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DEEL JE LEVEN…. …….. 

De redactie wenst u  
  fijne kerstdagen en  
  een gezond 2019 toe 
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OP DE VLUCHT 
 
In november was ik aanwezig bij een uitvaart van een tante, die ook bevriend was met een vroegere studie-
genoot van mij en diens vrouw. Ze waren er samen met een jonge vrouw, die uit Eritrea is gevlucht. Voor 

vluchtelingen zoals zij helpen ze bij de inrichting van een woning, die aan hen wordt toegewezen wanneer ze 
in Nederland mogen blijven. Het viel me op hoe bescheiden zij zich later bij hen thuis opstelde. Ze bleef eerst 
wat afzijdig van ons in de kamer zitten. Voor een van hen haalde ze de schoenen op toen deze nog op sok-
ken in de woning rondliep. Pas na een aansporing om er ook bij te komen, nam ze bij ons plaats op een 
stoel. 
 

Bij de maaltijd zag ik haar een kruis slaan. Ze bleek christen te zijn. Ik bood haar iets aan van de krenten-
wegge, die we als lunchpakket hadden meegenomen. Er volgde een gesprek, waarin ze iets van haar achter-
grond vertelde. Een tienerdochter was pas later in staat geweest om zich bij haar moeder te voegen. Maar 
omdat ze een lange tijd elkaar niet hadden gezien, gaf dat soms spanningen. We hoorden dat zij en haar fa-
milie een taal spreken, die verwant is aan het Hebreeuws, Tigrinya. Hun woord voor kerklied (mezmur) lijkt 
erg op het Hebreeuwse woord voor psalm (mizmor). Via YouTube konden we naar een voorbeeld van een lied 

luisteren. 

 
Zo hadden we een korte, 
maar interessante ontmoe-
ting, waarbij ook iets zicht-
baar werd van de problemen 
waar ze tegenaan liep, zoals 
een nog af te lossen schuld 

van aangeschafte meubels. 
Die worden niet gratis aan-
geboden, maar moeten ze 
zelf aanschaffen van een le-
ning. Toch is ze blij met de 
opvang in Nederland en de 

hulp die ze krijgt. Hoe velen 
kunnen haar dat nazeggen? 
Sommigen staan minder 
welwillend tegenover mensen 

van een andere streek en cul-
tuur. Dan is er argwaan of de 
vrees dat onze banen worden 

ingenomen of dat de opvang 
ten koste gaat van andere kwetsbare groeperingen.  
 
Jezus zelf heeft zich volgens het evangelie van Mattheüs juist vereenzelvigd met kwetsbare mensen. In de 
zieke en gehandicapte, de gevangene en verslaafde, de dakloze en ontheemde, is Hij zelf present. Hoe wij 
hen behandelen, beschouwt Jezus als een op Hem gerichte daad (zie hoofdstuk 25: 31vv.). Hij was zelf nog 
maar pas geboren of zijn ouders namen al de wijk naar Egypte. Omdat ze hoorden dat zijn leven werd be-

dreigd (volgens Matth. 2: 13vv.). Andere kinderen vonden toen de dood. Zoals er nu vele onschuldige kinde-
ren in Jemen verhongeren en sterven ten gevolge van oorlog. Voedselhulp komt pas laat of helemaal niet bij 
hen terecht door blokkades, bureaucratie en bombardementen. 
 
Op 11 november werd de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog herdacht. In die oorlog hebben een miljoen 
Belgen een veilig onderkomen gekregen in ons land. En dat op een bevolking van zes miljoen! Over veel 

kleinere aantallen maken we ons nu druk. Maar wanneer er in buurlanden iets ernstigs gebeurt, geloof ik 
vast dat de bereidheid tot opvang groot is. Naar mensen toe met wie we veel gemeen hebben, is de gastvrij-

heid groter. Tegenover vreemden moeten meer barrières worden overwonnen.   
 
Soms beluister ik muziek via YouTube, terwijl ik aan het werk ben op de computer. Een tijd geleden hoorde 
ik een uitvoering van een zigeunerorkest, Barcelona Gypsi Balkan Orchestra. Tijdens een concert sprak een 
van de muzikanten uit: ‘Don’t fear the differences’, wees niet bang voor de verschillen, voor mensen die an-

ders zijn. Ik vind het mooi om zoiets te horen en te zien hoe in dit geval muziek verbindend werkt. Zo is ook 
deze wereld bedoeld. Dat wij openstaan voor elkaar en elkaar de ruimte gunnen om te leven, samen. Dan 
zou er geen kind meer hoeven vluchten. Waarvoor toch is Jezus geboren en is zijn verhaal doorverteld? MD  
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Zondag 2 december Martinuskerk 1e advent 
Met medewerking van het koor Mar-Cant 
10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 
Eindcollecte: CvK / 

Zondag 9 december Martinuskerk 2e advent 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Kerstpakketten minima Hof v Twente 

Zondag 16 december  

     Martinuskerk – 3e advent  
     10.00 uur ds. J. Bekhof – Smit uit Hengelo 
     Eindcollecte: CvK 
     Volkskerstzang met medewerking van de Fanfare   
     19.30 uur ds. M. Dijkstra     

Zondag 23 december  
     Martinuskerk – 4e advent  
     10.00 uur ds. H. Teeuwen uit Borculo 
     Eindcollecte: CvK    
     Kösters koele - Kerstgezinsdienst  

     15.30 uur mw. D. Beuving-Dannenberg   

Maandag 24 december  
     Kerstviering Anholtskamp  
     14.00 uur ds. M. Dijkstra 

     Collecte: Diaconie     
     Martinuskerk – kerstfeest Zondagsschool 
     19.00 uur  ds. M. Dijkstra 
     Collecte: Zondagsschool 
     Martinuskerk – kerstnachtdienst m.m.v. het Kerkkoor   
     22.00 uur ds. M. Dijkstra 
     Eindcollecte:  Diac / Kinderen in de knel in Oekraïne 

Dinsdag 25 december  Martinuskerk – 1e kerstdag  
Medewerking door ENJOY  
10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
Eindcollecte: CvK    

Zondag 30 december   
     Martinuskerk  – eindejaarsdienst 
     10.00 uur  mw. F. Venema uit Almelo 
     Eindcollecte: Diac. / Stichting Theo de Wit 
     Martinuskerk 

     19.00 uur  – TOP2000 dienst       

Zondag 6 januari  Martinuskerk – Nieuwjaar winnen  
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK 

Zondag 13 januari  
     Martinuskerk  
10.00 uur  mw. F. Venema uit Almelo 
Eindcollecte: Diaconie 

     Stokkum buurtdienst– Nieuwjaar winnen  
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK 

 

 

 

 
 
 

Protestantse Gemeente Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
Kerkenraad: 
Preses: Dhr. H.J. Bolink 
Email: h.bolink27@gmail.com 
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. Baukje Hoevink  (financiën) 
Woensdag & vrijdag van 10 - 12 uur 
Mw. Teuni Hoogendam  (leden adm.) 
 
