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EEN BRUG TE VER 
 
Van jezelf kun je hoge of lage verwachtingen hebben. Maar ieder van ons zal tegen eigen grenzen aanlopen. 
Dan presteer je toch niet zo goed als je van tevoren had ingeschat. Of je stelt anderen teleur in wat je had 
beloofd. Het lukt niet om waar te maken wat je eerder had toegezegd. Gelukkig hoeven we niet perfect te 
zijn, en mogen we fouten maken. Ook al gaat er soms iets mis met grote gevolgen.  
 
Conflicten en spanningen op wereldschaal maken duidelijk dat wij er nog altijd niet in slagen om de wereld zo 
te verbeteren, dat overal in de basisbehoeften wordt voorzien. Optimisme kan plaats maken voor 
gelatenheid. Het wordt toch nooit anders. Veranderingen komen vast te laat, zullen sommigen denken. Daar 
kunnen ze voorbeelden van noemen. Anderen brengen daar tegenin dat er ook heel veel progressie is te 
zien. Of je nu een optimist bent of wat somberder over de toekomst denkt, als mensen kennen we naast 
onze mogelijkheden ook onze beperkingen. Een wereld zonder ziekte, honger en oorlog blijft een utopie als 
het slechts op onze inspanningen aankomt. Als het alleen van onszelf afhangt, blijft het bij een droom.  
 
In de bijbel wordt wel verteld dat die droom toch werkelijkheid zal worden. Wat voor ons een brug te ver is, 
maakt God mogelijk. Een volk als Israël mag er volgens sommige bijbel schrijvers op bepaalde momenten in 
zijn geschiedenis slecht afkomen, desondanks breekt Gods licht door. Dan is Hij het, die maakt dat zich een 
verandering ten goede doorzet. Wat hen niet lukt, brengt God tot stand. Hebben ze het zelf verprutst, ligt 
hun land er verwoest bij, dan is er de belofte van herstel. Uit de as zal het land herrijzen. Huizen worden 
herbouwd, velden opnieuw ontgonnen en in cultuur gebracht. Verlaten steden en dorpen zullen weer worden 
bewoond. 
 
In de oprichting van de staat 
Israël zeventig jaar geleden wordt 
het visioen in Ezechiël 37 gezien. 
Bij de toegang naar het 
herdenkingsmonument van de 
Shoa staan woorden uit die 
profetie bij het museum Yad 
Vashem in Jeruzalem: ‘Ik zal jullie 
mijn adem geven zodat jullie weer 
tot leven komen, ik zal jullie 
terugbrengen naar je land’ (NBV 
2004, vers 14). Die adem is in de 
bijbel hetzelfde woord voor Geest. 
Het is Gods adem, Gods Geest, die 
ons wordt geschonken om te doen 
wat anders onmogelijk lijkt. Het is 
God zelf, die ons de hand reikt, die 
in Jezus tot ons is gekomen, die 
ons met Pinksteren toerust met 
geestesgaven. Op persoonlijk vlak, 
maar ook op wereldniveau, is 
Gods werk niet te keren. Boven 
deze werkelijkheid uit is er een 
hogere macht, de oorsprong van 
het leven, onvoorstelbaar en 
vreemd als je erover doordenkt.  
 
In een gesprek met Chaim Eisen, een orthodoxe rabbijn, hoor ik van hem een gedeelde verwachting, dat hoe 
het ook verder gaat in de wereld, God ons uiteindelijk te hulp zal komen ,dat Hij zal ingrijpen op een moment 
dat het nodig is. En dat ingrijpen geschiedt ongetwijfeld ook nu al op vele manieren, zonder dat we het direct 
zien. Een escalatie van geweld blijft mogelijk. Ik hoop echter dat we het nog een tijd uitzingen. Graag zelfs. 
Ouderen hoor ik uitspreken dat het hun tijd wel zal duren. Dat kan zo zijn, maar een garantie op blijvende 
vrede is er niet. En toch zal verwoesting van land en steden niet het laatste zijn. ‘Niet door kracht, noch door 
geweld, maar door mijn Geest, zegt de HEER’ (Zach. 4: 6)  
Het is die goddelijke kracht, die we op deze aarde zullen zien, als interventie van Boven. Dat is waar ik mijn 
hoop op vestig. Wij slagen er niet in om de aarde tot een hemels niveau te brengen, maar hemelse machten 
komen wel tot ons. MD 

Foto uit de film EXODUS 1947: 
illegale immigratie van Joden naar het mandaatgebied Palestina in 1947 
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Zondag 29 april  Martinuskerk – Themadienst  
‘Vooruit met de geit’ 
10.00 uur    hr. H. v d Kamp 
Eindcollecte:   Diaconie / St. Mensenkinderen 
 
Zondag 6 mei  Martinuskerk - Doopdienst  
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte:  Diaconie / JOP 
     
