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ZONNE DER GERECHTIGHEID
In het huidige liedboek ontbreekt een gezang van Charles Wesley: ‘Hoor de englen zingen de eer’ (LvdK
135). Ik heb geen idee waarom dat zo is. Het kan toch niet zijn vanwege het thema van verzoening door
Jezus Christus. Of is het om het vlees geworden woord, dat verkeerde associaties oproept?
‘Zonne
der
gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt’,
zo staat er in het tweede couplet.
Dan gaat het over de komst van
Jezus, die volgens het evangelie
van Johannes niemand anders is
dan het scheppende woord van
God, ja God zelf is. In Jezus is
God een mens van vlees en
bloed geworden. Maar omdat
we bij vlees ook kunnen denken
aan het vlees in de schappen
van een slagerij, is in de Nederlandse Bijbelvertaling van 2004
gekozen voor mens in plaats
van vlees.
‘In het begin was het Woord,
het Woord was bij God en het
Woord was God’ (Evangelie van
Johannes, hoofdstuk 1 vers 1).
Om dan in vers 14 te vervolgen
met de eigenlijke boodschap:
‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid…’. De dichter Barnard volgt bij de omzetting van dit lied van Wesley nog de oudere bewoordingen over het vlees geworden
woord. Hoe je het ook zegt, in Jezus is God tastbaar aanwezig. In hem ontmoeten we God. ‘Wie mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien’, zegt Jezus zelf volgens het evangelie van Johannes (14: 9). Wil je weten
hoe God is, kijk dan naar Jezus. Op Eerste Kerstdag staat juist dit bijbel gedeelte op het leesrooster. Er
komen geen herders aan te pas. Engelen ontbreken en over een voederbak als wiegje wordt niet gerept.
Maar als je tot je door laat dringen wat de schrijver van dit evangelie wel zegt, gaat dat erg diep.
In Markelo moet je anders niet te diep ploegen, zo zei een gemeentelid onlangs. Maar mag een woord je
dan niet raken? Zeker als het van God komt? Is er dan geen hart onder de riem gewenst voor hen, die
verwondingen oplopen in het leven? De wereld van tegenwoordig kan wel een beetje licht gebruiken, zo
legt een medewerker uit van Kind op Zondag bij het adventsproject van dit jaar. Dat project heeft als
thema: Geef licht. Bij dat licht kunnen we ook denken aan Jezus zelf, die het Licht wordt genoemd, dat ieder mens verlicht (Joh. 1: 9). Daar sluit het beeld van de zon uit het bovengenoemde lied op aan. Is het
dan niet jammer dat zulke liederen verdwijnen uit ons repertoire? Want met zo’n omissie verdwijnt toch
ook de bijgevoegde melodie.
Met Kerst zingen we over Jezus die vrede brengt. Hij wordt Vredevorst genoemd, Immanuël, God met ons.
Minder bekend is het beeld van de Rechtvaardige Spruit, of Heer van onze Gerechtigheid. Dat komen we
bij de profeet Jeremia tegen, wanneer hij schrijft over een afstammeling uit het koningshuis van David, die
er voor zal zorgen, dat Israël zal worden gered en Juda in veiligheid kan wonen (Jer. 23: 5v.). Dat is dezelfde profeet die voorziet dat het uiteengevallen en verslagen rijk herenigd en hersteld zal worden. Er zal
recht worden gesproken en gedaan, zo anders als de profeet dat in zijn tijd meemaakte en zoals het tot op
de dag van vandaag is te zien bij politieke leiders bij wie het meer om macht lijkt te gaan dan om zorg
voor mensen.
Als Jezus staat voor recht en gerechtigheid, zal op een of andere wijze dit geluid toch ook door mogen
klinken in onze tijd. Ook in het land, waar hij optrad. Met de gerechtelijke uitspraak over etikettering van
producten uit de Jordaanvallei blijft niet ver van ons vandaan wat daar gebeurt, hoe moeilijk het ook is om
je er een oordeel over te vormen. Gerechtigheid is meer dan alleen vergeving en rechtvaardiging door Jezus’ offer aan het kruis. Wat hoort u als er gezongen wordt van de Zonne der gerechtigheid? MD
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Zondag 8 dec. Martinuskerk 2e adventszondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK/Kerkblad
Zondag 15 dec. Martinuskerk 3e adventszondag
10.00 uur ds. Y. Breemes uit Hollandscheveld
Eindcollecte: Diac/Straatkinderen in Oeganda K. in Actie
Zondag 15 dec. Martinuskerk Volkskerstzang
19.30 uur ds. D. v d Boon uit Hummelo
Collecte: voor het Kerkgebouw - Stichting Noabers
Vrijdag 20 dec. Kerstviering Anholtskamp
M.m.v. het boerendansers koor
14.00 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 22 dec. Martinuskerk 4e adventszondag
10.00 uur drs. J. Eertink uit Rijssen
Eindcollecte: CvK / onderhoudsfonds
Dinsdag 24 dec. Martinuskerk kerstavond
Mirreweenterdienst
16.20 uur Ossenhoornblazers en levende kerststal
17.00 uur ds. D. v.d. Boon uit Hummelo
Kerstnachtdienst m.m.v. Enjoy
21.45/22.00 uur ds. D. v.d. Boon uit Hummelo
Eindcollecte beide diensten: Diac/ ‘Kinderen in de knel’
Voor kinderdorp ‘de Glind’ bij Leusden
Woensdag 25 dec. Martinuskerk 1e Kerstdag
m.m.v. het Markelo’s kerkkoor
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK/Voor onze kerkdiensten
Zondag 29 dec. Oudjaarsdienst
10.00 uur ds. D. v.d. Boon uit Hummelo
Eindcollecte: CvK/Orgelfonds
Zondag 29 dec. Martinuskerk
19.00 uur Top 2000 m.m.v. Enjoy en Timeless
Zondag 5 jan. Martinuskerk
Uitwisselen nieuwjaarswensen en koffiedrinken na
de dienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK/Verjaardag fonds
Zondag 12 jan.
Martinuskerk
10.00 uur ds. D. v.d. Boon uit Hummelo
Eindcollecte: Diaconie
Stokkum buurtdienst met nieuwjaarswensen
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK/buurtdiensten
Zondag 19 jan. Martinuskerk H. Avondmaal lopend
10.00 uur ds. D. v d Boon uit Hummelo
Eindcollecte: Diac/noodfonds

