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v.h. VREDE en BLIJDSCHAP

DEEL JE LEVEN….
……..

OPEN KERKDAGEN
‘Er zit muziek in de kerk’
Zes donderdagmorgens
vanaf 12 juli
Openluchtdienst
Kösterskoele
Zondag 22 juli 10.00 uur
Thema: Kracht – Power
Spreker: ds. Ary Braakman
Muziek : IJK-Power

EEN WERELD VOL UITERSTEN
Terwijl mijn eerste vakantiedag is aangebroken, kijk ik terug op heel verschillende belevenissen. Op zondagochtend kom ik na de dienst aan de praat over een situatie, die op dat moment speelt. Emotie wordt zichtbaar, als wordt verteld over een reeks van tegenslagen binnen één familiekring. Het raakt me.
Onderweg naar huis passeer ik adressen, waar ook het nodige aan de hand is.
Eenmaal thuis gekomen, kleed ik me snel om, omdat ik rond 12.15 uur word verwacht op de Markelose berg.
Die dag organiseert ’t Pötje een programma voor haar leden.
Een verkeerd geadresseerde mail is de aanleiding geworden om mij uit te nodigen hierbij aanwezig te zijn.
Per ongeluk is een bericht voor de voorzitter van dit culinair vinologisch broederschap bij mij terecht gekomen. We dragen toevallig precies dezelfde naam.
Tijdens de start bovenop de
berg is het zonnig en warm.
Er wordt mij een lint aangereikt, waaraan een wijnglas
wordt vastgebonden. De hele
dag voer ik dit met me mee.
Een pinot grigio is de eerste
in een reeks van wijnen, die
mijn tong mag strelen.
Met legertrucks worden we
naar de wijngaard ‘Hof van
Twente’ in Bentelo vervoerd.
Hier wacht Ilse Visscher ons
op met heerlijke hapjes en
een sprankelende wijn. Een
wandeling voert ons naar een
wijngaard langs een beek vol
gele plomp en met talloze libellen. Aan gedekte tafels
gaat de proeverij door.
Via een tussenstop in Diepenheim komen we terug in
Markelo. Op de fiets of met
de auto trekken we door naar
een adres, dat wordt omgeven door water. We zitten in het gebied van zandwinning ‘De Domelaar’. Hier besluiten we de dag met een goed verzorgde barbecue. Tot in de avond blijft de zon schijnen en is het genieten
van alles om ons heen. Dat er meer is dan lekker eten en een goed glas wijn wordt tijdens tafelgesprekken
wel weer duidelijk. Terwijl wij ons verzadigen aan voedsel en drinken hoor ik hoe anderen vechten voor hun
leven.

GERAAKT………
De volgende dag lees ik hoe Jezus met ontferming werd bewogen bij het zien van een menigte mensen (Matth. 14: 14). Onder de zichtbare buitenkant kunnen veel verdriet en persoonlijke nood schuilgaan. Daar kom
je achter, als je in gesprek raakt met onbekende mensen en zij dat aan jou toevertrouwen. Dan zou ik willen
dat er iets in hun lot verandert. Door Jezus is aan de kerk de macht gegeven hetzelfde te doen als Hij. Maar
die goddelijke stroom van leven en kracht vloeit niet vanzelf en is geen automatisme.
In Roemenië heb ik gehoord hoe tieners tot een dieper geloof komen na een droom of visioen. Dat is mij en
andere predikanten en studenten verteld door een Nederlander, die met zijn Roemeense vrouw evangelisatiewerk verricht op de vuilnisbelt bij Cluj. Zigeuners scheiden daar het afval. Die wonderlijke aanrakingen
vinden niet van de ene op de andere dag plaats. Er is heel wat inspanning aan voorafgegaan. Er zijn ook dagen bij dat dit echtpaar en hun medewerkers het gevoel hebben niets te hebben bereikt. Maar zonder er als
evangelist direct invloed op te hebben, raakt God sommige jongeren onder deze zigeuners toch ineens aan.
Hun verhaal spoort mij aan om zelf ook werk te maken van het geloof en door te gaan met bidden.
Op dat vers over de bewogenheid van Jezus volgt in het evangelie van Mattheüs een vertelling over een
overvloed aan voedsel waarmee een grote groep mensen wordt verzadigd. Er is volop te eten, terwijl er aan
het begin niet meer werd aangeboden dan vijf broden en twee vissen. Vandaag gaat zoiets in de regel anders. Mensen zullen in actie moeten komen en doen dat ook. Voorbeelden van ontferming en barmhartigheid
zijn me ook die zondag verteld. Er kan nog altijd iets onverwachts gebeuren. Graag zelfs. MD
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Kerkdiensten
Zondag 1 juli Martinuskerk
10.00 uur
dhr. Y. Breemes uit Rijssen
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie: Landelijk jeugdwerk (JOP)
Zondag 8 juli
10.00 uur
Eindcollecte:

