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DEEL JE LEVEN…. 
…….. 

Zondag 3 juni  

 

10.00 uur dienst  

Ds. H. Overdijk 

m.m.v.  

Markelo’s kerkkoor 

 

15.00 uur  

Kinderkerk  

in de Martinuskerk  

Bruiloftsfeest 

Kom jij ook op  

dit feest? 
 



 
  

2 
 

       

GOD IS GOED 
 
Op een avond loop ik in de achtertuin als ik in de buurt van de beukenhaag een egel zie in het gras. 
Voorzichtig kom ik dichterbij. Er komt geen reactie. Nog iets verder nader ik de egel, die al die tijd roerloos 
blijft. Of het dezelfde egel is, die we al jaren achtereen tegenkomen, weet ik niet. Maar onze tuin is kennelijk 

een geliefde plek. Een takkenhaag biedt een mooie beschutting en er is vast voldoende om te eten, zoals 
slakken en wormen. Enkele weken geleden was ik de herkenbare uitwerpselen al tegengekomen, maar nu 
zag ik het dier in levenden lijve.  
 
Op ongeveer anderhalve meter van de egel vandaan ga ik langzaam door de knieën en begin tegen het dier 
te praten. Met de beide ogen blijft het me in de gaten houden, maar het doet verder niets. Pas als ik nog 
verder ga, duikt het kopje iets naar beneden. Ook al spreek ik uit dat ik geen kwaad in de zin heb, die 

boodschap komt niet over. Ik ben er niet op uit om het diertje bang te maken of in de verdediging te laten 
schieten. Na een tijdje sta ik dan ook op en laat de egel met rust. 
 
Intussen bedenk ik, dat het in onze houding naar God toe, zo kan gaan zoals die egel tegen mij aankijkt. Dan 

is er niet het vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft. Dan ontbreekt de overtuiging dat er van 
Hem geen kwaad is te verwachten. Terwijl liefde en trouw toch de grondtonen zijn waarmee er in de Bijbel 

over God wordt gesproken. Dat gebrek aan geloof en vertrouwen leidt tot aarzelingen om in gebed te vragen 
om een gunst. Of er is moeite om je leven in Gods hand te leggen en te verwachten dat Hij je op een goede 
weg brengt. Een weg, die voor jou begaanbaar is. Onzeker over de toekomst en onbekend met God, blijf je 
staan waar je bent en komt niet verder. Terwijl je er op mag vertrouwen dat God werkelijk goed is, zoals 
velen uit ervaring kunnen beamen. 
 
Zoals die egel ter afweer stekels op kan zetten, zo kunnen wij allerlei tegenwerpingen maken naar God toe 

en naar mensen die ons willen overtuigen van zijn goede bedoelingen. Kom ik niet bedrogen uit? Waar 

blijft die goedheid dan nu mij ziekte of andere tegenslag overkomt?  
Bezien vanuit onze positie blijven vele vragen open. Maar God is groter en overziet beter dan wij doen, wat 
er allemaal meespeelt, hoe zaken in elkaar steken en welke mogelijkheden er nog zijn. Durf ik God toe te 
laten, in het geloof en de verwachting, dat zijn aanraking zegen geeft? Of weer ik iedere hulp af en blijf boos 

om wat mij ontbreekt?  
 
In de Bijbel wordt in allerlei teksten gesproken over een liefdevolle God. Zo kan de dichter van Psalm 118 
zingen van Gods goedheid en trouw, doordat hij uit een levensbedreigende situatie is gered. Of onze situatie 

ten goede keert na gebed, is hiermee niet gezegd. Maar zulke ervaringen dragen natuurlijk wel bij tot 
versterking van geloof. Ze zijn evenmin uitgesloten. Terwijl het uitblijven van een duidelijk teken van Boven 
niet hoeft te leiden tot twijfel. Want juist dan kun je ook groeien in vertrouwen, wanneer je des te sterker 

gaat steunen op Gods trouw. Ook al zie je niet wat er verder nog op je pad komt, toch ga je er vanuit dat er 
Iemand is die bij je blijft en je begeleidt, als een goede gids en herder. MD 
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Zondag 27 mei  Martinuskerk  
10.00 uur   mw. F. Venema uit Almelo  

Eindcollecte:  CvK / Zondagsschool 

Zondag 3 juni   
Martinuskerk – M.m.v. het Markelo’s kerkkoor 
10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren 
Eindcollecte:  Diaconie / KIKA 

Martinuskerk – Kinderkerk ‘Bruiloft in Kana’ 
15.00 uur  

Zondag 10 juni   
          Elsen buurtdienst  

          10.00 uur   ds. M. Dijkstra 
 Eindcollecte: CvK / instandhouding buurtdiensten 
          Martinuskerk  
          10.00 uur  mw. N. Hengeveld uit Eibergen 

Eindcollecte:  CvK / 

Zondag 17 juni Martinuskerk  

10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg 
Eindcollecte: Diaconie / kerk in Actie voor DAK inloophuizen 

Zondag 24 juni Martinuskerk  

10.00 uur mw. F. Venema uit Almelo 
Eindccollecte:  CvK / Orgelfonds 

Vrijdag 29 juni Zangavond Anholtskamp  
18.45 uur ds. A. Snier uit Goor 
Collecte: Diaconie / eigen middelen 

Zondag 1 juli Martinuskerk  
10.00 uur dhr. Y. Breemes uit Rijssen 
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie, met school naar de kerk 

Zondag 8 juli Martinuskerk  

10.00 uur ds. A. Snier uit Goor 
Eindcollecte:  CvK / Kerkblad 
 

BIJ DE DIENSTEN 
KERKKOOR 

Op zondag 3 juni verleent het Markelo’s Kerkkoor haar medewerking 
aan een dienst waarin ds. Henk Overdijk uit Ommeren voorgaat. Dat 
belooft wat. 

