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HET ZAL MIJN TIJD WEL DUREN……….. 
Nu leven we nog in vrede, maar hoe lang is dat gegarandeerd? In zijn boek ‘Vrede en oorlog’ schetst politicoloog 
Jonathan Holslag factoren, die aanleiding kunnen geven tot een gewapend conflict. Wanneer de ene staat de 
andere beschuldigt van agressie is het opletten geblazen (zie p. 459). Als een land meent dat het in het recente 
verleden onrecht is aangedaan, kan dit de aanzet geven tot een oorlog (zie p. 456). Wanneer ik de Chinese 
president Xi Jinping dreigende taal hoor uitspreken richting Taiwan, dan is dat zorgwekkend. Zo zal Rusland de 
actieve toenadering van Europa en de Navo tot voormalige Sovjetstaten als een aantasting van de eigen macht 
beschouwen en als een bedreiging voor de eigen veiligheid. Het onderlinge wantrouwen tussen wereldleiders 
levert een risico voor de wereldvrede.  
 
Je hoopt dat leiders hun verstand gebruiken, maar mensen handelen niet alleen uit verstandige overwegingen. 
We laten ons ook leiden door wedijver, hebzucht en angst. Haantjesgedrag is niet alleen in het klein een factor 
in conflicten, maar kan dat natuurlijk ook in het groot zijn. ‘Het zal onze tijd wel duren’, zo hoorde ik bij bezoek 
een ouder echtpaar zeggen. Ik hoop het van harte, maar ben er niet gerust op. Een tweetal profetieën laat me in 
dit verband niet los. Allereerst is dat een verwachting die uit 1968 zou zijn en aan een vrome Noorse vrouw van 
90 jaar wordt toegeschreven. De tweede hoorde ik het afgelopen jaar na afloop van een uitvaart in onze 
vriendenkring.  
Volgens de eerste profetie is er een wereldwijd conflict te verwachten waarbij de rijkere landen betrokken 
zouden zijn. Akkers zouden onbruikbaar worden en de atmosfeer ernstig vervuild. Dat zou leiden tot een uittocht 
van vluchtelingen naar arme landen. 
Volgens de tweede verwachting zou de 
VS zijn troepen uit Europa halen en 
Rusland zou Polen intrekken. Deze 
inval zou leiden tot een hevige strijd 
met veel verwoesting. Maar ondanks 
een militaire overmacht zouden de 
Russen toch het onderspit delven. In 
beide verwachtingen wordt gerekend 
met de terugkomst van Jezus en een 
redding van gelovigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Of deze profetieën uit betrouwbare bron komen, weet ik niet. Inhoudelijk gezien lijken ze me niet ondenkbaar. 
Trump dreigt al langer met een terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Maar moeten we dan meteen 
bang worden, als die terugtrekking daadwerkelijk plaatsvindt? Onder het mom van bescherming van Russische 
volksgenoten kan Rusland landsgrenzen overschrijden. Wie weet gaat het aanspraak maken op gebieden in het 
oosten van Polen, zoals het dat eerder heeft gedaan met de Krim. 
 
Prediker zegt dat we niet in de toekomst kunnen zien (zie 9: 1), maar als gelovige kunnen we wel woorden van 
kennis ontvangen door ingeving van de heilige Geest (zie Johannes 16: 13). Maar dat hoeft niet te betekenen 
dat een profetisch woord zeker in vervulling gaat. Alles ligt niet van tevoren vast. Want wat een profeet namens 
God aankondigt, hoeft niet te gebeuren, wanneer een aangesproken groep tot inkeer komt. Het profetenboek 
Jona is daar een illustratie van. Maar er is ook het voorbeeld van Abraham, die zich er niet bij neerlegt, wanneer 
hem de verwoesting van Sodom en Gomorra is aangezegd (Genesis 18: 22vv.). Met andere woorden: we 
hoeven alles niet lijdzaam over ons heen te laten komen. We worden aangesproken om de handen uit de 
mouwen te steken én om de handen in gebed te vouwen. We hebben te strijden voor vrede en recht, in de 
verwachting dat de toekomst aan God is.  
 
Toen ik het hierover had met Aafke, terwijl we onderweg waren naar Almelo voor een archiefkast en ik me 
afvroeg welke kerstboodschap gebracht kon worden, zag ik een vrachtwagen aan de andere zijde van de 
snelweg rijden met aan de zijkant in dikke letters gedrukt: HOOP.  
Precies dat is wat in de kerk mag klinken als bemoediging naar ons toe. Blijf hopen op een God die redt. MD 
 

Beeld bij het gebouw van de Verenigde 
Naties in New York. Gemaakt door de 
Zweedse kunstenaar  

Carl Fredrik Reuterswärd 



 
  

3 
 

 
 

 

Zondag 13 januari  

     Martinuskerk 
     10.00 uur  mw. F. Venema uit Almelo 
     Eindcollecte: Diaconie 
     Stokkum buurtdienst – Nieuwjaar winn’n 
     10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
     Eindcollecte: CvK / instandhouding buurtdiensten 

