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Concert ENJOY
Vrijdag 6 okt
20 uur Martinuskerk

Themadienst

Zondag 8 okt
10 uur Martinuskerk
Thema: Don’t Worry.

Kerk in Actie
dienst

Zondag 22 okt 10 uur
Martinuskerk
Werk in Guatemala

Oogstgezinsdienst

Zondag 5 nov 10 uur
Fruitbakjes bezorgen na
afloop van de dienst

DEEL JE LEVEN……
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HOE VER GA JE?

Op de laatste zondag in augustus was de afsluiting
van het Markelose feest. Om 10.00 uur begon het
Frühshoppen. Op dat moment was ik aanwezig in de
Martinuskerk, waar een collega voorging. Halverwege
de dienst bereikten ons de muzikale klanken vanaf het

liederen. In een buurgemeente heeft hij de kansel al
eens bestegen. Een idee?
Om rekening te houden met het verdere programma
van die zondag zou de tentdienst ook een uur eerder
dan normaal kunnen beginnen. De mensen die de
boel opbouwen, zullen dan nog vroeger uit de veren
moeten. Het zal een dienst kunnen zijn met een
voortdurend binnenkomen van nieuwe bezoekers.
Maar weten zij zich dan te gast bij de kerk, of zitten
ze toch eerder te wachten op het luchtige vervolg,
waarin allerlei dorpsgenoten op de hak worden genomen? In dat laatste geval nemen ze het voorprogramma voor lief en hopen misschien dat dit gedeelte niet te zwaar is.
In aanpassing kun je een eind meegaan met anderen. Zo kun je ook met jongeren rekening houden,
die op zondagmorgen moeilijk wakker zijn te krijgen
na een avond stappen tot diep in de nacht. In de lijn
van Paulus, die voor Joden een Jood is en voor Grieken een Griek. Als het maar ten dienste staat van de
verkondiging van het evangelie van Jezus Christus.
Paulus vond het ook goed om er de leefregels op aan
te passen, die voor Joden golden. Maar hoe ver ga
je? Het gaan op de weg van Jezus en zijn volgelingen
betekent dat je daar bepaalde dingen voor laat. Dan
mag iemand horen dat je er moeite voor hebt te doen
om leerling van Hem te zijn. Geef je dan geen verkeerd signaal af door anderen zo tegemoet te komen?
Aan de andere kant biedt een alternatieve vorm van
kerkdienst wel een kans om een boodschap te brengen aan publiek dat je anders niet zo ziet. MD

dorpsplein. De predikant werd er niet door overstemd,
maar maakte op het eind wel duidelijk dat het hem
had afgeleid. Het feest had die ochtend wat hem betreft wel wat later mogen beginnen. Hij vroeg zich af
of de gemeente soms te weinig rekening had gehouden met de kerk in het verlenen van een vergunning.
Later hoorde ik dat het niet anders was gegaan dan in
eerdere jaren. Zelf moest ik nog denken aan de protesten van de kerk in de zeventiende eeuw, toen ze in
hun godsdienstoefening werden gestoord door activiteiten buiten het gebouw. Ze drongen er bij de overheid op aan dat er geen markt of kermis plaatsvond
gelijktijdig aan een kerkdienst.

De tekst en uitleg bij het
liturgisch bloemstuk bij de
doop van Isabel
Onder het bloemstuk witte
voile als teken van puurheid
en onschuld, de blauwe voile
staat symbool voor het
water van de doop.
Heer, U bent het die haar
vormde. Kunstig weefde U
haar in de buik van de
moeder. Daarom ben jij een
parel: de glazen bol, in Gods
Hand. Hij omringt je met al
zijn
liefde,
trouw
en
belofte. De klimopbladeren
zijn daar het symbool van.
Jouw doop is in de naam van
de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest: de drie grote
witte bloemen. Jouw naam,
Isabel, staat geschreven in
de palm van Gods hand,
uitgebeeld door de bladeren
van de vingerplant. Onder
toeziend oog en warme
bescherming van je ouders: de 2 kleine hoge bloemstukjes en
omringd door een krans van witte bloemen: de gemeente. Hij heeft
jou bij je naam geroepen, Isabel Rita Victoria.

In Holten is de aanvangstijd van de Diepe Helloop van
zondag 29 oktober om die reden aangepast, zodat de
kerkdienst in rust kan plaatsvinden. Zelf hadden kerken geen bezwaar gemaakt tegen de starttijd van dit
evenement. De gereformeerde kerk was zelfs bereid
om hun dienst te vervroegen. Het was de burgerlijke
gemeente, die geen toestemming had verleend om de
Holterbergloop al om 10.30 uur te beginnen. De hardlopers mochten pas een uur later van start. Ze deed
dit met een beroep op de wet op de zondagsrust.
Het kan ook anders. Dat is te zien bij de Roomskatholieke parochie in Hengelo, waar op het terrein
van de Lambertus kermis een kerkdienst is gehouden.
De pastor ging voor vanuit een botsauto. In Markelo
gaan er stemmen op om tijdens het Markelose feest
een dienst te houden in de tent. Ik sta hier voor open,
maar vraag me wel af of de dan aanwezige bezoekers
zitten te wachten op een geestelijk woord. Sommigen
zijn al vroeg op pad om maar een gunstige plek te
bemachtigen in de tent. Doen ze dat ook als bekend is
dat er eerst een dominee een verhaal afsteekt? Of
komen we dan met een bekende plaatsgenoot, die een
lekenpreek houdt? In de periode rond Kerst trekt een
plaatselijke muzikant volle kerken, wanneer hij een
eigen verhaal met een boodschap brengt, omlijst met
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Protestantse Gemeente Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890
Kerkenraad:
Preses: Dhr. H.J. Bolink
Email: h.bolink@bvna.nl
Stationsweg 28, Markelo
Tel. 0547 363167
Scriba: Mevr. G. Rabe
Email: scriba@pkn-markelo.nl
Lochemseweg 20
Tel. 0651 424315
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@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

