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Markelo, 5 November 2017  
 
 
Aan: 
 
Alle leden van de Protestantse Gemeente Markelo en alle Markeloërs. 
 
Ook voor 2018 blijft Pastoraat ………….. zoals het altijd is geweest! 
 
De inrichting en de hierbij horende 
mogelijkheden pastoraat te bieden aan 
onze gemeente, ontwikkelen zich 
echter wel. Wij als Kerkenraad willen 
graag hierin mee ontwikkelen.  
De behoefte aan pastorale zorg in de 
Protestantse Gemeente Markelo is 
groter, dan op dit moment geboden 
kan worden. 
 
Tijdens de gemeenteavond op 21 
september jl. hebben wij u dan ook 
geïnformeerd over het voornemen van 
de Kerkenraad zowel een aanvulling, 
alsook een andere invulling te zoeken 
voor het benodigde pastoraat.  
 
In de afgelopen periode zijn door de 
werkgroep “invulling pastoraat” van de 
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Markelo, in samenspraak met ds. G. van Meijeren, 
hoofd mobiliteitsbureau van het dienstencentrum PKN te Utrecht, gezocht naar de mogelijkheden 
te komen tot een werkbare invulling.  
 
Heel nadrukkelijk heeft de Kerkenraad de wens geuit zich, in eerste instantie, niet permanent te 
willen binden aan een parttime predikant. Dit vanuit de wens wel pastorale zorg te kunnen bieden 
aan de gemeente, maar daarbij de vrijheid te hebben zich in 2018 te bezinnen of de gekozen weg 
een juiste invulling is voor de gemeente Markelo. 
 
Onze wensen, de samen met het dienstencentrum ontwikkelde mogelijkheden, hebben ertoe 
geleid dat wij aan u kunnen mededelen dat wij in onze missie zijn geslaagd!  
In 2018 zal ds. Rob. Nijhuis uit Rijssen zijn kennis en kunde niet alleen gaan inzetten in diensten 
in onze Martinuskerk, maar ook zal hij ons bijstaan met pastorale zorg binnen de gemeente.  
 
In de eredienst van 5 november is aan de gemeente bekend gemaakt, dat Rob Nijhuis onze 
gelederen komt versterken. Op een nader te bepalen datum zal hij bevestigd worden in het ambt 
van dominee. Wij zullen u hierover, wanneer dit bekend is informeren. Vanzelfsprekend wordt u 
hierbij alvast van harte uitgenodigd de bevestigingsdienst bij te wonen. 
 
Aansluitend aan deze informatie van de Kerkenraad zal Rob Nijhuis zichzelf voorstellen. 
  
In het komende jaar gaan we samen aan het werk om onze gemeente “toekomst – proof” te 
maken en wij wensen Rob Nijhuis Gods zegen toe in zijn werk voor de Protestantse Gemeente 
Markelo. 
 
Namens de Kerkenraad, 
 
Henk Bolink  
Voorzitter 
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Beste Markeloërs, 
 
Als je jezelf wilt voorstellen moet je misschien maar beginnen 
bij het belangrijkste. En dat is ons gezin. Mijn vrouw Heleen 
(bijna (!) 50 en ik (51) hebben drie kinderen. Berend (21), Miri-
am (19) en Jonas (16). De oudste twee studeren in Groningen 
en de jongste zit nog op de middelbare school. Heleen werkt als 
assistent accountant bij een accountantskantoor in Rijssen.  
 
Samen met mijn broer ben ik directeur/ eigenaar van een on-
derneming die actief is in de bouwsector. Wellicht vraagt u zich 
af wat een bouwondernemer in vredesnaam te zoeken heeft op 
de kansel? Welnu, al vanaf de middelbare school was er bij mij 
twijfel wat ik wilde studeren. Ik twijfelde tussen economie of 
theologie. Kiezen was moeilijk. Mijn vader zei toen: ‘Doe het al-
lebei, maar wel in de goede volgorde’.  
Als je aan theologie begint en het gaat niet goed wat dan? Doe eerst economie dan heb je dat di-
ploma op zak en ga dan vooral alsnog theologie studeren. Dat leek me een wijze raad.  
Ik ben toen in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit economie gaan studeren.  
Toen mijn vader, op die onvergetelijke vrijdag in januari 1989, volkomen plotseling overleed, ging 
ik het familiebedrijf in en maakte mijn studie economie af. Tot op de dag van vandaag ben ik sa-
men met mijn oudste broer verantwoordelijk voor dit 111 jarig familiebedrijf.  
In 2008, tijdens een zeer drukke periode in mijn leven, werd mij geadviseerd meer tijd aan hob-
by’s te besteden om zo meer te ontspannen. ‘Doe iets waar je energie van krijgt’ was het advies. 
Ik wist het niet; ik had geen hobby’s. Toen mij gevraagd werd: ‘Rob, heb je dan wel een passie?’, 
wist ik gelijk het antwoord. Theologie! En zo begon ik, als een soort hobby, aan de universitaire 
opleiding theologie. De eerste twee jaar moest ik eerst Hebreeuws en Grieks leren. Een hele klus! 
Gelukkig hielp de leraar klassieke talen van onze kinderen mij. Elke maandagmorgen om 06.45 u 
tot 09.00 u bij mij op kantoor. Eerst een jaar Grieks, daarna een jaar Hebreeuws. Deze man heeft 
mij vooral de liefde voor deze talen bijgebracht en mijn gevoel ervoor helpen ontwikkelen.  
Nog steeds uit hobby rondde ik de bachelor theologie af. Maar toen moest ik kiezen. Wat zou ik 
doen? Stoppen, me alleen verdiepen in de theologie als wetenschap of de combinatie van de we-
tenschap met de predikantenopleiding? Al vrij snel besloot ik tot het laatste.  
Ik was gedurende mijn studie in een proces gekomen dat mij een kant uittrok die niet meer tegen 
te houden viel. Roeping? Ik liep stage in Deventer en Diepenheim en raakte vertrouwd met alle 
aspecten van het predikantschap. Daarnaast nog een gezin en 100 % ondernemer. Ik weet nog 
die dag dat ik ’s morgens vroeg op kantoor begon, tussen de middag een rouwdienst (in Markelo!)  
leidde en ’s middags over een enorm groot bouwcontract onderhandelde. Toen ik ’s avonds thuis 
kwam vroeg ik aan Heleen: ‘Wie is Rob nou: Ondernemer of predikant?’  
Ze antwoordde glimlachend: ‘Allebei’…….  
In april vorig jaar studeerde ik af in Amsterdam aan de Protestantse Theologische Universiteit als 
theoloog en predikant. Wat ben je van plan? Vroeg de kerk mij. Ik besloot om me niet beroepbaar 
te stellen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ben er echt van overtuigd dat God 
daar alles mee te maken heeft. Ik heb twee beroepen en wil graag beide professioneel uitoefenen. 
De verantwoordelijkheid voor ons bedrijf is enorm belangrijk voor me en het is voor mij een uit-
gangspunt dat daar het zwaartepunt ligt van tijdsbesteding. Maar aan de andere kant is er die 
grote trekkracht richting predikantschap. Het zijn twee pijlers in mijn bestaan. Ik wil het gewoon 
allebei doen! 
 
