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DEEL JE LEVEN……

Woensdag 8 maart
Brookschole
15.00 uur
Biddag voor gewas
en arbeid
Iedereen van harte
welkom

Dinsdag 14 maart
20.00 uur
Martinushof
Thema-avond door
ds. Co Boon
Is er nog toekomst?
of
gelóven we het wel?

1

HET VUUR AANWAKKEREN
Zondag 19 februari kwamen Aafke en ik terug van een themadienst met een bijzondere zanggroep uit Bergentheim,
JoBB. Wat deze groep bijzonder maakt is niet alleen de goede kwaliteit van de muziek en zang, maar ook de instrumenten die worden bespeeld, zoals een saxofoon en cello. Verschillende leden van de groep komen uit hetzelfde gezin. Ook dat maakt hen speciaal. Ze zongen Engelstalige liederen zoals ‘10.000 Reasons’ en ‘Who am I’, maar ook Nederlandstalige opwekkingsliederen.
Het was verfrissend om een jonge predikant in opleiding voor te zien gaan. Door een toevallig contact van Olga van
het Goor tijdens een vakantie in Polen was het contact met Markelo gelegd. Op het eind zongen we ‘Wat de toekomst brengen moge’ op de melodie van ‘The Rose’, waardoor dit lied een ander karakter kreeg. Er was genoeg om
op door te praten tijdens het koffiedrinken achter in de kerk. Er waren positieve reacties te horen over de dienst zelf,
maar de belangstelling had zich grotendeels beperkt tot de kerkgangers, die er anders ook komen.
De stijl zal niet iedereen aanspreken, maar geldt datzelfde niet evenzeer voor de gangbare kerkdiensten? Sommige
liederen zijn door herhaling aan te leren. Dit seizoen proberen we de bekendheid ook te vergroten met gezangen uit
het nieuwe liedboek door op enkele maandagavonden bijeen te komen voordat het kerkkoor repeteert. Er is een idee
om een vaste praise-avond in de maand te organiseren. Wie weet is de belangstelling gering, maar als er een klein
groepje enthousiast is te krijgen, waarom zou je het dan niet doen? Aantallen op zich zijn niet alles bepalend. Het plezier dat je samen beleeft en de gemeenschappelijke interesse, die je kunt delen, bieden toch ook al voldoende reden
om het te doen? Soms moet je iets gewoon een kans geven en het een tijd volhouden.
Als je van tevoren al zegt dat het toch niet wat wordt, komt er zeker niets van de grond. Als je uitgaat van de verwachting dat de kerk over een aantal jaren wel kan worden gesloten, neem je aan dat er geen vernieuwing meer mogelijk is door de Geest. Alsof de Geest geen kracht meer heeft. Waarom zou datgene wat zich sinds het midden van
de eerste eeuw om zich heen verbreidde geen nieuwe impuls kunnen krijgen? Waarom zou de geestkracht waar Paulus in zijn brieven over schrijft vandaag zijn uitgewerkt?
Na thuiskomst van de kerk had ik de houtkachel aangedaan en konden we genieten van een mooi vuur. Toen we elk
een tijd later een andere bezigheid hadden opgepakt, was er geen moeite meer gedaan om het vuur brandende te
houden. Onder het theedrinken leek het uit tot ik ineens enkele vonkende stukjes hout zag opdwarrelen. Ik besloot
om de nog gloeiende brokken bijeen te schuiven. Het effect laat zich raden: al snel vlamde het hout weer op en kon
er een nieuw stuk bij worden gelegd. Wat eerst uitgedoofd leek, had toch nog enig vuur in zich gehad, hoe zwak ook.
Zo maakt de kerk voor sommigen misschien een wat uitgebluste indruk. Maar je kunt ook iets over het hoofd zien. En
wat kan er gebeuren, wanneer krachten zich gaan bundelen? Wat is er mogelijk als gelovigen samenkomen en contact met elkaar maken? MD
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Protestantse Gemeente Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890
Kerkenraad:
Preses: Mevr. T.R. v. Genderen–Hiemstra
Email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl
De Biester 9, Haaksbergen
Tel. 053 5722436
Scriba: Mevr. G. Rabe
Email: scriba@pkn-markelo.nl
Lochemseweg 20
Tel. 0651 424315
Voorganger: Ds. M. Dijkstra,
Email: martends@caiway.net
Tolweg 3
Tel. 0547 361238
Koster: Jeroen Noltus
Email: martinushof@pkn-markelo.nl
Tel. 0547 363890
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. Anita Meulman-Klein Horsman
(leden adm.)
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Bankrekening:
NL 73 RABO 034 07 01 153

Kerkdiensten
Woensdag 8 maart Brookschole Biddag voor gewas en arbeid
15.00 uur Mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: Diac / CvK
Zondag 12 maart
Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Stokkum buurtdienst
10.00 uur ds. C. Boon uit Zelhem
Eindcollecte beide diensten: CvK / instandhouding erediensten
Zondag 19 maart Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Werelddiaconaat Moldavië
Zondag 26 maart Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / instandhouding erediensten
Vrijdag 27 maart Anholtskamp Zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 2 april Martinuskerk
10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren
Eindcollecte: Diaconie / Stichting Gave
Zondag 9 april Martinuskerk Palmzondag
m.m.v. het Gospelkoor ENJOY
10.00 uur mw. N. Hengeveld uit Eibergen
Eindcollecte: CvK / Paascollecte

De stichting Noabers i.o.
Bankrekening:
NL43 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 april 2017.
Inleveren kopij vóór: 23 maart 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

Van de redactie
Voor de 3e keer ontvangt u het Markelo’s kerkblad in kleur!
Helaas is er in de vorige uitgave iets fout gegaan bij de
samenstelling van het blad waardoor de laatste pagina
binnenin is gekomen.
Adverteerders:
Wilt u uw advertentie in kleur? Zend uw nieuwe kleuradvertentie naar: kerkblad@pkn-markelo.nl
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februari onthuld. In de kale takken zullen de namen
van overleden gemeenteleden worden geplaatst, wanneer ze in de kerkdienst worden herdacht. Iedere
naam staat geschreven op een vlak stuk hout in de
vorm van een klimopblad. De boomtop is ter beschikking gesteld door Jan en Giny Wessels. John Hofman
heeft deze bewerkt. Diny Izaks heeft voor een passende tekst gezorgd (zie verderop). In de voorbereidingsgroep zaten naast mij, John, Diny en Gerda VeddersVasters. Ina Dollekamp-Gersen is bereid om de namen
op te schrijven. Indien een betrokken familielid aangeeft dit zelf te willen doen, dan is dat mogelijk. Op het
eind van het kerkelijk jaar worden de gedachtenisbladeren meegegeven aan de aanwezige familie. Bij open
dagen willen we gelegenheid bieden om er een kaars
aan te steken. De ruimte op zich willen we nog verder
aankleden. De plaatsing van deze gedachtenisboom is
ten koste gegaan van een aantal kledinghaken, maar
misschien komt daar nog een alternatief voor. Wat deze hoek in de kerk wel passend maakt, is het daar aanwezige kerkraam van het paradijs. MD