Donderdag 10 mei Martinuskerk - Hemelvaartsdag  
09.00 uur ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte:  Diaconie en Kerk 
     
Zondag 13 mei  Martinuskerk –  
Afscheid kinderen Zondagsschool en Kinderdienst  
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Boekenfonds 
     
Zondag 20 mei  Martinuskerk - Pinksterdienst  
10.00 uur ds. R. Nijhuis 
Eindcollecte: Diaconie / Zending Bangladesh     
 
Vrijdag 25 mei  Zangavond Anholtskamp  
18.45 uur dhr. G. Beltman 
Collecte: Diaconie 
     
Zondag 27 mei  Martinuskerk  
10.00 uur mw. F. Venema uit Almelo  
Eindcollecte: CvK / Zondagsschool 
  
Zondag 3 juni  Martinuskerk –  
Medewerking van het Markelo’s kerkkoor  
10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren 
Eindcollecte:  Diaconie / KIKA  
 
BIJ DE DIENSTEN 
DOOPDIENST  
Voor de kerkdienst van zondag 6 mei zijn drie dopelingen 
aangemeld: Elias Alrik van Os, geboren op 14 maart 2018, zoon van 
Ben en Jorien van Os, Fokkerstraat 71; Kensi Joanna Paalman, 
geboren op 22 februari 2018, dochter van Gerald en Yvonne 
Paalman, zusje van Dex, Burg. Nilantlaan 40 en Daan Zandvoort, 
geboren op 19 december 2017, zoon van Jorit Zandvoort en Ellen 
Burggraaff, Goorseweg 32. De volgende doopdienst is gepland op 
zondag 16 september.  
 
GEZINSDIENST 
Op zondag 13 mei staan we stil bij het afscheid van  enkele  
kinderen van de kindernevendienst en de Zondagsschool. Dit betreft 
de kinderen Aileen Ooms, Marc en Marloes Wassink, Fleur van 
Zeijts, Thom Zendman. En we nemen afscheid van Diana Zendman 
en Eline Klein Kranenbarg als leidsters. In de dienst lezen we over 
de belofte, die God doet aan Noach en zijn verwanten, dat Hij hen 
trouw zal zijn en behoeden voor gevaren.  
 
BEVESTIGING 
In de pinksterdienst van zondag 20 mei hopen we Ammy ten Hove 
te bevestigen als diaken en Marjolein Lambers als jeugddiaken. We 
zijn blij met deze versterking van de kerkenraad en hopen nog op 
wat meer ‘ouderlingen’. (Het mogen vanzelfsprekend ook jonge 
mensen zijn!) 
 

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:   
                 28 mei 2018  
Inleveren kopij vóór:  17 mei 2018. 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau 

Kerkdiensten 
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ANHOLTSKAMP  
Op 25 mei is er weer een zangavond in Anholtskamp 
waarin dhr Gerrit Beltman hoopt voor te gaan. Hans 
Boensma zal op de piano spelen en voor een bijdra-
ge na de pauze zal Jenny Wibbelink zorgen. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom om dit zan-
guurtje mee re maken. Voor evt. vervoer kunt u bel-
len 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 aanste-
ken van de lantaarn, naar de consistoriekamer. 
ZONDAGSSCHOOL 
Zit je op de basisschool dan kun je ook naar de 
Zondagsschool op zondagmorgen om 10 uur in de 
Martinushof of in Elsen in de ‘Beestenboel’.  
Hartelijk welkom. 

HUISKAMERTAFEL 
Iedere donderdagmorgen kunt u 
vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur ge-
zellig een kopje koffie of thee ko-
men drinken aan de huiskamerta-
fel in de Martinushof.  
Er zijn altijd mensen aanwezig 
waarmee u een gesprek kunt voe-
ren. Mocht u er alleen even uit willen zijn, schuif ook 
dan gerust aan. Er heerst altijd een goede en ont-
spannen sfeer. Welkom!  

AGENDA 
7 mei en 4 juni: Zingen in de Martinushof onder 
leiding van Bep van der Zwan van 19.00 tot 19.45 
uur.  
15 mei: gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij 
John en Janneke Hofman, Zonneweg 22, aanvang: 
20.15 uur. Leiding: ds. M. Dijkstra 
 

 
 
