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AAN HET WOORD KOMEN 
 

Wie bij ziekte aan een ander daar wat over wil vertellen, kan meemaken hoe een gesprek uitloopt op goed 

bedoelde tips. Het geven van een advies gaat zo snel en gemakkelijk, omdat je graag iemand wilt helpen, maar is 
er om gevraagd? Wie iets persoonlijks wil delen, kan zich niet gehoord weten, wanneer een ander al snel komt met 
een uitgebreid verhaal over eigen ervaringen. Sommigen zijn sneller in het spreken dan in het luisteren. Daar kan 
een behoefte achter zitten aan bevestiging. Het is fijn om gehoord te worden en aandacht te krijgen. Overigens zijn 
er ook genoeg mensen, die weinig behoefte hebben om allerlei personen deelgenoot te maken van privé 
omstandigheden. Dat houden ze liever beperkt tot een kleine kring van familie en vrienden.  

 
In een kerkdienst spelen vergelijkbare mechanismes een rol. In de overdracht en vertolking van een bijbelse 
boodschap kan een voorganger komen met persoonlijke voorbeelden als illustratie van de verkondiging. Maar zodra 
deze een boodschap op zich lijken te worden, dreigt de aandacht af te worden geleid van de persoon om wie het 
uiteindelijk gaat: Jezus zelf. Maar ook hier spelen verschillen een rol. Wat de een als storend ervaart, beleeft een 
ander juist als een mooie en herkenbare anekdote. Er is hier ook een ontwikkeling in de tijd waarneembaar. In het 
verleden overheerste de opvatting dat een preek om Christus draaide. Niet de predikant maar God stond centraal. 

Tegenwoordig willen mensen juist veel meer horen hoe de voorganger er zelf in staat, wat de tekst bij hem of haar 
oproept. Er is behoefte aan authenticiteit. Hoewel dat laatste niet in tegenspraak hoeft te zijn met een verkondiging 
zonder aanvulling met eigen belevenissen en ervaringen.  
 
Tijdens mijn studiereis naar Roemenië in juni van dit jaar maakten we als predikanten uit Nederland en Roemenië 

studie van het boek Richteren. Dit staat vol verhalen, die tot de verbeelding spreken. En die in de vorm van een 

kinderbijbel al op jonge leeftijd tot ons zijn gekomen, wanneer we zijn opgegroeid in een gelovig gezin. Wie kent 
niet verhalen over Simson, die zo sterk was, dat hij een leeuw kon doden met zijn blote handen? Of die zich door 
een bloedmooie vrouw liet verleiden om het geheim van zijn kracht prijs te geven? Maar je kunt zulke verhalen al 
snel invullen vanuit je eigen levensgeschiedenis en opvattingen. Dan vormt dit je referentiekader voor de 
bijbeluitleg. Tijdens de cursus was het leerzaam om zulke vanzelfsprekendheden te toetsen. Een grondige studie 
van wat er staat en het delen van onderlinge visies deden zaken oplichten, waar ik anders gemakkelijk aan voorbij 
was gegaan.  

 
Een opmerking van een predikant tijdens de vier studiedagen is me bijgebleven. Hij beschouwde die voorgangers 
als lui, die al snel een bepaalde boodschap halen uit een tekst zonder eerst de moeite te nemen om te bestuderen 
wat er eigenlijk staat en wordt bedoeld. Deze opmerking kwam boven op een moment dat een theoloog uit een 
meer evangelische richting werd ingebracht. De gewekte indruk van luiheid kan wat dat betreft ook zijn 
voortgekomen uit een zekere afstand tot deze geloofsrichting. Maar het blijft waar dat je te snel kunt zijn met je 
conclusies. Natuurlijk kan een bijbelgedeelte vanuit de actualiteit en persoonlijke overdenking wel aanleiding geven 

tot een nieuwe invulling dan er in eerste aanzet zal zijn bedoeld.  
 

Het T-shirt dat we bij het 
afscheid meekregen naar 
huis wil die concentratie op 
de tekst onderstrepen, als ik 

de afbeelding goed versta.  
 
De bedoeling is dat de 
predikant allereerst zijn 
aandacht (hoofd) richt op de 
Bijbel, en pas dan komt met 
een boodschap.  

In die volgorde is er een 
grotere kans, dat God erin 
door gaat klinken. Dan doet 
het er minder toe of een 
preek prachtig wordt 
gebracht. Dat is bijzaak.  
 