Zondag 20 januari Martinuskerk H. Avondmaal lopend 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie 
 
Vrijdag 25 januari Anholtskamp zangavond 

18.45 uur  ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie 
 

Zondag 27 januari  Martinuskerk 
10.00 uur  mw. P. Kramer uit Laren(gld) 
Eindcollecte: CvK 
    

Zondag 3 februari  Martinuskerk –  
Bevestiging/afscheid ambtsdragers 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diac / Kerk in Actie Werelddiakonaat Bangladesh 
Koffiedrinken na de dienst in de Martinushof 
 

Zondag 10 februari  Martinuskerk Themadienst 
Met medewerking van het koor ENJOY. 
10.00 uur ds. A. Snier uit  Goor 
Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 17 februari   
     Martinuskerk met medewerking door het kerkkoor 

     10.00 uur  ds. D. van der Boon uit Hummelo 
     Eindcollecte: Diac / 
     Elsen buurtdienst 
     10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
     Eindcollecte: CvK   
 
Vrijdag 22 februari Anholtskamp zangavond 

18.45 uur  mw. J. Ruiterkamp uit Vorden 
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 24 februari Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK 

 
BIJ DE DIENSTEN 
 
ANHOLTSKAMP 
Op vrijdag 25 januari is er weer een zangavond. De voorganger is 

dan ds. Marten Dijkstra. We beginnen zoals altijd om 18.45 uur. 
Op vrijdag 22 februari zal mw. J. Ruiterkamp de zangavond 

leiden. 
Allen hartelijk welkom. 

 

 

 

 
 

Protestantse Gemeente Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
Kerkenraad: 
Preses: Dhr. H.J. Bolink 
Email: h.bolink27@gmail.com 
Stationsweg 28, Markelo 
Tel. 06 53 852090 
Scriba: Mw. G. Rabe Lochemseweg 20, 
Markelo. Email: scriba@pkn-markelo.nl 
Tel. 0651 424315 
Voorgangers:  
Ds. M. Dijkstra,   Tolweg 3  Markelo 
Email: martends@caiway.net 
Tel. 0547 361238 
Ds. R. Nijhuis, Stokmansveldweg 14,  Rijssen 
Email:  r-n@r-n.nl  
Tel. 06-53757103 
Koster:  Jeroen Noltus 
Email: martinushof@pkn-markelo.nl 
Tel. 0547 363890  
Kerkelijk bureau:  
Adres: Kerkplein 41,  tel. 361242 
E-mail:  kerkburo@pkn-markelo.nl 
Openingstijden: maandag  van 10 -12 uur 
Mw. Baukje Hoevink  (financiën) 
Woensdag & vrijdag van 10 - 12 uur 
Mw. Teuni Hoogendam  (leden adm.) 
 
Coll. van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL73RABO0340701153 
Noabers  
Bankrekening:  NL59RABO0373724861 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL65RABO034 0700327 
 
Colofon 
Redactie Markelo’s kerkblad: 
Mevr. D. Klein Horsman,  
   De Hiele 24, tel. 361709 
Mevr. B. Noteboom,  
   Goorseweg 45, tel. 361439 
Dhr. M.H. van Vrouwerff,  
   Stationsweg 25, tel. 361609 
Dhr. F. van Zwol,  
   Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het volgende blad verschijnt op:   
                 18 februari 2019  
Inleveren kopij vóór:  7 februari 2019 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau 

Kerkdiensten 
 

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

mailto:h.bolink27@gmail.com
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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AFSCHEID- EN BEVESTIGINGSDIENST 
In de bevestigingsdienst van zondag 3 februari 
hopen we Gerdien Jansen van de Grotegoorsdijk 6a 

te verwelkomen als nieuwe pastorale medewerker. 
Gerda Vedders-Vasters is gelukkig bereid gevonden 
om nog enkele jaren door te gaan als ouderling, 
anders zou ze in deze dienst afscheid nemen. 
 
THEMADIENST 10 FEBRUARI 
Op 10 februari is de eerste themadienst van 2019, 

ds Annerie Snier uit Goor gaat dan voor en Enjoy 
zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Thema zal dit keer zijn: ‘Wat is uw roeping?’. Ieder-
een heeft iets wat hem of haar bezighoudt, wat is 
dat? 
En was dat in de tijd van Jezus misschien anders, 

hadden mensen toen ook een roeping?  
Samen proberen we er een mooie dienst van te ma-
ken. Dit zal helaas wel de laatste dienst van Mirna 
zijn als lid van de commissie themadiensten, zij heeft 
andere roepingen gevonden. Via deze weg willen we 
jou hartelijk danken voor de afgelopen 3 jaar waarin 
jij met leuke ideeën kwam en we hopen je nog met 

enige regelmaat tegen te komen. 
 
