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v.h. VREDE en BLIJDSCHAP

DEEL JE LEVEN ……..

Kinderkerk
11 maart 15.00 uur
Palmpasen dienst
25 maart om 10.00 uur
met het Markelo’s
kerkkoor
Paasontbijt
1 april om 9.00 uur in de
Martinushof
Paasdienst
op 1 april om 10.30 uur
met Enjoy

NIET ZIEN EN TOCH GEZIEN WORDEN
In de week voor Pasen zullen we in de kerk stilstaan bij de verschillende momenten, die Jezus in het laatst van
zijn leven heeft beleefd. Verraad, spot, geseling, een pijnlijke kruisdood. Vandaag de dag zoeken pelgrims de
plekken op, waar Hij moet zijn geweest. Sommigen dragen zelf een kruis op hun schouders en lopen met een
groep medegelovigen langs de route, die Jezus zou zijn gegaan, toen Hij naar Golgotha werd geleid. Dat voert
dwars door nauwe straatjes in Jeruzalem, de Via Dolorosa, steeds verder omhoog.
Als ik me die tocht van toen in gedachten voorstel, zullen
velen er amper aandacht aan hebben besteed. Kruisigingen waren een vertrouwd beeld in die tijd. Net zoals het in
sommige landen in het Midden-Oosten heel gewoon is,
dat ergens een rouwstoet voorbijtrekt, waarin betrokkenen
de overledene op de schouders dragen. Wie het ziet, staat
misschien even stil. Maar al snel pak je de eigen bezigheden weer op. Anderen krijgen er weinig van mee, omdat
het buiten hun gezichtsveld plaatsvindt. Zo is ieder met
zijn eigen zaken bezig.
Zo heel anders gaat het bij Hem in wie wij geloven. Hij is
niet gericht op zichzelf, maar betrokken op de ander, op u
en mij. Zo is er een verhaal in het evangelie van Johannes
(hoofdstuk 4) over een ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw, terwijl ze water wil putten bij een
bron. Het is op het heetst van de dag en ze is alleen. Ze blijkt vijf maal eerder een relatie te hebben gehad, en
de man met wie ze nu samenleeft, is niet haar wettige man. In de dorpsgemeenschap zal deze vrouw er uit hebben gelegen, waardoor ze de contacten met anderen vermijdt. En juist daarom zoekt ze een moment van de dag
uit, waarop ze zo min mogelijk andere vrouwen tegenkomt.
Wat opvalt, is dat er van de kant van Jezus geen veroordeling over haar leefwijze wordt uitgesproken. Maar deze ontmoeting brengt wel wat in haar teweeg. Ze weet zich gekend en aanvaard. Ze gaat openstaan voor wat
Jezus geeft. En daarbij noemt het evangelie de Heilige Geest, die iedereen nog altijd kan ontvangen.
Ik denk aan een ander woord in de bijbel, een woord in de psalmen, waar van
God wordt gezegd: ‘Ik geef inzicht en
wijs de weg die je moet gaan. Ik geef
raad, op jou rust mijn oog’ (Psalm 32: 8,
NBV 2004). Dat beeld verwoordt hoe
God ieder van ons ziet en kent. Dat
woord geeft troost en bemoediging,
wanneer je daar op vertrouwt en erin
kunt geloven. Hoe anderen ook over je
heenlopen, hoe anderen je ook in de
steek laten, God laat je niet vallen. Hij
heeft weet van je pijn. Hij kent je worsteling, je strijd. Jezus zelf is door die weg
heengegaan. MD
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Kerkdiensten
Zondag 25 februari Martinuskerk – Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kerkblad
Zondag 4 maart Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie – Zending in Papua
Zondag 11 maart Martinuskerk
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: CvK / instandh. Erediensten
15.00 uur Kinderkerk
Woensdag 14 maart Brookschole-Biddag gewas en arbeid
15.00 uur ds. R. Nijhuis
Collecte: Kerk en Diaconie
Zondag 18 maart
Martinushof
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie Vluchtelingkinderen
Stokkum buurtdienst
10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Hengelo
Eindcollecte: CvK / instandhouding buurtdiensten
Vrijdag 23 maart Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 25 maart Martinuskerk PALMPASEN
m.m.v. Markelo’s kerkkoor
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie – eigen middelen
Stille week diensten in de Martinuskerk
Ma 26 mrt 19.30 uur Vesper
Di 27 mrt 19.30 uur Vesper
Wo 28 mrt 18.00 uur Maaltijd in de Martinushof
19.30 uur Vesper
Do 29 mrt 19.30uur Witte donderdag H. Avondmaal
Collecte: Diaconie
Vr 30 mrt 15.00 uur Anholtskamp H. Avondmaal
Collecte: Diaconie
Vr 30 mrt 19.30 uur Goede Vrijdag
Za 31 mrt 21.00 uur Avondwake Stille zaterdag
Zondag 1 april PASEN
Martinushof
09.00 uur Paasontbijt van de Zondagsschool
Collecte: Diaconie – kosten Paasontbijt
Martinuskerk PASEN m.m.v. ENJOY
10.30 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: CvK - Paascollecte
Zondag 8 april Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / eigen middelen

