
 

 
 

                                                                                 

 
 

 
 

 

 
  

      

 

 

               Markelo’s 

      Kerkblad 
                        v.h. VREDE en BLIJDSCHAP  
 
 

95
e

 jaargang 

nr 815 

april 2018 

 

www.pkn-markelo.nl 

 

 

DEEL JE LEVEN…. 
…….. 

Paasontbijt 1 april 9.00 uur 
Martinushof 

 
Themadienst 29 april 10.00 uur 

Martinuskerk 
Thema: Vooruit met de geit 



 
  

2 
 

 

 

          
JEZUS STOND OP EN NIEMAND DIE HET ZAG 

 
Van de eigenlijke opwekking van Jezus heeft niemand iets gezien. De vrouwen, die zijn dode lichaam hadden 
willen balsemen, zagen een geopend graf. De sluitsteen was weggerold. Tot ontzetting van zijn volgelingen 
was Jezus verdwenen. Hun verbijstering verandert in vreugde, wanneer Hij aan sommigen van hen 
verschijnt. Later zal Paulus berichten dat er wel ongeveer 500 mensen zoiets hebben meegemaakt, van wie 

de meesten dan nog in leven zijn (zie 1 Corinthiërs 15). Zij kunnen er dus over getuigen, maar wie zal hen 
geloven op hun woord?  
 

Er kunnen zelfs wonderlijke 
dingen gebeuren, waar je bij 
bent, zonder dat je meteen 
kunt nagaan of het echt zo is. 

Ook dan komt het aan op 
vertrouwen in de persoon, die 
er over bericht. In februari 

woonde ik een conferentie bij, 
waar op een bepaald moment 
werd gebeden om genezing 
voor een persoon met een 

vastzittende schouder. Een 
vrouw in de zaal was 
opgestaan, die meende dat het 
op haar betrekking had. Terwijl 
er werd voortgegaan met het 
gebed, merkte zij maar weinig 

verbetering. Was het gebed 
dan zonder resultaat geweest? 
Na de pauze werd echter 

verteld, dat er bij een ander wel degelijk wat was gebeurd. Schouderklachten waren verdwenen en de 
betrokken persoon kon tot zijn grote verbazing ineens zijn arm weer vrijelijk bewegen.  
 
Zoiets neem ik dan aan. Ze zullen hier toch niet om liegen? Maar wat moet dit zijn geweest voor die ene 

vrouw? Ik mag hopen dat ze nog contact met haar hebben gehad en haar niet maar zo hebben laten gaan. Al 

kan ze best met allerlei vragen naar huis zijn teruggekeerd. Want waarom vindt er bij de één wel genezing 
plaats en niet bij een ander? Pasklare antwoorden zijn er niet en het ligt erg gevoelig. 
 
Een vrouw met Parkinson, Corlien Doodkorte, schrijft hierover in haar boek ‘Geen grappen God!’.  
Wanneer zij na vele teleurstellingen ineens wel herstelt en ze hierover in een samenkomst vertelt, 
confronteert een man haar met de dood van zijn 36-jarige vrouw. Drie maanden eerder was zij aan 

borstkanker overleden.  
Ze werd geraakt door zijn verhaal en toonde haar medeleven, maar bleef zitten met de vraag naar het 
waarom (p. 82v.).  
 
Toen deze conferentie was afgelopen en ik bij een bushalte stond te wachten, was er een man met wie ik aan 
de praat raakte. Ik vroeg hem of hij soms ook in dezelfde bijeenkomst aanwezig was geweest als ik. Maar hij 

bleek een themadag te hebben bezocht in een theater dat ging over een vrij toegankelijk internet. Ik 
realiseerde me dat er velen waren geweest, die niets hadden meegekregen van wat er vlakbij hen in de 
buurt aan wonderen had plaatsgevonden. Op het eind van de busrit namen we dezelfde trein, maar zochten 
ieder wel een eigen coupé uit. Tijdens ons gesprek had hij met me gedeeld dat een van zijn ouders wel bij 
een kerk had gehoord maar meer had het niet voorgesteld. Hij was atheïstisch grootgebracht.  
 

Aan één kant had deze ontmoeting nog wel langer mogen duren, maar ik liet het ook een beetje op z’n 

beloop. Met een vriendelijk gebaar had hij op het perron afscheid genomen en me nog een goede reis 
toegewenst. In stilte hoopte ik wel dat er bij hem een nieuwe belangstelling voor het geloof in God zou 
ontstaan. En dat meer mensen gaan ontdekken dat Jezus iemand is met wie je ook vandaag heel 
persoonlijke zaken kunt delen. Net zoals hij mij wat had toevertrouwd. Dan zullen gelovigen wel bereid 
moeten zijn om daarvoor uit te komen. Was ik dan misschien nog te aarzelend geweest? Laat ieder zich er in 
elk geval vrij in voelen. Geloof is geen verplichting en dat geldt ook voor het delen van wat persoonlijk is. MD 
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Zondag 25 maart Martinuskerk PALMPASEN 
m.m.v. Markelo’s kerkkoor 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie – eigen middelen 

