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v.h. VREDE en BLIJDSCHAP

DEEL JE LEVEN….
……..

Startzondag
Martinuskerk
9 september 10.00 uur
Fancy fair
op het Kerkplein
Zaterdag 15 september
10-14 uur
Veiling 11.15 uur

OP ZIEN MAARKELS
Wanneer mij wordt gevraagd om een uitvaartdienst te leiden, is het verzoek meestal dat het er wat bijbel en
geloof betreft niet te diep doorheen gaat. De dienst moet niet te zwaar worden. De overledene was niet zo
kerks en dat is bij aanwezige kinderen vaak niet anders. Het mag ‘op zien Maarkels’, zo wordt mij dit van tevoren soms meegegeven. In de praktijk komt het accent dan te liggen op de levensloop en de betekenis van
de overledene voor betrokkenen. Als predikant wijd ik dan niet te veel uit over een voorgelezen bijbeltekst.
Soms wordt er helemaal geen lezing genomen, maar verwerk ik wel enkele gedachten over het geloof in de
overdenking.
Over mijn preken op zondag krijg ik soms heel andere reacties mee. Dan mag het juist nog wel wat dieper
gaan. Maar wat wordt dan bedoeld? Soms heb ik het idee dat wat ik inbracht toch best inhoud had en aanleiding gaf tot bezinning op het eigen leven. Maar werd er dan naar de beleving van sommige kerkgangers iets
anders gemist? Naderhand kreeg ik over bepaalde uitvaarten ook wel het signaal mee, dat iemand van de
genodigden het nog als te zwaar had ervaren. Terwijl ik naar eigen opvatting niet eens zo veel op de tekst
was doorgegaan. Hoe ieder het beleeft en wat er wordt verstaan onder diepgang, is niet meteen duidelijk en
kan van elkaar verschillen.
Hoeveel geloof is er? Hoe sterk is de overtuiging dat er een God is? En wie of wat stellen we ons bij God
voor? In veel ontmoetingen klinkt wel de idee dat er iets is. Er is meer dan dat we zo met onze zintuigen
waarnemen. Maar wat er dan is, blijft wat vaag en open.
Als ik het bij mezelf houd, dan beschouw ik mijn geloof niet als groot. Dan bedoel ik dat als het erop aankomt, mijn vertrouwen in Gods mogelijkheden en eigen kunnen beperkt zijn. Dan is de verwachting in verhoring van gebed vrij gering. Tegelijkertijd is er wel de overtuiging dat de verhalen in de bijbel over een goddelijk handelen ook vandaag werkelijkheid kunnen worden.
Gaat het om mijn voorstelling van God, dan heb ik daar eerlijk gezegd geen concreet beeld bij. Dan komt Jezus dichterbij. Wie precies kan zeggen hoe God is, lijkt mij God te beperken en zichzelf te overschatten. En
toch zou ik vanuit eigen invulling wel van alles over God kunnen zeggen. Aan de ene kant is er geloof vanuit
het hart, aan de andere kant blijf ik er met mijn verstand kritische vragen bij stellen.
Hoe diep mag het gaan? Zo diep als u en ik het zelf zouden willen. Maar hoe zou onze reactie overkomen bij
Jezus, als Hij van ons meekrijgt, dat geloof in Hem prima is, zo lang we er maar niet te veel mee bezig hoeven te zijn of dingen voor te laten? Stel je voor dat een vriend of vriendin krijgt te horen dat hij of zij best
een keer langs mag komen, maar dat het daar dan wel bij mag blijven. Graag niet te veel contact. In een
vriendschappelijke relatie kun je vrij oppervlakkig met elkaar omgaan maar ook heel persoonlijk worden. Wil
je werkelijk als vrienden verder, dan schept dat verwachtingen. Maar het levert ook iets moois op.
Hoe nabij mag God of Jezus bij ons komen? Hoeveel ruimte laten we aan
Hem? Beperkt zich ons
verlangen tot nabijheid tot
die momenten, waarop we
hulp en steun nodig hebben? Of mag het meer
zijn? Er is een Heer, die
wacht totdat Hij ook voor
ons zorgen mag, zo luidt
een lied.
In hoeverre we ons voor
die zorg en aandacht
openstellen, is aan u en
mij. MD

Plafondschildering Sixtijnse Kapel door Michelangelo.
Middendeel met de beroemde scène van God en Adam.
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Kerkdiensten
Zondag 2 sept. Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK
Zondag 9 sept. Martinuskerk Startdienst - koffiedrinken
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / Joanne Foundation (Oeganda)
Zondag 16 sept. Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK /
Zondag 23 sept. Martinuskerk
10.00 uur mw. N. Hengeveld uit Eibergen
Eindcollecte: Diaconie / Ned. Bijbelgenootschap
Vrijdag 28 sept. Anholtskamp Zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 30 sept. Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK /
Zondag 7 oktober Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon uit Wassenaar
Eindcollecte: Diaconie / Kerk en Israël
15.00 uur

Help! Jona in de walvis!

