaja 29:1-8
Jesaja 29:9-16
Jesaja 29:17-24

za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5

Jesaja 30:1-14
Jesaja 30:15-26
Jesaja 30:27-33
Jesaja 31:1-9
Matteüs 10:34–11:1

Groot geloof
Genezingsdienst
Klein geloof
Wat is het grootste wonder?
Ziekte en gezondheid
Alleen gelaten?
Al/nog maar twaalf jaar
Niet kunnen zwijgen
Tournee
Eigen volk eerst
De Geest spreekt
Groter en kleiner
Op wie lijk jij?
Wartaal
Hoeksteen
Dromen zijn bedrog
Kritiek van klei
Toekomstbeeld

Juli 2017
Geen buitenlandse hulp
Vluchtverhaal
Goddelijk geweld
Bewaking
Tweedeling

KERKKOOR
Op 27 april jl. is Albert ter Haar op 95 jarige leeftijd
overleden. Hij was jarenlang zingend lid van ons koor
en zong de baspartij van 1964 tot 2014.
Vijftig jaar trouw lid, verzuim kende hij niet en hij
had altijd goede zin.
Het enige waar hij niet zo dol op was, waren liederen
in een andere taal. Maar waar mogelijk hebben we
hem daarmee geholpen.
We bewaren warme herinneringen aan ons erelid Albert.
"Ga met God en Hij zal met je zijn" Lied 416.
Namens allen van het Markelo's Kerkkoor.
Henk Beumer.

Algemeen

.
mei 2017
zo 28
ma 29
di 30
wo 31

2 Johannes
3 Johannes
Ezechiël 8:1-18
Ezechiël 9:1-11

do 1
vr 2
za 3
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10
zo 11
ma 12

Ezechiël 10:1-22
Ezechiël 11:1-13
Ezechiël 11:14-25
Psalm 87
Romeinen 9:1-18
Romeinen 9:19-33
Romeinen 10:1-13
Romeinen 10:14–21
Romeinen 11:1-24
Romeinen 11:25-36
Johannes 2:23–3:13
Johannes 3:14-21

Liefdesbrief
Persoonlijke brief
Met de haren erbij gesleept
Gemerkt

juni 2017
De Heer verschijnt
Wraakactie
Belofte van terugkeer
Oogstfeest
Trouw aan de belofte
Keuzevrijheid
Belijdenis
Door te luisteren kom je tot geloof
Dankbaar, niet hoogmoedig
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
Wantrouwen
Licht in de nacht

Op 3 mei hebben we als koor, aangevuld met belangstellenden, een mooie busreis gemaakt naar het
openlucht museum in Arnhem.
’s Morgens om 9 uur zijn we vertrokken vanaf De
Poppe en via de binnenwegen gingen we naar Rheden, waar we koffie hebben gedronken. Na de koffie
maakten we een mooie busrit over de Posbank. Bij
het Openlucht Museum aangekomen kregen we alle-
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maal een lunchpakket. Na de lunch konden we op eigen gelegenheid de diverse gebouwen in het mooie
park bezoeken. Natuurlijk was er ook een kerkje in
het museum en we zouden geen kerkkoor zijn als we
niet een poging ondernamen om daar een paar liederen te zingen onder leiding van onze 2 e dirigente Bep
van der Zwan.
Moe van het lopen door het park gingen we weer
huiswaarts en om 18.00 uur konden we nog lekker
genieten van een heerlijk 3 gangen diner in de Poppe.
Zondag 25 juni zal ons koor meewerken aan een
kerkdienst in de Johanneskerk in Diepenheim.

Pinksterfeest = Zending.
Een voorbeeld van zending in 2017.
In afgelegen dorpjes in Nicaragua komt vaak maar
twee keer per jaar een voorganger langs. Daarom
doen leken het meeste werk in de kerk. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en
van theologie. Via een partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw.
Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid.
Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint men ook hoe ze
met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen
betekenen voor anderen.
De gemeenten veranderen zichtbaar door deze
aanpak.
Op zondag 4 juni collecteren we voor het
zendingswerk van Kerk
in Actie.
Helpt u mee om deze
collecte te doen slagen? Hartelijk dank!