Stille week diensten in de Martinuskerk 
 Ma 26 mrt 19.30 uur  Vesper 

 Di  27 mrt 19.30 uur  Vesper 
 Wo 28 mrt 18.00 uur  Maaltijd in de Martinushof 

  19.30 uur  Vesper 
Do 29 mrt   19.30uur   Witte donderdag H. Avondmaal  

   Collecte: Diaconie 
Vr  30 mrt  15.00 uur  Anholtskamp H. Avondmaal  

  Collecte: Diaconie 
Vr  30 mrt   19.30 uur  Goede Vrijdag 
Za  31 mrt   21.00 uur  Avondwake Stille zaterdag  

Zondag 1 april  PASEN 

Martinushof  
09.00 uur Paasontbijt van de Zondagsschool 
Collecte: Diaconie / kosten Paasontbijt 
Martinuskerk PASEN 
10.30 uur  ds. R. Nijhuis 
Eindcollecte: CvK - Paascollecte  

Zondag 8 april Martinuskerk 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Sensoor  

Zondag 15 april  Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds 

Vrijdag 20 april  Anholtskamp zangavond 

18.45 uur  ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie 

Zondag 22 april  Martinuskerk 
10.00 uur  mw. R. v d Kaap uit Enschede 

Eindcollecte: CvK / 

Zondag 29 april  Martinuskerk themadienst 
10.00 uur  dhr. H. van der Kamp 
Eindcollecte: CvK / St. Mensenkinderen 

Zondag 6 mei  Martinuskerk Doopdienst 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / JOP (jongeren pastoraat PKN) 

 

 

GEDOOPT 
Op zondag 25 februari is Jacky Henrike Janna gedoopt, dochter van 
Hendrik Jan en Olga ten Brummelaar van de Roudaalterweg 20. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

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: Mw. G. Rabe Lochemseweg 20, 
Markelo 
Email: scriba@pkn-markelo.nl 
Tel. 0651 424315 
 
Voorgangers:  
Ds. M. Dijkstra,   Tolweg 3  Markelo 
Email: martends@caiway.net 
Tel. 0547 361238 
Ds. R. Nijhuis, Stokmansveldweg 14,  Rijssen 
Email:  r-n@r-n.nl  
Tel. 06-53757103 
 
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 
Mw. Thea Aanstoot-Meijerink  (financiën) 
Woensdag & vrijdag van 10 - 12 uur 
Mevr. Gerdien Rabe  (leden adm.) 
 
Coll. van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL 73 RABO 034 07 01 153 
De stichting Noabers i.o.  
Bankrekening: NL 43 RABO 031 50 29 382 
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:   
                 30 april 2018  
Inleveren kopij vóór:  19 april 2018. 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau 

Kerkdiensten 
 

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

 
ANHOLTSKAMP  

Op 30 maart (Goede Vrijdag) wordt om 15.00 
uur het Heilig Avondmaal gevierd. De zangavond 
van april zal niet op 27 april (koningsdag), maar 
op vrijdag 20 april worden gehouden om 18.45 
uur. Allen weer van harte welkom. 

 

STILLE WEEK  Vespers 
Op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond 
houden we in de Stille Week voor Pasen een 

vesperdienst in de kerk van ongeveer een half 
uur, aanvang: 19.30 uur. We staan in deze 
week stil bij de gebeurtenissen in de laatste da-
gen van Jezus, die leidden tot zijn dood. Op 
welke situaties kunnen we deze vandaag be-
trekken? U bent van harte welkom om hier sa-

men mee bezig te zijn en toe te leven naar het 
wonderlijke feest van de opstanding - het paas-
feest.  
 
Witte Donderdag & The Passion 
Donderdagavond, aanvang 19.30 vieren we het 
heilig avondmaal. Aansluitend kunnen we via 

een groot scherm in de Martinushof volgen hoe 
bekende artiesten zich inleven in hun rol bij de 
uitvoering van The Passion in de Bijlmer in Am-
sterdam.  
Er wordt gezorgd voor een hapje en een drank-
je. Beleef het mee! Het begint om 20.30 uur.  
 

Goede Vrijdag 
De aanduiding Goede Vrijdag blijft een eigen-
aardige term voor een gebeuren waarbij iemand 
aan een kruis wordt genageld. Hoe kun je zoiets 

nu goed noemen? Het is toch hard en onmense-
lijk? Hoe kan hier nu iets goeds uitkomen? En 

toch is dat wat er in de bijbel wordt verteld. Het 
klinkt net zo tegenstrijdig als die uitspraak, dat 
wie zijn leven wil behouden dat zal verliezen, 
maar dat wie het verliest, het leven vindt.  
 