GEBOREN 
Bij Ben en Jorien van Os, wonend aan de Fokker-
straat 71, is op 14 maart zoon Elias Alrik geboren. 
Bij Gerald en Yvonne Paalman , Burg. Nilantlaan 40, 
is op 22 februari dochter Kensi Joanna geboren.  
Beide echtparen willen we van harte feliciteren met 
de geboorte van hun kind en allen Gods zegen toe-
wensen.  
Als het goed is, zal op zondag 6 mei doopwater over 
de hoofdjes van Elias en Kensi vloeien, evenals dat 
van Daan, zoon van Jorit Zandvoort en Ellen Burg-
graaff , Goorseweg 32. In zekere zin worden ze dan 

opnieuw geboren. Moge het een feestelijke dag zijn, 
al zal er voor de familie Zandvoort ook het gemis 
voelbaar zijn van oude opa Albert Zandvoort. 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 21 maart overleed op 84-jarige leeftijd Dika 
Meengs-Schreurs, echtgenote van Jan Willem 
Meengs, bij wie ze na hun trouwen in mei 1959 was 
ingetrokken op de Kleine Weerd in Stokkum.  
Hun wederzijdse liefde begon tijdens een Markelo’s 
feest in ‘Zalencentrum De Haverkamp’. Hier is ook 
de afscheidsdienst gehouden. Dochter Anita bracht 
er onder woorden met welke veerkracht moeder in 
het laatste jaar ondanks leverkanker door is gegaan. 
Toen duidelijk werd dat er voor Jan Willem een 
nieuwe plek in de Anholtskamp was, kon zij haar 
zorg voor hem aan anderen overgeven. Schoon-
dochter Els keek op terug op het arbeidzame leven 
van haar schoonmoeder Ze was een bezige bij, die 
veel achter de naaimachine zat. Kleinkinderen spra-
ken hun dank uit voor alle liefdevolle aandacht. Haar 
secure handwerken, de behoefte aan gezelligheid en 
contact, haar opgeruimde karakter, de liefde voor 
het buitenleven en de tuin, de vakanties en nog al-
lerlei zaken meer  passeerden de revue in woord en 
beeld. Maar ook het grote verlies van hun 44-jarige 
zoon Harry. Na de dienst legden we haar lichaam 
naast zijn graf neer. Dika ging heen in de verwach-
ting van een weerzien met hem. Moge dat verlangen 
worden vervuld.  
 
Op 9 april overleed Margreet Coordes in de hospice 
in Enschede op de leeftijd van 85 jaar. Pas een week 
ervoor kwam aan het licht dat ze kanker had in een 
vergevorderd stadium. Ze woonde aan de Koekoeks-
laan 104 in de Anholtskamp en was bevriend met 
weduwnaar Hendrik-Jan Schooten uit Notter, die no-
vember vorig jaar overleed.  
Margreet kwam uit een groot gezin en groeide op in  
Marienhafe in Ost-Friesland. Na het overlijden van 
haar moeder hertrouwde haar vader, maar Margreet 
kon haar draai thuis niet meer goed vinden. Toen 
zich een kans voordeed, vertrok ze naar Goor, waar 
ze in de textiel terechtkwam en schoonmaakwerk 
deed. Hier trof ze Gerrit ten Zende met wie ze 
trouwde en in Markelo ging wonen. Ze kregen een 
dochter en twee zoons, kleinkinderen en een achter-
kleinkind. Na hun echtscheiding verhuisde ze van de 
Kloppertstraat naar de W. Göttelaan. Ze deed vrij-
willigerswerk op de Anholtskamp, zat bij het huis-
vrouwenorkest en bespeelde een trekharmonica. In 
de dankdienst voor haar leven is het woord van 
Jesaja gelezen waarin het volk van God kostbaar 
wordt genoemd in zijn ogen. Zelfs de dood kan geen 
scheiding brengen tussen ons en Hem. Moge Mar-
greet dat zelf ondervinden in een hemels rijk.  
 
Op 12 april is Hendrik Tjoink overleden. Hij woonde 
aan de Oude Rijssenseweg 10, en was ook bekend 
als Hendrikvanmaagjanhendrik en Kap’n Jenneke. 
Hij verbleef de laatste maanden in ’t Dijkhuis in Ba-
thmen vanwege nierfalen. In 2007 was zijn levens-
gezel, Mia Taks, overleden met wie hij 34 jaar om-
ging. Voor haar kinderen en kleinkinderen was hij 
als een vader en opa. In de crematieplechtigheid te 

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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Haarlo schetste een achterneef hem als een man 
van weinig woorden, die gewend was geweest om 
hard te werken, die zichzelf wilde redden en met een 
grote moestuin velen had voorzien van verse groen-
te. Terwijl hij zelf als 37-jarige een motorongeval 
overleefde, verongelukten zijn ouders toen ze hem 
net hadden bezocht en een vrachtwagen geen voor-
rang hadden verleend. In 2004 werd hij getroffen 
door een hersenbloeding, waarvan hij echter vrij 
goed herstelde. Tijdens zijn werk als vrachtwagen-
chauffeur nam hij vaak zijn hond mee. Zijn actieve 
loopbaan eindigde hij bij Mavobouw.  Hendrik wordt 
herinnerd als een man met humor, die je nam zoals 
je was en die tevreden was op zijn eigen plek. Hij  
volgde zijn eigen weg. Hendrik is 79 jaar geworden. 
Moge zich voor hem een nieuwe wereld openen, nu 
hij niet meer in ons midden is.  
 