 

BUURTDIENST 
Op 10 juni is er een kerkdienst in het schoolgebouw Elserike in 
Elsen. Met leden van het pastorale team van wijk Noord zal deze 
buurtdienst worden georganiseerd. In een ongedwongen sfeer is er 

niet alleen ruimte voor uitleg en vertolking van een gedeelte uit de 
Bijbel maar ook voor ontmoeting en gesprek. Dat alles geeft deze 
diensten een eigen karakter. Dit maal zal de leiding van de 
zondagsschool niet meedoen, want voor hen zit het seizoen er weer 
op. Kinderen blijven natuurlijk altijd welkom! 
 
KINDERKERK 

 
Zie achterpagina 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Protestantse Gemeente Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
 
Kerkenraad: 
Preses: Dhr. H.J. Bolink 
Email: h.bolink@bvna.nl 
Stationsweg 28, Markelo 
Tel. 06 53 852090 
Scriba: Mw. G. Rabe Lochemseweg 20, 
Markelo 
Email: scriba@pkn-markelo.nl 
Tel. 0651 424315 
 
Voorgangers:  
Ds. M. Dijkstra,   Tolweg 3  Markelo 
Email: martends@caiway.net 
Tel. 0547 361238 
Ds. R. Nijhuis, Stokmansveldweg 14,  Rijssen 
Email:  r-n@r-n.nl  
Tel. 06-53757103 
 
Koster:  Jeroen Noltus 
Email: martinushof@pkn-markelo.nl 
Tel. 0547 363890  
 
Kerkelijk bureau:  
Adres: Kerkplein 41,  tel. 361242 
E-mail:  kerkburo@pkn-markelo.nl 
Openingstijden: maandag van 10 -12 uur 
Mw. Thea Aanstoot-Meijerink  (financiën) 
Woensdag & vrijdag van 10 - 12 uur 
Mevr. Gerdien Rabe  (leden adm.) 
 
Coll. van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL 73 RABO 034 07 01 153 
De stichting Noabers i.o.  
Bankrekening: NL 43 RABO 031 50 29 382 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL 65 RABO 034 07 00 327 
 
Colofon 
Redactie Markelo’s kerkblad: 
Mevr. D. Klein Horsman,  
       De Hiele 24, tel. 361709 
Mevr. B. Noteboom,  
       Goorseweg 45, tel. 361439 
Dhr. M.H. van Vrouwerff,  
       Stationsweg 25, tel. 361609 
Dhr. F. van Zwol,  
       Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het volgende blad verschijnt op:   
                 2 juli 2018  
Inleveren kopij vóór:  21 juni 2018. 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau 

Kerkdiensten 
 

mailto:h.bolink@bvna.nl
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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ANHOLTSKAMP  
Op 29 juni is er ook weer een zangavond – we 
gaan gewoon door in de vakanties- en dan gaat 
ds. Annerie Snier uit Goor voor in de dienst. Ma-
rietje Kranenberg ‘doet’ de bijdrage en Jonneke 

Adolfsen laat ons weer genieten van pianomuziek. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom om deze 
zangavonden mee re maken. Voor evt. vervoer 
kunt u bellen met Jenny Wibbelink.  

KINDERNEVENDIENST / 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 
kindernevendienst! Deze begint in de kerkzaal 
maar tijdens de dienst gaan de kinderen, na het 

aansteken van de lantaarn, naar de consistorie-

kamer. 

ZONDAGSSCHOOL 
De zondagsschool in Elsen en het dorp hebben op 

dit moment vakantie. Komend winterseizoen is er 

in Elsen weer zondagsschool.   

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 Marti-
nushof.  
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!  

 
GEDOOPT 
Op 6 mei heeft ds. Dijkstra de doop bediend aan  
Elias Alrik van Os, Kensi Joanna Paalman en Daan 

Zandvoort in een mooie feestelijke dienst in de 
Martinuskerk.  
Doopouders, van harte gefeliciteerd met uw keuze 
om uw kinderen deel te laten nemen in de 
gemeente van Christus in Markelo. 

 
 

AGENDA 

3 juni: Kinderkerk in de Martinuskerk, aanvang: 
15.00 uur 
4 juni en 2 juli: Zingen in de Martinushof onder 
leiding van Bep van der Zwan van 19.00 tot 19.45 
uur. 

6 juni: Geloofskring om 20.15 uur o.l.v. ds. M. 
Dijkstra, plaats nog onbekend. 
 

 
WIJ GEDENKEN 
Zondag 22 april jl. overleed in de Anholtskamp, op 
“de Hulpe”,  Egberdina Gerridina ( Dineke) Wel-

mer – Vruwink. Ze werd 86 jaar. 
Geboren werd Dineke op de boerderij van haar 
ouders aan de voet van “de Hulpe”. Daar groeide 
ze op. Na haar huwelijk met Berend Jan (Bennie) 
Welmer, bijna 63 jaar geleden, verhuisden ze naar 
Enschede waar Bennie werkte  bij de Rotterdam-
sche Bank. Daar werden ook hun kinderen Ingrid 

en Harrie geboren. Dineke was een vriendelijke, 
sociale, hartelijke vrouw. Ze was vele jaren lid van 
de vrouwenvereniging en een zangkoor, en bracht 
later ook maaltijden rond voor tafeltje dekje. Met 
Markelo had ze een sterke band. Samen met man 
en kinderen kwam ze er altijd graag, op verjaar-
dagen en op zon- en feestdagen. Tien jaar gele-

den verhuisden Dineke en Bennie terug naar Mar-

kelo, naar een appartement aan de Noordachtere-
schweg, met uitzicht op de kerktoren. Door afne-
mende gezondheid had Dineke meer hulp nodig. 
Haar man Bennie gaf haar deze met liefde samen 
met de thuiszorg. Na een ziekenhuisopname in 

