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v.h. VREDE en BLIJDSCHAP

DEEL JE LEVEN….
……..

Kerk in Actie voor
OEGANDA
31 maart
10.00 uur Martinuskerk

Palmzondag 14 april
m.m.v. koor ENJOY
Martinuskerk 10.00 uur

Paasontbijt

1e paasdag
09.00 uur in de
Martinushof

Eerste Paasdag
m.m.v. Markelo’s kerkkoor
Martinuskerk 10.30 uur

VRAGEN BIJ HET GELOOF IN GOD……
In de berichten over een leeg graf en over de verschijningen van Jezus
na zijn dood lezen we over verbijstering, verwondering, ongeloof en twijfel. Maar ook over geloof , vreugde en warmte die de volgelingen van Jezus ervaren. Ook tijdens Jezus’ leven is niet iedereen overtuigd van zijn verhaal. Sommigen keren zich na een
tijd van Hem af. Anderen verwerpen zijn opvattingen meteen, omdat ze naar hun idee heel oude tradities en
gebruiken overboord gooien.
Eén volgeling van Jezus staat bekend om zijn twijfel, de ongelovige Tomas. Hij neemt niet voetstoots aan wat
anderen hem berichten over een verschijning van Jezus. Opgestaan uit de dood? Ze hebben Hem zelf gezien?
Hij staat niet alleen in deze twijfel, want op het eind van het evangelie van Mattheüs lezen we hoe sommige
leerlingen van Jezus bleven twijfelen bij het zien van de opgestane Jezus.
Zo kun je aanwezig zijn bij een kerkdienst van genezing en gebed en toch je twijfels houden of hier geen bedrog in het spel is. En het hoeven niet eens zulke bijzondere gelegenheden te zijn om je vragen te houden. Bij
een kritische blik sta je echter niet alleen. Je schaart je in een rij van bijbelse personen, die je voorgaan. Zelfs
uit de groep van vertrouwelingen rondom Jezus.
Wanneer het gaat om de bijbel zelf, hoef je niet alles te nemen zoals het er staat. Er is vrijheid om er verschillend tegenaan te kijken. Het is ook maar de vraag of je een schrijver recht doet, wanneer je alles letterlijk zou
nemen. Binnen het Jodendom is er niet één manier om de Schrift en de traditie te verstaan. Wij zoeken eerder
naar één waarheid. Een predikant zei eens dat de bijbel tegen een stootje kan. Ik zou eraan kunnen toevoegen,
dat ook God tegen een stootje kan. Kom maar zoals je bent, vuur je vragen of je verwijten maar af. Het effect
kan weleens zo zijn, dat hoe eerlijker je bent, hoe dichter je bij jezelf blijft, des te dichter je bij God komt, of
anders, dat Hij zich in jou laat ervaren.
Maar sprekend over God is er tegelijk het besef van het niet weten. In een recente meditatie van ds. Ary
Braakman in Kontakt, een kerkblad van de Protestantse gemeente te Diepenheim, citeert hij een dialoog van
Elie Wiesel met een vriend, die christen is, een zekere François Mauriac. Elie Wiesel heeft als jood de oorlog
overleefd. Mauriac vraagt hem of het geloof hem daarin tot steun is geweest. Het citaat is gehaald uit een autobiografie van Wiesel zelf in zijn boek ‘Alle rivieren stromen naar de zee’ (2007).
Hier volgt hun dialoog (M is Mauriac, W is Wiesel)
M
Hoe hebt u het aangepakt om te overleven?
W
Ik weet het niet.
M
God… De wil van God… De Heer heeft u
uitverkoren.
W
Nee, zegt u dat niet.
M
Gelooft u niet in God?
W
Jawel.
M
Uw geloof heeft u gered.
W
Ik smeek u, zeg dat niet.
M
Het geloof kan als steun dienen… Als
troost… Het kan een soort voedsel zijn… superieur voedsel… Het geloof geeft gestalte aan
het leven… Aan de macht van het leven… Het
is misschien het geloof dat u sterk heeft gemaakt…
W
Het gaat niet om kracht.
M
Maar om God?
W
Ook niet om God.
M
Om wat dan?
W
Ik weet het niet.
M
(na een diepe zucht, met een glimlach)
Wanneer men het niet weet, komt het geloof…
W
En wanneer het geloof komt, wat weet men dan?
Er blijft bij al het spreken, ook uit overtuiging, toch een grote onbekendheid. Natuurlijk, er zijn bijbelcitaten in
te brengen, die vertellen van een zeker weten, of van een kennen van de Vader door Jezus.
Hoezeer ik deze woorden ook ter harte wil nemen, er blijft een niet weten.
Daarom spreekt het slot van de dialoog mij ook aan. MD
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Kerkdiensten
Zondag 24 maart Martinuskerk
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / Kerkblad
Vrijdag 29 maart Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 31 maart Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon uit Hummelo
Eindcollecte: Diac / Kerk in Actie straatkinderen Kampala Oeganda
Zondag 7 april Martinuskerk
10.00 uur ds. A. Braakman uit Goor
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds
Zondag 14 april Martinuskerk Palmzondag
m.m.v. koor ENJOY
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / De Rudolphstichting
Stille week diensten in de Martinuskerk
Ma 15 april 19.30 uur Vesper
Di 16 april
19.30 uur Vesper
Wo 17 april 19.30 uur Vesper
Do 18 april
Witte Donderdag H. Avondmaal
19.30uur ds. R. Nijhuis
Collecte: Diaconie
Vr 19 april Anholtskamp H. Avondmaal
15.00 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Vr 19 april Goede Vrijdag
19.30 uur ds. M. Dijkstra
Za 20 april Avondwake Stille Zaterdag
21.00 hr. G. Beltman
Zondag 21 april Martinuskerk Pasen
m.m.v. Markelo’s kerkkoor
10.30 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Cvk / Onderhoudsfonds
Vrijdag 26 april Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. A. Snier uit Goor
Collecte: Diaconie
Zondag 28 april Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon uit Hummelo
Eindcollecte: Diac / De Regenboog
Zondag 5 mei Martinuskerk Themadienst
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: CvK / Themadiensten
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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BIJ DE DIENSTEN

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 kerk maar in de
loop van de dienst gaan de kinderen, na het aansteken van de lantaarn, naar de consistorie.