Coll. van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL73RABO0340701153 
Noabers  
Bankrekening:  NL59RABO0373724861 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL65RABO034 0700327 
 
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:   
                14 januari 2019 
Inleveren kopij vóór:  3 januari 2019 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau 

Kerkdiensten 
 

In verband met de privacy wetgeving (AVG) is herroeping 
mogelijk. Dit houdt in dat u bezwaar kunt maken over het 
plaatsen van een foto of het noemen van een naam zonder 
toestemming en dat u deze naam of foto in de digitale versie 
kunt laten verwijderen. 

mailto:h.bolink27@gmail.com
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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            BIJ DE DIENSTEN 
Kerstviering Anholtskamp:  
Op maandag 24 december is er om 14.00 uur een 
kerstviering in de Anholtskamp. Bep van der Zwan 
zal de liederen op haar dwarsfluit omlijsten, samen 
met de pianist. Met engelen in de Hoge erbij ge-

dacht mogen we met de aanwezige ouderen een 
hemels koor vormen. Tot glorie van de Koning die 
als kind ter wereld kwam. Om ons tot een ko-
ninklijk kind te verheffen, door de Vader bemind. 
Het spreekt vanzelf dat er dan op de laatste vrij-
dag van december geen zangavond is. Welkom! 
 

Kerkdienst 2 december 10.00 uur: 

Op de eerste zondag van advent werkt het vrou-
wenkoor Mar-Cant mee aan een dienst van gebed, 
zang en dans. Voorganger in deze dienst is mw. 
Dini Beuving.  
In het kader van het 30-jarig jubileum van het 
koor zingen de vrouwen van Mar-Cant voor u en 

met u. Maar Mar-Cant doet dat niet alleen, ze krij-
gen hulp van kinderen en kleinkinderen. 
 
Kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur: 
We nodigen u uit om samen met het Markelo’s 
Kerkkoor op te trekken naar de Martinuskerk om 

daar dichter bij Christus te komen. Bethlehem is 
de locatie waar van de geboorte van Jezus wordt 
verhaald. In zijn geboorte ziet de kerk de 
vervulling van profetische teksten. Wat zien we 
vandaag? Om de geboorteplaats te bezoeken kom 
je langs een scheidingsmuur. Zijn er ook muren 

om ons heen, waardoor wij hebben te gaan, 

wanneer we de Ander willen ontmoeten?  
 
Nieuwjaar winnen: 
Op zondag 6 januari is er in de Martinuskerk en op 
13 januari in Stokkum gelegenheid om elkaar een 
goed 2019 toe te wensen. U bent van harte 
welkom. 

 
AGENDA 
Zanguur: Op de eerste maandag van de maand is 
er van 19.00 tot 19.45 uur zingen in de 
Martinushof onder leiding van Bep van der Zwan. 
De meeste liederen komen uit het liedboek, maar 

er wordt ook wel geput uit andere bundels. Data: 
3/12 en 7/1 
Het gaat niet om zangkunst maar om zangplezier. 

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST 
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de 
consistoriekamer. Alle kinderen t/m 3 jaar zijn 
welkom bij de oppasdienst.  

De kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de 
kindernevendienst! Deze begint in de kerkzaal 
maar tijdens de dienst gaan de kinderen, na het 
aansteken van de lantaarn, naar de consistorie-
kamer. 

 

ZONDAGSSCHOOL 
Elke zondag om 10.00 uur ben je welkom in de 

Beestenboel in Elsen. Je hoeft niet persé in Elsen 

te wonen om naar de zondagsschool te gaan! 

HUISKAMERTAFEL 
Iedere donderdagmorgen kunt u 
vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur ge-
zellig een kopje koffie of thee 
komen drinken aan de huiska-

mertafel 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!  
 

 
WIJ GEDENKEN 
Op 30 oktober overleed Jenneken Johanna 
Potman-Nijland op 82 jarige leeftijd. Jenneken 
groeide op aan de Brummelaarsweg. Op 
twintigjarige leeftijd trouwde ze met Jan Potman 
en kwam aan de Rijssenseweg 29 te wonen, waar 

hij het aannemersbedrijf van zijn vader voortzette. 
Ze kregen een dochter en een zoon, Gerrie en 
Henni. Door een spierziekte moest haar man zijn 

werk uiteindelijk opgeven, tot hij in 1993 overleed. 
Jenneken zelf had enkele jaren na de geboorte van 
Henni last gekregen van reuma. Ondanks de 
beperkingen, die dit met zich meebracht, bezat ze 

een sterke wil om door te gaan met wat zij graag 
deed, zoals haken, kaarten in de buurt en 
tuinwerk. Ze was bij de Plattelandsvrouwen 
(Vrouwen van Nu) en ging vaak met reisjes mee. 
Dankbaar kon ze gebruik maken van haar eigen 
rijbewijs, zodat ze zich lang zelf kon redden met 
vervoer. Ze was blij met bezoek en had 

belangstelling voor anderen. Mede dankzij de bij 
haar wonende kinderen en hun gezinnen, hoefde 
ze eerst niet verhuizen. Jenneken had een eigen 
ruimte bij haar dochter totdat deze ongeneeslijk 
ziek werd en in 2005 overleed. Later trok ze in bij 
zoon Henni, tot ze vanwege de benodigde 

verzorging naar de Anholtskamp ging. Moge ze 
rusten in vrede. 
 
Ria van Bolhuis-Verstraeten hechtte zo aan het 
leven, maar op 2 november moest zij de strijd 
tegen haar ziekte toch staken. Geboren in 
Amersfoort in 1942, woonde zij vele jaren met 

haar man Gerard aan de Koemweg in Markelo en 
werd in die jaren een bekende verschijning. Niet 
alleen in de kerk, maar in de hele gemeenschap.  

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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Ria was sociaal en betrokken en een warme en 

hartelijke persoonlijkheid.  
Haar tuin was haar trots. Zij bleef ervan genieten, 
zelfs toen zij er niet meer in kon werken. Zij hield 
ook erg van reizen en draaide er haar hand niet 
voor om om vele kilometers af te leggen en de 
wereld te zien.  