februari 2018
Martinuskerk voor alle Markeloërs - ook in 2018 verder in volle vaart!
In januari hebben we onze activiteiten weer opgepakt en zijn wij als Kerkenraad verder gegaan
waar we na de Top 2000 zijn geëindigd! De Nieuwjaarsvisites zijn geweest, de ruimte van de
fancy fair is een feit en de 2e hands boeken blijven gretig aftrek vinden. Ook drinken we weer heel
gezellig met elkaar koffie op donderdagmorgen bij Jeroen in de huiskamer van de Martinushof.
De eerste kennismakingsavonden met Rob Nijhuis zijn een feit.
De diverse werkgroepen en commissies zijn druk bezig met het organiseren van tal van mooie
bijeenkomsten.
Wat dacht U van de numeroloog van de H.V.V. of de avond over palliatieve zorg?
Hofkrachtcafé en groene stroom van eigen dak. Een dialectdienst over Kuier’n met God.
De ZWO-maaltijd staat weer op het programma. De jeugd gaat van start met het 40-dagen
project, “Ik zorg voor jou”, een project op weg naar Pasen. De Kinderkerk op zondagmiddag.
Het is erg fijn te ervaren dat we met elkaar Martinuskerk (voor alle Markeloërs) mogen en kunnen
zijn. Laten we daarom “samen” op weg gaan richting Pasen..
In onze Martinuskerk kan iedereen zijn plek vinden om alleen of met elkaar het geloof te beleven.
Wij gaan graag samen met U op weg naar het feest van de opstanding – Pasen!
Op de pagina hiernaast treft U weer een prachtige fotocollage van Marjan Noteboom.
U krijgt hier een sfeerimpressie van de telavond voor de actie Kerkbalans en de dialectdienst.
Markelo – Wi’j bint oe neudig!
Dat de Martinuskerk voor alle Markeloërs is en dat de inwoners van Markelo ons niet in ons hemd
laten staan is wel gebleken met de actie Kerkbalans. Wat hebben veel Markeloërs met warme
hand gegeven en wat hebben veel vrijwilligers veel werk verzet om de actie Kerkbalans mogelijk
te maken. Inpakken, ompakken en verpakken in de tassen voor de lopers. De lopers hebben,
sneeuw, ijzel en wind trotserend, alle enveloppen weggebracht. Maar ook weer opgehaald!
Aansluitend de telavond. De telmachines van Thea en Anita hebben overuren gedraaid. Wat is er
weer een werk verzet voor onze Martinuskerk!
Het resultaat van de actie Kerkbalans is hartverwarmend. Op de telavond 6 februari kwam de
stand uit op ruim € 172.000. Tot het laatste moment was het erg spannend!
De ervaring leert dat er in de komende weken nog een klein beetje bijkomt uit vergeten en
verlaten hoeken maar toch…….onze kerkrentmeesters zijn en blijven kritisch en constateren een
flink tekort op de begroting. Ze merken dan ook fijntjes op dat de kosten van een lidmaatschap
van onze Martinuskerk en de daarbij behorende afdrachten aan de landelijke kerk per doop- en
belijdend lid richting de € 80 per persoon gaan. Met dit bedrag zijn we er nog niet want om de
begroting sluitend te krijgen hebben we zeker wel rond de € 100 nodig per persoon.
De geldelijke steun van de Noabers komt geheel en al ten goede aan het behoud van onze
Martinuskerk! In dit kerkblad hebben we dan ook nog een keer het bijdrageformulier voor een
vrije gift meegenomen en willen aan U vragen;
Alle Markeloërs – Wi’j blieft oe hart(d)stikke neudig!
Een hartelijke groet namens de Kerkenraad en de predikanten Marten Dijkstra en Rob. Nijhuis,
Henk Bolink – voorzitter
College van Kerkrentmeesters – Marti Pluygers, Bert van Coeverden en Wim Welmer
Ouderlingen – Gerda Vedders – Vasters, Olga ten Brummelaar - van het Goor en Gerdien Rabe
Diaconie – Ria ter Maat, Bert Hogendam en Frits van Zwol

BIJ DE DIENSTEN
BIDDAG
Woensdag 14 maart is er een dienst in de
BROOKSCHOLE in Stokkumerbroek om 15.00 uur.
Ook is er dan gelegenheid om nader kennis te
maken met ds. Rob. Nijhuis.
BUURTDIENST STOKKUM

Ds. Janneke Bekhof-Smit zal op zondag 18 maart
voorgaan in de buurtdienst in Stokkum. Ze is bekend
als studentenpastor en heeft al wel eerder diensten
geleid in de Martinuskerk. Dat liet bij velen een
goede indruk achter, dus dat geeft positieve
verwachtingen voor deze buurtdienst. U bent van
harte uitgenodigd om te komen.
ANHOLTSKAMP

Omdat de laatste vrijdag van maart op 30 maart valt
is de zangavond verplaatst naar 23 maart.
Op 30 maart (Goede Vrijdag) wordt om 15.00 uur het
Heilig Avondmaal gevierd.
STILLE WEEK