Kerkdiensten
Zondag 8 okt Martinuskerk – Themadienst
10.00 uur ds. Rienke Vedders-Dekker
Eindcollecte: CvK / themadiensten
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 15 okt
Martinuskerk
10.00 uur mevr. R. Venema uit Almelo
Buurtdienst Stokkum
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte beide diensten: CvK / Onderhoudsfonds
Zondag 22 okt Martinuskerk – ZWO dienst Guatemala
10.00 uur mevr. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: Diac / Kerk in Actie – werk in Guatemala
Koffiedrinken na de dienst
Vrijdag 27 oktober Anholtskamp Zangavond
18.45 uur mevr. P. Kramer uit Laren(G)
Collecte: Diaconie
Zondag 29 okt Martinuskerk – Heilig Avondmaal (lopend)
10.00 uur ds. H. Teeuwen uit Borculo
Eindcollecte: Diac / Kerk en Israël
Woensdag 1 nov Brookschole – Dankdag gewas en arbeid
15.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie en CvK
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
Eindcollecte: CvK / Stichting Noaberschap
Aandacht voor Luther i.v.m. 500 jaar kerkhervorming?
DOOPDIENST
Op 3 september is Isabel Rita Victoria gedoopt. Zij is de dochter van
Henry Sluiter en Marjolein Lambers.
Van harte gefeliciteerd.

Het volgende blad verschijnt op:
6 november.
Inleveren kopij vóór: 26 okt 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
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THEMADIENST 8 OKTOBER:

Op 22 oktober heeft ZWO mw. Martina Fraanje gevraagd om tijdens de dienst iets over haar werk in
Guatemala te vertellen. Zij werkt voor Kerk in Actie.
Na afloop van de dienst kunt u haar nog spreken of
iets vragen onder het genot van een kopje koffie/thee.

Op zondag 8 oktober is er weer een themadienst. Dit
keer is het thema “Don’t Worry”.
Voorganger deze morgen is ds. Rienke VeddersDekker. Iedereen maakt zich zorgen, over van alles en
nog wat, over hoe je eruit ziet over wat je gaat eten.
Maar kijk eens om je heen naar de dieren en de planten in de natuur. Maken zij zich zorgen? Aan de hand
van de levenswijsheden van Franciscus van Assisi, bespreken we wat echt belangrijk is, en dat rijkdom niet
zit in alles wat je aan goederen bezit maar wat je van
je leven maakt, de liefde die je hebt voor je naasten,
voor de dieren en de natuur om je heen. Maak je geen
zorgen voor de dag van morgen, want dat heeft toch
geen zin.

AGENDA
25/10: In tegenstelling tot wat vermeld was in de flyer
is het Indonesisch buffet op 25 oktober in de
Martinushof om 18.00 uur. Opgave via lijsten in de
kerk en de Martinushof.
31/10: Martinushof, aanvang 20.00 uur, avond over
studiereis naar Roemenië met ds. M. Dijkstra en ds. E.
van der Meulen.

Don’t Worry, Be Happy.

Wijk Noord

De dienst begint om 10.00 uur en na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken,
De themadienst commissie nodigt u allen van harte
uit.

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

ZANGAVOND ANHOLTSKAMP
Op 27 oktober is de eerstvolgende zangavond en U
bent zoals altijd van harte welkom, waar U ook woont!
We beginnen om 18.45 uur en vanaf 18.15 uur is de
zaal open. Er is een kopje koffie/thee voor de dienst
begint en ook in de pauze. De voorgangster is mw.
Pauline Kramer uit Laren(G) en de bijdrage wordt verzorgd door mw. Dina Nijkamp.

WIJ GEDENKEN
Op 1 september is Willy de Roo-Koning overleden op
de leeftijd van 78 jaar. Ze woonde sinds tien jaar aan
de Noordachtereschweg 3-102 in Markelo. Zij en haar
man Gerrit waren vanuit Almelo hierheen gekomen
om een comfortabeler woning te vinden en om vlakbij
een van hun beide dochters met haar gezin te wonen.
Ze waren echte Almeloërs, mensen van de stad, groot
geworden met de textiel, maar hadden samen ook de
neergang meegemaakt. Gerrit de Roo kon eerder
stoppen met werk in deze sector, zodat ze al 25 jaar
‘met pensioen’ waren. Ze waren 57 jaar getrouwd.
Willy de Roo was een attente, zorgzame vrouw, die
zichzelf kon wegcijferen. Dat laatste was ook wel eens
lastig, want ze liet zich niet makkelijk helpen, zelfs
niet toen ze een zere rug kreeg. Die zere rug was de
voorbode van longkanker, de ziekte waaraan ze overleed, zes weken na de diagnose. Na die diagnose
volgde een moeizame periode in het ziekenhuis, verpleeghuis en hospice; voor haar met pijn en angsten,
voor haar familieleden, die er bij stonden en niets anders konden doen dan haar liefhebben. In de afscheidsdienst is er gezongen en hebben we uit Johannes 14 gelezen van het huis met de vele kamers, in de
hoop en het geloof dat Willy de Roo nu bij God is. Ds.
Rein van Dijk.