Martinuskerk
ds. A. Snier uit Goor
CvK / Kerkblad

Zondag15 juli
Martinuskerk
10 uur ds. M. Dijkstra recreatiezondag 1 – koffiedrinken
Eindcollecte: Diac / Kinderperspectief
Buurtdienst Stokkum
10 uur mw. H. Poelert uit Laren(Gld.)
Eindcollecte: CvK
Zondag 22 juli Martinuskerk Themadienst Kösterskoele
Thema: Kracht – Power. Er is koffie/thee/fris na de dienst.
10.00 uur ds. A Braakman uit Goor
Collecte: CvK / themadiensten
Vrijdag 27 juli Anholtskamp zangavond
18.45 uur mw. P. Kramer uit Laren
Collecte: Diaconie
Zondag 29 juli Martinuskerk recreatiezondag 3 - koffiedrinken
H. Avondmaal(lopend)
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie Avondmaalscollecte.
Zondag 5 aug. Martinuskerk recreatiezondag 4 - koffiedrinken
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / instandhouding erediensten
Zondag 12 aug. Martinuskerk recreatiezondag 5 - koffiedrinken
10.00 uur mw. F. Venema uit Almelo
Eindcollecte: Diac / KerkinActie Zending Kameroen -gehandicapten
Zondag 19 aug. Martinuskerk recreatiezondag 6 - koffiedrinken
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / onderhoudsfonds
Zondag 26 aug. in de MARTINUSHOF i.p.v. de kerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie – eigen middelen
Vrijdag 31 aug. Anholtskamp zangavond
18.45 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie
Zondag 2 sept. Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK
Zondag 9 sept. Martinuskerk Startdienst - koffiedrinken
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / Joanne Foundation (Oeganda)

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.
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BIJ DE DIENSTEN

aansteken van de lantaarn, naar de consistoriekamer.

ANHOLTSKAMP
Op de zangavond van 27 juli leidt mw. Paulien
Kramer uit Laren de dienst. Henk Langenkamp zal
ons begeleiden op de piano en de bijdrage zal verzorgd worden door Hanneke Ziggers.
Op 31 augustus zal mw. Dini Beuving-Dannenberg
de dienst leiden en worden we verrast met een
pantomime-act van de zussen Jenny en Johanna.
Ries van Vrouwerff zal op de piano spelen.
Iedereen is van harte welkom om deze zangavonden mee re maken. Voor evt. vervoer kunt u bellen
met Jenny Wibbelink.

ZONDAGSSCHOOL
De zondagsschool in Elsen en in het dorp hebben
op dit moment vakantie. Op 9 september gaan we
weer beginnen……. In elk geval in Elsen.
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!

AFSCHEID
Om bescherming van persoonlijke gegevens te
waarborgen treedt Bert Hoogendam terug als
diaken, nu zijn vrouw Teuni op het kerkelijk bureau
is komen werken. Op zondag 15 juli zal afscheid
van hem worden genomen als diaken in de
Martinuskerk.

AGENDA
Op maandag 9 juli is een tweede bijeenkomst over
zingeving en levensvragen. Op verzoek van enkele
vrouwen is dit opgestart. Het vindt plaats in de
consistorie en begint om 19.30 uur.
Leiding: Marten Dijkstra

OPENLUCHT DIENST KÖSTERS KOELE

Op zondag 22 juli 10.00 uur is de jaarlijkse koeledienst. Dit jaar is ds. Ary Braakman de voorganger
en zal IJK-Power uit Wierden de muzikale begeleiding verzorgen.
De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft
een leuke laagdrempelige dienst te worden voor jong
en oud.
In de dienst zal het thema Kracht – Power centraal
staan. Hoe sterk ben jij, wat is het verschil tussen fysieke en mentale kracht en kun je mentale kracht ook
meten door iets fysieks op te tillen? Dit zijn een paar
vragen waarop we in de dienst een antwoord hopen
te vinden. Zoals u gewend bent is er na afloop koffie
en thee met arretjescake.
Mocht het onverhoopt toch erg slecht weer willen
worden op 22 juli dan verhuizen we vanzelfsprekend
naar de kerk, dit zal dan via onze website www.pknmarkelo.nl, www.facebook.com/MartinuskerkMarkelo
en www.Maarkelsnieuws.nl bekend worden gemaakt.
De commissie themadiensten heet u allen van harte
welkom in de Kösterskoele.