Op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond is er
in de Stille Week voor Pasen een vesperdienst van
ongeveer een half uur in de kerk, aanvang: 19.30
uur. Het is goed om even stil te staan bij de gebeurtenissen in de laatste dagen van Jezus, die leidden
tot zijn dood. U bent welkom.
Op de woensdagavond is er om 18.00 uur eerst een
maaltijd, georganiseerd door de ZWO/Kerk in Actie
groep en enkele gemeenteleden…….
Voor meer informatie zie bij ZWO achterin dit blad.
PAASONTBIJT
Op 1 april om 9 uur wordt weer het Paasontbijt
voor u klaargemaakt en hopen we veel ouders met
kinderen te verwelkomen. Wel graag opgeven via
de lijst in de Martinushof zodat we niet teveel gaan
inkopen. Tot ziens.
KINDERDIENST / OPPASDIENST
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de
consistoriekamer. Alle kinderen tot 3 jaar zijn
welkom bij de oppasdienst.
De kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de
kinderdienst! De kinderdienst begint in de kerkzaal
maar tijdens de dienst gaan de kinderen, na het
aansteken van de lantaarn, naar de consistoriekamer.
VERVOER
Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Frits van
Zwol tel. 0547-362652 en het wordt geregeld.
Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis
de contactpersoon, tel. 0547-361908.

ZONDAGSSCHOOL
Zit je op de basisschool dan kun je ook naar de
Zondagsschool op zondagmorgen om 10 uur in de
Martinushof of in Elsen in de ‘Beestenboel’.
Hartelijk welkom.
HUISKAMERTAFEL
Iedere donderdagmorgen kunt
u vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur
gezellig een kopje koffie of
thee komen drinken aan de
huiskamertafel in de Martinushof. Er zijn altijd mensen
aanwezig waarmee u een gesprek kunt voeren. Mocht u er alleen even uit willen zijn, schuif ook dan gerust aan. Er heerst altijd
een goede en ontspannen sfeer. Welkom!
AGENDA
5/3 en 9/4: Zingen in de Martinushof onder leiding
van Bep van der Zwan van 19.00 tot 19.45 uur.
28 maart: Libanese/Syrische/Turkse warme maaltijd

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
WIJ GEDENKEN

Op 19 januari overleed, op de leeftijd van nog maar
69 jaar, Ina Zendman-Elbert, Seinenweg 12 te
Markelo. Ina was een warme, hartelijke vrouw die
middenin het leven stond. Iemand met karakter,
levenskracht en een positieve instelling. In de
afscheidsdienst, die op 25 januari werd gehouden,
hebben de kinderen en de kleinkinderen met veel
liefde en respect over haar verteld. Over haar
warmte en haar oprechtheid, maar ook over haar
zorgen en de pijn die er waren. Hoe zij soms tegen
haar eigen grenzen op liep. Haar huwelijk met
Hendrik Zendman bracht vier kinderen, waar zij trots
op was. Als spin in het web op de boerderij en in de
familie deelde Ina met belangstelling lief en leed en
stond altijd klaar. Haar negen kleinkinderen waren
haar oogappels, ieder door wie hij of zij was. In de
afscheidsdienst was veel muziek en klonken enkele
woorden uit de Bergrede “Zalig de vredestichters. Zij
zullen kinderen van God worden genoemd.” Kind
van God ben je als je naar vrede zoekt, die mensen
met elkaar verbindt. Na de dienst vond de
teraardebestelling plaats in Markelo. Wij zijn en
blijven in onze gedachten met haar verbonden en
bidden om troost voor Henk, de kinderen en
kleinkinderen.
Ary Braakman