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
Woensdag 8 maart om 15.00 uur vieren we de biddag
voor gewas en arbeid weer in de Brookschole. De
voorganger is mevr. Dini Beuving. Iedereen is van harte
welkom
ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP
In de Anholtskamp is er in de regel op de laatste vrijdag
van de maand een zangavond, dat begint om 18.45 uur
en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Voor de pauze zingen
we bekende kerkelijke liederen en erna Nederlandstalig repertoire. Naast een korte meditatie is er vaak een
verhaal in de streektaal of sketch. Op 31 maart zullen
ds. Marten Dijkstra en Johanna Bekkernens invulling
geven aan de avond. U bent van harte welkom!
BUURTDIENST STOKKUM
De voorganger op zondag 12 maart in de buurtschap
Stokkum is emeritus predikant Co Boon uit Zelhem.
Diezelfde week zal hij op dinsdag 14 maart een themaavond verzorgen over de verminderende belangstelling
voor de kerk. Hij neemt voor mij waar, wanneer ik een
vrije week of studiedag heb, dus dan bieden deze
dienst en thema-avond een prima gelegenheid om
kennis met hem te maken. Hij is pastoraal werker in de
gemeente Voorst en op Texel.

GEDACHTENISBOOM
In Gods licht
gedenken we allen
die we uit het oog
maar niet uit ons hart
verloren hebben

PALMZONDAG
De voorganger van zondag 9 april is
kerkelijk werker Netty Hengeveld uit
Eibergen, ook bekend van haar
poëtische bundels en haar rol als
spreekster bij uitvaartdiensten (zie
haar website www.lievetied.nl).

wetend dat
ze geborgen zijn
in Gods liefde
gekend bij de naam
op het blad geschreven
klimop als teken
van verbondenheid
en Gods eeuwige trouw
Hij draagt ons
omarmt ons

GEDACHTENISBOOM

de eik als symbool
voor het eeuwige leven
wij leven en sterven
voor God onze Heer
Hem behoren wij toe
de boom
verwijzend naar de levensboom
staande in de Hof van Eden
aanwezig in het hemels paradijs
KINDERNEVENDIENST / 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 kindernevendienst!
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!

Kort geleden is een afgewaaide top van een eikenboom in de kerk geplaatst en tijdens de open dag van 4
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een eind aan de trouwe kerkgang. In dankbaarheid
voor vele goede jaren kon er in de uitvaartdienst afscheid worden genomen van een zorgzame vrouw, die
betrokken bleef bij haar familie. Moge er voor haar een
plaats zijn in het koninkrijk van de Vader. Annie is 89
jaar geworden.

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.
Mogen we zeggen tot ziens? U bent in ieder geval van
harte welkom!

Op 10 februari overleed Harm Bernard (Harry)
Hoekstra van de Hardenbergstraat 3 aan de gevolgen
van asbestkanker. De laatste periode verbleef hij net
als zijn vrouw Hanny in de Stoevelaar op afdeling zes.
Harry is 71 jaar geworden. Hij groeide met een oudere
zus op in het Groningse Ulrum tot zijn vader ander
werk vond op de Eternit in Goor. Hier ontmoette hij de
Markelose Hanny Pots tijdens een Goors volksfeest en
ging werken bij de Twentse Stoomblekerij. Later werd
hij adviseur op het gebied van financiën, hypotheken
en verzekeringen. Hij eindigde zijn loopbaan in de politiek, nadat hij in 2006 in de gemeenteraad was gekomen van de Hof van Twente als lid van Burger Partij
Hof. Harry wordt herinnerd als een integere, zorgzame
man, die niet op de voorgrond trad. Tijdens zijn ziekte
bleef hij hoop houden op God. Moge hij bij de Eeuwige
geborgen zijn.
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

PRESENTATIE PASTORAAL MEDEWERKER
In het zoeken van nieuwe vrijwilligers om de beide pastorale teams te versterken zijn enkele personen benaderd, van wie er in elk geval één te kennen heeft gegeven bezoekwerk op zich te willen nemen. Dat is Annie
Oplaat-Beltman van de Roosdomsweg. Vooralsnog is
zondag 19 maart uitgekozen om haar aan de gemeente
voor te stellen. Wellicht komen er nog anderen bij en
vormt dat reden om die presentatie een zondag erna
pas plaats te doen vinden. Let op berichtgeving op de
website voor de meest actuele stand van zaken.
AGENDA
6 mrt en 1 mei ZINGEN UIT LIEDBOEK van 19.00 tot
19.45 uur in de Martinushof, o.l.v. Bep van der Zwan

Wijk Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818

15 mrt: GELOOFSKRING vanaf ongeveer 20.15 uur met
als thema de tien geboden. Info en leiding: ds. Marten
Dijkstra

WIJ GEDENKEN
Enkele weken na haar 88ste verjaardag overleed op 3
januari Hendrika (Riek) Klumpers-Roelofs, echtgenote
van Jan Klumpers. Ze woonden toen op ’t Wonnink aan
het Kerkplein. Jan had haar al op jonge leeftijd in Rijssen leren kennen, waar ze vandaan kwam. In Riek vond

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

hij een opgewekte vrouw, die handig was en graag de
regie behield. Het kostte haar dan ook moeite om

steeds meer uit handen te geven, toen haar gezondheid te wensen overliet. In hun appartement boven de
Plusmarkt hadden ze het erg naar hun zin. Ze had er
een goed zicht op wat er buiten gebeurde en ze bleef
op de hoogte van het nieuws. Met hulp van kinderen,
kleinkinderen en de thuiszorg konden ze zelfstandig
blijven wonen. In dankbaarheid kon op een goed leven
worden teruggezien in de afscheidsdienst, waarna haar
graflegging volgde op een wit besneeuwde begraafplaats te Markelo. Moge God allen troosten, die haar
missen. MD