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

Hoe het dit jaar zal zijn… we gaan het zien. Maar
sfeervol, gericht op het verrassende geheim van
Kerstmis, wordt de dienst in de daarvoor prachtig
versierde en verlichte Martinuskerk vast en zeker!
De dienst begint om 22.00 uur. Voorafgaande aan
de dienst is er samenzang vanaf 21.45 uur. Natuurlijk is er een voor de Kerstavond passende, korte
overdenking die aansluit bij de actualiteit van december 2019. Vanzelfsprekend horen we het
Kerstevangelie. Dat zal worden gelezen uit de Statenvertaling, die werd herzien in 1977. Deze bijbelvertaling is zó bepalend voor ons latere spreken
over de dingen die bij Kerstmis horen, dat deze vertaling van het Oude Verhaal niet mag worden overgeslagen, ook niet in 2019, waarbij één ding als een
paal boven water staat: Kerstmis is een feest dat
ook aan het einde van 2019 niets aan betekenis
heeft verloren. Weet u van harte welkom.
Tot 24 december in de Martinuskerk! DvdB

VOLKSKERSTZANG
Op zondag 15 december staat de Martinuskerk
wagenwijd open voor de Volkskerstzang!
Met het samen zingen, het luisteren naar muziek
van de Fanfare en naar de zang van Maaike en
Anouk Schottink en Sanne Klein Horsman, begeleid door Gerrolt Droogsma en Wim Schottink, luiden we de dagen voor Kerstmis 2019 in.
Ik zal een kerstverhaal vertellen.
De Volkskerstzang begint om 19.30 uur, maar
voorafgaand hieraan is er een samenzang van vier
bekende kerstliederen.
Het wordt een vertrouwde, en tevens sprankelende bijeenkomst. DvdB
KERSTVIERING ANHOLTSKAMP
Op vrijdag 20 december komt het boerendansers
koor uit Markelo optreden. Zij leveren een sfeervolle bijdrage in traditionele kledij met accordeonmuziek van Ari Blankenstijn. De viering begint om
14.00 uur en we hopen op een goed gevulde Koekoekszaal. Deze kerstviering wordt mede mogelijk
gemaakt door de Stichting Vrienden van de Anholtskamp.
Wilt u graag naar deze viering maar hebt u geen
vervoer, bel dan even naar 06-51307807 of 0547362652. U wordt dan thuis opgehaald en weer
thuisgebracht. MD

KERSTMORGEN 25 DECEMBER
In deze dienst wil ik stilstaan bij het kerstevangelie
uit de mond van Johannes, hoe nabij God ons is in
Jezus. Met de vraag wat dat voor ons persoonlijk
mag betekenen. Daarbij denk ik aan lied 906 (LvdK
323): Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld mag lezen (couplet 8). Het
thema van advent luidt: Geef licht. Over licht gaat
het ook in Johannes 1. Aansluitend hierop is het
zesde couplet van lied 906: Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, mijn gezicht tot U geheven. Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten, zo laat Gij, zon van mij,
in uw licht mij groeien voor U open bloeien. Aan deze dienst werkt het kerkkoor mee onder leiding van
Ellie de Bie en aan de piano Roel Praas. MD

KERSTGEZINSDIENST
Op dinsdag 24 december is er om te beginnen een
vroege kerstdienst. Vanuit de Ossenhoornblazers
kwam de suggestie om deze dienst bij de dialectnaam te noemen:

MIRREWEENTERDIENST

Prachtig! Deze dienst wordt wel wat anders dan anders. Laat we zeggen: laagdrempelig. Vanaf 16.20
uur zullen de Ossenhoornblazers bij de ingang van
de kerk van zich laten horen. Wanneer dan de
kerkklokken van de Martinuskerk luiden, kunnen we
de kerk binnengaan (de kerk is overigens toch al
open, voor wie het buiten te koud is of het langere
staan wat zwaar is). U komt de kerk binnen onder
de toren, langs een levende kerststal. In de kerk
zingen we met elkaar bekende kerstliederen en
wordt het kerstevangelie verteld in begrijpelijke én
herkenbare taal. Door middel van een beamerpresentatie wordt het gelezen kerstverhaal uitgebeeld.
In plaats van een overdenking is er dan een prachtige, korte, 10 minuten durende film, die geschikt is
voor alle leeftijden. De film heeft een heel duidelijk
bijbels thema. Na het slotgebed, samenzang en de
zegen, kunnen we weer huiswaarts gaan. DvdB

NIEUWJAAR WINNEN
Op zondag 5 januari is er in de Martinuskerk en op
12 januari in Stokkum gelegenheid om elkaar een
gezegend 2020 toe te wensen. Moge ons als lied
begeleiden: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer
mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
(ELB 188). Of met woorden van Psalm 37: Vertrouw
op de HEER en doe het goede, bewoon het land en
leef er veilig. Zoek je geluk bij de HEER, hij zal je
geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem … (vers 3-5).
AGENDA
Op elke eerste maandag van de maand wordt er
onder leiding van Bep van der Zwan gezongen in de
Martinushof van 19.00 tot 19.45 uur. Het gaat niet
om zangkunst maar om zangplezier! Voeg u in het
gelegenheidskoor dat iedere keer weer anders kan
zijn van samenstelling! Data: 6/1 en 3/2.