Hoofdzaak is dat God door 
het Woord u en mij bereikt. 
MD 
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Zondag 3 sept.   Martinuskerk - Doopdienst  
10.00 uur  ds. M. Dijkstra      

Eindcollecte: Diaconie / Noodfonds hulp aan Nepal, Bangladesh 

Zondag 10 sept.   Martinuskerk - Startzondag  
10.00 uur  ds. M. Dijkstra     
Eindcollecte: CvK / instandhouding eredienst 

Zondag 17 sept.   Martinuskerk  

10.00 uur  ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: Diac / Kinderperspectief     

Zondag 24 sept.   Martinuskerk  
10.00 uur  ds. G. v. d. Velde uit Silvolde  
Eindcollecte: CvK / Kerkblad 

Vrijdag 29 sept.    Anholtskamp - Zangavond  
18.45 uur  ds. M. Dijkstra      

Collecte: Diaconie 

Zondag 1 okt.   Martinuskerk 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Eindcollecte: Diac / Ned. Bijbelgenootschap  

Zondag 8 okt.   Martinuskerk – Themadienst 

10.00 uur  ds. R. Vedders-Dekker 

Eindcollecte: CvK / themadiensten 

 
 
STARTZONDAG 
Op zondag 10 september is de startzondag.  
Het landelijke thema is Kerkproeverij en dit thema is ook het thema voor 
deze startzondag. 
Doel van dit thema is dat ieder gemeentelid een gast meeneemt die niet 
of nauwelijks bij de kerk betrokken is en op deze manier komt proeven 
van de kerk.  
Het belooft een laagdrempelige 
dienst te worden, met leuke 
activiteiten voor de jeugd.  
Wij sluiten de ochtend af met 
een hapje en een drankje op het 
Kerkplein of in de Martinushof. 
De dienst begint om 10.00 uur 
en ds. Dijkstra zal voorgaan. 
Wij heten u allen van harte 
welkom.  

 

ZANGAVOND ANHOLTSKAMP  
In de Anholtskamp is er op de laatste vrijdag van de maand een zang-

avond, die begint om 18.45 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. We 

beginnen met koffie/thee. Na een korte meditatie, afgewisseld met 
zang is er even pauze met koffie of thee en daarna wordt er iets ludieks 

gedaan en zingen we nog enkele, meestal oud-Hollandse liedjes. 

Op 29 september is de volgende zangavond en dan zal het kerkkoor 
enkele mooie liederen voor u zingen. 

Op alle zangavonden bent U altijd van harte welkom, waar U ook 

woont! 

DOOPDIENST 
Na de doopdienst van 3 september is er op 19 november de volgende 
gelegenheid om uw kind te laten dopen. Wie daar gebruik van wil 

maken, kan contact opnemen met de voorganger, ds. Marten Dijkstra 
(tel. 0547 361238). 
 
 

  

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. 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 

Het volgende blad verschijnt op:   
                 2 oktober.  
Inleveren kopij vóór:  21 sept 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 

mailto:h.bolink@bvna.nl
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl


 

4 
 

                                                                                 

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! Zondag 3 september is weer de 

eerste Zondagsschooldag.  

HUISKAMERTAFEL 

Iedere donderdagmorgen kunt u 

vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur ge-

zellig een kopje koffie of thee ko-
men drinken aan de huiskamerta-

fel in de Martinushof. Er zijn al-

tijd 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 

16/9, 10.00 uur Fancy Fair op het Kerkplein 
 
21/9, 20.00 uur, gemeenteavond in Martinushof over 
afwikkeling claim van ds. E. Nordt en 
toekomstplannen.  
 
26/9, 20.15 uur, Fokkerstraat 37: gespreksgroep 
Rondom de Zonneweg over gnostiek o.l.v. ds. 
Dijkstra 
 
28/9,  18.30 uur, Martinushof jeugd knutselclub 
 
2/10, 19.00-19.45 uur, zanguur o.l.v. Bep van der 
Zwan met liederen uit liedboek en andere bundels, 
deelname staat open voor ieder die wil. 
 

  
GEBOREN 
Van Henry Sluiter en Marjolein Lambers van de Ol-
denhof 13 ontvingen we een geboortekaart van hun 

dochter Isabel Rita Victoria. Op 18 juli is zij gebo-
ren. Om de dankbaarheid om haar komst extra 

glans te geven hebben ze haar in de kerkdienst van 

3 september ten doop willen houden in aanwezig-
heid van familie, vrienden en bekenden. Opdat ze 

zich een kind van God mag gaan weten, en met zijn 
zegen verder gaan. We willen bij deze de ouders 
van harte geluk wensen met hun dochter.  
 

WIJ GEDENKEN  

Op 23 juli overleed Herman Jan Hendrik (Herman) 
Lonink, echtgenoot van Diena Lonink-Worsink. 
Sinds hun trouwen woonden ze aan de Worsinkweg, 
waar ze tot 1999 een boerderij hadden, samen met 
hun zoon Hendrik. Herman had hart voor hun vee 
en sleepte enkele prijzen in de wacht bij fokveeda-

gen en keuringen. Toen alles werd verkocht, ver-
huisden ze in 2012 naar de Burg. de Meesterlaan 
10. Hier was hij tevreden en kon hij zich vrij snel 
aanpassen, ook doordat hij gemakkelijk contact 
maakte met anderen. Hij bezat humor en had een 
positieve levenshouding. Een groot verlies was het 
overlijden van hun zoon Dico in 2000. In 2014 

kwam daar het overlijden bij van schoonzoon Henk 
Brinkers en het verongelukken van kleinzoon Bas. 
Enkele maanden geleden kwam Herman na een val 
in het Elisabeth verpleeghuis in Delden terecht. 
Hier heeft hij zijn 90ste verjaardag gevierd, maar 
het hoefde van hem niet meer zo. Bij de voorberei-

ding op de uitvaartdienst kwam een herden-
kingstegel op tafel voor zijn observaties van het 
luchtruim bij Monte Bello voor het Korps Lucht-
wacht Dienst in de tijd van de Koude Oorlog. In de 
Tweede Wereldoorlog had hij enige tijd verplicht 
gewerkt bij de Toth. In de dienst is ‘Mitten im Para-
dies’ gespeeld. Moge de beleving van een hemels 

paradijs hem ten deel vallen.  
 