En toen kwam de Protestantse Gemeente Markelo in beeld. Ook in Markelo bleek behoefte aan 
flexibiliteit. Het is erop uit gekomen dat de synode van de Protestantse Kerk in Nederland mij gaat 
beroepen als predikant in algemene dienst van de landelijke kerk waarbij ik (voorlopig voor 1 
jaar) uitgezonden word naar Markelo. Mijn inzet zal flexibel zijn (ongeveer een dag per week). 
Het zal voor mij nieuw zijn om, naast ondernemer, ook predikant te zijn. En dan nog wel predi-
kant van Markelo! Samen met collega ds. Marten Dijkstra, de kerkenraad en alle vrijwilligers gaan 
we de schouders zetten onder de kerk van Markelo.  Ik heb daar zin in maar ik heb ook vertrou-
wen. Vertrouwen dat we dit niet alleen hoeven doen! 
 
Rob Nijhuis 
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 ‘D’ OUDE TOREN LAAT ZICH HOREN ’T ZIJ BIJ VREUGDE OF BIJ LEED’ (H. Aarsen-Breijinck) 
 
In Markelo is het de gewoonte om de klokken te laten luiden bij overlijden van een bewoner. Dat gebeurt op 
een vaste tijd, kort na elf uur in de ochtend. Op de dag van de uitvaart klinkt het klokgelui op het moment 
dat we de overledene vanuit de aula naar een begraafplaats of crematorium brengen. Zo bepaalt ons dit 
geluid bij de vergankelijkheid van het leven en het verdriet, dat een sterven met zich meebrengt. Vindt er 
een trouwdienst plaats in de kerk, dan schakelt de koster ook de klokken in. Meestal is dit op een vrijdag. 
Naar beide gelegenheden wordt verwezen in het lied ‘Mooi Markelo’, waarvan de desbetreffende regel 
hierboven is geciteerd. Ik ken niemand, die zich aan deze gewoonte stoort. Maar hoe zou het zijn met het 
klokgelui op zondagochtend, een kwartier voor 
aanvang van de kerkdienst?  
 
Een klacht hierover heb ik evenmin gehoord. Maar 
hoe vanzelfsprekend is dit klokgelui eigenlijk? In 
Markelo hoeven we geen gebedsoproep door een 
islamitisch geestelijke te verwachten, maar er zijn 
genoeg plaatsen, waar dit wel gebeurt. In gesprek 
met omwonenden kun je als moslimgemeenschap 
proberen om begrip te kweken. Maar er zullen 
bewoners blijven, die faliekant tegen zijn. En 
wanneer ik daar dan bij stilsta, stel ik me de vraag 
wat onze gemeenschap vindt van het gebeier van 
klokken voor aanvang van een kerkdienst. Ik 
signaleer geen extra toeloop als gevolg hiervan. 
Gemiddeld genomen zijn er een 70 kerkgangers.  
 
Of sommigen zich nog eens omdraaien in bed? Het 
lijkt me dat dit vooral op zal gaan voor degenen, 
die de avond ervoor zijn wezen stappen. Als ze al wakker zijn geworden van de klokken. Het is hoogstens 
een aansporing voor degene, die toch al van plan is om te gaan. Maar voor de overgrote meerderheid zal het 
er niet toe doen. Een tijdje geleden kreeg ik wel een bericht van een inwoner die liever niet meer het 
kerkblad ontving. Ons nieuws was toch meer bedoeld voor de kerkleden? Daarop heb ik uitgelegd dat we het 
blad juist huis aan huis verspreiden om iedereen te informeren over kerkelijke activiteiten en berichten. Wie 
dit niet langer wenst te ontvangen, zou een nee-sticker kunnen plaatsen boven de brievenbus om reclame te 
weren. Maar in principe hebben wij als kerk wel het volste recht om ook ons verhaal uit te dragen naar 
anderen.  
 
Daarvoor zijn feitelijk geen klokken nodig. Er zijn genoeg andere middelen om aandacht te vragen voor de 
eredienst. Laat ons gewoon in alle rust naar de kerk gaan. Dan val je niemand ongewild lastig. Wie werkelijk 
interesse heeft, komt wel of kan via het internet aansluiting zoeken met onze site en aanklikken bij media 

om zo de dienst te beluisteren.  
Er is eerder een alarmbel nodig voor kerkleden zelf.  
 
Bij de eerste kerkdienst die ik in Stavoren hield op 
uitnodiging van de toenmalige  hoorcommissie begon 
ik de preek met het zingen van een bewerking van 
het lied ‘Vader Jakob’: Kerk in ’t westen, kerk in ’t 
westen, slaapt gij nog? Slaapt gij nog? Alle klokken 
luiden, alle klokken luiden, bim bam bom, bim bam 
bom.  
 
Terwijl kerken in allerlei regio’s van de wereld 
groeien, valt in onze samenleving het tegendeel te 
zien. Zijn we hier soms in slaap gevallen? God heeft 
toch niet aan kracht ingeboet? Als de ontmoeting 
met Jezus bijzondere gevolgen kende, waarom zou 
dat dan vandaag de dag niet langer mogelijk zijn? 
Voorbeelden van hulp van boven, een aanraking of 
verandering ten goede blijven komen. Dus waarom 
niet ook nu in onze tijd? Jezus is gisteren, vandaag 
en tot in eeuwigheid dezelfde, zo staat er in  
Hebreeën 13. Iets dergelijks heb ik de hoorders van 
toen voorgehouden. En nog zou ik het kunnen 
herhalen, hoezeer ik weet heb van teleurstelling 
wanneer een gewenst effect juist uitblijft. MD 
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Zondag 5 nov Martinuskerk– Dank en Oogstgezinsdienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diac / Fruitbakjes 
Met medewerking van het Markelo’s kerkkoor 

Zondag 12 nov  
     Martinuskerk  
     10.00 uur  ds. C. Boon uit Den Burg 
      Aandacht voor Luther i.v.m. 500 jaar kerkhervorming 
     Elsen buurtdienst 
     10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
     Eindcollecte beide diensten: CvK / Stichting Noaberschap 

Zondag 19 nov  Martinuskerk - Doopdienst  
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / verjaardagfonds       

Vrijdag 24 nov  Anholtskamp – Zangavond  
18.45 uur ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie     