KERSTNACHTDIENST
In de Kerstnacht is er al járen een kerstnachtdienst
in de Martinuskerk. In vroegere jaren was de kerk
bomvol – en dat was de charme van deze dienst
toentertijd.

14/1: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij Ina
Dollekamp, Fokkerstraat 37, aanvang: 20.15 uur,
leiding: Marten Dijkstra.
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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 worden hartelijk ontvangen door de leiding
van de kindernevendienst. Zij komen eerst in de
kerk maar gaan in de loop van de dienst, na het
aansteken van de lantaarn, naar de consistorie.

Hennie was geboren in het grensgebied tussen Holten en Markelo. Als kind groeide ze op tussen de
prachtige heidevelden op de Borkeld, nog voor de
A1 werd aangelegd. Ze was vrolijk en levenslustig.
Tijdens het uitgaan bij Dieka leerde ze Herman uit
Geesteren kennen. Net voor de jaarwisseling van
1977 trouwden ze. Ze bouwden een huis naast de
ouderlijke boerderij. Daar hebben ze jaren gewoond. In 1996 verhuisden ze naar de Nachtegaallaan. Ze kregen twee kinderen, Mark en Ronald. Die
vonden twee goede vrouwen in Janneke en Patricia.
En Hennie werd niet veel later de trotse oma van
Norah en Jurre. Daar heeft ze enorm van genoten.
Als jonge vrouw werkte ze bij mengvoederbedrijf
Müller in Holten, bij de ANWB in Markelo en bij Radio Oost; verder nog op de kinderafdeling van het
ziekenhuis in Hengelo. Later heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan o.a. bij stichting Slachtofferhulp
en Balans. Ook was ze kerkelijk actief in het Open
Deurwerk in Holten.
In de rouwdienst in de Martinuskerk lieten we ons
leiden door psalm 42: Wat ben je bedroefd, mijn
ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens
zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt
(6). Deze tekst paste bij haar geloof en gevoelsleven. We wensen Herman, de kinderen en kleinkinderen de troost van veel mooie herinneringen.
Siebe Roozenboom

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!

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

Op 30 oktober overleed op 82-jarige leeftijd de heer
Herman Berendsen van de Larenseweg 19.
In Markelo noemen we de mensen vaak naar hun
‘huisnaam’; in Hermans geval was dat Herman
Breukink. Herman was een man met veel capaciteiten. Hij zat in velerlei besturen, was muzikaal en
had een speciaal talent voor computers en elektronica. Van nature was hij een gemoedelijke man die
zichzelf niet op de voorgrond stelde. Voor Truida
een ontzettend lieve man, voor de beide dochters
een zeer geïnteresseerde papa en voor de kleinkinderen een opa die je je zult blijven herinneren.
In de afscheidsdienst, op 6 november in het crematorium te Borne, herdachten we Herman aan de
hand van een beeld. Het beeld van de ‘echo’. Je
krijgt in het leven veelal terug wat je erin stopt. In
Hermans geval was dat liefde… Hij gaf liefde en
ontving het terug.
De apostel Paulus vertelt daar ook over in zijn brief
aan de Korintiërs. Alles wat met liefde wordt gedaan heeft eeuwigheidswaarde. Dat hoorden we terug in de woorden van de kleindochters die spraken
in Borne en dat zagen we terug in de beelden die
getoond werden. Herman Berendsen wist wat liefhebben was. Nu is hij ingegaan in Gods liefde. Voor
altijd!
ds. Rob. Nijhuis

Op 17 november werd in de Martinuskerk Alexander
(Gerrit Berto) Sluiter gedoopt. Alexander is de zoon
van Henry Sluiter en Marjolein Lambers en broertje
van Isabel. We heten de kleine Alexander van harte
welkom in de kring van de gemeente en wensen de
doopouders plezier, wijsheid en vertrouwen om
Alexander te begeleiden op zijn levensweg. In de
doopdienst stond de roeping van Mozes centraal
waarbij God zegt: 'Ik ben erbij'. Dat die tekst voor
Alexander betekenis mag krijgen in zijn leven.

Met eerbied gedenken wij Bernard Krijgsman, overleden in De Stoevelaar te Goor op 3 november
jongstleden op de leeftijd van 96 jaar.
Bernard Krijgsman werd op een boerderij in de Dijkerhoek in Markelo geboren, niet ver van de plaats
waar zijn latere echtgenote en levensgezellin voor
meer dan 71 jaar, Mina Stokreef, ter wereld kwam.