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 consistoriekamer.
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
Zit je op de basisschool dan kun je ook naar de Zondagsschool op zondagmorgen om 10 uur in de Martinushof. 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!

Niet lang na terugkeer uit het ziekenhuis stierf Jan
Heuvink, echtgenoot van Hanna Heuvink-Ruiterkamp,
op 11 september in hun woning aan de Wehmekamp
30. Ze kregen een zoon, Wim, en dochter, Berlinda,
en werden later opa en oma van kleindochter Yaela
Heuvink.
Jan is geboren aan de Oude Rijssenseweg op erve ‘De
Hakke’. Hij begon als bakkersknecht, werkte daarna
bij de Stoomblekerij in Goor en vele jaren bij de Eternit. Hij is keeper geweest bij de Markvogels, deed er
aan jeu de boules, mocht graag een hengel uitwerpen,
hield van een spelletje kaarten en onderhield hun
moestuin. Bij de fancy fair was hij het die de hamburgers bakte, tot zijn gezondheid dat niet meer toeliet.
Al in 1989 had hij een eerste hartinfarct. In de afgelopen jaren kreeg hij er hartfalen bij en moest worden

BIJ DE DIENSTEN
De buurtdienst Stokkum, dankdag in de Brookschole
en gezinsdienst: Omdat het voorbereiden van al deze
diensten nog moet beginnen, kan er bij het verschijnen van dit kerkblad nog niets over het thema worden
gezegd. Het kerkkoor zal al wel bezig zijn met het oefenen van liederen voor de gezinsdienst van 5 november.
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behandeld voor een tumor op de stembanden. Tijdens
een vakantie in Oostenrijk brak hij zijn rug. Jan was
geen man om lang in huis te blijven zitten. Met zijn
scootmobiel kon hij nog wel langere tijd allerlei contacten aanhouden. Jan is 80 jaar geworden. In het
crematorium te Usselo namen we afscheid van een
veelzijdig man, in wie Hanna een belangrijk maatje
kwijtraakt.

WIJ GEDENKEN
Op 24 augustus overleed Aukje Beltman-van der Meulen op de leeftijd van 94 jaar in haar kamer op afdeling de Hoch in de Anholtskamp. Ze was sinds 1985
weduwe van Hendrik Beltman. Na hun huwelijk woonden ze aan de Roudaalterweg 8. Zelf is ze geboren in
Huizum onder Leeuwarden, maar door het werk van
haar vader in Holten terecht gekomen. Hendrik en
Aukje kregen drie kinderen, van wie één enkele dagen
na de geboorte overleed. Als jonge moeder moest ze
enige tijd in Almen worden opgenomen om te herstellen van tbc. Ze werd oma van twee kleinkinderen.
Aukje was een vriendelijke en bescheiden vrouw, die
leefde vanuit haar geloof en beschikte over veel levenswijsheid. Ze was creatief en handig met naald en
draad. In het vertrouwen dat er voor haar een plek is
bij God, hebben we afscheid van haar genomen in de
aula bij de algemene begraafplaats te Holten. Een
broer van Aukje, Jan van der Meulen, haalde Psalm 43
aan over het gerust kunnen inslapen. Kleindochter
Aukje las een gedicht voor. Zoon Gerrit sprak uit zich
gedragen te hebben geweten door de gebeden van
moeder. Zoon Andrae schreef haar naam bij onder het
lied ‘Veilig in Jezus’ armen’. MD

REIS NAAR ROEMENIЁ
Op 31 oktober zal ik verslag doen van mijn studiereis
naar Roemenië in juni 2017. Met Nederlandse en
Roemeense collega´s bestudeerden we teksten uit het
boek Richteren met behulp van enkele verklarende
commentaren van Karel Deurloo. Het was bijzonder
inspirerend om zijn jongere broer Adriaan in het gezelschap te hebben. Maar dat gold voor wel meer
aanwezigen. Vragen bij de tekst legden verbanden
met hedendaagse gebeurtenissen. Hoe bijvoorbeeld
Simson aan zijn einde komt, doet denken aan zelfmoordaanslagen. Uit de verhalen over de leefomstandigheden van sommige predikanten in Roemenië worden grote verschillen duidelijk met onze situatie. In de
aanloop naar de gezamenlijke bijbelstudie verbleven
we enkele dagen bij Roemeense voorgangers en leidden er een kerkdienst. Als aanvulling op mijn verhaal
zal Elly van der Meulen achtergrondinformatie geven
over het land, waar zij zelf verschillende keren is geweest. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats
in de Martinushof. U bent welkom.