ANHOLTSKAMP
Vrijdag 29 maart is de eerstvolgende zangavond in
Anholtskamp en we beginnen zoals altijd om 18.45
uur. De voorganger is dan ds. Marten Dijkstra.
Op Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur zal het
H. Avondmaal gevierd worden. Ds. M. Dijkstra is de
voorganger in deze viering.
In de zangavond op 26 april zal ds. A. Snier uit Goor
voorgaan. Allen hartelijk welkom.

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! Alle
Markelose kinderen zijn welkom.

KERKDIENST 31 MAART
In deze dienst, waarin ds. v d Boon voorgaat, zal de
dienst een soort “kennismaking” met de hulporganisatie in OEGANDA zijn.
We willen dan graag dat alle kerkgangers die
ene dag zoveel mogelijk vóór in de kerk gaan
zitten omdat we de kennismaking in een kort
videofilmpje willen vastleggen. Normaal op
zondag zitten de aanwezigen nogal verspreid in
de kerk maar dat is voor de film niet zo leuk.

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. Hartelijk welkom!

DATUM NAGESPREK GEWIJZIGD
Het nagesprek over het thema “We hebben God
niet nodig, nietwaar?” is verschoven van 26 maart
naar 2 april. Over dit thema is in maart door drie
predikanten gepreekt en we zijn erg benieuwd naar
uw mening over zo’n cyclus. We rekenen op U want
samen zijn we kerk.
Via de site KERKDIENSTGEMIST.NL kunt u de 3 preken van 3, 10 en 17 maart nog eens beluisteren. Op
de site even zoeken op ‘Markelo’ en klik op Prot.
Gem. Markelo.
Allen hartelijk welkom om 20.00 uur in de Martinushof.

Wijken Noord & Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr: 06-51029818
email: gb.vv@kpnplanet.nl
GEDOOPT

AGENDA
28 maart: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg,
Fokkerstraat 4, aanvang: 20.15 uur. We gaan het
hebben over de zoektocht van Kefah Allush naar
Jezus van Nazareth (Uitzending van EO)
1 april: Zanguur o.l.v. Bep van der Zwan in de
Martinushof, van 19.00 tot 19.45 uur.
1 april: Gespreksgroep o.l.v. Marten Dijkstra over
zingeving- en levensvragen, consistorie, van 19.30
tot ongeveer 21.00 uur.
2 april: Gespreksavond (nagesprek) over het thema
‘We hebben God niet nodig, niet waar?’
5 april: Film in het Beaufort voor de jeugd 11+.
11 april: De kring rondom geloofsopvoeding komt
dan weer bij elkaar. Het is de vierde keer in het bestaan van deze groep ouders met jonge kinderen.
Voor deze keer hebben we Dini Beuving bereid gevonden haar kennis en ervaring met ons te delen.
Iedereen die graag van gedachten wil wisselen over
dit thema kan aanschuiven. Ook als je gewoon één
keer wilt komen meedoen, ben je van harte welkom!
De avond is in de Martinushof. De inloop is vanaf
20.00 uur en we starten om 20.15 uur.
17 april: HVV 18.00 uur broodmaaltijd in de Martinushof met aansluitend programma.
18 april: Volg live de uitzending van “The Passion”
in de Martinushof na afloop van de H. Avondmaalsdienst in de Martinuskerk.

In de kerkdienst van 3 maart zijn Manon Hegeman en
Koen Zandvoort gedoopt door ds. Rob. Nijhuis. In de
dienst stond centraal de vraag: ‘We hebben God niet
meer nodig? niet waar… De dienst ging over een boer
(beide doopouders en ook nog eens de ouderling van
dienst zijn boer!). De boer stelde God voor om eens
een jaartje zelf God te zijn. Dan zou het leven beter
verlopen. Tsja, dat dacht hij maar.. Het leven in eigen
hand hebben geeft uiteindelijk ook niet het beste resultaat. Waar het uiteindelijk om draait is dat – wat
er ook gebeurt in ons leven – we weten en voelen dat
God er bij is. Dat hebben we Koen en Manon en hun
ouders willen meegeven.
Kinderen en ouders: Van harte gefeliciteerd!
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ouders in elektromotoren voortzette. In 1957 kwamen ze weer in Markelo wonen. Hoewel het overlijden
van haar man Henk een grote klap voor haar was,
pakte Jo haar leven energiek en daadkrachtig weer
op, met de regie in eigen hand. Ze hield van goede literatuur en een spel bridge. Tot op hoge leeftijd bleef
ze reizen maken naar het buitenland. Ondanks vragen bij het geloof in God bleef ze waarde hechten aan
het lied ‘Blijf bij mij Heer’.
Moge ze geborgen zijn onder Zijn vleugels. MD

WIJ GEDENKEN
Op 12 februari overleed Wim Harmelink op de leeftijd
van 76 jaar. Sinds 1962 was hij getrouwd met Gerda
Vasters. In het begin woonden ze bij haar ouders in
op hun boerderij aan de Bovenbergweg. Dochter Ineke werd geboren.
In 1966 betrokken ze een nieuwe woning aan de Winterkamperweg, waar hij met drie jongere zussen was
opgegroeid. Dochter Wilma is hier geboren. Wim was
metselaar en kon dit beroep tot zijn pensioen uitoefenen. Toen hij last kreeg van nierfalen moest hij zijn
leven aanpassen. Hij was een liefhebber van de motorsport, een fanatiek kaartenspeler en mocht graag
bezig zijn in de moestuin. Gerda had in hem een lieve, bescheiden man. Omgekeerd kon hij steunen op
haar trouw en liefdevolle zorg. Ze werden opa en oma
van vier kleinkinderen en konden uitzien naar de
komst van hun eerste achterkleinkind. Tot hun verdriet kan hij dit niet meer meemaken. Door een val in
huis had hij vorig najaar zijn heup gebroken en
sindsdien was zijn gezondheid steeds verder achteruitgegaan. Toen hij geen baat meer had bij revalidatie, keerde hij terug naar huis. Omringd door zijn familie is hij hier in rust ingeslapen, in de hoop dat hij
in mag gaan in een hemels vaderhuis. MD