Stille Zaterdag 
Met Stille Zaterdag worden thema’s als schep-

ping, bevrijding en verwachting uitgediept. Als 
teken van het Licht van Jezus, dat schijnt in on-
ze wereld, wordt de nieuwe paaskaars naar bin-
nen gebracht om te delen met elkaar. 

 

PAASONTBIJT  
Op 1 april om 9 uur wordt weer het Paasontbijt 
voor u klaargemaakt en hopen we veel ouders 

met kinderen te verwelkomen. Wel graag opge-

ven via de lijst in de Martinushof zodat we niet 
teveel gaan inkopen.  
Tot ziens. Om 10.30 uur begint de dienst in de 
kerk. 

THEMADIENST 

Op zondag 29 april om 10.00 uur is er een 
themadienst.  
De voorganger is dhr. Harry van der Kamp van 
de stichting Mensenkinderen 
Het Thema zal zijn: 

 “Vooruit met de geit” 
De stichting Mensenkinderen zet zich in voor 
hulp aan mensen in nood in Oost-Europa. De 
collecte van deze dienst zal ook bestemd zijn 

voor de stichting, en dan speciaal voor hun pro-
ject: “Vooruit met de Geit”, waarbij ze drachtige 

geiten kopen in Moldavië en deze aan de armste 
gezinnen schenken zodat deze mensen de mo-
gelijkheid hebben om melk en zelfgemaakte 
kaas te verkopen en hierdoor meer inkomen te 
krijgen. 

DOOPDIENST  

Op 6 mei is een doopdienst ingeroosterd. Wie 
een kind wil laten dopen, kan zich aanmelden bij 
ds. Marten Dijkstra. Dan wordt een afspraak 
gemaakt voor een gesprek. 

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 kerk-
zaal maar tijdens de dienst gaan de kinderen, na 
het aansteken van de lantaarn, naar de consis-
toriekamer. 

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 ge-
zellig een kopje koffie of thee ko-
men drinken aan de huiskamerta-
fel in de Martinushof.  
Er zijn altijd mensen aanwezig 
waarmee u een gesprek kunt voe-

ren. Mocht u er alleen even uit willen zijn, schuif 
ook dan gerust aan. Er heerst altijd een goede 
en ontspannen sfeer. Welkom!  

AGENDA 
9 april en 7 mei: Zingen in de Martinushof onder 
leiding van Bep van der Zwan van 19.00 tot 
19.45 uur. 
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WIJ GEDENKEN 
Een week nadat hij was getroffen door een her-
senbloeding kwam er op 13 februari een einde 

aan het leven van Albert Zandvoort, echtgenoot 
van Hanna Zandvoort-Lammertink, met wie hij 
ruim 60 jaar was getrouwd. Hij groeide op met 

drie oudere zussen op de boerderij aan de Win-
terkamperweg.  
Toen hij nog maar tien jaar was, stierf hun 
moeder. Dit maakte de band met zijn zusters al-

leen maar sterker. Zijn huwelijk met Hanna 
zorgde er voor, dat er een vrouw aanwezig bleef 
op de boerderij. Naast boer is hij actief geweest 
binnen de PJGO, de kerk, de coöperatie en de 
politiek. Albert was medeoprichter van de oecu-
menische basisschool in Markelo. Verder was hij 
nauw betrokken bij de contacten met de Hon-

gaarse gereformeerde kerk in Csurgó, waar ze 
hem net als bij ons in een zondagse eredienst 
hebben herdacht. Hij wordt thuis gemist, waar 
hij nog allerlei karweitjes uitvoerde.  
Trots was hij op zijn kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen, op wie ze zijn en wat ze doen. In 

de Martinuskerk gaven zij uiting aan hun trots 

en dankbaarheid voor zijn leven.  
Hier is ook zijn trouw in vriendschappelijke con-
tacten aangehaald. Moge hij ingaan in een he-
mels rijk.  
Albert is 84 jaar geworden.  

Op 16 februari kwam er een einde aan het leven 

van Jenneke Hofman, Koekoekslaan 98. Tot voor 
kort woonde ze met haar zuster Trui aan de 
Wondaalstraat 6. Vroeger hielpen ze op de 
boerderij aan de Stokkumerbroekweg. Hun 
moeder was een groot deel van hun jeugdtijd 
elders opgenomen. Jenneke voelde zich verant-
woordelijk voor haar jonge zuster, net zoals 

voor haar eigen zoon Herman, die nu al jaren in 
het Bouwhuis te Enschede verblijft. Ze was erg 
gehecht aan een vast dagritme en duidelijke 
structuren. In de Anholtskamp heeft Jenneke 

nog een mooie tijd gekend door de contacten 
die het opleverde met andere bewoners. Ze is 

88 jaar geworden.  