In de laatste maanden, toen zij erg ziek was en 
zich daar moeilijk mee kon verzoenen, kwamen de 
grondtonen van haar geloof aan de oppervlakte. 
Zij vertrouwde op God, al wist zij niet goed wat zij 
zich daarbij moest voorstellen.  
In de Afscheidsdienst in de Martinushof op vrijdag 
9 november noemden we haar leven en haar naam 

voor God en voor de mensen. Centraal stonden de 
woorden van Paulus uit zijn brief aan Korinthe, ‘Zo 
blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste 
is de liefde.’ 
Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te 
Markelo. Laten wij haar in liefde herinneren. 
          Ary Braakman  

 
Op 11 november overleed Willemina Johanna (Mi-
na) Leuverink-Woestenenk op de leeftijd van 94 
jaar. Mina was de oudste van de vijf kinderen in 
het gezin dat aan de Oude Borculoseweg woonde. 
In 1947 trouwde ze met postbode Herman Leuve-

rink wonende aan  de Rijssenseweg 4, waar zijn 
ouders een boerderij hadden gesticht. Ze kwam er 
op een erf, waar toen ook nog enkele schoonzus-
ters woonden. Mina wist er haar eigen plek op be-
scheiden wijze in te nemen. Met hart en ziel hielp 

ze mee op de boerderij. Er volgden mooie jaren 
met de geboorte van Gerrit en Diny tot Herman 

ziek werd en in 1973 overleed. Een gelukkiger pe-
riode brak aan, toen de beide kinderen trouwden 
en vlakbij haar bleven wonen. Dat gaf haar veel 
steun. Omgekeerd vonden ze in haar een prima 
oppasadres voor hun eigen kinderen. Ze heeft heel 
wat voor hen gebreid en er mocht veel bij haar. 
Verder las ze veel boeken en bleef bezig in de tuin. 

Een nieuwe slag kwam met de ziekte en het ster-
ven van schoondochter Gerda in 2013. Toen ze zelf 
achteruitging in gezondheid, verhuisde ze naar af-
deling de Hoch in de Anholtskamp. Moge Mina zich 
nu geborgen weten op een voor haar bestemde 
plek in een hemels vaderhuis.  

 
WENS 
Bij deze wens ik een ieder Gods zegen toe in 2019.  

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 

 
 
 

 
WIJ GEDENKEN 
Onverwacht overleed Henk-Jan ter Balkt, op 15 
november,  51 jaar oud. 
 ‘Een bijzonder mens ging van ons heen’. 

Henk-Jan groeit op aan de Larenseweg in een 
boerderij samen met jongere broer Jan-Willem. Hij 
ontwikkelt zich als iemand die graag op zichzelf is, 
hoewel hij, heel uniek, een enkele keer onze huidi-
ge koning Willem-Alexander als speelkameraad 

heeft. 
Het boerenleven is niet zijn ding; liever leest hij 

boeken, is perfectionistisch in zijn studie en zon-
dert zich graag af, kampt zelfs met overspannen-
heid. In 1986 behaalt hij zijn VWO diploma. Toch is 
hij voor anderen moeilijk te peilen. Hij blinkt uit in 
talen en start met de Bibliotheek academie, die hij 
voortijdig moet beëindigen; de praktijk lukte niet. 
Mooie herinneringen heeft hij aan de vakanties 

met zijn ouders en broer, maar dan moet Henk-Jan 
wel goed voorbereid zijn.  Helemaal bijzonder zijn 
de vakanties met tante Dika; met haar reist hij 
zelfs naar Michigan voor familiebezoek. 
Vanwege psychische klachten krijgt hij persoonlij-
ke begeleiding. In 2000 doet hij examen voor Rus-

sische vertaler/tolk. Dat hij Russisch kon, gaf zelf-
vertrouwen en hij verdiept zich in de deze cultuur. 
Met de Transsiberië Express bezoekt hij zijn lieve-

lingsland. Zijn ouders, Jan-Willem en schoonzus 
Caroline helpen hem zoveel mogelijk, maar de 
psychische kwetsbaarheid is evident. 
Enkele jaren na het overlijden van zijn moeder  

komt  hij bij WOPIT te wonen. Het doet goed. 
Henk-Jan laat soms merken dat hij gelukkige mo-
menten heeft. 
Zijn overlijden overvalt allen. Op de rouwkaart 
lezen we in het Russisch  
Теперь я свободен, -  Nu ben ik vrij.   

Marja Zandjans 

 
‘Goede’ Kerst 
Alhoewel er op dit moment weinig mededelingen 
zijn vanuit wijk Zuid speelt er van alles. Achter ve-
le voordeuren is er zorg over gezondheid, over 
aanstaande operaties, over de toekomst. Het blijkt 

telkens weer dat die decembermaand bepaald niet 
door iedereen hetzelfde wordt beleefd. Waar het 
voor de één de gezelligste en knuste maand van 
het jaar is, is het voor de ander een lastige maand 
omdat juist dan ‘littekens gaan jeuken’. In het Ker-
stevangelie heeft het woord ‘blijdschap’,  een do-
minante rol. Blijdschap niet zozeer bedoeld als 

‘pret’ maar in de betekenis dat het ‘goed’ kan zijn 
in ons leven ondanks dat je je eigen situatie zo 
graag anders had gezien. 
 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  

bellen met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 
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Kerst 2018 in Markelo… Nee, Kerst verandert onze 

persoonlijke situatie niet plotsklaps. Wat Kerst wel 
kan doen is ons veranderen hoe we ermee omgaan 
als we horen dat het Licht het uiteindelijk zal win-
nen van het donker. Dat perspectief kan het leven 
‘goed’ maken. 
Daarom wens ik jullie allemaal een ‘goede’ Kerst.  

ds. Rob. Nijhuis 
 
 
 
Nog een paar dagen en we gaan met elkaar begin-
nen aan de laatste maand van 2018. Traditiege-
trouw een maand waarin wij elkaar veel en vaak 

ontmoeten in onze Martinuskerk. Een prachtige tijd 
van het jaar waar licht en nieuw leven een centrale 
rol spelen. 
Ook voor deze decembermaand zijn door de diver-
se geledingen binnen onze kerk en door de Ker-
kenraad tal van mooie diensten en samenkomsten 
georganiseerd, wat dacht u van de diverse kerst-

concerten die in de week voor kerst worden ge-
houden en onze traditionele Volkskerstzang. De 
kerstgezinsdienst in de Kösters Koele krijgt dit jaar 
een andere invulling als wat u gewend was. De top 
2000 zal de rij op 30 december sluiten. 
  

Vanzelfsprekend danken wij iedereen voor het vele 
werk dat hiervoor al verzet is. (maar zeker ook 
nog verzet zal moeten worden).  
Verderop in dit kerkblad treft u een overzicht van 
een groot aantal diensten aan. Er is geprobeerd 

een zo compleet mogelijk overzicht te geven van 
alle diensten in december. 