MARTINUSKERK 17 FEBRUARI 
In deze dienst zal ds. Deodaat van der Boon voor-
gaan. Zondag 27 januari is zijn afscheidsdienst van 
de Protestantse gemeente te Wassenaar, waarna hij 
terugkeert naar Hummelo waar hij als predikant is 
begonnen. In 2019 zal hij verschillende malen voor-

gaan in onze gemeente. We wensen hem en zijn 
vrouw alle goeds toe en hopelijk kunnen we nog lan-

ge tijd gebruik maken van zijn diensten. 
 
AGENDA 
14/1: Zanguur o.l.v. Bep van der Zwan in de Marti-

nushof, van 19.00 tot 19.45 uur (week later dan ge-
woonlijk vanwege jaarvergadering kerkkoor op 7 ja-
nuari). Het zanguur in februari zal weer gewoon op 
de 1e maandag van de maand zijn. Aanvang 19.00 
uur. 
15/1: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg, aan-
vang 20.15 uur, bij F. van Zwol, Fokkerstraat 4.  

28/1: Zingevings- en levensvragen in de consistorie, 
aanvang 19.30 uur, o.l.v. Marten Dijkstra 
28/2: HVV-avond in de Martinushof: Lezing over de 
studiereis naar Israël in januari 2018 door Marten 
Dijkstra. Belangstellenden zijn welkom (vrouwen én 
mannen); bijdrage voor de consumptie is € 2,50; 
aanvang: 20.00 uur. 

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 kin-
dernevendienst! Deze begint in de kerk maar tijdens 

de dienst gaan de kinderen, na het aansteken van de 
lantaarn, naar de consistorie. 

 

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. 

HUISKAMERTAFEL 
Iedere donderdagmorgen kunt u 
vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur ge-
zellig een kopje koffie of thee ko-
men drinken aan de huiskamerta-
fel in de Martinushof.  
Er zijn altijd mensen aanwezig 

waarmee u een gesprek kunt voe-
ren. Er heerst altijd een goede en ontspannen sfeer. 
Welkom!  

 

WIJ GEDENKEN 
Donderdag 27 december jl. overleed in verpleeghuis 
Casa Bonita in Twello, omringd door haar geliefden, 
Martje Parie - Groeneveld. Ze werd 90 jaar. De 
dankdienst voor haar leven was in de Martinuskerk in 
Markelo omdat, zoals haar man Ton vertelde, Martje 
en hij ruim 17 jaar met plezier in Markelo gewoond 

hebben. Ze werden er direct opgenomen in de ge-
meenschap, in de buurt, in de kerk, bij het kerkkoor 
en bij andere activiteiten.  
Na hun verhuizing naar Twello bleven er warme con-
tacten en voelde het als thuiskomen wanneer ze in 
Markelo kwamen. Martje Groeneveld werd geboren in 

Winsum (Groningen). Werkzaam in Rotterdam ont-
moette ze daar via een vriendin, Ton Parie. Er ont-
stond een “echte” en hechte liefde die bijna 65 jaar 
duurde. Na ruim 4 jaar verkering trouwden ze op 17 
november 1958. Uit hun liefde werden drie kinderen 
geboren Carin, Hilde en Erik. Tijdens een vakantie op 
Ameland, op 11 augustus 1972, kwam Erik daar om 

het leven bij een windhoos die de camping waar zij 
verbleven trof. De laatste 3 jaar werd Martje ver-
pleegd in Casa Bonita in Twello, waar Ton haar elke 
dag bezocht. Ook Carin en Hilde en de kleinkinderen 
Martje, Gijs en Teun, kwamen vaak bij hun moeder 

en oma op bezoek. In een dankdienst voor haar le-
ven woensdag 2 januari in de Marinuskerk herdach-

ten we Martje Parie. De kleinkinderen staken kaarsen 
aan en deelden hun herinneringen met ons aan hun 
onvergetelijke, lieve oma. Dochter Carin vertelde wat 
haar moeder voor haar en haar zus Hilde betekend 
heeft. Wat altijd van betekenis zal blijven: haar on-
voorwaardelijke liefde. Het kerkkoor waar Ton en 

Martje jarenlang lid van zijn geweest zong mooie lie-
deren en Jan van Dijk speelde op het orgel.  

Wijk Noord 
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 

Telefonisch spreekuur: 
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur 
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net 

vrije dag: maandag 
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In dankbaarheid voor het leven van Martje maakten 
we de cirkel rond in het geloof en vertrouwen dat 
Martje door de open poort, waardoor het licht komt 

stromen, in Gods liefde en vrede is opgenomen. Wat 
achterblijft, is het belangrijkste: haar onuitwisbare 
spoor van liefde, voor altijd verbonden met haar ge-
liefden, in ontelbare goede herinneringen. Het li-
chaam van Martje legden we donderdag 3 januari, 
naast dat van haar zoontje Erik, in de graftuin op 
Nes, Ameland. Hier mogen zij samen rusten in vrede 

tot de jongste dag.  
Om troost en nabijheid van God en mensen bidden 
wij voor Ton Parie, de kinderen, Carin, Hilde en Jan 
en de kleinkinderen, Martje, Gijs en Teun. 