3e Kinderkerk op 7 oktober
Op zondag 7 oktober wordt om 15:00 uur weer Kinderkerk gehouden.
Dit keer gaat het over Jona in de walvis. In het volgende Kerkblad zal
meer informatie te lezen zijn over wat we gaan horen en zien over Jona, maar noteer de datum alvast in de agenda! Graag verwelkomen we
weer zoveel mogelijk kinderen om samen een leuke Kinderkerk te hebben waarin we al spelenderwijs meer leren over de verhalen in de bijbel.
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.

BIJ DE DIENSTEN
STARTZONDAG
Een goed gesprek tijdens Startzondag op 9 september
9 september is de aftrap van het nieuwe kerkelijke activiteiten seizoen tijdens een speciaal programma met als thema: ‘Een goed gesprek’. Dat is immers één van de belangrijke elementen van het
samen kerk zijn: praten over en met God, maar ook met elkaar als
leden van Zijn gemeente.
Tijdens de ochtend van de Startzondag willen we hier op verschillende manieren invulling aan geven, zodat er voor iedereen (jong en
oud) een aansprekende activiteit is en we hopelijk goede gesprekken kunnen gaan hebben.
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Om 10:00 uur zal Ds. Marten Dijkstra een inleidende dienst verzorgen in de Martinuskerk waarbij het
verhaal van de Emmaüsgangers centraal staat. Aan
de hand van een diapresentatie wordt de aftrap gegeven op de vervolg activiteiten. De dienst zal
laagdrempelig zijn van opzet, ook de kinderen blijven in de kerk. Er is dus geen Kindernevendienst.
De duur van de dienst is ongeveer 30 minuten.
Om 10:30 uur is er voor de volwassenen keuze uit
twee activiteiten: Een Emmaüs-wandeling in en om
het dorp (van ongeveer 30 tot 45 minuten) of een
groepsgesprek aan de hand van foto’s in de Martinushof. Bij beide activiteiten staat het samen praten over het beeld van God, kerk en geloof centraal.
De kinderen kunnen naar hun eigen ruimte gaan
om onder begeleiding van een echte kunstenares te
gaan schilderen op doeken en graffiti te spuiten. De
kinderen kunnen op deze manier uiting geven aan
hun beeld over God.
Na de activiteiten komt iedereen om 11:15 uur
weer samen en is er ruimte voor een gezellig samen zijn. De goede gesprekken kunnen dan voortgezet worden onder het genot van een kop koffie,
thee of fris met cake en koek. De kinderen krijgen
de kans hun eigen cake te versieren. Bij goed weer
zal dit deel van het programma buiten worden gehouden.
Programma Startzondag ‘Een goed gesprek’
10:00 uur
Inleidende dienst door Ds. Marten
Dijkstra
10:30 uur
Start van drie activiteiten:

Schilderen voor kinderen

Een Emmauswandeling in en om het dorp

Een groepsgesprek aan de hand van foto’s
11:15 uur
Gezellig samen zijn met koffie/thee/fris en cake of koek.
En voor de kinderen het versieren van cake!
Uiteraard is het ook mogelijk om delen van het
programma bij te wonen.
Iedereen is van harte welkom!
Graag tot ziens op zondag 9 september!

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
De vakantie is weer voorbij……..Op 9 september op
de startzondag gaan we weer beginnen ……. Zullen
we zeggen: TOT ZIENS
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
Zanguur: op de eerste maandag van de maand is
er van 19.00 tot 19.45 uur zingen van liederen uit
het liedboek en andere bundels onder begeleiding
van Bep van der Zwan. Dit vindt plaats in de grote
zaal in de Martinushof. De eerste keer na de vakantie is op 3 september. Daarna volgt maandag 1 oktober. Wie zin heeft om hier bij te zijn, is welkom.
Je hoeft geen geoefend zanger te zijn. En de samenstelling van de groep wisselt ook.
Op dinsdag 18 september komt de gespreksgroep
‘Rondom de Zonneweg’ weer bij elkaar. We zijn
ditmaal bij Ina Dollekamp aan de Fokkerstraat 37,
aanvang 20.15 uur. Leiding: Marten Dijkstra.

ANHOLTSKAMP
Op 28 september om 18.45 uur houden we weer de
zangavond. Met de kennis van nu is de voorganger
ds. Marten Dijkstra, de pianist is Hans Boensma en
de bijdrage wordt verzorgd door Jan ten Hove.
Iedereen is van harte welkom om deze zangavonden mee te maken. Voor evt. vervoer kunt u bellen
met Jenny Wibbelink.

Ook op 18 september om 20.00 uur in de Martinushof is een eerste bijeenkomst van een gespreksgroep over geloofsopvoeding. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met Baukje Hoevink.
Email: baukjedrenth@hotmail.com
Knutselclub: donderdag 27 september 18.30 uur in
de Martinushof.

DOOPDIENST

Zingeving: Op maandag 15 oktober zullen we voor
de derde maal dit jaar met elkaar in gesprek over
levens- en zingevingsvragen. Dit doen we in de
consistorie, aanvang: 19.30 uur. Leiding: Marten
Dijkstra. Belangstellenden zijn welkom.