Geloofskring
Tijdens de laatste avond van 6 juni is door de aanwezigen besloten om te stoppen met de geloofskring en deze te vervolgen met een gespreksgroep
van jonge ouders over geloofsopvoeding en aanverwante onderwerpen. Voorbereiding en leiding
komen bij de groep deelnemers zelf te liggen.

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
UIT DE PASTORIE
Na onze vakantie hoop ik op een frisse start van
het werk. Gedurende mijn afwezigheid nemen anderen zo nodig voor mij waar. Ons plan is om ergens in Noord-Holland te bivakkeren. Zon, zee en
strand zijn ingrediënten voor een aangename tijd
van ontspanning, naast fietstochten door duinen,
dorpen en door een waterrijk gebied. Misschien
nemen we ook de boot voor een dagje Texel, waar
Aafke vandaan komt. Of we rijden door naar Friesland om familie te bezoeken. En anders is er thuis
en in de eigen omgeving nog genoeg recreatie mogelijk. Tot ziens.

DORPSFEEST
De kerkdienst op 27 augustus tijdens het Dorpsfeest zal in verband met geluidsoverlast door het
Frühshoppen in de tent niet plaatsvinden in de kerk
maar in de Martinushof.
DOOPDIENST
Op zondag 16 september is er gelegenheid om een
kind te laten dopen. Aanmelding bij de voorganger,
ds. Marten Dijkstra. De daarop volgende keer staat
gepland op zondag 18 november.
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

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra
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Op vrijdag 1 juni werd op de begraafplaats van
Markelo een samenkomst gehouden ter nagedachtenis van Femmy Hofman-Huisbrink.
In deze samenkomst in familiekring noemden wij
haar leven en haar naam voor God en voor de
mensen en herdachten haar met respect, met liefde
en met een lach.
Haar kinderen en kleinkinderen haalden herinneringen op aan haar markante levensverhaal.
Ds. Braakman uit Diepenheim was gevraagd om
een meditatie te houden. Hij koos voor een gedeelte uit het Bijbelboek Prediker (3: 1-8), waarin gezegd wordt dat er voor alles een tijd is.
Femmy Hofman was een markante vrouw. Eigenzinnig, zelfstandig, betrokken, zorgzaam en, op
haar manier, gelovig stond zij in het leven.
Geboren in Noord-Holland, kwam zij met haar man
Marinus Hofman, die politieagent was, in de jaren
vijftig aan de Pr. Beatrixstraat 6 in Markelo wonen.
Hun kinderen John, Anjo en Diana en enkele van
hun kleinkinderen groeiden op in Markelo.
Aansluitend aan de samenkomst vond de begrafenis plaats en werd het Onze Vader gebeden.
Femmy Hofman-Huisbrink ruste in vrede. A B