PASTORAAT 
In het pastorale team doen we het al enkele maan-
den zonder de hulp van Ria van Bolhuis, die om ge-
zondheidsredenen is gestopt met haar vrijwilligers-
werk als pastoraal medewerker. Ze deed het met 
plezier, maar heeft haar taken overgedragen aan 
Chris en Barbara te Raa, die tijdelijk haar straten in 
de buurt van de Anholtskamp overnemen. We hopen 
op versterking van het team en wensen Ria de be-
nodigde moed en kracht toe. Die moed toont ze al 
door bijvoorbeeld als lector door te gaan met het 
voorlezen in de kerk. Ria, bedankt! 
 
STUDIE OVER PREKEN 
Net als vorig jaar zal ik 10 dagen naar Roemenië. Op 
24 mei is het vertrek gepland met het vliegtuig van-
af luchthaven Eindhoven. Eerst verblijf ik in Kisbác 
bij dezelfde predikant als toen. Het is de gewoonte 
dat je er dan op zondag voorgaat in de dienst. Vanaf 
de maandag worden we in een plaats in de buurt 
van Cluj verwacht, Györgyfalva, waar we met stu-
denten en collega’s uit Nederland en Hongarije bezig 
zullen gaan met preken. Als docenten zijn Bert de 
Leede en Ciska Stark aanwezig, die samen een boek 
hebben  geschreven over de praktijk van het pre-
ken. Op zaterdag 2 juni hoop ik toegerust terug te 
keren naar Markelo. Mocht het nodig zijn, dan ne-
men anderen voor mij waar. 

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 
 

 
WIJ GEDENKEN 
Thijs van den Akker is op 24 maart in het ziekenhuis 
te Enschede gestorven aan de gevolgen van een 
ernstig fietsongeluk. Thijs werd geboren in Amster-
dam. Hij kwam uit een gezin met vier zonen en drie 
dochters. Na de lagere school bezocht Thijs de Mulo 
en werd boekhoudkundige. Hij werkte bij verschil-
lende bedrijven aan de Amsterdamse Haven en werd 
bedrijfsleider van de Houtindustrie. Daar regelde hij 

de logistiek, zodat het hout terechtkwam op de plek 
waar het werd verwerkt. In 1957 trouwde Thijs met 
Sijtje van der Moor en gingen ze wonen in Purme-
rend. Ze kregen twee zoons, Peter en Erik, en later 
werden ze met twee kleinkinderen verblijd, Fleur en 
Tim. In 1981 verhuisden ze naar  Sprang-Capelle in 
Brabant. Vanaf 2005 woonden ze aan de Lochemse-
weg 28 te Markelo, samen met zoon Peter en 
schoondochter Els. In 2007 overleed Sijtje; dat was 
een enorme klap voor Thijs. Hij miste naast haar 
liefde en zorgzaamheid ook  de structuur die zij hem 
bood. Thijs hield van fietsen, dat deed hij elke dag, 
hij genoot van de natuur en wilde zijn conditie op 
peil houden. Verder was Thijs een trouw en toege-
wijd lid van het Markelo’s Kerkkoor. Het Kerkkoor 
heeft tijdens de herdenkingsdienst op 29 maart in 
de Martinuskerk voor hem gezongen. 
Iedere donderdagochtend was Thijs een vaste gast 
in de huiskamer van de Martinushof. Ondanks dat hij 
het Twents niet verstond, vond hij het er gezellig. 
Zijn zoon Peter typeerde Thijs in de dienst als een 
gedreven, eigenzinnige en wilskrachtige vader met 
veel humor. Thijs was een gelovig man. Tijdens de 
dienst hebben we uit Thijs’ eigen stukgelezen bijbel 
de acht verzen uit Psalm 121 gelezen. Erop vertrou-
wend dat Thijs in Gods liefde geborgen is, hebben 
we hem ter ruste gelegd op de begraafplaats bij zijn 
vrouw Sijtje. Hier mogen ze samen in vrede rusten. 
Thijs van den Akker is 85 jaar geworden. 
                Gerda Vedders- Vasters 
 
 
 
 
LITURGIECOMMISSIE 
Al een poosje zijn we achter de schermen bezig.  
Wij, dat zijn Teuni Hoogendam, Margot Nijland, Ton 
Oostdijk, Arne Wessels en Bep van der Zwan. 
Sinds 19 december vergaderen we in deze samen-
stelling. Deze commissie is begonnen onder leiding 
van ds. Elly van der Meulen. 
Wij komen maandelijks bij elkaar en willen ons ver-
diepen in de liturgie en de verschillende onderdelen 
daarvan.  
Met Arne als contactpersoon verantwoorden we ons 
bij de kerkenraad. 
De volgende thema’s willen we verder uitdiepen: 