Wijk Zuid
Enkele dagen nadat ze in haar slaap was getroffen
door een hersenbloeding is Dina Schut-Overmeen
overleden op 9 februari 2018.
In de Martinuskerk hielden we een dienst tot haar
gedachtenis. Op de plek, waar later het dienstgebouw kwam, stond de boerderij waar zij in 1933 is
geboren en opgegroeid, samen met een jongere
zus en broer.
Dina hield van gezelligheid, zingen en dansen. Ze
zat vroeger bij de boerendansers en was leidster
bij de zondagsschool, totdat ze trouwde met Jan
Hendrik Schut en naar zijn boerderij aan de Worsinkweg vertrok. Ze werden de gelukkige ouders
van vijf zoons en trotse grootouders van elf kleinkinderen. In de jaren ’70 is hun bedrijf naar de
Holtdijk verplaatst. Er braken moeilijke jaren aan,
toen in 2005 een schoondochter overleed en een
jaar later haar eigen man stierf na een kortstondige ziekte. Later lukte het haar toch weer om de
draad op te pakken en kon ze genieten van de tuin,
van uitstapjes en het samen zijn als familie. Op het
eind van de uitvaartdienst boden de kleinkinderen
een paasei aan, waar zij het hele jaar door op kon
trakteren. Moge het voor haar altijd Pasen zijn.
Op 99 jarige leeftijd overleed op 11 februari in haar
vertrouwde omgeving aan de Rijssenseweg, Dina
Nijhuis-ten Tije, “Dina van de Keite.”
Tot in haar laatste dagen was Dina vitaal en levenslustig. Zij was nog volop betrokken bij haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Zij heeft
een lang en zorgzaam leven gehad, hard gewerkt,
veel gegeven, maar ook veel ontvangen. In liefde
en met dankbaarheid mogen wij terugblikken op
het levensverhaal van deze sterke en optimistische
vrouw die altijd de draad weer wist op te pakken
en altijd het goede zag in mensen. Haar hartelijkheid was spreekwoordelijk, net als haar zorgzaamheid. De vier kinderen die zij met Hendrik Jan Nijhuis kreeg hebben zelf ook kinderen, die ook weer
kinderen hebben. Zo geven de generaties aan elkaar door wat ze hebben gekregen. Liefde en
warmte.
De afscheidsdienst van Dina werd gehouden op
donderdag 15 februari bij ‘Dieka van de Kruusweg.’
Aansluitend vond de teraardebestelling plaats in
Markelo. Ds. Braakman, die in 1996 ook de afscheidsdienst van Hendrik Jan leidde, is daarin
voorgegaan. Dina Nijhuis-ten Tije ruste in vrede.
VRIJE WEEK
Van maandag 5 tot en met zondag 11 maart hoop
ik vrij te zijn van het werk. Indien het nodig is,
nemen anderen voor mij waar.
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818
WIJ GEDENKEN
Op 27 januari kwam een einde aan het aardse leven van Henk Hidders, hij werd 75 jaar. Hij was al
enige tijd ziek maar dat het zo snel zou gaan had
niemand verwacht. Henk was verknocht aan zijn
vaste stek aan de Larenseweg 28. Daar lag niet alleen zijn historie en die van zijn vrouw Minie en de
kinderen Jan en Marieke, maar ook de geschiedenis
van zijn familie. Generaties Hidders hebben hier
gewerkt en gewoond. Zoals te doen gebruikelijk
was Henk gaan heten naar zijn stek. Henk van
Boslonink. Hij ging met liefde en zorgzaamheid om
met wat hij ontvangen had. Dat gold niet alleen
voor zijn gezin maar ook voor de boerderij en alles
wat daar bij hoort. Hij was zich bewust van een
verantwoordelijkheid om hard en nauwgezet te
werken. Hij wilde doorgeven wat hijzelf gekregen
had. Henk van Boslonink werd weggeroepen uit
zijn vertrouwde omgeving naar een onbekend land
met alleen een belofte op zak, zoals eens Abram.
Daar stonden we bij stil in de dankdienst voor zijn
leven op zaterdag 3 februari. Een dienst waarin het
Markelo’s kerkkoor, waar hij lid van was, zong. Op
de begraafplaats aan de Goorseweg legden we zijn
lichaam in de aarde, en vertrouwden hem toe aan
de Levende God.
Ds. Rob. Nijhuis
HERINNERING BIJEENKOMST
MARKELOSEBROEK
Op biddag (14 maart) is er om 15.00 u een dienst
in Markelosebroek. Na deze dienst is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe predikant ds. Rob. Nijhuis. Er worden geen aparte uitnodigingen meer rondgebracht.
U bent van harte uitgenodigd!

Diaconie
COLLECTEN
Op 4 maart is de eindcollecte in de Martinuskerk
bestemd voor de Zending op West Papua. (voorheen Nieuw Guinea)
Jordanië heeft ongeveer 6,5 miljoen inwoners, en
neemt meer dan 336.000 geregistreerde vluchtelingen op. De Jordaanse regering spreekt zelf van
zo'n 1,4 miljoen ongeregistreerde vluchtelingen.
(Ter vergelijking: in Nederland zaten vorig jaar
ruim 47.000 mensen in de opvang.) Onder deze
vluchtelingen zijn veel vrouwen en kinderen die lijden aan een tekort aan voedsel en medische zorg.
Opvang in de regio is voor Europa een ideaal maar
voor veel vluchtelingen een ramp. Op 18 maart is
de collecte, met het thema “Op zoek naar veiligheid”, bestemd voor hulp aan vluchtelingen uit Syrië.

De leiding van de kindernevendienst vindt het een
mooi thema en zij hopen dat er veel kinderen aanwezig zijn de komende zondagen bij de kindernevendienst.
Op 25 maart is de eindcollecte bestemd voor eigen middelen en wordt gebruikt voor het werk van
de Diaconie in eigen gemeente.
GROENE KERK
Op de weg naar duurzaamheid zijn tot nu toe enkele maatregelen genomen zoals de zonnepanelen op
de Martinushof, een deel van de verlichting van de
kerk wordt nu vervangen door LED lampen en de
Diaconie zal binnenkort overstappen naar de ASN
bank. U hoort daar binnenkort meer over.

Protestantse VrouwenDienst
De jaarlijkse ledenvergadering van de Prot. Vrouwendienst wordt, in tegenstelling tot wat in het vorige kerkblad vermeld stond, gehouden op dinsdag 6 maart in de Martinushof.
Het begint om 20.00 uur en we hopen dan veel leden te mogen begroeten.
Voor deze avond hebben we dhr. Veltkamp van het
Oranjemuseum in Diepenheim uitgenodigd.
Mocht u een kennis, huisgenoot of vriendin hebben
die dit mee wil beleven....Van harte welkom!
De zangavond van maart in de Anholtskamp wordt
nu gehouden op vrijdag 23 maart omdat het op
30 maart Goede Vrijdag is en we dan in Anholtskamp het Heilig Avondmaal hopen te vieren om
15.00 uur.

Jeugd- en Jongerenwerk
KNUTSELCLUB
Hallo jongens en meisjes van de basisschool.

Komen jullie donderdag 29 maart van half zeven
tot half acht ook gezellig samen knutselen in de
Martinushof? Kosten € 1,00 per kind.
Opgave vooraf is niet nodig.
Heb je een leuk knutselidee; laat het ons weten!
Mail naar bonenkampherma@gmail.com.
Groetjes van de leidsters
Jolanda, Naomi en Herma.
KINDERNEVENDIENST

Zondag 18 februari is de Kindernevendienst in de
Martinuskerk gestart met het project veertigdagentijd en Pasen.
Het thema dit jaar is: “Ik zorg voor jou!”
Met de kinderen ontdekken we in deze periode
dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen.