Dini Beuving-Dannenberg 
(Geestelijk verzorger Casa Bonita Twello) 

WIJKVERDELING 

Mini Bolink, Gerda Borghuis, Dini Bronninkreef en 
Jetty Rotman hebben onderling een aantal straten als 
volgt verdeeld: Jetty heeft de Diependaalseweg, En-
terbroekweg, Holtdijk, Oomsdijk, Plasdijk, Rijssen-
seweg 30-52 even, Scholendijk en Seinenweg. 
Dini de Goorseweg 29-55A oneven, Herikerbergweg, 

Herikeresweg, Herikerweg 1-21 / 2-30 en Verlengde 
Meenweg. Mini de Borkeldweg, Groningerveldweg, 
Hochtweg 5-7a, Holterweg 28, Koelertsweg, Oude 
Rijssenseweg, Postweg 1-5a / 2-10, Rijssenseweg 
19-55 / 8-24 en Worsinkweg. Gerda de Bovenberg-
weg, Groningeresweg, Herikerweg 25-27 / 32-32a, 
Kemperweg, Lentfertsweg, Noordachtereschweg 3 en 

Rijssenseweg 26. 
Eerder is de Speltstraat al bij de sectie van Dick van 
Egmond gekomen. Hier kwam eerst Dini Bron-
ninkreef.  

ANHOLTSKAMP 
In de Anholtskamp is Hanneke Ziggers met ingang 
van dit jaar gestopt met haar pastorale werkzaam-

heden. Voor haar in de plaats zal nog iemand anders 
worden gezocht. Hanneke, bij deze heel erg bedankt 
voor al je bezoeken. Het gaat om de afdelingen De 
Borkeld en De Herike, evenals de Koekoekslaan 114-
126 en 144-152.  
    Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 

 

 
WIJ GEDENKEN 

Op 22 november overleed Hendrik Groot Roessink  
(eerder wonende aan de Schoolstraat 1a) ten gevol-
ge van complicaties bij het verwijderen van een tu-

mor in de darmen. Het lukte niet meer om zijn leven 
te redden, tot verdriet van zijn vrouw Mini, en hun 
kinderen Reina en Gerrit met hun partners Reinhold 
en Willy, evenals de klein- en achterkleinkinderen. 
Hendrik is in 1925 geboren in het Drentse Zuidwolde. 
Een jaar later verhuisden zijn ouders met hun gezin 

naar een boerderij aan de Warfveendijk bij Laren. In 
de oorlogsjaren leerde hij Mini Nijland kennen met 
wie hij in 1948 trouwde. Hij vond werk bij een bank 

en combineerde dit met het houden van wat vee en 
het telen van groente. In 1995 verhuisden ze naar 
Markelo, waar hij zich uit kon leven in de tuin en lid 

werd van een biljartclub. Tot op hoge leeftijd liep hij 
zijn dagelijkse rondje over de Markeloseberg. Hen-
drik was socialist in hart en nieren, die het nieuws 
goed bleef volgen en daar een duidelijke mening 
over had. In het crematorium te Usselo sprak Reina 
een gedicht van Marinus van den Berg uit over het 
verliezen van een vader. Moge de herinnering aan 

hem tot zegen zijn. Hendrik is 93 jaar geworden. MD 
 
Op 3 december overleed op 97-jarige leeftijd Mina 
Wannink- Schottink. 70 jaar woonde ze aan de Ho-
gedijk 2. Wat een ontzettend lieve vrouw! Haar hele 
leven stond in het teken van zorgen. Nee, niet van - 
zich zorgen maken- maar van zorgen voor een an-

der. Mina van Tweggelaar… Ja, daar kwam ze ‘uit 

huis’, daar aan de Stobbendijk, toen een doodlopen-
de weg. Bij Tweggelaar hield de wereld op… In de 
dankdienst voor haar – zo lange – leven stonden we 
daarbij stil. Houdt het echt voor ons, mensen, op als 
er een doodlopende weg is? 

Mina was iemand die het leven op zich af liet komen. 
Ze maakte zich niet al te sappel over wat er komen 
ging. Dat was geen oppervlakkigheid maar diepe 
wijsheid. In een dienst, in de Martinushof, op 8 de-
cember, dachten we daar over na. Jezus zei ook al 
zoiets. Maak je niet bezorgd; er zal voor je gezorgd 
worden. 

Het was een warm afscheid van een bijzondere 
vrouw. Wat was het bijzonder toen bij het graf – let-
terlijk - de geboortegrond van Mina van Tweggelaar 
op haar kist werd gelegd. 
Mina van Tweggelaar, haar naam staat gegraveerd in 

de palm van Gods hand. 
Ds. Rob. Nijhuis 

 
 
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
De 2e collecte op 3 februari is voor het diaconale 
werk van Kerk in Actie in Bangladesh.  