GEBOREN
Op 10 februari zijn Arne en Carien Wessels van de
Koemweg 7 de dankbare en gelukkige ouders geworden van hun dochter Marèn Reinou Regina. Marèn is
het zusje van Jelte.
Een week later zijn Johan en Baukje Hoevink verblijd
met de geboorte van hun zoon Roelof Harm Dinant.
Roelof kwam op 16 februari ter wereld en is het broertje van Gerrit.
We willen hen allen van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.
WIJ GEDENKEN
Kort voor haar 65-jarig huwelijk overleed op 12 januari
Anna Gezina (Annie) Vogel-Eilander, echtgenote van
Arie Vogel, wonend aan de Noordachtereschweg 3110. In Enschede hadden ze elkaar ontmoet tijdens een
ontspanningsavond van textielbedrijf ‘Van Heek en Co’,
waar zij op kantoor werkte. Ze kregen vijf kinderen, en
vele klein- en achterkleinkinderen van wie er enkele in
Markelo wonen. Al in de jaren ’60 hadden ze hier een
bosperceel gekocht, waar ze vele weekenden hebben
doorgebracht. In 1991 verhuisden ze naar de Groenlandsdijk. Later kwamen ze op de Esch te wonen. Door
een verslechterend gezichtsvermogen had ze het zingen bij het kerkkoor op moeten geven en kwam er ook
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Op de leeftijd van 94 jaar overleed op 7 februari Johanna Hendrika (Hanna) Krijgsman-Hesselink in haar
kamer op afdeling ‘De Hulpe’ in de Anholtskamp. Hanna was weduwe van Berend Jan Krijgsman van de Larenseweg 34 met wie ze in 1941 trouwde. Zelf kwam ze
van de Drostendijk. Het was haar goed om op de boerderij te zijn, waar ze flink wat werk heeft verzet. Niet
lang na het overlijden van haar man in 2009 kwam ze
in een aanleunwoning aan de Koekoekslaan te wonen.
Hanna was een lieve, dankbare vrouw, bij wie geven
belangrijker was dan nemen. Haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen bewaren fijne herinneringen aan
haar. In de uitvaartdienst las een dochter een gedicht
voor over het verlangen van haar demente moeder
naar huis. In de hoop dat er voor haar een nieuwe woning is bij onze hemelse Vader, is haar een laatste
groet gebracht. MD

Mw. T.R. van Genderen-Hiemstra, preses a.i. tot 1
maart 2017 daarna adviseur
Mw. G.H. Rabe, scriba
Ds. M. Dijkstra, assessor
Hr. A. Oostdijk, diaken
Mw. M.P. Pluygers, ouderling-kerkrentmeester
Ds. F.A. Wiersma, adviseur vanuit de classis
Hr. H.J. Bolink, ouderling
Na 1 maart 2017 zal de heer Bolink het voorzitterschap
van de kerkenraad overnemen, ondergetekende zal
dan als adviseur vanuit de classis het moderamen en
de kerkenraad in Markelo bijstaan. Na 1 maart zal een
ouderling aan het moderamen toegevoegd worden.
De Aktie Kerkbalans is op feestelijke wijze met het luiden van de klokken van start gegaan. Zowel vanuit de
media als van de noabers was er veel belangstelling.
We hopen van harte dat we kunnen laten zien dat we
elkaar nodig hebben in Markelo. Als kerkelijke gemeente willen we er zijn voor alle mensen in Markelo!
Het resultaat van de actie treft u elders in het kerkblad
aan.

Na afnemende gezondheid is op 18 februari Hendrika
(Dika) Diepenbroek-Knopers overleden op de leeftijd
van 96 jaar. Vorig jaar had ze nog het geluk dat ze bijtijds is gevonden, nadat ze op een ochtend de weg was
kwijtgeraakt vanuit haar woning aan de Stokkumerweg
4. Maar sindsdien was ze niet meer de oude en kwam
uiteindelijk terecht op afdeling de Korenbloem in de
Stoevelaar. Dika is geboren aan de Kluunvenneweg. Ze
trouwde met Jan Hendrik Diepenbroek uit de Blikstege
en werd moeder van vier kinderen. Als haar man naar
zijn werk was op de Eternit, kwam de zorg voor hun
boerderij deels op haar schouders terecht. Na zijn
overlijden in 1989 raakte ze in hem een belangrijk
stuur kwijt. Vooral dankzij de aanwezigheid van haar
zoon Jan en schoondochter Marie naast haar kon ze
zelfstandig blijven wonen. Het sterven van dochter Dini
ter Kulve in 2013 was een nieuwe slag voor haar. In Dika is een zachtmoedige vrouw, een lieve moeder, oma
en omi heengegaan. Moge zij rusten in vrede. MD

Op 4 februari is er in de Martinuskerk en Martinushof
een Open dag gehouden. Vele vrijwilligers van koren,
verenigingen en commissies presenteerden daar de activiteiten die rondom de kerk en in de gemeente
plaatsvinden. De hapjes en drankjes werden beschikbaar gesteld door de middenstand van Markelo. Ook
vanaf deze plaats wil ik hen en de vrijwilligers hartelijk
danken voor hun inzet en bijdragen!
Aan het eind van die
middag is achter in de
kerk, onder het raam
met de afbeelding van
het paradijs, de gedachtenisboom onthuld. Aan deze boom
wordt ter nagedachtenis aan de overledene een blad gehangen met naam, geboortedatum
en
sterfdatum. In de laatste dienst van het kerkelijk jaar (zondag
voor advent) waarin
we de overledenen
van het afgelopen jaar gedenken, zal het blad meegegeven worden aan de nabestaanden.

Kerkenraad
VAN DE VOORZITTER
Op donderdag 12 januari kwam de kerkenraad voor
het eerst in 2017 in vergadering bijeen. In deze vergadering delen de afgevaardigden uit de classis, de heer
Slotman, ds. Wiersma en ondergetekende mee dat zij
een bezoek hebben gebracht aan de PKN in Utrecht en
daar hebben gesproken over de mogelijkheid van het
aanstellen van een interim predikant voor Markelo.
Het voorstel om een interim predikant voor 50% gedurende een jaar in Markelo te benoemen wordt door de
kerkenraad aangenomen. Deze predikant krijgt o.a. de
opdracht om de structuur die het afgelopen jaar is ingezet uit te bouwen. Verder zal hij/zij een stabiele en
inzichtelijke basis moeten leggen in de organisatie van
diensten en activiteiten. Ook zal hij/zij samen met de
kerkenraad de mogelijkheid moeten onderzoeken en
advies moeten geven over de invulling van de predikantsplaats(en) in de toekomst. Het mobiliteitsbureau
van de landelijke kerk kent sinds enige tijd de inzet van
interim predikanten. Dit zijn predikanten die een speciale opleiding hebben gehad waardoor ze met een
speciale opdracht ingezet kunnen worden. Wanneer er
meer duidelijk is over de aanstelling van een interim
predikant laten wij u dat uiteraard weten.

Onze jeugdouderling Mw. Olga van het Goor is zich
aan het oriënteren op alle gebied van de jeugd. Samen
met de vrijwilligers die zich met de jongeren in de kerk
bezig houden zal ze proberen nieuwe activiteiten op te
starten en hoopt zo meer kinderen en jongeren bij de
kerk te betrekken.
Op 16 februari is de kerkenraad bijeen geweest om aan
de hand van het beleidsplan invulling te geven aan het
beleid. Wat zijn de speerpunten die we als eerste willen aanpakken. We vinden dat het jeugd- en jongerenwerk prioriteit heeft evenals de jonge gezinnen. Ook
het vormings- en toerustingswerk voor het volgende
seizoen moet georganiseerd worden. De volgende keer
gaan we met het uitwerken van deze twee onderwerpen verder.