De onlangs gehouden kerkdienst
met dhr. G.J. Oplaat had als thema "Kuieren en facebooken met
God". Bij de kindernevendienst
hebben we die zondag met de
kinderen een gesprek gehad over
hoe zij kunnen praten, "kuieren",
met God. Daarna hebben de kinderen hun eigen mobiele telefoon
geknutseld zodat zij ook kunnen
“kuieren” met God.
NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL
Op zondagmorgen 11 februari hebben wij met de kinderen van de Zondagsschool uit Elsen het verhaal van
Marcus 1:12-15: Ik zorg voor jou gelezen.
Het ging over Jezus die in de woestijn
is en helemaal alleen is, of toch niet?
Satan, de duivel is bij hem en zegt dat Jezus naar
hem moet luisteren en dan een
huis krijgt, geld en spullen,
maar Jezus luistert niet naar
hem. Dit gaat veertig dagen en
nachten zo door en dan geeft
de duivel het op en er komen
engelen om voor Jezus te zorgen. Dan weet Jezus het, het is
tijd om de mensen te gaan
vertellen over de liefde van
God en hoe de wereld écht
mooi en gelukkig kan worden.
Aan de kinderen werd gevraagd: wie zorgt voor
jou? Het antwoord was: hun ouders en andere
mensen en kinderen om hen heen.
Daarna hebben wij voor elkaar gezorgd door fruit
te laten proeven aan elkaar en samen een smoothie van het heerlijke fruit te maken.
De kinderen uit het dorp zijn bezig met het uitdiepen van de bijbel en het werken met het liedboek.
Op de volgende zondagen is er zondagsschool in
het dorp.
25 februari 11 maart 18 maart 1 april 8 april
22 april
6 mei
13 mei
20 mei
De Zondagsschool is in Elsen bij de Beestenboel
van 10 tot 11 uur op zondagmorgen.
De Zondagsschool in het dorp is in de Martinushof
tijdens de kerkdienst. Heb je zin om een keer te
komen kijken dan ben je van harte welkom.
Paasontbijt
Het lijkt nog wel ver weg maar het zo weer Pasen.
En dan is het ook weer tijd voor het Paasontbijt!
Zondagmorgen 01 april 2018 organiseert de Zondagsschool het traditionele Paasontbijt en wij nodigen iedereen graag uit om aan te schuiven voor
een gezellig en lekker ontbijt waarbij de eieren

DINSDAG 20 MAART ’S MORGENS VANAF 9.30
UUR BIJ DE FAM TEN HOVE.

natuurlijk niet mogen ontbreken. Het Paasontbijt is
voor iedereen toegankelijk en begint om 9.00 uur
in de grote zaal van de Martinushof zodat we op
tijd klaar zijn voor de eredienst in de Martinuskerk.
Wil je ook bij dit Paasontbijt aanschuiven, geef je
dan op bij één van de onderstaande personen:
Hettie Hollander tel 362351 of Diana Zendman tel
364436. Of schrijf je naam op de lijst achter in de
kerk. Wij zorgen er dan
Voor, dat er voor iedereen een heerlijk ‘ontbijtje’
klaar staat! In verband met palmzondag is er
geen zondagsschool op zondagmorgen 25
maart 2018.

Algemeen
HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING
MARKELO
KOFFIEOCHTEND
Graag nodigen wij jullie uit op onze koffieochtend
14 maart.
Inloop vanaf 9.30 uur in de Martinushof te
Markelo. Aanvang 10.00 uur.
Als gast hebben wij Mevrouw Henriette Roeterdink-Bartels.
Henriette is woonachtig in Markelo en heeft Notarieel Recht gestudeerd.
Sinds 1999 heeft ze op verschillende notariskantoren gewerkt, zoals in Hellendoorn, Nijverdal en
Raalte als kandidaat-notaris. Daar kon ze de plaats
innemen van de notaris bij vakantie of ziekte.
Zij had niet de ambitie om notaris te worden en
daarom heeft ze in 2009 de spannende stap gezet
naar het onderwijs.
Met veel plezier werkt ze nu bij Hogeschool Saxion
als docent Recht.
Daar geeft ze vakken als erfrecht, huwelijksvermogensrecht, adviesvaardigheden, ondernemingsrecht, faillissementsrecht en dergelijke.
Het is vast een interessante en leerzame ochtend.
De kosten zijn incl. koffie met wat lekkers € 5.00.
Opgave bij Leidy ter Haar tel. 361733 of
Emailadres: g.h.e.ter.haar@gmail.com of
op de verenigingsavond.

BLOEMSCHIKKEN
PASEN 2018
Beste Dames.
Dit jaar komt Yvonne Bloemendal ons
assisteren voor het
maken van een paasstukje.

Zoals u misschien gezien hebt op de verenigingsavond van 22 februari, kunt u kiezen uit 2 voorbeelden.
Yvonne zorgt voor alle benodigdheden. U hoeft zelf
nergens voor te zorgen. De kosten hiervoor zijn
ong. € 25.00 incl. koffie.
U kunt zich nog opgeven bij Alies ten Hove.
Tel. 363334.

