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DEEL JE LEVEN……

THEMADIENST Martinuskerk
‘VROUWEN’
Zondag 14 mei 10.00 uur
met het koor
“Samen op weg” uit Bergentheim
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GEDENKEN OP 4 en 5 MEI, WAT ZIEN WE NU?
Aanslagen door enkelingen in naam van IS, gebruik van gifgas in Syrië, aanvallen op konvooien met vluchtelingen,
militair machtsvertoon van Noord Korea, schending van ons luchtruim door Rusland, de VS die hun spierballen tonen en een confrontatie niet uit de weg gaan: waar leidt dit allemaal nog toe? In ons land is er sinds 1945 vrede,
maar hoe stabiel is die vrede? Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld en staan we stil bij de
mannen en vrouwen, die hun leven sindsdien hebben gegeven voor de vrijheid van anderen. Maar bij het zien van
de beelden van een aanslag in Parijs vroeg de Canadese oorlogsveteraan Frank Graham zich af of hun strijd niet
tevergeefs is geweest.
Je moet hopen dat er geen
beslissingen worden genomen met fatale gevolgen.
Dat er niet wat mis gaat in
het Midden Oosten of dat
Rusland een aanleiding ziet
om in te grijpen in een buurland, en daarbij de inschatting maakt dat het de slag
kan winnen en een militaire
reactie van NAVO-landen uitblijft. Als ik denk aan uitlatingen van Russische generaals over hun potentie om
Europese steden met een
atoombom te treffen, dan
hoop ik maar dat het gezonde verstand het wint van zulk
een dwaasheid. Inzet van
nucleaire wapens leidt alleen
maar tot verliezers. De productie van een raket die vanaf 2018 in staat is om een
land als Frankrijk in een keer
te vernietigen, is toch afschrikwekkend? Misschien is
het zo ook wel bedoeld, maar
wie garandeert dat het nimmer zal worden gebruikt? Bij
de vredesdemonstratie in
Kranslegging op 8 april bij de pas onthulde plaquette ter ere van de bevrijders van Markelo
Amsterdam in 1982 was ik
een van de 400.000 deelnemers, die betoogden tegen de plaatsing van nieuwe kernraketten in Nederland. Het
ontwikkelen van dergelijke wapens houdt in dat je bereid bent om ze te gebruiken. En precies hiertegen heb ik me
willen verzetten. Een ander huldigt juist de strategie dat ze een potentiële vijand ervan weerhouden om een
atoomwapen in te zetten. Vanwege de te verwachten tegenaanval met alle gevolgen van dien.
Wanneer ik alleen ben en me dit soort scenario’s voorstel, wellen er soms tranen op om alle leven dat wordt vernietigd, om al die akkers, die niet meer zijn te gebruiken, al die prachtige landschappen, die worden verwoest. Al
dat zinloze bloedvergieten en het abrupte afbreken van zo vele mooie en idealistische initiatieven om deze aarde
leefbaar te houden. Zeggen beelden van de Tweede Wereldoorlog nog niet genoeg? Een oudere, die ik bezocht,
verwacht dat God het niet zo ver laat komen. Daar ben ik niet zo zeker van. Het droppen van een atoombom op Hiroshima en Nagasaki is ook niet tegengehouden. Het ombrengen van zes miljoen Joden evenmin.
Maar wat dan? Er zijn er ook, die intussen zo genoeg hebben van terreur en oorlogsgeweld, dat ze zich er van afwenden. Je kunt er immers toch niets tegen uitrichten. Het maakt je alleen maar bedrukt en bevestigt je gevoel
van machteloosheid. In de bijbel is er een gelijkenis, waar de nadruk ligt op Gods geduld met ons mensen. Dat