Zondag 26 nov  Martinuskerk – Gedachtenisdienst 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / instandhouding eredienst 

Zondag 26 nov  Martinuskerk – Elvis dienst ‘SOULTIME’  
19.00 uur  ds. A. v d Spek 
Collecte: vrije gift / kosten Elvis dienst    

Zondag 3 dec   Martinuskerk – 1e advent  
10.00 uur mw. R. v d Kaap uit Enschede 
Eindcollecte: Diaconie / Kerstpakketten minima   

Zondag 10 dec   Martinuskerk – 2e advent  
10.00 uur ds. E. v d Meulen  
Eindcollecte: CvK /   
 
OOGST-GEZINSDIENST 
5 november: In de dienst gaan we horen en zien hoe het volk 
Israël het oogstfeest vierde en hoe vrome joden dat nu doen met 
het Loofhuttenfeest. Het Markelo’s Kerkkoor doet mee met Roel 
Praas op de piano en diens vrouw als dirigente. Na afloop zullen 
fruitbakjes worden bezorgd bij ouderen vanaf 80 jaar.  

AVONDMAALSVIERING ANHOLTSKAMP 
10 november: onze zwakheden heeft Hij op zich genomen; een 
thema om bij stil te staan? 
BUURTDIENST ELSEN 
12 november: Wat voor stellingname zouden wij in onze tijd in 
willen nemen, als het gaat om het geloof in Jezus Christus? 

DOOPDIENST 
19 november: wie een kind wil aanmelden om te worden 
gedoopt, kan contact opnemen met de voorganger, ds. Marten 
Dijkstra (tel. 0547-361238, of mobiel: 06-21655961, of email: 
martends@caiway.net).  
Dan spreken we een datum af waarop we de doop door gaan 
nemen.  

ZANGAVOND ANHOLTSKAMP 
24 november: De laatste vrijdag van de maand is er zoals altijd 
zangavond en u bent weer van harte welkom om na een korte 
dienst weer samen oud-Hollandse liedjes te zingen. We beginnen 
om 18.45 uur en de zaal gaat open om 18.15 uur. Voor aanvang 
en in de pauze krijgt u koffie of thee. Jan ten Hove doet de 
bijdrage en Ries van Vrouwerff is de pianist. 

Kerkdiensten 
 

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. 06 53 852090 
Scriba: Mevr. G. Rabe  
Email: scriba@pkn-markelo.nl 
Lochemseweg 20, Markelo 
Tel. 0651 424315 

Voorgangers:  
Ds. M. Dijkstra,   Tolweg 3  Markelo 
Email: martends@caiway.net 
Tel. 0547 361238 
Ds. E. v d Meulen,  Peelstraat 29a  Erica 
Email: elizabethvandermeulen@kpnmail.nl 
Tel. 0624 845028 
 
Koster:  Jeroen Noltus 
Email: martinushof@pkn-markelo.nl 
Tel. 0547 363890  

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

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:   
                 4 december.  
Inleveren kopij vóór:  23 nov 2017. 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau 
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LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 
26 november: In deze dienst zullen we de overle-
denen van het afgelopen kerkelijk jaar gedenken, 
voor zover daartoe een verzoek is gedaan. Wie zou 
willen dat zijn of haar dierbare wordt herdacht in 
de dienst, kan dat aangeven bij de dienstdoende 
predikant, Marten Dijkstra, mits het maar tijdig ge-
beurt. Want dan kunnen we deze naam toevoegen 
aan de af te lezen lijst van overledenen en een ge-
dachtenisblad maken met de naam van de overle-
dene.  
Op dinsdag 21 november wordt de liturgie ge-
stencild. Het hoeft bij deze gedachtenis niet te 
gaan om een lid van de kerk. Er blijft ook de moge-
lijkheid bestaan om zelf een naam te noemen op 
het moment vaneen persoonlijke gedachtenis, 
wanneer daarbij een kaars wordt aangestoken.Wie 
op 1 november van dit jaar is overleden of later, 
kan ook pas het volgende jaar worden herdacht. 
Die keuze is aan diens familie of naasten. Dan blijft 
het gedachtenisblad nog een jaar langer in de kerk 
hangen. Degenen, van wie de uitvaart valt in de 
week voorafgaand aan de 26e november worden 
sowieso een zondag later herdacht (3/12) en pas 
het volgende jaar meegenomen in de gezamenlijke 
gedachtenis. Voor vragen en contact:  
Marten Dijkstra, tel. 0547-361238 of mobiel: 06-
21655961 of email: martends@caiway.net.    
of  
Gerda Vedders-Vasters, tel. 0547-362110, of mo-
biel: 06-51029818.  

KINDERDIENST / OPPASDIENST 
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de 
consistoriekamer. Alle kinderen tot 3 jaar zijn 
welkom bij de oppasdienst.  
De kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de 
kinderdienst! De kinderdienst begint in de kerkzaal 
maar tijdens de dienst gaan de kinderen, na het 
aansteken van de lantaarn, naar de consistorieka-
mer. 

VERVOER 
Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen ver-
voer? 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 
Zit je op de basisschool dan kun je ook naar de 
Zondagsschool op zondagmorgen om 10 uur in de 
Martinushof of in Elsen in de ‘Beestenboel’.  
Hartelijk welkom. 

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!  

 

 
AGENDA 
6/11 en 4/12: maandelijkse zanguur onder leiding 
van Bep van der Zwan, van 19.00 tot 19.45 uur in 
de Martinushof. Je hoeft geen vaste deelnemer te 
zijn om er aan mee te doen. 
7/11: gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij 
John en Janneke Hofman, Zonneweg 22, aanvang 
20.15 uur; onderwerp: achtergronden bij het 
ontstaan en samenstelling van de bijbel. leiding: 
ds. M. Dijkstra 
9/11: geloofskring bij Johan en Baukje Hoevink, 
Potkamp 1, aanvang 20.15 uur. Onderwerp: tien 
geboden; leiding: ds. M. Dijkstra 

ELVIS DIENST ‘SOUL TIME’ 
 

'Soultime' is het thema van de nieuwe 
Elvisdienst die aankomend wintersei-
zoen weer in veel kerken gehouden zal 
worden.  

Met veel succes is de Elvis-in-
Churchgroep al 35 keer - verdeeld over 
twee verschillende themadiensten - 
met Elvisgospel onderweg geweest in 
de regio.  

Na een jaar voorbereiding is er een 
compleet nieuwe dienst gemaakt, deels 
met Elvisgospels, maar deels ook met 
moderne popsongs. 

