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DEEL JE LEVEN…. 
…….. 

VOEDSELBANK ACTIE 
van 8-11 november 

Martinushof en 
Martinuskerk 

 
OOGST-

GEZINSDIENST 
zondag 11 november 

10.00 uur 

 
MARTINUSKERK 

GEDACHTENISDIENST 

zondag 25 november 
10.00 uur 

 
OUDERENMIDDAG 

ANHOLTSKAMP 
Donderdag 29 

november 

14.00 uur 
 

GEZINSDIENST  

2 december 
10.00 uur 

Met medewerking van  
MAR-CANT 
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We denken vaak dat mensen in de loop der jaren steeds in-
telligenter worden maar toch vraag ik me dat af, als ik op 
vakantie, in eeuwenoude bouwwerken kom die enorm vak-
kundig en kunstzinnig zijn ontworpen en gemaakt. Wat 

konden ze toen ook al veel en met minder hulpmiddelen 
dan nu. Wat mij ook mateloos boeit is de ontwikkeling van 
de zogenaamde kunstmatige intelligentie. Computers kun-

nen steeds meer, ze kunnen inmiddels  zichzelf verbeteren en nemen steeds meer taken over. Door allerlei 
zogenaamde logaritmen zijn computers in staat om haarfijn toekomstige situaties te voorspellen. Ik las een 
artikel dat computers op den duur, beter dan artsen, diagnoses kunnen stellen. Dat allemaal door een enor-

me hoeveelheid data van ziektebeelden in te voeren en met elkaar in verband te brengen. Waar loopt deze 
ontwikkeling op uit, vraag ik me dan af. Zullen computers ons de baas worden in de toekomst? Gaat (kunst-
matige) intelligentie de dienst uitmaken? 
 
Ik moet onmiddellijk den-
ken aan een verhaal dat 

Jezus vertelt in Marcus 4. 

Zoals zo vaak bedient hij 
zich van de dagelijkse 
praktijk. Hij kijkt rond en 
ziet boeren zaad strooien. 
Ze zijn er maar wat druk 
mee en op deskundige 
wijze wordt er geplant. 

Oppervlakkig gezien zou 
je zeggen dat de boer 
verantwoordelijk is voor 
de oogst. Hij heeft er im-
mers voor gewerkt, hij 
bewerkt met verstand van 

zaken de akker. 
Maar….. zo zegt Jezus, het 
grote geheim vindt plaats 
als de boer slaapt. Hoe 

het zaad ontkiemt en 
groeit, onttrekt zich aan 
onze waarneming. Het 

blijft een mysterie hoe dat 
gebeurt onder de grond. 
 
Zo gaat het, denk ik, ook met ons leven. Natuurlijk heb we er wel degelijk invloed op. We zaaien en planten 
en doen ons best en toch blijkt het leven niet zo maakbaar als soms gedacht wordt. In onze maatschappij 
bestaat de behoefte om alles te regelen en te bestieren. Maar het leven laat zich niet managen. Ik denk dat 
iedereen daar wel voorbeelden van heeft…….Ons leven is een geheim… 

 
We leven toe naar het einde van het kerkelijk jaar waar we onze overledenen gedenken. Juist de dood be-
paalt ons bij de vraag wat het echte geheim van ons leven is.  
Ik moet weer denken aan het verhaal van het zaad in de akker. De essentie van ons bestaan is een mysterie 
dat wij niet kunnen bevatten maar dat ons omvat. Het zaad in de aarde lijkt verloren, onzichtbaar voor onze 
ogen. Maar er is een laag onder de oppervlakte en daar gebeurt een mysterie waar ons verstand niet bij kan. 

Zo zijn de waardevolle dingen in het leven een mysterie. De liefde bijvoorbeeld. Niet te managen, niet te stu-
ren maar een geheim. En niet minder het leven zelf. Een geheim dat ons vertelt dat – ook al is ons aardse 

leven ten einde - we nooit uit Gods hand vallen. Hoe en wat? Dat blijft een mysterie tot op de jongste dag.  
’t Is een geheim waar we ons aan mogen toevertrouwen. 
 
Nee, ik denk niet dat computers (kunstmatige intelligentie) de uiteindelijke toekomst van ons leven gaan be-
palen. Het echte geheim van ons leven is veilig bij God. Hij houdt ons vast door de dood heen. 

Hoe? Ik zou het niet weten. Het zaad groeit als de boer slaapt……. 
Ds. Rob. Nijhuis 

 

  

Als de boer 
slaapt……. 
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Zondag 4 november  
     Martinuskerk 
     10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
     Elsen buurtdienst 

     10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte beide diensten: CvK / instandhouding buurtdiensten 

Woensdag 7 november Brookschole- Dankdag 
15.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Eindcollecte: CvK en Diaconie 

Zondag 11 november Martinuskerk - Oogstgezinsdienst  
10.00 uur  hr. Y. Breemes uit Rijssen 

Eindcollecte: Diaconie / fruitbakjes 

Vrijdag 16 november Anholtskamp – Viering H. Avondmaal 

15.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie 

Zondag 18 november Martinuskerk – Doopdienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Eindcollecte: CvK / 
Koffiedrinken na de dienst 

Zondag 25 november Martinuskerk – Gedachtenisdienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra en ds. R. Nijhuis 
Eindcollecte: CvK / Noaberschap 

Koffiedrinken na de dienst 

Vrijdag 30 november Anholtskamp – Zangavond 
18.45 uur  ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie 

Zondag 2 december Martinuskerk 1e advent 
Met medewerking van het koor Mar-Cant 
10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 
Eindcollecte: CvK / 

Zondag 9 december Martinuskerk 2e advent 

10.00 uur ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Kerstpakketten minima Hof v Twente 
 

BIJ DE DIENSTEN 
BUURTDIENST HERIKE-ELSEN 
Zo vlak voor dankdag staan we stil bij de bron van alle leven, 
waaruit we nog altijd kunnen putten. Omdat God een God is die 
blijvend voor ons zorgt. Lezingen: Genesis 1: 9-13 en Mattheüs 6: 

25-34 uit de Bijbel in Gewone Taal. Jong en oud zijn welkom. 
 
