Markelo’s
Kerkblad

95e jaargang
nr 813
jan/feb 2018
www.pkn-markelo.nl

v.h. VREDE en BLIJDSCHAP

DEEL JE LEVEN ……..

KERKBALANS 2018
DOET U OOK MEE?
Wij hebben U nodig:
Met geld of tijd……

Foto Marjan Noteboom 2016

Hoe smaakt God?
Misschien een wat merkwaardige vraag, vindt u niet? Wat weten we eigenlijk over God?
De eeuwen door hebben velen zich hiermee bezig gehouden. Sommigen spreken zo stellig over
God dat je bijna het idee hebt dat ze bij Hem in de klas gezeten hebben….
Anderen daarentegen noemen zo’n beetje alles God wat ons denken overstijgt.
U mag best weten dat ik het lastig vind om in passende termen over God te spreken. Aan de ene
kant wil ik God niet ‘plat slaan’ om Hem in te passen in onze werkelijkheid. Aan de andere kant
weet ik niet wat ik aan moet met een God die alleen maar te definiëren is in algemene termen als
‘oorsprong’, ‘kracht’, ‘energie’, of ‘natuur’ en waar ik geen relatie mee kan onderhouden .
De Bijbel doet een boekje open over hoe God met mensen meegaat op hun levensweg.
De ervaringen zijn uiteenlopend. En dat zal bij u en mij niet anders zijn.
Prof. dr. Anne van der Meiden schrijft ergens dat je je altijd moet realiseren dat wanneer het
woord ‘God’ valt de ander daar – per definitie – iets anders bij denkt dan jij. Het gaat er echter
niet alleen om hoe je er over denkt maar ook wat je erbij voelt. Geloven is wellicht bij uitstek ook
een kwestie van intuïtie. We moeten alle zintuigen inzetten om God op het spoor te komen. Vandaar dat symbolen ook zo belangrijk zijn in de kerk.
Zelfs onze smaakpupillen kunnen meewerken om iets te ervaren van het mysterie van ons geloof.
In het Heilig Avondmaal ofwel de Maaltijd van de Heer, kunnen we God proeven. Ja dat klinkt gek,
dat weet ik ook wel. We hoeven en moeten ons verstand niet uitschakelen als we het over geloven
hebben, maar onze zintuigen vertellen ons misschien soms meer dan ons verstand.
God proeven; het kan bij de Maaltijd van de Heer.
We doen dat samen; ieder met z’n eigen rugzak, maar toch samen.
God proeven….
Kom 21 januari zou ik zeggen.
Misschien smaakt Hij vertrouwd.
Misschien smaakt Hij nu anders dan vroeger…
Misschien smaakt Hij wel anders dan je had gedacht….
ds. Rob. Nijhuis

Fresco
‘Het laatste avondmaal’
van Leonardo da Vinci

.
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Kerkdiensten
Zondag 14 januari
Martinuskerk
10.00 uur mw. D. Beuving - Dannenberg
Eindcollecte: Diac / Kerk in Actie - Oecumene
Buurtdienst Stokkum
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / instandhouding buurtdiensten
Zondag 21 januari Martinuskerk–H. Avondmaal (lopend)
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: Diac / eigen middelen
Vrijdag 26 januari Anholtskamp zangavond
18.45 uur mw. H. Poelert uit Laren(gld)
Collecte: Diaconie
Zondag 28 januari
Martinuskerk
10.00 uur mw. N. Hengeveld uit Eibergen
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds
Zondag 4 februari Martinuskerk – afscheid ambtsdragers
10.00 uur ds. M Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie
Zondag 11 februari
Martinuskerk – preek van de leek
10.00 uur hr. G.J. Oplaat
Eindcollecte: CvK / themadiensten
Zondag 18 februari
Martinuskerk
10.00 uur ds. C. Boon uit Zelhem
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie - Noodhulp
Elsen buurtdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / instandhouding buurtdiensten
Vrijdag 23 februari Anholtskamp – zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 25 februari Martinuskerk – Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kerkblad
Zondag 4 maart Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie - Zending
GEDOOPT
In de dienst van
19 november is
Emma
Jolie,
dochter van Werner
en
Marije
Wessels aan de
Larenseweg
31
gedoopt met een
tekst uit Jesaja:
“Ik heb je bij je
naam geroepen,
jij bent van Mij”.

BIJ DE DIENSTEN
In de buurtdienst van 14 januari in Stokkum staan
we stil bij de aanwezigheid van God en is er gelegenheid om elkaar een voorspoedig 2018 toe te
wensen.
AFSCHEID EN PRESENTATIE
Op 4 februari nemen we afscheid van Annelies
Wessels en Hanneke Ziggers als ouderling, Ton
Oostdijk als diaken en de pastorale medewerkers
Dineke Veltkamp en Josje Zweers. Gerda VeddersVasters blijft nog een jaar aan als ouderling, maar
laat haar wijk over aan Rita van der Neut, die in
deze dienst als pastorale medewerker zal worden
voorgesteld aan de gemeente.
THEMADIENST 11 FEBRUARI
Oud Kamerlid, ondernemer, entertainer en schrijver Gert-Jan Oplaat is een nieuwe uitdaging aangegaan. Hij zal voorgaan in een dialectdienst op
zondag 11 februari 2018 om 10.00 uur in de Marti-

nuskerk te Markelo.
Het thema dat Oplaat in zijn overdenking behandelt is:
“Kuier’n en Facebook’n met God”
In zijn onvervalste dialect zal hij een brug slaan
tussen een Bijbelse lezing en de hedendaagse moderne tijd. De liederen die Oplaat gebruikt zijn herkenbaar voor velen en fijn om mee te zingen.
Tijdens de preek wordt er een selfie gemaakt en
onmiddellijk gedeeld op de facebook site “kuieren
met God”. Tijdens het meditatieve moment kunt u
er zelf voor kiezen om deze te delen en te “liken”.
Durven wij dit? Of delen we alleen onze vakantiefoto’s en de “zie mij eens gelukkig zijn” foto’s?
“Het is voor mij een enorme uitdaging en ik zou het
fantastisch vinden een volle kerk te mogen begroeten. Ik roep iedereen, die komt, op om een mobiele
telefoon mee te nemen zodat we het ‘kuieren met
God’ kunnen versterken”. Aldus Gert-Jan Oplaat.
De commissie themadiensten nodigt u allen van
harte uit.
BUURTDIENST ELSEN
Op 18 februari is in Elsen de eerste buurtdienst van
het nieuwe jaar. Als dit kerkblad verschijnt moet de
voorbereiding nog beginnen. Maar u bent natuurlijk
van harte welkom om in een ontspannen en gemoedelijke sfeer bijeen te komen.
DOOPDIENST
Op zondag 25 februari is een doopdienst ingepland.
Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken,
wordt verzocht om zich bij ds. Marten Dijkstra aan
te melden (tel. 0547-361238 of per mail: martends@caiway.net). Dan zal er een afspraak worden gemaakt voor een doopbespreking.