Doopdienst: Op zondag 16 september hopen we een
of meer kinderen te dopen, die in de afgelopen
maanden zijn geboren. Er zijn enkele ouders, die
zich als belangstellend hebben aangemeld, maar het
is nog niet zeker wie er allemaal bij zullen zijn. De
volgende gelegenheid wordt geboden op zondag 18
november.
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had een eigen gevoel voor humor en kon met rake
uitspraken voor de dag komen. Met haar leeftijd
van 88 jaar kan er reden zijn tot dank, maar dat
neemt het gemis om haar heengaan niet weg.
Onze wens is dat ze in vrede mag rusten.
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

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

GEBOREN
Steven en Yvette Kettelarij van de Oude Rijssenseweg 29 zijn op 20 juli verblijd met de geboorte van
Evi en Lynn, zusjes van Sem en Tess.
Langs deze weg willen wij hen van harte feliciteren
en Gods zegen toewensen.

WIJ GEDENKEN
Op 5 augustus overleed Jantje Stokreef-Jansen,
weduwe van Arend Jan Stokreef.
Ze kwam van een boerderij in de buurt van Bannink in de gemeente Diepenveen, tot ze met haar
ouders, broers en zussen in 1939 naar Erve Loos
trok in Markelo. Door het werk van haar man kwam
ze uiteindelijk in Genemuiden terecht, waar hij in
1987 overleed aan een hartstilstand. Eind 1990
keerde Jantje terug naar Markelo. Ze was een kleine, maar dappere vrouw met een sterke wilskracht.
Ze hield van dieren en was veel bezig in haar tuin
aan de Prinses Beatrixstraat met het opkweken van
salvia’s, afrikaantjes en viooltjes, waarvan ze vele
weggaf.
In 2004 werd ze getroffen door een hersenbloeding, waardoor haar spraakvermogen werd aangetast. Na revalidatie kwam ze wel weer terug in huis.
Dankzij goede hulp in de huishouding en ondersteuning van de thuiszorg kon ze zelfstandig blijven
wonen. Pas begin dit jaar was een verhuizing nodig
naar de Anholtskamp. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen verliezen in haar een lieve, zorgzame moeder, oma en kleine oma, die tot het laatst
toe belangstellend bleef. De uitvaartdienst vond in
Markelo plaats, waarna haar graflegging volgde op
de begraafplaats in Genemuiden. Jantje is 98 jaar
geworden. MD

WIJ GEDENKEN
Een dag nadat ze met spoed naar het ziekenhuis
was vervoerd, overleed Johanna ter Weele-Rotman
op vrijdag 27 juli op de leeftijd van 64 jaar.
Vanaf 2010 was haar gezondheid achteruitgegaan,
maar dit overlijden kwam sneller dan verwacht. Ze
had steeds de hoop gehouden dat een hartoperatie
nog mogelijk zou zijn, maar zo ver is het helaas
niet meer gekomen.
Johanna groeide met zus Hendrika op aan de Enterbroekweg 3, waar ze na haar trouwen met Freek
ter Weele het boerenbedrijf voortzette. Hun huwelijk werd verrijkt met de geboorte van Anita en Joan. Na een intensieve periode van verzorging van
de eigen ouders is Johanna vrijwilligerswerk gaan
doen op de Anholtskamp.
Ze was een vrouw met het hart op de tong, die
zichzelf weg kon cijferen en iemand op wie je aankon. Ze hield van het vee, maar moest uiteindelijk
accepteren dat ze steeds minder kon doen op de
boerderij.
Moge Psalm 121, waar zij zelf hoop uit putte, ook
tot houvast zijn voor wie haar nu moeten missen:
‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal
mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die
hemel en aarde gemaakt heeft.’
Op 13 augustus overleed Mina Beldman-Hofmeijer,
Moes Mina, vrij onverwacht in haar woning aan de
Postweg 1.
In 1962 was ze daar komen wonen, toen ze trouwde met Jan Beldman. Zelf was ze van Erve Sloot in
Stokkum.
Mina was dankbaar voor de geboorte van twee
zoons, het werk dat zij hebben met een partner aan
hun zijde en de vier kleinkinderen op wie ze trots
kon zijn.
Een tegenslag was het overlijden van haar man in
1992 ten gevolge van ziekte. Wat dit verlies met
haar deed, liet ze echter niet snel blijken. Anderen
wilde ze niet tot last zijn, maar ze was er wel erg
dankbaar voor dat ze thuis kon blijven wonen, toen
ze zelf meer zorg nodig had. Zij had die zorg langere tijd aan anderen gegeven uit de eigen familiekring.
Mina was een boerin in hart en nieren, die het werk
in alle bescheidenheid deed en plichtsgetrouw. Ze