DANKDAG 
Zo droog als het dit jaar was, hebben we hier niet eerder meege-
maakt. Markelo en omgeving was soms zelfs het droogste plekje 
van het hele land. Kunnen we dit vaker verwachten? In de voorbe-
reiding op de dankdienst werd verteld van een bezoek aan de tradi-

tioneel levende geloofsgemeenschap de Amish. Voor hen zijn 
teksten uit Deuteronomium richting gevend. Een gedeelte uit dit bij-

belboek zullen we nu gebruiken, namelijk hoofdstuk 11: 8-15. Het 
gaat daar ook over regen op zijn tijd. U bent welkom in de Brook-
schole woensdag 7 november 15.00 uur. 

 

 

 

 
 
 

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. Baukje Hoevink  (financiën) 
Woensdag & vrijdag van 10 - 12 uur 
Mw. Teuni Hoogendam  (leden adm.) 
 
Coll. van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL73RABO0340701153 
Noabers  
Bankrekening:  NL59RABO0373724861 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL65RABO034 0700327 
 
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:   
                 3 december 2018  
Inleveren kopij vóór:  22 november 2018. 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau 

Kerkdiensten 
 

In verband met de privacy wetgeving (AVG) is herroeping 
mogelijk. Dit houdt in dat u bezwaar kunt maken over het 
plaatsen van een foto of het noemen van een naam zonder 
toestemming en dat u deze naam of foto in de digitale versie 
kunt laten verwijderen. 

mailto:h.bolink@bvna.nl
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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ANHOLTSKAMP 
Wie minder goed in staat is om een avondmaalsvie-
ring mee te maken in de kerk, krijgt de kans om er 
in een middagdienst op 16 nov. om 15.00 uur bij te 

zijn in de Anholtskamp. Schroom niet om te komen. 
Op de laatste vrijdag van de maand (30 nov.) is er 
een zangavond met een mix van kerkelijke en we-
reldse liederen. 

 
DOOPDIENST 
Wie een kind wil laten dopen op zondag 18 novem-
ber, wordt gevraagd om zich van tevoren aan te 
melden bij ds. Dijkstra, die in deze dienst voorgaat. 

Een volgende doopdienst is gepland op zondag 3 
maart 2019, dan met ds. Rob Nijhuis als voorgan-
ger.  

OOGSTGEZINSDIENST EN FRUITBAKJES 
Op zaterdagmorgen 10 november om 9.00 uur 
hebben we u weer nodig voor het opmaken van de 

fruitbakjes in de consistorie of de kerk. 
Op zondag 11 november houden we weer de 
oogstgezinsdienst in de Martinuskerk. Na de dienst 
zal u gevraagd worden om fruitbakjes te brengen 
bij oudere of zieke gemeenteleden. Helpt u ook 
mee met rondbrengen? 

 
GEDACHTENISDIENST 
Op zondag 25 november zullen we de overledenen 
van het afgelopen kerkelijk jaar gedenken, voor zo-
ver daartoe een verzoek is gedaan. Wie zou willen 

dat zijn of haar dierbare wordt herdacht in de 
dienst, kan dat aangeven bij ds. Marten Dijkstra of 
Gerda Vedders-Vasters. Als dat voor 20 november 

gebeurt, kunnen we deze naam toevoegen aan de 
af te lezen lijst van overledenen en een gedachte-
nisblad maken waarop de naam van de overledene 
staat geschreven. Het hoeft bij deze gedachtenis 

niet te gaan om een lid van de kerk. Op dinsdag-
avond 20 november wordt de liturgie gestencild. 
Er blijft ook de mogelijkheid bestaan om in de 
dienst zelf een naam te noemen op het moment 
van een persoonlijke gedachtenis, waarbij een 
kaars wordt aangestoken. Wie op 1 november van 
dit jaar overlijdt of erna, kan ook pas het volgende 

jaar worden herdacht. Die keuze is aan diens fami-
lie of naasten. Dan blijft het gedachtenisblad nog 
een jaar langer in de kerk hangen. Degenen van 
wie de uitvaart valt in de week voorafgaand aan de 
25e november worden in ieder geval een zondag la-
ter herdacht (2/12) en pas het volgende jaar mee-

genomen in de gezamenlijke gedachtenis. Voor 

vragen en contact: Marten Dijkstra, tel. 0547-
361238, mobiel: 06-21655961 of email: 
martends@caiway.net.  
Of: Gerda Vedders-Vasters, tel. 0547-362110,  
mobiel: 06-51029818.  

 
KERKDIENST ZONDAG 2 DECEMBER MET ME-
DEWERKING VAN MAR-CANT  

Op de eerste zondag in advent werkt het vrouwen-
koor Mar-Cant mee aan een dienst van gebed, zang 

en dans. Voorganger in deze dienst is mw. Dini 
Beuving.  
In het kader van het 30-jarig jubileum van het koor 

zingen de vrouwen van Mar-Cant voor u en met u. 
Maar Mar-Cant doet dat niet alleen, ze krijgen hulp 
van kinderen en kleinkinderen. 
Mar-cant bestaat uit 30 vrouwen, die laten zien dat 
ze veel plezier hebben in het zingen. Het repertoire 
van dit koor is heel divers, niet alleen licht klassiek, 

maar ook folk en gospel.  
U zult voorbeelden hiervan kunnen beluisteren in 
deze dienst.  
Dirigente is Frauke Langbein. Ze werkt al jaren met 
verschillende koren en is zeer deskundig. 
Momenteel volgt Frauke de Deense master-
opleiding “Vocal Leadership”. 

Ze enthousiasmeert zowel koor als luisteraars.  

U hoort o.a. het Russische lied Tebe Poem, ver-
schillende Afrikaanse liederen, het Zweedse lied 
Gabriela’s Sång en Groter dan ons Hart. 
 
AGENDA 
Zanguur: Op de eerste maandag van de maand is 

er van 19.00 tot 19.45 uur zingen in de Martinushof 
onder leiding van Bep van der Zwan. De meeste 
liederen komen uit het liedboek, maar we gebrui-
ken ook andere bundels. Nieuwsgierig? Doe gewoon 
mee, op 5 november en 3 december. Het gaat niet 
om zangkunst maar om zangplezier.  