gaat over een boer, die tarwe zaait maar een ander zaait er stiekem onkruid tussen. Een verstandig boer zou ervoor zorgen, dat dit onkruid weg wordt geschoffeld. Maar in de uitleg van Jezus volgens het evangelie van Mattheus (13: 24-30, 36-43) laat God (de boer) dit onkruid staan en opgroeien. Het bedoelde onkruid (Dolik) en tarwe lijken bovendien te veel op elkaar.
Toch komt er een moment van oogsten. Dan zal alles wat goed is overblijven en wat verkeerd is, verdwijnen.
Dat moment duidt de voltooiing van deze wereld aan. In Psalm 90 wordt herinnerd aan de goddelijke kracht waardoor deze aarde is gevormd. Diezelfde God is ook vandaag en voor altijd God. Moge Hij ons handelen bevestigen,
zo eindigt die Psalm.
En ons handelen, mag gericht zijn op het goede. Strijd dan de goede strijd, doe het samen en verlies de moed niet.
Want God blijft een toevlucht en geeft de overwinning.
M. Dijkstra
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Kerkdiensten
Zondag 7 mei Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 14 mei Martinuskerk Themadienst Moederdag
m.m.v. koor “Samen op weg” uit Bergentheim
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / themadiensten
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 21 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Regenbooggroep
Donderdag 25 mei Martinuskerk hemelvaartsdag
09.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK
Vrijdag 26 mei Anholtskamp Zangavond
18.45 uur mw. H. Poelert uit Laren
Collecte: Diaconie
Zondag 28 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon uit Wassenaar
Eindcollecte: CvK
Zondag 4 juni Pinksteren
Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Zendingswerk
Tentdienst Elsen
10.00 uur ds. Rienke Vedders-Dekker
Eindcollecte: Ronald McDonald huizen
In het vorige kerkblad is op de voorpagina een foute aanvangstijd
vermeld voor de Paasdienst in de Martinuskerk.
Excuses voor de foute vermelding .
DOOPDIENST
Roelof Hoevink en Marèn Wessels zijn aangemeld als dopelingen
voor zondag 7 mei door hun ouders, Johan en Baukje, respectievelijk Arne en Carien. De eerstvolgende doopdienst is gepland op 3
september.
THEMADIENST
In de themadienst van zondag 14 mei staan vrouwen centraal. De
dienst valt samen met Moederdag, een dag waarop alle moeders in
het zonnetje worden gezet. Een ontbijtje op bed, het knutselen van
een cadeautje op school of een bosje bloemen, allemaal manieren
om de waardering voor je moeder te uiten. Maar moeten we op een
dag als deze niet alle vrouwen in het zonnetje zetten. Want alle
vrouwen moeder of niet nemen een belangrijke plaats in ons leven
in en zijn allen op hun eigen manier sterke persoonlijkheden. In de
dienst staan we stil bij het moederschap en de viering hiervan. De
dienst zal muzikaal omlijst worden door het koor 'Samen op weg'
uit Bergentheim en Dini Beuving zal in deze dienst voorgaan. De
dienst begint om 10.00 uur en na afloop is er achter in de kerk de
mogelijkheid om koffie te drinken en met elkaar na te praten.
Iedereen is welkom; graag tot dan!
AFSCHEIDSDIENST
Op zondag 21 mei neemt Naomi Noltus afscheid van de kindernevendienst en doen Rosan Kloots en Jerina Vedders dat van de zondagsschool in Elsen. Het thema heeft te maken met lef.
HEMELVAARTSDAG
OP 25 mei begint de kerk om 09.00 uur zodat het voor iedereen die
naar de kerk gaat een beetje ‘dauwtrappen’ is.
De voorganger is dan ds. M. Dijkstra.
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Wijk Noord