Op 1 september overleed Gerrit Hendrik Vruwink, Get
van Dikkeboer. Hij verbleef op dat moment in het verpleeghuis in Delden, waar hij terecht was gekomen
nadat hij zijn heup had gebroken bij een val in maart.
Get groeide op aan de Goorseweg 34 met een oudere
zus en een jongere broer. Hier zette hij de boerderij
van zijn vader voort, die dit werk om gezondheidsredenen had moeten opgeven. In 1961 trouwde hij met
Lina Stokkert uit Ambt Delden. Naast het boerenwerk
was Get melkrijder en enige tijd betrokken bij de boerendansers, het openluchttheater de Kösterskoele en
de ijsbaan. Hij was een liefhebber van kruisjassen en
kruiswoordpuzzels. Hij en Lina kregen twee zoons,
Gerrit en Henk, en vijf kleinzoons. Net voor het vijftigjarig huwelijksjubileum was Get getroffen door een
hersenbloeding, maar hij herstelde zodanig dat hij
weer thuis kon komen. Enkele jaren later volgde een
tia. Een groot verlies was het overlijden van zoon
Henk in 2015 na een kortstondige ziekte. In de uitvaartdienst werden persoonlijke herinneringen aangehaald door schoondochter Dini, de kleinzonen en een
goede bekende. Gerrit schreef zijn naam bij onder
muziek van Herman Lippinkhof, Zonder oe. De kleinzonen hielpen mee om hem naar het graf te dragen,
dat zich naast dat van zijn zoon bevindt. MD

HET HOUDT MAAR NIET OP
‘Zijn er veel ziektegevallen?’, zo wordt me wel eens
gevraagd bij bezoekwerk. En dat blijft maar doorgaan.
Vaak zijn er wel situaties op te noemen en dan zou ik
wensen, dat er dwars tegen verwachtingen in, toch
ook een keer een wonderlijk herstel optreedt. Zodat je
niet afscheid hoeft te nemen van een geliefde.
Het is wel een steun in de rug als mensen om je heen
zich voor je inzetten, zoals dat is gebeurd bij Karlijn
Paarhuis-Vos. Dankzij geldacties heeft ze een behandeling kunnen ondergaan in Duitsland en zo meer
‘leef-tijd’ gekregen. Karlijn was iedereen daar zeer
dankbaar voor. Helaas is zij overleden op 4 september, niet ouder dan 44 jaar, en moest haar man en de
beide dochters achterlaten. Het overgebleven geld
gaat naar de kankerbestrijding. Hopelijk vinden anderen daar baat bij. Maar ik blijf hopen op meer.
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Eind september zou Get van Gaitbrinkert, Gerrit Frederik Lonink, worden geopereerd aan een aneurysma.
Helaas is deze aandoening hem fataal geworden en
overleed hij op 2 september in het ziekenhuis. Op 16
september zou hij 57 jaar zijn getrouwd met Gerda
Hidders uit Diepenheim. Als enig kind zette hij het
boerenbedrijf van zijn ouders aan de Petersweg 5
voort. Zijn passie lag meer bij het gewas op het land
dan bij het vee. Het is veelzeggend dat op de rouwkaart een foto is geplaatst waarin hij aan de rand van
een maïsveld staat. De beide kinderen Henk en Erna
schetsten hem in de afscheidsdienst als een man van
weinig woorden, die niet van poespas hield en kwaliteit belangrijk vond in het werk. Ploegen achter een
paard kon hij bijvoorbeeld in zijn jonge jaren als de
beste. Op vakantie gaan hoefde voor hem niet. Hij

Wijk Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818
GEBOREN
Op 25 augustus is Jacky Henrike Janna ten Brummelaar geboren, dochter van Hendrik Jan en Olga van de
Roudaalterweg 20. Moge Jacky in het Woord gaan
ontdekken, dat dit een lamp voor haar voet is en een
licht op haar pad. Gijs, Dirk en Sarah hebben er een
zusje bij. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. MD
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Daarna gaf hij het woord aan de voorzitters van de
colleges die een toelichting gaven over wat bereikt is
en wat hun toekomstplannen zijn.

hield van Tiroler muziek. Door een tia ging zijn gezondheid de laatste jaren achteruit. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zien terug op fijne jaren met
hem, waarbij eenvoud zijn kracht was. Net toen we
hem naar de begraafplaats brachten, vlogen twee
spitfires over, op weg naar een activiteit met ‘Keep
them Rolling’, waar hij een liefhebber van was. Gerrit
is 82 jaar geworden. MD

Gerda Vedders (pastorale teams en ouderlingen):
- Nogal wat ouderlingen zijn aftredend per 1 januari
dus is er dringend behoefte aan versterking.
- Vraag aan de aanwezigen: Hoe moeten we omgaan
met niet-leden van de kerk bij een gedachtenis, in
memoriam etc. Willen we kerk zijn voor alle Markeloers? Ja, want er volgde een applaus.
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het aantal ‘vreemde’ dominees te beperken en het instellen
van een liturgiecommissie om diensten voor te bereiden.
- verjaardagskaarten blijven sturen of ook via ‘apps’
op mobile telefoons gaan werken?
- jeugdwerk is nodig om kerk te kunnen blijven. Samen met ds. E. v.d. Meulen wordt een plan opgesteld.