AANPASSING WERKOMVANG
In verband met een terugbrengen van mijn
werkomvang naar 80% is de zaterdag er als vrije dag
in de week bijgekomen. De aanpassing van mijn
traktement geldt met terugwerkende kracht vanaf
januari van dit jaar. Ik hoef minder kerkdiensten te
leiden, terwijl geprobeerd wordt om het pastoraat zo
veel mogelijk overeind te houden. MD
VRIJE WEEK
Van maandag 18 tot en met zondag 24 maart ben ik
vrij. Indien nodig nemen anderen voor mij waar.
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Kerkenraad

Op 19 februari overleed Mina Dijkink-Scholten. Zij
werd 90 jaar. Mina kwam van de Rijssenseweg en
was de jongste uit een gezin van vier kinderen. Haar
huwelijk met Jan Dijkink bracht haar naar Erve Sink
aan de Ovinksweg. Hier verzorgde ze met veel liefde
het vee, wanneer hij op de Coöperatie aan het werk
was. Ze kregen een dochter en zoon, Dinie en Herman, en werden opa en oma van vier kleinkinderen.
In 2004 overleed Jan heel onverwacht, terwijl Mina
net was geopereerd aan een hartklep. Mede door de
aanwezigheid van het gezin van haar dochter naast
haar kon ze zelfstandig blijven wonen. Met vriendinnen kwam ze samen voor een spel rummikup, Thuis
was ze ijverig met het vervaardigen van wenskaarten. Lang bleef ze gezond.
In de uitvaartdienst staken haar vijf achterkleinkinderen met hun ouders een kaars aan. Een kleinzoon las
een lied voor van Huub Oosterhuis: Licht dat ons
aanstoot in de morgen. In Mina verliest haar familie
een kordate, sterke moeder, oma en overgrootmoeder, die bekend zal blijven om haar bijzondere gerechten bij feestdagen, haar vele breiwerk en het buiten bezig zijn in de moestuin en met de kippen. Moge
zij begroet worden door Hem die het Licht der wereld
is. MD

GEDACHTENISHOEK
Op donderdag 28 februari is door voorzitter Henk Bolink de vernieuwde gedachtenishoek in de kerk onthuld. Er zijn nu drie levensmomenten, waar aandacht
aan wordt gegeven: dopen, trouwen en overlijden. Bij
de al aanwezige gedachtenisboom zijn handen toegevoegd, die uitdrukking willen geven aan de steun van
God in leven en in sterven. Of zoals Gerda VeddersVasters bij de toelichting zei: Je bent geborgen in
Gods hand. Het gedicht van Diny Izaks op deze plek
bevat al woorden van gelijke strekking. De witte kleur
van de handen staat voor het stralende, witte licht,
waarmee verschijningen van God gepaard gaan.
Bij de doop symboliseren de handen de woorden van

Kort na haar 92ste verjaardag is Jo Jansen-Klumpers
op 26 februari in alle rust overleden in haar huis aan
de Potdijk 6. Op de dag van haar uitvaart vond daar
een samenkomst plaats met inbreng van dochter
Martine, klein- en achterkleinkinderen. In het crematorium te Nijverdal is ze bedankt voor haar inzet als
beschermvrouw van muziekvereniging De Fanfare.
Jo Jansen is opgegroeid in Markelo. Hoewel ze de
middelbare school door de oorlog niet heeft kunnen
voltooien, heeft ze zich wel verder ontwikkeld. Door
een verblijf in Engeland leerde ze het Engels vloeiend
spreken, terwijl ze ook het Duits goed beheerste.
Haar huwelijk met Henk Jansen bracht haar in Enschede, waar hij met haar steun het bedrijf van zijn

Jesaja 49:16: “Ik heb je in mijn handpalmen gegrift”.
Deze tekst wordt tijdens de doopdienst aangehaald,
wanneer de naam van de dopeling bekend is gemaakt
aan de gemeente. Als ik dan terugkom op de eerder
genoemde steun, dan is daar bij dezelfde profeet een
passende tekst te vinden: “Luister naar mij, volk van
Jakob en al wat er van Israël nog over is – van de
moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf ik
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cifieke collecteopbrengsten of giften.
Ieders bijdrage, financieel en in praktische zin, maakt
het mogelijk om als gemeente de erediensten te houden, elkaar te ontmoeten en om te delen met anderen.
Uw bijdragen worden door de Colleges van Kerkrentmeesters en Diaconie bijzonder gewaardeerd.

dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik
gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en
beschermen (Jes. 46: 3 en 4)”. De duif verwijst naar
de woorden bij de doop van Jezus in de Jordaan,
waar staat dat de heilige Geest op Hem neerdaalt in
de gedaante van een duif (bv. Lucas 3: 22). Daarmee
is de duif een teken van de heilige Geest die bij de
doop wordt geschonken. Willem Niessink heeft de
handen en de duif ontworpen, evenals de symbolen
van twee ringen en een hart bij de zegening van een
huwelijk. John Hofman heeft de houten duiven ontworpen, waarop de namen staan van de dopelingen.
Tijdens een doopdienst worden deze in de handen
neergelegd om op een later moment in het jaar mee
te geven aan de desbetreffende ouders (of volwassen
gedoopte). Het is Ina Dollekamp-Gersen die deze
namen erop schrijft, zoals ze dat ook al enige jaren
doet bij het gedachtenisblad van een overledene.
Over de vraag of er bij het trouwen een houten hart
of een houten boek wordt geplaatst, hebben we nog
geen beslissing genomen. Misschien is het wel ter
keuze aan het desbetreffende echtpaar. De handen
boven de ringen spreken voor zich: ze symboliseren
de zegen van God over je relatie.
Met dank aan Bram de Boer en Henk Zandman van
de klusgroep is er ruimte gemaakt voor deze gedachtenisplek door enkele banken achterin te verwijderen.
Harm Linde en Frits van Zwol hebben de achterwand
in een lichtere kleur geverfd, die past bij de kleuren
die bij het orgelfront zijn gebruikt. Onze plaatselijke
wooninrichter heeft de vloerbedekking verzorgd. Er
zal over worden nagedacht hoe deze plek verder kan
worden ingericht. Dank aan allen, wel of niet bij naam
bij naam genoemd, die er aan hebben bijgedragen
om deze verschillende momenten in een mensenleven
een zichtbare herinnering te geven! In het al bestaande gastenboek kunnen reacties worden geschreven.

