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DEEL JE LEVEN….
……..

Kinderkerk
7 oktober 15.00 uur
Martinuskerk Themadienst
14 okt. 10.00 uur
Evaluatie fancy fair
in de Martinushof
11 okt. 20.00 uur
Infoavond orgaandonatie
in de Martinushof
16 okt. 20.00 uur
Stamppotmaaltijd
in de Martinushof
18 okt. 18.00 uur
Martinuskerk
Dienst m.m.v. Kerkkoor

ÉÉN DING IS ZEKER…
Het valt me bij een overlijden van een bekende Nederlander op, hoe positief de verwachtingen soms zijn
over een plek in de hemel. Van boven kijkt de gestorvene nu toe hoe het ons hier verder vergaat. Maar wat
zeggen die uitspraken over de houding tegenover het geloof in God in het hier en nu? Wat doet iemand er nu
al mee, die van zichzelf zo hoopvol is gestemd over zijn eigen bestemming?
Ik kan er als buitenstaander weinig over zeggen, want de betrokkenen volg ik niet in hun doen en laten. Mijn
vermoeden is wel, dat er mensen bij zijn, die nu hard roepen dat het helemaal goed komt, maar voor wie
God eigenlijk weinig betekent in hun dagelijkse leven. Is dat eigenlijk niet raar? Als je zo zeker bent van een
opgaan tot een hemels licht, dan zou dat toch een stimulans mogen zijn om nu al in dat licht te willen verkeren? Of wordt die behoefte minder gevoeld, zo lang het je hier nog goed gaat?
Het maakt wel uit wat er dan aan voorstelling is van
God. Voor mezelf blijft dat beeld een vraag. Ik zie niet
een oudere man met witte baard voor me. Ik laat het
open. Het is toch al niet te bevatten hoe het ons bekende heelal uit God moet zijn voortgekomen. God is een
bron van goedheid en liefde. God is energie. God kan
als Vader worden aangesproken, is dichtbij en ver weg,
is in me, buiten me, overal aanwezig. Zeg het maar.
Er blijven allerlei vragen. Daarom komen velen tot
slechts deze zekerheid: dat we allemaal een keer zullen
sterven. Vanuit onze ervaring is dat een juiste constatering. Maar bepaalde teksten in het Nieuwe Testament voeden ook de verwachting dat niet iedereen zal sterven, maar dat sommigen nog bij hun leven zullen opgaan tot God. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
Wil je met beide benen op de grond blijven staan, dan komt het aan op hoe je nu leeft en omgaat met je
medemens en met deze kwetsbare aarde. Een woord in de psalmen verwoordt dat aldus: ‘Doe het goede,
bewoon het land’ (Psalm 37: 3) Goed doen, dat is wat ik regelmatig als reactie krijg van mensen, als het
gaat over geloof in God. Dan is er weinig directe betrokkenheid bij de kerk, maar christelijke normen en
waarden worden wel belangrijk gevonden, een leven volgens de tien geboden, goed zijn voor een ander.
De dichter zegt echter nog iets meer: ‘Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er
veilig. Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.’ (vers 3 en 4) Met deze woorden als leidraad is een zendingsechtpaar een tijd lang in Turkije geweest om daar te wonen en te werken. Levend in
verbondenheid met God is er resultaat te verwachten van je inspanningen. Bij tegenwerking en strijd houdt
dit geloof je op de been. Je doet het niet alleen. Je kunt het niet alleen.
Mooi is het vervolg van deze psalm:
‘Leg je leven in de handen van de
HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit
voor je doen: het recht zal dagen als
het morgenlicht, de gerechtigheid
stralen als de middagzon.’ (vers 5 en
6) Ik ken deze zendelingen als een
paar dat daadwerkelijk hun leven
aan God heeft toevertrouwd. Ze
leefden en handelden vanuit een
vertrouwensrelatie met de Eeuwige.
Alleen zo hebben ze hun taak willen
en kunnen uitvoeren. Wil je licht
zien, wacht dan niet tot straks. MD

Op 16 september 2018 zijn Evi en
Lynn, dochters van Steven en Yvette
Kettelarij en Jelte, zoon van Herbert
en Mirjam van Putten gedoopt.
Van harte gefeliciteerd.
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Kerkdiensten
Zondag 7 oktober
Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon uit Wassenaar
Eindcollecte: Diaconie / Kerk en Israël
Martinuskerk Kinderkerk
15.00 uur
Zondag 14 oktober Martinuskerk Themadienst
10.00 uur ds. H. Dekkers uit Wierden
Eindcollecte: CvK / Themadiensten
Zondag 21 oktober Martinuskerk
Met medewerking van het Markelo’s kerkkoor
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: Diaconie / Stichting Gave
Vrijdag 26 oktober Anholtskamp Zangavond
18.45 uur mw. G. Vedders - Vasters
Collecte: Diaconie
Zondag 28 oktober Martinuskerk
10.00 uur ds. H. Teeuwen uit Borculo
Eindcollecte: Diaconie / Bijbelgenootschap
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