Op 8 september kwam een einde aan het leven van
Bernard Herman (Bennie) Mombarg. Hij overleed aan
de gevolgen van kanker en werd niet ouder dan 65
jaar. Hij was nog maar tien jaar oud toen zijn vader
stierf. Nadat zijn moeder Heintje in weduwnaar Gerrit
Klumpers een nieuwe partner vond, verhuisden ze
samen met broer Hendrik en hun vee en have van
Gendringen naar de boerderij ‘Kapjan’ aan de Witterietsweg 2. Bennie trouwde met Dientje Wechstapel,
met wie hij vorig jaar hun veertigjarig jubileum achter
in hun tuin had gevierd, samen met hun zoon Niels,
schoondochter Bianca en de beide kleindochters Linde
en Sanne. Bennie had toen al lichamelijke klachten,
zonder dat de oorzaak duidelijk was. In het crematorium te Usselo schetste zwager Ap zijn werklust en passie voor de boerderij, het verdriet om een levenloos
geboren dochtertje, de steun en zorg voor elkaar,
evenals zijn betrokkenheid bij het hardlopen en de triatlon in Holten. Een gedicht van schoonzus Ineke
Mombarg verwoordde hoe met zijn sterven een einde
kwam aan ziekte en pijn. Een diapresentatie bracht allerlei mooie momenten uit zijn leven in beeld. In hem
verliezen we een praktisch ingesteld, sociaal en betrokken mens. MD

Marty Pluygers (namens kerkrentmeesters):
- Na de komst van ds. E. v.d. Meulen is duidelijk dat
zij geen 20 uur per week nodig is in Markelo. Per 1 okt
2017 zal zij nog 10 uur p/w werkzaam zijn in Markelo.
Daarom is nu een commissie aangesteld om uit te zien
naar pastorale ondersteuning van ds. M. Dijkstra. Er
zijn gesprekken geweest met 3 mogelijke kandidaten.
Een persoon heeft onze voorkeur maar binnen de regels van de PKN is het nog niet zo eenvoudig om iemand flexibel te laten werken. Daarom is er nu contact met het mobiliteitsbureau in Utrecht. Zij gaan bezien of het mogelijk is een zgn. pilot voor Markelo te
starten voor meer flexibiliteit van dominees. Financieel
is er nu ruimte voor 1,5 fulltime predikant of pastoraal
werker.
- het idee is om na een kerkdienst koffie te drinken in
de kerk. Nog even napraten met elkaar met de dominee over de preek of over van alles en nog wat. Daartoe moet de ruimte achter in de kerk groter worden.
Wim Welmer komt met een voorstel dat inhoudt dat er
8 kerkbanken verwijderd worden. Er blijven dan nog
ruim 300 zitplaatsen over. Bij diensten, waar veel
mensen verwacht kunnen worden, zullen dan de al
aanwezige stoelen worden bijgeplaatst. Ieder die dat
wilde kreeg een plattegrond van de ruimte en werd
gevraagd ideeën aan te dragen voor de evt. inrichting
van de nieuwe ‘koffieruimte’. Het plan leverde nogal
wat bezwaren / opmerkingen op uit de zaal. Na al deze reacties zal bezien worden wat mogelijk is.

Kerkenraad
BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTEAVOND
Deze avond bestond uit 2 gedeelten:
1. De uitleg van mr. Weenink (onze advocaat) over de
definitieve afwikkeling van het dossier ds. E. E. Nordt.
De afspraak is, na goed overleg met haar, dat zij een
deel (ong. ½) van de lening van €52000, die door de
kerk aan haar verstrekt was voor de aankoop van een
woning, heeft terugbetaald. Ook is afgesproken dat
kerkenraadsleden hierover geen informatie meer, in
welke vorm dan ook, zullen geven. Het is nu klaar. De
voorzitter bedankt mr. Weenink, mw. N. van Genderen en de hr. B. Slotman voor hun inzet bij het bereiken van dit resultaat.
2. Na de pauze geeft de voorzitter van de KR, Henk
Bolink, een overzicht van het werk dat door de KR het
eerste jaar na hun aantreden gerealiseerd heeft. Zoals: het kleurige kerkblad, de actie kerkbalans 2017
met bijdragen voor niet kerkelijke ‘noabers’, de open
dag in februari, de 60 zonnepanelen op de Martinushof
en afwikkeling van de losmaking van ds. E. Nordt en
de aanstelling van een interim predikant: ds. E. van
der Meulen.
Verder gaf hij aan waar de KR mee aan de gang wil in
de toekomst en daarover de mening van de gemeenteleden wil horen vanavond:
- Samen kerk zijn – ook met alle dorpsgenoten.
- Pastoraat – van 2 dominees naar 1,5.
- Koffiedrinken in de kerk
- Onze portemonnee