Paasviering H.V.V. Markelo op
donderdag 22 maart
De tijd van Pasen is voor velen een tijd van bezinning en overdenking.
Een tijd waarin wordt stil gestaan bij het offer dat
Christus bracht voor de mensheid.
Als gast hebben
wij de heer Henk
Nijkeuter uitgenodigd. Henk geeft
lezingen over tradities rond Pasen.
Waar komt het
gebruik van paaseieren
zoeken
vandaan en waarom steken we elk
jaar enorme paasbulten in de fik?
Henk zal ons ook wat vertellen over de heidense en
christelijke achtergronden van het paasfeest.
Ook de gebruiken van vroeger en heden zullen de
revue passeren.
Liedjes, teksten, filmbeelden van paastradities en
gedichten uit de paastijd komen aan bod.
Volgens ons wordt dit een heel bijzondere avond en
we hopen dat velen aanwezig zullen zijn.
De aanvang is om 20.00 uur in de Martinushof te
Markelo.
Bestuur H.V.V.

BIJBELLEESROOSTER
februari 2018
Zo 25
Ma 26
Di 27
Wo 28
Do 1
Vr 2
Za 3
Zo 4
Ma 5
Di 6
Wo 7

2 Petrus 1:12-21
2 Petrus 2:1-10a
2 Petrus 2:10b-22
2 Petrus 3:1-9
maart 2018
2 Petrus 3:10-18
Spreuken 22:1-16
Jozua 1:1-9
Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Jozua 3:1-17

Blijf waakzaam
Zonde blijft niet
onbestraft
Honden
en varkens
Geen traagheid, maar
geduld
geduld naar
geduld
Uitzien
gerechtigheid
Goede naam en faam
Opvolgen
Mobilisatietijd
Op de wallen van Jericho
De rode draad
Stilstaand water

Do 8
Vr 9
Za 10
Zo 11
Ma 12
Di 13
Wo14
Do 15
Vr 16
Za 17
Zo 18
Ma 19
Di 20
Wo 21
Do 22
Vr 23
Za 24
Zo 25
Ma 26
Di 27
Wo 28
Do 29
Vr 30
Za 31
Zo 1
apr 2
Ma
apr
Di 3
apr
Wo 4
apr

Jozua 4:1-14
Jozua 4:15–5:1
Jozua 5:2-12
Psalm 6
Jozua 5:13-6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43
Jozua 11:1-15
Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-25(26)
Psalm 7
Marcus 14:1-11
Marcus 14:12-52
Marcus 14:53–15:47
Genesis 1:1–2:4a
april 2018
Marcus 16:1-8
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14–2:3
Sefanja 2:4-15

Een steen bijdragen
Vertel het aan de
kinderen
Inhaalslag
Gebed om genade
Omlopen
De muur valt
Wat ging er fout?
Straf op de zonde
List
Overwinning
Voorleesdag
Misleid
De eed blijft geldig
De zon blijft schijnen
Verslagen koningen
Veldslagen
In opdracht van God
Hooggespannen
verwachting
De
kracht van het gebed
Tegenstellingen
Weet je wel wat dat kost!
Maaltijd en meer
Gods Zoon lijdt
Dagwerk
De eerste getuigen
Waarschuwing
Oproep
Vijanden gestraft

MARKELO’S KERKKOOR

IN MEMORIAM
Het Markelo's Kerkkoor moest kort na elkaar helaas afscheid nemen van twee trouwe leden.
Op 19 januari overleed, geheel onverwachts, Ina Zendman-Elbert in de leeftijd van 69 jaar. Ina van "Seinen"
zong de sopraanpartij en werd lid in 1984, als jonge
moeder en ook daarna, wist ze altijd de tijd te vinden
om op de repetitieavonden aanwezig te zijn.
Op 27 januari bereikte ons het overlijdensbericht van
Henk Hidders, hij heeft gevochten en niet gewonnen;
hij werd 75 jaar.
Henk van "Boslonink" was lid sinds 1993 en zong als
bas in het koor. Een markant iemand die met een gevatte opmerking uit de hoek kon komen.
We hebben met respect van hen afscheid genomen. Er is
gemis, doch de herinneringen blijven. Alle goeds en
sterkte wensen we aan beide families en aan onze kerkkoorleden. Namens ons allen.
H. Beumer (voorz.)

Jaarvergadering
We begonnen het jaar met onze jaarvergadering op
maandag 8 januari jl. en keken terug op het afgelopen jaar.
Kerstnachtdienst zongen we onder leiding van Marjan Klaasen en Roel Praas in de Martinuskerk.
Jaarverslag en financieel overzicht werden uiteengezet, we zijn wel wat achteruit gegaan in het aantal leden maar contributieverhoging is nog niet aan
de orde.
We danken Henk Jansen die stopt als penningmeester. Betty Noteboom gaat zijn werkzaamheden overnemen. Wat fijn dat zij haar oude functie
weer wil oppikken. Een woord van dank ook aan
onze donateurs en de koorleden die de donaties elk
jaar ophalen.
Na een korte pauze volgde aandacht voor onze jubilarissen:
Alie Schreurs-Drent is 50 jaar koorlid en
Hetty Brands-van der Sluis 40 jaar.