Een dag na de uitvaart van Jenneke overleed 
Trui Hofman op 23 februari op de leeftijd van 86 
jaar. Trui bleef net als haar oudere zus Jenneke 
ongetrouwd. Naast het helpen op de ouderlijke 
boerderij heeft ze in de textiel gewerkt en was 
een tijd lang in betrekking. In 1980 verhuisde ze 

samen met Jenneke naar de Wondaalstraat. Ze 

kon uitstekend handwerken. De laatste periode 

van haar leven verbleef ze op afdeling de Hulpe 
in de Anholtskamp. Trui was een eenvoudige, 
gevoelige vrouw. In het uitvaartcentrum spra-
ken we de hoop uit dat zij weer is herenigd met 
de zus, met wie ze zo lang heeft samengeleefd. 

Na een kort maar heftig ziekbed overleed op de 
hoge leeftijd van bijna 92 jaar, op 8 maart 
Geesje Slomp-Heijink, weduwe van Frits Slomp.  
Wie in Markelo kende het kostersechtpaar Frits 
en Gees Slomp niet? Frits was koster en beheer-
der van het Dienstgebouw, nu de Martinushof. 

Gees was de altijd vriendelijke gastvrouw en 
steun en toeverlaat van haar man. Maar bovenal 
was Geesje de warme en hartelijke moeder van 
acht kinderen en de lieve oma van een schare 
klein- en achterkleinkinderen. 
Geesje was ook jarenlang een trouw en toege-

wijd lid van het Hervormd Kerkkoor. Na 50 jaar 

lidmaatschap werd zij erelid. Het Kerkkoor zong 
als eerbetoon aan Gees in de dankdienst voor 
haar leven op woensdag 14 maart. De lieve-
lingspsalm van Geesje was Psalm 23. In haar 
lange leven wisselden licht en donker elkaar af. 
Ze heeft de donkere dalen ervaren van verdriet 
en gemis. Maar in dat alles wist ze zich gedra-

gen door de Goede Herder, Jezus Christus, haar 
steun, troost en toeverlaat. 
In de dankdienst voor haar leven is gelezen uit 1 
Corinthe 13. Dat hoofdstuk over de Liefde is ei-
genlijk een portret van Geesje Slomp. Geesje 
was ook geduldig en vol goedheid. Alles ver-

draagt ze, alles hoopt ze en voor haar was de 
liefde de kern van haar leven. Na de dankdienst 
is Geesje Slomp te ruste gelegd in Markelose 

grond die haar zeer dierbaar was. Zo is ze voor-
goed verenigd met haar man Frits. 
   v.d. Waal 

Op 10 maart overleed heel plotseling Mina Huis-

ken-Leferink in de Stoevelaar in Goor. Hier ver-
bleef ze in een aanleunwoning, nadat ze in haar 
appartement aan de Noordachtereschweg 3-120 
ten val was gekomen. Mina is 79 jaar geworden. 
Ze is geboren in een boerderij aan de Kerkweg 
4, Lookappe. Als dienstmeid werkte ze bij de 
fam. Huisken op Klein Wannink aan de Stokku-

merweg 69. Hierdoor kreeg ze contact met zoon 
Herman met wie ze in 1959 trouwde. Ze kregen 
een zoon en twee dochters en werden opa en 
oma. Mina werd nog overgrootmoeder. Ze was 
er erg op gesteld om samen te zijn als gezin en 
als familie. Zij was dan degene die ervoor zorg-

de dat er genoeg was voor iedereen.  
Ze hield erg van bloemen en volgde alles wat te 
maken had met het koninklijk huis. In 2008 
verhuisden ze naar het dorp. Toen Herman in 
2010 overleed, werd de kring om haar heen 
kleiner. Maar ze had er in de laatste jaren ge-
noeg aan om thuis te zijn en een boek te lezen. 

In de uitvaartdienst bepaalden we ons bij het 
bijbelse tafereel van Ruth en Boaz, dat bij hen in 
de kamer had gehangen. Moge ze rusten in vre-
de. 

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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ECTIFICATIE 

In het in memoriam van Dina Nijhuis-ten Tije is 
genoemd dat ze op 11 februari is overleden, 
terwijl dat 9 februari was. Bij deze willen we de 
juiste datum alsnog vermelden. 

VRIJE WEEK 

Van maandag 23 tot en met zondag 29 april ben 
ik vrij van het werk. Indien het nodig is, nemen 
collega’s voor mij waar.  

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra 
 

 
 
Na 3 maanden predikant te zijn in Marke-
lo…. 
Inmiddels zitten alle kennismakingsbijeenkom-
sten erop en mocht ik al aan vele keukentafels 
zitten. Ik moet zeggen: Het voelt heel erg goed 

in Markelo.  
De openheid en hartelijkheid waarmee ik word 
ontvangen ervaar ik als heel bijzonder.  
We kunnen met elkaar spreken over allerhande 
dagelijkse zaken maar er zijn ook momenten 
van vertrouwelijkheid, van geloofsgesprek en 
gebed. Dat geeft verbinding!  

