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Kerkdienst in Stokkum
7 juli 10.00 uur
Geen dienst in de Martinuskerk
Kinderkerk op 7 juli
15.00 uur Schaapskooi de Borkeld
Openluchtdienst Kösters Koele
14 juli 10.00 uur
Met “Promises” uit Rijssen
Thema: “We are the World”

DIT HUIS EEN HERBERG ONDERWEG (ZG 213)
In de zomermaanden gaan de deuren van de kerk niet alleen op zondag open, maar ook op de donderdagmorgen. In samenwerking met ‘Eetbaar Erf’ wordt er iedere keer een ander gerecht gepresenteerd met gelegenheid tot proeven! Plaatselijke fotografen brengen het thema in beeld. Tijdens de recreatiezondagen
blijft een deel van de expositie aanwezig en mag de predikant een link leggen met het uitgebeelde en geserveerde voedsel. Maar hoe pak je dat dan aan? Gerechten als eierbotter, watergruwel, aardappelsoep of een
oorlogsgebakje kom je toch niet tegen in de Bijbel? Toch kun je het wel een receptenboek noemen.
Het levert de ingrediënten voor een goed en zinvol bestaan.
In de overgeleverde verhalen en wijsheidsliteratuur tref je
woorden aan, waar je mee verder kunt: Broodkruimels voor
elke dag, zoals een titel luidt van een scheurkalender. Die titel
wijst terug op een verhaal, waar een niet-joodse vrouw van Jezus gedaan krijgt, dat Hij haar zieke dochter helpt. In eerste instantie lijkt Jezus geen gehoor te willen schenken aan haar
verzoek. Hij is gezonden tot de zonen en dochters van Israël,
met als vergelijking dat je het brood ook niet aan de honden
voert. Zonder dat tegen te spreken, weet deze vrouw terug te
kaatsen, dat de honden anders wel eten van de kruimels, die
op de grond vallen (Matth. 15: 27).
Zo wordt vaker teruggegrepen op het dagelijkse leven om er
een boodschap mee door te geven. Dan kan het ook gaan om
zaaien en oogsten, of eten en drinken. Als Jezus op de proef
wordt gesteld in de woestijn, en Hij na dagen van vasten en gebed trek krijgt in eten, daagt satan Hem uit
om God te vragen dat stenen in brood worden veranderd. Jezus citeert dan uit de Bijbel: Een mens leeft niet
van brood alleen, maar van ieder woord dat van God komt (Matth. 4: 4). In een ander voorbeeld is Hij het die
op een huwelijksfeest water in wijn doet veranderen, als teken dat er in het messiaanse rijk meer dan genoeg te eten en te drinken valt (zie Joh. 2: 1-11). Een andere keer zorgt Jezus ervoor dat de naar Hem afgereisde mannen en vrouwen niet met een lege maag naar huis worden gestuurd, terwijl er in het begin niet
meer is dan vijf broden en twee vissen (Matth. 14: 13-21).
Een gebed dat ons is overgeleverd, het Onze Vader, bevat een bede om brood voor elke dag (Matth. 6: 11).
Jezus leert om erop te vertrouwen, dat God zorg heeft voor wat wij aan voedsel en kleding nodig hebben (zie
Matth. 6: 24-34). Het volk Israël mag wonen in een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen
en granaatappelbomen, een land van olijven en honing, een land waar het hen aan niets zal ontbreken
(Deut. 8: 8-9).
De Bijbel bevat geen recepten van gerechten, maar dominee Willem Wilmink heeft wel een kookboek samengesteld met eigentijdse gerechten, die zijn gebaseerd op ingrediënten uit Bijbelse tijden (Bijbels Culinair,
2007). In 2008 was hij aanwezig op een avond van de HVV om hier uitleg over te geven. Hij had enkele recepten uitgewerkt om van te proeven. Samen eten verbindt, is zijn credo. Dat kunnen we bij ons meemaken
tijdens maaltijden, die door ZWO zijn georganiseerd, maar ik denk ook aan het paasontbijt van de zondagsschool. Wie tijd reserveert voor een maaltijd, heeft even kans om te genieten van het goede, dat God ons
geeft. En wie dat niet alleen doet, kan even bijpraten. Dan moet je die tijd wel af kunnen bakenen, want anders wil je al naar de volgende hap, terwijl je de ene nog niet eens hebt doorgeslikt.
Tijd reserveren voor ontmoeting, bezinning en gesprek is ook iedere zondag mogelijk! Wees dan welkom en
smaakt en ziet, dat de Here goed is (Psalm 34: 9). MD
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Kerkdiensten