Wijk Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818
WIJ GEDENKEN
Mevrouw Eertink werd in 1930 als Mina Woestenenk geboren op de boerderij aan de Larenseweg.
Ze was de op een na oudste in een gezin van 6 kinderen. Ze ging naar de lagere school in het Markelose Broek. Na de lagere school leerde ze naaien,
het was oorlog. Ze bleef bij huis; er was op de
boerderij genoeg te doen.
Na de oorlog werd het leven langzaam normaal en
ontmoette ze Jan Eertink. Ze trouwden in 1950 en
in 1951 werd hun dochter Rikie geboren. Ze verhuisden naar Dieren omdat Jan daar bij de Gazellefabriek werkte. Dat waren prima jaren waar ze later
nog graag over vertelde. In 1954 overleed de vader
van Mina door een ongeluk met een paard en wagen. Mina en Jan gingen terug naar Markelo om
moeder te helpen op de boerderij en met het gezin.
Ze deed het met liefde, want de boerderij was belangrijk voor haar en ook had ze vreselijk te doen
met haar moeder die er nu alleen voor stond. Mina
was echt een mens voor het werk op de boerderij.
Hobby’s had ze niet. Het werk op de boerderij, dat
was haar ding. Zorgen dat het werk gedaan werd,
de beesten, voeren, melken, het erf strak houden,
alles wat nodig was. Werken was haar levensovertuiging. Rust zat niet in haar levensstijl.
Ook het verdriet dat er op haar weg kwam verwerkte ze door te werken. Letterlijk en figuurlijk
werkte ze zich door het verdriet heen.
Mina wilde heel graag dat het haar kinderen en
kleinkinderen goed ging.
Wie was Mina?
Een harde werker. Een betrokken moeder. Een oma
die gek was op de kleinkinderen. Op haar 82ste werd
ze door de kleinkinderen meegenomen om voor het
eerst van haar leven te vliegen. Uitgaan was zeker
aan Mina besteed. Ook later toen ze op de Stoevelaar zat, kon haar dat wel bekoren. Ze ging graag
mee als er wat georganiseerd werd of als iemand
haar meenam ergens naartoe.
Een aantal jaren geleden begon haar geest achteruit te gaan. Het waren de eerste stapjes naar de
tijd dat het niet meer ging, dat het onverantwoord
en gevaarlijk werd dat ze alleen zou zijn. Ze heeft
het nooit begrepen waarom ze opgenomen moest
worden. Ze dacht dat ze het allemaal zelf nog wel
kon. Ze reageerde het nog wel eens af, juist op de
mensen die haar het meest nabij waren. Hoe wonderlijk kan het in een mensenleven gaan: Op de
dag dat Mina langzaam uit het leven weggleed is
haar 3e achterkleinkind geboren: Daan.
Zo wisselen de generaties elkaar af.
Het lichaam van Mina rust op de begraafplaats van
Markelo. Moge haar ziel leven in Gods Eeuwig Licht.
Ds. Annnerie Snier
Geestelijk Verzorger Carintreggeland

Op 3 juni kwam een einde aan het aardse leven
van Herman Lodeweges. Hij werd 84 jaar en was
woonachtig aan de Roudaalterweg 7b.
Na een
ziekte van bijna drie jaar is hij rustig ingeslapen in
zijn eigen omgeving waarop hij zo gesteld op was.
Herman was een echt ‘mensen-mens’. Hij had een
zeer uitgebreid netwerk van contacten. Hij genoot
van gezelligheid en bracht zelf gezelligheid mee.
Trots was hij op z’n kinderen, z’n schoonzoon en z’n
kleinkinderen. Voor hen is het moeilijk om papa en
opa, om Herman los te laten. In de Markelose gemeenschap stond Herman bekend als ‘klein Herman
van de Roojan’. Kleine Herman, wie kent hem niet.
40 jaar lang werkte hij als monteur bij de coöperatie. Alles waar een motortje in zat had z’n belangstelling. Maar zijn sociale leven was voor hem het
belangrijkste. In de dienst van herinnering en afscheid in de Martinuskerk stonden we stil bij Hermans belangrijkste eigenschap. Hij kon liefde geven
en liefde ontvangen. Na het overlijden van zijn geliefde vrouw Mineke in 2013 bleef hij sociaal zeer
actief. Op 7 juni hebben we Herman begraven op
de begraafplaats aan de Goorseweg in het vertrouwen dat hij is ingegaan in Gods liefde.
ds. Rob. Nijhuis
Op 10 juni overleed Gerrit Hendrik Bomans (Burg.
Beaufortplein 18). Grendrik, zoals ze in Markelo
zeggen. Hij is 95 jaar geworden op een heel bijzondere manier. Behoudens een blinde darmoperatie in
de oorlog is hij nooit echt ziek geweest. Een sterke
man naar lichaam en geest. Grendrik Bomans was
een man met veel capaciteiten. Hij was niet alleen
intelligent en secuur maar had ook grote sociale
vaardigheden. Hij was oprecht geïnteresseerd in
wat andere mensen bewoog. Tot op de laatste dag
straalde hij uit een tevreden mens te zijn. ‘‘k Heb
niks te klaag’n’ zo zei hij dan. Het leven van Grendrik ging niet louter over rozen. Hij was in staat om
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alles van de positieve kant te benaderen. Dat
maakte hem een bijzonder aangename gesprekspartner. Geïnteresseerd en betrokken. In de afscheidsdienst op 15 juni, voorafgaande aan de
crematie te Borne, spraken dochter Wilma en kleinzoon Maarten, mede namens zijn moeder Gerdi,
met heel veel genegenheid over hun vader,
schoonvader en opa. Wat was hij een bijzondere
man! Gerrit Hendrik Bomans, hij heeft een gezegende leeftijd bereikt. 95 jaar! Ook letterlijk is hij
heengegaan als een gezegend mens. Gerrit Hendrik
Bomans. Een man om van te houden.
Voor altijd!
ds. Rob. Nijhuis