 
Belangeloos worden door de vele vrijwilligers tal 
van mooie momenten georganiseerd, waar wij el-
kaar als gemeenteleden ontmoeten.  
Onlangs hebben we geconcludeerd dat onze Marti-
nuskerk ruim 180 vrijwilligers kent. Als kerkenraad 
zijn we trots op deze mensen die zich al vele jaren 

belangeloos inzetten voor onze Martinuskerk. Op 
de diverse terreinen, afhankelijk van de kwaliteiten 
van de vrijwilligers, is een ieder actief, zoals bij 
voorbeeld in het bezoekwerk in de wijken, in het 
bezorgen en ophalen van de kerkbalans, het orga-
niseren van diensten of samenkomsten; ook noe-

men we de dames en heren van de koffieochtend 
op donderdag en de medewerkers aan de fancy 
fair en boekenmarkt. Ongetwijfeld vergeten wij iets 

of iemand, maar vanaf deze plaats willen wij aan 
iedereen dankzeggen.   
Daar staat tegenover dat de kerkenraad grote zor-
gen heeft over de financiële situatie van onze kerk. 

De inkomsten via onder andere kerkbalans zijn te 
laag om alle betaalde pastorale zorg in stand te 
houden. Dit betekent in de praktijk dat wij moeten 
snoeien in de beschikbaarheid van onze dominees 
onder andere voor pastorale zorg.  De teruggang 
van 2 FTE predikanten naar 1,5 FTE blijkt niet af-

doende. Verdere maatregelen zijn noodzakelijk. 
Wij komen zo spoedig mogelijk met de mogelijk-
heden  die we hebben, in een te plannen ledenver-

gadering, naar onze gemeenteleden. 
Wij hopen u allen ook in 2019 weer te mogen be-
groeten bij de diverse diensten of samenkomsten. 
De Kerkenraad wenst u een hele goede advents-
tijd, prettige kerstdagen en veel Geluk, Gezond-
heid en Wijsheid voor 2019! 

 
Marten Dijkstra  
Rob. Nijhuis 
Henk Bolink,  Voorzitter 
Gerdien Rabe, Scriba  
Gerda Vedders- Vasters  
Bep van der Zwan  

Olga ten Brummelaar- van ‘t Goor  
Ammy Scholten – ten Hove 
Ria ter Maat – Brandriet    
Marjolein Lambers 
Marti Pluijgers  
Bert van Coeverden     
Frits van Zwol 

Wim Welmer 
 
 
 
 
KERKBALANS 2019: GEEF VOOR JE KERK 

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van 
andere waarde. Parochies en ge-
meenten krijgen geen subsidie en 
hebben daarom een financiële bij-
drage nodig van hun leden om te 

kunnen bestaan. Zo blijven ze van 
waarde voor hun leden en de sa-

menleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 
is: ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 
19 januari tot en met 2 februari 2019. 

 
FINANCIËLE JAARVERSLAGEN 
In de week van 3 t/m 7 december liggen de Jaar-
verslagen 2017 van de Diaconie en de kerk ter in-
zage op het kerkelijk bureau. Voor openingstijden 
zie het colofon. 

 
 
 
HELP DE VOEDSELBANK 
De inzamelingsactie voor de Voedselbank in Mar-
kelo heeft heel wat gevulde kratten opgeleverd. 
Namens de Voedselbank Midden Twente: “Alle ge-

vers hartelijk dank”.  
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
De 2e collecte op 2 december is bestemd voor de 
aankoop van de kerstpakketten voor minima. In 
samenwerking met de Diaconieën en Caritas in de 

5 kernen van de Hof van Twente zullen enkele 
honderden kerstpakketten worden bezorgd. De 
gemeente Hof van Twente verzorgt dit verder.  
 

Diaconie 

Kerkenraad 

Kerkrentmeesters 
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De 2e collecte tijdens de kerstnachtdienst op 24 

december is voor Kinderen in de knel van Kerk in 
Actie. 
De 2e collecte in de morgendienst op 30 december 
is bestemd voor de stichting Theo de Wit. 
Hebt u een collecte gemist en u wilt toch graag 
bijdragen aan één van de collecten?  

Dat kan; U kunt uw gift overmaken naar de reke-
ning van de Diaconie NL65 RABO 0340700327 met 
vermelding waarvoor de gift bestemd is.  

 

 
KINDERKERK 
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & TIENERS: 
TERUG EN VOORUIT KIJKEN…. 

1 jaar Kinderkerk 
Eind vorig jaar is het 
idee ontstaan om een 

nieuwe vorm van kerk 
voor kinderen te orga-
niseren: de Kinder-
kerk. Nu een jaar en 
drie diensten verder 
kunnen we zeggen dat 
de Kinderkerk een succes is! Telkens hebben we 

een flink aantal kinderen mogen verwelkomen. En 
wat daarbij belangrijker is: de kinderen zijn en-
thousiast en vinden het fijn om op deze manier in 
de kerk te zijn. Dit geldt niet alleen voor de aller-
jongsten maar voor alle kinderen tot 12 jaar. Vol-

gend jaar komt er dan ook zeker een vervolg op de 

Kinderkerk in de maanden maart, juni en oktober. 
In het Kerkblad maar ook op de website en op Fa-
cebook kun je tegen die tijd meer lezen. 

 
Kring Geloofsopvoeding 
Door een groep ouders is afgelopen zomer een 
kring rond Geloofsopvoeding opgestart. Er zijn in-

middels twee bijeenkomsten geweest en deze wor-
den door de deelnemers als zeer waardevol erva-
ren. Samen denken we na over wat geloven voor 
ons betekent, maar ook hoe we dit over kunnen 
brengen aan onze kinderen zodat ook zij de liefde 
van God mogen ervaren. Volgend jaar willen we 

telkens met een thema gaan werken en ook gasten 
uitnodigen die ons toelichting kunnen geven op dat 
thema. De kring is 5 keer per jaar. Eens per 2 

maanden. De zomerperiode slaan we over. Alle 
ouders zijn van harte welkom om aan te sluiten! 
De eerstvolgende avond is op 29 januari. Houd ook 
hiervoor het Kerkblad en de website in het oog. 

Veel mooie activiteiten samengevat in een 
Jaarkalender 

Er zijn tal van mooie activiteiten voor kinderen en 
tieners binnen onze kerk. Denk aan Kinderoppas 
en Kindernevendienst, de Zondagsschool, de Knut-
selclub, themadiensten, Kinderkerk en ook zijn er 
afgelopen jaar twee filmavonden georganiseerd. 
Voor 2019 willen we graag een kalender opstellen 
waarin alle activiteiten voor kinderen en tieners 

worden weergegeven. Het lijkt ons mooi om dit 
met een grote groep betrokkenen te doen. Er 
wordt in januari dan ook een avond georganiseerd 
om de kalender samen te vullen en ook samen na 
te denken over de invulling van de activiteiten. De 
precieze datum is nu nog niet bekend, maar wordt 
snel bekend gemaakt via Facebook en de website. 