KINDERDIENST / OPPASDIENST
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de
consistoriekamer. Alle kinderen tot 3 jaar zijn
welkom bij de oppasdienst.
De kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de
kinderdienst! De kinderdienst begint in de kerkzaal
maar tijdens de dienst gaan de kinderen, na het
aansteken van de lantaarn, naar de consistoriekamer.
VERVOER
Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Frits van
Zwol tel. 0547-362652 en het wordt geregeld.
Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis
de contactpersoon, tel. 0547-361908.
ZONDAGSSCHOOL
Zit je op de basisschool dan kun je ook naar de
Zondagsschool op zondagmorgen om 10 uur in de
Martinushof of in Elsen in de ‘Beestenboel’.
Hartelijk welkom.
HUISKAMERTAFEL
Iedere donderdagmorgen kunt
u vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur
gezellig een kopje koffie of
thee komen drinken aan de
huiskamertafel in de Martinushof. Er zijn altijd mensen
aanwezig waarmee u een gesprek kunt voeren. Mocht u er alleen even uit willen zijn, schuif ook dan gerust aan. Er heerst altijd
een goede en ontspannen sfeer. Welkom!
AGENDA
5/2 en 5/3: Zingen in de Martinushof onder leiding
van Bep van der Zwan van 19.00 tot 19.45 uur.
18/1: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij
Frits van Zwol, Fokkerstraat 4, o.l.v. ds. M.
Dijkstra; onderwerp: laatste oordeel.
28/1: 30+ cafe – wandeling op de Borkeld. Start
bij ’n Witten om 14.15 uur.
7/2: Hofkracht Café in de Martinushof over
‘duurzame evenementen’. 19.30 uur. Voor meer
info zie www.hofkracht.nl
20/2: Naar een waardig levenseinde, thema-avond
over palliatieve zorg, voltooid leven en euthanasie.
Plaats: Martinushof, aanvang: 20.00 uur.

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
GEBOREN
Herbert en Mirjam van Putten zijn gelukkig en
dankbaar met de geboorte van hun zoon Jelte
(Jan-Willem), broertje van Lisa. Op 20 december is
hij geboren in het ziekenhuis te Almelo. Hopelijk is

hij bij het verschijnen van dit kerkblad thuisgekomen aan de Holtdijk 6a. Van harte gefeliciteerd en
Gods zegen toegewenst!
WIJ GEDENKEN
Op zaterdag 25 november 2017 overleed Ammy
Kolthof-de Groot, woonachtig in Woonzorgcentrum
De Anholtskamp in Markelo. Geboren in Kampen
verhuisde Ammy na haar trouwen naar Aadorp,
waar haar drie kinderen werden geboren. Als iemand met een groot hart, een brede belangstelling
en een kritisch oog werd zij als snel actief in het
verenigingsleven en de lokale politiek. Haar aandacht gold in de eerste plaats echter altijd haar
man, haar dochter en haar zoons.
Na het overlijden van haar echtgenoot woonde
Ammy nog enige tijd in Aadorp, waarna zij verhuisde naar Woon- en zorgcentrum Friso te Almelo.
Zij was daar actief in de cliëntenraad. Haar geloof
werd op de proef gesteld, toen haar jongste zoon
ten gevolge van een ernstige ziekte in 2010 op
jonge leeftijd overleed. Diezelfde ziekte openbaarde zich bij haar. Daarnaast werd later de ziekte van
Alzheimer geconstateerd, waardoor zelfstandig wonen niet langer meer mogelijk was en Ammy verhuisde naar Markelo, waar zij dankzij goede verzorging zoveel mogelijk zelfstandig haar eigen leven kon blijven leiden. De aandacht en de belangstelling voor haar kinderen en kleinkinderen is tot
op het laatste moment gebleven. Ammy Kolthof-de
Groot is 86 jaar geworden. - Arend Jan Kolthof
Op 16 december overleed Hemmy Willink, echtgenoot van Bep Willink-Cusveller. Een week later zou
hij 91 zijn geworden. Hij groeide op in Enschede,
waar hij ook zijn vrouw leerde kennen. Ze gingen
wonen in Markelo, terwijl hij in Hengelo werkte als
laborant bij Akzo Nobel. Naast dit werk was hij
kerkelijk actief. Hij had interesse in geschiedenis
en mocht graag over politieke onderwerpen en geloof in gesprek gaan. in 2008 verhuisden ze van de
Koemweg naar de Noordachtereschweg 3-104. In
de laatste jaren van zijn leven ging zijn gezondheid
achteruit en had hij regelmatig last van depressiviteit. Met hulp van zijn vrouw, dochter Joke, thuiszorg en huishoudelijke hulp kon hij thuis blijven
wonen. In het crematorium te Usselo is in kleine
kring afscheid van hem genomen. In deze samenkomst zijn de zaligsprekingen uit het evangelie van
Mattheüs 5 als uitgangspunt genomen voor een
overdenking. Hemmy was een lieve, zachtmoedige
man.
Op 27 december overleed Jan Willem Bolink op de
leeftijd van 89 jaar. Hij werd geboren in een boerderij aan de Hogedijk, waar hij opgroeide met een
jongere zus en broer. Na zijn trouwen in 1951 met
Dina Oosterkamp verhuisde hij naar de Larenseweg
(Dijkerhoek). Hier is hun dochter Ria geboren, hun
enig kind en dochter. Bijna 40 jaar was Jan Willem
als vrachtwagenchauffeur werkzaam bij de coöperatie in Markelo. Toen hij beheerder werd van het
Rode Kruisgebouw, kwamen ze te wonen aan de

Prinses Irenestraat. Als vrijwilliger reed hij op de
ambulance, gaf cursussen EHBO en vervoerde ouderen naar de dagopvang. Thuis mocht hij graag
wat knutselen in de schuur tot zijn gezondheid dat
minder toeliet. In de laatste jaren hadden hij en
Dina veel steun aan hun dochter, schoonzoon, de
beide kleinkinderen en hun partners. Hij leefde op
wanneer zij op bezoek kwamen met de achterkleinkinderen. Jan Willem laat hier een lege plek
achter om een nieuw thuis te vinden voorbij de
grens van de dood. Moge dat geloof tot troost zijn
voor allen, die hem missen.
STUDIEREIS
Op maandag 22 januari vertrek ik naar Israël, waar
we ontmoetingen zullen hebben met Joden en Palestijnen. Het thema van deze reis is de in onze
kerkorde verwoorde onopgeefbare verbondenheid
met het volk Israël. We starten bij Nes Ammim om
daarna Jeruzalem tot uitvalsbasis te nemen. Op 2
februari hoop ik weer in Markelo te zijn, vele indrukken rijker. Het verblijf aldaar en de voorbereiding erop vinden plaats in het kader van de permanente educatie. In maart is er een uitwisseling
met de deelnemende predikanten. Gedurende mijn
afwezigheid nemen anderen zo nodig voor mij
waar.
VRIJE WEEK
Van maandag 5 tot en met zondag 11 maart ben ik
vrij en kan er, indien nodig, een beroep op collega’s gedaan worden.
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818