Popsongs die allemaal iets vertellen wat het 
betekent om aandacht te hebben voor je 
ziel. Elvis Presley heeft zijn leven lang gos-
pels gezongen. Vaak zong hij ze na een op-
treden samen met zijn Backing Vocals tot 
diep in de nacht. Dat deed hij omdat hij bij 
die gospels het gevoel had dat zijn ziel tot 
rust kwam. Hij vond soultime in die liede-
ren. Die liederen gingen over de ellende en 
over de vreugde, maar vooral dat hij zelf 
door God gekend was in alle momenten van 
zijn leven.  
Met deze inspiratie is de groep samen met 
dominee Arjen van der Spek aan het werk 
gegaan. 
Op zondag 26 november om 19.00 uur zal 
‘Soultime’ plaatsvinden in de Martinuskerk 
te Markelo. De Elvisdienst “Soultime” wordt 
geleid door dominee Arjen van der Spek. 
Muziek en zang wordt verzorgd door de El-
vis-in-Churchgroep. Voor meer informatie 
kan een kijkje genomen worden op 
de website:      http://elvisinchurch.nl/ 
 
De entree is vrij, maar aan de uitgang vra-
gen we wel om een bijdrage om deze avond 
te kunnen bekostigen. 
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WIJ GEDENKEN  
Op 20 september overleed Henk Lammertink op 
72-jarige leeftijd. Na de lagere school in Stokkum 
ging hij in de techniek verder en werd tenslotte au-
tomonteur bij Cebeco in Lochem, later Cosmo ge-
noemd. Zijn werk was zijn passie en hij volgde 
naast zijn werk vele cursussen.  Zo ontwikkelde hij 
zich tot vrachtwagenmonteur en werkplaatschef. 
Trots was hij op zijn rijbewijzen voor auto, motor, 
vrachtwagen en bus. 
Op 4 november 1971 trouwt hij met Jenny Bolte uit 
Laren en ze komen te wonen aan de Koekoekslaan.  
Daar worden tot hun grote vreugde twee dochters 
geboren; Mirella en Sandra.  Henk en Jenny weten 
een  warm nest voor hun kinderen te creëren.  
Henk had als overtuiging ‘kump wa good; ’t löp wa 
lös’.  Een uitspraak waaraan zijn gezin rust en ver-
trouwen ontleende. Henk was iemand die graag 
een ander wilde helpen, vooral zijn kinderen en la-
ter zijn kleinkinderen konden altijd een beroep op 
hem doen. Langzaamaan openbaarde dementie 
zich bij Henk en afgelopen jaar kwam daar de ziek-
te ALS bij. Het betekende opname in Anholtskamp. 
Het verpleeghuis van waaruit hij uitzicht had op het 
plein aan de Koekoekslaan.  
Dat de herinneringen aan hem,  zijn warmte en 
zorgzaamheid tot steun mogen zijn voor zijn dier-
baren. M.Z. 

 
VRIJE WEEK: Van maandag 27 november tot en 
met zondag 3 december ben ik vrij. Collega’s zullen 
voor mij waarnemen, indien dat nodig mocht zijn.  

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 
 

 
WIJ GEDENKEN 
Woensdag  27 september overleed in de leeftijd 
van 88 jaar Hendrik Rabe. Hij is thuis overleden 
aan de Lochemseweg 20, waar hij zijn hele leven 
heeft gewoond. Hendrik was  trots, dat op deze 
plek nu de 4e en 5e generatie boert. De grootvader 
van Hendrik heeft in 1885 het leegstaande dag-
huurdersplaatsje  
“de Moandag” gekocht met 2 hectare grond aan de 
S137 (nu de Lochemseweg 20). 
De vader van Hendrik en hij zelf hebben het ge-
mengde bedrijf, zoals dat toen heette, voortgezet. 
Nu wordt er geboerd door zijn zoon Willem met 
schoondochter Gerrie en kleindochter Janet en haar 
man Rob. 

Na een periode van afnemende gezondheid, kwam 
het overlijden toch nog onverwacht. 
Hendrik heeft tot zijn 80e jaar volop kunnen mee-
werken op de boerderij. Tot die tijd was hij nooit 
ziek. Toen kreeg hij last van hartfalen en werd hij 
diabetespatiënt. 
In datzelfde jaar werd ook zijn vrouw Geertjen  
ziek, waarmee hij 59 jaar getrouwd is geweest. 
Binnen een jaar overleed zij. 
Hendrik was  een eenvoudige bescheiden man. Hij 
was iemand die niet achterom, maar vooral vooruit 
keek. Dat typeerde hem.  Hendrik was boer in hart 
en nieren en  verweven met de natuur. 
Zijn favoriete sport was voetballen. Toen hij dat 
zelf niet meer kon volgde hij  het via de TV. Naast 
voetballen was vissen zijn passie. In zijn jonge ja-
ren gooide hij voor het melken nog gauw een hen-
gel uit in het Twente kanaal. 
In de rouwdienst heeft  kleindochter Gerdien gele-
zen uit 1 Korintiërs 15: 36 t/m 41 en zijn kostbare 
herinneringen met familie, vrienden en buren ge-
deeld.  
Aansluitend is Hendrik op de begraafplaats bij zijn 
vrouw Geertjen ter ruste gelegd, erop vertrouwend 
dat ze samen in Gods liefde geborgen zijn.  G-V-V  
 

 
 
Geheel onverwacht overleed op 5 oktober Ina 
Welmer-Leunk (Engelina) van de Enkelaarsweg 5 
aan een hartaanval. Ze werd 67 jaar. In haar ver-
liezen haar man Jan, de beide kinderen, Geertjan 
en Erik en hun gezinnen een lieve, zorgzame en at-
tente vrouw, moeder en oma. Ze was de spil in 
huis, werd geprezen om haar kookkunst en be-
waarde van alles, dat haar bruikbaar leek. Ze hield 
van tuinieren en deed jarenlang met veel overgave 
aan volleybal.  
Tot haar huwelijk in 1971 werkte ze als administra-
tieve kracht bij een loonbedrijf in Harfsen, de 
plaats waar ze vandaan kwam. Daarna was het 
hard werken op het kippenbedrijf van haar man. 
Toen de zoons het huis uit waren, heeft ze enige 
jaren taxi gereden. Ze is verder betrokken geweest 
bij het Oranjecomité, de Eungs Schöppe en de 
stichting ‘Welcome Again Veterans’, die Canadese 
oorlogsveteranen en hun families vanaf de jaren 
’90 gastvrij in Markelo ontvangt. Sinds Erik en zijn 
gezin in Canada zijn gaan wonen, was er een extra 
stimulans om dit land te bezoeken. Kort geleden is 
dat nog gebeurd. In het crematorium te Usselo is 
ingegaan op geloof, hoop en liefde, die voor haar 
van betekenis waren. Mogen deze tot steun zijn 
voor allen, die haar moeten missen. MD 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bel-

len met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 

 