Zingeving: Op maandag 5 november staan we in 
de consistorie stil bij armoede en rijkdom en dat 
wat ons leven waardevol maakt. Het begint om 
19.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Leiding 
en info: Marten Dijkstra. 
Rondom de Zonneweg: Op dinsdag 27 november 

is er bij John en Janneke Hofman aan de Zonneweg 

22 een gespreksavond onder leiding van ds. Marten 
Dijkstra. Het onderwerp voor deze keer is nog on-
bekend. De vorige keer ging het over de discussie 
over de in de kerkorde verwoorde onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël, naar aanleiding 
van een publicatie van ds. Jan Offringa op een 
website van liberale theologen. Wie interesse heeft, 

kan contact opnemen met John Hofman, tel. 0547-
362726. 

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST 
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de 
consistoriekamer. Alle kinderen t/m 3 jaar zijn 
welkom bij de oppasdienst.  

De kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de 
kindernevendienst! Deze begint in de kerkzaal 
maar tijdens de dienst gaan de kinderen, na het 

aansteken van de lantaarn, naar de consistorieka-
mer. 

ZONDAGSSCHOOL 
Elke zondag om 10.00 uur ben je welkom in de 

Beestenboel in Elsen. Je hoeft niet persé in Elsen te 

wonen om naar de zondagsschool te gaan! 

 

 

mailto:martends@caiway.net
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HUISKAMERTAFEL 

Iedere donderdagmorgen kunt u 
vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur ge-
zellig een kopje koffie of thee 
komen drinken aan de huiska-
mertafel 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!  
 

 
WIJ GEDENKEN 

Op de leeftijd van 73 jaar overleed op 23 septem-
ber in haar woning aan de Bovenbergweg Hanna 
Elkink-Ikkink. Ze was sinds 2014 weduwe van Teu-
nis Elkink met wie ze in 1969 was getrouwd. Ze 
kregen twee zoons, Erik en Arend, die naast hen 
bleven wonen, toen ze zelf een partner vonden en 

trouwden. In het begin van haar huwelijk deed 
Hanna schoonmaakwerk bij een huisarts in de 
buurt. Daarnaast heeft ze veel werk verzet op hun 
eigen boerderij. Als boerendochter, afkomstig van 
de Grotegoorsdijk, was haar dit wel toevertrouwd. 
Ze stond liever op het land of in de schuur dan in 
de keuken. Dat was mede mogelijk dankzij de aan-

wezigheid van haar schoonmoeder, die huishoude-

lijke taken uit handen nam. Op latere leeftijd kon 
Hanna iets terug geven aan zorg, toen dat nodig 
was. Hanna was lid van het huisvrouwenorkest en 
zat bij de Plattelandsvrouwen, de Vrouwen van Nu. 
Ze stond positief in het leven, ook toen ze in 2013 
te maken kreeg met de ziekte van Kahler. Maar 

langzaamaan gingen haar krachten wel achteruit. 
De kinderen en kleinkinderen bewonderen haar 
voor haar instelling en zijn haar dankbaar voor de 
liefde en zorg die ze gaf. Moge Hanna zich welkom 
weten bij God. 

 
Op 14 oktober overleed Dina Krabbenbos-
Oosterkamp in haar appartement bij Herfstzon in 
Goor. Tijdens de uitvaart in Markelo vertelden 

kleinzoon Tim en schoondochter Riet over haar le-
ven. Dina groeide met zes jongere broers op in Els-
en, tot ze in 1952 trouwde met Jan Hendrik Krab-

benbos en op zijn boerderij kwam te wonen aan de 
Holterweg, nu Luttekeveldweg geheten. In haar 
kreeg hij een boerin in hart en nieren, die veel lief-

de had voor planten en dieren. Ze deed haar werk 
in alle bescheidenheid en was meegaand. Voor be-
zoek nam ze de tijd. Na het overlijden van haar 
man in 2007 en het sterven van hun enig kind Jan 
in 2008 was ze in staat om ondanks het verdriet 
met een positieve instelling verder te gaan. Ze 
bleef de contacten in de buurt en met familie en 

vriendinnen onderhouden. Verder was ze tot het 

laatste toe lid van de ´Vrouwen van Nu´ en de 
kaartclub van de Achterhoek. Toen ze een jaar ge-
leden zelf ziek werd, ging ze dapper door, tot het 
afgelopen zomer nodig werd dat ze werd opgeno-
men in de hospice in Rijssen. Gelukkig bleek het 

mogelijk om nog naar het verzorgingshuis in Goor 
te gaan. Dina is 86 jaar geworden. Moge ze vrede 
vinden bij God. 

 

Op 19 oktober overleed de heer Frederik Jan Kno-
pers. Hij is 88 jaar geworden.  
Frederik was een man met wat we in ons dialect 
‘een breed verstand’ noemen. Hij was in ontzettend 
veel dingen geïnteresseerd en wist overal over mee 

te praten. Dat uitte zich ook in de contacten met 
anderen; oprechte betrokkenheid vooral bij het wel 
en wee van zoon Hans en schoondochter Hennie. 
Frederik betekende zoveel in hun leven. Hij was 
metselaar van beroep. Met z’n grote handen heeft 
hij een enorme hoeveelheid stenen weg gemetseld 

in z’n leven. Die stenen stonden centraal in de af-
scheidsdienst die op 25 oktober plaatsvond. Frede-
rik heeft, naast bakstenen, ook stenen gemetseld 
die blijven ook al is hij niet meer onder ons. Spre-
kende stenen van liefde, geïnteresseerdheid en 
zorgzaamheid. Duurzaam tot en met.  

Ook aan onze kerk droeg Frederik z’n steentje bij. 

Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk, omdat hij eigen-
handig aan de pastorie metselde, maar ook figuur-
lijk; jaren lang was hij notabele in onze gemeente. 
Op 25 oktober hebben we Frederik te ruste gelegd 
bij zijn vrouw Jo op de begraafplaats aan de Goor-
seweg. En we spraken de hoop uit dat de toekomst 
van God al onze verwachtingen zal overtreffen. 