GEBOREN
Op 19 december is Daan geboren, zoon van Ellen
Burggraaff en Jorit Zandvoort. Ze wonen aan de
Goorseweg 32. Van harte feliciteren we Jorit en
Ellen met dit grote geschenk en we wensen hen
een fijne tijd toe met z’n drieën onder Gods zegen.
WIJ GEDENKEN
Na een bewogen laatste jaar van haar arbeidzame
leven, dat in het teken stond van zorg en aandacht
voor anderen, is overleden Jenneke Hendrika
Boomkamp- Nijland. Ze overleed op 87-jarige leeftijd op 24 november thuis in de armen van dochter
Janny . Jenneke Boomkamp, in Markelo welbekend
als “Jenneke Klostert”, werd geboren aan de Witterietsweg, ze was de oudste van de drie kinderen in
het gezin. Jenneke trouwde op 19 mei 1951 met
Gerrit Boomkamp. Samen trokken ze bij de ouders
van Gerrit en een ongehuwde oom in aan de Lochemseweg 17. Jenneke paste zich snel aan en ze
hadden het goed met elkaar. Ze werden met verdriet geconfronteerd toen hun oudste dochter le-

venloos ter wereld kwam. Later werden Gerrit en
Jenneke gelukkig verblijd met twee dochters, Gerrie en Janny. Met haar man en later met dochter
Janny en schoonzoon Gerard werkte ze mee op de
boerderij. Tot haar 70ste levensjaar heeft ze de
koeien gemolken en ook de tuin was haar lust en
haar leven. Ze maakte veel mensen blij met stekjes van haar fuchsia’s. In het afgelopen jaar heeft
Jenneke nog een knie- en heupoperatie ondergaan.
Beide keren revalideerde ze in Woonzorgcentrum
St. Elisabeth te Delden. Op donderdag 30 november namen we in het crematorium te Usselo te
midden van familie, buren, vrienden en bekenden
afscheid van Jenneke. Tijdens de afscheidsdienst
werd zij geschetst als een lieve en vriendelijke
vrouw. Jenneke was een
klankbord voor haar
dochter en ze voelde als een tweede moeder voor
de bij haar in huis wonende kleinkinderen. Zo willen we haar graag in herinnering houden.
In Gods liefde mogen we haar nu geborgen weten.
G.V.V.

Op 6 december overleed Mar-Jan Pullen, echtgenoot van Dedy Pullen-Oplaat van de Schoolstraat
8. Zeven jaar geleden kreeg hij darmkanker. Er
volgden jaren van hoop, teleurstelling en strijd. Op
het laatst lukte het hem niet meer om nog langer
door te vechten. Zijn verstand was nog goed, maar
zijn lichaam liet hem in de steek. Hij kreeg echter
de moed en rust om heen te gaan. In de crematieplechtigheid is aansluiting gezocht bij het woord
van Jesaja dat God je bij je naam noemt en dat je
waardevol bent in zijn ogen. De beide zoons, André
en Richard, haalden zijn passie voor de motorsport
aan en zijn vroegere werk als vertegenwoordiger
bij een bedrijf voor brandbeveiliging. In een eigen
boek beschrijft hij op een geestige manier de eenvoudige omstandigheden, waarin hij is opgegroeid
met zijn broers en zusters; de jaren dat hij soldaat
was; zijn rol als Tarzan in een Markelose optocht
en enkele van zijn uitvindingen en ideeën, zoals
een vliegfiets. In hem verliezen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen een liefhebbende man, vader
en geweldige opa. Mar-Jan is 77 jaar geworden.
MD
Arnold Groothuis was nog aan het herstellen van
een beenoperatie, toen hij onverwacht werd getroffen door een hersenbloeding en op 22 december
overleed op 72-jarige leeftijd. Sinds 2005 woonde

hij met Gijs van Randwijk aan de Bergweg 7. Van
oorsprong kwam hij van een boerderij in Hoge
Boekel bij Enschede. Er brak voor hem een moeilijke periode aan, toen zijn vader op 39-jarige leeftijd
overleed en moeder hertrouwde met een knecht.
Arnold zelf werd vader van een zoon en dochter,
maar zag zijn huwelijk stranden, toen hij uitkwam
voor zijn homoseksuele geaardheid. In Gijs vond
hij een nieuwe levenspartner. Samen waren ze intensief betrokken bij St. Theo de Wit, die hulp organiseert voor Sri Lanka. Arnold beheerde de financiën, wat hem als vroeger ambtenaar bij de belastingdienst wel was toevertrouwd. Hij kon geraakt worden door wat hij aan leed meemaakte,
maar hij was ook een man, die uren achtereen kon
bomen bij een goed glas wijn. Met vrienden van
een vroegere jongensclub zou een kerstspel worden uitgevoerd, waarbij hij evangelist was. In
plaats daarvan werd nu afscheid van hem genomen
in het crematorium te Usselo, maar wel met het
slotvers van Daniël als bemoedigend perspectief.
MD
BEDANKT
De bevestigings- en intrededienst van 17 december
ligt inmiddels al weer enige weken achter ons. De
manier waarop we in Markelo zijn verwelkomd
heeft op ons gezin nogal indruk gemaakt. Wat was
alles goed voorbereid. Iedereen die ervoor heeft
gezorgd dat dit mogelijk is geworden: Ontzettend
bedankt!
’t Zal eerlijk gezegd best even wennen zijn om het
parttime predikantschap te combineren met het
ondernemerschap. Van alle kanten vergt dat wat
flexibiliteit. Inmiddels heb ik ervaren dat Markeloers niet de moeilijkste zijn dus daar zal het vast
niet aan liggen. Vooral (maar natuurlijk niet uitsluitend) op donderdag zult u mij in Maarkel tegenkomen. Ik heb er zin in!
Ds. Rob. Nijhuis
PASTORAALTEAM ZUID
Tijdens het pastoraal teamoverleg op 12 december
jl. hebben we afscheid genomen van ouderling
Hanneke Ziggers en pastoraal medewerker Josje
Zweers. Ze zijn allebei bedankt voor hun geweldige
inzet en betrokkenheid. Beiden zullen worden
gemist. Hiermee zijn de volgende wijken vacant:
Wijk Hanneke Ziggers:
Beusbergen Korthals Alteslaan 23-41, 46-64, Kuperskamp, Weverskamp, Hemmelweg. De Anholtholtskamp: maar alle
bewoners op de begane grond blijft Hanneke
bezoeken als pastoraal medewerker.
Wijk Josje Zweers:
Goorseweg 6-32 Kloppertstraat en Pr. Beatrixstraat.
Officieel wordt er afscheid genomen van Hanneke
en Josje in de dienst van 4 februari a.s.
We verwelkomen in die dienst Rita van de Neut als
pastoraal medewerker. Zij neemt de wijk van
ouderling Gerda Vedders - Vasters over.
We wensen Rita veel succes .
Gerda blijft nog voor een jaar Kerkenraadlid.
G.V.V.

VAN DE KERKENRAAD.

Heel veel enthousiaste mensen hebben zich belangeloos ingezet om dit allemaal mogelijk te maken
en om ons van dit alles optimaal te laten genieten!
De Kerkenraad wil iedereen die, op welke wijze dan
ook, heeft bijgedragen aan deze prachtige maanden, heel erg bedanken! Samen hebben we het tot
een succes gemaakt en onze kerk weer terug op de
kaart gezet.