WIJ GEDENKEN
Mw. Hennie Wonnink overleed op 22 oktober tamelijk onverwacht in Woonzorgcomplex Het Hof waar
ze de laatste jaren verbleef. Haar man Herman en
de kinderen kwamen haar elke week meerdere keren bezoeken. Ze is 65 jaar geworden.
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Bernard werd geen boer, maar kreeg de kans om
door te leren. Later werkte hij als boekhouder bij
een landbouwcoöperatie in Ruurlo.
Op 11 augustus 1948 trouwden Gerrit en Mina. Zij
kregen een zoon, Gerrit, en gingen aan de Tolweg
wonen. Daar voelden zij zich goed thuis. In 2003
verhuisden zij naar een appartement boven de Plus,
naast de kerk, en twee jaar geleden moesten ze,
aanvankelijk met tegenzin, naar De Stoevelaar verhuizen, omdat zij beiden meer zorg nodig hadden.
Kenmerkende karaktereigenschappen van Bernard
Krijgsman waren zijn trouw, zijn bescheidenheid en
zijn humor. Hij was een vriendelijk mens met een
positieve levensinslag. Hij zong graag en vaak en
hij had een onvoorwaardelijk geloof in God. Dat geloof heeft hem zijn leven lang gedragen. Met gepaste trots en dankbaarheid genoot Bernard van alles
wat het leven hem gegeven had, niet in de laatste
plaats van zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hun levensontwikkeling volgde hij met warme belangstelling.
In de afscheidsdienst, die op vrijdag 8 november in
de Martinushof werd gehouden, noemden wij zijn
leven en zijn naam voor God en voor de mensen
aan de hand van enkele woorden uit 1 Samuel 7,
‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’.
Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te
Markelo. God trooste de familie en in het bijzonder
zijn echtgenote Mina.
A.B.

PERSOONLIJK
Het is deze maand inmiddels twee jaar geleden dat
ik als predikant werd bevestigd in Markelo. Ik ben
me heel erg thuis gaan voelen in de Maarkelse gemeenschap. Vaak krijg ik de vraag of het nu lukt
om twee beroepen te combineren. Als alles volgens
planning verloopt is dat geen probleem alleen dat is
niet altijd de praktijk. Vooral rond overlijden is mijn
agenda soms een knelpunt; ik kan daarom niet altijd aan de wens voldoen om een uitvaart te leiden.
Gelukkig is de samenwerking met de collega’s Marten Dijkstra en Deodaat van der Boon erg goed en
zijn voorgangers in en rond Markelo regelmatig bereid om in te springen.
Zoals u hebt kunnen lezen in een voorgaand kerkblad zijn de kerkenraad en ik overeengekomen dat
ik, in beginsel, de komende vier jaar als predikant
verbonden zal blijven aan Markelo. Wat mij betreft
fijn dat we op deze manier continuïteit kunnen bewerkstelligen in de (pastorale) relatie tussen mij en
de Protestantse Gemeente Markelo.
In deze decembermaand hebben we de gewoonte
om elkaar het goede toe te wensen voor het volgend jaar. Ik weet niet wat 2020 zal gaan brengen
voor uw persoonlijke omstandigheden. Dat is ongewis. Wat ik u allen toewens is dat, wat er ook gebeurt, u Gods nabijheid zult ervaren. Dan wordt het
een ‘goed’ nieuwjaar!
Ds. Rob. Nijhuis

EEN JAAR PARTTIMER
Sinds januari 2019 ben ik voor 80% in dienst van
de gemeente. Met de hulp van Rob Nijhuis en de inzet van Deodaat van der Boon is de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gemeente
onder collega’s verdeeld. Dat scheelt behoorlijk, al
is het aantal uren van Rob beperkter dan dat van
mij. Om de pastorale zorg van mijn kant overeind
te houden zijn er kerkdiensten afgehaald. In de
praktijk geeft dat me meer speling om bepaalde
werkzaamheden uit te voeren, maar er zijn dagen
bij dat ik weinig verschil merk met daarvoor. In
hoeverre ik toe ben gekomen aan de ingeschatte
hoeveelheid bezoeken moet ik nog nagaan. Ik vermoed dat er minder van pastorale zorg terecht is
gekomen dan beoogd. Dan blijken bepaalde taken
meer tijd te vergen dan geraamd. Of er zijn zaken
tussen gekomen, die om aandacht vragen. In de
privésfeer gaf de verminderde werklast wel iets
meer ruimte om toe te komen aan sociale contacten
in vrienden- en familiekring. Dat kwam goed uit op
momenten van ziekte en zorg. Zo overleed mijn
moeder begin dit jaar, brak mijn vader in juli zijn
heup (waar hij overigens goed van is hersteld) en
vroeg een verhuizing van een van de kinderen in
het najaar de nodige aandacht. Dan is het mooi
wanneer je hierin wat kunt betekenen voor elkaar.
Ik zie het sowieso als een groot voorrecht om te
kunnen steunen op een partner en ervaar ook
daadwerkelijk in dit alles de hulp van Boven. Moge
die hulp ons en eenieder van u verder brengen in
het nieuwe jaar. Langs deze weg wens ik u goede
kerstdagen en een gezegend 2020 toe.
Marten Dijkstra

Kerkenraad

FANFARE 85 JAAR
De Martinuskerk is er voor alle Markeloërs, maar
voor de Fanfare heeft zij een “speciaal plekje”.
Ieder jaar tijdens de Volkskerstzang, op het liturgisch centrum, zijn jullie er voor ons en voor alle
Markeloërs.

Hier zijn wij jullie zeer erkentelijk
voor, dank jullie wel!

Bij een jubileum hoort een blijk van waardering.
Daarom bieden wij jullie graag iets lekkers aan bij
de koffie tijdens de oefenavond. Bij Echte Bakker
Meinders staat een speciale traktatie voor jullie verjaardag klaar.
Wij hopen nog vele jaren te mogen genieten van
jullie prachtige muziek.
Geniet van dit prachtige jubileum!
Wij wensen jullie Gods zegen toe.
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Daarna wijst alles zich vanzelf. En na afloop ontvangt u, als u ook even uw emailadres vermeldt,
een emailbericht met de bevestiging van uw toezegging.

Diaconie
VOEDSELBANK
De Voedselbank Midden Twente
bedankt u van harte voor uw hulp.
Ook dit keer hebben we veel etenswaren mogen ontvangen. Hiermee kunnen we weer een aantal mensen blij
maken die normaliter veel moeite hebben om rond te kunnen komen van hun inkomen.