Betrokkenen van wie we over mailadressen be-
schikken ontvangen per mail een uitnodiging. We 
hopen zo samen verder gestalte te geven aan onze 
mooie activiteiten die niet alleen in het teken staan 
van geloof, maar ook in het verbinden van ouders 
en kinderen! 

 
Dankjewel! 
Een speciaal woord van dank aan al die enthousi-
aste betrokkenen die afgelopen jaar alle mooie 
kinder- en tiener activiteiten mogelijk hebben ge-

maakt! Door jullie inzet hebben veel kinderen mo-
gen ervaren dat er geloof, hoop en liefde is. En ook 
gezelligheid. 
Wij wensen iedereen hele goede en fijne feestda-
gen toe en hopen jullie te zien op de ideeën avond 
in januari. Hartelijke groet, 

Olga ten Brummelaar – v h Goor, Jeugdouderling 

Marjolein Lambers, Jeugddiaken 

 

KNUTSELCLUB 
In verband met de drukte rondom kerst  is er in 
december geen knutselavond voor de kinderen in 

de Martinushof. We starten weer in het nieuwe 

jaar. Wij wensen iedereen een fijne en gezellige 
decembermaand toe. Geniet ervan  ! 

Groeten van Jolanda, Naomi en Herma. 

Jeugd- en Jongerenwerk 
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KERST BIJ DE KINDERNEVENDIENST 
Als we om ons heen kijken zien we dat de winkels, 

straten en huizen al gezellig worden versierd. Er  

worden steeds meer lichtjes opgehangen en de 
eerste kerstbomen worden al opgetuigd. 

Vanaf zondag 9 december gaan wij bij de kinder-

nevendienst ook beginnen met de mooie kersttijd. 
Dit jaar gaan we het gehele kerstverhaal vertellen. 

We beginnen bij Zacharias en eindigen 1e kerstdag 

met de geboorte van Jezus. We gaan samen luiste-
ren naar de verhalen, we knutselen, zingen en we 

doen spelletjes. Samen gaan we er een gezellige 

tijd van maken. KND is er elke zondagochtend tij-
dens de kerkdienst van 10.00 uur. Tot dan! 

 

UIT DE ZONDAGSSCHOOL 

KERSTFEEST  
Kom op maandagavond 24 december 
2018 om 19.00 uur naar het kerst-
feest van de Zondagsschool. Deze 
dienst is voor iedereen toegankelijk 

en na afloop is er voor iedereen iets 
lekkers. Neem gerust broertjes, zusjes, vriendjes, 
vriendinnetjes, ouders, opa’s en oma’s mee, want 
het kerstfeest is immers voor iedereen!  
Samen luisteren we naar een mooi kerstverhaal, 
zingen we leuke kerstliedjes en kijken we naar de 

kerstmusical: Reclamebureau Knetter.  
Reclamebureau Knetter maakt reclame voor heel 

verschillende dingen. Van schaat-
sen tot een maaltijdservice en 

van brillen tot een muziekfestival: 
zo lang de klant betaalt, zijn zij er 
enthousiast over. Het bedrijf be-

staat uit mevrouw Knetter, assis-
tent Kees en Antje. Op een dag 
krijgt het reclamebureau een bij-
zondere opdracht. De rijke me-
vrouw Zoetemond wil dat er re-
clame gemaakt wordt voor vrede. 
Bureau Knetter gaat meteen aan 

de slag, maar het schiet niet erg 
op. Ze hebben last van zeurende klanten, Antje 
maakt ruzie met haar aanstaande man over de 
bruidstaart en dan is er ook nog een buurmeisje 
dat steeds langs komt omdat ze een spreekbeurt 
over reclame gaat houden. Mevrouw Zoetemond 

vindt dat de vrede geen dag langer kan wachten, 
maar of ze haar zin krijgt?  

Uiteindelijk heeft het buurmeisje Sophie een gou-
den idee: zij bedenkt dat je alleen reclame voor 
vrede kunt maken als alle andere campagnes daar 
ook over gaan. Vrede is niet iets wat je er even 
‘bij’ doet, het is een opdracht waar je elke dag aan 

moet werken. 

KERSTCOLLECTE In dit kerkblad treft u geen ac-
ceptgirokaart meer aan, zoals in voorgaande jaren, 
voor de kerstcollecte van de Zondagsschool. 

Draagt u de Zondagsschool een warm hart toe dan 
kunt u dit laten blijken door een bijdrage te storten 
op bankrekening NL42 RABO 0340753412 van de 

Zondagsschool Markelo. Met de opbrengst bekosti-
gen wij de materialen voor de lessen op zondag-
morgen: knutselboeken maar zeker ook boeken en 

magazines waarin de verhalen staan die aan de 
kinderen worden verteld. Soms is dat een bijbel-

verhaal, maar soms ook een spiegelverhaal om het 
bijbelverhaal iets dichter bij de kinderen te bren-
gen.  
Tenslotte willen de verhalen ons iets vertellen, een 
boodschap: hoe gaan we met elkaar om en wat 
kunnen we doen om te proberen de wereld een 

stukje mooier te maken. Wij hopen dan ook op uw 
steun om dit werk voort te kunnen zetten. Alvast 
hartelijk dank voor uw steun!  
 
Wil je een morgen komen kijken of wilt u uw 
kind/kinderen bij de Zondagsschool laten komen, 
dan bent u van harte welkom. Mocht er genoeg 

animo zijn dan willen wij wel weer starten in het 
dorp met de Zondagsschool. De Zondagsschool 

draait op dit moment in Elsen in de Beestenboel 
van 10.00 uur tot 11.00 uur op zondagmorgen en 
begint na de kerstvakantie weer op zondagmorgen 
13 januari 2019.  
De kinderen en leiding van de Zondagsschool wen-

sen iedereen gezegende kerstdagen en een gezond 
en gelukkig 2019 toe. 
 
 
 
 

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING  
    MARKELO 

KERSTSTUKJE MAKEN 
Op dinsdagmorgen 11 december 
half 10 gaan wij in de Martinushof 
onder leiding van Anneke Maas weer kerststukjes 

maken. Een voorbeeld heeft zij al gemaakt op een 

vierkante schaal, maar het kan ook prima op of in 
een ronde schaal. 
Graag de benodigdheden zelf meenemen, voor zo-
ver mogelijk: een schaal, allerlei soorten groen, 
een beetje mos, dennenappels of wat iedereen 
maar in de tuin heeft. 

Anneke zorgt voor verse bloemen, kaarsen, ballen 
en een lichtsnoertje, dus alles wat er in het voor-
beeld te zien is. Maar als U wat anders er in wilt 
hebben, mag U dat natuurlijk ook meenemen. 