Diaconie
COLLECTEBESTEMMINGEN
Op 31 maart is de collecte bestemd voor het werk
van Kerk in Actie in Kampala, de hoofdstad van OEGANDA. Hier leven duizenden kinderen op straat. Ze
bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks
te maken met geweld. Zes partners van Kerk in Actie
hebben de handen ineen geslagen en werken samen
met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken
contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak
boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school,
want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede
doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden.

Draag bij aan een nieuw leven voor straatkinderen in Kampala.
Ook al kunt u niet naar de kerk, wel kunt U uw gift
overmaken naar de bankrekening van de Diaconie
onder vermelding waarvoor uw gift bestemd is.

Protestantse Vrouwen Dienst
Op 5 maart jl. was de jaarlijkse ledenvergadering van
de Prot. Vrouwendienst.
Na het huishoudelijk deel hebben we afscheid genomen van ons commissielid Jenny Wibbelink die ruim
18 jaar in deze commissie heeft gezeten.
Met een woord van dank, een bloemetje en een cadeautje, werd ze in het zonnetje gezet. Gelukkig blijft
Jenny wel het vervoer verzorgen van mensen die
naar de zangavonden willen zodat we haar nog geregeld zullen tegenkomen.
Ook ons nieuwe PVD lid Herma Bonenkamp werd welkom geheten. Daarna voerden de zussen Johanna en
Jenny een hilarische pantomime op.
Na de pauze met een drankje en een hapje (met dank
aan Ria ter Maat) zijn we in groepjes bezig geweest
met allerlei kwisvragen en raadsels.
De winnaars kregen elk een tablet chocola en voor alle andere dames waren er gezellig ingepakte bonbons, met dank aan Froukje Lammertink.
Al met al was het een gezellige avond.

Kerkrentmeesters
COLLECTES EN GIFTEN
Tijdens elke zondagse kerkdienst worden twee collectes gehouden. Als geloofsgemeenschap danken wij op
die manier voor wat we zelf ontvangen. De Colleges
van Kerkrentmeesters (CvK) en Diaconie (CvD) beheren de inkomsten.
Het CvK gebruikt deze bijdragen voor kosten die de
gemeente maakt, om kerkenwerk nu en in de toekomst mogelijk te maken.
Het CvD deelt de ontvangsten uit aan personen of organisaties die ondersteuning nodig hebben. Dat kan
plaatselijk, landelijk of internationaal zijn.
Naast de collectes wordt ook door gemeenteleden bijgedragen door giften. Vaak wordt een bestemming
genoteerd, soms is het algemeen te besteden. De giften worden met bedrag, bestemming en (indien vermeld) met naam in de boeken opgenomen.

Jeugd- en Jongerenwerk
FILMAVOND in het BEAUFORT op 5 APRIL
Het Beaufort en de Tienerclub van de Martinuskerk
zijn bij elkaar geweest om samen te brainstormen en
zich voor deze leeftijd, 11+, in te zetten.
Deze keer hebben we gekozen voor de film: BILLY
ELLIOT. De 11-jarige Billy Elliot woont in een mijnwerkersstadje in het noordoosten van Engeland.
Zijn moeder is onlangs overleden en hij moet vaak op
zijn demente oma passen. Zijn vader en oudere broer
Tony, beide mijnwerker, zitten thuis. Ze zijn in staking.

Als gemeente hebt u in het verleden altijd een overzicht gekregen in het kerkblad van de opbrengsten
van de collectes en giften. Het maken van een gedetailleerd overzicht is tijdrovend. Daarom is er voor
gekozen om vanaf heden de opbrengsten zoveel mogelijk als totalen weer te geven. Indien gewenst,
kunnen gemeenteleden altijd navraag doen over spe-
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Billy krijgt iedere week wat
geld voor zijn bokslessen. Hij
vindt het boksen helemaal
niet leuk want hij bakt er
niets van.
Wanneer Billy weer eens
moet nablijven om zijn boksoefeningen te doen, ziet hij
de balletklas van mevrouw
Wilkinson trainen. Iets in de
bewegingen van de meisjes
spreekt hem aan en Billy besluit om mee te doen.
De film is op 5 april in Het
Beaufort in de "filmzaal''!
De film is voor de leeftijd 11+.
Entree: € 3, - inclusief drankje. Aanvang: 19.30 uur

ven, geef je dan op bij: Hettie Hollander tel 362351.
Of schrijf je naam op de lijst achter in de kerk.
Wij zorgen er dan voor dat er voor iedereen een heerlijk ‘ontbijtje’ klaar staat!
In verband met palmzondag is er geen zondagsschool
op zondagmorgen 14 april 2019.

Algemeen
HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING MARKELO
Beste Dames
Op donderdag 28 maart hebben wij Mevr. Adrie
Strikker-Hemmink uitgenodigd.
Zij heeft een bedrijf Grande Parure opgericht. Dit is
een consultancybureau dat gespecialiseerd is in edelstenen, juwelen en parels.
Het bedrijf beweegt zich door de juwelenbranche als
trendwatcher en scout voor topkwaliteit en nieuw talent.
Zij geeft persoonlijk advies,
bemiddeling bij aan- of verkoop en bij vervaarding van
juwelen op maat of, zoals deze avond, lezingen.
Bij ons geeft ze een lezing
over streeksieraden en ook
over het taxeren hiervan.
Dit doet zij met behulp van
een powerpoint presentatie en voorbeelden die in de
zaal rondgaan.
Na de pauze kunnen aanwezigen een meegebracht
voorwerp laten taxeren.
Zijn er bijzondere voorwerpen bij dan bespreekt zij
dat met de groep (als de eigenaresse dat ook wil).
Het belooft een interessante avond te worden.
We hopen vele dames te mogen begroeten.
Aanvang 20.00 uur in de Martinushof te Markelo.