Diaconie
COLLECTEBESTEMMINGEN
Op 9 september tijdens de startdienst zal de 2e collecte worden bestemd voor hulp aan de Joanne
Foundation, die zich inzet voor kleinschalige hulp in
Oeganda in Afrika. Zie www.joannefoundation.nl
Op 23 september is de 2e collecte bestemd voor
steun aan het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zie www.NBG.nl
Op 7 oktober (Israël zondag) gaat de opbrengst
van de 2e collecte naar het werk van Kerk en Israël.
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.
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Protestantse Vrouwen Dienst

De diaconie geeft soms “stille hulp”.
Voor een vluchtelingengezin, met verblijfsstatus, in
Markelo betekende dat een vakantie op een park
van RCN in Zeewolde.
Hieronder een reactie van de Eritrese familie
Tsegay
die
van
10-17
augustus
in
een
vakantiehuisje in Zeewolde mocht doorbrengen.
Toen de moeder hoorde over deze vakantie zei ze:
“Nederland maakt kinderen blij”.

NIEUW SEIZOEN
Na een ongekend warme zomer staan we weer aan
het begin van een nieuw seizoen.
Allereerst dank aan alle vrijwilligers van de PVD die
zo trouw hebben meegeholpen met de zangavonden in Anholtskamp, die ook in de zomermaanden gewoon door zijn gegaan.
Ook de bezoekadressen zijn natuurlijk niet
vergeten!
Fijn, dat we met ons allen (nog) kunnen en mogen
omzien naar onze oudere medemens.
Nog staat tussen haakjes maar.....de huidige
vrijwilligers raken ook op leeftijd en wat zou het fijn
zijn als er wat jongere dames of heren bij zouden
komen zodat ook in de toekomst dit werk door kan
gaan.
Kom eens kijken op een zangavond hoe de ouderen
ervan genieten.
Elke laatste vrijdag van de maand wordt er een
zanguurtje gehouden. Aanvang 18.45 uur.
Voor het meehelpen aan de zangavond wordt u
maar 1 keer per kwartaal ingezet.
U wilt toch ook niet dat dit mooie werk stopt?
Hartelijk welkom!!!!
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij
Sjoke van Zwol.
Tel.nr. 362652

Na de vakantie schreef moeder Zowdi:
“De kinderen hebben het fijn gehad en gespeeld
met water en zand. Het huisje was heel mooi. Alles
was leuk. Mijn dochter zei: Wij hebben lekker
ongezond gegeten. Hartelijk dank. “
familie Tsegay.

Vorming en toerusting
ACTIVITEITEN NIEUW SEIZOEN
Als commissie ‘Vorming en Toerusting’ zijn wij een
aantal keren bij elkaar geweest om een programma
op te stellen voor het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019. De bedoeling is om de inhoud van
de bijbel beter bekend te maken en actuele thema’s
te behandelen. Het programma ziet er voorlopig als
volgt uit:

KLEURRIJK
Tijdens ‘Kleurrijk in de Hof’ op het schoolplein in
Goor deden de Diaconieën in de Hof van Twente
ook mee. Op zo’n manifestatie van burgers uit heel
veel verschillende landen van de wereld mag een
Diaconie niet ontbreken. Samen met de Diaconie
van de Hofkerk hebben enkele diakenen een kraam
verzorgd en gratis poffertjes en pannenkoeken
gebakken en uitgedeeld.

16 oktober 2018
In samenwerking met de pastorale teams zal op
deze avond het thema ‘Donorschap’ centraal staan.
In het afgelopen jaar is dit thema veel in het
nieuws geweest vanwege de aangepaste wetgeving. Dr. Gienus de Jonge zal dit onderwerp samen
met ds. Dijkstra bespreekbaar maken en wij nodigen een ervaringsdeskundige uit om te horen wat
er bij komt kijken als je een donortransplantatie
ondergaat.
24 februari 2019
Op deze zondag willen we in de eredienst een bijbelquiz houden voor groot en klein, waar iedereen
aan mee kan doen.
28 februari 2019
Marten Dijkstra zal in samenwerking met de Hervormde Vrouwenvereniging op deze avond zijn ervaringen en foto’s met ons delen van zijn reis naar
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Iemand zal u dan benaderen om te informeren naar
de mogelijkheden. Hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
De commissie Kinderkerk
Baukje, Marlies, Corine, Olga, Arne en Marjolein

Israël. Deze avond krijgt een vervolg met een bezoek aan de synagoge in Haaksbergen.
Wij begroeten u allen graag op bovenstaande activiteiten! We nodigen u tevens van harte uit om ook
zelf wensen kenbaar te maken. Dit kan bij een van
ons of op de startdag van zondag 9 september.

Alvast even noteren: op 7
oktober om 15.00 uur is
er weer Kinderkerk in de
Martinuskerk. Het gaat
over Jona die in de walvis
zat……….Of was het een
andere vis?