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
Vrije dagen: maandag en zaterdag
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.)
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL73RABO0340701153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL65RABO034 0700327
Noabers:
Bankrekening: NL59RABO0373724861
Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. D. Klein Horsman,
De Hiele 24, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom,
Goorseweg 45, tel. 0611212909
Dhr. M.H. van Vrouwerff,
Holterweg 15 Laren(gld), tel. 0573-462582
Dhr. F. van Zwol,
Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het volgende blad verschijnt op:
5 september 2019
Inleveren kopij vóór: 22 augustus 2019
Naar:
kerkblad@pkn-markelo.nl
Voor advertenties:
Aanvraag bij het kerkelijk bureau

Zondag 30 juni Martinuskerk
10.00 uur ds. A. Braakman uit Goor
Eindcollecte: CvK / kosten van het kerkblad
Zondag 7 juli Stokkum gebouwtje
Geen dienst in de Martinuskerk
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: Diac / Vakantiepret kinderen in armoede
Zondag 14 juli Kösters Koele openluchtdienst
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / themadiensten
Zondag 21 juli Martinuskerk 1e recreatiezondag
10.00 ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / Kinder Kankerkfonds KiKa
Vrijdag 26 juli Anholtskamp zangavond
18.45 uur mw. G. Vedders-Vasters
Collecte: Diaconie
Zondag 28 juli Martinuskerk H. Avondmaal 2e recr.zondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / eigen middelen
Zondag 4 augustus Martinuskerk 3e recr. zondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds
Zondag 11 augustus Martinuskerk 4e recr. zondag
10.00 uur mw. F. Venema uit Almelo
Eindcollecte: Diac / Kerk in Actie Werelddiaconaat
Zondag 18 augustus Martinuskerk 5e recr. zondag
10.00 uur ds. D. van der Boon uit Hummelo
Eindcollecte: CvK / St. Noabers
Zondag 25 augustus Martinuskerk 6e recr. zondag
10.00 uur drs. J. Eertink uit Rijssen
Eindcollecte: Diac / Straatkinderen Kampala
Vrijdag 30 augustus Anholtskamp zangavond
18.45 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie
Zondag 1 september Martinuskerk
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds
Zondag 8 september Martinuskerk
Startdienst met thema: “Een goed verhaal”
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / Nederlands Bijbelgenootschap
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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Tijdens het project wordt het verhaal verteld en
afgewisseld met liederen, waardoor het verhaal
en de liederen u en jou zullen raken en aan het
denken zal zetten. Promises stelt tijdens het
project niet de vraag: ‘Wie is onze naaste’, maar
juist: ‘voor wie zijn wij een naaste?’ Samen
vormen wij de wereld, hoe kunnen wij een verschil
maken?
Dini Beuving-Dannenberg is de voorganger tijdens
deze dienst.
We sluiten de dienst traditioneel af met koffie,
thee en arretjescake.
Bij slecht weer verhuizen wij naar de kerk, houd
hiervoor de website en de facebookpagina van de
Martinuskerk in de gaten. Verder zullen we dit
dan ook via Maarkelsnieuws bekend maken.
Iedereen van harte welkom op zondag 14 juli
10.00 uur in de koele!

BIJ DE DIENSTEN:
ANHOLTSKAMP
Op vrijdag 26 juli en op vrijdag 30 augustus zijn er
weer zangavonden in Anholtskamp.
We hopen op een paar fijne en gezellige uurtjes
met elkaar. Het begint om kwart voor 7 en iedereen is van harte welkom!
VORMING EN TOERUSTING
Ideeën voor het volgende seizoen zijn een bezinningsavond over bijna dood ervaringen, een leeskring en een bijbelkring. Ds. Deodaat van der
Boon heeft toegezegd om deze laatstgenoemde
activiteit te leiden, mits er voldoende animo voor
is. Een voorlopige aanduiding van dit kringwerk
gaf hij in een eerste reactie als titel mee: Op verhaal komen. Bij de leesgroep wordt gedacht aan
mensen, die van lezen houden en hun ervaringen
zouden willen delen met anderen. Een soort van
boekbespreking dus voor belangstellenden. Graag
horen we waar u als gemeenteleden behoefte
aan heeft, zodat we daar zo mogelijk op in kunnen spelen.
Ds. Marten Dijkstra

AVONDMAAL
Op 28 juli is er een H. Avondmaalsviering in de
Martinuskerk in de lopende vorm.
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.