Aan het begin van het nieuwe jaar moet het moderamen voor het komende jaar gekozen worden. Met algemene stemmen zijn gekozen:
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De volgende “reguliere” kerkenraadsvergadering is 23
februari, de dag dat de kopij ingeleverd moet worden.
Van deze vergadering zullen we in het volgende kerkblad verslag doen.
Mocht u vragen hebben betreffende zaken die de gemeente en/of kerkenraad aangaan aarzel dan niet om
met mij contact op te nemen. Met duidelijkheid en
transparantie komen we vaak een stuk verder.

Heel veel vrijwillige handen zijn uit de spreekwoordelijke mouwen gestoken om al het werk klaar te krijgen,
voor, tijdens en na de actie Kerkbalans en Open Dag.
Maar ook de ondernemende Noabers hebben enorm
bijgedragen aan het succes. Alle groepen, verenigingen, organisaties, clubs hebben laten zien wat ze kunnen en doen.
Iedereen!!!! Heel Veel Dank hiervoor. Wat zijn wij als
College van Kerkrentmeesters enorm blij, trots en fier
op jullie. Ontzettend bedankt!

Een hartelijke groet voor u allen,
Nynke van Genderen, preses a.i.

Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen 6 maanden.
We zijn begonnen met een brainstorm in oktober waar
wij met 25 vrijwilligers de koers hebben bepaald voor
de actie Kerkbalans. Aan de hand van kleuren hebben
we beoordeeld: “Wie is de Markeloër” en hoe onze
dorpsgenoot op de beste manier te benaderen. Een
leuke sessie die ons veel wijsheid heeft gebracht over
mensen, motivaties en drijfveren.
Aansluitend zijn brieven geschreven voor de diverse
doelgroepen van Markelo. Er is voor de folders tekst
gemaakt en deze zijn vormgegeven, enveloppen zijn
ontwikkeld en de te volgen koers is bepaald. De drukker heeft het van ons zo af en toe best warm gekregen.
Samen met een deskundig bedrijf is een extern adressenbestand gekocht om de niet kerkelijke leden van
Markelo te benaderen. De pastorale teams van noord
en zuid zijn door ons persoonlijk ingelicht en wij hebben aan de dames en heren gevraagd of we “echt
“overal aan gedacht hebben. De hele actie Kerkbalans
was op de kop gegooid en voor ons was alles nieuw!
Maar voor zover we met elkaar konden beoordelen,
gelukkig….. Niets vergeten en overal aan gedacht.

DE KERKDEUR STAAT WIJD OPEN, MAAR STEEDS
MINDER MENSEN DIE NAAR BINNEN LOPEN…..
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Dit is het thema
waarmee op 14
maart een lezing
wordt
gegeven
door ds. Co Boon
uit Zelhem, bekend van zijn optreden als gastpredikant in Markelo.
Deze avond zal
het gaan over
kerkverlating, kerken raken steeds
leger en in de komende tien jaar
zullen honderden
kerken hun deuren moeten sluiten vanwege gebrek
aan kerkgangers.
Ds. Boon neemt ons mee door verleden en heden van
de kerkgang en hanteert daarvoor tekst uit boeken
van Agnes Amelink: ”de Gereformeerden” en Geert
Mak: “hoe God verdween uit Jorwerd”.
Ook wordt stil gestaan bij hoe, anno 2017, ons geloof
er voor staat.
Na de pauze praten we gezamenlijk over de toekomst
van de kerk zoals:
 Is er nog toekomst? Of gelóven we het wel?
 Is de kerk nog enkel met Kerst en Pasen geopend?
 Hoe kunnen we meer mensen bij ons geloof/kerk
betrekken?

Dan is het moment daar dat de brieven door de vaste
“inpakploeg” gereed gemaakt worden voor de huisaan-huis bezorging in ons mooie dorp.
De grijze Otto tonnen zijn bij de ondernemende Noabers gebracht, de posters aan de ramen gehangen en
nu het wachten op het inleveren van de antwoordkaarten.
Wat zouden al onze inspanningen gaan opleveren! En
dan begint het spannende wachten op het eindresultaat!
Op datzelfde moment belt TV Oost om een interview
te mogen maken van onze speciale actie Kerkbalans.
Wij hadden zoiets, jeetje, dat is ook wel spannend!
Dagblad Tubantia - De Twentsche Courant, radio Hoogtij op zondagmorgen, Maarkels Nieuws - ons proat van Jan Henk Berendsen, de Hofhouding en Hofstreek
Radio en aansluitend het inluidmoment op 21 januari
met hierbij de Noabers van de Martinuskerk. We zijn er
druk mee geweest om onze kerk te promoten maar
wat hebben wij er van genoten. Samen kerk zijn in optima forma.

Laten we er een boeiende avond van maken, met samen denken en samen doen.
Komt U, kom jij, ook?
Datum: 14 maart
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Martinushof, Kerkplein 41, Markelo
Spreker: ds. Co Boon uit Zelhem.
De toegang is gratis; maar een gift is welkom!!

Kerkrentmeesters

Op 21 januari is de actie Kerkbalans van start gegaan.
De aftrap is gegeven samen met de Noabers. Sarah ten
Brummelaar heeft met het luiden van de kerkklokken
de actie Kerkbalans officieel gestart.
Met elkaar hebben wij dit inluidmoment gevierd met
een Markelose traditie, meuten met een borrel
-Twents kuiernat- en Maarkelse kaas.

ACTIE KERKBALANS EN OPEN DAG 4 FEBRUARI.
NOABERSCHAP - WI’J BINT OE NEUDIG!
In den beginne,……
Niemand had kunnen bevroeden dat onze wervende
brief van augustus 2016 om mee te doen aan Actie
Kerkbalans nieuw, zoveel teweeg zou brengen.
Oké, dat het reuring zou geven, ja, dat hadden we bedacht. Maar dat er zoveel gezegd, niet gezegd, georganiseerd en opgehaald zou worden, nee, dat hadden we
niet bedacht.

Op 4 februari is de actie Kerkbalans afgesloten met de
Open Dag in de Martinuskerk en Martinushof.
Wij hebben met elkaar aan Markelo laten zien wie wij
zijn en wat wij allemaal doen.
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Het was een enerverende maar zeer geslaagde dag die
is afgesloten met de onthulling van de gedachtenisboom.

ze mogen blijven… Ook wil de vluchteling gezien worden als persoon.
God ziet de vluchteling en wil dat wij met Zijn ogen
naar hem/haar kijken zodat wij Gods liefde mogen
doorgeven.
GROENE KERK
Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en
groen is goed en recht doen.
2016 was een jaar met de hoogste
gemiddelde temperatuur op deze
aarde. Weer een recordjaar maar
niet een om trots op te zijn. Ook
niet voor ons als inwoners van
Markelo die weten dat zij slechts rentmeesters zijn van
Gods schepping.
De gemeente Hof van Twente wil in 2035 energieneutraal zijn en is bezig ons afval om te zetten in grondstoffen. Geen grijze container……?
De Diaconie vindt dat wij als kerkgemeenschap niet
achter mogen blijven en zal de kerkenraad voorstellen
om GROENE KERK te worden en mee te doen aan de
landelijke groenekerkenactie. (zie groenekerken.nl) Dat
houdt in dat we te kennen geven dat de leden van de
Martinuskerk in het vervolg duurzaam bezig willen zijn.
Dit publiceren we via het web van de kerk en via Maarkelsnieuws en we sluiten ons aan bij de landelijke actie.
Daarom hebben wij op 23 februari een voorstel aan de
kerkenraad gedaan om als eerste stap binnenkort zonnepanelen te laten plaatsen op de Martinushof. Met
een investering van €11000 genereren we ruim 10000
kWh elektriciteit per jaar (d.i. de helft van het jaarlijkse
elektraverbruik van de Martinushof) en kunnen we een
jaarlijks rendement behalen van
€1500. Na 7 jaren is de investering terugverdiend en
daarna kan de investering nog ruim 15 jaar lang zo’n
zelfde rendement opleveren. (De rente op spaargeld is
op dit moment slechts 0,3 %.)
U hoort er later meer over….