 Ds. Rob. Nijhuis 
 

ONTSPANNING IN HET BOS 
Op een mooie herfstdag liepen Aafke en ik over de 
Herikerberg, toen we in de verte een groep mensen 
aan tafels zagen zitten. Al snel herkenden we dat 

het hier ging om leden van het culinair vinologisch 
broederschap het Pötje. Even later nipten we aan 
een goed glas Italiaanse wijn, tot wij onze weg 
weer opgewekt vervolgden. Ik weet me dan be-

voorrecht, want het kan heel anders. Geniet dan 
van het goede dat dit leven biedt, en laat het toch 
alstublieft niet uit de hand lopen, door wat groot-

machten elkaar toeroepen. Naast gezondheid is 
vrede zo ontzettend kostbaar. Het is niet te onder-
schatten hoe bijzonder het is, wanneer je in alle 
rust een wandeling kunt maken door het prachtige 
Twentse landschap. 
 
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 

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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WIJ GEDENKEN 
Omringd door haar naaste familie overleed Hanna 
Bomans-Welmer op 1 oktober op 93-jarige leeftijd 
thuis aan de Stokkumerweg 3. Ze was sinds 2007 
weduwe van Hendrik Bomans, die toen in een ver-
pleeghuis verbleef. Tijdens haar afscheid haalden 
de beide kleindochters dierbare herinneringen op. 

Hun verhaal getuigt van een oma en oud-oma die 
bescheiden, lief en zorgzaam was. We lazen uit 
Psalm 133. Dat illustreert hoe de onderlinge ver-

houdingen waren: ‘Wat is het leven goed en mooi 
als mensen in liefde met elkaar leven.’ Ze deelde 
de woning met haar schoonmoeder en met een 

schoonzus. Beiden waren al op jonge leeftijd we-
duwe geworden. Tot haar trouwen woonde ze in bij 
familie, waar ze hielp in de huishouding en zorgde 
voor een gehandicapt kind. Bij haar eerste zwan-
gerschap ging het bij de geboorte mis. Zoon Henny 
kwam enkele jaren later gezond en wel ter wereld. 
Toen hij trouwde met Dinie kwamen zij erbij wo-

nen. Mede daardoor was het mogelijk dat Hanna 
niet naar een verzorgingshuis hoefde. Bij de uit-
vaart waren ook mensen aanwezig, van wie de ou-
ders tijdens de oorlog bij de familie Bomans onder-
dak hadden gevonden. Moge zo ook Hanna een 
nieuw onderkomen vinden bij de Eeuwige. MD 
 

 

 
 
HELP DE VOEDSELBANK 
Helaas is het, ondanks onze welvaart, nog steeds 
nodig dat er Voedselbanken zijn.  

Ook in Markelo 
willen wij gehoor 
geven aan de di-
aconale roeping 
van de kerk: om-
zien naar mensen 
die hulp nodig 

hebben.  
De Voedselbank 
Midden Twente 
verzorgt de voed-
selhulp voor deze mensen. 
We hopen weer, net als vorig jaar, dat er 6 volle 

kratten naar de voedselbank kunnen gaan…. 

U kunt uw houdbare en non-alcoholische producten  
woensdag 7 november ’s middags meebrengen 
naar de oogstdienst in de Brookschole; 
donderdag 8 november van 10 - 12 uur en 
zaterdag 10 november van 10-13 uur kunt u het 
naar de Martinushof brengen; en ook kunt u het 

zondag 11 november voor de kerkdienst in de 
Martinuskerk afgeven. 
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

De 2e collecte op 11 november tijdens de oogstge-
zinsdienst wordt gebruikt voor de aankoop van fruit 
voor de fruitbakjes die bij langdurig zieken en ou-
deren boven 80 jaar worden bezorgd.  
Hebt u een collecte gemist en u wilt toch graag bij-

dragen aan één van de collecten?  
Dat kan; U kunt uw gift overmaken naar de reke-
ning van de Diaconie NL65 RABO 0340700327 met 
vermelding waarvoor de gift bestemd is.  
Ook voor een gift aan de voedselbank kunt u dit 
rekeningnummer gebruiken. 
Alvast hartelijk dank.  

 
KINDERKERK 

KNUTSELCLUB 
Maandelijks kunnen 
kinderen van de ba-
sisschool gezellig sa-
men knutselen in de 
Martinushof. Op de 
foto's is te zien dat 
ze er weer iets moois 
van hebben gemaakt. 
Dit jaar is er nog 1 
avond gepland en wel 
op donderdagavond 
29 november van 
18.30 tot 19.30 uur. 

Kosten € 1,00. Opgave is niet nodig. Kom jij ook? 
 
Onze leidster Jolanda 
en haar man Arjan 
vierden onlangs feest. 
25 jaar getrouwd en 
samen 100! Arjan en 
Jolanda van harte ge-
feliciteerd met deze 
mijlpalen en nog veel 
geluk samen! 
 
 
KINDERNEVENDIENST  
Het duurt nog eventjes, maar de KND is alweer 
druk bezig met de voorbereidingen voor de ad-
ventstijd en kerst. Vanaf 9 december gaan we be-
ginnen met de mooie kerstverhalen uit de bijbel. 
We gaan knutselen, spelletjes doen, muziek luiste-
ren en natuurlijk gezellig met elkaar praten.... 
KND is er elke zondagochtend tijdens de kerk-
dienst van 10.00 uur.  
Tot dan! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  

bellen met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 

 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

 

Diaconie 
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VAN DE ZONDAGSSCHOOL  

Op zondagmorgen 4 november is er 
een gezinsdienst in Elsen, waar de 
kinderen van de Zondagsschool ook 
bij aanwezig zullen zijn.  
Op zondagmorgen 11 november is 

er een gezinsdienst in de Martinus-
kerk waar de kinderen van de Zon-

dagsschool ook aan mee zullen werken met het 
rondbrengen van fruitbakjes.  
Op zondagmorgen 18 november zijn we ook een 
morgen in Markelo bij de doopdienst.  
De kinderen van de Zondagsschool zijn druk aan 

het oefenen met het Onze Vader. De meiden had-
den een leuke activiteit bedacht voor als ze het 
kennen en ja hoor we hebben een heerlijke kwark-
taart gemaakt. Het was wel erg lastig om dit blind 
te maken dus af en toe hebben we gesmokkeld. 
Het thema van deze morgen, Bartimeüs bedelaar, 

hadden we naar voren geschoven in verband met 
de herfstvakantie.  
Na de bijzondere diensten zullen we ons gaan 
voorbereiden op het kerstfeest en natuurlijk op de 
kerstmusical Knetter. Wat er zich allemaal in dit 
kerstspel afspeelt zullen we laten zien en horen tij-
dens ons kerstfeest en misschien lichten we een 

klein stukje van de sluier op in het volgende kerk-
blad.  
Heb je zin om een keer te komen kijken of de sfeer 
te proeven, kom gerust naar de Beestenboel. We 
zijn daar op zondagmorgen van 10.00 uur tot ± 
11.00 uur.  
 