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om bij
aan te haken, zoals:

het zingen van bekende en minder bekende liederen uit het liedboek op de eerste maandag
van de maand onder leiding van Bep van der
Zwan;

de gespreksgroep Rondom de Zonneweg met
als contactpersoon John Hofman, Zonneweg
22;

de pas gestarte gespreksgroep over zingeving
en levensvragen in de consistorie

en de nieuwe gespreksgroep over geloofsopvoeding met als contactpersoon Baukje Hoevink, Potkamp 1. baukjedrenth@hotmail.com

KNUTSELCLUB

Commissie Vorming & Toerusting
(Marten Dijkstra, Arne Wessels, Josje Zweers en
Willemien Schoneveld)

De laatste knutselavond voor de zomervakantie
hebben we niet geknutseld in de Martinushof maar
wel hebben we balspelletjes georganiseerd bij
dagcamping de Borkeld.
Het was nog lekker warm weer die avond dus waren
er ook waterspelletjes. Drinken, chips en een lekker
ijsje en veel plezier. Kortom een mooie afsluiting
voor de vakantie.
Donderdagavond 27 september van half zeven tot
half acht starten we weer met een knutselavond in
de Martinushof voor kinderen van de basisschool.
We hopen dat we weer veel kinderen mogen
begroeten.
Ben je nog niet eerder geweest? Kom dan gezellig
met een vriendje of vriendinnetje. Kosten € 1 en
opgave vooraf is dit keer niet nodig.
Heb je een leuk idee om te knutselen stuur dan even
een app naar 0612 435648 of een mail naar:
bonenkampherma@gmail.com.

Jeugd- en Jongerenwerk
KINDERKERK

Gezocht pianist voor de Kinderkerk!
Drie keer per jaar (in de maanden maart, juni en
oktober), wordt een kerkdienst speciaal voor kinderen georganiseerd.
Het doel van de Kinderkerk is om kinderen op een
laagdrempelige en ongedwongen manier kennis te laten maken met de kerk en bijbelverhalen en ouders
kennis te laten maken met elkaar. Samen luisteren,
zingen en spelen. De Kinderkerk duurt ongeveer een
half uur. De afgelopen twee kinderkerken hebben we
ruim 20 kinderen per keer mogen verwelkomen.
Voor de diensten zijn wij op zoek naar één of meerdere pianisten die op vrijwillige basis hun medewerking willen verlenen. Tijdens de Kinderkerk zingen we
enkele liedjes op de melodie van bekende kinderliedjes. Voor bladmuziek wordt vooraf gezorgd.
Ben jij of weet je iemand die 1 of meerdere keren
per jaar tijdens de Kinderkerk de begeleiding op de
piano zou willen verzorgen, dan zou het heel fijn zijn
als je een mail zou willen sturen met daarin de contactgegevens naar de redactie van dit Kerkblad,
kerkblad@pkn-markelo.nl

KINDERNEVENDIENST
Wat we doen bij de kindernevendienst ?
We vertellen een verhaal uit de bijbel speciaal voor
kinderen. We knutselen samen. Er staat een beker
drinken gereed en je mag collectegeld in een potje
doen. Dat geld geven we voor een goed doel waar kinderen bij betrokken zijn. Voor de jarige is er een
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kleine attentie. Kom gezellig een keer met jouw ouder(s) of opa/oma naar de Martinuskerk op zondagmorgen om 10.00 uur en kijk zelf wat die kindernevendienst verder nog is.

Ook deze dag gaan we genieten van een lekkere
lunch, wat fris en een lekkere sorbet.
Het eindpunt is ook weer bij Cafe de Poppe.
Opgave bij Leidy ter Haar telf.361733 t/m 7
september of per mail:
g.h.e.ter.haar@gmail.com
Wij hopen dat veel dames meefietsen.

VAN DE ZONDAGSSCHOOL
Na een heerlijke frisse vakantie zal de
Zondagsschool weer starten op
zondagmorgen 09 september 2018. We zullen deze
morgen deelnemen aan de
Startdienst. Deze morgen
zal ongeveer tot 11.30 uur
duren. We gaan deze morgen onze kunsten laten
zien, dus trek niet al te goede kleding aan. Op zondagmorgen 16 september 2018 is er een doopdienst.
De Zondagsschool wordt in Elsen gehouden bij de
Beestenboel van 10.00 uur tot 11.00 uur op zondagmorgen. Noteert u alvast in uw agenda op zaterdagavond 22 december 2018 zal de zondagsschool haar jaarlijkse kerstviering gaan vieren in de
Martinuskerk.
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.

BLOEMSCHIKKEN
MARTINUSHOF
Ook dit jaar gaan we weer
bloemschikken voor de Fair
van de Martinuskerk.
Deze Fair is op zaterdag 15
september op het Kerkplein.
Wij gaan bloemschikken op
DONDERDAG 13 SEPTEMBER EN VRIJDAG 14
SEPTEMBER.
’s Morgens vanaf 9.30 uur en ’s middags vanaf
13.00 uur.
Hebt u geschikte bloemen in de tuin, zoals
hortensia , sedum, dahlia’s enz….Ze zijn altijd
welkom.
Wie komt er meehelpen ????
U kunt zich opgeven bij Alies ten Hove telf 363334
of Ria Haar telf 362523.
Wij hopen dat vele dames zich opgeven.
UITNODIGING VERENIGINGSAVOND
De eerste verenigingsavond zal
worden gehouden op donderdag 27
september in de Martinushof.