Op 17 augustus overleed Hermina (Hettie) Landu-
wer-Poliste, een jaar na het heengaan van haar 
man Johan. Net als hij is ze niet ouder geworden 

dan 74 jaar. Ze was enig kind en kwam uit Deven-
ter. Ze leerden elkaar kennen bij een bruiloft en 

trouwden op 16 september 1966. Ze kwamen toen 
te wonen aan de Tolweg in Markelo. Vreugdevolle 
momenten waren de geboorte van een dochter en 
een zoon. Later werden ze opa en oma van vier 
kleinkinderen. Ze mochten er graag samen op de 
fiets op uit. Naast vreugde en geluk waren er ook 

tegenslagen. Als twintigers hadden ze, nog voor 
hun huwelijk, een motorongeluk gehad, waardoor 
zij in later jaren meer fysiek ongemak ondervond. 
In de huishouding nam Johan bepaalde taken over. 
Maar toen hij ziek werd en kwam te overlijden, 
raakte ze haar belangrijkste steun en toeverlaat 
kwijt. Niet lang erna kwam ze terecht in de An-

holtskamp. Toen haar conditie verder achteruitging 
volgde een opname op een verpleegafdeling in de 

Stoevelaar in Goor. In het crematorium te Diepen-
veen is de hoop uitgesproken dat ze rust heeft ge-
vonden. Mogen allen die haar missen de steun ont-
vangen, die zij nodig hebben in deze tijd van rouw 
en verlies.  

 
TROUWEN 
Op 22 september hopen Wil Dijkstra en Dick van 
Egmond elkaar het ja-woord te geven. Zij wonen 
aan de Vlasstraat 8. Het huwelijk zal worden vol-

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 
 



 

5 
 

                                                                                 

trokken om 13.00 uur in Het Beaufort, waarna om 

14.00 uur de kerkdienst met inzegening begint in 
de Martinuskerk. Van harte geluk gewenst!  
Bij de kerkelijke inzegening van het huwelijk van 
Ben van Os en Jorien Meutstege door ds. Ary 
Braakman is een huwelijkskaars aangeboden, die 
als herinnering aan deze dag elk jaar opnieuw kan 

worden aangestoken.  
Met dit gebruik willen we doorgaan, zoals we dat 
ook al gewoon waren om te doen bij een doop-
dienst of bij een gedenken van een overledene. 
 
STUDIE 
In augustus heb ik een verslag gemaakt van een 

aanvullende literatuurstudie over ziekte en gene-
zing in het kader van een gevolgde cursus begin 
2017. Later in het seizoen wil ik daar nog op terug-
komen. Verder heb ik de cursus over gebed in de 
Joodse traditie door middel van een verslag afge-
rond. Beide zijn onderdeel van de verplichte studie 
voor predikanten. Ik wacht nog op een reactie van 

enkele docenten. Van mijn studiereis naar Roeme-
nië wordt op 31 oktober een presentatie gegeven, 
waarbij ds. Elly van der Meulen iets zal toelichten 
vanuit haar eigen kennis en ervaring met dit land.  
 

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra 

 

 

WIJ GEDENKEN  

Op 17 juli overleed Gerritdina Johanna (Dina) Ik-
kink-Vruwink in haar woning aan de Bergweg 13 op 

de leeftijd van 96 jaar. Dina kwam van de Stokku-

merbroekweg, waar ze sinds haar huwelijk met 
Teunis Ikkink nog korte tijd samen hebben ge-
woond, voordat ze naar het dorp verhuisden. Ze 
kregen een dochter, Bea. Teunis had werk in de 
melkfabriek, terwijl Dina voor de huishouding zorg-
de. Ze vond het leuk om demonstraties bij Eungs 
Schöppe te geven in het oprollen van linnen doeken 

en het werken met een spinnenwiel. Eind 2003 
stierf haar man. Toen haar eigen gezondheid ach-
teruitging had ze er moeite mee om steeds meer te 
zijn aangewezen op hulp van anderen. Met behulp 
van de Thuiszorg, WMO en inzet van haar eigen 
dochter met echtgenoot, is het gelukt om haar 

wens te vervullen om thuis te kunnen blijven wo-
nen. In haar verliest haar familie een zorgzame en 
meelevende moeder, oma en overgrootmoeder, die 

tot op hoge leeftijd goed bij de tijd bleef. In de uit-
vaartdienst hebben we stilgestaan bij de woorden 
van Psalm 4, die getuigen van vertrouwen in God. 
Moge zij bij Hem rust hebben gevonden. 