BIJ DE DIENSTEN
BEVESTIGING EN PRESENTATIE
Op zondag 30 september hopen we Bep van der Zwan te bevestigen
tot ouderling en Alies ten Hove-Langeler en Dick van Egmond te
presenteren als nieuwe pastorale medewerkers. In deze dienst ne-

men we afscheid van Teuni Hoogendam als pastoraal medewerker.
THEMADIENST
Op zondag 14 oktober om 10.00 is alweer de laatste themadienst
van dit jaar.
De voorganger is dan ds. H.J. Dekkers uit Wierden.
Wat het thema zal zijn en de verdere inhoud is nog niet helemaal
bekend, laat u verrassen!
Wel zijn we hard bezig om alles tot een mooie dienst te maken.
We heten u allen van harte welkom op 14 oktober

In verband met de privacy wetgeving (AVG) is herroeping
mogelijk. Dit houdt in dat u bezwaar kunt maken over het
plaatsen van een foto of het noemen van een naam zonder
toestemming en dat u deze naam of foto in de digitale versie
kunt laten verwijderen.
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tal vrouwen van wie de meeste van middelbare
leeftijd. Leiding: Marten Dijkstra
ANHOLTSKAMP
Op 26 oktober om 18.45 uur houden we weer de
zangavond. Mw. Gerda Vedders-Vasters zal deze
dienst leiden. Iedereen is van harte welkom om deze zangavond mee te maken. Voor evt. vervoer
kunt u bellen met Jenny Wibbelink.

Op 18 oktober komt de gespreksgroep Rondom de
Zonneweg bij Annemieke Wassink op Wansink 25
bijeen, aanvang: 20.30 uur. Leiding en info: Marten
Dijkstra
ORGAANDONATIE
Thema-avond 16 oktober in de Martinushof
In februari is een wet aangenomen, die erop
neerkomt dat vanaf 2020 iedereen als donor wordt
beschouwd, tenzij men hiertegen is en dat
standpunt heeft laten vastleggen. Door een
dodelijke aanrijding of plotselinge hersenbloeding
kan zich een situatie voordoen waarbij je als familie
moet beslissen of er organen of weefsel mogen
worden weggenomen. Zoiets kan je overvallen.
Weet je dan van elkaar wat ieder wil? Er kunnen
levens mee worden gered, wanneer iemand
dringend wacht op een donororgaan. Maar wat voor
gevoel roept het afstaan van een hart op? Hoeveel
tijd krijg je als familie om een beslissing te nemen?
Is er nog gelegenheid voor een goed afscheid? Op
dit soort vragen willen we op dinsdag 16 oktober
ingaan. Dokter Gienus de Jonge is gevraagd om
vanuit de praktijk op dit onderwerp in te gaan. Ali
Drent is aanwezig om vanuit haar eigen ervaring te
spreken. De inleiding zal worden verzorgd door
Marten Dijkstra, die gaat toelichten wat de kerk
erover te zeggen heeft. De avond begint om 20.00
uur. De entree is gratis, maar een vrije gift is
welkom.

DANKDIENST BROOKSCHOLE
U bent van harte welkom op de dankdienst voor
gewas en arbeid op woensdag 7 november om
15.00 uur in de Brookschole. De dienst wordt geleid
door ds. Marten Dijkstra.
OOGSTGEZINSDIENST EN FRUITBAKJES
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?
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 consistoriekamer.
ZONDAGSSCHOOL
Op 9 september zijn we weer begonnen in de Beestenboel in Elsen. Bijna elke zondag om 10.00 uur.
Je hoeft niet persé in Elsen te wonen om naar de
zondagsschool te gaan!

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

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!

WIJ GEDENKEN
Op 3 september overleed Jan Hendrik Nijmeijer,
Jan Hendrik van de Bute, op de leeftijd van 84 jaar.
Kort daarvoor was hij opgenomen in het ziekenhuis. Jan Hendrik heeft zijn leven lang aan het
Beukenlaantje gewoond. Daar groeide hij op met
drie oudere zussen. In 1953 trouwde hij met Dina
Lammertink. Ze kregen vier kinderen, Ria, GerritJan, Truus en Bert, van wie de oudste door ziekte
in 1999 stierf. Jan Hendrik combineerde zijn baan
als wegwerker bij de gemeente met het onderhouden van hun boerderij. Trots kon hij zijn op wat er
met hard werken was opgebouwd. Toen Dina ziek
werd, sprong hij vaker bij in de huishouding. Na
haar overlijden in 2011 kwam hij er alleen voor te
staan, maar het scheelde dat de beide zoons naast
hem woonden en er altijd wel iets te doen was. Zo
bleef hij betrokken bij de Kösterskoele, hielp hij een
zoon achter in de schuur met het opknappen van
gebruikte fietsen of was bezig in de tuin. Op de dag
van de uitvaart waren enkele voorwerpen in beeld,