BUURTDIENSTEN
OP ZONDAG 7 JULI IS ER IN STOKKUM BUURTDIENST IN HET GEBOUWTJE EN IS ER GEEN
DIENST IN DE MARTINUSKERK! DS. ROB NIJHUIS
ZAL IN ZIJN PREEK AANDACHT GEVEN AAN DE
KERK-PREUVERIEJE.

DOOPDIENST
Op zondag 15 september wordt er gelegenheid
geboden om een kind te laten dopen. Wie hier
gebruik van wil maken, kan zich melden bij de
voorganger, ds. Marten Dijkstra.

KOELEDIENST
Op zondag 14 juli is er traditiegetrouw weer de
jaarlijkse themadienst in de Kösterskoele.

Dit jaar zal gospelgroep Promises uit Rijssen
het project ‘We are the World’ ten gehore
brengen.

AGENDA
1/7 en 2/9: Martinushof, 19.00 – 19.45 uur,
Zanguur o.l.v. Bep van der Zwan; ieder die mee
wil zingen is welkom.
2/9: Consistorie Martinuskerk, 19.30-21.00 uur,
Zingevings- en levensvragen o.l.v. Marten Dijkstra

Oorlogen, vluchtelingen, vreemdelingen hoe gaan
we daar mee om en komt het ons bekend voor of
is het een ‘ver van ons bed show’. Hoe staan we
hier zelf tegenover, zijn we een helpende hand of
draaien we er ons liever voor om?
Ook de hindernissen in ieders dagelijks leven
zullen tijdens dit project benoemd worden, met
daarbij een blik op de bijbel en haar verhalen.
Verschillende personen in de bijbel hebben
destijds een hoofdrol gespeeld, maar zelfs nu in
deze tijd zijn de verhalen nog actueel en valt er
nog iets te leren.

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!
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Wijken Noord & Zuid

Op 4 juni overleed de heer Gerrit-Jan ten Tije. Hij
is 78 jaar geworden. Gedurende bijna 45 jaar was
hij getrouwd met Dieneke Hofman. Dieneke was
‘zijn alles’. Gerrit was een hardwerkend iemand
die vooral zichzelf bleef; eerlijk, behulpzaam en
een tikje eigenwijs. Naast boer was hij seizoenswerker bij het waterschap. Een enorm druk bestaan. Toen hij op 44 jarige leeftijd een ongeval
kreeg veranderde z’n leven plotsklaps. Er volgden
meer tegenslagen. Gerrit moest vechten voor z’n
geluk, telkens weer. Gedurende de jaren die
volgden leerde hij het leven te accepteren. Dat
was knap en dwong respect af. Hij werd zachter
en vatte de moed om de zaken positief te benaderen. Over dat zachter en die moed, over
‘zachtmoedigheid’, ging het in de gedachtenisdienst op zaterdag 8 juni in de Martinushof.
Dochter Hennie gedacht met trots en dankbaarheid haar vader door het voordragen van een
heel toepasselijk gedicht. Op de algemene begraafplaats aan de Goorseweg legden wij Gerrits
lichaam in de aarde in het vertrouwen dat hij geborgen is in Gods hand; voor altijd!
ds. Rob. Nijhuis