PINKSTEREN
Op zondag 4 juni is er een tentdienst in Elsen met
als voorganger ds. Rienke Vedders-Dekker. Deze bijzondere dienst heeft te maken met het veertigjarig
jubileum van de buurtvereniging Herike-Elsen.
Gelijktijdig is er een pinksterdienst in de Martinuskerk.

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

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 26 mei zullen mevr. Hannie Poelert en Dina Nijkamp de avond verzorgen.
U bent van harte welkom!

WIJ GEDENKEN
Op 1 april overleed Anneke Nijmeijer-Sligman, echtgenote van Gerrit Nijmeijer. De laatste jaren werd ze
verzorgd op afdeling ‘De Herike’ in de Anholtskamp.
Voor die tijd verbleef ze in het Elisabeth-verpleeghuis
in Delden, waar ze in 2008 was opgenomen vanwege
MS. Ondanks aanpassingen in de woning aan de
Lammertinkweg lukte het niet meer om haar toen
nog langer thuis te houden. Al kort na de geboorte
van hun tweede kind kreeg ze last van deze slopende
ziekte. Een luchtweginfectie maakte onverwacht een
einde aan haar leven. Ze is 63 jaar geworden.
Anneke is geboren in Markelo en was de oudste van
drie kinderen. Tot in het begin van haar huwelijk
heeft ze bij de Rabobank gewerkt. Ze sprak anderen
niet snel tegen en was erg meegaand. Terwijl ze in
Delden steeds stiller werd, veerde ze in de Anholtskamp op. Ze keek graag naar sportprogramma’s en
had een kom met snoep voor haar bezoek. Hiervan
deelden we in de kring van kinderen en kleinkinderen
uit, toen we bijeen waren in het crematorium te Diepenveen om afscheid van haar te nemen. Bewondering is er voor de wijze waarop zij en Gerrit trouw aan
elkaar zijn gebleven. Moge God zijn trouw aan hen
betonen.

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!

JUBILEUM
Met het 40-jarig bestaan van de buurtvereniging Herike-Elsen denk ik terug aan het eerdere jubileum,
toen ik er als pas begonnen predikant in Markelo
rondstapte en met allerlei mensen kennismaakte. Als
noorderling was het voor mij wennen aan mij onbekende achternamen, nog afgezien van al die bijnamen, die hier gewoon zijn. Ik had moeite om al die
namen op te slaan. Dat werd duidelijk, toen ik vlak
voor vertrek bij een kraam kreeg te horen, dat het al
de vierde keer was, dat ik vroeg naar de naam. Onderweg naar de fiets was ik die bijna al weer vergeten! Nog altijd heb ik er moeite mee, terwijl ik huisnummers veel makkelijker onthoud. Voor wie het weten wil: deze anekdote heeft betrekking op ‘Smale’,
die ik daarna ook trof in de kerkenraad. Langs deze
weg nog mijn felicitaties en alle goeds toegewenst
voor de buurtschappen.

AGENDA
1 mei: Zingen uit het liedboek van 19.00 tot 19.45
uur in de Martinushof o.l.v. Bep van der Zwan.
18 mei: Gespreksgroep ‘Rondom de Zonneweg’ bij
Annemieke Wassink van 20.15 tot 22.00 uur; thema:
gnostiek; leiding: ds. M. Dijkstra
24 mei: Geloofskring van 20.15 tot 22.00 uur o.l.v.
ds. M. Dijkstra

CURSUS
Op maandag 22 en maandag 29 mei hoop ik een cursus over bidden in het Jodendom te volgen in Amsterdam. Er zullen ook verbanden worden gelegd met
het Onze Vader.
VRIJE WEEK
Van maandag 8 tot en met zondag 14 mei ben ik vrij.
Zo nodig nemen anderen voor mij waar. Dat geldt
ook voor de beide cursusdagen.
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra
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De kerkenraad besluit op voorstel van de diaconie te
trachten zoveel mogelijk een “groene kerk” te zijn.
Het voorstel om 60 zonnepanelen op de Martinushof te plaatsen wordt aangenomen, tevens wordt
gedacht aan het schenken van Fair Trade koffie en
het gebruik van led lampen. De gemeente zal zoveel
mogelijk betrokken worden in het uitbouwen van een
zgn. “Groene kerk”.
Op 2 mei aanstaande zal de kerkenraad kennis maken met de interim predikant. Wanneer de overeenkomst met het mobiliteitsbureau in Utrecht rond
is, zullen we u daar via een mededeling in de kerk
van op de hoogte stellen en natuurlijk via het komende kerkblad. Het ligt in de bedoeling dat de interim predikant per 1 juni voor 50% in Markelo aan het
werk gaat. Op donderdag 8 juni zal er een gemeenteavond gehouden worden waar ik u mede
namens ds. Wiersma en de heer Slotman verslag zal
doen van de gang van zaken in de laatste periode en
we nog eventuele adviezen zullen meegeven. Tevens
zal de gemeente kennis kunnen maken met de interim predikant. Ds. Wiersma, de heer Slotman en ondergetekende zullen op die avond afscheid nemen.
Wel zijn wij, als de kerkenraad ons daartoe een verzoek doet, bereid om te adviseren in de procedure
rond de situatie met betrekking tot de claim.
Aan het eind van de vergadering hebben we met voldoening geconstateerd dat we met veel meer energie
en vreugde naar Pasen uit kunnen zien dan een jaar
geleden.
Nu hebben we Pasen gevierd, het feest van de opstanding en de belofte. Onderstaande tekst past bij
de symbolische schikking die ik maakte voor de kerk
in Haaksbergen (zie foto).