Zie ook verderop onder de kop Kerk in Actie / ZWO. 
Hebt u een collecte gemist en u wilt toch graag bij-
dragen aan één van de collecten?  
Dat kan; U kunt uw gift overmaken naar de rekening 
van de Diaconie NL65 RABO 0340700327 met ver-
melding waarvoor de gift bestemd is.  

 

 
 

UITNODIGING  

Op zondag  27 januari om 10.30 uur  neemt onze 
oud predikant ds. Deodaat van der Boon afscheid van 
de gemeente Wassenaar en gaat hij vanaf deze da-
tum met emeritaat (=pensioen). Er is gelegenheid 

voor een delegatie uit Markelo om hierbij aanwezig 
te zijn. Als u hier naar toe zou willen, laat het dan 
even weten aan de scriba, zodat we dit aan de ker-
kenraad van de protestantse gemeente Wassenaar 
kunnen doorgeven. 

 

 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  

bellen met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 

 
 

Diaconie 

 

Kerkenraad 
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EEN TERUGBLIK 
Op het moment van dit schrijven is het alweer 2019 en kijken we; met een grote 
glimlach op ons gezicht terug naar alles wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar.  
Ds. Rob. Nijhuis is begin 2018 in onze kerk bevestigd als predikant en hij is vol en-
thousiasme gestart met zijn werk in Markelo en op donderdag kunt u hem tegenko-
men, niet alleen in wijk Zuid maar ook in de Martinushof en elders in ons mooie Mar-
kelo.  

 
In de Martinushof zijn nieuwe medewerksters gekomen en er zijn jammer genoeg ook 
mensen vertrokken. 
‘Onze’ Thea Aanstoot is, na ruim 30 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor het 
kerkelijk bureau, met pensioen gegaan en heeft haar werkzaamheden overgedragen 
aan Baukje Hoevink en Teuni Hoogendam.  

Allen beginnen nu langzamerhand hun weg te vinden op het kerkelijk erf. 
 
Ook hebben we nieuwe ambtsdragers mogen verwelkomen en bovendien is onze enorme groep van 180 vrijwil-
ligers nog steeds groeiende. Dit betekent niet dat we op volle bezetting zitten; de Kerkenraad heeft nog steeds 
erg veel behoefte aan hoofd, hart en handen. Maar met alle hulp die ons geboden wordt zijn we enorm blij. De 

actie kerkbalans 2018 is goed verlopen. Ten opzichte van 2017 zien we een kleine stijging en dat terwijl onze 
kerkelijke gemeente minder leden is gaan tellen. 

Vermeldenswaard is ook dat wij dit jaar zijn begonnen met een KINDERKERK. Kinderen vanaf de peuterleeftijd 
t/m 12 jaar worden hier op een speelse manier wegwijs gemaakt met verhalen uit de bijbel. Er is nu drie maal 
een kinderkerk geweest en volgend jaar gaan we hier zeker mee door. 
Fancy fair en boekenmarkt hebben goede zaken gedaan in het afgelopen jaar. De fancy fair winkel was een 
groot succes! Jammer dat deze in september alweer haar deuren moest sluiten. Met elkaar zoeken we naar een 
nieuwe geschikte locatie om de winkel weer te kunnen openen.  
In november hebben we een reuze gezellige vrijwilligersavond gehad waarvoor ieder die zich inzet voor onze 

Martinuskerk, was uitgenodigd.  
 
December is kersttijd en dat is voor iedereen de meest drukke periode. Er zijn 
prachtige kerstconcerten geweest van Lucas Kramer en van het Markelo’s Mannen-
koor. Een fijne sfeervolle Volkskerstzangavond met Fanfare en koor van de ‘boeren-
dansers’ en een regenachtige maar drukbezochte levende Kerststal in de Kösters 

Koele. 
Op 24 december was er het voorlopig laatste kerstfeest van de zondagschool. Dit 

omdat na deze zomer er vooralsnog geen zondagschool meer is…. De reden: er zijn 
geen nieuwe kinderen aangemeld en in mei nemen de laatsten afscheid. De kinde-
ren blijven natuurlijk welkom bij de kinderkerk en kinder-nevendienst ’s zondags-
morgens om 10 uur.  
 

De kerstnachtdienst werd opgeluisterd door het kerkkoor en kerstmorgen werd 
iedereen traditiegetrouw verwelkomd door de Ossenhoornbloazers. De dienst werd 
prachtig muzikaal ondersteund door Enjoy. 

 
Onze Martinuskerk was ook nog het strijdtoneel van een heuse 
“bomvraag” van de Maarkelse kwis. Voor het beantwoorden van 
deze vraag gingen de deuren klokslag 20 uur potdicht. De Marti-

nuskerk heeft met een zeer enthousiast en gevarieerd team mee-
gedaan aan deze eerste editie van de Maarkelse kwis. De uitslag is 
nog niet bekend maar welke plek we ook behalen,… bij een volgen-
de editie zijn we zeker weer van de partij.  
Als klap op de vuurpijl was er op 30 december de swingende 
top2000 dienst.  