Ton Oostdijk (namens de diaconie):
- de diaconie heeft met toestemming van de KR de 60
zonnepanelen betaald en een regeling met de
kerkrentmeesters getroffen zodat de besparing op de
electrarekening elk jaar terugvloeit naar de Diaconie
totdat het geïnvesteerde bedrag+3% is terugbetaald.
Reden was dat het spaargeld van de diaconie nu 0%
rente oplevert. Nu na 4,5 maand is al ruim 11 MWh
gegenereerd en dat is gelijk aan het jaarverbruik van
3 gemiddelde huishoudens.
- de Diaconie werkt jaarlijks mee aan ‘kleurrijk in de
Hof’. Wij hebben poffertjes gebakken op het plein voor
het gemeentehuis in Goor en samen met dans- en
muziekgroepen en allochtone medeburgers een mooie
feest- en eetdag gehad.
- elk jaar zal de Diaconie de mogelijkheid bieden aan
de inwoners van Markelo een inzameling te houden
van houdbare producten voor de Voedselbank. We
doen dat tijdens dankdag en de daaropvolgende zondag in de dank- en oogstgezinsdienst.
Ook wordt dan de actie gehouden voor het maken van
ong. 300 fruitbakjes die dan worden bezorgd bij oude-
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ren (>80 jaar), zieke en gehandicapte gemeenteleden.
- omstreeks de kerstdagen werkt de Diaconie mee aan
een gezamenlijk project van alle kerken en parochies
in de Hof v Twente voor ondersteuning van de minima. 750 voedselpakketten (geen alcohol) worden dan
door de gemeente anoniem bezorgd bij gezinnen met
een minimum inkomen.
- de ZWO groep is een werkgroep van de Diaconie
maar organiseert zelfstandig. Zij geven voorlichting
via het kerkblad aan gemeenteleden over kerkelijke
hulp door Kerk in Actie van de PKN. Ook geeft zij een
bestemming aan 8 diaconale collecten per jaar.
Verder probeert zij twee keer per jaar een kerkdienst
voor te bereiden en verzorgt zij een maaltijd voor
iedereen die graag eens gezellig met anderen wil eten.
- een droom is om nog eens te komen tot “samen aan
tafel” op regelmatige basis maar daarvoor is de keuken in de Martinushof (nog) niet geschikt.

Jeugd- en Jongerenwerk
ZONDAGSSCHOOL
Op zondag 10 september 2017 was er de
startdienst. De kinderen van de Zondagsschool zijn eerst naar de kerk geweest en
zijn er halverwege samen met de kinderen
van de Kindernevendienst uitgegaan. In de
Martinushof stonden er leuke spelletjes op
ons te wachten. Hoe maken we iemand vast
op een brancard en hoe gaan we deze vervoeren. Blindemannetje lopen rondom de pionnetjes, waarin je werd begeleid door een ander kind dat moest vertellen hoe je lopen
moest. Op de gang moesten we met twee kinderen en een
bal tegen de buik gaan lopen, dit was niet erg gemakkelijk,
want de bal viel nog wel eens op de grond en als laatste was
er koekhappen. Twee kinderen hielden het touw vast waaraan de koek hing en de anderen moesten zonder handen
proberen om de koek eraf te bijten.
Na afloop kregen we nog een lekker snoepje en gingen we
naar de kerk, waar Marloes Wassink nog een gedicht ging
voorlezen. Al met al was het een geslaagde morgen.
Op de volgende data is er dit jaar Zondagsschool:
1 oktober, 8 oktober, 29 oktober en 5 november.

Henk Bolink sluit de avond af met een dankwoord voor
de fijne avond en de grote opkomst.
Hij sluit af met een gezamenlijk uitspreken van een
tekst van Henri Nouwen:
Ik ben niet wat ik doe.
Ik ben niet wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over me zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wat ik ben!
Niemand kan dat van mij afnemen.
Ik hoef me geen zorgen te maken.
Ik hoef me niet te haasten.
Ik kan mijn vriend Jezus vertrouwen
En Zijn liefde delen met de wereld.

Algemeen
Algemeen
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING
MARKELO

JAARREKENINGEN 2016
De jaarrekeningen van de Kerk en de Diaconie
liggen de komende 2 weken ter inzage op het
kerkelijk bureau in de Martinushof.

Zoals vermeld staat in de agenda zou
26 oktober onze verenigingsavond
zijn maar door omstandigheden is dit
verplaatst naar
Donderdag 2 november a.s.

Diaconie

Wij hebben mevr. Justine
Marcella uitgenodigd.
Justine groeide op naast paleis
Soestdijk. Sinds 1998 is ze
Koninklijk Huis journalist.
Vanaf januari 2012 is zij werkzaam als hoofdredacteur van
het tijdschrift Vorsten en interviewt zij de leden van de
Koninklijke familie.
We verwachten dat het een interessante bijeenkomst
gaat worden en hopen vele dames te mogen begroeten. De avond begint om 20.00 uur in de Martinushof
te Markelo.

DANKDAG GEWAS EN ARBEID
Ook dit jaar organiseert de Diaconie weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank.
In de week van 1 t/m 5 november willen we u vragen
weer houdbare levensmiddelen te brengen naar de
kerk of de Martinushof voor de Voedselbank.
Ook zal de Diaconie weer meewerken met het opmaken van de fruitbakjes en de verspreiding daarvan op
4 en 5 november na de dank- en oogstgezinsdienst.
Ze gaan naar ouderen boven 80 jaar, zieke en gehandicapte gemeenteleden thuis of in verpleeghuizen. Op
4 november

WANDELING 1 NOVEMBER A.S.

COLLECTEN
Op 1 oktober is de collecte bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
Op 22 oktober is de collecte bestemd voor het werk
van Kerk in Actie in Guatemala. Op 29 oktober is de
collecte bestemd voor Kerk en Israël. Op 5 november
is de collecte bestemd voor de aankoop van de fruitbakjes die na de dienst bezorgd worden.
Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan
de collecten, dan kunt u uw gift ook overmaken naar
de bankrekening van de Diaconie: NL 65 RABO
0340700327 onder vermelding van de bestemming.