Wijk Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818
PAS OP DE PLAATS
In de tuin zie ik gras groeien op plaatsen waar we het
niet willen zien. Je zou willen dat je het elke dag een
beetje kunt bijhouden, maar dat lukt in bepaalde tijden amper. Als je langer dan normaal blijft hoesten
en je lichaam roept om rust, moet je zaken laten lopen en groeit de achterstand. Dan is het niet anders,
en moet je een pas op de plaats maken. Zo beleef ik
dat gedurende enkele weken in april. Aandacht
schenken aan situaties waar toch wel wat meer aan
de hand is dan een onschuldige verkoudheid, of gewoon bezoekwerk verrichten vanwege bijzondere omstandigheden: het blijft erbij, het komt soms niet
verder dan een telefonisch contact. Gelukkig zijn er
nog de pastorale medewerkers en ouderlingen, zodat
de kerk niet uit beeld blijft. Hopelijk weet ik intussen
hun bezoekwerk aan te vullen met persoonlijk contact.
Doordat Hermien Nijland en Annie Oplaat erbij gekomen als pastoraal medewerker zijn de straten opnieuw verdeeld. Voor een actueel overzicht verwijzen
we naar de website van onze gemeente.
We wensen ieder kracht en wijsheid toe in hun werk.
MD

Kerkenraad
VAN DE (EX)VOORZITTER
In het vorige kerkblad schreef ik dat 23 februari de
laatste kerkenraadsvergadering was die ik in Markelo
voorzat omdat de heer Bolink per 1 maart tot voorzitter van de kerkenraad is benoemd. In verband met
de thuiskomst van zijn dochter op 4 april, nadat zij
maanden in het buitenland verbleef, kreeg ik van
hem het verzoek om ook deze kerkenraadsvergadering voor te zitten. Vandaar nogmaals een verslag
van mij.
Op 4 april kwam de kerkenraad dus bijeen. Ook op
27 maart is de kerkenraad bijeen geweest waar vooral het jeugdwerk en de plannen daarvoor aan de orde zijn geweest. De voorstellen van die “brainstormavond” worden nu in de vergadering bekrachtigd. Het
gaat daarbij om het opnieuw instellen van een
jeugdraad, een felicitatiekaart sturen naar jarige kinderen en het beheren van een facebook pagina voor
de jeugd. Voor dat laatste zullen we richtlijnen opstellen. Tot onze vreugde zijn er al mensen gevonden
die in de jeugdraad zitting willen nemen. Ook wordt
besloten dat doopouders na de doop van hun kindje
na een aantal weken bezoek krijgen namens de kerk
evenals bruidsparen die hun huwelijk hebben laten
(in)zegenen in de kerk. Er zal gekeken worden hoe
we de kinderen meer kunnen betrekken bij de
kerkdienst bijvoorbeeld door ze de orde van dienst
te laten uitreiken of, samen met de diaken of ouderling-kerkrentmeester te laten collecteren.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen
Gods licht en leven
in Jezus is
de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan

Dit vertrouwen wens ik u allen toe!
Nynke van Genderen
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We hebben 2 à 3 planeten nodig
als alle mensen op aarde leven
zoals wij nu doen. We leven op
grote voet. Het klimaat verandert door onze leefwijze. Duurzaam leven is de beste overlevingsstrategie voor ons en onze
(klein)kinderen.

Kerkrentmeesters
KERKELIJK BUREAU
Op 1 mei stopt Anita Meulman, medewerkster ledenadministratie, met haar werk op het kerkelijk bureau.
Anita heeft een aantal jaren haar kennis en kunde
aangewend om op goede wijze de aan haar toebedeelde taken op het kerkelijk bureau, prima te organiseren.
Ook haar inzet voor de laatste actie kerkbalans is
meer dan voortreffelijk geweest.
Vanzelfsprekend (en gelukkig) blijft Anita bij tal van
andere kerkelijke activiteiten betrokken.
Wij willen Anita dan ook heel hartelijk bedanken voor
haar getoonde inzet en verrichte werkzaamheden.
Wij wensen haar Gods zegen toe voor de toekomst.
Gerdien Rabe zal als vrijwilliger de taken van Anita
Meulman gaan overnemen. Naast de taak van scriba,
zal Gerdien wekelijks op het kerkelijk bureau aanwezig zijn om de werkzaamheden van Anita over te nemen.