  
BIJBELS TE OVER! 

 

HERVORMDE VROUWEN  
             VERENIGING  

                 MARKELO 
 
 

Uitnodiging donderdag 22 november a.s. in de 

Martinushof aanvang 20.00 uur. 
 
Beste Dames, 
 
Wij hebben ds. Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde 
uitgenodigd. 
Onder de titel “struikelstenen van geloof” gaat hij in 

op één van de moeilijke kanten van het geloof. 
Het evangelie vertelt een boodschap van geloof, 
hoop en liefde. 
Het is een steun in de rug en een bemoediging als 

er tegenslagen zijn. Maar dat geloof zelf kan ook 
een struikelsteen zijn.  

Welke beelden leven bij ons en waar komen die 
vandaan? Struikelstenen: wat doen we ermee? 

Gaan we er stilletjes aan voorbij?  
Of gaan we de uitdaging aan om een weg te vinden 
om ze een plaats te geven in het leven. Het wordt 
een interessante avond. 

Wij hopen vele dames te mogen begroeten. 
 

OUDERENMIDDAG ANHOLDSKAMP 
Op donderdag 29 november organiseert de Her-
vormde Vrouwenvereniging Markelo VOOR ALLE 
OUDEREN UIT MARKELO om 14.00 uur een ge-
zellige middag in de Koekoekszaal van Woonzorg-
centrum De Anholtskamp. 
 

Het Duo NulenniX zingt vooral liedjes die dreigen in 
de vergetelheid te geraken. 
Toch zullen vooral de al wat oudere luisteraars de 
liedjes herkennen. 
Het geheel wordt op een grappige wijze aan elkaar 
gepraat. 

 

 
 
Ook wordt een aantal liedjes uitgebeeld door ver-
kleedpartijen. Zo kan worden uitgebeeld: een 

zwerver, een boertje, een bajesklant etc. 
Het duo zingt tweestemmig en wordt begeleid door 
gitaar en voettrommeltje. 
 

Wij hopen vele dames en heren uit alle hoeken van 
Markelo te mogen begroeten. 
Hebt u geen vervoer en wilt u toch graag komen, 

bel dan naar Mevr. Leidy ter Haar tel 0547 361733. 
 
Vervolg ‘Algemeen’ op bladzijde 10 
  

Algemeen 
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Van het kerkelijk bureau 
 
BELANGRIJK! Informatie over de wijziging van bankrekeningnummers. 
BEWAAR deze informatie alstublieft bij uw administratie! 
 
Wij willen u op de hoogte brengen van enkele wijzigingen in het betalingsverkeer per 1 november van dit jaar. 
 
Ten eerste. 
Een aantal rekeningnummers van de Martinuskerk zijn ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) 
te Gouda. Tot nu toe maakt de SKG gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers. Per 1 november is dit 
niet meer mogelijk en gaat de SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. 
Hierdoor wijzigen de rekeningnummers die we bij SKG hebben ondergebracht per 1 november 2018. 

Dit heeft de onderstaande gevolgen: 
 

 Heeft u ons gemachtigd om (periodiek) een bedrag van uw rekening te incasseren? 

Dan ziet u vanaf 1 november een ander tegenrekeningnummer op uw rekeningafschrift. Het gaat hierbij om 

de kerkelijke bijdrage en bijdragen aan de Noabers. 

 Heeft u in internetbankieren zelf een periodieke overboeking ingesteld naar één van de hiernaast genoemde 

rekeningnummers? 

Dan vragen we u het huidige nummer van de tegenrekening te wijzigen naar het nieuwe nummer. 

Zolang u dat nog niet gedaan heeft, worden overboekingen via de overstapservice tijdelijk doorgestuurd 

naar het nieuwe rekeningnummer. U ziet het woord ‘overstapservice’ terugkomen op uw bankafschrift. U 

kunt dit zien als een herinnering om de wijziging alsnog door te voeren. 

 Heeft u nog acceptgiro’s van de Martinuskerk met een oud rekeningnummer? 

Dan vragen we u deze niet meer te gebruiken. 

 Voor uw bijdrage aan de solidariteitskas ontvangt u vlak voor de zomer van 2019 een acceptgiro van de lan-

delijke PKN met daarop het nieuwe rekeningnummer. 

Ten tweede 
Het betalingsverkeer voor de Noabers brengen we vanaf nu volledig onder bij de SKG. 
Het nieuwe rekeningnummer voor het overmaken van een bijdrage vindt u hiernaast en in het colofon van elk 
kerkblad. 
 
Ten derde 
Sinds het kerkblad in kleur wordt gedrukt, ontvangt u geen acceptgiro’s meer voor een bijdrage aan het fonds 
voor het kerkblad, het verjaardagsfonds of de zondagsschool. U kunt uw bijdragen echter nog steeds overmaken 
naar de hiervoor gereserveerde rekeningnummers. 
Vermeld bij uw bijdrage voor verjaardagsfonds of kerkblad de omschrijving voor welk doel de gift is. Anders is 
het NIET mogelijk uw bijdrage op het betreffende fonds te boeken.  
 
Ten vierde 
Wij vragen u vooruitlopend op de Actie Kerkbalans 2019 uitdrukkelijk uw kerkelijke bijdrage over te maken 
onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Hierdoor is het uitgesloten dat uw bijdrage verkeerd wordt 
geadministreerd. 
 