We hopen geleidelijk aan op deze manier van doneren over te kunnen gaan zodat we minder vaak een
beroep hoeven te doen op onze vrijwilligers.
Wel willen we graag ook het persoonlijk contact met
u onderhouden!
Uiteraard wordt in 2020, tijdens deze opstartfase, wel het antwoordfomulier bij u opgehaald zoals u dit altijd gewend was.

COLLECTEBESTEMMINGEN
Op 15 december houden we weer een collecte voor
het ZWO-project voor dit jaar: opvang van de
straatkinderen in Kampala, Oeganda.
Op kerstavond is de collecte zoals gebruikelijk voor
‘Kinderen in de knel’, een actieproject van Kerk in
Actie in Nederland in jeugddorp ‘de Glind’.
Op de ZWO-pagina leest u daar meer over.
Hebt u een collecte gemist en wilt u toch graag bijdragen aan één van de 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.

Vorming en toerusting
OP VERHAAL KOMEN
We zijn inmiddels na drie bijeenkomsten ruim op
dreef met de gespreksgroep ‘op verhaal komen’.
Deze groep komt bij elkaar op de donderdagmiddag
van 13.30 tot ongeveer 15.00 uur. Met elkaar lazen
we tot nu toe het eerste verhaal uit de Bijbel: Genesis 1. De vorige keer lazen we Psalm 23 en het
verhaal over het brandende braambos uit Exodus 3.
We proberen de verhalen te verstaan in de context
waarin ze zijn geschreven en vervolgens kijken we
ook naar de relevantie van het verhaal voor ónze
tijd. We voerden een boeiend gesprek, waarin op
veel momenten ons ‘een lichtje opging’. In ieder
geval hadden we gespreksstof én voldoende stof tot
nadenken.

Kerkrentmeesters

De eerstvolgende keer dat
we ‘op verhaal komen’ is
donderdag 28 november.
U kunt als het eind november niet lukt, in januari alsnog aanschuiven. Mail mij
dan
even
daarvoor:
jadvanderboon@gmail.com.
DvdB

NIEUWE STIJL
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de
voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020
(18 januari tot zaterdag 1 februari).
Zoals u weet zijn er ieder jaar veel vrijwilligers in
touw die persoonlijk de envelop voor deze actie aan
alle gemeenteleden thuis overhandigen en vervolgens 14 dagen later het antwoord weer op komen
halen. Toch wordt het ieder jaar moeilijker om hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden.

GESPREKSGROEP 40+
De gespreksgroep 40+ is inmiddels twee keer bij
elkaar gekomen en we blijken een boeiend en zeer
gemêleerde groep te vormen. Super-goed en zeer
zinvol hebben we met elkaar gesproken. Het ging
ergens over, zullen we maar zeggen.
De eerste keer hebben we via fototaal en Bijbellezen ons laten treffen door de momenten in ons eigen leven waarin we ‘een knipoog van Boven’ hebben ervaren. De tweede keer stond het verhaal van
Kaïn en Abel op het programma. De mens zijn
broeder, ikzelf en mijn andere ik.
Hoewel deze groep inmiddels redelijk groot is, is er
nog wel plaats. Meld je gewoon aan en bij overtekening gaan we alsnog bezien of we moeten ‘splitsen’.
De volgende bijeenkomst is in de Martinushof op
dinsdagavond 10 december. We beginnen om 20.00
uur. Opgeven kan altijd via:
jadvanderboon@gmail.com.
DvdB

Daarom introduceren wij komend jaar de Kerkbalans nieuwe stijl. Gemeenteleden kunnen ervoor
kiezen om digitaal een financiële toezegging te doen
voor de actie Kerkbalans. Hiervoor zal op onze website www.pkn-markelo.nl een link beschikbaar
worden gesteld. Via deze link komt men in een beveiligde internetomgeving terecht en kan op een
eenvoudige manier een toezegging worden gedaan
voor uw financiële bijdrage in 2020.
Daarbij dient wel het registratienummer ingevuld
te worden dat bovenaan het schriftelijke toezeggingsformulier vermeld staat wat u via uw contactpersoon of brievenbus ontvangt.
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Jeugdwerk
KNUTSELCLUB
De knutselavond op
31 oktober had als
thema "Halloween".
Van de
knutselavond in november
komt in het volgende kerkblad een foto.
In december is er
geen knutselavond.
Heb je vragen over
de knutselclub neem dan contact op met Herma Bonenkamp
06-12435648 of mail naar:
Bonenkampherma@gmail.com.