december jl. bleek de zorg voor thuis te zwaar en 
werd Dineke opgenomen in verpleeghuis Elisabeth 
in Delden. In maart verhuisde ze weer naar haar 
geliefde Markelo, naar de Anholtskamp, afdeling 
de Hulpe. Hier overleed ze nog onverwacht. Gebo-
ren bij “de Hulpe” en overleden op afdeling “de 
Hulpe” van de Anholtskamp, zo was haar levens-

cirkel rond. In de dankdienst voor haar leven, in 
de Martinuskerk, waar ze door ds. Schellenberg 
gedoopt is, belijdenis deed, haar huwelijk werd 
bevestigd en gezegend, herdachten we haar leven 
en verbonden dit met Gods beloften. Dochter In-

grid en zoon Harrie en de kleindochters staken 
kaarsen aan en deelden dierbare herinneringen 

met ons aan hun bijzondere (schoon)moeder en 
oma. We lieten haar leven los in geloof en ver-
trouwen dat Dineke Welmer-Vruwink geborgen is 
in Gods liefdevolle ontferming, maar wat zal ze 
gemist worden.  
Om troost bidden wij voor haar man Bennie, de 

kinderen en kleindochters. 
Dineke Welmer-Vruwink – haar nagedachtenis zij 

tot zegen.               Dini Beuving-Dannenberg 

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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Onverwachts overleed op 18 april in haar eigen 
vertrouwde omgeving: HENDRIKA GERRITDINA 
JANSEN geboren SANDERMAN. (Enkelaarsweg 14) 
Dika Platerink, zoals iedereen haar kende, bereik-
te de leeftijd der zeer sterken van 92 jaar. 

In de dankdienst voor haar leven op dinsdag 24 
april, is Dika met veel liefde herdacht. 
Dochter Herma vertelde in een memoriam wat Di-
ka voor velen heeft betekend en dochter Gerda 
droeg een mooi gedicht voor met de titel: De Rug-
zak. 

Tijdens deze herdenking zongen we een oud ver-
trouwd lied: Er ruist langs de wolken een heerlijke 
naam. Dat lied werd gezongen in 1944 op een 
avond die vooraf ging aan de verschrikkelijke 
ramp toen een V1 de boerderij verwoestte en 
mensenlevens verloren gingen. Vanaf dat moment 

heeft Dika een lange tijd gewoond in het Kokhoes. 

Een plek die haar haar hele leven bijzonder dier-
baar is gebleven. 
Dika Jansen was een krachtige vrouw met een 
sterk karakter. In haar lange leven heeft ze haar 
rugzak gedragen. Een rugzak vol met vreugde 
maar ook met diep verdriet. 
Ze was daartoe in staat omdat haar leven van 

licht en donker gedragen werd door haar geloof. 
Ze voelde zich gesterkt door haar geloof in de 
Heer die met haar meetrok in de goede en kwade 
dagen van haar leven. De kern van haar geloof 
was Liefde, waarover we lazen in 1 Corinthen 13. 
De liefde die ze had ontvangen van haar Heer en 

die ze daarom mocht doorgeven aan allen die haar 
dierbaar waren. 
De begrafenis vond plaats op het kerkhof van 
Markelo.    

vdWaal 
 

 
 
STUDIEREIS 
Anders dan waar ik eerst vanuit was gegaan, lo-

geer ik de eerste dagen van de studietijd in Roe-
menië niet op het adres van vorig jaar, maar bij 
een naamgenoot in Bonchida, even ten Noorden 
van Cluj, Márton Jánosz. We gaan bezig met pre-

ken onder leiding van de docenten Bert de Leede 

en Ciska Stark, die hier een handboek over heb-
ben geschreven, getiteld ‘Ontvouwen, protestant-
se prediking in de praktijk’ (2017). In tegenstel-
ling tot vorig jaar is het er niet van gekomen om 
te oefenen in de taal die onze collega’s en studen-

ten uit Roemenië spreken, het Hongaars. De gast-
heer waar ik in het begin verblijf en bij wie ik voor 
mag gaan in de kerk, heeft zijn opleiding echter in 
ons land gevolgd en spreekt goed Nederlands. Het 
is dankzij zulke relaties tussen universiteiten in 
Roemenië en hier dat ieder jaar een gezamenlijk 

studieprogramma tot stand komt. De betrekkin-
gen tussen de Hongaarse en Nederlandse kerken 
gaan al terug tot eind zestiende eeuw! Het gebied 
waar wij zijn ligt in Transsylvanië en maakte deel 
uit van Hongarije tot de opdeling van dit land in 
1920. 

 

Na terugkeer op 2 juni ga ik nog voor in de buurt-
dienst in Elsen, waarna een vakantieperiode aan-
breekt. Tijdens mijn afwezigheid nemen anderen 
zo nodig voor mij waar. Thuis of op reis, u allen 
een goede tijd toegewenst met momenten van 
ontspanning en rust. En wie voor een herexamen 
moet blokken: zet door en veel succes gewenst! 

Opdat er later alsnog een feest kan worden ge-
vierd en ingehaald wat je met studeren hebt moe-
ten missen. 

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 
 

 
 
WIJ GEDENKEN 
Gerrit Albert Oongs, ook wel “Get Lammers”, is op 

19 april 2018, toch nog onverwacht, thuis aan de 
Prinses Beatrixstraat 11, waar hij samen met zijn 
vrouw Johanna woonde, overleden. Gerrit is 77 
jaar geworden. 
Gerrit werd aan de Leusmanweg in Markelo op 3 
november 1940 geboren. Hij was de oudste van 
het drie zonen tellende gezin. Op 6 september 