Je zou zeggen: ‘Het leven is goed in Markelo’ en 
in het algemeen is dat ook zo, maar er zijn ook 
nogal wat voordeuren waarachter mensen met 

zorgen wonen. Soms weten we het van elkaar; 
soms niet…. 
Juist dan is Pasen van belang want Pasen is hèt 
feest van bevrijding en perspectief! In dat Licht 

wens ik jullie allen hele goede Paasdagen! 
ds. Rob. Nijhuis 

 
 
 
 

 
COLLECTEN  
Op 1 april is de collecte bij het paasontbijt een 
tegemoetkoming in de kosten van het paasont-
bijt. 
Op 8 april is eindcollecte voor de stichting Sen-
soor. Tot 2008 SOS Telefonische Hulpdienst, is 

al meer dan 55 jaar de grootste organisatie in 

Nederland die dag en nacht emotionele onder-
steuning op afstand biedt.  
Op 29 april is de eindcollecte voor St. Mensen-
kinderen. Deze stichting helpt kinderen, gezin-
nen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, 
Armenië, Bulgarije en Moldavië. Mensen voor 

wie niemand anders zorgt. 
Op 6 mei is de eindcollecte bestemd voor JOP. 
JOP ondersteunt het jongerenwerk van de Pro-
testantse kerk in Nederland. 

Collecte gemist? U kunt alsnog uw gift overma-

ken naar NL65 RABO 0340700327 met vermel-
ding waarvoor de gift bestemd is. Alvast harte-
lijk dank. 
 
 

 

VERSLAG LEDENVERGADERING 6 maart 

2018 
De voorzitter, Joke Doornhein, opent de verga-
dering met een hartelijk woord van welkom voor 
de heer H. Veltkamp van het Oranjemuseum en 
alle aanwezige dames.  
We beginnen de avond met koffie/thee met een 

heerlijke koek, aangeboden door Joke omdat ze 
afscheid neemt van de P.V.D commissie en ook 
het voorzitterschap neerlegt. 

Na de koffie spreekt Joke een gebed uit en 

houdt een meditatie over Genesis 3: “Waar ben 
jij?”  
Sjoke van Zwol, die het voorzitterschap overge-
nomen heeft van Joke, bedankt Joke voor alles 

wat zij in de 18 jaren als voorzitter allemaal ge-
daan heeft voor de P.V.D. en biedt haar een 
mooi beeldje en een bos bloemen aan. 

  
Ook Marietje Kra-
nenberg wordt be-
dankt voor de 10 ja-
ren dat zij namens 
de HVV in de com-

missie heeft gezeten. 
Zij heeft de afgelo-
pen jaren vele mooie 
gedichten geschre-
ven en voorgedragen 
bij diverse gelegen-
heden. Bedankt Ma-

rietje! 
Als dank wordt haar 

een gedichtenbundel 
en een bos bloemen 
aangeboden. Gerry Berendsen zal Marietje ver-
vangen. Welkom Gerry! 
Dan is het moment aangebroken dat Herman 

Veltkamp ons gaat vertellen over het Oranjemu-
seum. Samen met Matthijs Noltes heeft hij een 
mooie presentatie gemaakt over het huis van 
Oranje met als titel: “Oranje door de eeuwen 
heen”. 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  

bellen met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 

 
 

Diaconie 
 

Protestantse VrouwenDienst 
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We hebben aan de hand van beelden ook veel 

over het museum gezien en gehoord. Herman 
kan er boeiend over vertellen. 
Het museum heeft in de loop der jaren 100.000 
bezoekers gehad. Mocht u er nog niet geweest 
zijn: Welkom in het Oranjemuseum in Diepen-

heim! 
Nadat Herman en Matthijs werden bedankt en 
de dames voor hun aanwezigheid, eindigt Jo-
hanna Bekkernens de avond met een mooi ge-
dicht. 
Het was een gezellige avond.  F.L 

 

 
 

KNUTSELCLUB 
Tijdens de laatste knutselavond hebben de kinde-
ren mooie mezenpotjes gemaakt op de knutsel-
club. Wat een gezellige avond was het met prach-
tige resultaten. Willen jullie ook komen knutse-
len? Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn wel-
kom. Knutselavonden: 
Op donderdagen 29 maart en 26 april van 18.30 - 
19.30 uur. Kosten €1 per kind, aanmelding niet 
nodig. 
Kijk ook eens op de website en facebookpagina 
van de Martinuskerk of volg ons op Maarkels-
nieuws. 
Allen fijne Paasdagen toegewenst! 