We kunnen met elkaar stellen dat we bij alle december diensten en 
activiteiten nagenoeg uit onze spreekwoordelijke voegen zijn geknapt. Wat zijn er veel mensen geweest die on-
ze Martinuskerk hebben bezocht en wat hebben we het fijn gehad met elkaar!  
Ook nu in de eerste week van januari zijn we alweer volop aan het werk voor het nieuwe jaar. We zijn druk be-
zig om de enveloppen en tassen voor de actie Kerkbalans van 19 januari t/m 2 februari te vullen.  
De Kerkenraad van de Martinuskerk voor alle Markeloërs kijkt tevreden terug op een prachtig kerkjaar 2018. 
Wij hopen u allen ook in 2019 regelmatig te zien bij onze eredienst of op het kerkelijk erf. 

 
Vanaf deze plaats willen wij iedereen alle goede wensen geven voor het nieuwe jaar 2019. 
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Kerkbalans 2019:  Geef voor je kerk. 
Zaterdag 19 januari gaat de landelijk actie Kerkba-
lans van start en deze duurt tot zaterdag 2 februari. 
Het thema van 2019 is: Geef voor je/de kerk. 

Door het hele land worden envelop-
pen gebracht aan de leden van chris-
telijke kerken. Ook in Markelo zal 

door vrijwilligers aan u gevraagd 
worden, wat u zou kunnen bijdragen 
in 2019 voor het werk in onze ge-
meente en het in stand houden van 
de kerk in ons dorp.  

Geeft u om de kerk, steun ons dan met een fi-
nanciële bijdrage. Alle bedragen, groot en klein 

helpen. Op het formulier in de envelop kunt u aange-

ven of en hoeveel u geeft, bijvoorbeeld een vast be-
drag van 3 of 5 euro per maand. Samen kunnen we 
van betekenis zijn voor de mensen om ons heen.  
Uw bijdrage maakt het o.a. mogelijk dat onze predi-
kanten, naast de zondagse samenkomst in de kerk, 

samen met de pastorale medewerkers de mensen in 
de wijken kunnen bezoeken.  
Ondanks het vele werk dat kosteloos wordt verzet 
door vrijwilligers, is er veel geld nodig. In de kerk 
gaat het niet om geld, maar zonder geld kan er niets 
gedaan worden in onze samenleving. 
Zie het stukje onder de kop Kerkenraad wat een 

overzicht geeft van wat de kerkgemeenschap voor 
het dorp betekent. 
Daarom zijn wij ook zo vrij geweest om een talen-
tenjacht te starten. U hebt dan een mogelijkheid om 
zonder geld toch mee te helpen met het werk in onze 

gemeente. 
Vóór zondag 3 februari worden de enveloppen weer 

bij u opgehaald en op dinsdag 5 februari vanaf 19:00 
worden de tassen met enveloppen ingeleverd door 
de vele vrijwilligers. In de Martinushof staat een heel 
team klaar om de gegevens te noteren en zal er 
worden geteld. In het volgende kerkblad wordt u op 
de hoogte gehouden over de opbrengst van deze ac-

tie Kerkbalans. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.! 

 

P.S. De deuren van de kerk staan altijd open, ook voor 

u! Kunt u onze hulp gebruiken, of zou u graag eens in 

gesprek gaan? Neem dan contact op met één van on-

ze predikanten. Voor adressen zie colofon op blz. 3.  

 

 

KNUTSELCLUB 
Ook in 2019 willen we de jeugd van 6 t/m 12 jaar 
weer van harte uitnodigen voor de jeugdclub. 
Donderdag 31 januari zijn jullie weer hartelijk 
welkom in de Martinushof, van 18.30- 19.30 uur. 
Kosten zijn € 1, -. Aanmelden is niet nodig. Neem 
gerust een vriendje of vriendinnetje mee. We hopen 
jullie te zien en er weer een leuke avond van te 
maken. 
Hartelijke groet namens de leiding: Naomi, Herma 
en Jolanda.  

KINDERNEVENDIENST  
Wat is de maand december 
snel voorbij gegaan. De kin-
deren van de kinderneven-
dienst zijn de kerstperiode 
begonnen met het versie-
ren van de consistorie. We 
hebben  mooie sterren, en-
geltjes, kaarsjes en slin-
gers gemaakt en opgehangen. In de gezellige consisto-
rie hebben we de afgelopen weken het kerstverhaal 
verteld, besproken en geknutseld. Eerste kerstdag 
hebben we het project afgesloten en kregen alle kin-
deren een mooi boekje mee naar huis. 

In het nieuwe jaar gaan we verder met het vertellen 
en uitwerken van mooie verhalen uit de bijbel. We kun-
nen echter wel hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om de 
kinderen op een leuke manier wegwijs te maken in het 
geloof, dan ben je van harte welkom. Voor meer infor-
matie of als je een keer wilt meekijken kan je ons bel-
len op 0547-361701. 