1968 trouwde hij met Johanna Paalman. 
Uit hun liefde werden twee kinderen geboren: Ali 
en Gertie. Hij was een lieve vader. 
Naast zijn werk was hij een fervent natuurliefheb-
ber, veel wandelen, vogels spotten en gidsen voor 

het IVN. Bij Sportclub Markelo voetbalde hij en 

trainde hij ook de jeugd. 
Zorgzaam en behulpzaam was Gerrit, hij stond al-
tijd voor iedereen klaar. 
Na bijna 30 jaar bij de Coöperatie te hebben ge-
werkt en drie jaar vrijwilligerswerk te hebben ge-
daan kreeg hij bij korenmolen 'De Hoop' een baan, 
waarvoor hij zich 100% inzette en allerlei activitei-

ten ontplooide. Hier heeft hij ruim 21 jaar met 
veel plezier gewerkt. Jong en oud kende hem als 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  

bellen met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 
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Get van de Mölle met z'n witte petje. In 2004 

werd Gerrit de trotse opa van Quinten. 
Met de jaren moest de altijd actieve Gerrit onder-
vinden dat zijn geest wel, maar dat zijn lichaam 
niet meer kon zoals hij het graag zou willen. Hij 
werd geconfronteerd met de hersenziekte Park-

inson. 
Met veel verdriet hebben Johanna, Ali, Gertie, 
Simone en Quinten hem losgelaten. 
De herdenkingsdienst voor Gerrit is gehouden op 
woensdag 25 april 2018 bij Dieka van de 
Kruusweg te Markelo, waarna de begrafenis in 

besloten kring plaatsvond. 
Als ik heenga, laat ik mijn hart bij jou 
Nu de tijd ons scheidt, vraag ik je:  
Blijf aan mij denken, zolang de zon blijft schij-
nen  
Zolang de vogels fluiten  

Zolang de wieken van de molen draaien op de 

wind 
Omdat liefde ons voor altijd bindt 

Wij wensen zijn gezin en allen die hem zo zullen 
missen veel kracht toe. 
            Mineke Broekmate, uitvaartspreekster 

 
WIJKGEBEUREN 
Hoewel het de afgelopen 
weken rustig leek in wijk 
Zuid gebeurde er toch 
veel achter menig voor-

deur. Een aantal gemeen-
teleden verbleef in het 

ziekenhuis. Er vonden (ingrijpende) operaties 
plaats, er was opluchting en dankbaarheid maar 
er waren op andere vlakken best veel zorgen rond 
familie en vrienden. Onze Martinuskerk wil een 

gemeenschap zijn waarin we blijdschap en zorgen 

met elkaar kunnen delen. Niet alleen met elkaar 
maar ook met God……. Want zo zijn we een leven-
de geloofsgemeenschap. Zo zijn we de Martinus-
kerk voor alle Markeloërs!  
Met een hartelijke groet,  

Ds. Rob. Nijhuis 

 
 
 
 
Op 29 april hadden we een thema dienst met als 
thema vooruit met de geit. We hebben in deze 
dienst tijdens de collecte voor geiten voor de arme 
bevolking van Moldavië gespaard.  
Al geiten tellend in de dienst hebben we 4 geiten 

bij elkaar gespaard.  

s’Middags tijdens de Maarkelse lente hebben we 
verder gespaard. Je kon op de foto met kleine 
geitjes en binnen in de kerk was er een prachtige 
foto expositie te zien van enkele Markelose foto-
grafen. 
Ze zijn in de kerk blijven hangen dus kom gerust 

kijken op zondag tijdens de dienst. Al met al kij-
ken wij terug op een zeer geslaagde dag. De Mar-
tinuskerk is weer positief in de media gekomen en 
we staan weer midden in de samenleving.  

De veiling heeft een bedrag van ongeveer 4 x €78 

opgebracht. Goed voor 4 drachtige geiten die lo-
kaal in Moldavië worden aangekocht en geschon-
ken aan arme gezinnen. De stichting Mensenkin-
deren verzorgt dit verder. 
Verderop in dit kerkblad kunt u een fotoreportage 

van deze dag vinden met dank aan Fotostudio-
markelo.  
 
Op zaterdag 28 april is de nieuwe piano voor de 
Martinushof afgeleverd door firma Huygens uit 
Hengelo. Deze is bekostigd van het geld dat de 

boekenmarkt commissie het afgelopen jaar bij el-
kaar heeft gebracht. Dankzij hun inzet en alle 
boeken, die u allen heeft gekocht maar ook heeft 
ingeleverd, is dit mogelijk gemaakt. Hartelijk dank 
hiervoor.  
 

Ook de fancy fair timmert hard aan de weg door 

op de 1ste donderdag van de maand, net als de 
boekenmarkt, open te zijn. Sinds 1 januari hebben 
zij de voormalige peuterspeelzaal in gebruik als 
verkoop ruimte. Ook tijdens de open kerkdagen 
komende zomer zullen zij extra open zijn.  
 
De kerkenraad is ook zeer verheugd dat we 2 

nieuwe diakenen in ons midden hebben, waarvan 
Marjolein Lambers de bijzondere functie van Jeug-
diaken op zich heeft genomen. Samen met onze 
jeugdouderling Olga gaan ze het jeugdwerk verder 
uitwerken en nieuwe dingen opzetten. Denk bij-
voorbeeld aan de kinderkerk voor de allerklein-

sten, een filmavond voor de tieners en al wat er 
nog meer te bedenken valt om de jeugd maar ook 
de ouders weer meer bij onze Martinuskerk te be-
trekken.  

Wel zijn we nog steeds op zoek naar versterking 
in de kerkenraad. Vooral ‘ouderlingen’ maar ook 
pastoraal medewerkers zijn hard nodig.  

 
In het kader van Groene Kerk 
heeft het klusteam de afgelopen 
tijd de lampen in de kerk, die het 
moeilijkst te bereiken zijn, te 
vervangen door ledlampen. Na 
verloop van tijd zullen ook de 

andere lampen worden vervan-
gen. We gaan stapje voor stapje op weg naar een 
groenere en duurzame kerk in Markelo. 
 