Spreek je vrienden aan en kom naar de
filmavond!!
KINDERNEVENDIENST

Tijdens de doopdienst zondag 3 maart was het een
gezellige drukte bij de oppas- en kindernevendienst.
De kleinste kinderen konden lekker spelen en de oudere kinderen waren mooi aan het knutselen. Vanaf
zondag 10 maart begint ons project voor de veertigdagentijd en pasen. Het thema dit jaar is: "EEN
NIEUW BEGIN".
We volgen Julia en Stef bij het inrichten van een
nieuwe tuin. Ook wij gaan zaadjes zaaien.
Samen met de kinderen gaan we de zaadjes goed
verzorgen en hopen natuurlijk dat er mooie bloemetjes gaan groeien. De kindernevendienst is er elke
zondagochtend tijdens de kerkdienst van 10.00 uur.
Tot dan!

PAASSTUKJE
Op dinsdag 9 april
gaan we in de Martinushof ons jaarlijkse
paasbloemstukje maken.
Wij hebben besloten
om dit alleen ’s morgens te doen vanaf
9.30 uur.
Anneke Maas komt
ons weer assisteren.
Op de verenigingsavond in maart staat een voorbeeld, maar ook naar eigen keuze kunt u wat maken.
U kunt zelf wat meenemen wat u mooi vindt om te
gebruiken zoals een lange schaal of een bord o.i.d.
Ook groen meenemen zoals buxus, takjes, klimop,
berengras, mos, wilgentakje. Wat u maar wilt.
Voor eieren , bloemen en oases wordt gezorgd.
De kosten zijn € 7,50 p.p. incl. koffie.
U kunt zich opgeven tot en met 4 april bij Alies ten
Hove tel. 363334.

ZONDAGSSCHOOL
PAASONTBIJT Het lijkt nog heel
ver weg maar het is zo weer Pasen.
En dan is het ook weer tijd voor het
Paasontbijt! Zondagmorgen 21 april
2019 organiseert de Zondagsschool
het traditionele Paasontbijt en wij nodigen iedereen
graag uit om aan te schuiven voor een gezellig en
lekker ontbijt waarbij de eieren natuurlijk niet mogen
ontbreken. Daarnaast worden er leuke, vrolijke liedjes gezongen en kunnen we luisteren naar het paasverhaal. Kortom: een hele gezellige morgen voor jong
en oud!
Het Paasontbijt is voor iedereen toegankelijk en begint om 9.00 uur in de grote zaal van de Martinushof
zodat we op tijd klaar zijn voor de eredienst in de
Martinuskerk. Wil je ook bij dit Paasontbijt aanschui-
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Ma 1

Leviticus 4:22-26

Leiders staan niet boven de wet

Di 2

Leviticus 4:27-35

Vergeving is niet goedkoop

Wo 3

Leviticus 5:1-13

Wegkijken is strafbaar

Do 4

Leviticus 5:14-26

Boetebeleid

Vr 5

Leviticus 6:1-6

Het vuur blijft branden

Za 6

Leviticus 6:7-11

Voedsel voor priesters

Zo 7

Psalm 59

Gebed om bevrijding

Ma 8

Hosea 1:1-9

Di 9

Hosea 2:1-9

Wo 10

Hosea 2:10-25

Getrouwd met een ontrouwe
De HEER is trouw, ondanks
ontrouw
Gekrenkte liefde

Do 11

Hosea 3:1-5

Voorbeeldig

Vr 12

Hosea 4:1-11

Al die ellende is geen toeval …

Za 13

Hosea 4:12-19

Van kwaad tot erger

Zo 14

Lucas 19:29-48

Palmpasen Benedictus

Ma 15

Hosea 5:1-7

Valstrikken

Di 16

Hosea 5:8-15

Gevolg van foute keuzes

MET JOHANNES TOELEVEN NAAR PASEN

Wo 17

Lucas 22:1-13

Do 18

Lucas 22:14-65

Wie ben ik en hoe
leef ik?
In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen. Bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties?
Wie wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie
nauw samen met de vraag wie Jezus is. We willen de
deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus
over zichzelf? En wat kan dat voor mij betekenen?
De zeven ‘Ik-ben’ uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.
Het leesplan is digitaal beschikbaar via debijbel.nl en
op de app ‘Mijn Bijbel’.

Vr 19

Lucas 22:66-23:56

Voorbereidingen
Tafelgesprekken en
wapengekletter
Genade door onrecht

Za 20

Hosea 6:1-3

Lied van hoop

Zo 21

Lucas 24:1-12

Eerste Paasdag Zosactiviteit

Ma 22

Lucas 24:13-35

Uitleg

Di 23

Lucas 24:36-53

Wo 24

Psalm 56

Feest van herkenning
Help!

Do 25

Leviticus 6:12-16

Gebroken brood

Vr 26

Leviticus 6:17-23

Heilige maaltijd

Za 27

Psalm 61

Lang leve de koning

Zo 28

Leviticus 7:1-10

Herstelwerkzaamheden

Ma 29

Leviticus 7:11-27

Let op vet

Di 30

Leviticus 7:28-38

Priesterloon

PAASVIERING
Onze jaarlijkse Paasviering is op woensdag 17 april
in de Martinushof te Markelo.
Deze avond beginnen wij om 18.00 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd in het teken van Pasen.
Wij hebben Marjo Dames uitgenodigd om ons mooie
paasverhalen te vertellen.
Marjo is een professioneel verhalenverteller in theater
en op verenigingsavonden.
U kunt zich opgeven op de verenigingsavond of bij
Leidy ter Haar tel. 0547 361733 of via E-mail
g.h.e.ter.haar@gmail.com.
REISJE
Ons jaarlijks reisje is op 7 mei a.s. en wij gaan naar
Elburg. Daar bezoeken we de “Bijbelverhalen” in zand
en museum “Sjoel” waar we de Joodse tijden en de
Joodse cultuur van Elburg kunnen ervaren. Nadere
informatie volgt.