- Zingen/muziek 
- Diepgang/boodschap 
- Verbondenheid/samen 
- Beleving/interactie 

Het doel is te gaan werken aan een onderwerp dat 
in opeenvolgende kerkdiensten wordt uitgediept, dit 
uiteraard gekoppeld aan de lezingen die volgens het 
rooster aan de beurt zijn. Ook willen we de gemeen-
teleden hierbij betrekken. 
We willen niet overhaast te werk gaan en vooraf 
overleggen met onze twee predikanten en de ker-
kenraad. 
We houden u in dit kerkblad op de hoogte als er 
nieuwe ontwikkelingen zijn. 
 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  

bellen met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 

 
 

Kerkenraad 
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FIJN NIEUWS 
Marjolein Lambers en Ammy Scholten zullen onze 
diaconie binnenkort versterken. Hierdoor groeit de 
diaconie van 3 naar 5 personen! 
Hartelijk welkom! 
 
COLLECTEN  
Op 29 april is de eindcollecte voor St. Mensenkin-
deren. Deze stichting helpt kinderen, gezinnen, ge-
handicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bul-
garije en Moldavië. Mensen voor wie niemand an-
ders zorgt. 
 

  
 
Op 6 mei is de eindcollecte bestemd voor JOP. JOP 
ondersteunt het jongerenwerk van de Protestantse 
kerk in Nederland. 
 
Op 20 mei op eerste Pinksterdag is de collecte be-
stemd voor de zending in Bangladesh. 
 
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. 

 
 

KNUTSELCLUB 
Op donderdag 29 maart knutselden de kinderen van 

de jeugdclub een paashaasje. En natuurlijk werd deze 
na het knutselen gevuld met heerlijke paaseitjes. De 
opkomst was groot dit keer en het was erg gezellig! 
Doe jij de volgende keer ook mee? Dat kan! Alle kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar zijn welkom. De volgende 
knutselavond vindt plaats op donderdag 26 april van 
18.30 - 19.30 uur. De kosten bedragen 1 euro per kind. 
Aanmelden is niet nodig. 
 
KINDERNEVENDIENST 
Dit werkje hebben de kinderen op eerste paasdag 
gemaakt bij de kindernevendienst. We hebben toen 
ook het paasproject afgerond. We kunnen terugkij-
ken op een mooi project waar we samen met de 
kinderen aan hebben gewerkt. . We hoorden mooie 
verhalen en maakten  leuke werkjes.  
De kindernevendienst is voor kinderen van ongeveer 
4 tot en met 12 jaar. Tijdens een gedeelte van de 
dienst gaan de kinderen naar een aparte ruimte. 
Daar drinken we samen iets, er wordt een verhaal 
verteld en er is tijd om te knutselen. Tot ziens bij de 
Kindernevendienst. 
Op zondag 13 mei wordt in de Martinuskerk afscheid 
genomen van kinderen die de Zondagsschool of Kin-
dernevendienst gaan verlaten. 

Kom je ook op het feest? 

 
 
Op 3 juni wordt voor de tweede keer Kinderkerk 
gehouden. Het thema is deze keer de bruiloft te Kana 
waar Jezus water in wijn veranderde. In de volgende 
editie van het kerkblad meer informatie, maar noteer 
de datum alvast, want een echt bruiloftsfeest met 
versieringen en taart in de kerk wil je toch niet missen! 
Iedereen is van harte uitgenodigd. Neem ook je 
vriendjes en vriendinnetjes mee! 
Feestelijke groet van de commissie Kinderkerk 
      Olga, Arne, Corine, Marlies, Baukje en Marjolein 
 

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Op zondagmorgen 1 april 2018 hadden 
we ons paasontbijt. Waar we met zijn 
allen hebben genoten van een heerlijk 

 
Diaconie 

Jeugd- en Jongerenwerk 
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ontbijt. De kinderen die afscheid van de Zondags-
school nemen op zondag 13 mei 2018 hebben ons 
het paasevangelie verteld uit de kijkbijbel. Alle kin-
deren en leiding hebben samen het kleurenlied ge-
zongen. Het was een zeer geslaagd ontbijt en fijne 
dienst. We willen de diaconie bedanken voor de on-
dersteuning van het paasontbijt en we willen een 
familie bedanken die al jaren de eieren voor het 
paasontbijt heeft verzorgd en dit jaar de eieren 
heeft gesponsord.  
De weken voor het paasontbijt zijn de kinderen van 
het dorp erg druk geweest met het maken van een 
mooie krans.  Het resultaat ziet u hier naast.  