Per 25 mei gaat de nieuwe Europese privacywet-
geving (AVG) in. Ook voor de kerk gelden deze 

nieuwe regels. Wij zijn dan ook hard bezig om een 
privacy statement op te stellen om aan alle nieu-

we regels te voldoen. Zodra we alles hebben afge-
rond, zetten we dit op onze website zodat ieder-
een dit kan inzien.  
Zoals u ziet hebben de diverse commissies ook de 
afgelopen maanden niet stil gezeten. We gaan nog 

steeds in volle vaart vooruit.  
We hopen u dan ook de komende maanden te 
mogen begroeten bij tal van onze activiteiten en 

bij de erediensten. 

Kerkenraad 
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Tijdens de Maarkelse lentefair hadden we het the-
ma “vooruit met de geit”. Er was met de zondagse 
dienst aandacht voor armoede bestrijding in Oost 
Europa. Daar krijgen de allerarmsten een geit om 
zo meer inkomen te genereren. Naast de kerk kon-
den kinderen op de foto met een geitje. Deze geit-
jes waren geleend van kinderboerderij Dondertman.  
In de kerk is een fototentoonstelling gemaakt door 
Marjan Noteboom, Marian Waanders en Arno Kur-
vers. 
Deze middag was er ook nog een veiling van fancy 
fair spullen. 

Wist U dat…………. 

 De oude piano is geveild. 

 Er een nieuwe is aangeschaft van de opbrengst 
van de boekenmarkt! 

 We 2 predikanten in dienst hebben, maar niet 
100% voltijds. 

 Bij meerdere uitvaarten in 1 week, we een be-
roep doen op verschillende voorgangers. Ook 
van buiten onze gemeente. 

 Het tarief van € 500 voor een voorganger bij 
een uitvaart veelal niet betaald hoeft te wor-
den…. 

 Dit doordat de gift van de laatst 4 jaar voor de 
kerkbalans hiervan af gaat. 

 De tarieven in de Martinushof erg voordelig 
zijn. 

 De Martinuskerk en Martinushof er zijn voor al-
le Markeloërs. 

Wat biedt de kerk? 
Door Uw vrijwillige bijdrage via kerkbalans kunt u 
een beroep doen op- en gebruik maken van de 
diensten van de kerk wanneer u dit nodig heeft. 
Als leden van de kerk maken we dit samen moge-
lijk. 
 
NOG IETS OVER HET KERKBLAD  
In voorgaande jaren vond u rond deze tijd een 

ingevouwen acceptgiro in het kerkblad voor een 
bijdrage in de kosten. Doordat we nu in kleur 
drukken kan er geen acceptgiro meer worden 
ingevouwen helaas. Wel hebben we door 
kleurdruk iets bespaard op de kosten maar er 
blijft nog een flinke kostenpost over en daarom 

blijven we uw steun nodig hebben voor dit ‘gratis’ 
blad. 
Wilt u helpen? Stort dan iets op de rekening van 
de kerk: NL 73 RABO 034 07 01 153 met 
vermelding KERKBLAD. 
 
 

 
 
 

GROEI  
Als alles gaat, zoals we hopen, zal de Diaconie en 

daardoor ook de Kerkenraad uitgebreid worden 
met 2 personen: Ammy Scholten-ten Hove en 
Marjolein Lambers en daar zijn we ontzettend 
blij mee! De Diaconie bestaat dan uit 5 personen. 
Dat is wel een beetje veel voor het diaconale werk 
in Markelo en daarom zal Frits van Zwol de Diaco-

nie verlaten en op 20 mei worden bevestigd tot 
ouderling-kerkrentmeester.  
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
Op 3 juni is de 2e collecte bestemd voor Kika. Het 
kinderkanker fonds. 
Op 17 juni is de 2e collecte bestemd voor Kerk in 

Actie binnenland voor steun aan de DAK inloop-

huizen. 
 
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 Dia-
conie NL65 RABO 0340700327 met vermelding 

waarvoor de gift bestemd is. Alvast hartelijk dank. 

 
 
Zomertijd!  
Het is alweer bijna juni.  
Voor de mensen die de komende tijd op vakantie 
gaan: een fijne vakantie toegewenst. 
Voor de thuisblijvers: geniet van de eigen omge-
ving. Er is hier ook zoveel moois te zien.  
Uiteraard worden de bezoekadressen in de zomer 

niet vergeten en gaan de zangavonden ook ge-
woon door. U bent en blijft allemaal van harte 
welkom om hier bij te zijn.  

 

 
KNUTSELCLUB 
Afgelopen keer op woensdag 25 april zijn de kinde-
ren van de knutselclub creatief geweest met Beton. 
Naast lekker knutselen hebben we de kinderen ook 
een beetje kunnen bijleren over dit materiaal. Ook 
aankomende maand is er weer een knutselclub avond 
georganiseerd die gehouden wordt op donderdag 31 
mei, van 18:30 tot 19:30 uur. Wat we dit maal gaan 
doen is nog wel een verrassing. Kom jij ook? 

Groet van Leon Ooms 

KINDERNEVENDIENST 
Zondag 6 mei werden 3 kinde-
ren gedoopt in de Martinuskerk. 
Er waren veel kinderen bij de 
oppas en de kindernevendienst. 
De kinderen hebben een duif 
geknutseld en ze hebben aan de 
doopouders een kleine attentie 
(zie foto) gegeven met de felici-
taties van de Kindernevendienst.  

Jeugd- en Jongerenwerk 

 

 
Diaconie 

Protestantse Vrouwen Dienst 

 

Kerkrentmeesters 
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Zondag 13 mei hebben wij afscheid genomen van Ai-
leen Ooms. Zij heeft vele jaren de kinderneven-
dienst bezocht, veel mooie verhalen gehoord, actief 
deelgenomen aan diverse paas- en adventsprojec-
ten. Daarvoor nam ze zelfs haar hamster mee naar 
de kerk. Ook hield ze van knutselen. Aileen, we gaan 
jou missen maar je hebt aangegeven dat je samen 
met Naomi iets wil gaan organiseren voor de jeugd. 
Dus we horen en zien vast nog wel van jullie. 