AGENDA
Zanguur: Op de eerste maandag van de maand is
er van 19.00 tot 19.45 uur zingen in de Martinushof
voor wie maar wil, onder leiding van Bep van der
Zwan. De meeste liederen kiezen we uit het liedboek, maar soms gebruiken we ook andere bundels. Nieuwsgierig geworden? Kom, en doe mee op
1 oktober en 5 november.
Zingeving
Op maandag 15 oktober komen we in de consistorie bijeen om stil te staan bij levensvragen, die ons
bezighouden. Het begint om 19.30 uur en eindigt
ongeveer anderhalf uur later. We hebben tot nu toe
twee bijeenkomsten gehad, op initiatief van Willemien Schoneveld. De groep bestaat nu uit een zes-
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moment van openbaring van de ziekte en zijn overlijden zaten slechts negen dagen. Het ging allemaal
zo razend snel. Johan wilde graag naar huis om
daar afscheid te nemen van allen en alles wat hem
lief was. Zo gebeurde het ook en toen hij afscheid
had genomen kon hij in vrede heengaan. Op indrukwekkende wijze vormen de noabers, ’s nachts
om half twee, een erehaag toen Johan voor de laatste keer zijn vertrouwde stek aan de Visschersdijk
verliet. In de dienst van afscheid en herinnering,
gehouden op zaterdag 8 september in de Martinushof, stonden we stil bij Johans markante persoonlijkheid. In heel veel opzichten was Johan Baan een
‘mooi’n kearl’. Een aanwezige man, een (schoon)
vader, een opa die blijvend herinnerd zal worden.
Zoon Jan, dochter Truus, schoondochter Jolanda en
kleindochter Anja zeiden daar iets over in de dienst
met een levensbeschrijving en een gedicht. Kenmerkend voor Johan was dat hij oog had voor de
waardevolle dingen in het leven. De dingen die altijd blijven zoals liefde, geloof en oprechtheid. Zo
blijven we hem ons herinneren. Een mooi’n kearl…..
Geborgen in Gods hand; voor altijd.
Ds. Rob. Nijhuis

die kenmerkend waren voor hem: zijn klompen,
zijn overall, zijn alpinopet, een schop en een pakje
sigaretten. Moge God de kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost geven.
PASTORAAL TEAM
Er komt met Dick van Egmond van de Vlasstraat 8
een pastorale medewerker bij, die met steun van
zijn vrouw Willy zorg zal dragen voor de straten in
hun directe buurt: de Boekweitstraat, Burg. de
Meesterlaan, Burg. Nilantlaan, Gerststraat, Haverstraat, Roggestraat, Tarwestraat en hun eigen Vlasstraat. Dit gedeelte van wijk noord was eerder jarenlang het terrein van Ria van Bolhuis. We wensen
hem veel succes met goede gesprekken en ontmoetingen.
TERUGBLIK
Op de laatste zondag in augustus hielden we de
kerkdienst in de Martinushof in de verwachting dat
muziek vanuit de feesttent ons minder kon bereiken dan wanneer we in de kerk zouden zitten. Tijdens de dienst heb ik in elk geval niets gemerkt
van enige muziek van buiten. Dus de keuze voor de
grote zaal in het bijgebouw was om die reden terecht gemaakt. Deze plaats van samenkomst leverde nog wel meer op dan alleen een gebrek aan afleidend feestgedruis. Ik bemerkte bij mezelf dat ik
het jammer vond dat we de zondag erop niet opnieuw in de Martinushof bijeen waren. Daar zit je
dichter bij elkaar en is er meer onderling contact
mogelijk dan in de kerk. De afstand tussen de
kerkgangers en mij is er veel kleiner en je staat
niet op een heel andere hoogte de mensen toe te
spreken. Dat is me goed bevallen. De geringe opkomst speelt hierin natuurlijk ook een rol. Er waren
die zondag iets minder dan 40 mensen aanwezig,
terwijl er gemiddeld ongeveer 70 mensen zijn.

Op 4 september overleed Michael Nijhof op de leeftijd van 20 jaar. In zijn afscheidsbrief aan zijn dierbare familie beschrijft hij ‘Hoe ik mijn uitvaart wil’
en laat hij tevens een prachtig zelfgemaakt gedicht
‘Rust’ na.
Michael wordt als Melanie geboren en heeft samen
met broer Dylan een onbekommerde jeugd. Daar
komt voor Melanie verandering in, als ze ervaart
wat pesten kan betekenen. Via hulp van de mentor
op de middelbare school wordt hulpverlening opgestart.
Het betekent voor Melanie een zoektocht om zichzelf te leren kennen.
Naast de professionele hulp, volgt ze de lessen op
school, werkt bij de supermarkt, wint prijzen met
haar vaste danspartner, is actief in kickboksen en
geeft ze zelfs les in deze zelfverdedigingsport. Ook
helpt ze als vrijwilliger bij het opknappen van een
kindertehuis in Roemenië.
Vorig jaar deelt ze haar ouders mee: ‘Ik zit in het
verkeerde lichaam’.
De onvoorwaardelijke liefde van hen en van broer
Dylan doet goed en Melanie wordt Michael.
Michael start in 2017 met de opleiding tot doktersassistent en krijgt al snel de bijnaam ‘dokter Maik’
vanwege het feit dat hij altijd anderen wil helpen.
Toch staat in zijn dagboek ‘ik ben moe, of eerder
uitgeput’ en eindigt hij ‘ik snap dat er veel verdriet
zal zijn, maar ik heb nu rust en ben blij’.
We wensen zijn ouders, Johan en Erma en zijn
broer Dylan veel sterkte toe.
Marja Zandjans