Op 7 februari is de eerste telling Kerkbalans en verwerking van de enveloppen gedaan door de notabelen en
vaste vrijwilligers. Onder streng toezicht van penningmeester Bert van Coeverden zijn de giften verwerkt.
Het was een spannende avond.
In alles wat nieuw is gebeuren ook dingen die je niet
verwacht, niet had kunnen bedenken en die je ook eigenlijk niet wilt. Maar het gebeurt wel met als reden
dat we allemaal mensen zijn en helaas geen voorspellend vermogen hebben. Dat is jammer maar zeker niet
bewust gebeurd. Gedurende de actie Kerkbalans hebben wij op- en aanmerkingen gekregen waar we stante
pede op hebben gereageerd en hersteld. Er zijn ook
zaken die we volgend jaar anders en beter gaan doen!
Met elkaar worden we beter en wijzer.
Wel willen wij aangeven het bijzonder vervelend te
vinden als mensen gekrenkt zijn of anderszins. Dit is
zeker nooit de bedoeling geweest. Vertel het ons!
Voor een nieuwe actie Kerkbalans zullen wij dit dan
meenemen, herstellen en aanpassen.

Het resultaat van de actie Kerkbalans is Super op dit moment naderen wij de € 180.000, Een prachtig resultaat waar wij erg blij mee zijn.

De kerkenraad heeft besloten om de vroeger zo bekende zendingsbus weer in ere te herstellen. Omdat
zending is opgegaan in Kerk in Actie, een organisatie
van de PKN, heet de bus nu “Kerk in Actie bus”. Vanaf
zondag 26 februari staat de houten “zendingsbus” achter in de kerk en kunt u elke zondag iets geven aan één
van de projecten van Kerk in Actie.
Elk kwartaal zal de ZWO groep van de Diaconie een bestemming geven aan de opbrengst van de bus. Het eerste kwartaal van 2017 en in de veertigdagentijd voor
Pasen is de opbrengst bestemd voor ouderen- en zorg
voor eenzamen in Moldavië, een arm land in OostEuropa. Ook de eindcollecte van 19 maart is voor Moldavië.

Noaberschap - Wi’j blieft oe neudig!
Nogmaals heel veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze geweldige actie Kerkbalans.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marti Pluygers en Bert van Coeverden

Diaconie
BESTEMMING DIACONALE COLLECTEN

Protestantse Vrouwendienst

Jongerenwerk

ZONDAG 19 MAART – HULP IN MOLDAVIË
Zie het artikel van Kerk in Actie achter in dit blad.

De winter is al weer voorbij, de kopjes van de voorjaarsbloemen komen uit de grond en de vogels hoor je
weer naar elkaar roepen….de lente komt! Dus dames….kom uit de winterrust!
Dinsdag, 7 maart 2017, om 20.00 uur in de Martinushof, houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Daar
nodigen we jullie voor uit en ook belangstellenden. De
bekende Markeloër, Gerrit Oosterkamp, komt ons
vermaken met uitleg over oude gebruiksvoorwerpen,
verhaaltjes e.d. Het wordt een avond vol verrassingen.

ZONDAG 2 APRIL – STEUN STICHTING GAVE
Deze stichting is een interkerkelijke organisatie voor
het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. St. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die
hier komt gezien en geliefd wordt.
Gevlucht uit een oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking. In onzekerheid wachten ze af of
8

Het zou fijn zijn als de groep van zo’n 40 dames, uitgebreid wordt met nog meer hulpvaardige handen. De
PVD bezoekt mensen die zich eenzaam voelen, af en
toe graag een bezoekje willen om even bij te praten.
Deze mensen zijn woonachtig buiten de Anholtskamp.
Ook verzorgen we op de laatste vrijdag van elke maand
een zanguurtje in Anholtskamp.
Dit begint om 18.45 uur met een korte dienst door ds.
Dijkstra of een gast. Na de pauze zingen we nog bekende, oude liedjes. Rond de klok van 8 uur ronden we
af.
Om de bezoekers aandacht te kunnen geven en zo nodig te helpen, is het goed dat er ook voldoende PVDdames aanwezig zijn. Aarzel niet…kom een keer mee
draaien!
Inlichtingen te verkrijgen bij Ali Reef (tel. 361588) en
Sjoke van Zwol (tel. 362652)

Zit je op de basisschool en vind je het ook leuk om
samen te knutselen, kom dan op donderdagavond 30
maart en/of donderdagavond 20 april van half zeven tot half acht naar de Martinushof. De kosten
bedragen € 1,00. Opgave vooraf is niet nodig.
Leiding Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp.

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdclub / Knutselclub

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Paasproject in de Martinuskerk.

PRESENTATIE JEUGDWERK TIJDENS DE OPEN
DAG.
Tijdens de open dag kon men in de Consistorie zien
wat de Martinuskerk / Martinushof heeft te bieden
voor de kinderen van 0 tot 12 jaar.

Met als thema "Geloof in het leven" is er dit jaar
weer een Paasproject voor de jeugd in de kerk.
De start van dit project is op zondag 5 maart.
In de kerk is een poster van een opkomende zon.
De zon is een teken van leven. Hoe donker de nacht
ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schijnen.
Onder kerktijd van 10 tot ongeveer 11 uur kunnen de
kinderen in een eigen ruimte luisteren naar verhalen
over Jezus die op weg gaat naar Pasen, er is muziek,
drinken, collecte voor een goed doel en we gaan samen knutselen.

Het project wordt afgesloten op eerste paasdag.
Kom jij ook?

Wij hebben er zin in!

Tijdens de laatste knutselavond, op 16 februari,
hebben de kinderen een onderzetter gemaakt van
een tegeltje dat ze beplakt hebben met dunne gekleurde houtjes.
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Algemeen
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING
MARKELO

.
maart 2017

Op donderdag 23 maart hebben wij
Dhr. Theo Hakkert uitgenodigd. Hij
is journalist en columnist bij de
Twentsche Courant Tubantia.
Hij wil ons wat vertellen over zijn werkzaamheden als
journalist en dagcolumnist.
Elke dag kun je een actuele column lezen op pagina 2 in de
Tubantia krant.
Elke zaterdag heeft hij een
groot interview met mensen die
in Twente geboren zijn, werkzaam zijn in of binding hebben
met Twente
Het belooft een interessante
avond te worden.
De avond begint om 20.00 uur in de Martinushof te
Markelo.
Wij hopen vele dames te mogen begroeten.