In de bijbel is het ontbreken van groen veelal het
ontbreken van hoop, eerlijke verhoudingen en vrede.
In een wereld die in toenemende mate te maken
krijgt met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht,
willen Groene Kerken een tegengeluid geven.
Enkele stappen zijn al in gang gezet na de laatste
Kerkenraadsvergadering waar het besluit genomen is
om Groene Kerk te worden.

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

Op korte termijn zullen 60 zonnepanelen geplaatst worden op de Martinushof waarmee in
ruim driekwart van de elektriciteitsbehoefte wordt
voorzien. Hiermee verminderen we ook de CO2
uitstoot. De installatie zal gedaan worden door
Solar Services Hof van Twente uit Markelo en de
opdracht is op 19 april gegeven en zal nog in april
worden uitgevoerd.

Een werkgroep gaat bezien hoe we verdere stappen gaan invullen. Voorbeeld: promotie van lokale producten uit moestuin, kwekerij of agrarisch
bedrijf. U hoort hier later meer over.
Wilt u meedoen in een werkgroep of 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@pkn-markelo.nl

ACTIE KERKBALANS
De actie kerkbalans is erg goed verlopen en heeft een
resultaat tot en met heden opgeleverd van ruim
€ 182.000
Met het dienstencentrum uit Utrecht, de heer Cees
van den Berg, heeft een evaluatie plaatsgevonden en
samen zijn we tot de conclusie gekomen dat de actie
ertoe heeft bijgedragen dat een daling in inkomsten
positief is omgebogen. Naast dat het geldelijk meer
heeft opgebracht zijn we gelijktijdig begonnen om de
administratieve organisatie van de vrijwilligers, straten, planning, looplijsten en overige zaken goed te
stroomlijnen zodat in de komende jaren hier meer
evenwicht in ontstaat.
Vanzelfsprekend is de actie Kerkbalans geslaagd door
de enorme inzet van onze vrijwilligers!
Nogmaals hartelijk dank hiervoor!
Hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters.

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdclub / Knutselclub

Donderdag 30 maart konden de kinderen o.a.
een paashaas knutselen van
een sok en ze konden een vogelhuisje pimpen.

Diaconie
COLLECTEN
De eindcollecte van 21 mei bestemt de diaconie voor
de Regenbooggroep te Amsterdam. De regenbooggroep komt op voor hulp aan verslaafden en jongeren
die onder moeilijke omstandigheden opgroeien zoals
o.a. eenzaamheid, armoede, dak- en thuisloos.

Die avond heeft een aantal
meiden van de jeugdclub ons
gevraagd of we een keer in
plaats van een knutselavond
een zang / dansavond willen
organiseren voor basisschool
leerlingen. Een leuk idee waar
we graag aan willen voldoen.
Samen met
Naomi
hebben we het voorbereid.
"Markelo's Got Talent”. Dit
heeft plaatsgevonden op donderdag 20 april in de Martinushof. Benieuwd hoe het is
gegaan die avond? Kijk dan op
de website van onze kerk
www.pkn-markelo.nl of in het volgende kerkblad.

GROENE KERK
Duurzaam leven…. maar de klok tikt door.

Foto vanuit de toren van de Martinuskerk van H. Zomer
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In de maand mei is er vanwege de wandelvierdaagse en hemelvaartsdag geen jeugdclub /
knutselavond.
Een hartelijke groet van de leiding van de
jeugdclub: Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp.

Algemeen

KINDERNEVENDIENST

Op eerste paasdag hebben we het Paasproject "geloof
in het leven" afgerond.

Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteerde een
eigen editie van de Bijbel in Gewone Taal.
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf was erbij.
Gods Woord in het Surinaams?
Wat was de eerste taal die gesproken werd op
aarde? Niet het Hebreeuws, volgens de voorzitter van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het is
het Surinaams – bedenk maar eens hoe Adam
zijn vrouw noemde in Genesis 2:20. In Suriname begroet je elkaar op straat met E fa, ‘hoe
gaat het?’
Van de 500.000 inwoners van Suriname is ongeveer
een derde christelijk. En er worden acht talen gesproken (de dialecten niet meegeteld). De talen vormen een afspiegeling van de roerige geschiedenis van
het land.
Het probleem is: er is geen taal die iedereen spreekt.
Sranan Tongo en Nederlands komen het dichtst in de
buurt. Maar in de binnenlanden zijn dorpen waar een
van de kleinere talen gesproken wordt. Het Surinaams Bijbelgenootschap maakt, met ondersteuning
van andere Bijbelgenootschappen en bijbelorganisaties, bijbelvertalingen in die talen.
Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament is inmiddels in zeven van de
acht talen beschikbaar. We horen bijzondere verhalen
– juist ook over de dorpen waar de ‘kleinere’ talen
gesproken worden: Als Gods Woord in de eigen taal
klinkt (bijvoorbeeld door een ‘proclaimer’ op zonnecellen, een soort MP3-speler) raakt het de harten van
mensen diep. De kerken in de binnenlanden groeien,
net als de vraag naar het afmaken van de vertalingen: ook het Oude Testament moet vertaald worden,
en dat is een grotere klus dan het Nieuwe Testament.

Kinderen van de KND bij het liturgisch bloemstuk voor Pasen met
de nieuwe paaskaars.
ZONDAGSSCHOOL
Op zondagmorgen 16 april
2017 (Eerste Paasdag) heeft
de Zondagsschool haar Paasontbijt gehouden. We hadden
een mooie grote opkomst.
Waar we geluisterd hebben
naar het paasverhaal van Opa
Knoest. Opa Knoest vierde
samen met zijn twee kleinkinderen Pasen. Ze hadden palmpasenstokken gemaakt
en waren druk met de voorbereidingen voor het
Paasontbijt geweest, zodat ze iedereen konden uitnodigen.
Binnen de Zondagsschool zijn we nu druk met de
voorbereidingen voor de afscheidsdienst. Deze dienst
zal worden gehouden op zondagmorgen 21 mei 2017
waar we afscheid zullen nemen van twee kinderen en
iemand van de leiding. Ook zal er deze morgen een
kind van de kindernevendienst afscheid nemen. Op
zondagmorgen 28 mei 2017 is het alweer de laatste
zondagmorgen van dit seizoen. Deze morgen laten
we ons verrassen in Elsen. In Elsen hebben ze op
Eerste Pinksterdag nog een buurtdienst in de tent.
Deze dienst zal in het teken staan van het 40 jarig
jubileum van de buurtschap Herike-Elsen.

Bijbel in Gewone Taal
Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteerde onlangs een eigen editie van de Bijbel in Gewone Taal
(BGT). In veel kerken gebruikt men op zondag de
NBG-vertaling 1951, maar de BGT krijgt een warme
ontvangst als thuis-bijbel, vanwege de directe taal en
het aansprekende taalgebruik.
Meer blogs van Rieuwerd Buitenwerf over Suriname
vindt u op www.bijbelgenootschap.nl
Contactpersonen: Dini Rozendom en Teuni Hoogendam
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ten. Rond 20:30 zitten we in het avondzonnetje, pak
je vest mee en schuif aan!
– Waar? Martinushof, Kerkplein 41 Markelo
– Wanneer? Donderdag 18 mei vanaf 20:30 uur
– Wat kost dat?
consumptie €1.40, koffie en thee gratis
– Wie weet wat? tel. 0547-352554 of
30plus_cafe@online.nl

.
mei 2017
ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
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Johannes 21:15-25
Spreuken 13:1-12
Spreuken 13:13-25
Johannes 9:1-12
Johannes 9:13-23
Johannes 9:24-41
Johannes 10:1-10
Johannes 10:11-21
Spreuken 14.1-18
Spreuken 14:19-35
Psalm 114
1 Petrus 3:13-22
1 Petrus 4:1-11
1 Petrus 4:12-19
1 Petrus 5:1-14
Judas 1-13
Judas 14-25
Johannes 15:1-17
Johannes 15:18-27
Johannes 16:1-16
Johannes 16:17-28
Johannes 16:29–17:8
Johannes 17:9-19
Johannes 17:20-26
Psalm 89:1-19
Psalm 89:20-38
Psalm 89:39-53
2 Johannes
3 Johannes
Ezechiël 8:1-18
Ezechiël 9:1-11