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 
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Op 17 oktober overleed Bennie Dijkstra (Berend) 
van de Stokkumerweg 10 op 94-jarige leeftijd. In 
de herdenkingsdienst schetste zijn jongste broer de 
jeugdjaren in Friesland, zijn avontuurlijke inslag, 
de strijd om als eerste een kievitsei te vinden, zijn 
werk als boerenknecht en het eigen grondboorbe-
drijf. Hij had intussen in Harmke Manuel de vrouw 
voor het leven gevonden met wie hij in 1951 was 
getrouwd en vijf kinderen kreeg. Ze beleefden vele 
mooie momenten, maar kenden ook moeilijker tij-
den. Op latere leeftijd kreeg Bennie last van hartfa-
len en COPD, maar hij bleef actief en betrokken. 
Hij haalde boodschappen op, deed de was, kookte 
eten, volgde het nieuws en las boeken. 
Tot op hoge leeftijd hield hij zijn conditie op peil 
met zwemmen, maar het kopje koffie erna was 
minstens zo belangrijk. Bij het afscheid memoreer-
de dochter Henny zijn gevoel voor humor en de 
vrijheid waar hij van genoot als hij met zijn auto op 
weg kon gaan. Een onvergetelijke reis was naar 
twee naar de VS geëmigreerde halfbroers uit het 
eerste huwelijk van vader. Dochter Inez sloot de 
dienst af met een Engels gedicht over het vertrou-
wen dat vader dichtbij zal zijn als je aan hem denkt 
en hem bij je wenst. Moge er rust zijn voor Bennie. 
MD 
 
 
 
BERICHT VAN UW INTERIM-PREDIKANT 
Al een tijd loop ik achter de schermen mee in uw 
gemeente, om met name met het moderamen en 
de kerkenraad mee te denken over de toekomst 
van de protestantse gemeente Markelo. Heel dui-
delijk leeft er het verlangen in de kerkenraad om 
kerk te zijn voor alle Markeloërs. Dat is een essen-
tieel onderdeel van gemeente-zijn: als kerk ben je 
er niet (alleen) voor jezelf, maar je bent er juist 
ook voor mensen die niet of nooit op zondagmor-
gen in de kerkbankjes zitten.  
 
Als gemeente van Christus mogen we ook Zijn 
voetsporen volgen door eropuit te gaan om ieder 
die op ons pad komt open tegemoet te treden en 
waar mogelijk iets voor hem of haar te betekenen. 
Ik ontmoet bij u in Markelo daarin een wens om 
nieuwe vormen te zoeken voor kerk zijn. In die 
zoektocht probeer ik mee te denken. 
Mijn taken spitsen zich voorlopig toe op nadenken 
over de vorm van de eredienst. Hiervoor is een li-
turgiecommissie in het leven geroepen die de ko-
mende tijd aan de slag gaat en ook heel graag van 
u hoort wat uw wensen omtrent de eredienst zijn. 
Een eerste stapje hierin is al gezet: ‘de pupil van 
de week’, één van de kinderen uit de gemeente die 
op zondagmorgen een taak krijgt in de dienst.  
Daarnaast probeer ik in kaart te brengen wat de 
gemeente kan bieden aan jeugd en jongeren, aan 
jonge gezinnen en wat de wensen van deze groep 
zijn: hoe kunnen we meer voor elkaar betekenen?  
 
Met ieder die werkzaam is in de gemeente in het 
jeugdwerk gaan we op dinsdagavond 14 november 
brainstormen.  

Als u de afgelopen 5 jaar een kindje hebt la-
ten dopen, wordt u benaderd voor een een-
malige bijeenkomst om met elkaar van ge-
dachten te wisselen wat de kerk u zou kunnen 
bieden en wat u de kerk zou kunnen bieden.   
Ik ben afwisselend op maandag of dinsdag aanwe-
zig in Markelo. Mocht u mij willen spreken, dan sta 
ik daar altijd voor open. Maak dan even een af-
spraak via mobiel of mail.  
Met vriendelijke groet,  
Ds. Elly v.d. Meulen 
Peelstraat 29A  7887 TL  ERICA 
E-mail: Elizabethvandermeulen@kpnmail.nl 
Tel. 06-24845028  
 
 
 
COLLECTEN 
Op zondag 5 november is de collecte bestemd 
voor de kosten van het fruit voor de fruitbakjes die 
door kerkleden aan ouderen en zieken worden be-
zorgd. 
Op zondag 3 december is de opbrengst van de 
collecte bestemd voor kerstpakketten voor minima 
in de gemeente Hof van Twente. 
Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen 
aan de collecten, dan kunt u uw gift ook overma-
ken naar de bankrekening van de Diaconie: NL 65 
RABO 0340700327 onder vermelding van de be-
stemming. 
 
 
 
 
PROTESTANTSE VROUWEN DIENST 26 JAAR 
Ik denk dat we met een gerust hart kunnen zeggen 
dat we ons bestaansrecht wel bewezen hebben in 
al die jaren en we willen nog graag jaren doorgaan 
met ons werk.  
Daarom hebben we zo’n behoefte aan ‘verjonging’. 
Voor de zangavonden bent u maar 3x per jaar aan 
de beurt………  
 
We werken met veel plezier mee aan de zangavon-
den in Anholtskamp en sommigen van ons brengen 
ook bezoeken aan ouderen in Markelo. 
De zangavonden worden elke laatste vrijdag van 
de maand gehouden. Het zanguurtje begint om 
18.45 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. De 
medewerkers beginnen om 18.00 uur. Samen ma-
ken we de zaal klaar, zorgen voor de koffie of thee 
(met koekje) en de bewoners worden opgehaald. 
Ook mensen van buiten Anholtskamp zijn van har-
te welkom. 
De zangavond bestaat uit 2 delen. Vóór de pauze is 
er een korte dienst en ná de pauze worden Oud-
Hollandse liedjes gezongen, waarbij iedereen uit 
volle borst meezingt. In de pauze is er nog een 
kopje koffie of thee. 
Kom maar eens vrijblijvend kijken op een zang-
avond. 
Voor inlichtingen kunt u bellen met: 
Sjoke van Zwol. tel.nr 362652 
 

Diaconie 
 

Kerkenraad 
 

Protestantse VrouwenDienst 
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KNUTSELCLUB 
De laatste knutselavond was op donderdag 19 ok-
tober. Twaalf kinderen waren die avond gezellig 
aan het knutselen door stenen te schilderen en op 
een geverfd plankje te maken. 