Algemeen
BIJBELS TE OVER!
HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING
MARKELO

De Vocal Group No Romeos uit
Gorssel komt ons een muzikale
avond bezorgen.
Het koor bestaat uit 21 leden, alleen dames.
Omdat ze zelf zeer divers zijn en het publiek
uiteraard ook, kiezen ze uit een zo breed mogelijk
repertoire.
Ze zijn gespecialiseerd in het op “maat” verzorgen
van optredens.
Het wordt een avond met veel gezelligheid.
We beginnen om 20.00 uur.
Graag zien wij u allen op onze verenigingsavond.
Bestuur H.V.V.

UITNODIGING FIETSTOCHT
De vakantie is bijna weer voorbij en ieder geniet
van het mooie weer.
Wij beginnen ons seizoen weer met een mooie
fietstocht op:
WOENSDAG 12 SEPTEMBER
Wij starten om 9.45 uur bij Cafe de Poppe aan de
Holterweg te Markelo.
Hier beginnen wij met koffie en gebak. Daarna
fietsen wij langs mooie wegen en paden naar
Okkenbroek.
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WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT!
De christelijke gemeente is geworteld in woorden.
Eerst werden de verhalen verteld aan de volgende
generaties. Later werden de verhalen opgeschreven. Vandaag de dag kunnen we in onze eigen taal,
zelfs onze streektaal, diezelfde verhalen lezen.

Za 22

Deuteronomium 12:13-28
Deuteronomium 12:29–
13:6
Ma 24 Deuteronomium 13:7-19

Vlees en bloed

Zo 23

Hart en ziel

Di 25

Onbeheerst

Rechters 8:33–9:21

Dien alleen de HEER

Wo 26 Rechters 9:22-49

Geweldsspiraal

Do 27

Rechters 9:50–10:5

In het heetst van de strijd

Vr 28

Marcus 9:30-41

Klein = groot

Za 29

Marcus 9:42-50

Amputatie

Zo 30

Rechters 10:6-18

Redding niet vanzelf

Ma 1

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

oktober 2018

Toch kan het lastig zijn om te begrijpen wat je
leest. Andere tijden met andere gewoontes kunnen
op ons barbaars of onrechtvaardig overkomen. Kun
je dan toch iets van de Eeuwige in die verhalen
vinden?

BUURT-KERKDIENST STOKKUM 15/7/2018
Op de valreep, nog net voor de zomervakantie, hebben we een prachtige kerkdienst gevierd in Het Gebouwtje Stokkum. Hanny Poelert-Bielderman was
voorganger, en Ries van Vrouwerff bespeelde het
orgel. Het thema was “Zang en Dans”. En wie konden dat mooier uitbeelden dan de Kindergroep van
de Folkloristische Vereniging Markelo? We hebben
genoten van hun dansen, het zingen en wat zagen ze
er prachtig uit!

Op de website van NBG kun je informatie vinden
over recente onderzoeken. Kleitabletten, geschreven eeuwen vóór de geboorte van Jezus, onthullen
hoe men leefde. Deze teksten geven, gelegd naast
de ons bekende bijbelteksten, meer achtergronden.
Zo komen oude woorden in een nieuw licht te
staan.
Bezoek de site www.nbg.nl, en steek je licht op!
Cp Dini Rozendom en Teuni Hoogendam

september 2018
Za 1

Deuteronomium 2:16-25

Volksverhuizingen

Zo 2

Efeziërs 6:10-17

Wapenrusting

Ma 3

Efeziërs 6:18-24

Gebedsoproep

Di 4

Psalm 20

Overwinningslied

Wo 5

Deuteronomium2:26-37

Koninklijke weg geweigerd

Do 6

Deuteronomium 3:1-11

Museumbed

Vr 7

Deuteronomium 3:12-22

Iedereen moet meedoen

Za 8

Deuteronomium 3:23–4:4

Zo 9

Deuteronomium 4:5-20

Ma 10 Deuteronomium 4:21-31

Onverhoord gebed
Bewondering van
buitenlanders
Verantwoordelijkheid

Di 11

Bevoorrecht volk

Deuteronomium 4:32-43

Wo 12 Romeinen 15:1-13

Bijbelstudie

Do 13

Romeinen 15:14-33

Nieuwe wegen

Vr 14

Marcus 8:27–9:1

Petrus: rots of Satan?

Za 15

Marcus 9:2-13

Hemel op aarde

Zo 16

Marcus 9:14-29

Gebedsgenezing

Ma 17 Rechters 7:1-12

Gideonsbende

Di 18

Wie krijgt de eer?