Jeugd- en Jongerenwerk
KINDERKERK
Het was feest tijdens de 2e Kinderkerk
Op 3 juni hebben we weer een hele groep kinderen
mogen verwelkomen in de Kinderkerk. We hebben
samen gezongen en geluisterd naar het verhaal van
de bruiloft in Kana waar Jezus water in wijn veranderde. Wat een groot wonder!
Het was een echt bruiloftsfeest in de kerk. We hebben een mooie lange vlaggenlijn gemaakt van zelfge-

Kerkrentmeesters

THEA VERTREKT…….

KERKELIJK BUREAU
Vanwege de pensionering van Thea Aanstoot zijn
we op zoek gegaan naar twee nieuwe medewerkers
en hebben Teuni Hoogendam en Baukje Hoevink
bereid gevonden om het kerkelijk bureau te ‘bemannen’. Daar zijn we blij mee. Teuni is al begonnen met haar werkzaamheden en Baukje zal z.s.m.
beginnen. Wij wensen beiden van harte veel succes
bij hun werkzaamheden voor onze gemeente.

maakte vlaggetjes, we zijn op de foto geweest en ook
hebben we cake versierd. Het was een fijne manier
om samen ongedwongen in de kerk te zijn en kennis
te maken met de mooie verhalen in de Bijbel. In oktober staat de 3e Kinderkerk gepland. De datum
wordt later in dit kerkblad bekend gemaakt. Alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn van harte
welkom!

NOG IETS OVER ACCEPTGIRO’S
In voorgaande jaren vond u op gezette tijden een
ingevouwen acceptgiro in het kerkblad voor een
bijdrage voor verjaardagsfonds, kerkblad of de
Zondagsschool.
Doordat we nu in kleur drukken kunnen er geen
acceptgiro’s meer worden ingevouwen helaas.
Toch blijft een ondersteuning hard nodig voor
verjaardagsfonds, kerkblad en Zondagsschool.
Wilt u helpen? Dat kan via een bijdrage naar de
bankrekening van de kerkrentmeesters onder
vermelding van het doel waar u voor wilt geven.

KNUTSELCLUB
De
zomervakantie
komt er weer aan en
daarom is volgende
week donderdag 28
juni alweer de laatste knutselavond. De
vorige keer zijn de
kinderen druk bezig
geweest
in
het
groen. We hebben
met elkaar kransen
van
wilgentakken
gemaakt. Omdat 28
juni de laatste knutselavond voor de vakantie is, wordt er een speciale
avond georganiseerd voor de kinderen. Graag zouden
we alleen voor deze avond willen dat de kinderen zich
opgeven zodat we weten hoeveel kinderen er komen.
Aanmelden kan met een berichtje naar 0613825768.
Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn welkom om
18:30. We hopen dat de opkomst net zo groot wordt
als de vorige keer. De kosten bedragen 1 euro per
kind.
Kun je er niet bij zijn? Dan wensen we je alvast een
fijne zomervakantie toe en hopen we van harte je
volgend seizoen terug te zien.