BIJBEL IN ’T KORT: EERSTE HULP BIJ BIJBELLEZEN
Voor wie meer wil weten over de Bijbel, maar er niet
mee vertrouwd is, is er nu een handig boekje in zakformaat: Bijbel in ’t kort. Hiermee helpt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) beginnende bijbellezers op weg.
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vr 24
za 25
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di 28
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Psalm 91
Matteüs 7:13-23
Matteüs 7:24–8:1
Psalm 126
Spreuken 12:1-9
Spreuken 12:10-19
Spreuken 12:20-28
Psalm 99
Zacharia 1:1-6
Zacharia 1:7-17
Zacharia 2:1-9
Zacharia 2:10-17
Zacharia 3:1-10
Zacharia 4:1-14
Zacharia 5:1-11
Zacharia 6:1-8
Zacharia 6:9-15
Zacharia 7:1-14
Zacharia 8:1-8
Zacharia 8:9-17
Zacharia 8:18-23
Johannes 6:1-15
Johannes 6:16-29
Johannes 6:30-40
Johannes 6:41-59
Johannes 6:60-71
Psalm 43

za 1
zo 2
ma 3
di 4
wo 5

Johannes 11:1-27
Johannes 11:28-54
Johannes 11:55–12:11
Psalm 129

Don’t worry
Fundament
Indrukwekkend
Een droom wordt werkelijkheid
Omgaan met kritiek
Stille wijsheid
Verstandig of dwaas
Koninklijke waardigheid
Nieuwe kansen
Stilte voor de storm
Ommuurde stad
Uitreisbevel
Schone kleren
Niet door eigen kracht
Wat in het vat zit
Paardenrace
Kroning
Treurig
Het komt goed
Hou vol!
Feest!
Brood nodig
Waterloop
Levend brood
Discussie
Harde woorden?
Hoop op God

april 2017

‘Bijbel in ’t kort is een startersgids’, zegt NBG-directeur
Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook al is er een Bijbel in Gewone Taal beschikbaar, het blijft een dik boek uit een andere tijd. Steeds minder mensen hebben thuis of op
school geleerd hoe je de Bijbel kunt gebruiken. Gelukkig is er wel veel nieuwsgierigheid naar de inhoud ervan. Mensen kopen een Bijbel in Gewone Taal of volgen bijvoorbeeld een Alpha-cursus. Voor hen is Bijbel
in ’t kort een eerste hulp bij bijbellezen.’

Romeinen 5:1-11

Ongeneeslijk ziek?
Open graf
Feestmaal
Niet gebroken
Als vijanden al verzoend

30+ CAFÉ MAAKT ER WAT VAN!
Handige handjes en creatieve ideeën. Op donderdag
16 maart is er 30+ Café, waar je aan de slag kunt. Of
het hout snijdt, beslis je zelf. Zet jij de kers op de taart?
En wie breit er een mooi einde aan? Steek ook je
handen uit de mouwen en verras jezelf!
Gasten hartelijk welkom.
wanneer : donderdag 16-3-2017 vanaf 20:30 uur
plek
: Martinushof, Kerkplein 41 Markelo
kosten : koffie/ thee gratis, consumptie €1,40 en
activiteit €5,contact : 30plus_cafe@online.nl

Bijbel in ’t kort bevat een inleiding op de Bijbel, een
overzicht van de inhoud, een beschrijving van bekende
bijbelse personen en een lijst met wat de Bijbel zegt
over thema’s als ‘liefde’ en ‘vriendschap’. Ook staat er
een leesrooster in voor 21 dagen om zelf in de Bijbel te
lezen. Wie dat rooster volgt, krijgt een aantal belangrijke bijbelverhalen onder ogen.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersonen: Dini Rozendom en Teuni Hoogendam
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ZINGEN UIT HET LIEDBOEK
Onder enthousiaste leiding van Bep van der Zwan nemen we op enkele maandagavonden minder bekende
liederen door uit het nieuwe liedboek. Dat begint om
19.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Ieder die
daar zin in heeft, is welkom. We kiezen steeds weer
andere gezangen uit. Ook al ben je dus niet eerder geweest, kun je te allen tijde instappen. Het streven is om
in een volgende zondag iets van het doorgenomen repertoire terug te laten komen. MD

24 dec. 22u 110,58 110,57 258,70 CvK. Onderhoudfonds
25 dec.
88,51 88,50 263,64 CvK. Kerkblad

STEUN OUDEREN IN MOLDAVIË
Over vier weken is
het Pasen. Op weg
hiernaartoe staan
we erbij stil bij
hoe krachtig Jezus
zijn
lijdensweg
volbracht uit liefde voor ons. Ook
denken wij aan de
sterke en dappere
mensen in onze
tijd, die wereldwijd hun wil en
hun hart volgen,
in makkelijke en in
moeilijke omstandigheden.
Ouderen in Moldavië hebben vaak heel zwaar. Ze hebben veel meegemaakt.
Ze wonen in sterk verwaarloosde huizen. En ontvangen
maar een klein pensioen, waarvan zij hun maandelijkse
lasten vaak niet kunnen betalen. Bovendien leven veel
van hen in een sociaal isolement. Voor ouderen in
twee dorpen heeft Kerk in Actie’s partner Bethania een
dagcentrum ingericht.
Hier kunnen ouderen terecht om elkaar te ontmoeten,
voor een maaltijd, zorg of een warme douche. Zo hebben zij óók een warme en fijne plek waar ze tot rust
kunnen komen.
Op 19 maart is de deurcollecte bestemd voor de ouderen in Moldavië, zodat zij de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben.