 
Johanna Hendrika (Hanna) Lansink-Struik overleed 
op 24 juli in haar huis aan de Stokkumerweg 44, 
waar ze woonde met haar dochter Betsie. Sinds 
1989 was ze weduwe van Bennie Lansink met wie 
ze in totaal drie kinderen kreeg en twee kleinkinde-

ren. Haar eigen moeder heeft ze al vroeg moeten 

missen, toen deze op jonge leeftijd vanwege psy-
chische problemen werd opgenomen in een instel-

ling in Deventer. In haar eigen huwelijk kende ze 
ook tegenslagen. Ondanks dit alles bleef ze optimis-
tisch van aard en opgewekt. Ze kon gevat uit de 
hoek komen en was bescheiden van aard. Ze was 

een liefhebber van de muziek van Jan Smit en uit 
haar mond kon je ook vele versjes en spreuken van 
vroeger horen. Nadat ze weduwe was geworden 
vond ze nog een welkome afleiding in fietsen, dag-
tochten en vakanties van de eigen kinderen. Hanna 
is 90 jaar geworden. In de uitvaartdienst is Psalm 
131 gelezen over de rust die de dichter bij God er-

vaart. Na de dienst vond haar begrafenis plaats op 
het Markelose kerkhof. Moge Hanna rust en vrede 
hebben gevonden bij God, de Eeuwige. MD 
 

 
 

 
Gemeenteavond 
21 september om 20.00 uur in de Martinushof. 
Namens de Kerkenraad willen wij iedereen uitnodi-
gen om aanwezig te zijn op de Gemeenteavond die 
op 21 september a.s. gehouden wordt om 20.00 
uur in de Martinushof. 

Tijdens de gemeenteavond zal door de voorzitters 
van de colleges (ouderlingen, diaconie en 
kerkrentmeesters) een toelichting gegeven worden 
op de gebeurtenissen en werkzaamheden van het 
afgelopen halfjaar. 
Daarnaast zal er uitleg gegeven worden over de 
plannen tot eind 2017. Ook zullen wij u vast mee-

nemen naar onze plannen voor 2018. 
 
In de afgelopen maanden heeft de claim, die ver-
band hield met de losmaking van ds. E. E. Nordt, 

de gemoederen flink bezig gehouden. 
 
Wij hebben de gemeenteleden hierover geïnfor-

meerd via een brief die in januari van dit jaar aan 
alle gemeenteleden is gestuurd. 
De Kerkenraad heeft mr. G.W. (Wouter) Weenink, 
advocaat van Van der Hel advocaten, gevraagd de 
claim te beoordelen en aansluitend tot een oplos-
sing te komen met ds. Nordt. Een oplossing die 

voor beide partijen bevredigend zal moeten zijn. Op 
5 juli is deze overeenstemming bereikt met ds. 
Nordt. Aansluitend hebben wij de gemeenteleden in 
de eredienst hiervan op de hoogte gesteld. 
 
Nu de claim van tafel is en zaken definitief afgewik-
keld zijn, willen wij aan de gemeente een monde-

linge toelichting geven over de claim, het gevolgde 
proces en de gerealiseerde uitkomst.  

Mr. G.W. Weenink zal tijdens de gemeenteavond 
aanwezig zijn om toelichting te geven over dit dos-
sier en waarom er voor de gevolgde weg gekozen 
is. 
Vanzelfsprekend zult u er begrip voor hebben dat 

wij rekening dienen te houden met en zorgvuldig 
zullen moeten zijn over de uitleg van de gevolgde 
weg, zodat niet het beroeps- en ambtsgeheim van 
advocaat en kerkenraad in het geding komen. 

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

len met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 

 

Kerkenraad 
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Per afgelopen 15 juni is ds. Elly van der Meulen 
aangesteld als interim predikant. 

Omdat ds. van der Meulen zich niet primair bezig-
houdt met pastoraat, maar juist samen met de Ker-
kenraad kijkt naar de toekomst en hoe deze weg te 
bewandelen, is besloten het pastoraat uit te breiden 

met een kerkelijk werker. De aanstelling van de 
kerkelijk werker zal zo spoedig mogelijk worden ge-
realiseerd. De beschikbare uren zullen in mindering 
gebracht worden op de uren inzet van de interim 
predikant. 
Er zal door de werkgroep ‘begeleiding interim pre-
dikant en aanstelling kerkelijk werker’ hierover een 

toelichting gegeven worden. 
 
Tegelijk met het kerkblad hebt u een prachtige fol-
der gekregen met hierin onze plannen voor Vor-
ming en Toerusting. In de folder vindt u ook een 
klein afgebeelde plattegrond / tekening, die in over-
leg met kerkrentmeester Wim Welmer is vastge-

steld. Zo creëren we in onze kerk ruimte om aan-
sluitend aan de eredienst samen koffie te drinken. 
Ook komt dan onze prachtige gedachtenishoek be-
ter tot zijn recht door een ruimere indeling. Met de 
uitvoering zal, nadat de benodigde vloertegels be-
schikbaar zijn, worden begonnen. Achter in het blad 

staat een iets grotere plattegrond. 
De Kerkenraad heeft gekozen om naast de be-
staande wegen, nieuwe en andere wegen te gaan 
bewandelen. Dit betekent dat we gaan zoeken naar 
mogelijkheden om onze kerk een nog betere aan-
sluiting te laten vinden bij de hedendaagse tijd en 
de wensen van gemeenteleden en kerkbezoekers.  