ZONDAGSSCHOOL 

Wij willen iedereen bedanken die ons op 
wat voor manier ook een financiële 

bijdrage heeft gegeven of gestort.  
De Zondagsschool start weer op zondagmorgen 13 
januari bij de Beestenboel in Elsen van 10.00 uur tot 

11.00 uur. Heb je zin om een keer te komen kijken 

dan ben je van harte welkom. Wij wensen iedereen 
een gezegend 2019 toe. 

  
BIJBELS TE OVER! 

 

HERVORMDE 
VROUWEN 
VERENIGING                   
MARKELO 
 

De Hervormde Vrouwenvereni-
ging Markelo heeft de heer A. 
Slootweg, cardioloog in ZGT Zie-
kenhuis te Almelo, uitgenodigd op 31 januari in de 
Martinushof te Markelo. 
Aanvang 20.00 uur. 
Hij wil ons uitleg geven over hart- en vaatziekten en 

wat mogelijk is. 
 
Het thema is: “Moet alles wat kan? Of kan alles wat 
moet”? 
Hoe ga je om met het maken van keuzes als je ouder 
wordt en meerdere ziekten tegelijk krijgt? Bijvoor-

beeld de vraag: moet iedereen gereanimeerd worden 

bij een hartstilstand? En hoe sta je daar zelf in? Wat 
verwacht je daarin van je zorgverleners (artsen, ver-
pleegkundigen)? 
Zijn verzoek is of de bezoekers vooral ook vragen 
aan hem willen stellen. 
Hij wil graag een interactieve avond hebben, waarbij 

hij niet alleen aan het woord is, maar dat we met el-
kaar in gesprek gaan. 
Het belooft een interessante avond te worden en we 
hopen vele dames te mogen begroeten. 
 
 

Algemeen 

Jeugd- en Jongerenwerk 

 

Kerkrentmeesters 
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Donderdag 28 februari hebben wij ds. Marten 

Dijkstra uitgenodigd. 
Hij wil ons wat vertellen en laten zien over zijn 
studiereis naar Israël in 2018. 
Nadere informatie volgt…. 
  

 
 

 januari 2019  

Ma 14 Jesaja 40:1-11 Troost 

 Di 15 Jesaja 40:12-20 Niemand is als God 

Wo 16 Jesaja 40:21-31 Leer van de schepping 

Do 17 Ester 1:1-12 Dank je feestelijk 

Vr 18 Ester 1:13-22 Mannentaal 

Za 19 Ester 2:1-11 Miss-verkiezing 

Zo 20 Ester 2:12-18 Schoonheidsprijs 

Ma 21 Ester 2:19-23 Aanslag mislukt 

 Di 22 Psalm 26 Schone handen 

Wo 23 Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 

Do 24 Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 

Vr 25 Lucas 4:31-37 Het Woord verwondert 

Za 26 Lucas 4:38-44 Het Woord geneest 

Zo 27 Ester 3:1-11 Haman gooit hoge ogen 

Ma 28 Ester 3:12-15 Ongeluksgetal 

 Di 29 Ester 4:1-8 Verscheurd door verdriet 

Wo 30 Ester 4:9-17 Help! 

Do 31 Ester 5:1-14 Uitnodiging 

 februari 2019  

Vr 1 Ester 6:1-14 Zelfoverschatting 

Za 2 Ester 7:1-8:2 De rollen omgekeerd 

Zo 3 Psalm 82 Rechtspraak 

Ma 4 Jeremia 1:1-10 Jong en (niet) enthousiast 

 Di 5 Jeremia 1:11-19 Kijk-bijbeltekst 

Wo 6 Jeremia 2:1-13 Israël gaat vreemd 

Do 7 Jeremia 2:14-22 Waardoor ging het mis? 

Vr 8 Jeremia 2:23-29 Aanklacht van God 

Za 9 Jeremia 2:30-37 Wie is je minnaar? 

Zo 10 Lucas 5:1-11 Goede vangst 

Ma 11 Lucas 5:12-16 Aangeraakt 

 Di 12 Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving! 

Wo 13 Lucas 5:27-39 Oud en nieuw 

Do 14 Psalm 36 Kostbare liefde 

Vr 15 Jeremia 3:1-11 Dubbelhartig 

Za 16 Jeremia 3:12-21 Oproep 

Zo 17 Jeremia 3:22-4:2 Bekering 

Ma 18 Jeremia 4:3-18 Slechtnieuwsgesprek 

 Di 19 Jeremia 4:19-31 Weeën 

Wo 20 Jeremia 5:1-14 Overspel 

 

 
Martinushof Markelo                         
         Boekenmarkt 
Even een terugblik op de boekenmarkt 
in de Martinushof in 2018: 
Ook dit jaar was weer een bijzonder succesvol jaar 
voor wat betreft onze 2e hands boekenverkoop. We 
hebben weer veel mooie en goede boeken van de 

meest uiteenlopende genres binnen gekregen. Een 
gegeven waar we ontzettend blij van werden. Het 
was voor de commissie veel werk om alles uit te 
zoeken, te prijzen en te rubriceren, maar het was en 
is een leuke bezigheid en vooral dankbaar werk om 
te doen.  
Ook zijn er gelukkig heel veel boeken weer verkocht. 