Beiden zijn al op jonge leeftijd bij het koor gekomen. Alie kwam uit Holten en Hetty uit Hellendoorn. Ook de kinderen van de jubilarissen waren
aanwezig, er werden bloemen en een zilveren ketting c.q. armband aangeboden. Met de wens dat ze
nog lang mogen zingen bij ons koor.
De eerstvolgende keer dat we aantreden is Palmzondag 25 maart om 10.00 uur in de eredienst.
Een groet namens alle leden van het Markelo's
Kerkkoor.
FANCY FAIR
Voorjaarsmarkt fancy fair zaterdag 12 mei
2018
Dit jaar zal op de zaterdag voor Moederdag door de
fancy fair commissie een voorjaarsmarkt gehouden
worden. Dit is in en om de oude peuterspeelzaal
naast de Martinushof. Uiteraard doen wij weer ons
best, samen met de andere vrijwilligers, om er een
gezellige morgen van te maken met een mooi aanbod huishoudelijke goederen. De openingstijd is
van 9.00 tot 12.00 uur. Ook willen wij af en toe een
zaterdagmorgen open gaan.
Indien u nog bruikbare spullen heeft, wij denken
vooral aan kleine huishoudelijke spullen en/of goed
functionerende elektrische apparaten, houden wij
ons daarvoor van harte aanbevolen. Ook kleine
courante meubels zijn welkom (geen grote meubels, kasten of witgoed).

24 dec.
160,00 Insth.
25 dec. 106,49 106,49 211,31
30 dec.
365,46
31 dec. 51,08 51,08 90,00
Wij komen deze spullen, na beoordeling, dan graag
bij u ophalen. U kunt hiervoor contact opnemen
met Linie Welmer (tel.362601), Henk Janssen
(tel.364488) of Jan Nijland (tel.361952).
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De fancy fair commissie.
Giften van 15 okt. t/m. 31 dec. 2017
CvK.: College van Kerkrentmeesters.
Onderhoud kerk: E-D. 200,00 /
CvK.: W. 12,50 / D-K. 5,00 / J. 20,00 / N. 50,00 /
S-W. 5,00 / JWS. 10 00 / S. 5,00 / K-tZ. 15,00 / P-S. 10,00/
HL. 10,00 / B. 10,00 / R-H. 10,00 / MB. 10,00 / B-S. 10,00 /
W. 20,00 / HS. 10,00 / M-D. 10,00 / B. 5,00 / K. 10,00 /
U. 5,00 / E-D. 20,00 / JS. 100,00 / P-R. 10,00 / P. 20,00 /
K. 50,00 / N.N. 10,00 / H. 20,00 / AV. 10,00 / K. 10,00 /
Orgelfonds: D-S. 10,00
Verjaardagsfonds: WK. 15,00 / FJ. 5,00 / K. 10,00 /
JV. 5,00 / DB. 15,00 / TV. 10,00 / GS. 10,00 / AB. 10,00
/ H-H. 5,00 / H-H. 10,00 / S. 10,00 / HP. 10,00 / S. 5,00 /
S-V. 10,00
Diaconie:
Div. T-N. 10,00 en JK. 10,00
Bloemen: DK. 20,00 / dB. 10,00 / B-B. 20,00 / JWH. 10,00
/ E. 10,00 / JWS. 10,00 / S-T. 25,00 / W. 10,00 / GL. 5,00 /
JH. 5,00 / JHS. 10,00 / JP. 5,00 / P. 5,00 / DHH. 10,00 /
GS. 10,00 / FJ. 2,50 / DB. 10,00 / W. 5,00 / DK. 10,00 /
HB. 10,00 / H. 5,00 / M. 10,00 / MK. 5,00 / SW. 10,00 /
JV. 10,00
Fruitbakjes:
€. 727,80
Kalenders:
€. 85,00
Voedselbank: €. 51,00 +
Giften 1 januari 2018 t/m 12 februari 2018:
CvK: = College van Kerkrentmeesters:
HW. 10,00 / DE. 10,00 / JE. 2,40 / D. 20,00 / E. 5,00 /
A-W. 10,00 / JS. 10,00 / N.N. 20,00 /
Verjaardagsfonds: M. 12,50 /
Diaconie:
Bloemen: V. 10,00 / G. 20,00 / J-S. 10,00 / Z. 10,00 /
L. 15,00 / M. 12,50 / S, 10,00 / M. 10,00 / O-P. 10,00 /
N.N. 50,00 / K-V. 10,00
Fruitbakjes: V. 10,00
Voedselbank: dec.2017 €. 190,00.
Collecten 2017
15 okt. 29,63 29,62 76,30 CvK onderhoudfonds
15 okt. 21,25 21,25
57,30 Onderhoudf. Stokkum
22 okt. 36,37 36,36 314,00 KIA Guatemala
27 okt.
70,40 Anholtskamp. Diac.
01 nov. 35,38 35,37
Dankdag ½ CvK / ½ Diac.
05 nov. 64,70 64,70 233,35 Diac. Fruitbakjes
10 nov.
44,50 Anholtskamp. Diac.
12 nov. 19,20 19,20 61,90 CvK. St. Noaberschap
12 nov. 19,95 19,95 44,20 Elsen St. Noaberschap
19 nov. 33,47 33,46 79,00 Verjaardagsfonds
24 nov.
89,80 Anholtskamp. Diac.
26 nov. 115,57 115,57 249,72 CvK. Insth.Erediensten
26 nov.
1269,02 Elvis Soultimedienst
03 dec. 41,30 41,30 109,90 Diac. Kerstpakketten
10 dec. 29,23 29,22 63,15 CvK. Orgelfonds
17 dec. 226,30 226,30 400,85 Diac. St. Theo de Wit
17 dec. Volkskerstzang 232,39 St.Noaberschap
24 dec. 17,58 17,57 48,30 CvK. Kerkblad 10.00 uur
24dec.
349,07 Diac. Kind. in de Knel 19.30 uur
24 dec. 125,97 125,96 178,59 Diac. Kind. in de Knel