Wij hopen u te mogen begroeten op de 21e sep-
tember. 
 
Met vriendelijke groet namens, 
Henk Bolink    - voorzitter Kerkenraad 

Gerda Vedders-Vasters - voorzitter Ouderlingen 
Ton Oostdijk    - voorzitter Diaconie 

Marti Pluygers  - voorzitter College van 
  Kerkrentmeesters 

 

 
 

DIACONALE COLLECTEN 

Op 3 september is de eindcollecte voor het Nood-
fonds. Hulp aan slachtoffers van aardbevingen en 

overstromingen in Nepal, Bangladesh en India. 
Op 17 september is de opbrengst van de collecte 
voor de stichting Kinderperspectief. Kinderperspec-
tief zet zich in voor betere leefomstandigheden en 
een beter perspectief voor kinderen en jongeren die 
te maken hebben met jeugdhulp in Nederland.  

Op 1 oktober is de eindcollecte bestemd voor het 

Nederlands Bijbelgenootschap. 
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 034 07 00 327 onder vermelding van 
de bestemming. 
 
GROENE KERK 

De Diaconie en de Kerkenraad willen graag in con-

tact komen met mensen die wel in een werkgroep 

mee willen praten hoe wij als kerkgemeenschap 

mee kunnen werken aan een beter milieu voor onze 

(klein)kinderen. Uiteindelijk is het een vraagstuk 

voor ieder van ons individueel maar wat kunnen we 

doen als kerk? Na enkele maanden willen we dan 

ons denkwerk delen en afsluiten met een voorlich-
tingsavond in de Martinushof. 

  
 

Jeugdclub / Knutselclub  
Donderdag 29 juni hebben wij het seizoen niet af-
gesloten met knutselen maar zijn we samen naar 
fuchsiaboerderij "erve Knopert" in Stokkum ge-
weest.  
Bij de familie Ten Hove hebben we boeren minigolf 
gespeeld.  

Het was heel gezellig.  
 
Donderdag 28 september van 18.30 - 19.30 uur 
starten we weer met een nieuw knutselseizoen.  
Hou je van samen gezellig met andere kinderen 
knutselen kom dan ook naar de Martinushof.  
Kosten € 1,00 per kind.  
Leuke knutselideeën mag je doormailen naar: fam-
bonenkamp@hetnet.nl of die avond aan ons door-
geven. Groetjes van de leidsters Jolanda van den 
Noort en Herma Bonenkamp. 

ZONDAGSSCHOOL 

Na een heerlijke frisse vakantie zal 
de Zondagsschool weer starten op 
zondagmorgen 3 september 2017.  
We zullen ons dan gaan voorberei-

den op de startdienst die op zon-
dagmorgen 10 september zal wor-

den gehouden. Wat we deze morgen gaan doen is 
nog een kleine verrassing.  
De Zondagsschool wordt in Elsen gehouden bij de 
Beestenboel van 10.00 uur tot 11.00 uur op zon-
dagmorgen. De Zondagsschool in het dorp wordt 

gehouden in de Martinushof tijdens de kerkdienst.  
Heb je zin om een keer te komen kijken dan ben je 
van harte welkom. 
 

 

Jeugd- en Jongerenwerk 

 

Diaconie 
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HERVORMDE VROUWEN VERENIGING  

MARKELO 
 

De vakantie is voorbij en wij 
beginnen weer met een nieuw 
seizoen en met een gevarieerd 
programma. 
 

FIETSTOCHT 6 SEPTEMBER 

Zoals andere jaren beginnen wij het seizoen weer 
met een mooie fietstocht op woensdag 6 sep-
tember. 
Wij starten bij de Hoestinkhof in Stokkum met kof-
fie en iets lekkers om 10.00 uur. 
Daarna fietsen wij langs rustige paadjes en mooie 
natuur naar Diepenheim en vandaar richting Del-

den. 

De lunch is bij de Markenrichter waar we van een 
lekkere pannenkoek kunnen genieten. 
Voor wie dit echt niet lust is er natuurlijk ook wat 
anders. 
Natuurlijk ontbreekt ons ijsje in Markelo ook niet. 
De kosten van deze dag zijn € 22.50 p.p. 

U kunt zich opgeven t/m 1 september bij Leidy ter 
Haar. Tel. 361733. 
Wij hopen op mooi weer en veel gezelligheid sa-
men. 
 
BLOEMSCHIKKEN MARTINUSHOF 

Ook dit jaar gaan we weer 
bloemschikken voor de Fair 
van de Martinuskerk op za-
terdag 16 september. 
Wij gaan bloemschikken op 
donderdag 14 en vrijdag 

15 september vanaf 9.30 

uur ’s morgens en ’s mid-
dags vanaf 13.00 uur. 
Hebt u geschikte bloemen in de tuin, zoals horten-
sia, sedum, dahlia’s enz.….zijn altijd welkom. 
Wie komt er meehelpen???? 
U kunt zich opgeven bij Alies ten Hove tel. 363334 
of 

Dini Izaks tel. 361811. 
Wij hopen dat vele dames zich opgeven. 
 