Rechters 7:13–8:3

Wo 19 Rechters 8:4-21

Gewelddaden

Do 20

Rechters 8:22-32

De echte heerser

Vr 21

Deuteronomium 12:1-12

Grenzen

“Juf Hanny”, want dat is ze ook, had een week voor
de kerkdienst al meegedaan met het oefenen van de
kinderen, dus zij kenden Hanny al een beetje. En elke
keer vroeg Hanny of zij een liedje wisten. Bijvoorbeeld wanneer je niet weet hoe je verder moet gaan.
En ja hoor, daar begonnen ze al te dansen: “ 'k Moest
Dwalen”. Wel acht keer is er gedanst en daarna
kwam het mooiste: in de kring werd buiten De Zevensprong gedaan. Iedereen die wilde mocht meedoen.
De vele bezoekers hebben genoten van dit prachtige
optreden, de mooie liederen die we zongen en de
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BOEKENMARKT
De verkoop tijdens de 6 openkerkdagen was gezellig en heeft nogal wat "geld in het laatje" opgeleverd nl. € 810.
Op dit moment wordt toch nog bekeken of een vaste beamer geïnstalleerd kan worden in de grote
zaal die dan gebruikt zal worden bij uitvaartdiensten en verenigings- of gemeenteavonden. Deze
beamer en scherm kunnen in zijn geheel betaald
worden van de boekenopbrengst van de afgelopen
jaren.
Alle gevers en kopers, Hartelijk Dank

overdenking waarmee ons een hart onder de riem
werd gestoken.
Er is gezellig nagepraat onder het genot van een kop
koffie, waarna ieder weer huiswaarts ging.
We kijken terug op een prachtige bijeenkomst, en we
hopen elkaar opnieuw te ontmoeten in het najaar.
Hartelijke groet namens werkgroep Buurtdienst
Stokkum
30+ CAFÉ HAPT AF
De zomer is voorbij. Werk,
school en verenigingen zijn
weer van start gegaan.
Dan wordt het tijd om
elkaar bij te praten! Hoe
was je vakantie? wat heb
je voor plannen? waar kijk
je naar uit, of tegenop?
Zondag 23 september houden we HAP-INN.
Vanaf 14:30 staan hapjes en drankjes klaar.
Van vroeg tot laat - of even een uurtje.
Alleen ertussenuit – of als gezin.
Vriend(in)-buurtje-of kennis kan gerust meekomen.
Ieder is welkom.
datum
: zondag 23 september 2018
tijd
: 14:30 – (ongeveer) 17:30
locatie
:
Brandveenweg
4/
7475RD/
Markelo/ 0547-352554/ 30plus_cafe@online.nl
kosten
: geen, opgave niet nodig
info
: ruimte genoeg, speelgoed zelf
meenemen a.u.b.
Tot ziens,
team 30+ Café

FANCY FAIR
Op 15 september wordt weer de jaarlijkse Fancy Fair gehouden op het Kerkplein.
Wij rekenen vanzelfsprekend weer op uw aller
medewerking om er weer een feestelijke en gezellige dag van te maken! En niet te vergeten de
netto opbrengst!!!
Helaas hebben we tot nu toe voor de fancy fair
vrijwilligers tekort. Op die dag zijn er diverse
evenementen waar ook vrijwilligers voor nodig
zijn.
Ook mensen die altijd geholpen hebben en nog
niet benaderd zijn willen we vragen zich te melden bij:
Linie Welmer 06-11951057 of
Hermien Nijland 0547-361952.
Wij kunnen niet zonder U.

KERKKOOR
De laatste kooravond voor de vakantie hebben we
niet gezongen maar hebben we met z’n allen een
mooie rondrit per huifkar door de mooie omgeving
van Markelo gemaakt. In de wagen werd er natuurlijk nog wel even gezongen….. Na de rit hebben we
nog wat gedronken in het Tichelmuseum Rohaan
met uiteraard de ‘wereldberoemde’ appeltaart.

Kerk in Actie luidt de noodklok
Van 23 tot 30 sept. is er een actieweek voor de kerk
in het Midden-Oosten.
Na zeven jaar oorlog in Syrië zijn de gevolgen groot.
Kerken hebben het moeilijk, tweederde van hun leden is gevlucht en veel gebouwen zijn verwoest. Nu
de oorlog voorbij lijkt, maken ze zich hard om het
land te herstellen. Daarbij hebben de kerken, in het
gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp
nodig. Kerk in Actie roept de Nederlandse kerken op
om in de diensten aandacht te besteden aan de situatie door gebed en collecte.
Veel huizen en kerken liggen in puin, er is nauwelijks
onderwijs, er is onvoldoende werk en een tekort aan
voedsel en water.
Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop.
Via de kerken krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs.