Hiernaast vindt u alle gegevens overzichtelijk bij elkaar. Dank voor uw aandacht. En mocht u vragen hebben, dan 
kunt u zich wenden tot het kerkelijk bureau.  
De contactgegevens staan in het colofon. 
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Overzicht van alle kerkelijke bankrekeningnummers 
 
Deze nummers blijven hetzelfde: 

Coll. van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente     NL73 RABO 034 07 011 53 

Diaconie Protestantse Gemeente      NL65 RABO 034 07 003 27 

Zondagsschool         NL42 RABO 034 07 534 12 
  
Gewijzigde nummers: 

Noabers         NL59 RABO 037 37 248 61 

Protestantse Gemeente Markelo inz. Kerkblad en Verjaardagsfonds  NL81 RABO 037 37 248 53 

Protestantse Gemeente Markelo inz. Solidariteitskas belijdende leden NL09 RABO 037 37 248 88 

Protestantse Gemeente Markelo inz. Solidariteitskas doopleden  NL84 RABO 037 37 248 96 
 
Nieuwe tegenrekeningen automatische incasso’s: 

Kerkelijke bijdrage        NL06 RABO 037 37 248 45 

Noabers         NL59 RABO 037 37 248 61 
 
Tot slot 
Totdat de drukwijze van het kerkblad veranderde, kreeg u eenmaal per jaar een acceptgiro voor Verjaardags-
fonds, Kerkblad of Zondagsschool. Dank aan iedereen die desondanks een bijdrage voor die doelen heeft over-
gemaakt sinds het kerkblad in kleur verschijnt.  
Om oude tijden een beetje te doen herleven, ziet u hieronder de vertrouwde plaatjes terug. 
In genoemde periodes kunt u hetzelfde beeld in het kerkblad verwachten, met daarbij een oproep om uw bij-
drage voor het betreffende doel over te maken naar de betreffende rekening. 
 
  

Maart: Verjaardagsfonds 

Juli/augustus: Kerkblad 

NL81 RABO 03737 248 53 

t.n.v. Prot. Gem. Markelo inz. 

Kerkblad en Verjaardagssfonds 

o.v.v. het doel 

December: Zondagsschool 

NL42 RABO 034 07 534 12 

t.n.v. Zondagsschool 
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DE DONKERE DAGEN …  
 
 
De tijd vliegt. Zomaar is het november. Etalages la-
ten snoepgoed zien, en al een enkele kerstbal.  

Hoe kun je, tussen alle drukte en bezigheden, dan 
momenten van rust vinden? 
Om vorm te geven aan het toeleven naar de Kerst-
viering, heeft het Nederlands Bijbelgenootschap 
een kalender samengesteld. Per dag een bijbelvers, 
een prachtige kunstuiting en een korte toelichting.  
De kalender wordt u gratis aangeboden. Bij de con-

tactpersonen kunt u de kalender bekijken en aan-
vragen, of u bestelt deze zelf via de website van 
het N.B.G.  
Laat u meenemen, want 'Het wordt licht'.  
cp  Dini Rozendom (tel 362171)  
     Teuni Hoogendam (tel 352554) 

 

 
 

 november 2018  

Zo 4 Openbaring 4:1-11 Open deur 

Ma 5 Psalm 21 Koningslied 

Di 6 Marcus 11:27-33 Legitimatie 

Wo 7 Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen 

Do 8 Marcus 12:13-17 Ieder het zijne 

Vr 9 Marcus 12:18-27 Onderschatting van Gods 
macht 

Za 10 Marcus 12:28-34 Dicht bij Gods nieuwe 
wereld 

Zo 11 Openbaring 5:1-14 Wie verbreekt de zegels? 

Ma 12 Openbaring 6:1-8 Vier paarden 

Di 13 Openbaring 6:9-17 Hoe lang nog? 

Wo 14 Openbaring 7:1-17 Ontelbaar 

Do 15 Rechters 17:1-13 Godsdienstwaanbeeld 

Vr 16 Rechters 18:1-10 God wil het? 

Za 17 Rechters 18:11-31 Roofoverval 

Zo 18 Psalm 16 Levenslied 

Ma 19 Marcus 12:35-44 Vader en zoon 

Di 20 Marcus 13:1-13 De onderste steen boven 

Wo 21 Marcus 13:14-27 De Mensenzoon komt 

Do 22 Marcus 13:28-37 De les van de vijgenboom 

Vr 23 Rechters 19:1-10a Waar gaat dat heen? 

Za 24 Rechters 19:10b-30 Sodom in Israël 

Zo 25 Rechters 20:1-11 Mobilisatie 

Ma 26 Rechters 20:12-28 Links tegen rechts 

Di 27 Rechters 20:29-35 Krijgslist 

Wo 28 Rechters 20:36-48 Geweldsspiraal 

Do 29 Rechters 21:1-25 Vrouwenhandel 

Vr 30 Lucas 1:1-25 Elia komt 

 december 2018  

Za 1 Lucas 1:26-38 Hoog bezoek 

Zo 2 Openbaring 8:1-13 Als de bazuinen klinken 

Ma 3 Openbaring 9:1-12 Afschrikwekkend beeld 

Di 4 Openbaring 9:13-21 Geen bekering 

Wo 5 Openbaring 10:1-11  Zoet in de mond en bitter 
in de buik 5 dec Openbaring 11:1-14 Meetkunde 

 

Martinushof Markelo                         
         Boekenmarkt 
  
De verkoop van tweedehands boeken heeft, tot en 
met de laatste boekenmarkt van 4 oktober, in 2018 
in totaal € 3.820,- opgebracht. Met nog 2 maanden 
te gaan hopen we een verkoopopbrengst van meer 
dan € 4.000,- te behalen. 
De inbreng van boeken, veelal van goede kwaliteit, 

neemt nog steeds toe. Zowel Markelo’ers alsook 

veel belangstellenden van buiten Markelo behoren 
tot de vaste bezoekers van onze maandelijkse boe-
kenmarkt op de eerste donderdag van de maand 
van 9.30 uur tot 12.00 uur. Ook zijn er veel CD’s 
met klassieke muziek te koop. 
De opbrengst wordt geheel besteed voor aanschaf 

van  gebruiksvoorwerpen voor de Martinuskerk of 
de Martinushof. Zo is er kortgeleden een piano 
aangeschaft en staat er nog meer op het verlang-
lijstje. 
Bent u in het bezit van overcomplete boeken? Wij 
zullen er blij mee zijn.  

Bel dan een van de onderstaande nummers: 
0547- 361999 (Harm Linde) 
0547- 362740 (Riet Straalman) 
0547- 362140 (Diny Compagner) 
0547- 363890 (Martinushof) 
Kom gerust eens kijken in de Martinushof, 

Kerkplein 41, Markelo 

De boekenmarktcommissie 
 

30+ Café, in vliegende vaart 

 

Hollen, vliegen, rennen, wie kent het niet?  
Zo druk, hoe houd je alle ballen in de lucht? Lucht.  