GIFTEN 4E KWARTAAL 2016

n.n. = niet noemende

CvK: College van Kerkrentmeesters:
n.n. 10,00 / P-B. 20,00 / W. 150,00 / E-K. 10,00 / GS. 10,00 /
CK. 10,00 / K-dG. 10,00 / W-G. 10,00 / n.n. 10,00 / JO. 10.00
/ H-A. 50,00 / GB. 5,00 / W. 10,00 / W. 25,00 / K-B. 10,00 /
D-S. 10,00 / Z-E. 10,00 / J.W.B. 5,00 / M-D. 10,00 / U. 10,00 /
WG.B.-P. 10,00 / tB. 5,00 / D-K. 5,00 / GB. 5,00 / K. 10,00 /
H.B. 10,00 / HJ.H. 10,00 / JH.S. 10,00 / L-E. 5,00 /
HJ.H. 10,00/ Wk.O. 20,00 / M. 25,00 / B. 10,00 / R.N. 122,00
/ J.J.V. 150,00 / B. 10,00 / tH. 100,00 / P-K. 10,00 / H-K. 20,00
/ Kl.B. 10,00 /
Verjaardagsfonds: K. 5,00 / K. 10,00 / L-E. 5,00 / P. 10,00 /
H.W. 10,00 / L. 10,00 / WK. 15,00 / J.W. 10,00 / M. 10,00 /
B-G. 10,00 / S. 10,00 / HW. 10,00 /
Kerkblad: W. 10,00 / B. 25,00 / via de SKG-bank:
Diaconie: AJV. 14,00 / W. 5,00 /
Bloemen: HD. 10,00 / R. 15,00 / B-M. 5,00 / tB. 10,00 / HW.
15,00 / M. 10,00 / JI. 20,00 / H. 10,00 / S. 10,00 / n.n. 5,00 /
S-M. 10,00 / K-P. 15,00 / RS. 13,00 / K. 20,00 / AE. 10,00 /
B. 15,00 / n.n. 20,00/WO. 20,00 / B-B. 10,00 / G.A. 10,00 /
Z-E. 6,00 / RS. 10,00 / J-S. 10,00 / TV. 10,00 / JWS. 10,00 /
WK. 20,00 / S-T. 20,00 / O. 10,00 / K-K. 10,00 / GN. 20,00 /
L-Z. 10,00 / B-Z. 10,00 / K-E. 10,00 /B. 10,00 / B-H. 10,00 /
J-S. 20,00 / H. 10,00 / G. 5,00 / JH. 5,00 / M. 5,00 /
K-V. 10,00 / V-G. 10,00 /M. 10,00 / G. 10,00 / B-K. 10,00 /
H-H. 10,00 /
Fruitbakjes: totaal €. 653,00 .
Kalenders/Elisabethbode totaal €. 112,50
Voedselbank: totaal: €. 119,00

COLLECTEN 4E KWARTAAL 2016
datum CvK.
Diac
Eindcoll.
11 sept. 33,25 33,24 83,67
18 sept. 75,70 75,70 176,60
25 sept. 31,78 31,77 84,40
30 sept. Anholtskamp
69,15
02 okt.
33,15 33,14 89,60
02 okt.
24,38 24,37 69,15
09 okt. 102,08 102,07 253,10
16 okt.
46,46 46,46 105,95
23 okt.
24,11 24,11 65,50
28 okt. Anholtskamp
191,80
30 okt.
24,46 24,46 64,40
30 okt. (Sto) 28,78 28,78 68.60
02 nov.
34,00 34,00
06 nov.
52,98 52 97 204,95
11 nov.
Anholtskamp
30,00
13 nov.
45,95 45,95 89,15
20 nov. 129,28 129,28 234,05
25 nov.
Anholtskamp
58.80
27 nov.
35,03 35,03 80,75
04 dec.
42,68 42,68 105,20
11 dec.
32,43 32,42 89,50
18 dec.
30,33 30,32
64,70
18 dec.
Volkskerstzang 448,95
22 dec.
Anholtskamp
73,95
24 dec.19.30u 234,45 234,44 -

Bestemming
CvK. Orgelfonds
CvK. Orgelfonds
CvK. Kerkblad
Diaconie
CvK. Onderhoudfonds
CvK. Onderhf.(Elsen)
CvK. Themadienst
Diac. Alg.middelen
Diac. Bijbelgenootschap
Diaconie
CvK. vern. Lit.Centrum
CvK. vern.L.Centrum
Dankdag CvK/Diac
Diac. Fruitbakjes
Diaconie
CvK. Alg,Kerkenwerk
CvK. Alg.Kerkenwerk
Diaconie
CvK. vern.Lit.Centrum
Diac. Alg. middelen
CvK. Kerkradio/TV.
Diac. Alg. middelen
CvK. Orgelfonds
Diaconie
CvK alg.+Kind in de Knel

PAASGROETENACTIE
2017
Een goede wens met Pasen voor gedetineerden.
De Paasgroet van dit jaar
sluit aan bij het veertigdagen thema:
Sterk en dapper.
In gesprek met gedetineerden kwam naar voren, dat je je soms ook
kwetsbaar op moet durven stellen.
Dat valt niet altijd mee, en
daarover is een kunstwerk
gemaakt, dat tegelijkertijd
iets robuusts en iets
kwetsbaars heeft.
Een gedetineerde maakte
het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: “Wees sterk en
moedig”.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten
krijgen. Zeker als daar ook nog iets persoonlijks op
staat.
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Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt,
vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn,
dat het feit, dat er aan hen gedacht wordt, erg goed
doet.
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Laten ook wij als gemeente weer meedoen aan de
Paasgroetenactie. Op zondag 26 maart kunt u na de
dienst deze kaarten meenemen, er een postzegel op
plakken en versturen.

Aan het einde van de wandeling brengen we een bezoek aan de monumentale Bernhulphuskerk in het centrum van Oosterbeek.
Een wandeling ‘dicht bij huis’ met oog voor natuur en
cultuur.
We ontvangen u graag vanaf 10.30 uur in Het Koetshuis met een kopje koffie of thee. Om 11.00 uur vertrekken we, voorzien van een door De Herberg verzorgd lunchpakket, voor deze mooie wandeling.
Concert
Het middagprogramma biedt een concert in Het
Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit en Martin
Zonnenberg aan de vleugel. Voor de gelegenheid is een
boeiend programma samengesteld met veel variatie in
samenspel en solovertolkingen.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie
vanaf 14.00 uur.
Kosten
Volledig arrangement: € 25,00
Alleen concert: € 15,00
Aanmelden
Aanmelding bij voorkeur via e-mail:
concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur):
026-3342225.
Opbrengsten
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de
netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten
goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Plaats
Het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestante 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

Nieuwe
pionieren

aanwas

door

De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen
acht jaar tienduizend nieuwe mensen bereikt door te
experimenteren met nieuwe vormen van kerk-zijn.
Voorbeelden van deze experimenten zijn de internetkerk MijnKerk.nl, protestantse klooster initiatieven of
kerk in de kroeg.

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

VOORJAARSCONCERTARRANGEMENT |
PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG

Op zaterdag 18 maart a.s. kunt u weer deelnemen aan
het voorjaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.
Wandeling langs beelden en monumenten rondom De
Herberg
In de directe omgeving van De Pietersberg is veel
openbaar kunstbezit aanwezig.
We wandelen samen door mooie parken met monumentale bomen, prachtige beelden en uitzichten over
het dal van de Rijn en de Overbetuwe. Veel monumenten verhalen de historische gebeurtenissen of stemmen tot nadenken. Tijdens de wandeling krijgt u uitleg
over de beelden en monumenten die we tegen komen.