KINDERNEVENDIENST Uitleg over het kerstproject
Op zondag 1 december, het begin van Advent, begint de Kindernevendienst met een bijzonder project.
Allereerst horen we het verhaal uit Mattheüs 5: 13 – 16. Jezus vertelt de discipelen, dat zij het licht niet onder de korenmaat moeten zetten. Bij dat verhaal hoort, dat de kinderen alvast voor kerstmis mooie lichtjes
gaan maken. Die komen straks zéker van pas! Daarom zingen we een heel bekend lied, iedere zondag van
Advent opnieuw. Het liedje dat ervan vertelt, dat ook wij, en dan ook ieder van ons, een lichtje is. Intussen
wordt er ook gewerkt aan een mooie kerststal. Die staat in de kerk. Maar Jozef en Maria zijn nog héél ver
weg van de stal. Ze gaan op reis en dat ga je zien, iedere week komen ze een stukje dichterbij…
Zo wordt het dan zondag 8 december. Dan wordt opnieuw, aan de hand van platen en het verhaal uit
de Kijkbijbel, het verhaal uit Lukas 1: 5 – 25 verteld: de geboorte van Johannes de Doper. Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, lopen Maria, Jozef en de ezel al een stukje door. En… daar? Daar komen de
herders. Zij moeten van héél ver komen… In de nevendienst worden de lichtjes afgemaakt en opnieuw komen er figuren voor de kerststal bij.
Dan wordt het zondag 15 december. Het verhaal van de boodschap aan Maria wordt verteld… “Wees
niet bang, Maria”, zegt de engel. Intussen zijn Maria, Jozef en ezel niet ver meer van de stal. Nog een weekje
lopen!
Op zondag 22 december gaan we verder met het verhaal uit Lukas 2: 1–7. Alvast lezen we het geboorteverhaal van Jezus. En we merken op, hoe vreemd dat eigenlijk is:
De geboorte van Jezus – en we hebben het in 2019 nog steeds over Jezus! – wordt verteld, maar in één adem wordt ook de naam van keizer
Augustus genoemd. Wie heeft het nu nog over die grote machtige keizer
in zijn prachtige paleis in Rome? Dat is een tegenstelling, of niet? Op
deze zondag zijn Jozef en Maria bij de stal aangekomen (een paar dagen
te vroeg, maar dat geeft niet) en in de verte komen er ook koningen
aangelopen.
Maar de kribbe, die is nog léég…. Want het kindje Jezus wordt op de
kerstmorgen in de kribbe gelegd.
Maak het mee, de komende zondagen! DvdB
JEUGDFILM voor 12 jaar en ouder
Opnieuw wordt er een filmavond gehouden in samenwerking met het Beaufort. Deze
keer draaien we de film ‘JungleBook’ op vrijdag 20 december.
Het begint om 19.30 uur.
Toegang: €3 p.p. inclusief een drankje
Iedereen kent het verhaal van het jongetje dat opgroeit in de jungle en kan het lijflied
van Baloe de beer mee neuriën. ‘I wanna be like you, I wanna talk like you, Walk like
you, too-oo-oo’.
En nu is er de remake van The Jungle Book uit 1967, in animatievorm.
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Algemeen
HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING MARKELO
Opgave t/m 13 januari bij Leidy ter Haar tel. 0547361733 of per mail g.h.e.ter.haar@gmail.com of op
de verenigingsavond. Mocht u geen vervoer
hebben bel dan even iemand van het bestuur.
Wij hopen vele dames te mogen begroeten.
Bestuur H.V.V.

UITNODIGING
KERSTVIERING H.V.V.
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit
voor onze Advents/Kerstviering op donderdagavond 12 december 2019 om 20.00 uur.
Dit jaar vieren wij ons kerstfeest gezellig binnen
onze eigen gelederen. Het bestuur zal zelf hieraan
zijn invulling geven.
Verder zijn wij zeer verheugd
dat ds. Rob Nijhuis ook zijn
bijdrage zal leveren.
Zoals bij eenieder wel bekend, is ds. Nijhuis op de
donderdag werkzaam bij de
Martinuskerk.
Verder hebben wij ons eigen kerkkoor uitgenodigd.
Zij zullen prachtige liederen voor ons zingen.
Ook zullen wij samen met het koor kerstliederen
zingen.

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019
Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende
schrijvers en denkers.
Vijfentwintig dagen lang bijbelse inspiratie voor de
adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat!
De adventskalender is gratis aan te vragen via de
website van het NBG.
KERKKOOR
U heeft het vast al gemerkt: bij ons laatste optreden in de kerk stond er een andere dirigent voor
ons koor.
Marjan Klaasen, onze vaste dirigent, is door ziekte
bijna een jaar lang niet in staat om ons koor te leiden. We wensen haar natuurlijk van harte beterschap. Gelukkig is Ellie de Bie tot eind dit jaar bereid gevonden ons als dirigent ‘uit de brand’ te helpen en zij zal ons bij het optreden voor de HVV en
op kerstmorgen dirigeren. Ook zal er een wijziging
zijn in de pianobegeleiding. Tijdens het optreden
voor de HVV zal Jonneke Adolfsen ons begeleiden.
Op kerstmorgen is Roel Praas weer present.
Voor de eerste helft van 2020 hebben we gelukkig
ook een tijdelijke dirigent gevonden.
Wij hopen ondanks alles toch een paar mooie optredens voor u te kunnen verzorgen.

Het belooft zeker een mooie avond te worden.
Wij hopen dan ook vele dames te mogen begroeten.
NIEUWJAARSVISITE
DONDERDAG 16 JANUARI 2020
Wij nodigen u allen dan uit op onze nieuwjaarsbijeenkomst in het Theehuis van de Hoestinkhof te
Markelo.
Wij als bestuur hebben dit jaar gekozen om samen
een Afternoon tea te doen.
Een afternoon tea is een theetafel met sandwiches,
cake, koekjes, bonbon en scone met jam en room.
In een leuke en ontspannen sfeer kunnen we
elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar
toewensen.
De aanvang is om 14.00 uur.
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MAALTIJD
Wat was het gezellig tijdens de maaltijd, georganiseerd door
de ZWO-groep om de kas van ons project voor de
straatkinderen van Kampala te spekken.
Hebt u ooit pindasoep gegeten? Wij wel.
Durfde je dat niet te proeven? Geen probleem, er was
ook linzensoep.
De hoofdmaaltijd gaf ook keuze genoeg: boerenkool,
boboti met rijst en een rijst-aardappelschotel met saus
naar een recept uit Oeganda.
Het toetje bestond uit vla met stoofpeertjes.
En het mooiste was: we kregen van alle kanten hulp.
Toen bekend werd dat we mankracht, of liever gezegd
vrouwkracht te weinig hadden, schoten er spontaan
mensen te hulp. “Doen wij wel even”.
Ook de peren kwamen uit de tuin van een gemeentelid.