Gun je jezelf nog tijd? Tijd.  
Tijd van leven. Leven.  
Ga er eens voor zitten. Zo maar tegenover de 
ander. Wat doe jij met je tijd? Wat doet tijd met 
jou? De koffie staat klaar, we hebben de tijd! 
Wanneer? Do. 22 november vanaf 20:30 u. 

Waar?  Martinushof Kerkplein 41 Markelo 
team 30+ tel 06-19869427 
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MARKELO’S KERKKOOR 

Op zondag 21 oktober hebben we fijn in de kerk 
mogen zingen in een dienst waarin Dini Beuving-
Dannenberg voorging.  
Mooie liederen zoals Adoramus, Veni Jesu e.a.  
Tijdens de kerstdagen zingt het koor in de 

nachtdienst op 24 december om 22.00 uur. Komt u 
dan ook weer luisteren naar een mooi 
kerstrepertoire?   Hartelijk welkom! 
 
FANCY FAIR 

MEDEDELING! 
Ondanks het feit dat ons winkeltje gesloten is, wat 

ons erg spijt, hebben we weer een opslagplaats ge-
vonden waar de ingebrachte spullen veilig en droog 
opgeslagen kunnen worden. 
 
U kunt ons dus weer bellen indien u spullen 
hebt die u voor de fancy fair beschikbaar wilt 

stellen. 
Ook kleinere meubels kunnen we hier plaatsen.  
Het wil niet zeggen dat we van hieruit kunnen ver-
kopen maar in overleg kan alles. 
Hopelijk wilt u ons weer steunen door ons te be-
richten als u weer spulletjes hebt die u kwijt wilt. 
De fancy fair commissie 

      

        
 

STAMPPOTMAALTIJD 
We kunnen terugzien op een gezellige en lekkere 
maaltijd in de bovenzaal van de Martinushof. Geen 
foto van onze maaltijd maar wel een foto van de 

kinderen die we hebben kunnen helpen in het 
schooltje in Kameroen, zoals op onderstaande foto 
te zien is.  

 

We hebben € 192,50 overgemaakt naar de Diaconie 
met het verzoek om dit bedrag over te maken naar 
Kerk in Actie voor de scholing van gehandicapte 
kinderen van de stichting Fenema in Kameroen.  
Dit bedrag is samengesteld uit €24,50 uit de zen-
dingsbus/offerblok uit de kerk (3e kwartaal 2018) 

en €168 opbrengst van de stamppotmaaltijd. 
Hartelijk dank: helpers, kokers en eters. 

 
 

THEMA KERTSCAMPAGNE “GEEF LICHT” 

 

Het thema van de kerstcampagne is dit jaar:  
'Geef licht'.  

We willen het licht doorgeven aan kwetsbare kinde-
ren voor wie het leven vaak donker is. Zij verlan-
gen naar een uitgestoken hand, een warm hart en 
een sterke schouder.  
Met uw steun biedt Kerk in Actie via lokale kerken 

drinkwater, een warme maaltijd en onderwijs aan  
straatkinderen in Zuid-Afrika, werkende kinderen in 
Colombia, weeskinderen in Oekraïne, oorlogs-
kinderen in Myanmar en vluchtelingenkinderen in 
Syrië, Libanon en Jordanië. Doe mee met de kerst-
campagne en geef het licht door. 

 
KINDEREN IN DE KNEL 
Zendingsbus / Offerblok 4e kwartaal 2018  
Licht voor weeskinderen in Oekraïne 
Binnenkort vieren we weer het feest van het Licht.  
Voor veel te veel kinderen is het kerstfeest hele-

maal geen feest. Zij groeien op in armoede of oor-

logsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd.  
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aan-
dacht en steun. 
Als gemeente van Christus willen we het Licht 
doorgeven aan kwetsbare kinderen voor wie het le-
ven vaak donker is.  
Met onze steun biedt Kinderen in de Knel hulp 

aan kinderen in Oekraïne.  
 
“School van onze dromen”. 
 

 
Veel weeskinderen en kinderen met gedragspro-
blemen in Oekraïne worden opgevangen in staats-

https://www.kerkinactie.nl/projecten/de-school-van-onze-dromen


 
  

12 
 

internaten die moeite hebben om een echt gezins-

vervangend huis te zijn. 
Zo ook in het stadje Vynnyky.  
Het personeel van het staatsinternaat voor basis- 
en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite 
met de minimale voorzieningen voor de kinderen: 

het eten was ongezond, de medische zorg was 
slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte 
van de kinderen.  
Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de 
“School of our Dream Vynnyky” op om deze kinde-
ren betere kansen te geven.  
Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in 

internaten positief te veranderen.  
Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, lief-
devolle relatie kunnen opbouwen met de kinde-
ren, hun ouders, voogden of verzorgers. Het perso-
neel leert om te gaan met de sociale problemen en 
gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een 

school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daar-
naast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, 
schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 
 
MET KERK EN ACTIE EN TAIZÉ NAAR LIBANON 
Aankomend voorjaar staat er iets bijzonders te ge-
beuren en daar kun jij deel van uitmaken! Dan 

wordt in Beirut een groot jongerenevenement ge-
organiseerd door Taizé in samenwerking met de ka-
tholieke, orthodoxe en protestantse kerken van het 
Midden-Oosten. Taizé is een christelijke klooster-
gemeenschap in Frankrijk, waar elk jaar duizenden 
jongeren naartoe gaan voor een week van bezin-
ning, muziek en ontmoeting. Eén keer per jaar 

trekt Taizé erop uit en dit keer is de bestemming 
dus Libanon. Er worden ruim 1000 jongeren ver-
wacht, waaronder een groep vanuit Kerk in Actie. 
  

 
 
Waarom meegaan? 
Christelijke jongeren ontmoeten uit verschillende 

landen en ontdekken hoe zij hun geloof handen en 

voeten geven. 

 Je geloof verdiepen door gezamenlijk gebed en 
het lezen van de Bijbel. 

 De rijke traditie van de Oosterse kerken ont-

dekken die aan het christendom in het Midden 
Oosten al sinds de eerste eeuw vorm geven.  