Diaconie
COLLECTEBESTEMMINGEN
Op 1 juli is de 2e collecte bestemd voor het landelijk jeugdwerk van de PKN: “Met school naar de
kerk’. Bevorderen van de relatie school – kerk.
Op 15 juli is in de Martinuskerk de 2e collecte bestemd voor Stichting Kinderperspectief. Kinderperspectief zet zich al heel lang in voor betere leefomstandigheden en een beter perspectief voor kinderen en jongeren die te maken hebben met jeugdhulp.
Op 12 augustus is de 2e collecte bestemd voor Kerk
in Actie ZENDING in Kameroen. Zie stukje bij ZWO.
9 september zal de 2e collecte worden bestemd
voor hulp aan de Joanne Foundation die werkt in
Oeganda in Afrika. Zie www.joannefoundation.nl
Collecte gemist en u wilt toch graag bijdragen aan
een van bovenstaande collecten?
Dat kan; U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Diaconie NL65 RABO 0340700327 met
vermelding waarvoor de gift bestemd is.
Alvast hartelijk dank.
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KINDERNEVENDIENST
Zondag 17 juni was het Vaderdag.
Samen met de kinderen zijn we creatief bezig geweest. Eerst hebben we het mooie verhaal van Job
verteld.
Daarna zijn we gaan knutselen en hebben we prachtige magneetjes gemaakt voor de papa's en opa's.

Wie het leuk lijkt om te helpen bij de kindernevendienst is van harte welkom!
De kindernevendienst is elke zondag tijdens de kerkdienst in de Martinuskerk van 10.00 uur.
Voor vragen of als je een keer wilt komen kijken kun
je contact opnemen met de kindernevendienst:
tel. 0547-361701.
ZONDAGSSCHOOL

Op zondagmorgen 20 mei 2018 (Eerste
Pinksterdag) was er de jaarlijkse afsluiting van de Zondagsschool. We zijn
begonnen met het openingslied: Dank
u voor deze nieuwe morgen en zijn
toen gezamenlijk naar de Schoolstraat
gelopen waar een spel op ons stond te wachten. Na
uitleg zijn we fanatiek begonnen aan het levend
ganzenbord. De opdrachten waren niet altijd even
gemakkelijk. Nadat we uit de put en de gevangenis
waren gekomen stond er drinken met een koekje
op ons te wachten. Daarna hebben we een aantal
spelletjes gedaan en natuurlijk een potje voetbal
waar de leiding niet onderuit kwam.
Na afloop was er voor allemaal een lekker broodje
hamburger en daarna begon onze vakantie.
De Zondagsschool begint weer op zondagmorgen 09 september 2018. Deze eerste keer
gaan we naar de kerk. Wij wensen iedereen een
hele fijne vakantie toe en hopen elkaar weer te
mogen begroeten na de vakantie.

Wo 1
Do 2
Vr 3
Za 4
Zo 5
Ma 6
Di 7
Wo 8
Do 9
Vr 10
Za 11
Zo 12
Ma 13
Di 14
Wo 15
Do 16
Vr 17
Za 18
Zo 19
Ma 20

Algemeen

BIJBELS TE OVER!

Zo 1
Ma 2
Di 3

juli 2018
Job 42:1-17
Marcus 4:21-34
Marcus 4:35-41

Happy end
Oogsttijd
Tegen de storm in
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Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-34
Marcus 5:35-43
Psalm 123
Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Efeziërs 1:1-6
Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1:15-23
Psalm 14
Klaagliederen 1:1-11
Klaagliederen 1:12-22
Klaagliederen 2:1-12
Klaagliederen 2:13-22
Klaagliederen 3:1-39
Klaagliederen 3:40-66
Klaagliederen 4:1-22
Klaagliederen 5:1-22
Rechters 1:1-21
Rechters 1:22-36
Rechters 2:1-5
Rechters 2:6-15
Rechters 2:16-23
Rechters 3:1-6
augustus 2018
Efeziërs 2:1-10
Efeziërs 2:11-22
Rechters 3:7-11
Rechters 3:12-31
Efeziërs 3:1-13
Efeziërs 3:14-21
Rechters 4:1-16
Rechters 4:17-24
Rechters 5:1-11
Rechters 5:12-22
Rechters 5:23-31
Efeziërs 4:1-16
Efeziërs 4:17-24
Efeziërs 4:25–5:2
Efeziërs 5:3-20
Marcus 6:45-56
Marcus 7:1-23
Marcus 7:24-30
Rechters 6:1-10
Rechters 6:11-24