 
Op zondagmorgen 22 april 2018 nemen de kinderen 
van Elsen afscheid van Diana Zendman als leiding in 
Elsen.  Deze  zondagmorgen hebben de kinderen 
van het dorp ook een leuke activiteit. Wat zij gaan 
doen is nog een verrassing.  
Op 13 mei 2018 nemen we afscheid van vier kinde-
ren van de Zondagsschool en 1 kind van de kinder-
nevendienst. Tevens nemen we afscheid van twee 
leiding, Na 13 mei is het ook afgelopen voor de Zon-
dagsschool in het dorp. Als er toch nog kinderen in 
het dorp zijn die naar de Zondagsschool willen dan 
kunnen zij zich aanmelden bij Hettie Hollander email 
hettiehollander@gmail.com.  
Op zondag 20 mei 2018 hebben we onze laatste 
morgen van het seizoen. We blijven deze morgen in 
het dorp en gaan er een sportieve morgen van ma-
ken.  
Leiding Zondagsschool 
 
 
  
 
AANPASSING BIJ UITVAARTEN 
In de kerkenraad is gesproken over de beschikbaar-
heid van eigen predikanten bij het leiden van een 
uitvaart.  
Ds. Rob Nijhuis is er gelukkig als vaste kracht bijge-
komen, maar hij werkt hier voor 10 uur in de week 

en combineert dat met zijn baan als mededirecteur 
van een aannemersbedrijf. Dat betekent dat hij 
slechts bij uitzondering een uitvaart kan leiden.  
We zijn als gemeente teruggegaan van twee fulltime 
predikanten naar één en een kwart. Om ds. Marten 
Dijkstra niet te zeer te belasten is er voor gekozen 
om hem niet meer dan één uitvaart in de week te 
laten leiden. Mocht het nodig zijn, dan wordt in 
overleg met de familie een beroep gedaan op een 
collega, kerkelijk werker of ouderling Gerda Ved-
ders-Vasters. Zij heeft hiertoe een cursus gevolgd 
en is al verschillende keren tot tevredenheid van de 
betrokkenen voorgegaan in een dienst.  
Het doel van deze aanpassing is ook om meer ruim-
te vrij te houden voor andere werkzaamheden en 
activiteiten zoals bezoekwerk, kerkdiensten en ge-
spreksgroepen.  
Een overlijden komt vaak onverwacht en valt niet te 
plannen. Van tevoren kun je niet zeggen of het vrij 
rustig blijft of dat er voor een langere periode veel 
sterfgevallen zijn.  
Ons uitgangspunt blijft om zo veel mogelijk tege-
moet te komen aan de wensen van de overledene 
en diens familie of naasten. Maar we moeten ook 
rekening houden met de beperktere mogelijkheden 
die er nu zijn. We hopen echter op uw begrip. Uit-
eindelijk zal steeds naar bevind van zaken worden 
gehandeld, want er kunnen zich omstandigheden 
voordoen, waarbij van deze afspraak is af te wijken. 
Uitzonderingen blijven bestaan.  
Mocht u vragen hebben of willen reageren, laat het 
ons weten. U kunt daartoe contact leggen met de 
voorzitter, Henk Bolink.  
 
HERVORMDE VROUWEN  
VERENIGING  

REISJE  
Dit jaar hebben wij voor don-
derdag 17 mei een mooie reis 
uitgestippeld. 
Wij vertrekken om 8.45 uur 
vanaf Café de Haverkamp 
richting Scherpenzeel naar rest. Boszicht waar wij 
koffiedrinken met daar bij lekker gebak. Na de koffie 
gaan we met een goede en gezellige gids beginnen 
aan een ruime rondrit langs verschillende Oranje Pa-
leizen en belangrijke punten op de Veluwse Heuvel-
rug. 
Daarna wacht ons een lekkere en goede lunch. 
Na de lunch gaan we richting Barneveld waar wij het 
Borduur Museum bezoeken. Borduren wordt ook wel 
schilderen met een draad genoem. Met evenveel 
zorg waarmee schilderijen worden gemaakt worden 
garen en zijde geselecteerd, in de naald gestoken en 
creëren vaardige handen de mooiste werken. 
Via mooie wegen rijden we terug naar Markelo en bij 
Café de Haverkamp gaan we gezellig dineren. 
 