Op woensdag 1 november a.s.
hebben wij een mooie wandeling
georganiseerd over de Herikerberg.
Wij gaan wandelen over mooie
bospaden en genieten van de mooie
herfstkleuren.
Wij starten om 13.15 uur bij Tichelwaark Rohaan.
Na de wandeling drinken wij koffie/thee met heerlijke
appeltaart bij het Tichelwaark.
De kosten zijn € 5.00 p.p.
U kunt zich opgeven bij Leidy ter Haar tel: 361733 of
g.h.e.ter.haar@gmail.com.
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voor de bruto opbrengst van ruim € 5100, - Een ieder
die heeft meegewerkt aan deze fancy-fair willen wij
hierbij dan ook heel hartelijk bedanken; natuurlijk alle
vrijwilligers, maar ook allen die gegeven en gekocht
hebben.

oktober 2017
zo 1
ma 2
di 3
wo 4
do 5
vr 6
za 7
zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
vr 13
za 14
zo 15
ma 16
di 17
wo 18
do 19
vr 20
za 21
zo 22
ma 23
di 24
wo 25
do 26
vr 27
za 28
zo 29
ma 30
di 31

Matteüs 20:29–21:9
Matteüs 21:10-22
Matteüs 21:23-32
Ezechiël 18:1-13
Ezechiël 18:14-20
Ezechiël 18:21-32
Ezechiël 19:1-14
Ezechiël 20:1-12
Ezechiël 20:13-26
Ezechiël 20:27-38
Ezechiël 20:39-44
Ezechiël 21:1-12
Ezechiël 21:13-22
Ezechiël 21:23-32
Ezechiël 21:33-37
Ezechiël 22:1-16
Ezechiël 22:17-31
Psalm 135
Jeremia 7:1-15
Jeremia 7:16-28
Jeremia 7:29–8:3
Jeremia 8:4-17
Jeremia 8:18-23
Jeremia 9:1-15
Jeremia 9:16-25
Genesis 11:27–12:9
Genesis 12:10–13:1
Genesis 13:2-18
Genesis 14:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-21

Roep
Zoeken naar vrucht
Legitimatie
Eigen verantwoordelijkheid
(On)geloof is geen erfgoed
Wie is onrechtvaardig?
Leeuwin en wijnstok
Goede raad is duur
Israel in de woestijn
De maat is vol
Ooit komt het inzicht
Te vuur en te zwaard
Zwaardmacht
Twee wegen
De straf van het zwaard
Bloedstad
Afval
Macht
Tempelrede
Verboden te bidden
Verboden te feesten
Valse gerustheid
Tranen met tuiten
Afkeer
Klaaglied
Vertreksein
Vertrouwenscrisis
Uit elkaar
Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde

FEESTELIJK CONCERT ENJOY OP 6 OKTOBER.
Ons tienjarig jubileumjaar sluiten we af met een
feestelijk concert in de Martinuskerk met voor elk wat
wils. Enjoy laat op deze avond zowel oud als nieuw
repertoire horen. Daarnaast wordt er meegewerkt
door The Ballad Singers uit Borculo, Wietske en
Annemiek Veneberg en Dansschool eMotions.
The Ballad Singers is een gospelgroep uit Borculo en
omstreken. Het genre is populair en bestaat uit
Nederlandstalig en Engelstalig werk. Een deel van het
repertoire is eigen werk. Na de oprichting in 1969 is
de samenstelling diverse keren gewijzigd. De groep
bestaat nu uit vier zangeressen, twee zangergitaristen, een basgitarist, een toetsenist, een
drummer en een zanger-geluidstechnicus.
Een mooie uitdaging voor Enjoy om met hen samen te
mogen optreden.
Wietske en Annemiek Veneberg uit Wierden, kennen
we van ons optreden bij Markelo in Concert. We zijn
blij dat ze ons ook deze keer weer komen versterken
en ook iets uit hun eigen repertoire laten horen.
Dansschool eMotions is natuurlijk alom bekend hier in
Markelo. Een gezamenlijk optreden met Enjoy is
echter nieuw en we zijn dan ook echt blij met deze
verrassende combinatie!

november 2017
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
ma 6
di 7
wo 8

Psalm 65
Psalm 116
Matteüs 21:33-44
Matteüs 21:45–22:14
Psalm 38
Matteüs 22:15-22
Matteüs 22:23-33
Matteüs 22:34-46

Dank
God heb ik lief
Geduldige landheer
Bruiloft
Pijnlijk
Belastende vraag
Ken de kracht van God
Kernvragen

Kortom het belooft een heel verrassende avond te
worden met een gevarieerd muzikaal aanbod.
Binnenlopen kan vanaf 19.30 uur. Om 20 uur start het
concert. Na afloop staat er een drankje en hapje voor
je klaar. De toegang is gratis.
Een vrije gift wordt gewaardeerd.
Laat je verrassen en bezoek dit concert!
GIFTEN
CvK College van Kerkrentmeesters:
T. 20,00 / K-B. 10,00 / E-V. 5,00 / n.n. 10,00 /
HS. 10,00 / DK 15,00 / JJHS. 25,00 / H. 50,00/
W-R. 10,00 / GWM. 30,00 /
Verjaardagsfonds:
MS. 15,00 / JSS. 10,00 / K-S. 5,00 / P-K. 20,00 /
BJV. 10,00 /
Diaconie
Bloemen:
n.n. 10,00 / DHH. 10,00 / n.n. 10,00 / n.n. 4,00 / D.
10,00 / JH. 10,00 / MP. 15,00 / B-G. 10,00 /
P-E. 20,00 / GB. 10,00 / tW, 10,00 /