Collecten 2018:
07 jan. 32,50 32,50
14 jan. 35,78 35,78
14 jan. 21,95

21,95

21 jan.
26 jan.
28 jan.
04 febr.
11 febr.

49,70

49,70

43,08
42,46
51,80

43,07
42,46
51,80

Erediensten 22.00 uur
CvK. Onderhoudfonds
Top 2000 Dienst
Diac. St. ter Wille

73,20
80,30

CvK.: St. Noaberschap
Diac. Kia -oecumene
(dorp)
75,35 CvK.: insth. Buurt
diensten(Stokkum)
95,44 Diaconie
67,25 Anholtskamp Diac.
86,75 CvK.: Orgelfonds
127,30 Diac. Kia. ZWO
126,55 CvK.: Themadienst

Zendingscollecte voor de sterke vrouwen in
West Papoea. (voorheen Nieuw Guinea)
Overal in West Papoea
zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en
volk. Dat is hard nodig
maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn
voor een leven binnenshuis. Veel van de vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W, vlakbij Jayapura, leidt hen op. Wie
niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt
vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden,
zodat ze sterker in hun schoenen staan én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun
dorpen en hebben dan een voortrekkersrol in de
lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en
samenleving en geven betrouwbare informatie over
ziekten zoals aids.
Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.
Met de collecte op 4 maart steunt u dit werk van
Kerk in Actie in West-Papoea.
PAASGROETEN ACTIE
ZWO nodigt u weer uit om mee
te doen aan de paasgroeten actie
van de PKN.
Op zondag 18 maart deelt de
ZWO-groep de kaarten uit en zij
vraagt u om er thuis iets bemoedigends op te zetten en daarna
met een postzegel er op weg te
sturen.
Tijdens een feestelijke kerkdienst
met Palmpasen worden deze
kaarten aan mensen in gevangenissen gegeven.

VLUCHTELINGEN IN HET MIDDEN-OOSTEN
In de Stille Week staan we stil bij het lijden van
Christus, maar ook bij het lijden van de mensheid.
Lijden is moeilijk om onder ogen te zien, zeker als
het ons persoonlijk raakt. Maar ook door het lijden
van de medemens ver weg kunnen we ons machteloos voelen.
Daarom wil ZWO in de stille Week voor Pasen op
28 maart een samenzijn organiseren om hierbij stil
te staan.
Wij willen dit doen door middel van een eenvoudige
gezamenlijke maaltijd, waarbij we willen stil
staan bij hen die lijden doordat zij van haard en
huis verdreven zijn. Deze (Midden-Oosterse) maaltijd begint om 18.00 uur en wij vragen een bijdrage van € 7,50. Na aftrek van de kosten wordt uw
steun overgemaakt naar het 1e kwartaal 2018 pro-

ject van ZWO/Kerk in Actie voor vluchtelingen: “Op
zoek naar veiligheid”
Daarna is er de mogelijkheid om deel te nemen
aan de vesper dienst om 19.30 uur in de kerk.
Het grootste deel van uw bijdrage gaat naar Kerk
in Actie om hun werk daar onder de vluchtelingkinderen te steunen.
Een intekenlijst ligt vanaf medio maart in de kerk
en in de Martinushof.
Ook via email kunt u zich aanmelden bij:
diaconie@pkn-markelo.nl

Samen zingen en spelen in de kinderkerk
Op 11 maart wordt voor de allereerste keer een kinderkerk gehouden in de Martinuskerk. Baby’s, peuters,
kleuters en de al wat oudere kinderen tot 12 jaar, alle kinderen mogen komen!
Voor in de kerk liggen kussens waar we gezellig met elkaar gaan zitten. We gaan al spelend luisteren naar
het verhaal van de ark van Noach verteld door dominee Beer. Alle
dieren mogen mee op de ark, heb jij ook een knuffel die mee wil?
Dan mag je die meenemen. Pas op dat je niet nat wordt, want
het gaat natuurlijk regenen! Ook gaan we samen leuke liedjes
zingen en muziek maken. Na de dienst is er ranja, koffie en thee
met wat lekkers zodat we gezellig met elkaar kunnen praten.
En natuurlijk hoort iedereen er bij, dus papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s, de buurman en de buurvrouw; iedereen is 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.
Gezelligheid en plezier zijn daarbij heel belangrijk. Iedereen hoort er bij: jong en oud.
Graag tot ziens op 11 maart om 15:00 uur in de
Martinuskerk in Markelo
Corine Jansen, Arne Wessels, Marjolein Lambers,
Marlies Dondertman, Olga van het Goor en Baukje
Hoevink

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

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

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

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

Mogen we ook op u rekenen?

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

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

In de bloembol is de krokus,
In de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
Uit het Liedboek van de kerken