VRIJ
In de laatste volle week van oktober ben ik vrij van
het werk. Indien nodig nemen anderen voor mij
waar. Concrete plannen hebben we nog niet, maar
wie weet is er net als in de zomervakantie gelegenheid om vruchten te oogsten. In dit geval zouden
dat vijgen kunnen zijn en zelfs hele kleine kiwi’s.
Aan een tekort aan warme dagen heeft het niet gelegen. Of de droogte nog invloed heeft gehad op de
grootte, weet ik niet. Misschien moet zo’n struik
eerst wat ouder zijn. Zou dat ook niet opgaan voor
de vrucht van ons leven?
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818

Donderdag 6 september overleed Jan Willem Relker
thuis aan de Stationsstraat 37 omringd door zijn
geliefden op de leeftijd van 70 jaar.
Tweeduizend achttien beloofde een mooi jaar te
worden met drie feesten in het vooruitzicht. Op 4
februari werd Jan Willem 70 jaar en 6 juni waren

WIJ GEDENKEN
Op 2 september overleed de heer Johan Baan van
de Visschersdijk 10. Hij werd 82 jaar. Hij moest
plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Al
snel bleek dat de prognose slecht was. Tussen het
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Diaconie

Jan Willem en Mineke 50 jaar getrouwd. Door een
alles verwoestende ziekte is het derde feest, de
50ste verjaardag van Geert, niet meer gevierd.
Jan Willem heeft zijn jeugd tot zijn 16 de jaar in Eibergen doorgebracht. Hij kwam op die leeftijd van
school met het bakkersdiploma op zak. Vier jaar
heeft Jan Willem als bakker gewerkt. Aansluitend
kwam hij bij zijn vader als rijinstructeur in het bedrijf.
Hij trouwde in 1968 met Mineke Stokreef. Ze kregen samen 2 zonen en een dochter; Geert, Wilco
en Monique. 3 schoonkinderen en 5 kleinkinderen.
Na het overlijden van zijn broer Ha Jé kreeg hij bonusdochter Debby erbij.
Samen met Mineke en zijn ouders en later met beide zonen Geert en Wilco hebben ze de verkeersschool verder uitgebouwd tot wat het nu is. Toen
het harde werken zijn tol begon te eisen, doordat
Jan Willem een paar TIA ‘s had gehad, besloot hij
om het rustiger aan te doen en te gaan genieten
van de jaren die hem nog restten.
Het Bijbelgedeelte uit Prediker 5 vers 17 is dan ook
uitstekend op Jan Willem van toepassing. Als je er
altijd hard voor hebt gewerkt is het beste voor een
mens, om te genieten van het leven {Pluk de Dag}
Kwaliteit van werken en leven - eerlijkheid en duidelijkheid en accepteren dat een ander duidelijk
naar jou toe is, is altijd de rode draad in het leven
van Jan Willem geweest.
In geloof en vertrouwen dat hij nu naar zijn broer
Ha Jé gaat heeft Jan Willem het aardse leven los
kunnen laten.
Woensdag 12 september is Jan Willem met de
vrachtauto van Verkeersschool Relker naar het
crematorium te Haarlo gebracht waar we afscheid
hebben genomen in een dankdienst voor zijn leven.
Gerda Vedders – Vasters

GEPLANDE ACTIES
Ook dit jaar organiseert de Diaconie weer een
inzamelingsactie voor de Voedselbank.
In de week van 7 t/m 11 november willen we u
vragen weer houdbare levensmiddelen te brengen
naar de kerk of de Martinushof voor de Voedselbank.
Ook wil de Diaconie weer het opmaken van de
fruitbakjes en de verspreiding daarvan organiseren.
Op 10 november worden de bakjes opgemaakt in
de kerk en op 11 november, na de oogstgezinsdienst, worden ze aan mensen meegegeven om te
bezorgen bij ouderen boven 80 jaar, zieke en gehandicapte gemeenteleden thuis of in verpleeghuizen.
COLLECTEBESTEMMINGEN
Op 7 oktober (Israël zondag) gaat de opbrengst
van de 2e collecte naar het werk van Kerk en Israël.
Op 21 oktober is de 2e collecte voor de stichting
GAVE. In 1992 begon een groep jonge christenen
die zich daartoe geroepen voelden met Gods liefde
naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat initiatief uitgegroeid tot Stichting Gave en deze stichting ondersteunt kerkelijk werk onder vluchtelingen
in heel Nederland.
Op 28 oktober is de collecte bestemd voor het Bijbelgenootschap.
De 2e collecte op 11 november tijdens de oogstgezinsdienst wordt gebruikt voor de aankoop van fruit
voor de fruitbakjes.
Collecte gemist en u wilt toch graag bijdragen aan
één 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.