 
Eén foto is hier afgebeeld, de overige foto´s van 
de kunstwerken staan op de website van de kerk. 
www.pkn-markelo.nl 
Jolanda en Herma hebben de kasten van de knut-
selclub opgeruimd en daar hebben we heel veel 
leuke knutselspullen ontdekt. 
Heb jij ook zin om samen met andere kinderen een 
uurtje te knutselen  ?  
Kom dan op donderdagavond 30 november 2017 om 
half zeven naar de Martinushof. Neem gezellig 
een vriendje of vriendinnetje mee.  
De kosten bedragen 1 euro per  kind.  
Opgave vooraf is niet nodig. 

Groetjes Jolanda, Naomi en Herma. 

ADVENTSPROJECT KINDERNEVENDIENST. 
Zondagmorgen 3 december om 10.00 uur start de 
kindernevendienst met het adventsproject in de 
Martinuskerk. 
Het thema dit jaar is: Een boek vol verwachting.  
Voor in de kerk ligt gedurende de adventsperiode 
een groot en bijzonder boek, waarin de verwach-

ting centraal staat. 
Zo komt kerst-
feest iedere week 
iets dichterbij.  
Voor de kinderen 
is er een boekje 
vol verwachtingen, 
een soort dagboek-
je waar ze iedere 
week iets in kun-
nen schrijven. 
Mogen we voor jou 
ook een dagboekje 
klaarleggen ? 
Neem gezellig een 
vriendje of vrien-
dinnetje mee. 
Wij hebben er zin 

in om met jullie aan dit mooie project te werken. 
Groetjes leiding Kinderdienst.  
 
 

ZONDAGSSCHOOL 
Op zondagmorgen 5 november is 
er een gezinsdienst in de Marti-
nuskerk waar de kinderen van de 
Zondagsschool ook aan mee zul-
len werken met het rondbrengen 
van fruitbakjes.  
Heb je zin om een keer te komen 
kijken wat we doen, kom gerust. De Zondagsschool 
wordt gehouden in Elsen bij de Beestenboel en in 
het  dorp in de Martinushof van 10.00 uur tot 
11.00 uur op zondagmorgen. 
Op zondagmorgen 12 november is er een gezins-
dienst in Elsen, waar de Zondagsschool ook aan 
mee zal werken. 
 
 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING  

MARKELO 
 
Donderdag 23 november 
hebben wij Mevrouw Ellen El-
brecht uitgenodigd. 
Ellen is klinisch geriater 55+ 
van het Deventer ziekenhuis. 
 

Wat is klinische geriatrie? 
Klinische geriatrie is het me-
disch specialisme voor de 
kwetsbare oudere patiënt in het 
ziekenhuis. 
 
De geriatrie legt zich toe op ou-
deren met meerdere aandoe-
ningen tegelijk. 
Vaak gaat het om een combina-
tie van lichamelijke, psychische 
en sociale problemen, te denken valt aan mobili-
teitsproblemen, gebruik van veel medicijnen tege-
lijk, somberheid of geheugenproblematiek. 
Diagnostiek en behandeling wordt aangeboden in 
diverse vormen waarbij nadruk ligt op herstel en 
behoud van de zelfredzaamheid. 
De aanvang is om 20.00 uur in de Martinushof. 
Zoals u leest is het een informele avond en daarom 
hopen we vele dames te mogen begroeten. 
 
OUDERENMIDDAG ANHOLTSKAMP 
Op donderdag 30 november a.s. organiseert de 
Hervormde Vrouwenvereniging Markelo VOOR AL-
LE OUDEREN  uit Markelo om 14.00 uur een ge-
zellige middag in de Koe-
koekszaal van Woonzorg-
centrum De Anholtskamp. 
Mevrouw Merel Gerritsen 
uit Losser komt liedjes zin-
gen van Willeke Alberti en 
de Jantjes. 
Het is een programma met 
een lach en een traan. 
Bij binnenkomst en in de 
pauze zal een klein draaiorgeltje vrolijke liedjes 
spelen. 

Jeugd- en Jongerenwerk 

 

Algemeen 
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Wij hopen vele dames en heren uit alle hoeken van  
Markelo te mogen begroeten. 
Heeft u geen vervoer en u wilt toch graag komen 
bel dan naar mevr. Leidy ter Haar. 
Tel. 0547 361733. 
 

  
 
1 OP DE 5 NEDERLANDERS LEEST DE BIJBEL 
Een kleine drie miljoen volwassen Nederlan-
ders lezen in de Bijbel. Dit blijkt uit een on-
derzoek van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap (NBG).  
Uit het onderzoek blijkt dat de Bijbel vandaag nog 
steeds een belangrijke rol speelt voor veel Neder-
landers. 29% van de volwassenen vindt de Bijbel 
relevant. Van hen leest een derde er tenminste 
wekelijks in. Opvallend is verder het effect dat bij-
bellezen op mensen heeft. Een ruime meerderheid 
is daar positief over. 

Bijbel verrast 
De Bijbel verrast (73,8%), stemt vrolijk (77,1%) 
en geeft antwoord (75,5%), zeggen de lezers. In 
veel reacties wordt de Bijbel een leidraad voor het 
leven genoemd. Dat de Bijbel ook kan confronte-
ren, schrikt maar een enkeling af. Men wil zich 
spiegelen aan de Bijbel, en daarbij is behoefte aan 
meer uitleg en hulp bij het toepassen ervan in hun 
leven. 

Verbinding 
Verder blijken kerkelijke achtergrond en omgang 
met de Bijbel maar beperkt aan elkaar gerelateerd. 
Hoe iemand naar de Bijbel kijkt, is niet terug te 
brengen tot de kerkelijke gezindte. Wellicht kan dit 
besef verbindend werken tussen kerkgenootschap-
pen en christelijke organisaties.  

Aansluiting 
De uitkomst van dit onderzoek helpt het NBG om 
nog beter aan te sluiten bij de behoeften van hui-
dige bijbel lezers. Christelijk Nederland vraagt om 
materiaal in begrijpelijke taal, dat actief een brug 
slaat tussen de wereld van de tekst en de lezer van 
nu. 
Een laatste opvallende uitkomst  is een breed ge-
deeld verlangen om de Bijbel door te geven aan de 
volgende generatie. 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
Contactpersonen: Dini Rozendom, Teuni Hoogendam 
 

 
 november 2017  

zo 5 Psalm 38 Pijnlijk 
ma 6 Matteüs 22:15-22 Belastende vraag 
di 7 Matteüs 22:23-33 Ken de kracht van God 

wo 8 Matteüs 22:34-46 Kernvragen 
do 9 Matteüs 23:1-12 Het gaat niet om uiterlijke 

vormen vr 10 Matteüs 23:13-26 Waarschuwende woorden 
za 11 Matteüs 23:27-39 Lokroep in harde woorden 
zo 12 Jesaja 48:1-11 Nieuws 
ma 13 Jesaja 48:12-22 Vluchtweg 
di 14 Jesaja 49:1-13 Uitgekozen 
wo 15 Jesaja 49:14-26 Gods moederliefde 
do 16 Psalm 88 Absolute duisternis 
vr 17 Matteüs 24:1-14 Wachten op goed nieuws 
za 18 Matteüs 24:15-28 Wees klaar 