Algemeen 
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Mochten er veel deelnemers zijn dan doen wij dit 

ook op de middag. 
Kosten € 10, - en de koffie moet nog apart worden 
betaald. Bij vragen mag je Anneke altijd bellen 
maar pas na 3 december (06-30259250) 
En mocht U geen lid zijn en het lijkt U toch leuk 
om mee te doen dan kan dit altijd. Graag even op-

geven bij Anneke of Alies (363334) 

ADVENTSKERSTVIERING DONDERDAG 13 DE-
CEMBER A.S. IN DE MARTINUSHOF 

Wij hebben het Gospelkoor Inspiration uit Vor-
den uitgenodigd o.l.v. dirigent Piet Persma. 
Al meer dan 40 jaar zingt de Gospelgroep op di-

verse plaatsen in de Achterhoek o.a. in kerken, 
ziekenhuizen of andere tehuizen. 
Met  rond de 25 leden uit de regio weet het koor 
steeds weer op verrassende wijze liederen met een 
boodschap voor het voetlicht te brengen. 
Een breed scala aan gospelliederen in verschillende 

stijlen en talen kunnen mensen licht of inspiratie 

geven. Deze avond zullen zij traditionele kerstlie-
deren en ook Engelse gospels zingen. 
Annie Vasters vertelt het vrije kerstverhaal. 
Allen hartelijk welkom 

NIEUWJAARSVISITE 
Op woensdag 9 januari nodigen wij u allen uit op 

onze nieuwjaarsbijeenkomst in café Dika v.d. 
Kruusweg te Markelo. 
Deze keer hebben wij de heer Ben Wissink uit Loe-
nen uitgenodigd om ons te laten horen wat hij al-
lemaal kan met zijn saxofoons (angklung) . 
Hij fluit bekende wereldmelodieën en vertelt tus-
sendoor leuke anekdotes die een rechtstreekse 

aanslag op de lachspieren doen. 
Het belooft een gezellige middag te worden. 
In een leuke ontspannen sfeer kunnen wij elkaar 
een gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. 

Do kosten zijn € 12.50 p.p. incl.  koffie met een 
nieuwjaarsrolletje,, een borrel en een hapje. 

Graag betalen per bank: 61 RABO 0340759860 
Aanvang 14.00 uur. Opgave t/m 6 januari bij Leidy 
ter Haar telf. 0547 361733 of  
Email g.h.e.ter.haar@gmail.com of op de vereni-
gingsavond. 
Mocht u geen vervoer hebben bel dan even iemand 
van het bestuur. 

 

VERENIGINGSAVOND   
Wij nodigen jullie uit op DON-
DERDAG 31 JANUARI om 20 

uur op onze verenigingsavond in 
de Martinushof te Markelo. 
Wij hebben de heer A.Slootweg 
cardioloog in ZGT Ziekenhuis te 
Almelo uitgenodigd. 
Hij wil ons wat uitleg geven  over 

hart en vaatziekten. Als thema: “Moet alles wat 
kan? Of Kan alles wat moet”? 
Hoe ga je om met het maken van keuzes als je 
ouder wordt en meerdere ziekten tegelijk krijgt? 
Bijvoorbeeld de vraag: moet iedereen gereani-
meerd worden bij een hartstilstand, en hoe sta je 
daar zelf in? Wat verwacht je daarin van je zorg-

verleners (artsen, verpleegkundigen)? 
Zijn verzoek is of de bezoekers vooral  ook vragen 
aan hem willen stellen. 
Hij wil graag een interactieve avond hebben, 
waarbij hij niet alleen aan het woord is, maar dat 
we met elkaar in gesprek gaan. 
Het belooft een interessante  avond te worden en 

hopen vele dames te mogen begroeten. 
    Bestuur H.V.V. 
 

 
 

 december 2018  

Za 1 Lucas 1:26-38 Hoog bezoek 

Zo 2 Openbaring 8:1-13 Als de bazuinen klinken 

Ma 3 Openbaring 9:1-12 Afschrikwekkend beeld 

Di 4 Openbaring 9:13-21 Geen bekering 

Wo 5 Openbaring 10:1-11  Zoet in de mond en bitter 
in de buik 

Do 6 Openbaring 11:1-14 Meetkunde 

Vr 7 Openbaring 11:15-19 Keerpunt 

Za 8 Lucas 1:39-56 Magnificat 

Zo 9 Openbaring 12:1-12 Een Kind is ons geboren 

Ma 10 Openbaring 12:13-18 De strijd verplaatst zich 

Di 11 Openbaring 13:1-10 Beestenbende 

Wo 12 Openbaring 13:11-18 Beestmens 666 

Do 13 Openbaring 14:1-13 Waar het op aankomt 

Vr 14 Openbaring 14:14-20 Oogsttijd 

Za 15 Openbaring 15:1-8 Lied van overwinnaars 

Zo 16 Openbaring 16:1-11 Rampen op schaal 

Ma 17 Openbaring 16:12-21 Het einde komt 

Di 18 Openbaring 17:1-8 Onzuiver goud 

Wo 19 Openbaring 17:9-18 Tien koningen 

Do 20 Openbaring 18:1-8 De toren van Babylon 

Vr 21 Openbaring 18:9-24 Wereldwijde crisis 

Za 22 Openbaring 19:1-10 Getuigen = profeteren 

Zo 23 Lucas 1:57-66 Naamgeving 

mailto:g.h.e.ter.haar@gmail.com
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Ma 24 Lucas 1:67-80 De stilte doorbroken in 
huize Zacharias 

Di 25 Lucas 2:1-21 Vrede 

Wo 26 Handelingen 6:8–15 Beeld van Mozes 

Do 27 Handelingen 7:1-16  Geschiedenisles 

Vr 28 Handelingen 7:17-34 De feiten op een rij 

Za 29 Handelingen 7:35-43 Les uit het verleden 

Zo 30 Handelingen 7:44-60 Toepassing in het heden 

Ma 31 Psalm 147 God zorgt 

 januari 2019  

Di 1 Psalm 1 Twee wegen 

Wo 2 Habakuk 1:12–2:4 Leesbaar antwoord 

Do 3 Habakuk 2:5-20  Tegen zinloos geweld 

Vr 4 Habakuk 3:1-19 Altijd blijven juichen? 

Za 5 Romeinen 1:1-15 Zichtbaar geloof 

Zo 6 Romeinen 1:16-32 Tegen beter weten in 

Ma 7 Romeinen 2:1-16 Niets om je voor te 
schamen Di 8 Romeinen 2:17-29 Hand in eigen boezem 

Wo 9 Romeinen 3:1-8 Gods trouw 

Do 10 Romeinen 3:9-20 Schuldig 

Vr 11 Romeinen 3:21-31 Wet van het geloof 

Za 12 Romeinen 4:1-12 Vader van gelovigen 

Zo 13 Romeinen 4:13-25 Niet zien, maar toch 
geloven Ma 14 Psalm 66 Wereldwijde uitnodiging 

Di 15 Spreuken 16:1-15 De HEER en de mens 

Wo 16 Spreuken 16:16-33 De koning en de wijze 

 
THEMADIENSTEN 
De commissie themadiensten bestaat op dit 
moment uit 4 enthousiaste dames die 4 keer per 

jaar een themadienst organiseren, waaronder de 
zomerse dienst in de Kösterskoele. 