Bezeten
Het bloed stroomt niet
meer…
Het
bloed stroomt
weer!
Oogopslag
Een profeet in zijn
vaderstad
Dodendans
Geen rust gegund
Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht
Bijbelstudie
Voorbestemd
Gemerkt
Dankbaarheid
Dwaasheid
Jeremiade
De HEER straft
Donkere tijden
De straf niet
onverwacht
Wanhoop
en hoop
Gebed uit de diepte
Leed, maar geen
leedvermaak
Er komt een eind aan
ellende
Veroveringen
Strijd
Jammerplaats
De geschiedenis herhaalt
zich
Rechterlijke macht
Wie zijn je vijanden?
Opstanding
Medeburgers en
gezinsleden
Oorzaak
en gevolg
Verlos-kunst
Vrije toegang
Perspectief
Sterke vrouw
Vastgepind
Tweestemmig lied
Heldinnendicht
De vijand geveld
Liefde en
verdraagzaamheid
Word nieuw
Verandering
Positieve houding
Waterloop
Onreinheid komt van
binnenuit
Kruimels
Eigen schuld
Offer van een bange
held

Di 21
Wo 22
Do 23
Vr 24
Za 25
Zo 26
Ma 27
Di 28
Wo 29
Do 30
aug
Vr 31

Rechters 6:25-40
Marcus 7:31-37
Marcus 8:1-13
Marcus 8:14-26
Efeziërs 5:21-33
Efeziërs 6:1-9
Deuteronomium 1:1-8
Deuteronomium 1:918
Deuteronomium 1:1933
Deuteronomium
1:34–2:1
Deuteronomium 2:215 september 2018

Za 1

Deuteronomium 2:16-25 Volksverhuizingen

Zo 2

Efeziërs 6:10-17

Wapenrusting

Ma 3

Efeziërs 6:18-24

Gebedsoproep

Di 4

Psalm 20

Overwinningslied

Wo 5

Deuteronomium2:26-37

Koninklijke weg geweigerd

ten? Eventueel tegen een kleine jaarlijkse vergoeding.
Op 15 september wordt weer de jaarlijkse Fancy
Fair gehouden op het Kerkplein.
Wij rekenen vanzelfsprekend weer op uw aller medewerking! U leest er meer over in het kerkblad
van september.

Tekens
Gebarentaal
Vermenigvuldigen en
delen
Zuurdesem en onbegrip
De basis is liefde
Ken je plaats
Op herhaling
Staatsinrichting
Woestijnreis
Luisterhouding
Omtrekkende
bewegingen

ZOMERZENDINGSCOLLECTE 12 AUGUSTUS

In de dorpen
van
Kameroen leven de
meeste mensen
met
meerdere
generaties
samen
op
één erf. Oudere kinderen voeden hun broertjes en zusjes op. Niemand is
hier ingesteld op kinderen met een handicap. Ze
mogen er zijn, maar men kijkt niet naar hen om.
Fedeme (een zelfstandige stichting, die is opgericht door een Kameroenese vrouw met medewerkers, die allemaal Kameroenees zijn) haalt deze
dove of verstandelijk gehandicapte kinderen van de
straat en wil deze kinderen een vertrouwde omgeving bieden en hen opvoeden tot zo veel mogelijk
zelfstandigheid.
Het uiteindelijke doel is namelijk dat jongeren terugkeren naar hun families en de vaardigheden
hebben die het hen en hun familie mogelijk maken

OPEN KERKDAGEN
Het thema van de open kerkdagen 2018 is:
“ER ZIT MUZIEK
IN DE KERK”
Naast een expositie
is er orgelmuziek en
koorzang.
Maar
we
weten
…….Markelo kent vele talenten. Wie het leuk vindt
om iets ten gehore te brengen, instrumentaal of
vocaal, kan zich opgeven via de mail: martinushof@pkn-markelo.nl
De open kerkdagen zijn op: 12, 19 en 26 juli
en 2, 9 en 16 augustus.
Op 12, 19 en 26 juli is de kerk ook ‘s avonds geopend van 19.00 tot 20.30 uur met een optreden
van Markelo’s kerkkoor(12/7), Enjoy(19/7) en Sacred Dance – Meditation des Tanzes(26/7).
Elke donderdagmorgen wordt ons mooie Hauptorgel
bespeeld door:
Wim de Just(12/7),
Dick Gerrits(19/7),
Henk Kamphuis(26/7),
Gerrolt Droogsma(2/8),
Ries van Vrouwerff(9/8) en
Henk Oosterveen (16/8)
U komt toch ook? Hartelijk welkom!

in de familiekring te leven en soms ook te werken.
De minister van onderwijs in Kameroen wordt geregeld aangesproken op zijn verantwoordelijkheid
voor gehandicapte kinderen.
Het werk van Fedeme zou eigenlijk volledig door de
overheid gesteund moeten worden. Nu ontvangt de
school jaarlijks een bijdrage, maar die is niet groot
genoeg. Daarom is de school zeer afhankelijk van
particuliere giften en steunt Kerk in Actie dit geweldige initiatief.