Maandag 3 september om 20.00 uur beginnen we
weer met de repetities voor de kerst.
Houdt u van gezelligheid en kunt u wel een deuntje
zingen dan bent u van harte welkom om mee te
doen. Hartelijk welkom.
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Op dinsdag 11 september 2018 start een nieuwe
groep, wanneer zich tenminste 10 cursisten aanmelden. De maximale groepsgrootte is 15. De cursus wordt vanaf september gegeven op de nieuwe
locatie: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 in
Hengelo.
De eerste avond is een introductie- en kennismakingsavond. Op 18 september starten de reguliere
lessen en begint ook de 3e-jaars groep. Lestijden:
19.30-20.45 1e lesuur, 20.45-21.00 pauze, 21.0022.15 2e lesuur.
Vanaf 19.00 uur staat er koffie/thee klaar.
De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil
weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als
het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek,
maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast worden
een aantal andere vakken onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vredestheologie) en overige
wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam). Per avond
wordt les gegeven in 2 vakken.
Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een
oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!
Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les
gegeven, per avond 2 lessen van 5 kwartier. De
kosten zijn €220,- per seizoen. Opgave gaat per
cursusjaar.

Syrische christenen willen voorkomen dat er nóg
meer leden vertrekken en hopen dat vertrokken
christenen terugkeren.
Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben
onze steun hard nodig, zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn.

Samen zijn we de kerk in actie, en willen delen van
wat ons gegeven is.
Helpt u ook mee? Wij voelen ons verbonden met de
kerken in het Midden-Oosten. Kerk in Actie roept u
op om de kerk daar niet te vergeten. De nood blijft
onverminderd hoog. Niet alleen om de ergste nood te
lenigen, maar ook om voorzichtig weer te werken
aan een toekomst.
Zo kunt u het werk van Kerk in Actie ondersteunen:
een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed,
maandverband, zeep, shampoo) kost €17.
een rugzak met schoolspullen is €23.
een matras kost €50.
voor €150 krijgt een gezin een kledingpakket.
voor €200 een pakket met huishoudelijke artikelen.
met €296 volgt een vrouw een vakopleiding.
voor €329 krijgt een gezin een maand lang warme
maaltijden.

Nadere informatie en aanvraag aanmeldformulier
bij Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 0742774288 of email: kuile@hetnet.nl

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

Bankrekening van Kerk in Actie is:
NL89ABNA0457457457
Cursus TVG Twente start 11
september met een nieuwe
groep

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.

In Twente wordt al jarenlang de
driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gegeven. Vrijwel alle cursisten die de intensieve cursus
volgen en hebben gevolgd zijn daar erg enthousiast
over. De groepsgesprekken, het samen op zoek
zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod
van allerlei aspecten van geloof en theologie maken
dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor
hun kijk op het leven ervaren.
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Gebed bij droogte
vr 27 jul. 2018

"Nu hitte en droogte ons land teisteren wenden
we ons tot U met onze zorg om de gewassen die
staan te verpieteren op het land, met onze angst
dat wie oud en zwak zijn het niet gaan redden,
met onze bezorgdheid om een veranderend klimaat, om een kwetsbare Schepping."
De Protestantse Kerk ontvangt deze dagen telefoontjes en mailtjes van bezorgde leden. Bezorgdheid over de warmte en de droogte van dit
moment. Bezorgdheid over de opwarming van
de aarde. Bezorgdheid over de gewassen op het
land.

Gebed
Levenbrengende God,
Aan U behoren wij toe in alle omstandigheden van het leven.
Nu hitte en droogte ons land teisteren
wenden we ons tot U
met onze zorg om de gewassen die staan
te verpieteren op het land,
met onze angst dat wie oud en zwak
zijn het niet gaan redden,
met onze bezorgdheid om een veranderend klimaat, om een kwetsbare Schepping.
Zie om naar ons land, o God,
wil voorzien in wat wij nodig hebben.
Laat uw zegen neerdalen en onze gronden vruchtbaar maken.
Laat ons niet blijvend dorsten.
Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar,
dat we oog houden voor wat een ieder
nodig heeft
deze dag en de dagen die komen.
Levenbrengende God,
in deze moeitevolle omstandigheden
vertrouwen we onszelf aan U toe.
Amen.

BENEFIETCONCERT voor jubilerend PDC de
Herberg
Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen.
Het zal plaatsvinden in de Bovenkerk te Kampen
op 22 september 2018 en uitgevoerd worden door
de koren ‘Looft den Heer’ uit Notter en Chr. Gem.
Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht beiden onder leiding van Jan Quintus Zwart.
Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de
start van de Herberg, nu 25 jaar geleden.
Naast de genoemde koren leveren Noortje van
Middelkoop, panfluit; Ronald IJmker, orgel en
Kees de Bruin, vleugel een belangrijke bijdrage.
Het belooft een mooi concert te worden.
De opbrengst van de collecte komt geheel ten
goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om op 22 september naar Kampen te komen.
Het concert begint om 15.00 uur. De deuren van
de kerk zijn open vanaf 14.30 uur. We hopen velen
te mogen ontmoeten. Voor meer informatie: Piet
de Groot.
voorzitter@praisehim.nl.

Ds. Saskia van Meggelen,
preses generale synode
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Nieuwe morgen
Nieuwe dag
Nieuwe mogelijkheden om
zon te zijn voor de mensen,
om zon te zijn wanneer het
regent
Nieuwe vragen
Nieuwe antwoorden
Nieuwe inzichten dat
iedere dag zo anders is en
ik te vaak dezelfde blijf….