Helaas heeft één van de dames aangegeven dat de 
februaridienst haar laatste themadienst is, dit 
vinden wij heel erg jammer.  
Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste dames 
of heren met leuke en inspirerende ideeën. Wij zijn 
ook al blij met iemand die ons af en toe met hand- 

en spandiensten wil helpen. Dus ben jij diegene 
met fantastische ideeën en wil jij ons team weer 
compleet maken?, stuur dan een berichtje naar 
scriba@pkn-markelo.nl.  

FANCY FAIR 
Ondanks het feit dat ons winkeltje gesloten is,  wat 
jammer is, hebben we weer een opslagplaats ge-

vonden waar de ingebrachte spullen veilig en 
droog opgeslagen kunnen worden.  

U kunt ons dus weer bellen indien u spullen 
hebt die u voor de fancy fair beschikbaar wilt 
stellen. Hermien Nijland 0547361952 of  
Linie Welmer 0611 951057. 
Ook kleinere meubels kunnen we hier plaatsen.  

Het wil niet zeggen dat we van hieruit kunnen ver-
kopen maar in overleg kan alles. 
Hopelijk wilt u ons weer steunen door ons te be-
richten als u weer spulletjes hebt die u kwijt wilt. 
 

 
 
 

 
 
THEMA KERSTCAMPAGNE “GEEF LICHT”  
We willen het licht doorgeven aan kwetsbare kin-
deren voor wie het leven vaak donker is. Zij ver-
langen naar een uitgestoken hand, een warm hart 

en een sterke schouder.  
 
Met uw steun biedt Kerk in Actie via lokale kerken 
drinkwater, een warme maaltijd en onderwijs aan  
straatkinderen in Zuid-Afrika, werkende kinderen 
in Colombia, weeskinderen in Oekraïne, oor-
logskinderen in Myanmar en vluchtelingenkinderen 

in Syrië, Libanon en Jordanië. Doe mee met de 
kerstcampagne en geef het licht door. 

 
In Nederland wonen duizenden vluchtelingkinderen 
in asielzoekerscentra. Net als Divorah (7) moesten 
zij met hun ouders vluchten voor vervolging of 
oorlog en geweld. 
In Nederland zijn ze veilig, maar hebben ze het 

vaak erg moeilijk zonder hun familie en vriendjes 

om zich heen. Dit jaar is de kaart extra aantrekke-
lijk gemaakt voor vluchtelingkinderen. 
 
Op de voorkant van de kaart staan leuke stickers 
en op de achterkant kunt u  een vriendschapsgroet 
schrijven. U kunt er bijvoorbeeld invullen wat uw 

Nederlandse lievelingswoord is en het favoriete 
Nederlandse liedje. 
Ook kunt u uw wens invullen voor deze kinderen. 
Laat hen weten dat ze er niet alleen voor 
staan, vraag de Happy-kaart aan!   
 
Ga naar vluchtelingenwerk.nl/kaart 

Wanneer u de kaart naar ons 
terugstuurt, (= Vluchtelingen-
Werk Oost Nederland, Oude 

Oeverstraat 120, 6811 JZ Arn-
hem), zorgen wij ervoor dat hij 
wordt bezorgd bij een kind in 
een asielzoekerscentrum.  

Meer inlichtingen bij Tineke Zomer. tel. 263233 
 
 
 
 
 

 

mailto:scriba@pkn-markelo.nl
https://vluchtelingenwerk.nl/kaart
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KINDEREN IN DE KNEL 

Zendingsbus / Offerblok 4e kwartaal 2018  
Licht voor weeskinderen in Oekraïne 
Binnenkort vieren we weer het feest van het Licht.  
Voor veel te veel kinderen is het kerstfeest hele-
maal geen feest. Zij groeien op in armoede of oor-
logsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd.  

Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aan-
dacht en steun. 
Als gemeente van Christus willen we het Licht 
doorgeven aan kwetsbare kinderen voor wie het 
leven vaak donker is.  
Met onze steun biedt Kinderen in de Knel hulp 
aan kinderen in Oekraïne. 

 

LICHTJESMIDDAGEN 2018 OP DE 

    ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en 
HERDENKINGSPARKEN in de 
     HOF VAN TWENTE 

 
De Lichtjesmiddagen op de 
Algemene begraafplaatsen 
en herdenkingsparken in de 
Hof van Twente worden ge-
houden in december 2018 en 
evenals voorgaande jaren 

georganiseerd door de Stich-
ting BAB Hof van Twente. 

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om 
hun overleden dierbaren op gepaste wijze te ge-
denken tijdens een lichtjesbijeenkomst.   
Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met 

vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. 
Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossen-
hoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. 
De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op: 
 
zaterdag   15 december 2018 op de algemene 
begraafplaats Markelo, 

zondag  16 december 2018 op de algemene 
begraafplaats Goor, 
zaterdag  22 december 2018 op de algemene 
begraafplaats Delden, 
zondag  23 december 2018 op de algemene 
begraafplaats Diepenheim. 
 

De invulling van het programma is voor elke be-
graafplaats/herdenkingspark hetzelfde: 
 
16.45 uur verzamelen bij de ingang op de begraaf-

plaatsen.( In Diepenheim zijkant.) 
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van 

herdenking en/of gedicht 
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachte-
nis aan alle overledenen. 
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of 
een gedicht 
Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangebo-
den kaars op het graf of gedenkplek van hun dier-

bare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overle-

denen te gedenken die geen eigen plek hebben op 
de begraafplaats. Wij raden iedereen aan om een 
zaklamp mee te nemen. 

In stilte verlaten we daarna de verlichte begraaf-
plaats ‘t herdenkingspark. 
Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom. 
Wij hopen op Uw komst en een waardige herden-
king. 
 

De Lichtjesmiddagen 2018 worden mede mogelijk 
gemaakt,  door ondersteuning van Begrafenisvere-
niging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & 
Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaart-
zorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging, Uit-
vaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van 
het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en 

van het Schoolfeestfonds Goor. 
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn 
wij afhankelijk van organisaties en personen. Ook 
dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel 
belangrijk voor de verwezenlijking van deze mid-
dagen. 
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kun-

nen op verschillende manieren gebeuren:  
in de vorm van menskracht meehelpen, een finan-
ciële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals 
het beschikbaar stellen van lampenolie voor fak-
kels of brandhout voor onze vuurschalen.  
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbe-

reiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld 
mensen te begeleiden over de begraafplaats die al-
leen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten 
of uitleg geven aan bezoekers. 
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem ge-

rust contact op met  
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 

Link : https:www.babhofvantwente.nl/?cat=4 
 
KERSTTOUR MET LUCAS KRAMER 
Op 20 december geeft Lucas Kramer een kerst-
concert in de Martinuskerk. 
Lucas neemt de bezoekers tijdens deze sfeervolle 
kerstconcerten mee in het prachtige kerstverhaal. 