Tienduizend mensen
Vanaf 2013 zijn binnen de Protestantse Kerk 84 pioniersplekken van start gegaan of in voorbereiding.
Plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe
vormen van kerk-zijn. Er zijn nu ruim tienduizend mensen betrokken bij een pioniersplek. Ruwweg de helft
van deze mensen was recent niet betrokken bij een
kerk.
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Martijn Vellekoop, coördinator pionieren van de Protestantse Kerk: “Deze pioniersbeweging zal de ontkerkelijking voorlopig niet keren, maar pionieren is inmiddels wel meer dan ‘een leuke hobby voor erbij’. Het is
reëel om te verwachten dat binnenkort tien procent
van de geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk een pioniersplek is.”
Na acht jaar pionieren is de eerste stand van zaken opgemaakt. In het rapport ‘Op hoop van zegen’ worden
de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen gepresenteerd.

bemoedigen. Hij wil graag dat ze blijven. Hij heeft beloofd dat hij alles zal doen om de herbouw op gang te
brengen.”
Hrag legt uit dat de wijk van de Sint Gregoriuskerk
dicht bij de frontlinie lag. Al in 2012 werd er brand gesticht door de Syrische opstandelingen. Volgens Hrag
ging het om een moedwillige aanval op het christelijke
gebedshuis. Voor het eerst sinds 2012 kon de kerkleiding nu de kerk bezoeken.
Kerstfeest met patriarch

Activiteiten
Uit onderzoek onder pioniersplekken blijkt dat 68% van
de pioniersplekken vieringen houdt. Bijna net zoveel
plekken organiseren activiteiten rondom maaltijden
(67%). Bijna de helft van de pioniersplekken (48%)
heeft hulpverlenende activiteiten, iets minder dan de
helft (45%) heeft kunstzinnige activiteiten. Ongeveer
een derde van de pioniersplekken (33%) is georganiseerd rondom monastieke activiteiten.
Betrokkenen
Bij ruim de helft van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk zijn vooral mensen tussen de 20-40 jaar betrokken. Bij een gemiddelde pioniersplek zijn 44 mensen intensief betrokken. Daarvan was 40% eerder niet
bij een kerk betrokken. Daarnaast zijn bij elke pioniersplek gemiddeld nog eens 112 mensen minimaal
maandelijks betrokken. Naar schatting was 50% van
deze mensen eerder niet bij een kerk betrokken.

We bekijken ook foto’s waarop de Catholicos brood en
zout gepresenteerd krijgt. Lang hebben de Armeniërs
van Aleppo dit teken van gastvrijheid niet kunnen aanbieden, want er kwamen geen gasten. Maar nu de
strijd om de stad is gestreden, kan het weer. Vol trots
en vreugde bieden ze daarom hun kerkvorst brood en
zout aan. Het is voor hen een hart onder de riem dat
de patriarch het Kerstfeest bij hen is komen vieren.

Uitdagingen
Het rapport ‘Op hoop van zegen’ beschrijft ook de uitdagingen voor de toekomst. Hoe zorg je voor bestendiging van de pioniersplekken? Hoe passen ze in de bestaande organisatiestructuur van de Protestantse
Kerk? En er is onderzoek en theologische reflectie nodig op bijvoorbeeld vragen rondom sacramenten binnen de pioniersplekken en vragen rondom lidmaatschap van belangstellenden.
> Op www.lerenpionieren.nl/ophoopvanzegen is meer
informatie over dit onderwerp te vinden en is het rapport 'Op hoop van zegen' te downloaden.

De vijf-jaar durende belegering heeft de christelijke
gemeenschap van Aleppo danig uitgedund. Van de
300.000 christenen zijn er naar schatting nog 30.000
over. In dat aantal zijn de Armeniërs begrepen; de afname van deze gemeenschap is procentueel zelfs nog
sterker: volgens sommige schattingen van 60.000 voor
de oorlog naar 4.000 nu.
Catholicos Aram weet de moed en volharding van de
blijvers op waarde te schatten. Op de foto in de Sint
Gregoriuskerk staat het verdriet op zijn gezicht te lezen. “Ook al was ik tijdens deze zware vijf jaren niet fysiek bij jullie,” zo verzekerde hij de gelovigen in de
kerstliturgie in een van de kerken die gespaard bleven,
“ik hield jullie voortdurend in mijn gebeden en mijn
bediening.”

BROOD EN ZOUT IN ALEPPO
Syrische vluchteling blikt terug op het solidariteitsbezoek van de Armeense Orthodoxe Kerk aan Aleppo.

Toekomst
Hrag relativeert de moed van de Aleppijnen enigszins.
“De achterblijvers zijn veelal mensen die eigenlijk niet
weg konden of die door het uitbreken van de oorlog
werk hebben gekregen.” Zijn vader, civiel ingenieur,
noch hijzelf denken er vooralsnog over om terug te
gaan, ook al heeft het gezin op dit moment geen inkomen. “Er is geen werk en als je een baan vindt, dan
verdien je een schijntje. Het voelt ook nog niet veilig.”

Ds. Wilbert van Saanen en dr. Rima Nasrallah praten in
Beiroet met een Syrische vluchteling over het bezoek
van patriarch Catholicos Aram 1 aan de Armeense
christenen in Aleppo. Aram 1 is de hoogste geestelijk
leider van de Armeens Orthodoxe Kerk buiten Armenië.
“Daar hing een prachtige kroonluchter, daar een afbeelding van Jezus en daar een van Moeder Maria.”
Hrag wijst de lege plaatsen aan op de foto van de verwoeste Sint Gregoriuskerk. “Mijn grootvader was de
directeur van de school naast de kerk, mijn vader zat in
het kerkbestuur, en ik heb dikwijls als misdienaar de
priester geholpen.”

Zoals zovelen heeft Hrag zijn hoop gevestigd op een
toekomst in het westen. Het maakt hem eigenlijk niet
uit in welk land. Verder leren en dan aan de slag. “Ik wil
zorgen dat mijn ouders, broers en zussen weer een fatsoenlijk leven kunnen leiden.” Zo lijkt de oorlog een
einde te hebben gemaakt aan de band van deze familie
met Aleppo en de Sint Gregoriuskerk. Als Hrag mijn
kantoor uitloopt, vraag ik mij in stilte af waar er voor
hem brood en zout klaar staan.

Hrag is een van de Syrische studenten van Haigazian
University in Beiroet. Hij komt uit Aleppo, maar is met
zijn gezin een paar jaar geleden naar Beiroet gevlucht.
Samen praten we over het bezoek van Catholicos Aram
1 aan Aleppo. “Hij is gegaan om de Armeniërs daar te
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TOCH WORDT HET LENTE
En tóch geloven dat het lente wordt,
al valt de koude regen neer in stromen
op kale, zwarte takken van de bomen;
al zijn de dagen lichteloos en kort.
En tóch geloven dat de zon het wint,
al houdt ze zich soms dagenlang verborgen;
zoals een mens,in ’t donker van de zorgen,
soms plotseling een zonnig plekje vindt.
En tóch geloven dat ’t gezaaide graan
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde;
zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde:
Die leeft, maar uit de dood is op gestaan.
Nel Benschop
-------------------------------uit: Sporen in het zand (1992)
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