Dat is Kerk-zijn, samen delen en elkaar bijstaan.
ZWO is dan ook zeer dankbaar voor deze hulp en….voor
de opbrengst van € 173,- voor ons project.
Daarmee zijn we boven de € 1000,- grens gekomen tot
nu toe!
Op 15 december vragen we weer aandacht voor “ons” project: Straatkinderen in
Oeganda. Sandra Addink is onlangs voor haar werk in Kampala geweest, heeft
deze kinderen zien zwerven over straat en wil ons daarover en over haar
werkzaamheden in Oeganda vertellen.

Kinderen in de knel. Jeugddorp de Glind
Kerstcollectes op 24 december

Kinderen in de Knel steunt ook projecten in Nederland en in deze
adventstijd vraagt ZWO/Kerk in Actie uw aandacht voor de Rudolphstichting, een voorbeeld van diaconaal werk voor kinderen in
moeilijkheden.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.
Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee.
In De Glind, een dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim
120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in
de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp.
Een gezinshuis is een kleinschalige, professionele opvang waarin de helende kracht van het gewone gezinsleven zijn werk doet en wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week
zijn. Het biedt structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving
van een bestaand gezin.
In de reguliere jeugdzorg krijgen kinderen in een leefgroep binnen vierentwintig uur met steeds weer andere begeleiders te maken.
Dit is een wezenlijk verschil en daarom een
goede plek voor kinderen met zeer complexe
problemen.
Hoewel de jeugdzorg in Nederland door de
overheid gefinancierd wordt, is toch geld nodig
voor jongeren die tussen wal en schip vallen
en om nieuwe vormen van jeugdwerk te ontwikkelen.
Met de opbrengst van o.a. deze collecte wil
KerK in Actie kinderen in Nederland licht op
hun pad brengen, op weg naar een goede toekomst.
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Op zondagavond 29 december om 19.00 uur sluiten we
het jaar af met een Top2000kerkdienst. Deze dienst haakt
aan
bij
de
traditionele
Top2000 van NPO radio 2.
In de Top2000 staan veel
nummers met inhoud: nummers die emoties teweegbrengen, kippenvel geven en
herinneringen oproepen.
Sommige nummers gaan expliciet over geloof of
God, andere blijken bij nadere beschouwing te
gaan over belangrijke levenservaringen als liefde,
dood en troost.
Medewerking wordt deze keer verleend door Enjoy
en Timeless band.
Er worden kaarten verkocht à € 5 inclusief een
consumptie.
Op donderdagochtend 5, 12 en 19 december.
Op donderdagavond 12 december en op maandagavond 16 december in de Martinushof.
Of voor aanvang van de dienst, als nog plaatsen
beschikbaar zijn.
Voor kinderen t/m 12 jaar is de entree gratis.
We hopen dat u, met ons, dit jaar feestelijk wilt afsluiten.
Hartelijk welkom en tot ziens!

Do 5
Vr 6
Za 7
Zo 8
Ma 9
Di 10
Wo 11
Do 12
Vr 13
Za 14
Zo 15
Ma 16
Di 17
Wo 18
Do 19
Vr 20
Za 21
Zo 22
Ma 23
Di 24
Wo 25
Do 26
Vr 27
Za 28
Zo 29
Ma 30
Di 31

Corine, Hendrik-Jan, Marjolein, Marten en Gerdien
Brook Duo kerkentour:
’t K’oole testament
“’t K’oole testament” is de vijfde winterse vertelling, voor de Brook Duo kerkentour.
Geschreven door streekromanschrijver Gert-Jan
Oplaat. ”‘t Koude testament” is het nieuwe verhaal
en het wordt ondersteund met dialectliedjes, gedichtjes, lichtshow, beelden en afsluitend het “Stille
nacht”.

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

We nemen U mee naar 1963. The Moodchers en de
Pongersband spelen Rock & Roll bij café Hargeerds
(de Kroon). De jeugd dost zich uit in Polkadots petticoats, jeans, puntschoenen en vetkuiven.
Een bewogen jaar zo zal gedurende het verhaal
blijken……..
Vele herinneringen zullen boven komen.
Na de voorstellingen is het nieuwe boek “’t Koude
Testament” verkrijgbaar.

Wo 8
Do 9
Vr 10
Za 11
Zo 12
Ma 13

Datum: zaterdag 7 december
Tijd: 14.00 uur en 20.00 uur
Waar: Martinuskerk Markelo
Kaarten indien nog voorradig: à € 10 bij de
ingang van de kerk

Di 14
Wo 15
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december 2019
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Psalm 80
Micha 4:1-8
Micha 4:9-14
Micha 5:1-5