Liefdesverklaringen
Leeflessen
Keuzemogelijkheden?
Zichtbaar teken
Vertroebeling
Ziende blind
Spraakherkenning
Herder of huurling
Wat is wijsheid?
Positief en negatief
Natuurlijke reactie
Hoopgevend
Leef tot eer van God
Lijden en vreugde
Gezagsverhoudingen
Afschrikwekkende voorbeelden
Houvast
Groei en bloei
Te verwachten haat
(Geen) afscheidsrede
Wee-klagen
Groeiend begrip
Wereldvreemd
Gebed om eenheid
Trouw in de hemel
Psalm over David
Wending
Liefdesbrief
Persoonlijke brief
Met de haren erbij gesleept
Gemerkt

FANCY FAIR
Fancy fair zaterdag 16 september 2017
Ook 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.
Indien u hiervoor nog bruikbare spullen heeft, wij
denken vooral aan kleine huishoudelijke spullen en/of
goed functionerende elektrische apparaten, houden
wij ons daarvoor van harte aanbevolen. Ook kleine
courante meubels zijn welkom (geen grote meubels /
kasten of witgoed ).
Wij komen deze spullen, na beoordeling, dan graag
bij u ophalen. U kunt hiervoor contact opnemen met
Linie Welmer ( tel.362601), Henk Janssen (
tel.364488) of Bram de Boer (tel.362259).
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De fancy fair commissie.

KERKKOOR
In plaats van te zingen gaat het kerkkoor op 3 mei
een uitstapje maken naar het Openluchtmuseum in
Arnhem. Gelukkig hebben zich nog vele nietkoorleden opgegeven om mee te gaan zodat alles
door kan gaan en de bus bijna vol is. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar……dus
Uiteraard zal het ons niet aan eten en drinken ontbreken en de dag wordt besloten met een diner in de
Poppe. Misschien wordt er toch ook nog wel gezongen
hoor….! Er staat vast wel een kerkje in het museum.

BOEKENMARKT
Al vele jaren is er een boekenmarkt binnen de Martinuskerk. Oorspronkelijk alleen tijdens de jaarlijkse
Fancy fairs, maar sinds de verbouwing van de Martinushof op elke eerste donderdag van de maand van
9.30 uur tot 12.00 uur en tijdens de Open Kerkdagen
in juli en augustus.
Veel inwoners van Markelo en gasten van ver over de
gemeentegrens weten de weg al te vinden. Ook de
inbreng van boeken neemt nog steeds toe. Vanaf deze plaats willen we iedereen daarvoor hartelijk bedanken!
De jaarlijkse opbrengst van de boekenmarkt, die geheel door vrijwilligers wordt gerund, komt ten goede
aan de Martinuskerk of de Martinushof. Momenteel
wordt er in overleg met de kerkrentmeesters geld opzij gezet voor de aanschaf van een beamer.
Draagt u de kerk en haar activiteiten een warm hart
toe? Breng dan uw overcomplete boeken naar de
Martinushof. Alle genres zijn welkom, of het nu romans, thrillers, kunst of kookboeken zijn, wij zijn er
erg blij mee.
Graag begroeten wij u/jou binnenkort in de
Martinushof!

Uitstapje kerkkoor
Verzamelen bij restaurant
de Poppe op 3 mei
om 08.45 uur.

30+ CAFÉ ZOMER-SPECIAL
Heerlijk, zomer! Warme dagen, lange avonden en
veel naar buiten. Ook het 30+ Café heeft er zin in.
Donderdag 18 mei a.s. zetten we de bloemetjes bui-
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GIFTEN 1E KWARTAAL 2017.

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!