6 Januari 2018 - Driekoningen.
Van verschillende kanten uit Markelo en de Hof,
krijgen wij als Kerkenraad veel reacties dat we als
“Martinuskerk voor alle Markeloërs” flink aan de
weg timmeren.
En JA, dat klopt!
Een heuse eigen Facebookpagina met al 128 volgers en 125 likers;
Een website met hierop alle nieuws en foto’s;
Digitale borden gevuld met activiteiten in en om de
Martinuskerk;
Programma posters met speciale diensten op de
ramen bij ondernemers in de Hof van Twente;
Maarkels Nieuws publiceert nagenoeg dagelijks
nieuwsitems van de Martinuskerk;
Marjan Noteboom is al bijna onze eigen hoffotograaf en verslaggever;
Hofstreek Radio begroet ons als vaste gast in hun
radioprogramma;
De kranten Hofnieuws en Tubantia vullen hun pagina’s met nieuws over de Martinuskerk;
Radio en TV Oost weten ons te vinden voor het
nieuws.
Kortom: de leus, We zijn bekend van radio en tv,
lijkt te kloppen.
De geluiden uit ons dorp zijn positief en men ervaart (aan levende lijve) dat er iets gebeurt in onze
Martinuskerk. We worden (weer) gehoord en daar
doen we het dan ook allemaal voor!
Met elkaar kerk zijn op alle fronten en dit samen
uitdragen.
En dat was dan ook precies onze bedoeling!
Omdat het allemaal zo mooi was, blikken we in dit
kerkblad nog even terug naar de prachtige laatste
maanden van 2017. De Luther dienst, de Elvis
dienst, Rob Nijhuis bevestigd als nieuwe dominee,
de Volkskerstzang, het Mannenkoor, de Kerstgezinsdienst in de Koele, Kerstavond met het kerkkoor en Kerstmorgen met Enjoy en als sluitstuk
een geweldige Top 2000 met Promises uit Rijssen
en ons eigen Enjoy.
Maar ook de kerstvieringen en samenkomsten van
al onze actieve groepen in en om de kerk. De
(kerst) vieringen in de Anholtskamp. We hebben
allemaal uit volle borst gezongen in een kerk versierd met de allermooiste kerstboom, met een
prachtige liturgie of zichtbaar op de beamer. En
wat waren de chocolademelk, glühwein en de oliebollen lekker!

Achter de schermen zijn de kerkrentmeesters in de
drukke decembermaand al weer bezig geweest met
de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans. De
brieven zijn geschreven en de folders zijn gedrukt.
In de komende week worden de enveloppen gevuld
en de tassen voor de lopers klaargemaakt. Samen
op pad voor onze Martinuskerk.
Ook dit jaar is de slogan: Wi’j bint oe neudig!
Wij hopen dat u allemaal ook dit jaar weer met
warme hand wilt geven. Want ook in 2018 Bi’w oe
aln heel erg neudig!
Wat ook neudig is, bint ni-e leu, die onze Kerkenraad en Pastorale Teams komen versterken. Wij
komen zichtbaar erg veel handen te kort!
Positiviteit en succes smaken naar meer,… en
daarom hebben we besloten, dat we ook in 2018 in
volle vaart de ingeslagen weg vervolgen.
Afgelopen donderdag is de expositieruimte van de
Fancy Fair geopend. De commissie heeft de beschikking gekregen over de oude peuterspeelzaal
en de opgeslagen goederen worden hier gepresenteerd. Een prachtig initiatief!
De Nieuwjaarsvisites worden door diverse groepen
georganiseerd waarvoor eenieder wordt uitgenodigd. Zingen vanuit het liedboek met Bep van der
Zwan gaat weer van start.
Kennismaken met Rob Nijhuis staat op het programma, waarover u op een later tijdstip wordt geinformeerd. Het paasfeest staat al weer op het
programma om over na te denken,….
Maar dit alles vindt op deze 6e januari – Driekoningen – niet plaats, voordat wij U een heel goed en
gezegend 2018 wensen!
Namens de Kerkenraad,
Henk Bolink
Voorzitter

De kerk is een onmisbare pijler in de Markelose gemeenschap. Een veilige plek om belangrijke
momenten in het leven te delen. Denk aan de doop, het huwelijk en rouw. De kerkgemeente zorgt
voor zieken, ouderen en kansarme mensen. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Dat kan
dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die we daarvoor heel dankbaar zijn.
De mooie momenten van 2017
Er was het afgelopen jaar veel reden voor dankbaarheid. De pilot Kerkbalans – W’ij bint oe neudig –
is uitstekend verlopen. Leden en Noabers hebben met
gulle hand gegeven. De succesvolle themadiensten.
De Elvis en de Top 2000 dienst. De Kösters Koele die
altijd tot de laatste plaats bezet is. Allemaal prachtige
diensten waar veel Markeloërs op af zijn gekomen.
Onze prach-tige kerkkoren die eenieder, met hun hoge
muzikale niveau blijven verbazen. En niet te vergeten
de koffie-ochtenden, gezamenlijke ZWO-maaltijden
en de maandelijkse zangavonden in de Anholtskamp,
die (een) belangrijke ontmoetingsplek (ken) zijn, de
druk-bezochte boekenmarkt en de fancy fair als een
jaarlijks terugkerend hoogtepunt. In 2018 zal Rob
Nijhuis zijn pastorale werkzaamheden aanvangen.

Wij willen de mooie momenten en samenkomsten in 2018 graag blijven voortzetten. Help onze
Martinuskerk voor alle Markeloërs in stand te houden.
Uw gemeente heeft u harder nodig dan u denkt
Ondanks de inzet van vele vrijwilligers, kost de
kerk en het werk dat gedaan wordt, toch veel geld.
Zonder geld, geen kerk. Ook als kerk, zien wij de
kosten stijgen. Daarom doen wij ieder jaar weer
een beroep op u tijdens de actie Kerkbalans. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan
de gemeenschap van ons dorp en onze Martinuskerk. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de
kerk. Dat is het principe van de actie Kerkbalans.

Noaberschap centraal
Ook in 2018 willen we als Martinuskerk - het Noaberschap – en dus voor alle Markeloërs - centraal stellen want:
Onze kerk is van en voor iedereen! We delen er niet alleen samen mooie en belangrijke momenten, maar we dragen
ook samen de kosten. Uw hulp in de vorm van een geldelijke bijdrage is dan ook onmisbaar. Gelukkig zien wij dat een
deel van de gemeente hun bijdrage jaarlijks verhoogt. Vanzelfsprekend is de bijdrage naar draagkracht, maar wij
verzoeken u vriendelijk om de hoogte van uw bijdrage eens te overwegen en zo mogelijk naar boven bij te stel-len.
Om de financiële lasten van de kerk, de Martinushof met het uitvaartcentrum, de pastorale zorg en de hulp aan
minder bedeelden op een verantwoorde wijze te realiseren hebben wij in totaal tenminste een kerkelijke bijdrage
nodig van € 210.000,- (Vorig jaar heeft de actie kerkbalans € 180.000,- opgebracht).

Hartelijk bedankt voor uw onmisbare, financiële steun.
Met vriendelijke groeten,
College van kerkrentmeesters van de
Protestantse gemeente Markelo
Marti Pluygers, Bert van Coeverden en Wim Welmer

Krijg uw geld terug via de belastingdienst
De Protestantse Kerk is door de overheid
erkend als een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Dit betekent dat uw
gift in aanmerking komt voor belastingaftrek. Meer informatie hierover vindt u op
www.belastingdienst.nl/giften, of kijk op
onze website; www.pkn-markelo.nl.

Al eeuwenlang staat de Martinuskerk trots en fier midden in ons dorp. Niet alleen centraal in het
dorp, maar ook in onze gemeenschap. Zo is de kerk actief betrokken bij projecten als de voedselbank, het Uitvaartcentrum, bezoekwerk, vluchtelingenopvang, de fancy fair en tal van andere –
door vrijwilligers georganiseerde - activiteiten.
De kerk is voor velen een plek om te vieren. Met Kerst, Pasen, een doop of huwelijk. Maar ook een
plek om te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse koffieochtenden en boekenmarkt en de
jaarlijkse fancy fair. De kerk is een plek om troost te vinden en te gedenken, bijvoorbeeld bij een
overlijden of andere ingrijpende gebeurtenis.
De Martinuskerk is er voor alle Markeloërs. Ook voor u!
Dat willen we zo houden en daarom is vorig jaar de
Stichting Noaberschap opgericht. Veel inwoners zijn er
(belangeloos) bij betrokken om de Martinuskerk en haar
activiteiten te kunnen behouden en te blijven uitvoeren!

als Markelose gemeenschap samen voor zorgen dat we
alle activiteiten ook in 2018 weer kunnen uitvoeren. Voor
men-sen van alle leeftijden en uit alle geledingen van de
Markelo-se bevolking. Wij zijn met elkaar de Noabers van
de Marti-nuskerk!