 
De kinderen in de kerk schilderden die ochtend sa-
men vóór in de kerk een mooie regenboog. (zie foto 
hiernaast)  
Daarin worden de namen gezet van de kinderen die 
dit jaar de zondagsschool en kindernevendienst 
gaan verlaten.  
De leiding van de kindernevendienst wenst jullie al-
len veel geluk toe op het voortgezet onderwijs. 
 

ZONDAGSSCHOOL 
Op zondagmorgen 22 april 2018 heeft 

Zondagsschool dorp haar afscheid ge-
vierd. Deze morgen zijn we om 09.45 

uur vertrokken naar Groenlo. De kin-
deren hadden op hun uitnodiging cryp-
tische omschrijvingen staan om te 

achterhalen waar we naar toe gingen. In Groenlo 
aangekomen zijn we naar het Marveld gereden. 
Hier werden we welkom geheten en zijn we be-

gonnen met een uurtje fanatiek bowlen. Sommige 
kinderen hadden dit nog nooit gedaan, dus het 
was ook best wel spannend. Aan het eind van de 
morgen zijn we richting het zwembad gelopen en 
hebben hier een frisse duik genomen en van aller-

lei spelletjes en 
glijbanen gebruikt. 

We hebben een 
heerlijk patatje ge-
geten en als afslui-

ting een ijsje. Om 
14.45 uur zijn we 
weer richting Mar-
kelo gereden. Al 

met al was het een 
zeer geslaagd af-
scheid. Zondags-
school dorp heeft 
een speciaal af-
scheid gehad, om-

dat er zoals het er nu uitziet in september helaas 

geen zondagsschool meer zal zijn in het dorp. 
Mochten er nog ouders zijn die hun kind/kinderen 
graag naar de Zondagsschool willen doen dan 
kunnen zij alsnog contact opnemen met de leiding 
van de Zondagsschool en dan zullen we wel weer 

starten in het dorp.  
 
Op zondagmorgen 22 april 2018 heeft Zondags-
school Elsen afscheid genomen van Diana Zend-
man.  
Diana vertelt: Op zondagmorgen 22 april heb ik 

alle kinderen en Benno en Ellen gevraagd bij mij 
thuis te komen voor een paar gezellige uren bij 
elkaar. We hebben eerst wat gedronken en zijn 
toen met een wc borstel onder de arm een stuk-
je gaan lopen om het spel klootschieten na te 
bootsen. (het was de bedoeling een rondje, maar 

door wc-borstels die kapot gingen, tijd tekort en 

het warme weer, is het rondje maar ingekort). Te-
ruggekomen bij ons huis hebben wij een heerlijk 
broodje knakworst gegeten. Van de leiding heb ik 
een mooie vaas gekregen en van de kinderen een 
soort levensboom met hun foto in een zelf ge-
maakt lijstje. Hiervoor allen hartstikke bedankt!! 
Ik bedank iedereen voor bijna 12.5 jaar leerzame 

en gezellige zondagmorgenuren. 

 

Op zondagmorgen 13 mei 2018 was er een af-
scheidsdienst in de kerk. Tijdens deze dienst werd 
er van vier kinderen van de Zondagsschool af-
scheid genomen. Thom Zendman uit Elsen, Marc 
en Marloes Wassink en Fleur van Zeijts uit het 
dorp. Tevens hebben we afscheid genomen van 
twee leidsters: Diana Zendman en Eline Klein Kra-

nenbarg. Tijdens deze dienst hebben we een re-
genboog getekend en geverfd.  De kinderen von-
den het eerst wel vreemd: verven in de kerk. Het 
was zeer geslaagd zonder veel geklieder. Namens 
leiding en kinderen wensen we jullie heel veel suc-

ces toe in de toekomst. 

 
Op zondagmorgen 20 mei 2018 is er de jaarlijkse 
afsluiting van de Zondagsschool. Deze morgen 
gaan we naar de Markelose berg waar we het le-
vend ganzenbord gaan spelen bij mooi weer. Het 
verslag zult u lezen in het volgende kerkblad.  

Leiding Zondagsschool 
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BIJBELS TE OVER! 
Tijdens de Open Kerkdagen zal de boekentafel van 
het Nederlands Bijbelgenootschap in de kerk 
staan. U bent van harte welkom om eens te kijken 
in de vele, diverse (kinder)bijbels. Ook vindt u er 
ander materiaal, speciaal om het lezen en begrij-

pen van de bijbel makkelijker te maken.  
Er worden Wilhelminapepermunten verkocht om 
het werk van het NBG te ondersteunen.  
Wij hopen op veel belangstelling en fijne ontmoe-

tingen.  

 Cp. Dini Rozendom en Teuni Hoogendam 
 

 
 mei 2018  

Zo 27 Romeinen 12:9-21 Wees een medemens 

Ma 28 Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap 

Di 29 Romeinen 13:8-14 God liefhebben laat je 
zien door naastenliefde Wo 30 Psalm 11 Veiligheid en justitie 

Do 31 Marcus 2:1-12 Een gat in het dak 

 Juni 2018  

Vr 1   Marcus 2:13-22 Eten en vasten 

Za 2   Marcus 2:23–3:6 Goed werk op sabbat 

Zo 3   Job 1:1-12 Strijd achter de schermen 

Ma 4   Job 1:13-22 Jobstijdingen 

Di 5   Job 2:1-13 Jobsgeduld 

Wo 6   Job 3:1-26 Het zwijgen doorbroken 

Do 7   Psalm 12 Onderdrukten worden 
bevrijd Vr 8   Marcus 3:7-19 Speciale aanstelling 

Za 9   Marcus 3:20-35 Familiebetrekking 

Zo 10   Marcus 4:1-9 Goed luisteren gaat niet 
vanzelf Ma 11   Psalm 84 Thuiskomen 

Di 12   Job 8:1-22 Harde reactie op ellende 

Wo 13   Job 9:1-24 Verstand en gevoel 

Do 14   Job 9:25–10:7 Wie kan rechtspreken? 