PASTORAALTEAM ZUID.
WISSELING VAN DE WACHT
Het pastoraleteam Zuid heeft op 18 september afscheid genomen van Teuni Hoogendam. Reden is
dat zij nu een functie heeft aanvaard bij het Kerkelijk bureau. Wij vinden het jammer dat Teuni ons
gaat verlaten als pastoraal medewerker, maar wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.
Gelukkig is Alies ten Hove, Welmersweg 3a, bereid
gevonden om een deel van de wijk van Teuni voor
haar rekening te nemen.
Tevens zijn wij blij te kunnen melden dat Bep van
der Zwan Larenseweg 24, in het ambt van ouderling wil treden.
In de kerkdienst van 30 september neemt Teuni afscheid en zullen Alies en Bep bevestigd worden.

Jeugd- en Jongerenwerk

KINDERKERK

KNUTSELCLUB
Jongens en meisjes van de basisschool
LET OP ! De knutselavond in oktober is
NIET op de laatste donderdagavond
maar een week eerder op donderdagavond 18 oktober van 18.30 -19.30
uur. Kosten € 1.
Opgave vooraf is niet nodig. Kom jij ook (weer)?
Groetjes van de leiding Jolanda, Naomi en Herma.
KINDERKERK

Zie bladzijde

KINDERNEVENDIENST
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Ook de kindernevendienst is goed van start gegaan
na de zomervakantie. Tijdens de startzondag zijn
de kinderen van de Zondagsschool, oppas en
kindernevendienst samen gaan schilderen.
Onder begeleiding van Rob Haensel mochten de
kinderen laten zien hoe zij denken dat de Here
Jezus eruit heeft gezien.

Kerkrentmeesters
Zie ons bericht op bladzijde 10
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Er werden prachtige
schilderijen gemaakt.
De kinderen hadden
allemaal andere ideeen bij de Here Jezus.
Er werd een regenboog, een duif, mooie
bloemen en een kruis
geschilderd. Ook waren er kinderen die
de Here Jezus als
persoon hebben geschilderd. Ook daar
vele varianten, met
lang of kort haar,
baard en zelfs met
bril. Na afloop was er
tijd voor cupcakes en
drinken en konden de volwassenen de mooie schilderijen bewonderen.
Lijkt het je ook leuk om de kinderen mooie bijbelverhalen te vertellen en deze uit te leggen met
behulp van spelletjes en knutselwerkjes? We kunnen je hulp goed gebruiken. Kom gerust een keer
kijken. KND is er elke zondagochtend tijdens de
kerkdienst van 10.00 uur. Voor meer informatie
kan je ook bellen met Marlies Dondertman 0547361701.

Ook kun je een workshop volgen met het thema
herfst. De workshop kost €10.00 en duurt 3 kwartier.
Er is van alles te eten en te drinken. We reizen met
eigen vervoer en vertrekken om 9.30 uur vanaf het
Beaufortplein.
Voor de terugreis moeten we samen even wat afspreken. De kosten voor entree zijn €6.50 en €1.00
voor de chauffeur waarmee je meerijdt. Samen
€7.50 per persoon.
Opgeven voor maandag 1 oktober bij Leidy ter
Haar.
Tel.
0547-361733
of
via
de
mail
g.h.ter.haar@gmail.com

Beste Dames
Wij nodigen u van harte uit op DONDERDAG 25
OKTOBER A.S. om 20.00 uur in de Martinushof.

VAN DE ZONDAGSSCHOOL
Op zondagmorgen 09 september
2018 is de Zondagsschool weer
begonnen. We zijn deze morgen
begonnen met een startdienst,
samen met de kinderen van de
kindernevendienst. Na afloop van
de startdienst mochten de kinderen gaan schilderen. Hun opdracht was: Hoe ziet Jezus eruit? Hier
zijn hele mooie schilderijen gemaakt (zie foto hierboven). Op zondagmorgen 16 september zijn we
naar de doopdienst geweest. Na afloop hebben we
een puzzel gemaakt en hebben we een quiz gespeeld. Dat was heel spannend. Wil je een keer
komen kijken bij de Zondagsschool of een vriendje
of vriendinnetje meenemen dan ben je natuurlijk
van harte welkom bij de Beestenboel. De Zondagsschool is van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Wij hebben als gast Dhr. Paul Glaser om ons wat te
vertellen over het boek Tante Roosje.
Het is een waargebeurd
verhaal waarin de schrijver het schokkende, ontroerende en meeslepende
verhaal van zijn tante tot
leven brengt.
Tijdens een bezoek aan
Auschwitz ontdekt Paul in
een vitrine een koffer uit
Nederland met zijn achternaam er op. Dit is voor
hem het moment om het familiegeheim te onthullen. De ontdekking van de Joodse identiteit van zijn
familie en het verzwegen lot van tante Roosje.

Algemeen

BIJBELS TE OVER!

De schrijver Paul Glaser is zijn familiegeschiedenis
ingedoken na deze ontdekking en heeft er dit boek
over geschreven, want, zegt hij: Deze geschiedenis
mag niet geheim blijven.
Op onze verenigingsavond vertelt hij op een boeiende manier over dit boek.
Wij hopen vele dames te mogen begroeten.

HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING
MARKELO
Op vrijdag 5 oktober gaan we gezamenlijk de Schuilenburg Herfstfair bezoeken.
Landgoed Schuilenburg is een unieke locatie aan de
Regge in Hellendoorn.
Op de fair komen maar liefst 65 standhouders, er is
een roofvogelshow (gratis) en je kunt een boottochtje op de Regge maken (gratis).
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Wo 17 Rechters 13:1-14

Geboorteaankondiging

Do 18

Rechters 13:15-25

Vertrouwen op de belofte

Vr 19

Rechters 14:1-20

Raadselachtig huwelijk

Zondag 28 oktober is het
Bijbelzondag. Dan vieren
honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Het thema van Bijbelzondag 2018 is: ‘Met andere ogen’.

Za 20

Rechters 15:1-20

Bot geweld

Zo 21

Marcus 10:32-45

Niet heersen, maar dienen

Wo 24 Rechters 16:4-22

Femme fatale

Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG
en het VBG aan kerken vragen, om op een andere
manier naar de Bijbel te kijken. Het thema van dit
jaar komt uit het verhaal van de genezing van
Bartimeüs uit Marcus 10.
‘Het gaat hier om kijken. Bartimeüs zijn blinde
ogen worden geopend – letterlijk. Tegelijkertijd
illustreert dit verhaal hoe bijbelverhalen ook
figuurlijk ogen kunnen openen: ze geven hoop,
zetten in beweging, bieden troost. Zelfs in bekende
bijbelverhalen zit vaak meer dan je op het eerste
gezicht ziet.’

Do 25

Rechters 16:23-31

Wie bespot wie?

Vr 26
Za 27
Zo 28

Openbaring 1:1-8
Openbaring 1:9-20
Openbaring 2:1-7

Vrede van a tot z
Visioen op zondag
Terug naar de bron

BIJBELZONDAG 2018:
‘Met andere ogen’

Redding niet vanzelf

oktober 2018
Rechters 11:1-11

Di 2

Rechters 11:12-27

(Over)gehaald
Met open vizier

Wo 3

Rechters 11:28-40

De HEER kiest het offer

Do 4

Psalm 35:1-10

Doe mij recht, HEER!

Vr 5

Psalm 35:11-28

Lijden onder leedvermaak

Za 6

Marcus 10:1-16

Zo 7

Marcus 10:17-31

Ma 8

Rechters 12:1-7

Kinderzegen
Door het oog van een
naald
Sjibbolet

Di 9

Rechters 12:8-15

Vruchtbare rechters

Wo 10 Romeinen 16:1-16

Hartelijke groeten

Do 11

Romeinen 16:17-27

Eervolle vermeldingen

Vr 12

Deuteronomium 14:1-21

Heilig dieet

Za 13

Deuteronomium 14:22-29

Tien procent

Zo 14

Deuteronomium 15:1-11

Armoedebestrijding

Ma 15 Deuteronomium 15:12-23

Oormerk

Di 16

Feestregels

Deuteronomium 16:1-17

Rechters 16:1-3

Ma 29 Openbaring 2:8-11

Door de verdrukking heen

Di 30

Goede naam

Openbaring 2:12-17
November 2018
Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22
Openbaring 4:1-11
Psalm 21
Marcus 11:27-33
Marcus 12:1-12

Sterkte-zwakteanalyse
Schone schijn
Weinig invloed, grote
kracht
Lauwheid
Open deur
Koningslied
Legitimatie
Gelijkenis begrepen

FANCY FAIR
Zaterdag 15 september hebben we weer de traditionele fancy fair gehouden. We hadden echt heel
veel spullen gekregen. Het was werkelijk de moeite
waard. Ook was de bakker weer aanwezig om oliebollen te bakken. De hamburgers gingen als zoete
broodjes over de toonbank. Dit jaar hadden we
voor het eerst “kniepertjes”. Een schot in de roos.
Zowel voor de kopers als voor de baksters. Zij beleefden er veel plezier aan.

september 2018

Ma 1

Open poorten

Do 1
Vr 2
Za 3
Zo 4
Ma 5
Di 6
Wo 7

Cp Dini Rozendom en Teuni Hoogendam

Rechters 10:6-18

Uitzicht

Di 23

Wo 31 Openbaring 2:18-29

Bijbels voor Keniaanse kinderen
Hier, in Nederland, is de Bijbel vrij beschikbaar en
te lezen in begrijpelijke taal.
In
een
land
als
Kenia
willen
duizenden
schoolkinderen ook graag een eigen bijbel, maar
dat is voor hun ouders onbetaalbaar.
Daarom is de collecte dit jaar bestemd voor de
jeugd in Kenia, we hopen dat u ons daarin wilt
steunen.