MUZIEKGEZELSCHAP AMUSÉ ‘T MASKER 
Wij nodigen jullie uit op WOENSDAG 27 SEPTEM-
BER in de Martinushof. Aanvang 20.00 uur. 

Het wordt een avond met veel gezelligheid. 
 

 

Muziekgezelschap Amusé ‘t Masker uit Oldenzaal zal 

deze avond verzorgen met zang en solo’s door ei-
gen leden. 

De groep bestaat 30 enthousiaste mensen die met 
regelmaat uitvoeringen verzorgen. 
Schmink en kleding worden door eigen leden ver-
zorgd. 

Het gezelschap bestaat uit amateurs maar ze heb-
ben wel een vaste dirigent en pianist. 
Graag zien wij u allen weer op onze verenigings-
avond. 

Bestuur HVV 
 

 
 september 2017  

zo 3 Matteüs 17:14-23 Zwakte en kracht 

ma 4 Matteüs 17:24–18:9 Ongeloof en onbegrip 

di 5 Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie 

wo 6 Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping 

do 7 Galaten 2:1-14 Ruimte 

vr 8  Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus 

za 9 Galaten 3:1-14 Tact? 

zo 10 Galaten 3:15-29 Nalatenschap 

ma 11 Galaten 4:1-11 Rechten van het kind 

di 12 Galaten 4:12-31 Paulus’ barensweeën 

wo 13 Galaten 5:1-12 Scherpte 

do 14 Psalm 133 Saamhorigheid 

vr 15 Exodus 30:22-38 Geurig 

za 16 Exodus 31:1-18 Creativiteit 

zo 17 Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ... 

ma 18 Exodus 32:15-35 Vernietigend 

di 19 Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug 

wo 20 Exodus 33:12-23 God laat zich zien 

do 21 Exodus 34:1-18 Kopie 

vr 22 Exodus 34:19-35 Verbondsregels 

za 23 Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid 

zo 24 Galaten 6:1-18 Draagtijd 

ma 25 Matteüs 18:10-20 Bereiken en aanspreken 

di 26 Matteüs 18:21-35 Vergevingsgezindheid 

wo 27 Matteüs 19:1-15 Trouw 

do 28 Matteüs 19:16-30 Rijkdom 

vr 29 Matteüs 20:1-16 Ter elfder ure 

za 30 Matteüs 20:17-28 Omgaan met macht 

 oktober 2017  

zo 1 Matteüs 20:29–21:9 Roep 

ma 2 Matteüs 21:10-22 Zoeken naar vrucht 

di 3 Matteüs 21:23-32 Legitimatie 

wo 4 Ezechiël 18:1-13 Eigen verantwoordelijkheid 

 
Fancy Fair zaterdag 16 september 2017 
Ook dit jaar zal op de 3e zaterdag van september 
weer de jaarlijkse Fancy Fair worden gehouden. 
Opnieuw zal het Kerkplein daarvoor gezellig worden 
ingericht met een groot aantal marktkramen, waar-

op niet alleen mooie huishoudelijke artikelen, schil-
derijen en accessoires sfeervol voor u uitgestald 

Algemeen 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix_J3aj8TOAhUJcRQKHWjYBU8QjRwIBw&url=http://www.cothen.eu/fancy-fair-cothen.html&psig=AFQjCNFMS9SCB4pguQq5Ea3BYY0DGv5zrQ&ust=1471374611174212
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zullen staan, maar ook voor kleine courante meu-

bels, leuke kleding, speelgoed of een mooi bloem-
stukje bent u die zaterdag op het juiste adres. 

Binnen, in de Martinushof, biedt de befaamde boe-
kenmarkt u weer een breed aanbod van de meest 
uiteenlopende boeken, tijdschriften en Cd’s. Vast en 
zeker vindt u er ook uw lang gewenste exemplaar.  

Traditiegetrouw zal er ook weer een veiling gehou-
den worden. Dit jaar o.a. met verschillende zéér 
mooie en unieke veilingstukken, waar u vanaf 11.15 
uur op kunt bieden onder de bezielende leiding van 
onze veilingmeester. Biedt mee en sla uw slag. 
Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet verge-
ten. Op het terras voor de Martinushof kunt u ge-

zellig bijpraten en genieten van een kop koffie, naar 
wens gecombineerd met een plak cake, een lekker 
stuk taart of een heerlijke oliebol, terwijl de kinde-
ren zich vermaken op het springkussen. 
Kortom, alle reden om zaterdag 16 september a.s. 
vrij te houden in uw agenda voor een bezoek aan 
de Fancy Fair. Vanaf 10.00 uur bent u van harte 

welkom. Komen . . . . . . want er is altijd wel iets 
voor u bij.  
 