Vr 15   Job 10:8-22 Aanklacht 

Za 16   Psalm 55:1-12 Dreiging 

Zo 17   Psalm 55:13-24 Wie is betrouwbaar? 

Ma 18   Job 28:1-28 Wijsheid is moeilijk te 
vinden Di 19   Job 29:1-20 Vroeger was alles beter 

Wo 20   Job 29:21–30:19 Verschrikkingen 

Do 21   Job 30:20-31 Noodkreet 

Vr 22   Job 31:1-15 Oogverbond 

Za 23   Job 31:16-40 Zelfonderzoek 

Zo 24   Job 38:1-15 Machtsverhouding 

Ma 25   Job 38:16-30 Natuurkunde 

Di 26   Job 38:31–39:12 Ontzag voor de Schepper 

Wo 27   Job 39:13-30 Struisvogelpolitiek 

Do 28   Job 40:1-14 Zwijgtekst 

Vr 29   Job 40:15-24 Behemot 

Za 30   Job 40:25–41:26 Leviatan 

 Juli 2018  

Zo 1 Job 42:1-17 Happy end 

Ma 2 Marcus 4:21-34 Oogsttijd 

Di 3 Marcus 4:35-41 Tegen de storm in 

Wo 4 Marcus 5:1-20 Bezeten 

 

RONDJE OM DE KERK MET 30+ CAFÉ  
De eindsprint tot de zomervakantie, de laatste 
loodjes op het werk. Waarom lijken die laatste 
weken altijd zo lang? Loop er éven uit en geniet 

van een mooie lange avond in goed gezelschap. 
Op donderdag 7 juni gaan we op pad.  
Rond 20:30 uur is er koffie, daarna gaan we de 
Bergweg op. Lekker aan de wandel rond ons 
mooie Maarkel. Eindpunt is een terrasje, om de 
zomer te vieren.  

'k Zie je! 

Datum: 7 juni / Tijd: 20:30  / Locatie: Martinushof, 
Kerkplein 41 / Kosten: Terras voor eigen rekening. 

 
OPEN KERKDAGEN  
Het thema van de open kerkdagen 2018 is: 
         
 “ER ZIT MUZIEK IN 
DE KERK” 

 
Naast een expositie is 

er orgelmuziek en 
koorzang. 
Echter 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 kerk-dagen zijn op: 12, 19 en 26 juli en  
Op 2, 9 en 16 augustus. 
Op 12 en 19 juli is de kerk ook ‘s avonds geopend 
van 19.00 tot 20.30 uur. 
Allen alvast hartelijk welkom 

Algemeen 

mailto:Martinushof@pkn-markelo.nl
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FANCY FAIR 
Extra openstelling oude peuterspeelzaal op 

zaterdagochtenden. 
In de vorige editie van Markelo's kerkblad heeft u 
al kunnen lezen dat de fancy fair commissie een 
voorjaarsmarkt ging houden in en om de oude 
peuterspeelzaal op zaterdagochtend 28 april. 
Dit was een groot succes. De plannen zijn om va-
ker op zaterdagochtend open te zijn. De eerstvol-

gende zaterdagse openingsdatum is op 23 juni 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur.   
Uiteraard blijven wij ook iedere eerste donder-
dag van de maand s'ochtends geopend, zoals u 
nu van ons gewend bent.  
Kortom, volop mogelijkheden om dan gezellig op 

uw gemak te komen kijken naar onze mooie en 
overzichtelijk uitgestalde spulletjes, die voor een 
zacht prijsje zomaar de uwe kunnen zijn. U bent 

van harte welkom. 
De fancy fair commissie.  
 
BOEKENMARKT MARTINUSHOF MARKELO 

Zoals u vast al gelezen hebt, hebben 

we in april een extra boekenmarkt 
gehad op zaterdag de 28e. Mooi om 

te zien dat het toch weer nieuwe le-

zers trekt. De opbrengst was dan 
ook €380, terwijl we begin april al 

€310 hebben binnengehaald. 

Alle gevers en kopers hartelijk dank. De kerk-
rentmeesters hebben besloten een piano te kopen 
van de opbrengst van de boeken.  
Die piano kunt u bewonderen in de grote zaal van 
de Martinushof. 
Onze eerstvolgende verkoop is donderdagmorgen 

7 juni. U bent van harte welkom en de koffie staat 

klaar. 
 

GIFTEN 
Van 19 februari t/m 13 mei. 
 
C.v.K.:   KvdR. 20,- / W. 10,- / HJH. 10,- / B. 50,- 
/ D-A. 5,- / E-E. 1,60 / S-vC. 20,- / R. 30,- /                  
K-K. 15,- / D-K. 50,- / tB. 40,- / GP. 10,- /  

HZ. 10,- / H-V. 10,- / JV. 10,- / n.n. 10,- / 
E-V. 20,- /  
Verjaardagsfonds:   V. 10,- / FS. 5,- / B-S. 20,- / 
AZ. 10,- / AE. 10,- / H. 10,- / BW. 25,- / HM. 10,-   
Kerkblad.:   M-Y . 25,- /  W. 10,- /  
 
Diaconie:   Alg. Kl.T. 20,- /  

Bloemen: S-H. 10,- / tH-S. 10,- / W-S. 10,- /  
R. 10,- / R-W. 5,- / L. 10,- / W-R. 10,- / D-B. 10,-  

tW. 20,- / vC. 10,- / K. 10,- / AB. 10,- / AB. 10,- / 
DS. 10,- / n.n. 10,- / P-E. 10,- / tB. 40,- / S. 10,- 
/ E. 10,- / M. 10,- / GW. 10,- / GS. 4,- / JH. 10,- /  
M. 20,- / V-R. 10,- /  
 

COLLECTEN:  
18 febr.   39,63   39,62     72,90    KIA Noodhulp 
18 febr.  28,25   28,25  66,10    Elsen/ Kia Noodhulp 
23 febr.      70,10    Diac. / Anholtskamp 
25 febr.  40,43     40,42  90,70    CvK. Kerkblad   
04 maart  33,88   33,87   111,62    KIA Zending 
11 maart  62,90   62,90   144,78    CvK. Onderhoudfonds 