 

KINDERNEVENDIENST 
Tijdens de doopdienst van zondag 25 februari 
hebben de kinderen bij de kindernevendienst een 
cadeautje gemaakt voor de doopouders van 
Jacky ten Brummelaar.  
Zondag 1 april, tijdens de paasdienst, die om 
10.30 uur begint, sluit de Kindernevendienst het 
Paasproject "Ik zorg voor jou" af. Een mooi en 
herkenbaar thema. Tijdens de dienst gaan de 
kinderen in een aparte ruimte luisteren naar een 
mooi verhaal, drinken samen iets met een lekke-
re paastractatie erbij en gaan wat leuks knutse-
len. Ben jij er ook bij? 
De leiding van de kindernevendienst wenst 
iedereen fijne paasdagen toe! 
Op zondag 13 mei wordt in de Martinuskerk af-
scheid genomen van kinderen die de Zondags-
school of Kindernevendienst gaan verlaten. 

 

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Paasontbijt. 

Op zondagmorgen 01 april 2018 or-
ganiseert de Zondagsschool het tradi-
tionele Paasontbijt en wij nodigen 
iedereen graag uit om aan te schuiven 
voor een gezellig en lekker ontbijt 
waarbij de eieren natuurlijk niet mo-

gen ontbreken. Wil je ook bij dit Paasontbijt aan-
schuiven, geef je dan op bij één van de onder-
staande personen: Hettie Hollander tel 362351 of 

Diana Zendman tel 364436. Of schrijf je naam op 
de lijst achter in de kerk. Wij zorgen er dan voor 
dat er voor iedereen een heerlijk ‘ontbijtje’ klaar 
staat! Op de volgende zondagen is er zondags-
school in het dorp: 01 april  08 april  22 april  06 
mei  13 mei  
Wij wensen u allen hele fijne paasdagen toe.  

Leiding Zondagsschool 
 
 
 

  
 

 HERVORMDE VROUWEN VERENIGING  
     
SLOT AVOND 
Op donderdag 19 april a.s. besluit de 
H.V.V. het seizoen met een PowerPoint 
presentatie van Aly Wagenvoorde. 
 
HET ONTDEKKEN VAN DE WERELD IN JAPAN 
Aly verzorgt al ruim tien jaar lezingen voor diver-
se verenigingen over haar reizen naar andere de-
len van de wereld en 
over haar lange wan-
deltochten in binnen- 
en buitenland. 
Ze laat ons op een 
ontspannen wijze 
kennismaken met de 
geschiedenis, cultuur 
en natuur van het 
land.  
Prachtige foto’s die 
gemaakt zijn op haar 
reizen en de persoon-
lijke ervaringen waar 
zij over vertelt zorgen voor een onvergetelijke in-
druk van verre landen, die velen niet zelf zullen 
bezoeken. 
Het belooft een interessante avond te worden en 
wij hopen weer vele dames te mogen begroeten. 
De avond begint om 20.00 uur in de Martinushof. 

REISJE  
Dit jaar hebben wij voor donderdag 17 mei een 
mooie reis uitgestippeld. 
Wij vertrekken om 8.45 uur vanaf Café de Haver-
kamp richting Scherpenzeel naar rest. Boszicht 
waar wij koffiedrinken met daar bij lekker gebak. 
Na de koffie gaan we met een goede en gezellige 
gids beginnen aan een ruime rondrit langs ver-
schillende Oranje Paleizen en belangrijke punten 
op de Veluwse Heuvelrug. 
Daarna wacht ons een lekkere en goede lunch. 
Na de lunch gaan we richting Barneveld waar wij 
het Borduur Museum bezoeken. Het wordt ook 
wel schilderen met een draad ge-
noemd…borduren. Met evenveel zorg waarmee 
schilderijen worden gemaakt worden garen en 
zijde geselecteerd, in de naald gestoken en cre-
eren vaardige handen de mooiste werken. 
 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

 

Algemeen 
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Via mooie wegen rijden we terug naar Markelo 
en bij Café de Haverkamp gaan we gezellig dine-
ren. 
 

   

  
 
 
 

Kinderdienstmethode Bijbel Basics voorziet in 
een behoefte 
Bijbel Basics speelt in op een behoefte in de ker-
ken. Sinds het verschijnen van de Samenleesbij-
bel - een editie speciaal voor ouders en kinderen 
- kreeg het NBG steeds vaker de vraag om mate-
riaal te maken voor de kinderdienst.  
Bijbel en kind 
Met Bijbel Basics brengt het NBG de Bijbel dicht 
bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Bijbel én 
het kind staan centraal: Bijbel Basics houdt reke-
ning met de leervoorkeuren van en leeftijdsver-
schillen tussen kinderen, en legt tegelijkertijd een 
brede basis voor de ‘bijbelopvoeding’ van kinde-
ren. 
De methode is ontwikkeld door bijbelweten-
schappers en pedagogen van het NBG. 
Op de bijbel.nl/bijbelbasics zijn alle beschikbare 
afleveringen te downloaden. Nu staan de lessen 
over Pasen online. Kinderwerkers die zich aan-
melden krijgen wekelijks een aflevering in hun 
mailbox en een startersgids waarmee ze goed 
voorbereid aan de slag kunnen. De komende ja-
ren wordt het materiaal geleidelijk aangevuld tot 
in totaal 200 essentiële bijbelverhalen. Zelf Bijbel 
Basics bekijken?  
Ga naar www.debijbel.nl/bijbelbasics.  
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
Contactpersonen: Dini Rozendom en Teuni Hoogen-
dam 