 
 

Algemeen 
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 april 2018  

Zo 29 Genesis 6:5-22 Scheepsbouw 
Ma 30 Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen 
 mei 2018  
Di 1 Spreuken 28:1-16 Tegenstellingen 
Wo 2 Spreuken 28:17-28 Van rijkdom word je niet 

wijzer Do 3 Spreuken 29:1-14 Wijsheid duurt het langst 
Vr 4 Spreuken 29:15-27 Opvoedkunde 
Za 5 Spreuken 30:1-9 Wijs en bescheiden 1 
Zo 6 Genesis 8:1-14 Drooglegging 
Ma 7 Genesis 8:15-22 Buitenlucht! 
Di 8 Spreuken 30:10-14 Wijs en bescheiden 2 
Wo 9 Spreuken 30:15-33 Dierkundeles 
Do 10 
mei 

Psalm 93 Hemelvaart 
Vr 11 
mei 

Genesis 9:1-7 Tegen bloedvergieten 
Za 12 
mei 

Genesis 9:8-17 Regenboogcoalitie 
Zo 13 
mei 

Genesis 9:18-28 De mantel der liefde 
Ma 14 
mei 

Spreuken 31:1-9 Moeders wijsheid 
Di 15 
mei 

Joël 2:18-27 Het komt goed 
Wo 16 
mei 

Joël 3:1-5 Pinksteren 
Do 17 
mei 

Joël 4:1-8 Straf voor Israëls vijanden 
Vr 18 
mei 

Joël 4:9-21 Oordeel 
Za 19 
mei 

Genesis 10:1-32 Op de kaart gezet 
Zo 20 
mei 

Genesis 11:1-9 Babylonische 
spraakverwarring Ma 21 

mei 
Spreuken 31:10-31 Leve de actieve vrouw 

Di 22 
mei 

Jozua 23:1-16 Toespraak van Jozua 
Wo 23 
mei 

Jozua 24:1-13 Geschiedenisles 
Do 24 
mei 

Jozua 24:14-28 Maak een keuze 
Vr 25 
mei 

Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven 
Za 26 
mei 

Romeinen 12:1-8 Gaaf! 
Zo 27 
mei 

Romeinen 12:9-21 Wees een medemens 
Ma 28 
mei 

Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap 
Di 29 
mei 

Romeinen 13:8-14 God liefhebben laat je 
zien door naastenliefde Wo 30 

mei 
Psalm 11 Veiligheid en justitie 

 

OPEN KERKDAGEN 
 

Het thema van de 
open kerkdagen 
2018 is: 
         “ER ZIT  
MUZIEK IN DE 
KERK” 
 
Naast een exposi-

tie 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 

Commissie open kerkdagen 

MARKELO’S KERKKOOR 
Na veel mooie reacties uit de gemeente over ons op-
treden in de kerkdienst op palmzondag hebben we 
er veel zin in om op 3 juni weer te zingen in de 
kerk. In die dienst zal ds. Henk Overdijk voorgaan 
en we zijn druk met hem in overleg om er een 
mooie dienst van te maken. Wilt u dit meemaken?  
Tot ziens zondag 3 juni 10 uur. 

 
BOEKENMARKT MARTINUSHOF MARKELO 
De verkoop van 2e hands boeken  op elke eerste 
donderdag van de maand van 
9.30 uur tot 12.00 uur.  
Dus ook op donderdag 3 mei 
2018. 
Heel veel belangstellenden we-
ten iedere keer de weg weer te 
vinden. Ook de inbreng van boeken 
neemt nog steeds toe. Daar is de kerk heel blij mee!  
Omdat de piano in de Martinushof niet meer altijd 
goed bij stem is konden we een mooie nieuwe piano 
aankopen voor de kerk. 
Bent u in het bezit van overcomplete boeken?  
Wij zullen er blij mee zijn.  
Bel dan een van de onderstaande nummers: 

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

De boekenmarktcommissie 
 
FANCY FAIR 
Extra openstelling oude peuterspeelzaal op za-
terdagochtenden. 
In de vorige editie van Markelo's kerkblad heeft u al 
kunnen lezen dat de fancy-fair commissie een voor-
jaarsmarkt zal houden in en om de oude peuters-
speelzaal op zaterdagochtend 28 april én dat er 
plannen zijn om vaker op zaterdagochtend open te 

IN MEMORIAM 
Geheel onverwachts is ons koorlid Thijs van den 
Akker, na een ongeval, overleden. 
Thijs was lid vanaf 2007. Hij was altijd stipt op 
tijd en zong zijn baspartij.  
Opnieuw een plotseling verlies voor zowel de fa-
milie als ons koor. 
In de afscheidsdienst hebben we onze medewer-
king verleend. 
Alle goeds en sterkte wensen we de familie van 
den Akker toe. 
Namens allen van het Markelo's Kerkkoor.   H.B. 
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zijn. Inmiddels is besloten dat wij onze deuren ook 
uitnodigend voor u zullen openen op zaterdaochtend 
12 mei, 26 mei en 23 juni tussen 9.00 uur en 12.00 
uur.  
Uiteraard blijven wij ook iedere eerste donderdag 
van de maand s'ochtends geopend, zoals u inmid-
dels van ons gewend bent.  
Kortom, volop mogelijkheden om dan gezellig op uw 
gemak te komen kijken naar onze mooie en over-
zichtelijk uitgestalde spulletjes, die voor een zacht 
prijsje zomaar de uwe kunnen zijn. U bent van harte 
welkom. 