Help de kerk in stand te houden Ondanks de inzet van
vele enthousiaste vrijwilligers, kosten de kerkactiviteiten
geld. Daarom zamelen wij ieder jaar in januari, tijdens
de landelijke Actie Kerkbalans, geld in voor al het mooie
werk van onze kerk. Het zou geweldig zijn als we er

Daarom vragen wij aan alle inwoners van ons prachtige
dorp: Help de kerk in stand te houden en geef tijdens de
actie Kerkbalans.

Mogen we ook op u rekenen?

Met de bijgevoegde antwoordkaart kunt u heel eenvoudig uw bijdrage doorgeven. Uw antwoord op Kerkbalans wordt
bij u opgehaald, u kunt deze zelf afgeven bij de Martinushof of U kunt een gift overmaken op rekening
NL43RABO0315029382 t.n.v. Protestantse Gemeente Markelo o.v.v. Stichting Noaberschap.
Alles wat u geeft komt volledig ten goede aan de Protestantse Kerk in Markelo. Uw gift komt bovendien in aanmerking
voor belastingaftrek (zie ommezijde).

Hartelijk bedankt voor uw onmisbare, financiële steun.
Met vriendelijke groeten,
College van kerkrentmeesters
Protestantse gemeente Markelo
Marti Pluygers,
Bert van Coeverden en
Wim Welmer

Kerkenraad
BERICHT VAN UW INTERIM-PREDIKANT
Beste gemeenteleden,
Als vers gevallen sneeuw ligt een nieuw jaar voor
ons: nog wit en onbetreden. Welk spoor er in het
nieuwe jaar zal ontstaan weten we niet. Ik wens u
in ieder geval in uw persoonlijk bestaan veel heil
en zegen. En uiteraard wens ik dat uw gemeente
ook toe. Ik heb uw gemeente op de achtergrond
een aantal maanden mogen bijstaan. Uw gemeente
vindt langzaam een nieuwe, hoopvolle weg: kerk
zijn voor alle Markeloërs. Ik hoop dat er in 2018
een mooi spoor zal ontstaan van steeds meer voetstappen die de kerk en vooral de Heer van de kerk
een warm hart toedragen.
Dit berichtje is mijn laatste berichtje in uw kerkblad. Per 1 januari van dit nieuwe jaar trek ik weer
een deurtje verder. Dankbaarheid is er voor ds.
Rob Nijhuis die in uw gemeente bevestigd is en per
1 januari aan de slag zal gaan. Daarnaast zie ik dat
er in uw gemeente veel gebeurt dat hoopvol is. Er
zijn veel mensen die zich inzetten voor de kerk.
Natuurlijk zijn er ook zorgen: het zou fijn zijn als er
nieuwe ambtsdragers gevonden worden. Het zou
fijn zijn als de kas wat meer gespekt zou worden,…. Maar: de kerk dat zijn wijzelf. Dat zijn de
mensen die samen de gemeente vormen. U mag
samen verder bouwen aan de kerk in Markelo. Ik
wens u daarbij Gods zegen, de wijsheid van de Heilige Geest en de liefde van Christus.
Met vriendelijke groet,
Ds Elly v.d. Meulen

Diaconie
KERSTPAKKETTENACTIE HOF VAN TWENTE
‘Samen waren we weer sterk’!

Op 16 december zijn we, samen met Caritas en de
Diaconiën van de 5 kernen van Hof v Twente, in
het voormalige ontspanningsgebouw druk in de
weer geweest om ruim 360 kerstpakketten samen
te stellen voor bijstandsgezinnen in de Hof v
Twente. De PLUS supermarkt had alles al
klaargezet. Veel handen maakten ook nu weer licht

werk want na ruim 2 uur was alles ingepakt. De
gemeente Hof v Twente heeft de pakketten bij de
mensen afgeleverd. PLUS, hartelijk dank voor de
goede organisatie.
COLLECTEN
Op 14 januari is de collecte in de Martinuskerk bestemd voor Kerk in Actie en de opbrengst wordt
gebruikt ter bevordering van de Oecumene in Nederland en de wereld.
Op 4 februari, de landelijke WD zondag, is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat.
Op 18 februari is de collecte bestemd voor het
Noodfonds en kan zowel landelijk als in de rest van
de wereld worden ingezet.
GROENE KERK
Op 7 februari is er een HofKracht Café in de
Martinushof. Deze bijeenkomst is bedoeld om met
een korte lezing inspiratie mee te geven en
vervolgens onder het genot van een drankje met
elkaar van gedachten te wisselen over een
duurzaamheids-onderwerp. Deze avond is het
onderwerp: Duurzame evenementen.
Daarna kunnen de aanwezigen met elkaar van
gedachten wisselen over de manier waarop groeneen duurzame initiatieven elkaar wederzijds en
onderling kunnen versterken in de komende jaren.
Het HofKracht Café begint om 20.00 uur in de
Martinushof
die
vanaf
19:30
geopend is.
Aanmelden is niet nodig.
Meer weten over HofKracht? www.Hofkracht.nl

Protestantse VrouwenDienst
UITNODIGING LEDENVERGADERING.
Op dinsdag 22 februari om 20.00 uur houdt de PVD
haar jaarlijkse ledenvergadering in de Martinushof.
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn.
Deze avond nemen we afscheid van Joke Doornhein als voorzitter van de PVD.
Ze heeft dit werk bijna 18 jaar gedaan. Sjoke van
Zwol zal het stokje van haar overnemen.
Ook nemen we afscheid van Marietje Kranenberg
die 10 jaar lang namens de Herv. Vrouwenvereniging in de commissie heeft gezeten.
Zij zal worden opgevolgd door Gerry Berendsen.
Welkom Gerry!
Als gast hebben we deze avond dhr. Herman Veldkamp uitgenodigd. Herman is de beheerder van het
Oranjemuseum in Diepenheim.
Aan de hand van beelden zal hij ons vertellen over
het museum en het Koninklijk huis.
We hopen op een gezellige avond met elkaar.
Een hartelijke groet van de PVD commissie.