Cp. D. Rozendom en T. Hoogendam

MARKELO’S KERKKOOR
Het Almelo’s Christelijk Mannenkoor en het Markelo’s
Kerkkoor geven op Palmzondag 14 april een Passieconcert.
Het Markelo’s Kerkkoor staat o.l.v. Marjan Klaasen en
het Mannenkoor heeft als dirigent Frank den Bakker.
Het geheel word begeleid door Roel Praas op de piano
en het orgel zal bespeeld worden door Gerold
Droogsma. Het concert begint om 16.00 uur in de
Grote Kerk, Kerkplein 17 te Almelo.
Samen met het mannenkoor zingen we Jesu Meine
Freude en Verlei uns Frieden.
Het concert zal ongeveer anderhalf uur duren. Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie of
een drankje te nuttigen.

maart 2019
Zo 17

Psalm 52

Ontmaskering

Ma 18

Leviticus 1:1-9

Offerregels

Di 19

Leviticus 1:10-17

Geurige gave?

Wo 20

Leviticus 2:1-10

Recept voor offers

Do 21

Leviticus 2:11-16

Zout

Vr 22

Leviticus 3:1-5

Vet voor de HEER

Za 23

Leviticus 3:6-11

Geef iets waardevols

Zo 24

Leviticus 3:12-17

Bloed-serieus

Ma 25

2Timoteüs 2:14-26

Houd de waarheid voor ogen

Di 26

2Timoteüs 3:1-9

Zware dagen

Wo 27

2Timoteüs 3:10-17

Do 28

2Timoteüs 4:1-8

Vr 29

2Timoteüs 4:9-22

Inspiratie
Waarheid en niets dan de
waarheid
Concrete opdrachten

Za 30

Leviticus 4:1-12

Schuld(on)bewust

Zo 31

Leviticus 4:13-21

Groepsverantwoordelijkheid

FANCY FAIR
Ondanks het feit dat ons winkeltje gesloten is, hebben we wel een opslagplaats waar de ingebrachte
spullen veilig en droog opgeslagen kunnen worden.
U kunt ons dus gewoon bellen als u spullen hebt
die u voor de fancy fair beschikbaar wilt stellen.
Hermien Nijland 0547 361952 of
Linie Welmer 06 11 951057.
Ook kleinere meubels kunnen we hier plaatsen. We
kunnen hier niet verkopen maar in overleg kan veel.

april 2019
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bij willen we onze aandacht speciaal richten op organisaties die hulp aan kinderen geven.
Hulp in de vorm van educatie, huisvesting en voedsel.
Alle publicaties in het kerkblad (Maarkelsnieuws, facebook, website), een aantal diaconale collectes, acties, themadienst(?), kinderkerk(?) etc. zullen het
komende jaar betrekking hebben op het werk in dat
land.

30+ CAFÉ, INTO THE
GAME
Kun je tegen je verlies?
Dan zit je goed! Op
donderdag 4 april nemen
we het tegen elkaar op.
Gaan we zien wie strategisch inzicht heeft, of
geluk. Heb je een leuk spel, en leuke vrienden?
Neem ze allebei mee!

Dat land is OEGANDA in centraal Afrika. Een land dat ongeveer 6 keer zo groot is als NL met
ruim 40 miljoen inwoners. De bevolking is in meerderheid christen.(80%).

Do. 4 april vanaf 20:30 in de Martinushof, Kerkplein 41.
Koffie/thee gratis, consumptie 1,75. Contact 0619 869427
GIFTEN EN COLLECTES 2018
GIFTEN
Kerk
Algemeen
Kerkblad
Noabers
Onderhoud kerk
Verjaardagsfonds
Totaal

€ 1.515,00
€ 522,00
€ 6.253,00
€ 500,00
€ 467,50
€ 9.257,50

Diaconie
Aardbeving
Algemeen
Bloemen
Fruitbakjes
Joanne Foundation
Kalenders
Offerblok Kerk in Actie
Offerblok Vluchtelingen Syrie
Voedselbank
Zending – bussen en maaltijden
Totaal

€ 50,00
€ 125,00
€ 1.171,50
€ 606,50
€ 10,00
€ 75,00
€ 81,90
€ 106,78
€ 185,00
€ 348,25
€ 2.726,33

Dit hele jaar hopen wij als kerkelijke gemeente actie
te voeren voor de straatkinderen van Oeganda.
De kinderen van de Kindernevendienst doen daar ook
aan mee.
Elke keer als er een collecte voor dit doel is, willen ze
een kaars aansteken en onderstaand gedichtje opzeggen.
In Markelo leven we heel fijn.
Ik wou dat dat overal zo zou zijn.
Wij denken aan kinderen in Oeganda en andere landen
en daarom willen we deze kaars laten branden.

GROOT LETTER BIJBEL
Veel oudere mensen kampen met
slechter wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel zijn te
klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs
helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis ervaren. De
oplossing lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een
Groot Letter Bijbel?! Maar zo simpel is het niet! Groot
Letter Bijbels zijn nauwelijks nog te koop. Hier en
daar is hooguit nog aan een gebruikt exemplaar te
komen. Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds ook enorm prijzig. En
dat voor mensen die door
hun handicap vaak toch al
te maken hebben met
veel extra kosten! Vandaar dat de Bijbelvereniging het initiatief heeft
genomen om de Goot Letter Bijbel opnieuw te laten
drukken. En evenals alle
andere uitgaven van deze vereniging wordt ook deze
5-delige serie (4 delen Oude Testament en 1 deel
Nieuwe Testament) gratis ter beschikking gesteld.
Het enige dat wordt gevraagd is een bijdrage € 9,50
in de verzendkosten.
Via de website www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel
gratis worden aangevraagd. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via info@bijbelvereniging.nl

COLLECTES
Eerste collecte (helft kerk / helft diaconie)
Voor Diaconie
€ 3025,45
Voor Kerk
€ 3025,45
Tweede collectes voor Kerk
Totaal
€ 4.658,16
Tweede collectes voor Diaconie
Totaal
€ 3.316,29
Collectes Anholtskamp
€ 622,70
Avondmaalscollectes kerk
€ 170,85