TERUGBLIK FANCY-FAIR 16 SEPTEMBER
Zaterdag 16 september j.l. werd weer de jaarlijkse
fancy-fair gehouden op het Kerkplein. We kunnen terugkijken op een geslaagde en gezellige dag. Hoewel
de weersvooruitzichten vooraf niet al te gunstig waren, is het tjjdens de fancy-fair toch zo goed als droog
gebleven en de publieke belangstelling was heel behoorlijk.
Het was gemoedelijk druk rond de kramen en op het
terras voor de Martinushof, maar ook voor de inmiddels befaamde boekenmarkt en veiling was weer veel
belangstellng. De organisatie is blij met en dankbaar
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COLLECTEN VANAF 2E KWARTAAL:
23 juli
28 juli
30 juli
06 aug.
13 aug.
20 aug.
25 aug.
27 aug.
03 sept

80,30

80,30

29,48
41,79
52,71
30,60

29,47
41,78
52,70
30,60

26,10
54,60

26,10
54,60

75,60
50,30
62,00
101,20
43,90
19,20
64,05
57,00
318,25

Neem gerust ook vriend of vriendin mee en je
hoeft echt geen lid van de kerk te zijn.
Deze keer zal het een Indische rijsttafel zijn in buffetvorm. De warme maaltijd staat voor u klaar om 18.00
uur in de Martinushof en uw bijdrage aan de maaltijd
is naast gezelligheid een bedrag van € 7,50.
De netto opbrengst is bestemd voor het project van
Kerk in Actie: “Kinderen in de knel” zoals in
Colombia, een land in Zuid Amerika.
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia en dan is niet de schoolklas maar de arbeid
dagelijkse realiteit. Ze werken op het land. Ze zijn niet
zielig, maar wel kwetsbaar. Vaak hebben ze veel
veerkracht.
Het tekort aan werk, slechte huizen, slechte gezondheidszorg en onderwijs, leidt tot grote sociale problemen, drankmisbruik en vaak huiselijk geweld. Vooral
kinderen zijn hiervan de dupe.
Bevlogen medewerkers van de partnerorganisatie van
Kerk in Actie, de FPT, zoeken naar alternatieven voor
werk, zodat kinderen veilig zijn en niet te zwaar werk
hoeven te doen.
Ze bieden kinderen een veilige haven, waardoor ze
opgewassen zijn tegen moeilijke omstandigheden.
Ook de ouders worden ondersteund.
De overheid probeert kinderarbeid uit te bannen door
kinderen met geweld te verjagen. Ze sluiten hen drie
dagen op.
FPT vindt dat je de
kinderen niet moet
vervolgen, maar juist
beschermen.”
Het is hard nodig om
kinderarbeid tegen te
gaan en ieder kind de
kans te geven op een
goede toekomst met
onderwijs,
bijvoorbeeld tot tuinier...

CvK.
Diac. Anholtskamp
Diaconie
CvK. Orgelfonds
KerkinActie Egypte
CvK. Orgelfonds
Diac. Anholtskamp
Diac. St.Mensenkinderen
Diac.- India/Nepal/
Bangladesh

Zondag 22 oktober zal uw aandacht gevraagd
worden voor Kerk in Actie.
Tijdens de dienst, waar Dini Beuving voor zal
gaan, zal Martina Fraanje ons vertellen over haar
werk in Guatemala. Zij is door de Protestantse
kerk uitgezonden om daar de lokale kerken te
ondersteunen.
Guatemala: veel discriminatie van vrouwen en behoefte aan
leiderschap.
Vrouwen in Guatemala
hebben vaak dagelijks
met discriminatie te maken, zeker als ze tot een
inheemse minderheidsgroep behoren. Bovendien
is
dit
MiddenAmerikaanse land nog
steeds zwaar getraumatiseerd door de 36-jarige burgeroorlog die in 1996
formeel stopte. Soldaten werden getraind om geweld
in te zetten als onderdrukkingsmiddel tegen vrouwen
en hun gezinnen. Sindsdien is de situatie voor vrouwen niet veel veranderd.
De burgeroorlog is vervangen door een drugsoorlog en
extreem veel criminaliteit.
Er is behoefte aan zowel mannelijke als vrouwelijke
leiders, die het land kunnen opbouwen en werken
aan gelijkheid tussen man en vrouw.
Kunnen wij op uw steun rekenen in de eindcollecte van zondag 22 oktober?

ZWO wil het laatste kwartaal van 2017 dit project van
Kerk in Actie onder uw aandacht brengen. Met uw bijdrage in de ZENDINGSBUS kunnen we iets bijdragen
aan dit belangrijke werk.

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

Informatie over maaltijd op 25 oktober

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

Op 25 oktober organiseert de ZWO groep weer een
maaltijd voor iedereen die graag eens met andere
mensen wil tafelen of eens een keer geen zin in koken
heeft of een keer iets anders wil eten dan stamppot of
pasta.
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Herfst

Met elk blad dat valt,

Met elk blad dat valt,

Staan wij scherper

Valt meer licht op de aarde,
Komt meer uitzicht vrij

getekend,
Valt meer hemel ons bij.
Jaap Zijlstra