 
 
 
 
 
 

14 maart  43,25   43,25         -        Biddag Buurtdiensten 
18 maart  33,03   33,03  95,81    Kinderen in de Knel 
18 maart  17,85   17,85  49,00    Stokkum Buurtdiensten 
23 maart    60,35    Diac. / Anholtskamp 
25 maart  50,30   50,30  95,15    KIA / Oeganda 
29 maart    59,50    Diaconie  
30 maart    33,75    Diac. / Anholtskamp 
01 april                 172,85    Diac. Paasontbijt 
01 april 109,60 109,60    223,95    CvK. Paascollecte 
08 april   20,03   20,03   46,20    Diac./ Sensoor 
15 april   34,50   34,50    115,65    CvK. Verjaardagsfonds 
20 april           60,00    Diac. / Anholtskamp 
22 april   33,93   33,92   78,25    CvK. Piano kerk 
29 april   42,28   42,27 167,90    Diac. /St. Mensenkinderen 
06 mei   77,74   77,73  155,67   Diac./ JOP 
 

 
DAK (Door Aandacht Kracht). 

 

 

 
Kerk in Actie vraagt aandacht voor vergeten men-
sen.  
In onze hectische samenleving raken nogal wat 

mensen tussen wal en schip.  
Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of 
psychische beperkingen een rol. 
Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoe-
tingsplek waar een gesprek, een kopje koffie, een 
spelletje of een maaltijd de dag kan breken.  
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Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het 

hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de 
plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. 
Het is belangrijk dat buurtbewoners een plek heb-
ben waar ze hun verhaal kunnen vertellen en waar 
aandacht is voor iedereen.  

De meeste mensen hebben veel meegemaakt. 
 
DAK heeft een netwerk van 150 beroepskrachten 
en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra 
en straatpastoraat die klaar staan voor 7.500 
mensen die even op adem willen komen.  

 
De ZWO / KerkinActie-groep wil graag, namens 
onze hele gemeente van Markelo, uw aandacht 
vragen voor dit Diaconale werk in Nederland.  
 
Op 17 juni is de 2e collecte voor DAK en dit 2e 

kwartaal is de opbrengst van het offerblok ook 

hiervoor.  
Vergeet u het offerblok niet de komende 
zondagen? 
 
 

ALLEEN VOOR MANNEN 
Rijssen-Elsen - BBB is inmid-

dels een begrip voor de be-
zoekers en de organisatie. 
Bijbel, Bier en BBQ zijn on-
derwerpen die verbinden. De 
ene man vindt het ver van 

elkaar af staan, de ander ziet een gouden combi. 

Los van ieders mening heeft het BBB-team weer 
een nieuw evenement op stapel staan:  

 
Bijbel Bier & BBQ 2018 in Elsen 

op zaterdag 16 juni.  
Adres: Scholendijk 17 in Elsen.  

 

 
 
We starten om 16.00 en ronden de dag af om 

22.00 uur.  
De toegangsprijs is €27,50. Dat is inclusief koffie, 
een smakelijke barbecue, sportieve activiteiten, li-
ve muziek, uitdagende programmaonderdelen op 
geloofsgebied en enkele consumptiemunten.  
Uiteraard kun je op de dag zelf munten bijkopen 
om meer bieren te proeven bij de lokale brouwer 

van Pochpoater (uit Elsen).  

 
 

Als tweede brouwerij zijn dit jaar een aantal bie-
ren van Jopen aanwezig van het vat en de fles. 
Hou je niet van bier dan is dat geen probleem, er 
is tevens voldoende fris of Radler om de dorst te 
lessen.  
Opgave als deelnemer of sponsor kan via de ver-
nieuwde site: 

www.bijbelbierbbq.com en voor vragen mail je 
naar bijbelbierbbq@gmail.com.  

 
Wil je op de hoogte blijven? Op onze Facebook 
pagina verschijnen met regelmaat updates. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ZAALVERHUUR MARTINUSHOF 

Voor al uw vergaderingen / bijeenkomsten 

/workshops 

Aantal 5 tot 150 personen 

Info  Jeroen Noltus      tel. 363890 
Email:    martinushof@pkn-markelo.nl 

HOUD CONTACT MET DE KERK 
Wie als lid van de Protestantse gemeente Mar-
kelo 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 ver-
zoek ook worden beperkt tot de naam, datum 
en leeftijd. 
 

http://www.bijbelbierbbq.com/
mailto:bijbelbierbbq@gmail.com
mailto:martinushof@pkn-markelo.nl


 
Kom je ook op het feest? 

3 juni om 15:00 uur is er voor de 2e keer Kinderkerk 

 

Het thema is  de bruiloft in Kana waar Jezus water in wijn veranderde.  

Een echt bruiloftsfeest in de kerk wil je natuurlijk niet missen en….bij een feest horen slingers! 
 

Als iedereen een zelf gemaakt vlaggetje meeneemt dan kunnen we samen een hele lange slinger 

maken! Dat mag het vlaggetje hieronder zijn of je kunt zelf je eigen vlaggetje maken. 

Baby’s, peuters, kleuters en de al wat oudere kinderen tot 12 jaar….allemaal van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

  

Het doel van de Kinderkerk is om kinderen 

op een laagdrempelige en ongedwongen 

manier kennis te laten maken met de kerk en 

Bijbelverhalen en ouders kennis te laten 

maken met elkaar.  Samen luisteren, zingen 

en spelen. De Kinderkerk duurt ongeveer een 

half uur. Iedereen hoort er bij jong en oud. 

Neem ook je 

vriendjes, 

vriendinnetjes, 

papa’s, mama’s, 

opa’s en oma’s mee! 

 
Taart,  

koffie & thee en 

ranja staan 

klaar! 