Verlangen
Doelgericht
Gebed om terugkeer
Verenigde naties Advent 2
Verloskunde
Zicht op Bethlehem
Hoe komt er vrede op
Micha 5:6-14
aarde?
Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven
Filippenzen 2:12-18
Inspanning
Filippenzen 2:19-30
Meeleven
Psalm 146
Bijstand Advent 3
Moet de HEER zijn oudste
Micha 6:1-8
kind geven voor wat wij
hebben misdaan?
Micha 6:9-16
Teleurstellende resultaten
Filippenzen 3:1-11
Wat is waardevol?
Filippenzen 3:12-21
Op weg naar de finish
Filippenzen 4:1-9
Vreugde
Filippenzen 4:10-23
Voldaan
Het recht van de sterkste
Micha 7:1-7
Advent 4
Micha 7:8-13
Het recht van de zwakke
Micha 7:14-20
Genade!
Mattheüs 1:18-25
God met ons! 1e Kerstdag
Hosea 11:1-11
Er is hoop!
Hosea 12:1-7
Worsteling
Hosea 12:8-15
Diep gevallen
Hosea 13:1-11
Geen andere goden!
Hosea 13:12-14:1
Dom kind
Hosea 14:2-10
Uiteindelijk komt het goed
Januari 2020
Psalm 1
Twee wegen
Habakuk 1:1-11
Dreiging
Habakuk 1:12–2:4
Leesbaar antwoord
Habakuk 2:5-20
Tegen zinloos geweld
Habakuk 3:1-19
Altijd blijven juichen?
Romeinen 1:1-15
Zichtbaar geloof
Romeinen 1:16-32
Tegen beter weten in
Niets om je voor te
Romeinen 2:1-16
schamen
Romeinen 2:17-29
Hand in eigen boezem
Romeinen 3:1-8
Gods trouw
Romeinen 3:9-20
Schuldig
Romeinen 3:21-31
Wet van het geloof
Romeinen 4:1-12
Vader van gelovigen
Niet zien, maar toch
Romeinen 4:13-25
geloven
Psalm 66
Wereldwijde uitnodiging

Wilt u bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met Jan Meutstege,
tel. 0547-271433.

LICHTJESMIDDAGEN
Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om
hun overleden dierbaren op gepaste wijze te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.
Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met
vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht.
Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

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.

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

Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats/’t herdenkingspark.
Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te
nemen. In stilte verlaten we daarna de verlichte
begraafplaats of herdenkingspark.
Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op uw komst en een waardige herdenking.
De Lichtjesmiddagen 2019 worden mede mogelijk
gemaakt door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink &
Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van
het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en
het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn
wij afhankelijk van organisaties en personen. Ook
dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel
belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, dit kan op
verschillende manieren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals
het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels
of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen aan de voorbereidingen van de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan
de herdenkingsbijeenkomsten, of uitleg te geven
aan bezoekers, laat het weten.

SNEEUWKONINGIN IN DE MARTINUSKERK
Op 14 december komt de Sneeuwkoningin weer
vanaf de Markeloseberg naar ons dorp waar zij traditiegetrouw opgewacht wordt door vele Markelose
kinderen met hun prachtige lampionnen.
De lampionoptocht start dit jaar om 17.00 uur op
de parkeerplaats bij De Kroon en van daaruit lopen
de kinderen vergezeld van de goede feeën en het
Jeugdkoor Markelo via het Kaasplein en het Beaufort naar de Bergweg.
De Sneeuwkoningin is erg blij met het feit dat zij
met haar IJsprinsessen ook dit jaar weer van harte
welkom is in de Martinuskerk waar de kinderen
kunnen kijken en luisteren naar een nieuw geschreven verhaal. En natuurlijk mogen kinderen en
volwassenen ook dit jaar weer hun lieve ‘wens voor
een ander’ in de grote kerstboom voorin de kerk
hangen.
Bij deze nodigen we dan ook alle kinderen, ouders
en opa’s en oma’s van harte uit om samen met de
Sneeuwkoningin op zaterdag 14 december naar de
kerk te komen.
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december 2019

Niet alleen ALLE MARKELOËRS, maar waar u ook vandaan komt, weet
dat u welkom bent om een of meer van onderstaande diensten bij te
wonen.
Iedere zondag

Eredienst

10.00 uur

Zondag 15 december

Volkskerstzang

19.30 uur

Dienst met medewerking van de Fanfare en zang van Maaike en Anouk Schottink en Sanne Klein
Horsman, begeleid door Gerrolt Droogsma en Wim Schottink.

De voorganger is ds. Deodaat v.d. Boon uit Hummelo.
Vanaf 19.15 uur muziek en samenzang.

Dinsdag 17 december

Kerstconcert Lucas Kramer
en Pearl Jozefzoon

Vrijdag 20 december Kerstviering in de Anholtskamp

20.00 uur

14.00 uur

Medewerking wordt verleend door het boerendansers koor.
De voorganger is ds. Marten Dijkstra en de begeleiding bij de samenzang is deze keer niet op de
piano maar op de accordeon door Ari Blankenstijn.

Dinsdag 24 december

Mirreweenterdienst

16.20 uur

Ossenhoornblazers blazen d’ oole roop en levende kerststal onder de toren
Om 16.45 uur begint de samenzang en de dienst begint om 17.00 uur.
Voorganger is ds. Deodaat v d Boon.

Dinsdag 24 december

Kerstnachtdienst

22.00 uur

Voorganger ds. Deodaat v d Boon met medewerking van Enjoy

Woensdag 25 december

Kerstdienst

10.00 uur

Voorganger ds. Marten Dijkstra met medewerking van het Markelo’s kerkkoor

Zondag 29 december

Oudjaarsdienst

10.00 uur

Voorganger ds. Deodaat v d Boon

Zondag 29 december

Top2000-dienst

19.00 uur

Met medewerking van Enjoy en Timeless
Kaarten € 5 inclusief een consumptie na afloop. Warme chocolademelk en glühwein.

Heer,
U wordt zo vaak gezien
als de God van de vrome mensen
de God van een bepaalde groep
de God van een bepaald geloof
maar U bent de God van alles en van
iedereen
U bent ook (gelukkig maar) de God van de
zondaars
En van degenen die zich niet om U
bekommeren
U bent een mensengod
Waar een mens is daar bent U ook
Als dat niet zo was, Heer, zou ik niet meer
durven bidden…….
Toon Hermans - Gedachten en gebeden