Vorming en Toerusting
NAAR EEN WAARDIG LEVENSEINDE
Wanneer iemand uit je familie of vriendenkring
wordt getroffen door een ongeneeslijke ziekte, kun
je een gevoel hebben van machteloosheid. Omdat
je aan de ziekte niets kunt veranderen. Toch kun je
wel veel betekenen: door er te zijn, een luisterend

oor te bieden, zorg te geven. Wanneer het om
jezelf gaat, komt het nog dichterbij. Hoelang zul je
het volhouden? En wat doe je, wanneer het
moment komt dat je zegt: ‘Nu gaat het niet
meer.’?
Welke mogelijkheden zijn er dan om op een zo
waardig mogelijke en humane wijze naar het einde
te gaan? Wat is palliatieve sedatie? Wat komt erbij
kijken, wanneer je euthanasie overweegt? Op
donderdag 22 februari willen we hiermee bezig
gaan. We zullen luisteren naar wat erover valt te
zeggen vanuit de praktijk. Er is ruimte voor vragen
en gesprek.
Als gasten zijn uitgenodigd: Huisarts Gienus de
Jonge, Annemieke Middag en Annie Gerritsen,
beide coördinatoren van hospice De Reggestroom
in Rijssen.
U bent van harte welkom,
Marten Dijkstra en Gerda Vedders-Vasters

Jeugd- en Jongerenwerk
KNUTSELCLUB
Wij wensen iedereen een fijn
2018 toe !
Als we terugblikken op de
knutselavonden in 2017 dan
kunnen we vaststellen dat er een leuke groep basisschoolkinderen heeft deelgenomen.
Komen jullie ook weer op de eerstvolgende knutselavond op donderdag 25 januari 2018, 's avonds
van half zeven tot half acht in de Martinushof ?
Ook kinderen die nog niet eerder hebben deelgenomen zijn natuurlijk van harte welkom.
Neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee.
De kosten bedragen € 1,00 per kind en opgave vooraf
is niet nodig. Heb je een leuk idee voor de knutselavond, laat het ons dan weten, mail naar:
bonenkampherma@gmail.com of stuur een app naar
06-12435648.
KINDERNEVENDIENST
De leiding van de Kindernevendienst wenst jullie / u
allen een gezond en gelukkig 2018 toe!
Joke Doornhein bedankt !
Joke heeft besloten om te stoppen als leidster van
de kindernevendienst. Dat vinden wij jammer maar
we begrijpen haar keuze wel.
Joke bedankt voor de vele mooie verhalen die je aan
de kinderen bij de Kindernevendienst hebt verteld
en de mooie werkjes die je samen met de kinderen
hebt gemaakt. Bedankt ook voor de fijne contacten.
Leiding en kinderen wensen jou en jouw familie het
allerbeste toe voor de toekomst.
Afsluiting kerstproject:
Op eerste kerstdag hebben wij het kerstproject::
“Een boek vol verwachting” afgesloten. We kunnen
terugkijken op een mooi project.

Alle kinderen die hebben
deelgenomen aan het
project kregen een eigen
project boekje. Op eerste kerstdag was er een
tasje voor de kinderen
van de kindernevendienst
met daarin een mooi
boek en een boekenlegger.
We hopen ook in 2018
weer een leuke groep
kinderen bij de kindernevendienst te mogen
begroeten op de zondagen tijdens de kerkdiensten in de Martinuskerk.
Wat we doen bij de kindernevendienst?
Er wordt een mooi verhaal verteld, er is drinken en
we knutselen iets wat bij het verhaal hoort. Er is een
grabbelton voor kinderen die jarig zijn geweest.
Kinderen mogen. als ze dat willen, helpen met bijvoorbeeld het collecteren of liturgieën uitdelen.
ZONDAGSSCHOOL
Zondag 24 december 2017 was het
gezellig druk in de Martinuskerk
voor het kinderkerstfeest van de
Zondagsschool. Kinderen van alle
leeftijden waren verzameld om het
wonder van Kerst te vieren. En dat werd op allerlei
verschillende manieren gedaan. Zo werden er samen kerstliedjes gezongen en staken de de kinderen die in mei afscheid nemen van de Zondagsschool de adventskaarsen aan, terwijl ze in een
mooi gedicht vertelden waarom ze dat deden.
Daarna werd het kerstspel opgevoerd door alle
kinderen van de Zondagsschool. Het kerstspel ging
over hotel “Toekan”. De eigenaar van Hotel Toekan, Hannes, woont in Bethlehem. Hij heeft een
werkplaats waar hij voerbakken maakt. Als hij
hoort dat er
een volkstelling
komt, krijgt hij
een idee: Hij
verandert zijn
huis in een hotel, zodat de
reizigers (tegen
betaling
natuurlijk)
bij
hem
kunnen
slapen. Hannes
stuurt snel zijn
vrouw en kind
uit logeren, zodat hij meer
bedden
vrij
heeft,
hij
maakt goed schoon en hangt een bord aan de
muur: ‘Hotel Toekan’. Er is alleen één probleem:
Recht tegenover zijn huis staat de prachtige herberg van buurvrouw Herlinda. Alle reizigers gaan

daarnaartoe, zodat het hotel van Hannes leeg blijft.
Er komen wel een paar mensen zonder geld, maar
die zijn bij Hannes niet welkom. Als Hannes ontdekt wat zijn buurvrouw Herlinda allemaal doet om
gasten te trekken (kaarsen op de tafels, heerlijk
eten, muziek, zelfs cadeaus voor de gasten), besluit Hannes om hetzelfde te doen. Keer op keer
gaat hij de stad in om spullen te halen, maar het
helpt allemaal niets; Herlinda is hem steeds te snel
af. Uiteindelijk staat het huis van Hannes helemaal
vol met spullen, maar is er nog steeds geen enkele
reiziger die hem kan betalen voor een overnachting.

Dan komen er een man en een vrouw met een
ezel, die vragen of Hannes nog plek heeft voor de
nacht. Omdat de vrouw in verwachting is, kan
Hannes ze niet zomaar wegsturen. Maar zijn huis
staat inmiddels zo vol met spullen, dat daar geen
plek meer voor ze is. Daarom laat Hannes ze maar
overnachten in de werkplaats waar hij zijn voerbakken maakt. De volgende ochtend blijkt dat in de
werkplaats van Hannes een koning is geboren. De
koning van de wereld! Dus wil je het zien kom kijken.
Na het kerstspel vertelde Diana Zendman een zeer
spannend kerstverhaal.
Wij willen iedereen bedanken die ons financieel gesteund heeft.
De Zondagsschool start weer op zondagmorgen 14
januari 2018 in de Martinushof en bij de ‘Beestenboel’ in Elsen van 10-11 uur. Heb je zin om een
keer te komen kijken, dan ben je van harte welkom. Wij wensen iedereen een gezegend 2018 toe.

Zijn passie voor
koffie kan hij hier
dagelijks
in
de
praktijk
brengen
en kan de klanten
deskundig adviseren over diverse
koffiezetsystemen.
Er is geen vraag te
bedenken
over
koffie die hij niet
kan
beantwoorden.
Het belooft een interessante avond te worden en
we hopen vele dames te mogen begroeten.
De volgende verenigingsavond, waarvoor u ook
van harte wordt uitgenodigd, is op DONDERDAG
22 FEBRUARI A.S. in de Martinushof te Markelo.
De aanvang is 20.00 uur.
Wij hebben de Heer Theo Jeukens, numeroloog,
uitgenodigd. Misschien hebt u er al wel eens iets
over gehoord, maar
wat is numerologie
nou eigenlijk?
De bedoeling van
numerologie is dat je
mag ervaren, jezelf
en anderen beter te
leren kennen.
Leer te zien waar de
struikelblokken
liggen, wat uw sterke
en zwakke(re) eigenschappen zijn, te zien wat voor
waardevols elk mens te bieden heeft.
Door middel van de geboortedatum kan Theo, op
een geestige en humorvolle manier, je al heel wat
vertellen.
Hij laat je ervaren dat jouw geboortedatum een
bijzonder inzicht kan geven in je levenslessen, je
verdere ontwikkeling, je lot en lotsbestemming.
Het wordt een leerzame en bijzondere avond en wij
hopen vele dames te begroeten.
Bestuur H.V.V.