Zo 30

Ma 22 Marcus 10:46-52
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Het was mooi weer en de mensen kwamen zoals altijd in groten getale. De opbrengst was er ook
naar: € 5700 bruto. En dat in een paar uurtjes!
Het was een hele klus dit jaar. Alles moest vanuit
de oude peuterspeelzaal naar het kerkplein verplaatst worden. We hebben met veel vrijwilligers en
het bestuur alles in dozen gepakt en op enkele wagens geladen zodat het zaterdagmorgen zo naar
het Kerkplein kon. Vrijwilligers hiervoor heel veel
dank. Hierna is het over met het “winkeltje”, want
we kunnen niet langer gebruik maken van deze
ruimte. En dat is ontzettend jammer want van 1 januari tot 15 september heeft de winkel wel even €
2375 opgebracht! We zijn nog naarstig op zoek
naar een vervangende ruimte, maar dit valt niet
mee. In het winkeltje hebben we veel verkocht en
het spijt ons erg dat we geen onderkomen meer
hebben. We hebben er met z’n allen erg veel plezier aan beleefd. We hadden al trouwe klanten. Niet
alleen uit Markelo maar ook uit omliggende plaatsen. We hopen in ieder geval dat we volgend jaar
weer de fancy fair kunnen houden zodat u uw spullen in de loop van het jaar weer aan ons kwijt kunt.
Bedankt, vrijwilligers en u allen voor de belangstelling.

Om even stil te staan bij de problemen en te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden die we in
Nederland te bieden hebben, zodat er voor gezorgd
kan worden dat het voedselsysteem meer in balans
is/komt.
In maar liefst vier(!) landen (Somalië, ZuidSoedan, Jemen en Nigeria) heerst er op dit moment
grote hongersnood. Daarnaast hebben vele mensen
te maken met een chronisch voedseltekort. Dat betekent dat 1 op de 9 mensen ‘s avonds met een le-

ge maag naar bed gaat. Elke dag sterven er circa
24 duizend mensen aan ondervoeding of de gevolgen daarvan.

Evaluatieavond
Op 11 oktober ’s avonds om 20.00 uur willen we de
fancy fair van dit jaar evalueren in de Martinushof.
Deze avond is voor alle mensen die op de een of
andere manier hebben meegeholpen. Hebt u een
idee hoe we nog succesvoller kunnen zijn volgend
jaar? Kom dan meepraten.
De koffie is gratis. (met koekje)

Gek genoeg zijn er in 2017 wereldwijd ruim twee
keer zoveel mensen met overgewicht. Hoe kan het
dat sommige mensen niet zeker zijn van een bord
eten, terwijl anderen te veel hebben?
Wat kunnen we er samen aan doen om deze ongelijkheid op te lossen.

HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of
overlijden in het kerkblad, willen we vragen om
dit tijdig aan ons door te geven.
Een in memoriam van maximaal 200 woorden is
aan te leveren bij de wijkpredikant.
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en
leeftijd.

Wilt u ook weer eens een keer gezellig samen met
anderen eten?
Kom dan naar de stamppotmaaltijd die de
ZWO/Kerk in Actie groep organiseert op donderdag 18 oktober om 18.00 uur in de Martinushof.
De kosten zijn € 7,50.
Omdat wij als ZWO groep gekozen hebben ons extra in te zetten voor Kinderen in de knel gaat uw
bijdrage, na aftrek van de kosten, naar een project
voor gehandicapte kinderen in Kameroen.
Inschrijflijsten liggen in de kerk en in de Martinushof.
Graag zouden we nog enkele medewerkers hebben
om te koken of de tafels klaar te zetten, want de
ZWO groep is niet zo groot. Ook daarvoor ligt een
lijst om u op te geven.

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

16 oktober: Wereldvoedseldag
Dit is een internationale bewustwordingsdag die in
1979 in het leven is geroepen door de Verenigde
Naties om aandacht te vragen voor voedselzekerheid en om met zijn allen in ieder geval één dag
per jaar stil te staan bij grote voedselvraagstukken.
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Van de kerkrentmeesters
Waarom hebben wij het als kerkrentmeesters zo vaak over geld? De kerk draait toch niet om geld?
“De kaarke hef geeld zat” hoor je nog wel eens.... en dan bedoelen ze de Martinuskerk, de kerk voor alle
Markeloërs. Maar deze bewering is onjuist! De werkelijkheid is weerbarstiger en als we met elkaar niet de
schouders eronder zetten, tja,......
De kerk is net een gewoon bedrijf en heeft een exploitatierekening, bezittingen, schulden en verplichtingen.
De




bezittingen van de kerk zijn:
De Martinuskerk en de Martinushof;
Een stukje grond;
Een pastorie aan de Tolweg.

De schulden van de kerk zijn:

Een hypotheek op de Martinushof;
De inkomsten van de kerk zijn:

De jaarlijkse actie Kerkbalans in januari

Collectes in de kerk (deels voor goede doelen in
binnen- en buitenland.)

Pachtopbrengst van de grond

Fancy Fair en de verkoop van boeken

Verhuur kerk en ruimten in de Martinushof

De uitvaarten in de Martinuskerk
De





kosten van de kerk zijn:
Onze Dominees
Het Pastoraat
De koster, medewerkers van het kerkelijk bureau en de dames van het buffet
Gas, Water, Licht, en overige algemene dagelijkse kosten.