CvK. Kerkrentmeesters:
W. 10,00 / AvdV. 10,00 / GHV. 20,00 / n.n. 10,00 / D-A. 5,00
/ D. 50,00 / JE. 5,00 / E-E. 5,00 / S-V. 10,00 / n.n. 5,00 /
J.E. 100,00 / V. 8,00 / V-G. 5,00 / W-S. 10,00 / B. 10,00 /
R-L. 10,00 / K-vdR. 20,00 / S. 10,00 / H. 10,00 / GWM. 10,00
/ AJK. 10,00 / B. 20,00 / P-S. 10,00 / RH. 50,00 /
Orgelfonds: B-S. 20,00 / M. 10,00 /
Verjaardagsfonds: TW. 5,00 / JV. 5,00 / FZ. 10,00 / S. 10,00 /
S. 5,00 / HJA. 20,00 / W-R. 10,00 /
Kerkblad: ADB. 25,00 /
Diaconie:
Alg.: KT. 20,00, diversen 62,95
Bloemen: RW. 5,00 / L. 10,00 / JW. 10,00 / JB. 10,00 /
WN. 5,00 / H. 10,00 / C-B. 10,00 / E-Z. 5,00 /JWB. 5,00 /
RH. 15,00 / B. 10,00 / JH. 10,00 / V. 5,00 / P-E. 5,00 /
H. 10,00 / P. 5,00 / AM. 10,00 / AV. 10,00 / JHK. 10,00 /
HB. 20,00 / JS. 10,00 / S. 20,00 / HN. 5,00 / Z. 10,00 /
K. 10,00 / JL 10,00 / DS. 10,00 / n.n. 10,00 / JD. 10,00 /
HZ. 10,00 / HWL. 10,00 / W-R. 10,00 /
Fruit. n.n. 5,00 / Kalenders: P-R. 10,00 /

Wachten op een wonder
Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten
op een wonder,
een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.
Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen
gegeven.
Heel mijn schepping en mijn wondermacht.
Niet jullie, maar ik wacht nu op een wonder…….

COLLECTEN 1E KWARTAAL 2017:
Datum:
01 jan.
08 jan.
08 jan.
15 jan.
22 jan.
27 jan.
29 jan.
05 febr.
12 febr.
12 febr.
19 febr.
24 febr.
26 febr.
05 maart
08 maart
12 maart
12 maart
kum
19 maart
26 maart
31 maart

CvK,
16,38
21,28
21,58
27,75
37,80

Diac.
16,37
21,27
21,57
27,75
37,80

Eindcollecten:
37,00 CvK. Onderhoudfonds
107,70 Diac. ZWO Colombia
53,50 CvK. Kerkblad Stokkum
58,40 CvK.
87,60 Diac. Avondmaal
67,20 Diac. Anholtskamp
92,00 CvK
126,95 Diac. St. Gave
59,62 CvK. Dorp Kerkblad
46,90 CvK. Elsen Kerkblad
137,70 CvK. Themadienst
62,20 Diac. Anholtskamp
110,20 Diac. Kika
98,00 CvK.Onderhoudfonds
½ CvK en ½ Diac. Biddag
63,97 CvK .erediensten Dorp
57,20 CvK .erediensten Stok-

35,63
34,41
21,68
19,35
39,23

35,62
34,41
21,67
19,35
39,22

32,68
33,75
39,00
24,95
21,13

32,67
33,75
39,00
24,95
21,13

41,54
-

41,54 156,30
323,48
69,10

Van Luc Gorrebeek (Uit: Medemens 2)
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

ZAALVERHUUR MARTINUSHOF
Voor al uw vergaderingen / bijeenkomsten
/workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info
Jeroen Noltus
tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Diac. Moldavië
Giro 555
Diac. Anholtskamp

HOUD CONTACT MET DE KERK

Pinksterfeest = Zending.
Een voorbeeld van de 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.

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.
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Hemelvaart
Hij stond met beide benen op de grond,
keek dwars door alle vrome onzin heen,
hielp armen en vertrapten op de been
en gaf de uitbuiters het volle pond.
Het koninkrijk dat hem voor ogen stond
was niet van déze aarde, hij zei neen
tegen wat wijs en eerbiedwaardig scheen
maar stug het recht van de geringe schond.
Wij hebben hem als oud vuil weggedaan,
tussen hemel en aarde kwam hij te hangen,
dat was het begin van zijn hemelvaart.
Dat koninkrijk van hem stond ons niet aan
- zing dus vandaag geen liedjes van verlangen wij veegden het met liefde van de kaart.
Jaap Zijlstra