OPEN KERK DAGEN 

Ook dit jaar zijn gelukkig weer de OPEN KERK DA-
GEN gehouden hoewel het er in het voorjaar donker 

uitzag. Er waren toch weer mensen die klaar ston-
den om de draad weer op te pakken.  
En wat een succes is het weer geworden. Ook 
dankzij de fotografen die vaak in persoon aanwezig 

waren. 
En wat is het mooi dat we als Markelose kerkge-
meenschap in de vakantietijd elk jaar iets te bieden 
hebben gedurende zes donderdagmorgens.  
Daarom toch maar weer een oproep aan alle dorps-
genoten die een expositie in de kerk waardevol vin-
den; meld u aan als werkgroeplid of als u dat niet 

wilt en u hebt waardevolle ideeën, kom er mee voor 
de dag zodat we de komende jaren weer iets moois 
kunnen bieden aan onze dorpsgemeenschap en va-
kantiegasten.  
 

 
                     Deze foto hangt nu bij de gedachtenisboom 

Giften april, mei, juni en juli 2017. 
CvK. =  College van Kerkrentmeesters. 
RH. 50,00 / K-R. 20,00 / HJH. 10,00 / S. 10,00 /  
P-S. 10,00 / AJK. 10,00 / B. 20,00 / GWM. 10,00 /  
E-E. 5,00 / HK. 15,00 / HP. 10,00 / RN. 122,00 / Z. 20,00 
/ K-L. 10,00 / Z. 10,00 / n.n. 10,00 / n.n. 10,00 /  
B.Ko. 20,00 / JHV. 10,00 / K-B. 10,00 / HW. 5,00 /  
U. 20,00 / L. 10,00 / W-L. 10,00 / U-tW. 10,00 /  
GJJ. 10,00 / V-G. 5,00 / JHK. 10,00 / RN. 122,00 /  
JHH, 10,00 / DV. 10,00 / N-B. 15,00 / T. 20,00 / 
JW. 20,00 / O-H. 10,00 / L-W. 10,00 / TZ. 10,00 /   
Orgelfonds:  B-S. 20,00 / M. 10,00 / L. 10,00 / MD. 10,00   
Verjaardagsfonds: W-R. 10,00 / E. 10,00 / M-D. 10,00 /  
K-Z. 10,00 / L. 10,00 / U. 10,00 / AND. 10,00 / 
HJWD.10,00 / GHH. 10,00 / K-S. 5,00 / MP. 15,00 /  
JSS. 10,00 /  
Kerkblad:  A. 10,00 / VS.10,00 / 
Onderhoudfonds: FAM. 10,00  
Diaconie: 
Bloemen:  JHK. 10,00 / n.n. 10,00 / DS. 10,00 / K. 10,00 
/ HB. 20,00 / W-R. 10,00 / HN. 5,00 / Z. 10,00 / JS.10,00 
/ JD. 10,00 / S. 20,00 / HWL. 10,00 / JL. 10,00 / 
HZ.10,00 / tH. 10,00 / JG, 10,00 / tH, 10,00 / n.n. 6,00 / 
W. 10,00 / HJZ. 10,00 / E-N. 10,00 / RD. 5,00 / 
GW.10,00 /n.n. 10,00 / H-H. 10,00 / V. 10,00 / R-H. 5,00 
/ HM. 10,00 / DM. 10,00 / H. 10,00 / GB. 15,00 / H.10,00 
/ HGG. 10,00 / G.S. 10,00 / n.n. 10,00 / S. 5,00 /  
W-V. 10,00 / JWS. 15,00 / JL. 10,00 / R. 10,00 /  
P-O. 10,00 / S-M. 5,00 / HJH. 10,00 / n.n. 10,00 /  
n.n. 10,00 / FE. 10,00 / JE. 15,00 / S. 10,00 / H-V. 10,00 
/ A.Z. 10,00 / MN. 2,50 / H. 10,00 / n.n. 10,00 /  
V-V. 5,00 /  
Kalenders: P-R. 10,00  

 

OPSLAGRUIMTE voor de FANCY FAIR  
 
De Fancy Fair is een mooi gebeuren om elk 
jaar weer aardig wat geld voor de kerk bijeen 
te krijgen.  
De Fancy Fair kan gehouden worden omdat 

veel mensen gedurende het jaar het redelijk 
druk hebben om overtollige goederen bijeen te 
brengen. Deze goederen moeten ergens droog 
worden opgeslagen. 
Op dit moment wordt veel opgeslagen bij 
Jenny Wibbelink  op de zolder van de schuur. 

Ook bij Henk Hidders aan de Larenseweg 
hebben wij een opslag. 
Het spreekt vanzelf dat we hier ontzettend blij 
mee zijn maar wat zou het mooi zijn als er een 
ruime droge opslag beschikbaar zou zijn op de 
begane grond waarbij we alles op 1 locatie 
zouden kunnen opslaan. 

 
Hebt u zo’n ruimte die u wel belangeloos ter 
beschikking wilt stellen, neem dan contact op 
met één van de onderstaande personen. 
De hele Protestantse gemeente van Markelo is 
u dankbaar denken we. 
 