zo 19 2 Tessalonicenzen 
1:1-12 

Volhouden 

ma 20 
2 Tessalonicenzen 
2:1-17 

Herken de vijand 

di 21 
2 Tessalonicenzen 
3:1-18 

Werkhouding 

wo 22 Psalm 128 Genieten  
do 23 Matteüs 24:29-44 Les van de vijgenboom 
vr 24 Matteüs 24:45-51 Verwachting 
za 25 Psalm 85 God is rechtvaardig 
zo 26 Matteüs 25:1-13 Oliecrisis 
ma 27 Matteüs 25:14-30 Talentenjacht 
di 28 Matteüs 25:31-46 Scheiding 
wo 29 Jeremia 24:1-10 Rijp en rot 
do 30 Jeremia 25:1-14 Nog niets geleerd 
 december 2017  
vr 1 Jeremia 25:15-26 Straflijst 
za 2 Psalm 19 Duidelijke taal 
zo 3 Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 
ma 4 Jesaja 5:8-17 Afloop 
di 5 Jesaja 5:18-24 Brand 
wo 6 Jesaja 5:25-30 Angstbeeld 
 
BOEKENMARKT 
Allereerst willen wij alle mensen die boeken in-
brengen, maar uiteraard ook alle kopers hartelijk 
danken.  
In het jaar 2017 is de opbrengst tot nu toe  
€3250. Dit  bedrag willen wij graag besteden aan 
gewenste attributen voor kerk en Martinushof. 
Maar net zo mooi is het plezier in dit werk en de 
complimenten van bezoekers, wat het werken met 
boeken zo leuk maakt. 
Iedere eerste donderdag van de  maand van 9.30 - 
12.00 uur. 
U bent van harte welkom.  
Ook is er gelegenheid tot koffiedrinken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat er mis ging…. 
In het vorige kerkblad stond een 
opbrengst van de fancy fair van 
ruim €5100.  
Dat moet zijn ruim €5000. 
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MEET & GREET in 30+ Café 
Als V.I.P. heb je 
een streepje 
vóór.  
Een warm 
welkom, je 
plaats 
vrijgehouden en 
de koffie wordt gebracht. Wie wil dat niet?  
Beleef het zelf, donderdag 16 november, in het 
30+ Café! 
Waar: Martinushof Kerkplein 41 Markelo / tijd: 
vanaf 20:30 uur / kosten: koffie/thee gratis, 
consumptie 1,40/ contact: 30plus_cafe@online.nl  
  
 
BROOK DUO KERKENTOUR 2017 
 

Op zaterdag 9 decem-
ber 2017 om 15.30 
uur en om 20.00 uur 
zal in de Martinuskerk 
te Markelo de Brook 
Duo kerkentour 2017 
plaatsvinden, met de 
vierde winterse vertel-

ling: ‘De Kas-Klokken Zwiegt'.  
Het verhaal neemt u mee naar 1953, waarin het 
leven van de Zeeuwse molenaarsfamilie Roelands 
en de Maarkelse boerenfamilie Heelkamp centraal 
staat. Klaas Roelands is smoorverliefd op de wulp-
se Maria. Zij heeft een ‘voorkind’ en wordt door de 
gemeenschap onder leiding van de oudgerefor-
meerde dominee Risseeuw met de nek aangeke-
ken. Maria is een ‘kind van de duivel’ volgens de 
dominee, die graag hel en verdoemenis preekt 
vanaf de kansel. Tijdens de watersnoodramp van 
1953 neemt dominee Risseeuw een ‘kwalijk’ be-
sluit…. En Maria…… 
De Kas-klokken Zwiegt duurt een kleine twee uur 
en kent geen pauze. De kaarten kosten € 10,- , in-
clusief 1 consumptie na afloop, in de vorm van kof-
fie/ glühwein. De kerk is een uur voor aanvang 
open, en plaatsen zijn niet te reserveren. Er zijn 
voor beide voorstellingen 350 kaarten beschikbaar, 
maar wees er snel bij: want vol is vol. 
 
De kaarten zijn vanaf dinsdag 14 november te 
koop bij het Infocentrum Markelo (VVV), Goorse-

weg 1. De openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 uur tot 13.00 uur. Er is geen mogelijk-
heid tot telefonische reservering.  
Voor aanvang van beide voorstellingen is er de 
mogelijkheid om in de hal van de Martinushof, in-
dien beschikbaar, nog kaarten 
te kopen. 
Na afloop van de voorstelling 
zal er een stand staan voor de 
verkoop van het nieuwste 
boek: ‘De kerstklokken zwij-
gen’, en de luister-cd van de 
eerste vertellingen. Het boek 
is ook te bestellen via: info@redvink.nl 
Het Brook duo en de Kerkenraad hopen u allen te 
mogen begroeten.  
 
GIFTEN 
Giften van 11 september t/m 15 oktober. 
CvK.:  College van Kerkrentmeesters. 
B-G. 5,00 / n.n.  20,00 / H. 5,00 / n.n. 20,00 / HS. 20,00 
/ B. 15,00 / K. 15,00 / JWH. 10,00 / W-G. 10,00  
Orgelfonds:  L. 20,00 /  
Verjaardagsfonds:HGK. 20,00 / E-K. 10,00 / L. 10,00 / B. 
20,00 / JK. 10,00 /  
Diaconie: 
Bloemen: B-M. 10,00 / CM. 10,00 / tB. 10,00 / HL. 15,00 
/ HM. 10,00 / HB. 10,00 / J-S. 10,00 / B-B. 10,00 / EK. 
10,00 / HW. 10,00 / n.n. 10,00 / HW. 10,00 / H-V. 10,00 
/ DK. 10,00 / P-S. 5,00 / K. 5,00 . 
COLLECTEN: : 
10 sept.   52,85   52,85   294,70  Nepal, India, 
Bangladesch 
17 sept.   38,33   38,32    98,60  Diac. Kinderperspec-
tief 
24 sept.  36,43   36,43    92,12  Kerkblad 
29 sept.      103,75  Diac. Anholtskamp 
01 okt. 36,90    36,90   121,56  Ned.Bijbelgenootschap 
08 okt.     49,50    49,50  139,30  CvK.: Themadienst 
  

 
 
ZWO INDISCH BUFFET25 OKTOBER 
 

  
Samen met enkele gemeenteleden heeft de ZWO 
groep een Indisch buffet geserveerd voor iedereen 
die graag eens met andere mensen om de tafel zit.  
 