 Leren hoe christenen en moslims met elkaar 

samenleven in het Midden-Oosten. 

 De gastvrijheid van de Libanese cultuur zelf er-

varen. 

 Jouw eigen gemeente laten delen in je ervarin-

gen, zodat ook daar de betrokkenheid op de 
kerk in het Midden-Oosten alleen maar toe-
neemt. 
 

Welke leeftijd hebben de deelnemers?  

18 t/m 35 jaar. 
 
Waar komen de deelnemers vandaan?  
Uit Libanon, andere landen in het Midden-Oosten 
(Jordanië, Palestina, Syrië, Irak, Egypte), Europa 
en misschien nog wel van verder weg...  
 
Wat zijn de precieze data? 
Het programma in Beirut is van vrijdagavond 22 
maart t/m dinsdagavond 26 maart 2019. Dat bete-
kent dat we op donderdag 21 maart uit Nederland 

vertrekken en op woensdag 27 maart weer terug-
komen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid 

om twee dagen aan het programma vast te plakken 
om projecten van Kerk in Actie in Libanon te be-
zoeken (aankomst in Nederland wordt dan vrijdag-
ochtend 29 maart). Nu zal het wellicht niet voor 
iedereen mogelijk zijn om deze extra dagen vrij te 
krijgen, vandaar dat we dit eerst bij jullie willen in-
ventariseren. Geef dit dus door bij je aanmelding. 

 
Wat zijn de kosten? 
De deelnemerskosten zijn ca. €600 en zijn voor ei-
gen rekening. Dit zijn de kosten voor deelname aan 
de Taizé-bijeenkomst, vervoer ter plekke, vliegtic-
ket en verzekering. 

 
Hoe meld ik mij aan? 

Je kunt je per mail aanmelden bij Wilma Wolswinkel 
via w.wolswinkel@kerkinactie.nl. Doe dit uiterlijk 
voor donderdag 15 november 2018. Als Kerk in Ac-
tie zien we deze reis als een mooie manier om de 
kerken in het Midden-Oosten onder de aandacht te 

brengen van de lokale gemeenten in Nederland. We 
vragen je dan ook van tevoren met je gemeente 
(bijv. via de kerkenraad, predikant of ZWO-
commissie) te overleggen hoe je voor, tijdens, en 
na afloop van de reis hierover kunt delen in je ei-
gen gemeente. Graag ontvangen we bij je aanmel-
ding een bevestiging van je gemeente (kan per 

mail) waarin zij aangeeft op de hoogte te zijn van 
je deelname en graag hierbij betrokken wil zijn. 
Verdere info ontvang je later van de reisleiding. 
Kerk in Actie regelt ook de vliegtickets voor de ge-
hele groep. 
 

Wie gaan er mee vanuit Nederland? 
We verwachten met een groep van 20-30 jongeren 
uit verschillende gemeenten van de Protestantse 
Kerk naar Libanon af te reizen. Vanuit Kerk in Actie 
gaan er twee personen als reisleiding mee. 
 
Wat wordt er van mij verwacht? 

Zoals je al hebt begrepen is dit niet zomaar een 
vakantiereis. We hopen dat door jouw deelname de 
kerk in het Midden-Oosten nog meer in jouw ge-

mailto:w.wolswinkel@kerkinactie.nl
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meente gaat leven. Van te voren denk je na hoe je 

jouw gemeente kan betrekken bij de reis (zowel 
voor, tijdens, als na afloop). Dit doe je samen met 
de andere jongeren in de groep. 
Op zaterdag 19 januari 2019 (hele dag, inclusief 
eten na afloop) is er een eerste voorbereidingsbij-

eenkomst gepland. Noteer deze alvast in je agen-
da! Een tweede bijeenkomst volgt nog in maart. 
We verwachten van je dat je nieuwsgierig bent 
naar andere culturen en het leuk vindt om de tradi-
ties en gebruiken van andere christenen te ontdek-
ken. Daarnaast heb je een goede beheersing van 
de Engelse taal. 

 
Meer informatie? 
Website van de Taizégemeenschap in Frank-
rijk: www.taize.fr.  
Voor specifieke vragen neem je contact op met 
Wilma Wolswinkel: 

Email: w.wolswinkel@kerkinactie.nl 

 

 
 

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

 
 

 
 
Vrijdag 23 november a.s. vindt in de Dionysiuskerk 
aan de Rozengaarde te Rijssen weer de jaarlijkse 
‘grote’ uitvoering plaats door COV Hosanna. Aan-
vang: 20.00 uur. 
Deze avond zal één van de meesterwerken van Jo-

seph Haydn uitgevoerd worden, namelijk Die 

Schöpfung. 
Haydn was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in de 
astronomie en de hemellichamen maakten diepe 
indruk op hem. Maar ook werd hij klein bij het zien 
van de grootsheid van de schepping in de planten- 
en bloemenwereld, de verschillende wateren en de 

grote verscheidenheid in de dierenwereld. Dit wordt 
prachtig weergegeven in het 1e en het 2e deel. In 
het 3e deel bezingen Adam en Eva hun geluk in het 
paradijs. Haydn wilde de Schepper alle eer geven. 
Elk deel wordt dan ook afgesloten met een indruk-
wekkende lofprijzing aan de Schepper en Zijn 

schepping.  
Dirigent: Jacco Camphens 
Orkest: Het Van Wassenaer Consort 
Solisten: Marjorie Ginczinger, sopraan 

   Rein Kolpa, tenor 
     Florian Just, bas 

prijzen: 
- voorverkoop   €26,-  /  Pas 65+    €24,-/  t/m 20 jaar      
€20,-/   aan de kerk     €28,- 
Kaarten zijn verkrijgbaar via:  
info@covhosanna-rijssen.nl 
      0548-540375 
      Readshop Rijssen 
      koorleden

 

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.taize.fr/
mailto:w.wolswinkel@kerkinactie.nl
mailto:info@covhosanna-rijssen.nl
mailto:martinushof@pkn-markelo.nl


 

Eigenlijk geloof ik niets 

en twijfel ik aan alles, ook aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat 

Gij waarachtig leeft, 

dan denk ik dat Gij liefde zijt, en 

eenzaam, 

en dat in dezelfde wanhoop, Gij 

mij zoekt, 

zoals ik U. 

 

Gerard Reve 