Het verhaal dat begint bij Maria en de aankondi-
ging van haar zwangerschap. De reis van Maria en 
Jozef naar Bethlehem, de geboorte van Jezus in de 
stal. De Herders, de engelen. Het ‘Gloria, in Excel-
sis Deo’. 
Het word een bijzondere avond.  

Ook zangeres Pearl Jozefzoon gaat mee op tour. 
Ze zullen beiden diverse solo’s zingen. Ook bren-
gen zij enkele duetten ten gehore. Daarnaast is er 

ruimte voor samenzang. 
Lucas wordt muzikaal ondersteund door een strijk-
kwartet, piano, gitaar, percussie en een aantal vo-
cals. 

Het concert begint om 20.00 uur, kaarten á € 10,- 
zijn te reserveren via: 
 www.zingenindekerk.nl/lucas. 
 

 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/de-school-van-onze-dromen
https://www.babhofvantwente.nl/?cat=4
https://www.babhofvantwente.nl/?cat=4
https://www.babhofvantwente.nl/?cat=4
http://www.zingenindekerk.nl/lucas
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TEAM MARTINUSKERK BIJ  

MAARKELSE KWIS 
In Markelo gonst het al een 
tijdje. 28 december 2018 is de 

1e Maarkelse Kwis. Een team 
moet bestaan uit minimaal 10 
personen, Vanaf 18.30 tot 
23.30 uur gaan we proberen 
alle 100 vragen en opdrachten 
uit te voeren. Wil je meedoen 
met Team Martinuskerk, Leuk!! 

Stuur even een berichtje naar scriba@pkn-
markelo.nl, dan maken we er samen een 
ontzettend leuke en gezellige avond van. 

 

Bijzondere Top2000-kerkdienst op 30 

december 2018  in de Martinuskerk. 

 

Op zondag 30 de-

cember 2018  om 

19.00 uur vindt er 

een Top2000-

kerkdienst plaats 

in de Martinuskerk. 

Deze kerkdienst 

haakt aan bij de 

traditionele Top 

2000 van  NPO 

Radio 2.  

In de Top2000 staan veel  nummers met in-

houd: nummers die emoties teweeg brengen, 

kippenvel geven en herinneringen oproepen.   

Sommige nummers gaan expliciet over geloof 

of God, andere blijken bij nadere beschou-

wing  te gaan over belangrijke levenservarin-

gen als liefde, dood en troost.  

Op de website Top2000kerkdienst.nl vind je 

een overzicht van alle diensten door het hele 

land.  

Op onze facebookpagina komt een stemlijst. 

Ook komen er stemlijsten achter in de kerk te 

liggen, van 2 december tot 20 december kunt 

u dan stemmen uit een selectie van top 2000 

nummers. 

Medewerking wordt verleend door koor Enjoy 

en gospelkoor Promises uit Rijssen. 

 

De toegang van deze Top2000 kerkdienst is 

gratis. Wel zal er gecollecteerd worden. 

We hopen u allen te begroeten bij deze fees-

telijke afsluiting van het jaar, waarin we gaan 

zingen en swingen.  

 

Corine, Marjolein, Marlies, Olga en Gerdien 
 

KERSTSTAL IN DE KÖSTERSKOELE 

 

ZONDAG 23 DECEMBER IS IEDEREEN VAN HARTE 

WELKOM IN DE KÖSTERSKOELE. 

VANAF 15.30 UUR NODIGEN WE JONG EN OUD UIT 

OM IN DE “KOELE” NAAR DE KERSTSTAL TE 

KOMEN. WE LEZEN HET KERSTVERHAAL EN 

LUISTEREN NAAR MOOIE KERSTMUZIEK EN ZANG. 

HET KINDJE JEZUS IS TE BEWONDEREN IN DE STAL. 

OOK LOPEN ER EZELS EN SCHAPEN ROND. 

VOOR IEDEREEN IS ER WARME CHOCOLADEMELK 

OF GLÜHWEIN (18+). 

PLAATS: OPENLUCHTTHEATER " KÖSTERSKOELE" 

WANNEER: ZONDAG 23 DECEMBER 2018 

TIJD: 15.30-17.00 UUR 

 

 

mailto:scriba@pkn-markelo.nl
mailto:scriba@pkn-markelo.nl
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    Programma december 2018 
 

 

Wij verwelkomen u graag in de Martinuskerk om  

onderstaande diensten bij te wonen 

 
Iedere zondag:   Eredienst     10.00 uur 

 

Zondag 2 december  1
ste

 advent     10.00 uur 

Voorganger mevr. Dini Beuving- Dannenberg  met medewerking van 

vrouwenkoor Mar-Cant 

 

Zondag 16 december  Volkskerstzang    19.30 uur 

Dienst met medewerking van de Fanfare, zanggroep van de folkloristische 

vereniging Markelo en een overdenking van Jan Henk Berendsen. Vanaf 19.15 

uur muziek en samenzang. 

 

Donderdag 20 december     Kerst met Lucas Kramer  20.00 uur 

Kerstconcert van Lucas Kramer, met medewerking van Pearl Jozefzoon.  

Kaarten á € 10,-  zijn te koop via www.zingenindekerk.nl 

 

Vrijdag 21 december:   Kerstconcert Markelo’s Mannenkoor 20.00 uur 

 

Zondag 23 december  Kerst in de Koele    15.30 uur 

  Voorganger mevr. Dini Beuving- Dannenberg  

 

Maandag 24 december:  Kerstfeest zondagschool   19.00 uur 

 

Maandag 24 december:  Kerstnachtdienst    22.00 uur 

  Voorganger ds Marten Dijkstra met medewerking van het Kerkkoor 

 

Dinsdag 25 december  Kerstdienst     10.00 uur 

  Voorganger ds Rob Nijhuis met medewerking van koor Enjoy 

 

Zondag 30 december  TOP 2000 dienst    19.00 uur  

  Met medewerking van Gospelgroep Promises 

uit Rijssen en koor Enjoy 

 
 

 



 

Zegenbede over de stilte 

 

God, luisterende God, 

We danken U voor de zegen van de stilte. 

De stilte van de zon die opkomt. 

De stilte van de mist over de heuvels. 

De stilte van het luisteren. 

De stilte aan het eind van het verhaal. 

De stilte tussen tonen in de muziek. 

De stilte tussen vrienden. 

Amen 

Jan Sutch Pickard 

 