COLLECTE WERELDDIACONAAT
31 MAART 2019
Na overleg van de ZWO groep,
de Diaconie en de jeugdouderling met Evelien Vrolijk van
Kerk in Actie, hebben we besloten om een jaar lang onze
aandacht te richten op één
land. Dit om onze betrokkenheid met het werk van Kerk in
Actie daar te vergroten. Daar-
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Informatie over de gemeenteavond van 6 Maart
Op de fotocollage ziet u een impressie van de Gemeenteavond
Bijna 80 mensen hebben de Gemeenteavond bezocht die door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te
Markelo of zo u wilt de Martinuskerk, kerk voor alle Markeloërs, was georganiseerd.
Het doel van de avond was om gemeenteleden en geïnteresseerden bij te praten en te informeren over de gebeurtenissen en verrichte werkzaamheden in 2018 en de plannen voor 2019 aan te kondigen.
Voorzitter Henk Bolink heette alle gasten van harte welkom waarna hij een korte uiteenzetting van de avond gaf.
Een speciaal woord van welkom voor ds. Klaas van der Kamp – classis dominee Overijssel en Flevoland en
Hans ten Zende – voorzitter van de Dorpsraad. Beide heren gaven na de pauze een inleiding over de transitie
waar wij ons - enerzijds als kerk en anderzijds als dorp - in bevinden.
Omdat deze dag de eerste dag van de 40 dagentijd is wordt door ds. Rob Nijhuis een korte inleiding gegeven
over Marcus 1: 12 en 13.
Afscheid van de medewerkers.
Thea Aanstoot als medewerkster van het kerkelijk bureau. Harmien Elkink als medewerkster van de Martinushof. Truus Potman en Jolanda Arfman eveneens medewerksters van de Martinushof. Diny Weekhout als
vrijwilliger belast met het maken van het preekrooster en Ries van Vrouwerff als organist van onze Martinuskerk en bij de buurtdiensten. Door Diede Perrier is een prachtige broche ontworpen voor Thea en Harmien die beiden ruim
30 jaar werkzaam zijn geweest voor onze kerk. De andere dames en heer kregen een prachtige vaas met bloemen. Marti Plu ygers had mooie dankwoorden voor alle medewerkers. Ds. Marten Dijkstra had voor elke medewerker een passende bijbeltekst
geschreven.
Informatie vanuit de ouderlingen door Gerda Vedders – Vasters.
De Eredienst krijgt in 2019 en 2020 prioriteit vanuit de kerkenraad. Dit is het wekelijkse moment waarop wij elkaar als gemeente ontmoeten in onze Martinuskerk. Vandaar dat het preekrooster (en de hierbij horende voorgangers) de benodigde aandacht krijgt die het verdient.
Ds. Marten Dijkstra is per 1 januari 2019 - 80% gaan werken. De financiële situatie brengt dit met zich mee. Het
indelen van beschikbare tijd en werkzaamheden zal nog beter gecoördineerd moeten worden. De coördinatie
tussen de pastorale teams en de predikanten zal door Gerda verzorgd worden. In de komende maanden zal dit
een definitieve vorm gaan krijgen.
Afgelopen zondag 3 maart is voor het eerst gestart met een cyclus van themadiensten. In drie opeenvolgende
weken zal het thema: ‘We hebben God niet nodig – Niet Waar!’ door ds. Rob Nijhuis, ds. Marten Dijkstra en ds.
Deodaat van der Boon aandacht krijgen in de Eredienst. Aansluitend zal op 2 april het thema geëvalueerd worden waar vanzelfsprekend iedereen voor is uitgenodigd. De Kerkenraad hoort graag hoe de gemeente en bezoekers deze wijze van samen kerk zijn hebben ervaren.
De gedachtenishoek is uitgebreid met een plek voor dopen en huwelijk. De handen zijn hierin de verbindende
factor.
De zomer lijkt nog ver weg, maar voor de Open Kerkdagen zijn de eerste voorbereidingen alweer in gang gezet.
Samen met het Eetbare Erf, fotostudio Markelo en Tineke Zomer zijn we al aan het nadenken hoe we deze mooie
dagen in de zomer vorm kunnen geven. Een lunch, ontmoeting en een goed gesprek opgeluisterd door de mooie
klanken van ons prachtige Hauptorgel zullen het middelpunt van deze dagen zijn. Wilt u helpen meedenken en
organiseren? Meldt u dan aan.
Informatie van de Diaconie door Ria ter Maat – Brandriet.
Elke zondag worden er 4 bossen bloemen bij zieke gemeenteleden bezorgd. Ook zorgt de diaconie voor de materialen voor de paas- en pinksterbakjes en de 250 fruitbakjes in de oogst- gezinsdienst in het najaar. Samen met
de andere kerken in de Hof van Twente nemen zij deel aan ‘Kleurrijk in de Hof’, die elke zomer in Goor wordt
gehouden. En met kerst worden er 25 kerstpakketten voor de minima in de Hof van Twente gemaakt. Daarnaast
ondersteunt de diaconie zo nodig ook mensen of gezinnen die het financieel niet zo goed hebben met een vakantieweek of een bijdrage.
Informatie vanuit het College van Kerkrentmeesters door Marti Pluygers en Bert van Coeverden.
Door Marti wordt aangegeven dat de rentmeesters zeer alert moeten zijn en blijven op de uitgaven en inkomsten. De actie kerkbalans heeft op de telavond € 165.000 opgebracht. Alle toezeggingen zijn nog niet binnen/ingeboekt. In voorgaande jaren is de noaber-actie gelijktijdig met de kerkbalans uitgezet maar door nieuwe
wetgeving AVG zal deze actie later in het jaar plaatsvinden. De grootste kostenpost zijn de personele kosten. In
goed overleg met ds. Marten Dijkstra zijn vorig jaar de gesprekken gestart om te komen tot een arbeidscontract
van 80%. Hiermee wordt rond de 20% traktementskosten bespaard. Onze huisdrukker Heusinkveld uit Holten is
gestopt. Hierdoor zijn wij vrij om op zoek te gaan naar een ander voor het drukken van o.a. het kerkblad. Deze