 
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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Collecten vanaf 2e kwartaal:  
02 april 45,55  45,55 127,00 Diac. St. Gave 

09 april   30,61  30,61   92,30 CvK 

13 april      71,27 Diaconie 

16 april   189,56 Diaconie Paasontbijt 

16 april  106,48 106,47 221,15 CvK Paascollecte 

23 april   42,24  42,25  96,55 Diaconie  Job  

30 april 238,74 238,74 311,97 CvK. Fancy Fair 

07 mei  70,38  70,38 195,82 CvK. Orgelfonds 

14 mei  38,75  38,75 110,20  Verjaardagsfonds 

21 mei  35,25  35,25   98,50 Diac.Regenbooggroep 

25 mei   12,25  12,25   27,01 ½ CvK- ½ Diac. 

26 mei       51,20 Diac. A’kamp 

28 mei  51,93  51,92 143,40 CvK. Kerkblad 

04 juni   62,85  62,85 172,95 Diac.Pinksterzending 

04 juni      338,72 Diac. R.M. Donald Elsen 

11 juni  22,45  22,45   49,30 CvK. Zondagsschool 

18 juni  40,57  40,57   93,40 Diac. Kerk in Aktie 

25 juni   27,18  27,18   66,20 Instandhouding eredienst 

30 juni      60,50 Diac. A.kamp 

02 juli   34,45  34,45   92,50 Onderhoudsfonds 

09 juli   39,33  39,33 108,35  St. Noabers 

16 juli   48,18  48,17 269,95 Diac. Joanne Foundation 

 

 
 

 
 

Waarom is er een ‘Kerk in Actie’ offerblok?  

 Als leden van de kerk willen we er zijn voor ieder-
een.  

Voor leden uit onze eigen gemeente, om een hel-

pende hand of een luisterend oor te bieden. En voor 
mensen in nood met praktische hulp. 

 

Dit gebeurt in onze kerk gelukkig vaak en veel. 
We laten onze mensen niet verkommeren.  
 

Maar ook mensen ver weg in onveilige landen, die 
in zeer armoedige omstandigheden het hoofd boven 

water moeten 
houden, willen zo 
graag iets voelen 
van dit medele-

ven. “Weet de 
wereld wel hoe 
wij lijden?” 
Nu zijn wij hier in 
Markelo niet in 
staat om daar 

daadwerkelijk 

zelf hulp te bieden. 

 
Daarom is de “Kerk in Actie” organisatie in het le-
ven geroepen.  
Hun motto is: “Helpen waar nodig, dichtbij of veraf, 
geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen 
wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd 

mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten 
komen”. 
 

 

Maar wat kunnen wij dan wel doen?  
Dankzij de bijdragen 

van de plaatselijke ge-
meenten kan de steun 
vanuit Nederland aan 
het (wereld)diaconale- 

en zendingswerk wel 
gedaan worden. 
Daarom wil de ZWO-
groep, met instemming 
van de kerkenraad, het 
mooie eeuwenoude of-
ferblok in de Martinus-

kerk weer in ere her-
stellen en vraagt van u 
om elke week na afloop 
van de kerkdienst ook daar wat geld (als een soort 
3e collecte) in te doen. Op die manier kunt u daad-
werkelijk helpen. 
Het offerblok staat achter in de kerk vlak bij de uit-

gang naar de toren. 
 

 
 
GEMEENTELEDEN LEIDEN UITVAART 

Gemeenteleden die een uitvaart 
leiden, het komt steeds vaker voor. 
In Groningen is, na een intensief 
opleidingstraject, een eigen uit-
vaartteam samengesteld. 

Net als in veel andere gemeenten, drukt het grote 
aantal uitvaarten in Groningen zwaar op de agenda 
van sommige wijkpredikanten. Het begeleiden van 
uitvaarten slokt veel tijd op. Daarom besloten de drie 
wijkgemeenten in Groningen-Noord begin 2016 te 
starten met de cursus ‘Uitvaarten voor gemeentele-
den’. Predikante Alberte van Ess begeleidt de groep. 
‘Door gemeenteleden op te leiden, willen we zorgen 
dat er altijd begeleiding beschikbaar is bij een overlij-
den. Dat hoeft niet per se begeleiding door de eigen 
wijkpredikant te zijn: er zijn genoeg gevallen waarin 
iemand anders dit kan doen. Dat gebeurt ook in de 
katholieke kerk, waar een lange traditie is van ge-
schoolde leken die uitvaarten leiden.’  

> Meer weten over de cursus ‘Leiden van uitvaart-
diensten door gemeenteleden’? In het Woord&Weg-
nummer van september vindt u meer over de achter-
grond en inhoud van de cursus. Informatie is ook te 
vinden bij het cursus- en trainingsaanbod van de Pro-
testantse Kerk. 

 

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 leef-
tijd. 
 

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/woordweg
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/woordweg
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/trainingen/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden


 

Waar is deze plek in ons mooie  MARKELO? 

Luisterend naar de stilte 

verzinkend in het niets 

laat ik het heden los. 

 

De heldere lucht 

een stralende zon 

zichtbaar vanaf mijn 

plekje op het zachte mos. 

 

Is er nog meer te willen 

wat kan er fijner zijn 

dan genieten van een 

zomerse dag in ons dorp…. 
 