Steeds meer mensen, ook van buiten ons dorp, we-
ten de Martinushof te vinden om even in de boeken-
hal rond te kijken en iets van hun gading aan te 
schaffen. En het brengt een stuk gezelligheid en reu-
ring met zich mee in de Martinushof.  

Velen drinken dan ook even een kop koffie mee in de 
koffiehoek. Redenen genoeg om ook in 2019 enthou-

siast door te gaan met de verkoop van 2e hands boe-
ken. 
Kom gerust eens kijken en genieten van het over-
weldigende aanbod!  
Van streekromans, thrillers, kinderboeken, naslag-
werken, kunst, kookboeken, gedichtenbundels, theo-

logie- en antiquarische boeken tot muziekboeken, al-
les is ruimschoots aanwezig! 
Bent u al jaren op zoek naar dat ene boek? Laat het 
ons weten. Misschien kunnen we u daar mee van 
dienst zijn. Ook hebben we een ruim aanbod aan 
voornamelijk klassieke Cd’s.  
Graag tot ziens in de Martinushof. 

Hebt u boeken om op te ruimen? Laat het ons ook 
weten. Bel gerust even naar:  

Riet Straalman, tel: 0547-362740 
Diny Compagner, tel: 0547-362140 
Martinushof,  tel: 0547-363890 
Harm Linde,          tel: 0547-361999 
 

30+ CAFÉ STREKT DE BENEN! 
Na feestdagen en 
veel binnenzitten is 
het nu de tijd voor 
wat actie.  
Op zondag 27 ja-

nuari gaan we aan 
de wandel. Lekker 
het bos in op de 
Herikerberg maken 
we een mooie wan-
deling.  
Een goede gelegen-

heid om elkaar te zien en om bij te praten.  
De kinderen kunnen prima meedoen. Gezellig als je 
samen komt! 

 
Wanneer : zondag 27 januari  
Hoe laat : 14:30 vertrek van het verzamelpunt. 
Waar  : verzamelen aan de Herikerbergweg  
    aan de kant van de Goorseweg 
Kosten  : geen 
Contact : 06-19 86 94 27 
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MARKELO’S KERKKOOR 
De afgelopen tijd hebben we veel gerepeteerd voor 

de kerstnachtdienst. Na de kerst kwam het bericht 
dat Martje Parie was overleden. Martje en Ton waren 
vele jaren enthousiaste leden van ons koor. 
Op verzoek van de familie hebben we op 2 januari  
gezongen in de dankdienst voor haar leven. 
In februari, in de dienst met ds. Deodaat van der 
Boon, zullen wij ook weer zingen. 

Zingt u ook graag? Elke maandagavond om 20 uur 
repeteren we in de Martinushof. 
 

        
 

De Martinuskerk in actie voor een veilig 

bestaan in Bangladesh 
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door 
Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben 
ontvangen. Ook wij willen delen.  
Hoe blij was Nederland met de vele hulp vanuit de 
hele wereld, o.a. de VS, Australië en Canada na de 
watersnoodramp van 1953?  
 

En hoe blij zullen nu de mensen zijn die te lijden 
hebben van de overstromingen in Bangladesh met de 
hulp van u?  
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand.  

De enorme rivieren treden regelmatig buiten hun oe-
vers. Dat maakt het land zo vruchtbaar dat er meer-
dere keren geoogst kan worden. Maar cyclonen en 
overstromingen zijn ook een gevaar voor de inwo-
ners. 
Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht 

en aantal toe. Op 21 mei 2016 raasde weer een cy-
cloon over Bangladesh. Dankzij het waarschuwings-
systeem en de cycloonbestendige schuilplaatsen van 
de overheid konden 500.000 mensen op tijd weg-
vluchten, maar de materiële schade was enorm. 

Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw 
bijdrage doen? 

 voor €23 krijgt een gezin zaden en landbouwge-
reedschap  

 voor €902 krijgen boeren en boerinnen een land-
bouwtraining 

 een rampenoefening met de Bengaalse organisa-
ties kost €1170 

 

Zondag 3 februari is de tweede collecte 

voor een veilig bestaan in Bangladesh. 

 
De ZWO/Kerk in Actie groep beveelt deze collecte 
van harte bij u aan. 

 

 
 

 
 

MAARKELSE KWIS

 
 

 
 

 

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

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

mailto:martinushof@pkn-markelo.nl


  

De zegen van Sint Patrick 

 

In de ruimte gezet door Gods scheppende hand, 

in de vrijheid geplaatst door het Woord, 

in het licht gesteld door Gods liefde, 

gaan we op weg, 

omvat door de zegen, 

om te zijn tot een zegen. 