De fancy-fair commissie. 
 

 

Pinksterfeest = zendingsfeest.  
Op de Pinksterzon-
dag weten we ons 
verbonden met 
christenen over de 
hele wereld. 
Daarom  roept de 
ZWO / KerkinActie-
groep u op mild te 
geven aan de collec-
te op Pinksterzon-
dag 20 mei. 
 

In het Islamitische Bangladesh behoren christenen 
tot de armste bevolkingsgroepen. Met een speciaal 
programma ondersteunt de Baptist Church, partner 
van Kerk in Actie, hen op allerlei manieren: 
x leiderschapstrainingen voor voorgangers 
x alfabetiseringscursussen, 
x bijbelonderwijs voor volwassenen 
x huiswerkbegeleiding voor kinderen. 

Daarnaast biedt de kerk vrouwen bij voorbeeld naai-
lessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra 
geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhou-
den. 
Aan gemeenteleden worden microkredieten ver-
strekt om trainingen te volgen zoals groente ver-
bouwen of een koe te verzorgen.  
 
WAT DENKT U? 
1. Welk land heeft een 

lager geboortecijfer: 
Thailand of Zweden? 

2. In  welk land worden 
meer kinderen inge-
ent tegen mazelen: 
in de VS of in Rwan-
da? 

3.  Hoeveel mensen hebben nu nog honger? 
4. Hoeveel kinderen in de wereld gaan er dagelijks 

naar school? 

De kans is groot dat u, puur op gevoel, de 
antwoorden verkeerd hebt gegokt. 
Bij de woorden “Afrika” of “ontwikkelingslanden” 
komen nog steeds de hongerbuikjes in onze gedach-
ten, omdat we een belangrijk deel van onze kennis 
en ideeën over deze landen en hun bewoners min of 
meer oppikken van televisie, krant of internet. Cam-
pagnes van ontwikkelingsorganisaties, acties van 
Serious Request of spotjes van Giro 555 hebben één 
ding gemeen: ze belichten vrijwel uitsluitend de 
nood die er nu nog is en laten bijna nooit zien wat er 
al is bereikt. 
Natuurlijk berichten kranten ook weleens over posi-
tieve trends, zoals dalende kindersterfte of afne-
mende armoede, maar deze bemoedigende geluiden 
worden overvleugeld door een veel groter aantal be-
richten dat de misère belicht. 
 
Thailand en Rwanda voeren de lijst van geboortecij-
fers aan. Maar het zijn geen toevallige uitschieters. 
Over de hele linie gaat het beter met de ont-
wikkelingslanden.  
De afgelopen decennia is het aantal mensen dat in 
grote armoede leeft meer dan gehalveerd. 
In 1990 had nog een op de vier mensen in de wereld 
honger en nu is dat gedaald tot een op de tien. 
De antwoorden: 
1. In Rwanda worden volgens de Wereldbank meer 

kinderen ingeënt tegen mazelen dan in de VS. 
2. Het geboortecijfer per vrouw is in Thailand iets 

lager dan in Zweden. 
3. Eén op de tien mensen leeft nog in grote ar-

moede en heeft honger. 
4. In Afrika gaan 8 van de 10 kinderen dagelijks 

naar school. In de rest van de wereld 9 van de 
10. 

BIJBEL BIER & BBQ 2018 
Rijssen-Elsen - BBB is inmiddels 
een begrip voor de bezoekers en 
de organisatie. Bijbel, Bier en Bbq zijn onderwerpen 
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. 
De toegangsprijs blijft € 27,50 , inclusief koffie, een 
smakelijke barbecue, sportieve activiteiten, live mu-
ziek, uitdagende programmaonderdelen op geloofs-
gebied 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 
bieren 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 les-
sen. Opgave als deelnemer of sponsor kan via de 
vernieuwde site www.bijbelbierbbq.com en voor 
vragen mail je naar bijbelbierbbq@gmail.com. Wil je 
op de hoogte blijven? Op onze Facebook pagina ver-
schijnen met regelmaat updates. 







 

Leve de lente! 

Vandaag kies ik bij zwart/wit zacht oranje, 
een sjaaltje losjes in een knotjesspeld, 

het schuimkoralen snoer van tante Anje 
en in mijn haar heb ik een bloem gespeld. 

 
Zinderend danst de lente door de lucht, 

er luiden voorjaarsboden in de zon, 
de kat miauwt zijn maartse lokgerucht, 
dekbedden kleuren fleurig een balkon. 

 
Vandaag stuift meel en wuiven pollen, 

we veren op uit onze wintervacht, 
het frisse groen ontspruit uit tulpenbollen, 

Gods lentelicht schept opwekkracht! 
 

Coby Poelman - Duisterwinkel 
 