Er hadden zich maar liefst 31 mensen aangemeld 
en dat is best veel als je geen keuken ter 
beschikking hebt in de Martinushof en alles thuis 

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. 
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klaar moet maken. Toch lukte dat en was alles 
klaar om 18.00 uur en ook nog goed op 
temperatuur. Jeroen had de tafels keurig gedekt en 
ik denk dat iedereen een gezellig en smakelijk 
etentje heeft gehad. 
Door dit succes zijn we wel gemotiveerd om vaker 
zo’n maaltijd te organiseren maar dan hopen we 
wel, dat er een bruikbare (kook)keuken in de 
Martinushof komt. 
 
Het mooie is dat ook nog €183 overgemaakt kan 
worden naar Kerk in Actie voor de hulp aan 
Colombiaanse organisaties om kinderarbeid terug 
te dringen. 
Het verhaal van Kimberley vertelt hoe dat  ver-
loopt: 
 
KIMBERLEY LEERT MELKPRODUCTEN MAKEN 
EN SPELEN 
Kimberley is 10 jaar. Ze woont samen met haar 
moeder Sandra haar zus en haar broertje in een 

wijk van Bogota. 
De wijk is ge-
vaarlijk door cri-
minaliteit en ge-
weld, maar kan 
ook vrolijk en 
plezierig zijn. 
Kimberley's moe-
der verkoopt kof-
fie op straat en 
werkt van 8 uur 

‘s-avonds tot 4 uur in de ochtend. Haar vader Die-
go woont ergens anders. Ze bezoekt hem soms. 
Haar moeder is vrolijk en leert haar dat ze altijd 
haar best moet doen om te bereiken wat ze zou 
willen, ook als dat moeilijk is. Zo heeft haar moe-
der een computer kunnen kopen, waar ze lang voor 
heeft moeten sparen. 
 
‘s-Morgens gaat Kimberley naar FPT (Stichting de 
Kleine Arbeider, gesteund door Kerk in Actie) en ‘s-
middags naar een andere school. Ze komt er al 
drie jaar, ze leert er o.a. yoghurt en karamelpasta 
(voor op brood) maken, die ze kan verkopen. Ze is 
ook meegegaan met een kamp van FPT. Ze deden 
daar allerlei spelletjes en gingen naar het zwem-
bad. 
 

 
Ze leert bij FPT hoe je moet samenleven met ande-
ren. ‘We leren dat de liefde het hart van het werk 

is. Met liefde kun je ver komen, je moet liefhebben 
om je doelen te bereiken.’ 
Ze is een goede leerling op school, hoewel ze soms 
wel problemen heeft met discipline. Ze wil later 
dierenarts worden, omdat ze zoveel van dieren 
houdt.  
Kimberley zegt: ‘We zijn hier wel gelukkig, maar 
sommigen zijn moe. Iedereen moet werken, we 
hebben allemaal onze verplichtingen.’  
Ze wenst dat kinderen in de wereld kunnen 
werken zonder daar moe van te worden. 
 

 
De komende paar maanden wil ZWO uw aandacht 
blijven vragen voor de situatie waarin heel veel 
kinderen in deze wereld leven. Niet alleen kinder-
arbeid maar ook vluchtelingenkinderen in Libanon, 
Griekse eilanden, Irak, Turkije, Bangladesh etc. 
etc. 
Het overkoepelend project van Kerk in Actie heet 
‘Kinderen in de knel’. 
De opbrengst van de Kerk in Actie zendingsbus 
voor het 4e kwartaal 2017 en de collectes van de 
kerstnachtdienst zijn voor Kinderen in de knel. 
 
Een bedrag van ruim €65 uit de Kerk in Actie zen-
dingsbus in het 3e kwartaal 2017 zal worden over-
gemaakt naar hulp voor kerken in het midden-
Oosten. 
Hartelijk dank voor uw giften. 
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LICHTJESMIDDAGEN 2017 OP DE ALGEMENE 
BEGRAAFPLAATSEN IN DE HOF VAN TWENTE 
 

De Lichtjesmiddagen op 
de Algemene begraaf-
plaatsen in de Hof van 
Twente worden gehou-
den in december 2017 
en worden, evenals 
voorgaande jaren, geor-
ganiseerd door de Stich-
ting BAB Hof van Twen-

te. 
Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om 
hun overleden dierbaren op een bijzondere manier 
te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.   
Elke begraafplaats wordt met vuurschalen/korven 
en fakkels sfeervol verlicht. 
Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossen-
hoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. 
De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op de 
algemene begraafplaatsen in: 
 

Goor op zaterdag 9 december, 
Delden op zondag 10 december, 
Diepenheim op zaterdag 16 december, 
Markelo op zondag 17 december. 
 

De invulling van het programma is voor elke be-
graafplaats hetzelfde: 
 
16.45 uur verzamelen bij de ingang op de begraaf-
plaatsen.( In Diepenheim zijkant.) 
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van 
herdenking en/of gedicht. 
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachte-
nis aan alle overledenen. 
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of 
een gedicht. 
Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden 
kaars op het graf- of gedenkplek van hun dierbare 
plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen 
te gedenken die geen eigen plekje hebben op de 
begraafplaats.  
Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te 
nemen. In stilte verlaten we daarna de verlichte 
begraafplaats. Jong en oud zijn op de Lichtjesmid-
dagen welkom. 
Wij hopen op Uw komst en een waardige herden-
king. 
 
De Lichtjesmiddagen 2017 worden mede mogelijk 
gemaakt door ondersteuning van Begrafenis-
vereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink 
& Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uit-
vaartzorg, Tijhuis Uitvaartzorg, Uitvaartonderne-
ming Vruwink en door bijdragen van het Onder-

steuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het 
Schoolfeestfonds Goor. 
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn 
wij afhankelijk van organisaties en personen.  
Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig.  
Zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van 
deze middagen. 
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen 
op verschillende manieren gebeuren:  
in de vorm van menskracht meehelpen, een finan-
ciële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals 
het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels 
of brandhout voor onze vuurschalen.  
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbe-
reiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld 
mensen die alleen deelnemen te begeleiden over 
de begraafplaats of uitleg te geven aan bezoekers, 
neem dan gerust contact op met Jan Meutstege, 
tel. 0547-271433 
Link : http://www.babhofvantwente.nl 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOUD CONTACT MET DE KERK 
Wie als lid van de Protestantse gemeente 
Markelo prijs stelt op een bericht van geboor-
te of overlijden in het kerkblad, willen we vra-
gen 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, da-
tum en leeftijd. 
 

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



 

Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten der 
herinnering. 
Is verwijlen 
bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde. 
 
Afscheid nemen 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat waard is 
niet te vergeten..... 
Is moeizaam 
de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen 
loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen 
vergeten.... 
 
Dietrich Bonhoeffer 