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING
MARKELO
Beste Dames.
Wij nodigen jullie uit op DONDERDAG 25 JANUARI A.S. op onze
verenigingsavond in de Martinushof
te Markelo.
De avond begint om 20.00 uur.
Op deze avond hebben wij de heer Semmelink uit
Lochem uitgenodigd. Hij kan zich gecertificeerd
koffiedeskundige noemen.
Hij nam enkele keren deel aan de Nederlandse
kampioenschappen koffieproeven en eindigde twee
keer in de finale. In 2011 begon hij met een eigen
koffie- en theeschenkerij.

DWALEN DOOR VERHALEN
Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door verhalen, een boek om aan
de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met
mensen met geheugenproblemen. Het boek
roept herinneringen op aan alledaagse momenten van vroeger en nu, met behulp van
bijbelverhalen.
Twintig thema’s uit het dagelijks leven worden verbeeld in prenten, met op de pagina daarnaast een
bijpassend bijbelverhaal en gespreksvragen. ‘Op
die manier helpt Dwalen door verhalen om in gesprek te raken van hart tot hart,’ zegt beeldend
kunstenares Hadewey Buitenwerf uit Krimpen aan
den IJssel, die het boek schreef en illustreerde. Ze
droeg het boek op aan haar moeder, die op latere

leeftijd vergeetachtig en dement werd. ‘Een dieper
gesprek voeren is dan gewoon lastig’, vervolgt ze.
‘Hoe kom je net dat laagje dieper, hoe kom je bij
het gevoel? Vaak liggen daar zoveel bijzondere ervaringen opgeslagen. Met dit boek kun je dat samen opdiepen. Dat verbindt.’
ONDERWERPEN
In Dwalen door verhalen worden thema’s als eten,
verzorging, liefde, eenzaamheid en piekeren gekoppeld aan bijbelverhalen, die veel ouderen al van
jongs af kennen. Zo is het bezoek dat Abraham en
Sara kregen – een verhaal uit Genesis – een opstapje voor een gesprek over visite. Het verhaal
over Jozef en Maria die Jezus kwijt raken, geeft de
aanzet om te praten over ongerustheid.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersonen: Dini Rozendom en Teuni Hoogendam

BIJBELLEESROOSTER
januari 2018
zo 14 Jesaja 61:1-11
ma 15 Jesaja 62:1-12
di 16 Romeinen 12:1-8
wo 17 Spreuken 16:16-33
jan
do 18 Psalm 3
jan 19 1 Korintiërs 5:1-13
vr
jan
za 20 1 Korintiërs 6:1-11
jan 21 1 Korintiërs 6:12-20
zo
jan
ma 22 Spreuken 17:1-15
jan
di 23 Spreuken 17:16-28
jan 24 Spreuken 18:1-11
wo
jan
do 25 Spreuken 18:12-24
jan 26 Psalm 5
vr
jan
za 27 Marcus 1:1-15
jan 28 Marcus 1:16-31
zo
jan
ma 29 Marcus 1:32-45
jan 30 Spreuken 19:1-12
di
jan
wo 31 Spreuken 19:13-29
jan
februari 2018
do 1 Spreuken 20:1-9
feb 2 Spreuken 20:10-21
vr
feb
za 3 Spreuken 20:22-30
feb 4 Psalm 142
zo
feb 5 Jesaja 55:1-13
ma
feb
di 6 Jesaja 56:1-8
feb 7 Spreuken 21:1-12
wo
feb
do 8 Spreuken 21:13-21
feb 9 Spreuken 21:22-31
vr
feb
za 10 Joël 1:1-14
feb 11 Joël 1:15-20
zo
feb
ma 12 Joël 2:1-11
feb

Toekomstverwachting
Vrijgekocht
Doe wat je kunt
De koning en de wijze
Beschermheer
Tucht om ontucht
Christelijk recht
De ware tempeldienst
Vrede bewaren
Recht
Zeggen en zwijgen

di
feb
wo
feb
do
feb
vr
feb
za
feb
zo
feb
ma
feb
di
feb
wo
feb
do
feb
vr
feb
za
feb
zo
feb
ma
feb
di
feb
wo
feb

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Joël 2:12-17
Psalm 57
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21
Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14
Jona 1:1-16
Jona 2:1-11
Jona 3:1-10
Jona 4:1-11
2 Petrus 1:1-11
2 Petrus 1:12-21
2 Petrus 2:1-10a
2 Petrus 2:10b-22
2 Petrus 3:1-9

Oproep
Schuilplaats
‘… we gieten ons vol met
drank.’
Bedgeheimen
Er komt vrede!
Vast goed!
Geen
woorden
daden
Reisdoel

maar

Gebed in het donker
Effectieve verkondiging
Heet hoofd
Inspanningsverplichting
Blijf waakzaam
Zonde blijft niet onbestraft
Honden en varkens
Geen traagheid, maar
geduld

FANCY FAIR IN DE OUDE PEUTERSPEELZAAL
In de vorige editie van Markelo's kerkblad heeft u
al kunnen lezen dat de fancy-fair commissie de beschikking heeft gekregen over de oude peuterspeelzaal. Een perfecte ruimte op een perfecte locatie, waar wij heel erg blij mee zijn. Deze ruimte
geeft ons niet alleen de mogelijkheid om de ingezamelde goederen na te kijken en op te slaan,
maar tevens om deze overzichtelijk en gezellig te
etaleren voor geïnteresseerden.
Wellicht heeft u ook al nieuwschierig even naar
binnen gekeken en wilt u ook wel eens e.e.a. nader
bekijken omdat u iets hebt gezien, waarin u wel
geinterresseerd bent? Dat kan! Voortaan slaan wij
onze deuren uitnodigend voor u open op iedere 1e
dondedag van de maand, te beginnen vanaf donderdag 4 januari 2018.

Toegankelijk
Gebed om recht
Water in de woestijn
Ontzag voor gezag
Beterschap!
Arm en rijk
Opvoedkunde
Betrouwbaarheid
Scherpe waarnemingen
Spiegels
Gebed in een grot
Gratis drank
Vreemdelingen welkom!
Eerlijk duurt het langst
Verstand en gevoel
Let op je woorden!
Zwijg niet over ellende
De dag van de HEER komt
Aanstormend leger

Met name diegenen die de afgelopen fancy-fairs
geholpen, gegeven en/of gekocht hebben, nodigen
wij van harte uit om gezellig even te komen buurten. Uiteraard zijn ook alle overige geïntersseerden
van harte welkom om op uw gemak te komen kijken naar onze mooie spulletjes, die voor een zacht
prijsje zomaar de uwe kunnen zijn.
OPEN KERK 2018
Wat is onze ‘Martinuskerk’ niet alleen een prachtige
kerk, maar ook een geschikte locatie voor concerten, tentoonstellingen, of ….. een combinatie van
beide.