is inmiddels gevonden en we kunnen garanderen dat het kerkblad op eenzelfde manier bij iedereen bezorgd zal
worden als op dit moment.
Bert van Coeverden geeft toelichting op de begroting 2019.
Voor geïnteresseerden ligt de begroting vanaf eind maart ter inzage op het kerkelijk bureau.
(vervolg op blz. 12)
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(vervolg van informatie Gemeenteavond na de pauze)
Ds. Klaas van der Kamp – classispredikant Overijssel/Flevoland.
Na de pauze legt hij uit wat zijn werk inhoudt en hoe we samen naar de toekomst kunnen kijken. Er zijn nogal
wat veranderingen gaande binnen de PKN met Kerk 2025. Klaas benadrukt dat we met elkaar moeten samenwerken en verbinden. Gave-gericht werken en elkaar opzoeken. Hij geeft toelichting op ‘Pioniers Plekken’, kerken
waar ze de dingen anders aanpakken. Hoe maken we nieuw beleid binnen de PKN en hoe vertalen we dit terug
naar onze Martinuskerk.
Hans ten Zende – voorzitter Dorpsraad.
Hans vertelt over de gemeentelijke plannen met betrekking tot vernieuwing van de dorpskern en de prominente
rol die onze Martinuskerk hierin speelt. Aan de hand van een prachtige presentatie wordt eenieder deelgenoot
van de plannen die gemaakt zijn en waarin ook wij als kerkenraad ons zegje hebben kunnen doen.
Een grote wens is dat de deuren aan de Grotestraat weer open zouden kunnen gaan. Dat de vervulling van deze
wens niet over 1 nacht ijs gaat mag duidelijk zijn. Al in het verleden zijn door zeer velen plannen gemaakt, uitgewerkt en opgeschreven. Door de Kerkenraad zijn een 4-tal commissies gevormd die alle plannen die gemaakt
zijn opnieuw gaan bekijken en van hieruit verder gaan om met een nieuw voorstel te komen.
De commissies zijn: Herinrichting kerkzaal, Businessmodel kerk, Communicatie en Preekbeurt/Eredienst. Mocht
u hiervoor ideeën hebben laat het ons weten en zou u zitting willen nemen in een van de commissies, laat het
ook dan zeker horen. We hebben namelijk nog veel handen nodig om het vele werk te realiseren.
U ziet de Martinuskerk zit niet stil, we zijn druk bezig om een levende kerk te kunnen zijn en blijven in de toekomst.
Aan het einde van de Gemeenteavond heeft Henk Bolink de ruimte gegeven voor het stellen van vragen. Van
een tweetal gemeenteleden hebben wij direct de vraag van een antwoord kunnen voorzien. De Kerkenraad wil
benadrukken dat als u vragen heeft naar aanleiding van de Gemeenteavond of anderszins wij altijd bereid zijn
deze te beantwoorden. Schroomt u vooral niet maar stel de vraag!
De Gemeenteavond wordt afgesloten door Gerda met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
AFSCHEID DS. JANNEKE BEKHOF
Eind augustus stond ik voor de elfde keer op het introductiefestival
van de Universiteit Twente (UT). Om het Studentenpastoraat Enschede (SPE) en mijzelf als studentenpastor zichtbaar te maken voor
nieuwe studenten maar zeker voor ouderejaars studenten en collega’s. In 2008 was het de eerste keer. Nu in 2018 de laatste keer. Na tien jaar studentenpastoraat is de tijd gekomen voor een andere baan als geestelijk verzorger bij Liberein, een zorginstelling in Enschede waarbij ik vooral verbonden zal zijn aan Bruggerbosch, een huis voor mensen met dementie.
Tien jaar studentenpastoraat heeft mij veel gebracht. De omgang met jonge mensen
met geweldige verstandelijke capaciteiten die aan het begin staan van hun volwassen leven is heerlijk. De snelheid en de openheid waarmee zij reageren op levensvragen is hartverwarmend. De manier waarop ze in het leven staan en de veerkracht waarmee uitdagingen worden aangegaan is verrijkend. Het was me dan ook een
waar genoegen om met hen mee te mogen lopen in die paar jaar dat zij op de Universiteit verbleven. Het mogen
meemaken hoe zij groeien in hun volwassenheid en hun verantwoordelijkheden heeft mij regelmatig met diepe
dankbaarheid vervuld.
Tien jaar lang studentenpastoraat heeft ook veel van mij gevraagd. De voortdurende inzet om het SPE als gemeenschap neer te zetten waar studenten mogen komen en mogen zijn wie ze zijn, waar ruimte is om vragen te
stellen en ervaringen te delen waar elders niet veel ruimte voor is, is bij tijd en wijle uitputtend. Er zijn vooroordelen vanuit verschillende hoeken. Voor besturen van christelijke studentenverenigingen is het SPE met haar
open houding niet christelijk genoeg. Voor de UT blijft het SPE toch een vreemde eend in de bijt. Voor studenten
is het SPE slechts een van de talrijke groepen en clubs waar je je bij aan kunt sluiten.
Ik zal ze missen. Al die lieve studenten die ik zag gaan en komen. Al die geweldige contacten waarin mij dingen
verteld zijn die ik nooit had kunnen bedenken. Ik gun alle studenten die nog gaan komen iemand vol van liefde,
zorg en wijsheid. Hoe het verder gaat het met het SPE is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. De wil is er
om verder te gaan, alleen moet er nog veel geregeld worden. Maar wat zou het mooi zijn als er op het pad van
deze jonge mensen (en eigenlijk op het pad van ons allen) iemand is die steeds opnieuw zegt en uitstraalt: ‘wat
fijn dat jullie er zijn!’
Een hartelijke groet en dank voor uw jarenlange ondersteuning,
Ds. Janneke Bekhof
(ingekort wegens ruimtegebrek)
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Niet alle dromen
worden
werkelijkheid, maar
nog nooit werd iets
werkelijkheid, of het
werd eerst
gedroomd…..