De verplichtingen van de kerk zijn:

De afdracht per lid naar PKN Utrecht.
Wat is het grote verschil met een “echt” bedrijf?
Onze Martinuskerk voor alle Markeloërs kan geen winst maken op producten. Uw Martinuskerk is een gratis
product waar iedereen gebruik van kan en mag maken. Wij verkopen namelijk geen product, het is geloof! Wij
geven het woord van God door aan een ieder die het wil horen en het wil bewaren! Net als onze voorouders
voor op de kerk gezet hebben toen deze gebouwd werd (zie foto: tekst is uit Lucas 11:28)
Willen wij de Martinuskerk rationaliseren dan zouden we kunnen zeggen: wij verkopen pastoraal werk, troost,
ondersteuning, een arm om uw schouder, mooie tentoonstellingen, gratis koffie, gezelligheid en een goed gesprek.
De actie Kerkbalans, die de basis is om de kerk te kunnen exploiteren wordt bijeengebracht door ongeveer
1400 belijdende leden en ongeveer 1400 doopleden. Deze actie brengt door veel inzet ong. €180.000 op.
Een prachtig bedrag maar helaas lang niet genoeg om alle kosten te dekken.
Gelukkig zijn er ook nog inkomsten vanuit de exploitatie van de Martinushof en het Uitvaartcentrum.
De uitvaarten brengen geld op. (een kerkelijke uitvaart kost €500 maar hebt u de laatste 4 jaren bijgedragen
aan de inkomsten van onze kerk via uw toegezegde bijdrage kerkbalans, dan worden die vier bedragen in
mindering gebracht)
Van al onze inkomsten gaat een verplichte afdracht van ongeveer 5% naar de PKN te Utrecht. Dit om het landelijke werk mogelijk te maken.
Toch constateren wij dat al ruim 10 jaren er jaarlijks € 25.000 tekort is. Tot nu toe kon dat gelukkig nog met
het geld van de spaarrekening aangevuld worden. Maar de bodem van dit spaarvarken begint in zicht te komen.
In het uiterste geval rest ons niets anders dan of de kerk of de Martinushof te verkopen.
De zondagse eredienst moeten we dan elders gaan houden.
Dit laten wij als christelijke kerk in Markelo toch niet gebeuren!?
Ook in 2019 gaat de actie Kerkbalans van start en krijgt de leus mee:
“Noaberschap – Wie’j bint oe neudig!”
En joa leu, Wie’j bint oe heel erg neudig.
Als u precies wilt weten hoe de kerk er financieel voor staat kunt u binnenkort de jaarrekening 2017 inzien op
het kerkelijk bureau. Wij leggen het u graag uit.
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KINDERKERK
Voor de 3e keer dit jaar weer Kinderkerk.

JONA GING OP REIS.
Wat neem jij mee als je op reis gaat?
Zondag 7 oktober om 15:00 uur.
De eerste twee edities hebben we telkens ruim 20
kinderen mogen verwelkomen.
We hopen natuurlijk dat dit nu weer zo zal zijn.
De Kinderkerk is er voor alle kinderen tot 12 jaar.
Wat deze keer nieuw is, is dat we twee programma’s hebben.
De jongere kinderen blijven in de kerk, de oudere kinderen gaan met Janneke mee naar de
consistorie.
Zo hopen we dat er voor alle kinderen een passend en leuk programma is.
Het thema is:

Jona in de walvis

God vroeg aan Jona om op reis te gaan naar Nineve. Jona pakte zijn koffer, maar
had helemaal geen zin om naar Nineve te gaan.
Jona stapte op de boot en ging zijn eigen weg.
Wat er toen gebeurde horen we tijdens de derde Kinderkerk.

Wat neem jij mee als je op reis gaat?
Je mag iets meenemen, zodat we samen een koffer
kunnen inpakken.
De Kinderkerk duurt ongeveer een half uur. Tijdens dit half uur gaan we samen zingen en
al spelenderwijs luisteren naar het verhaal van Jona uit de bijbel.
We sluiten af met ranja en wat lekkers.
Voor de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, buren en vrienden is er koffie of thee zodat we gezellig
samen kunnen praten.
De kerk is er voor iedereen, jong en oud!
Op de achterkant van deze bladzijde is een walvis afgebeeld.
Kun jij Jona in de buik van de walvis tekenen? Je mag je tekening meenemen naar de
Kinderkerk zodat we alle mooie tekeningen kunnen ophangen!

Graag tot ziens op 7 oktober om 15:00 uur!
Hartelijke groet van de commissie Kinderen in de Kerk
Corine, Baukje, Marlies, Olga, Janneke, Arne en Marjolein
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VERWONDERING
Mensen
die mens zijn voor elkaar
Mensen elkaar tooiend
in verwondering
Mensen elkaar verkwikkend
met aandacht
Mensen elkaar zegenend
met vrijheid
Mensen
die mens zijn voor elkaar
een kwestie van vriendschap,
genegenheid, liefde.
Hans Bouma