Op 18 december j.l., hebben we de Open Kerkdagen 2017 geëvalueerd: de tentoonstelling ‘Kunst
van fotografie’, samengesteld met behulp van Markelose fotografen. Een prachtig ingerichte tentoonstelling, met louter positieve reacties! Als organiserende groep hebben we dan ook de wens uitgesproken, om dit voor 2018 weer te organiseren.
Om te organiseren heb je niet alleen ‘helpende
handen’, maar ook ‘creatieve denkers’ nodig. Met
het huidige aantal mensen zal dit moeilijk worden:
we zijn te klein om dit ‘te dragen’. U begrijpt het
al, we zijn op zoek naar versterking: hulp zowel bij
het creëren, als bij het uitvoeren van Open Kerk
2018.
Is dit iets voor U? Laat het ons a.u.b. weten.
Meer informatie via de ‘Martinushof’, tel. 0547363890.
30+ CAFÉ LOOPT LEKKER DOOR
We beginnen het jaar goed met een winterwandeling. Loop je mee? Op zondag 28 januari doen we
een mooie route op De Borkeld. We
kiezen begaanbare paden, dus de
kinderen kunnen gezellig mee.
We'll meet!
Verzamelen 14:15 bij informatieboerderij 'n Witten, Borkeldweg 17.
Info 0547-352554.
BOEKENMARKT MARTINUSHOF
Even een berichtje van de boekenmarkt in de Martinushof. De verkoop van boeken heeft in 2017 het
prachtige bedrag van ruim € 3.600,-- opgebracht.
Deze verkoop van 2e hands boeken vindt plaats op
elke eerste donderdag van de maand van 9.30
uur tot 12.00 uur. Veel inwoners van Markelo en
gasten van ver over de gemeentegrens weten iedere keer de weg weer te vinden. Ook de inbreng van
boeken neemt nog steeds toe. Vanaf deze plaats
willen we iedereen daarvoor nog eens hartelijk bedanken!
De jaarlijkse opbrengst van de boekenmarkt, die
geheel door vrijwilligers wordt gerund, komt ten
goede aan de Martinuskerk of de Martinushof. Momenteel wordt er in overleg met de kerkrentmeesters geld opzij gezet voor de aanschaf van een beamer en andere gerichte investeringen om activiteiten te kunnen ondersteunen.
Draagt u de kerk en haar activiteiten een warm
hart toe? Breng dan uw overcomplete boeken naar
de Martinushof. Alle genres zijn welkom, of het nu
romans, thrillers, kunst of kookboeken zijn, wij zijn
er erg blij mee.
Bent u niet in de gelegenheid boeken te brengen
tijdens de openingstijden van de boekenmarkt, bel
dan even één van de onderstaande nummers:
0547- 361999 (Harm Linde) / 0547- 362740 (Riet
Straalman) / 0547- 362140 (Diny Compagner) /
0547- 363890 (Martiushof)
Graag begroeten wij u/jou in de Martinushof!
De boekenmarktcommissie

WEEK VAN GEBED
De Week van gebed voor de eenheid van de christenen is van 21 t/m 28 januari 2018, daarom onderstaand verhaal, gebaseerd op een artikel van
Wilbert van Saane, die in Beiroet (Libanon) werkt.
Hij is uitgezonden door de kerk van Alphen aan de
Rijn, in samenwerking met Kerk in Actie en GZB.
Met een groep studenten was ik op excursie naar
Tyrus in het zuiden van Libanon.
We waren op weg naar een van de oude kerken
van die stad. Het was drie uur ’s middags.
Asma – niet haar echte naam – vertelde mij dat ze
eigenlijk al een paar uur eerder had moeten bidden, maar we waren al de hele dag op pad.
“Waarom niet in de kerk die we gaan bezoeken?
Het is tenslotte een huis van God,” vroeg ze.
Toen we het kapelletje binnengingen, zocht Asma
de zuidoosthoek op, die wijst richting de Kaäba, en
daar ging ze bidden, compleet met buigingen, zoals
een moslim betaamt.
Even later lazen we met elkaar het verhaal over de
Syro-Fenicische vrouw, die in dat gebied Jezus
ontmoette. Deze vrouw hoorde niet bij het Joodse
volk, maar ze vroeg Jezus om hulp. Ze liet zich niet
buiten sluiten. “Vrouw, groot is uw geloof” zei Jezus tot haar. Toen drong tot mij door dat een hedendaagse Syro-Fenicische daar voor mij stond.
Asma is afkomstig uit Zuid-Libanon, uit het gebied
rondom Tyrus. Net als de vrouw uit de Bijbel kent
zij gebrokenheid.
Uit het Bijbelverhaal over de Syro-Fenicische leer ik
dat Jezus niemand buitensloot, ook geen vrouw uit
een ‘onrein’ land. Jezus aanvaardde haar zoals ze
was, ook al was dat volgens de Joodse normen van
die tijd ondenkbaar. Jezus en zij doorbraken de
grens van het denkbare en oorbare.
Het beeld van een zwart gesluierde moslima die
bidt in de kerk is voor mij een teken dat grenzen
overbrugt kunnen worden. Belangrijk om te beseffen in een tijd waarin grenzen – ook die tussen
moslims en christenen – aangescherpt worden.
OP DE VLUCHT

Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen
Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om
elders een veilig heenkomen te zoeken.

De helft van hen is kind.
Ook zij zijn op de vlucht door oorlog, geweld of
honger.
De ZWO / Kerk-in-Actie-groep wil in de eerste drie
maanden van 2018 uw aandacht vragen voor deze
kinderen die op zoek zijn naar veiligheid.
Via het Kerk in Actie offerblok achter in de
kerk kunt u helpen.
Zondagmorgen 7 januari kregen we nog
€54,35 uit de spaardoosjes van de kindernevendienst voor ‘Kinderen in de knel’, zoals de
kinderen van vluchtelingen. Hartelijk dank!!

KERSTGEZINSDIENST 2017:
“KOMT ALLEN, JIJ TELT MEE”
Op zondag 24 december 2017 in de Kösterskoele was

het zover, om 19.30 uur begon de Kerstgezinsdienst.
Vooraf maakten we ons nog zorgen over het weer,
dat het misschien te koud zou zijn, maar daar was
deze keer zeker geen sprake van.
De opzet was het kerstverhaal zodanig te
presenteren dat er zo veel mogelijk kinderen aan
mee konden doen. Zo werd er onder meer op
Facebook een oproep geplaatst voor herders en
engeltjes.
De
reacties
stroomden
binnen,
fantastisch! Eén keer hebben we samen geoefend in
de Kösterskoele.
Het kerstverhaal, geschreven door Dick Bruna, werd
voorgelezen en wij, de toneelspelers, volgden de
stem in het verhaal. We beeldden uit wat er verteld
werd. Dit gebeurde door jong en oud, prachtige
engelen en bijzonder mooie herders. Tijdens het
verhaal werd iedereen uitgenodigd om in de stal te

komen kijken naar het prachtige kindje, liggend in
een voerbak. Wat mag je jezelf als ouders toch
bijzonder rijk voelen met je kinderen. Dat beseffen
we soms te weinig. En wat zullen Jozef en Maria zich
rijk gevoeld hebben met hun kindeke Jezus.
Prachtige liederen werden er gezongen onder
begeleiding van Anouk Schottink. Complimenten aan
Anouk, want wat heb jij toch een geweldige stem.
Voorafgaand aan de dienst werden er lichtjes
uitgedeeld, voor iedereen was er een zaklampje met
de tekst: “laat je licht schijnen”.
Na afloop van de dienst stond er heerlijk warme
chocolademelk of glühwein klaar. Ondanks dat het
niet zo koud was heeft dit iedereen heerlijk
gesmaakt.
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.

RADIO KERKLOKAAL
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactie adres: Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat
112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

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

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar
maak elke dag een tikkeltje bijzonder
voor iedereen het beste - het mooiste wat er is
en telkens weer een ander prachtig wonder