Mooie en bruikbare goederen voor de fancy
fair.
Indien u nog mooie en bruikbare huishoudelijke
goederen heeft voor de fancy fair, laat het ons dan
a.u.b. weten. Wij komen deze spullen, na
beoordeling, dan graag bij u ophalen.
U kunt hiervoor contact opnemen met:
Linie Welmer ( tel.362601 / 06-11951057) of
Henk Jansen ( tel.364488).
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

FANCY FAIR
Fancy fair zaterdag 16 september 2017
Dit jaar zal op de 3e zaterdag van september weer de
jaarlijkse fancy fair op het kerkplein georganiseerd
worden.
Uiteraard doen wij weer ons best, samen met de vele
vrijwilligers, om er een gezellige dag van te maken
met een mooi aanbod huishoudelijke goederen.

Ook
uw
gift
in
de
zendingsbus
bij
de
uitgang van de kerk zal in
het 2e kwartaal van 2017
worden
bestemd voor
zending in Nicaragua

ENJOY GENIET!
Ook dit voorjaar laat Enjoy zich weer van haar goede
kant zien. Naast de optredens in de Martinuskerk, het
St. Elisabeth in Delden en op de Hofkoren in de
Reggehof werden we dit jaar ook gevraagd om te
zingen op 4 mei in Bathmen.
Tijdens een prachtige bijeenkomst ter gelegenheid
van dodenherdenking in de dorpskerk in Bathmen
hebben we een aantal liederen gezongen. Een eer om
dit te mogen doen.
Maar ook voor de komende tijd hebben we een paar
leuke optredens om naar uit te kijken. Te beginnen
op eerste Pinksterdag tijdens de kerkdienst in de
feesttent in Elsen. Ook mensen van buiten de buurt
zijn natuurlijk van harte welkom! Deze dienst op 4
juni start om 10.30 uur.
Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereiding
van een concert op 6 oktober. Samen met
gospelgroep ‘The Ballad Singers’ uit Borculo e.o.
organiseren we een concert ter afsluiting van
ons 10 jarig jubileumjaar. We maken er een
afwisselend programma van met zang, dans en
gastoptredens. Noteer het vast in je agenda: 6
oktober om 20 uur in de Martinuskerk.
Verdere
informatie
volgt.
Houd
ook
onze
facebookpagina en website in de gaten.
www.facebook.com/enjoymarkelo
http://www.koor-enjoy-markelo.nl

HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo
prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden
in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan
ons door te geven.
Een in memoriam van maximaal 200 woorden is
aan te leveren bij de wijkpredikant.
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek
ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

RADIO KERKLOKAAL
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactie adres: Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat
112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937
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Ook meedoen met
Kleurrijk in de Hof?

je

organisatie

aan

geval en wordt het aanbod uitgebreid met dans.
Andere organisaties die zich hebben aangemeld
zijn, onder meer, Jeugdcircus Caroly, Wereldwinkel
Delden en Wijkvoorziening 't Doesgoor. Kinderen
kunnen zich laten schminken door de Hofschminkers. Doet jullie organisatie ook mee met een activiteit? Het is tevens een mooie manier om je
vereniging, stichting of organisatie aan de bezoekers te presenteren!

Wanneer? Zaterdag 15 juli 11.00 – 16.00 uur
Waar? In en rondom het gemeentehuis in Goor
Vorig jaar werd Kleurrijk voor het eerst georganiseerd. En met groot succes want het
evenement trok vele bezoekers. Door het
aanbod van diverse activiteiten van verenigingen, stichtingen en geloofsgemeenschappen uit de Hof kwamen mensen met elkaar in contact. Want dat is het doel van
Kleurrijk in de Hof. Veel nieuwe
inwoners in de Hof hebben immers behoefte kennis te maken
met de Nederlandse samenleving.

Hoe kun je meedoen?
Met een eigen activiteit waarbij
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Meld je aan bij Kleurrijk in
de Hof door een e-mail te sturen
naar Richard Minnen, kleurrijkindehof@gmail.com Of bezoek ons
eerstvolgende overleg, ter voorbereiding op Kleurrijk, op donderdag 1 juni a.s. om 19.00 uur
bij De Klokkenkamp in Goor (gebouw naast de Hofkerk, Diepenheimseweg 2 in Goor). Kleurrijk
in de Hof wordt, gezamenlijk,
georganiseerd door Goor in Dialoog, Hofkerk, Hof van Twentse
Uitdaging en Salut Welzijn.
www.kleurrijkindehof.nl

Presenteer je vereniging, stichting of organisatie met een activiteit
Tijdens de eerste Kleurrijk was van
alles te doen op het gebied van sport,
muziek, cultuur en een proeverij van
lekkernijen uit diverse landen. Zo
konden kinderen voetballen en hield
de Muziekschool Hof van Twente haar
jaarafsluiting. Dit jaar is dat ook het

Foto van de dienst met Canadezen op 30 april 2017
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