FANCY FAIR
Eerst het goede nieuws: de verkoop van gebruikte
spullen in het voormalige ontspanningsgebouw gaat
uitstekend. Steeds meer mensen weten onze lokatie te vinden.
Dan het andere nieuws: het ziet er naar uit dat wij
zeer binnenkort deze lokatie moeten verlaten in
verband met bouwplannen van de huidige eigenaar.
Daarom de vraag: wie kan ons helpen aan een andere ruimte waar we de verkoop kunnen voortzet-

Doet u mee?
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dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor
hun kijk op het leven ervaren.

CONCERT IN MARKELO
MET KORTING NAAR DE URKER MANS FORMATIE
Op vrijdag 13 juli 2018 komt de Urker MANS Formatie opnieuw naar Markelo voor een concert in de
Martinuskerk. Het repertoire bestaat uit liederen
rondom het thema OP REIS. Te denken valt aan
geestelijke liederen zoals: ‘Is uw paspoort getekend, Get on Board en Coming home.’ Daarnaast
zingen ze bekende klassieke werken, spirituals en
populaire muziek.
De mannen zingen in traditionele Urker kleding onder leiding van de gedreven dirigent Martin Mans.
Aan het orgel en de vleugel zit Mark Brandwijk die
begeleidt en bovendien een improvisatie verzorgt.
Elke zanger heeft een solo waardoor hun individuele stemmen nog meer tot hun recht komen.
Twee van hen bespelen, naast hun zang, een taragot en een altviool wat het programma nog een extra dimensie geeft.
Een concert van de Urker MANS Formatie staat garant voor enkele uren ontspannen genieten van
koor- en solozang en instrumentale muziek.

Op dinsdag 11 september 2018 start een nieuwe
groep, wanneer zich tenminste 10 cursisten aanmelden. De maximale groepsgrootte is 15. De cursus wordt vanaf september gegeven op de nieuwe
locatie: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 in
Hengelo.
De eerste avond is een introductie- en kennismakingsavond. Op 18 september starten de reguliere
lessen en begint ook de 3e-jaars groep. Lestijden:
19.30-20.45 1e lesuur, 20.45-21.00 pauze, 21.0022.15 2e lesuur.
Vanaf 19.00 uur staat er koffie/thee klaar.
De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil
weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als
het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek,
maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast worden
een aantal andere vakken onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vredestheologie) en overige
wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam). Per avond
wordt les gegeven in 2 vakken.
Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een
oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!
Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les
gegeven, per avond 2 lessen van 5 kwartier. De
kosten zijn €220,- per seizoen. Opgave gaat per
cursusjaar.

Datum
: Vrijdag 13 juli 2018
Aanvang
: 19.30 uur.
Locatie
: Martinuskerk, Kerkplein 41
Toegang
: € 17,50.
Reserveren
: www.martinmans.nl of op de
reserveerlijn : 06 – 25 39 19 03.
Voorverkoop van kaarten bij: Boekhandel Prins,
Grotestraat 16, Markelo.
Lezersactie:
Lezers van de kerkblad van de PKN-Markelo krijgen
op vertoon van dit artikel een korting van € 5,= op
de entree en betalen € 12,50 in plaats van € 17,50.
(max. 4 pers/bon). Voor online bestellingen geldt
de actiecode: KB137.

Nadere informatie en aanvraag aanmeldformulier
bij Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 0742774288 of email: kuile@hetnet.nl

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.

Cursus TVG Twente start 11
september met een nieuwe
groep

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

In Twente wordt al jarenlang de
driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gegeven. Vrijwel alle cursisten die de intensieve cursus
volgen en hebben gevolgd zijn daar erg enthousiast
over. De groepsgesprekken, het samen op zoek
zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod
van allerlei aspecten van geloof en theologie maken
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VREDE
Als wij niet samen delen in de straat.
Dan zal de wereldvrede nimmer komen.
Omdat de vrede in onszelf ontstaat,
in wat wij samen doen
en niet in wat wij dromen
Toon Hermans