 
 

 maart 2018  

Zo 25 Marcus 11:1-11 Hooggespannen 
verwachting Ma 26 Marcus 11:12-25(26) De kracht van het gebed 

Di 27 Psalm 7 Tegenstellingen 

Wo 28 Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost! 

Do 29 Marcus 14:12-52 Maaltijd en meer 

Vr 30 Marcus 14:53–15:47 Gods Zoon lijdt 

Za 31 Genesis 1:1–2:4a Dagwerk 

 april 2018  

Zo 1 Marcus 16:1-8 De eerste getuigen 

Ma 2 Sefanja 1:1-13 Waarschuwing 

Di 3 Sefanja 1:14–2:3 Oproep 

Wo 4 Sefanja 2:4-15 Vijanden gestraft 

Do 5 Sefanja 3:1-8 Recht voor een 
onrechtvaardige stad Vr 6 Sefanja 3:9-20 Barmhartigheid voor een 
onbarmhartige stad Za 7 Genesis 2:4b-17 Paradijselijk 

Zo 8 Genesis 2:18-25 Schaamteloos gelukkig 

Ma 9 Genesis 3:1-24 Gevallen 

Di 10 Spreuken 22:17-29 Raadgevingen 

Wo 11 Spreuken 23:1-14 Anti-materialisme 

Do 12 Spreuken 23:15-25 Laat je onderwijzen 

Vr 13 Spreuken 23:26-35 De kater komt later 

Za 14 Psalm 4 Slaaplied 

Zo 15 Genesis 4:1-16 Het leven gaat (niet) 
verder Ma 16 Genesis 4:17-26 Wie is de sterkste? 

Di 17 Spreuken 24:1-9 Wijsheid boven alles 

Wo 18 Spreuken 24:10-22 Zoete woorden? 

Do 19 Spreuken 24:23-34 Eerlijkheid en vlijt 

Vr 20 Psalm 10 Sterkte voor zwakken 

Za 21 Genesis 5:1-24 Leef-tijden 

Zo 22 Genesis 5:25–6:4 Gemengde gevoelens 

Ma 23 Spreuken 25:1-15 Spreken is zilver en 
Spreuken is goud Di 24 Spreuken 25:16-28 Over maat houden en 
maten houden Wo 25 Spreuken 26:1-12 Doe niet zo dwaas 

Do 26 Spreuken 26:13-28 Vergelijkenderwijs 

Vr 27 Spreuken 27:1-11 Het is een vriend die mij 
mijn feilen toont Za 28 Spreuken 27:12-27 Omgangswijsheid 

Zo 29 Genesis 6:5-22 Scheepsbouw 

Ma 30 Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen 

 mei 2018  

Di 1 Spreuken 28:1-16 Tegenstellingen 

Wo 2 Spreuken 28:17-28 Van rijkdom word je niet 
wijzer Do 3 Spreuken 29:1-14 Wijsheid duurt het langst 

Vr 4 Spreuken 29:15-27 Opvoedkunde 

Za 5 Spreuken 30:1-9 Wijs en bescheiden 1 

Zo 6 Genesis 8:1-14 Drooglegging 

Ma 7 Genesis 8:15-22 Buitenlucht! 

Di 8 Spreuken 30:10-14 Wijs en bescheiden 2 

Wo 9 Spreuken 30:15-33 Dierkundeles 

30+ CAFÉ DAAGT JE UIT! 
 
Woensdag 18 april is het 
zover! Ga jij de uitdaging 
aan?  
Laat zien wat je kan, tijdens 
de PUBQUIZ. 
Vanaf 20:30 staan koffie en 
thee klaar. Man tegen man, 
team tegen team? Neem je 
vraagbaak mee, samen sta je sterker! 
Wanneer  : woensdag 18 april vanaf 20:30 
Plek : Martinushof, Kerkplein 41 Markelo 
Kosten : koffie/ thee gratis, consumptie €1,40 

Contact : 30plus_cafe@online.nl 
 

mailto:30plus_cafe@online.nl
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Martinushof Markelo 
 

Extra boekenmarkt 
 

zaterdag 28 april 2018 

van 10 - 14.00 uur 
 
Wij willen speciaal voor de geïnteresseerde boe-
kenkopers, die op de donderdagmorgen niet in 
de gelegenheid zijn om onze boekenmarkt te be-
zoeken, de deuren openen. 
Deze verkoop van 2e hands boeken vindt normaal 
plaats op elke eerste donderdag van de maand 
van 9.30 uur tot 12.00 uur.  
Dus ook op donderdag 5 april 2018. 
Heel veel belangstellenden weten iedere keer de 
weg weer te vinden. Ook de inbreng van boeken 
neemt nog steeds toe. Daar is de kerk heel blij 
mee! 
Bent u in het bezit van overcomplete boeken?  
Wij zullen er blij mee zijn.  
Bel dan een van de onderstaande nummers: 

0457- 361999 (Harm Linde) 
0547- 362740 (Riet Straalman) 
0547- 362140 (Diny Compagner) 
0547- 363890 (Martinushof) 

Graag begroeten wij u/jou op 28 april 2018 in de 
Martinushof, Kerkplein 41, Markelo 

De boekenmarktcommissie 
 
FANCY FAIR 
Voorjaarsmarkt fancy fair zaterdag 28 april 
Dit jaar zal een voorjaarsmarkt gehouden wor-
den. Dit is in en om de oude peuterspeelzaal 
naast de Martinushof. Uiteraard doen wij, samen 
met al onze vrijwilligers, ons best om er een ge-

zellige morgen van te maken met een mooi aan-
bod huishoudelijke goederen. We zijn open van 
9.00 tot 12.00 uur. Het plan is om af en toe vaker 
op zaterdagmorgens open te zijn. 

De fancy fair commissie.  
 

 
 

In de Stille Week staan we stil bij het lijden van 
Christus, maar ook bij het lijden van de mens-
heid. 
Lijden is moeilijk om onder ogen te zien, zeker als 
het ons persoonlijk raakt. Maar ook door het lij-
den van de mens ver weg kunnen we ons mach-
teloos voelen. 
Daarom wil ZWO in de stille Week voor Pasen op 
28 maart een samenzijn organiseren om hierbij 
stil te staan. 
Wij willen dit doen met een oosterse gezamenlij-
ke maaltijd, waarbij we stil willen staan bij 
hen die lijden doordat zij van haard en huis ver-
dreven zijn. De maaltijd begint om 18.00 uur en 
wij vragen een bijdrage van €7,50 voor volwasse-
nen en €5 voor kinderen tot 12 jaar. Het grootste 
deel van uw bijdrage gaat naar Kerk in Actie om 
hun werk onder de vluchtelingkinderen te steu-
nen.  
Een intekenlijst ligt vanaf medio maart in de 
kerk en in de Martinushof. 
Ook via email kunt u zich aanmelden bij:  
 diaconie@pkn-markelo.nl 
 
Na het eten is er nog gelegenheid om deel te 
nemen aan de vesper dienst om 19.30 uur in de 
kerk, verzorgd door de ZWO groep. 

 

MARKELO’S KERKKOOR 

 

IN MEMORIAM 

 Op 8 maart j.l. is Geesje Slomp-Heijink op 91 
jarige leeftijd overleden. Zij was van 1956 tot 
2005 lid van ons koor en bracht haar mooie 
altstem ten gehore.   
Na 50 jaar trouw lidmaatschap werd ze ons 
erelid. 
We hebben voor haar en haar familie gezon-

gen in de dankdienst voor haar leven op 14 
maart. 
Alle goeds en sterkte wensen we de familie 
toe. 

Namens allen van het Markelo's Kerkkoor. H.B. 

 

mailto:diaconie@pkn-markelo.nl


Maar liefst 26 kinderen in de 

Kinderkerk! 

Zondag 11 maart hebben we maar liefst 26 kinderen 

in de allereerste Kinderkerk mogen verwelkomen. 

Ook waren er ouders, opa’s en oma’s.  

Het was een gezellige en ongedwongen dienst 

waarbij het verhaal van de Ark van Noach centraal 

stond.  

De kinderen konden al spelend samen luisteren naar 

het verhaal. Ook zijn er liedjes gezongen en hebben we gekeken naar een filmpje over 

Noach.  De oudere kinderen hebben het verhaal mee geschreven op papier.  

Als afsluiting hebben we samen wat gedronken en waren er fruitspiesjes in de kleuren van 

de regenboog.  De kinderen konden op dat moment samen vrij spelen in de kerk.  

Het was goed en mooi om te zien dat de kinderen de kerk op zo’n laagdrempelige manier 

konden ervaren. De kerk is een fijne plek om samen te komen voor jong en oud! 

Er zal zeker een 

vervolg komen 

aan de 

Kinderkerk. We 

houden jullie op 

de hoogte. 

Corine Jansen,  

Arne Wessels,  

Marjolein Lambers,  

Marlies Dondertman,  

Olga van het Goor en 

Baukje Hoevink 

 