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr: 06-51029818
email: gb.vv@kpnplanet.nl
GEBOREN
We hebben een geboortekaart ontvangen van
Rob en Janet Kurpershoek. Op 5 juni is Anne
Gerrie geboren. We willen de ouders en grote zus
Lieke langs deze weg van harte feliciteren en
Gods zegen toewensen. Wie deze gelukwens
persoonlijk wil overbrengen, is welkom aan de
Lochemseweg 20a.
WIJ GEDENKEN
Op 2 juni overleed Bep Willink-Cusveller in haar
appartement in de Stoevelaar te Goor in het bijzijn van dochter Joke. Bep verbleef hier sinds een
paar maanden. Ze is 88 jaar geworden. De uitvaart vond plaats in het crematorium te Usselo,
waar anderhalf jaar eerder afscheid was genomen van haar man Hemmy met wie ze 61 jaar getrouwd is geweest.
Bep is in Gouda geboren en verhuisde met haar
ouders naar Enschede. Hier leerde ze haar man
kennen. Na hun trouwen hebben ze eerst bij zijn
ouders in Enschede ingewoond zoals dat in die jaren gebruikelijk was. In Markelo hebben ze eerst
ook nog ingewoond bij de familie Kamphuis aan
de Wiemerinksweg, alwaar dochter Joke is geboren. Toen de Wehmekamp gebouwd werd , kregen ze daar een woning aangeboden. Daarna
hebben zij vele jaren aan de Koemweg gewoond
tot ze in 2008 in een appartement kwamen aan
de Noordachtereschweg 3. Bep heeft vroeger
gewerkt als kleuterleidster en peuterleidster. In
onze kerk is ze de eerste vrouwelijke diaken geweest. Ze was bijna 50 jaar lid van de Hervormde
Vrouwenvereniging. In de laatste periode van
haar huwelijk heeft ze veel voor haar man gezorgd toen deze in gezondheid achteruitging. Na
zijn overlijden liet ook haar conditie te wensen
over en kwam ze minder van huis. Naast de thuiszorg en huishoudelijke hulp heeft ze veel steun
gehad van haar dochter, die er vrijwel dagelijks
kwam. Bep wordt herinnerd als een zorgzame en
toegewijde vrouw en moeder. Moge ze onderdak
hebben gevonden bij God, onze hemelse Vader.
MD

UIT DE PASTORIE
Op een maandagavond was ik aan de straatkant
bezig in de tuin, toen een man bij me stopte en
vroeg of ik hier woonde. Hij stelde zich vervolgens
voor als Egbert Rietveld. Als kind had hij hier
gewoond. Herinneringen aan die periode
kwamen boven toen we de achtertuin inliepen en
in de keuken nog wat limonade dronken van
eigen gemaakte siroop van vlierbloesem.
Hetzelfde zouden zijn ouders hebben kunnen
doen. Toen ze later terugkeerden naar Markelo
boden zij ons op een dag een pot jam aan, die zij
hadden gemaakt. Of we hen voor aan de straat
wilden opwachten. Ik hoorde dat ds. Rietveld een
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bakkerszoon was en met verjaardagen zelf een
taart maakte. Als kinderen mochten ze er dan de
hagelslag op strooien. Wat zal dat een feest zijn
geweest! In de winter konden ze bij vorst in de
eigen tuin leren schaatsen. Het terras van
kiezelstenen was dan onder water gezet. Zo
waren er meer mooie anekdotes uit de periode,
dat zij hier als eerste bewoners in de pastorie
zaten. Er is sindsdien van alles veranderd, maar
de berk van toen staat er nog. Al vertoont ook
deze de sporen van de tijd. Maar gebeurt dat niet
bij ieder van ons?

Hettie, nogmaals bedankt voor al die trouwe jaren aandacht voor onze kinderen.

VAKANTIE
Gedurende onze vakantie nemen anderen voor
mij waar.
Wij wensen u een goede re-creatie toe en
hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra
ZONDAGSSCHOOL AFSCHEID

Kerkenraad

Zondag 2 juni zal een gedenkwaardige dag blijven
in Markelo want na 123 jaar is er een eind gekomen aan de Zondagsschool in Markelo omdat er
dit jaar geen of niet voldoende animo bij ouders /
kinderen was. Met een mooie knapzak en een tas
met inhoud werd afscheid genomen van de laatste ‘leerlingen’ en gaan de kinderen hun toekomst tegemoet als……...

NIEUWE NOABERS
Omdat de kerk nieuwe buren heeft gekregen van
school ‘de Zwaluw’ zijn de leerkrachten en de
kinderen van de school uitgenodigd om op
donderdag 11 juli de spits af te bijten met de
“Kerk-preuverieje”
Een mooi begin van de schoolvakantie!!!

Ook werd afscheid genomen van de juffen en
meester van de Zondagsschool.
De kerkenraad is dankbaar dat zoveel mensen de
afgelopen jaren bereid geweest zijn om bij te dragen aan de christelijke opvoeding van kinderen.
Heel speciaal was toch wel om afscheid te moeten nemen van Hettie Hollander. Ruim 30 jaar geleden nam zij het stokje over van haar moeder als
Zondagsschooljuf! Als dank
kreeg zij dan ook de zilveren Martinuskerk speld van
Diede Perrier.
Ze kreeg ook een warm applaus van de aanwezigen in
de kerkzaal.
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De KERK van Markelo
Moet dat zo?
Over wat we doen en zien in de kerk (1)
Een hele ervaring
Onze zondagse kerkdiensten zijn erediensten. We komen samen om de Here God
te loven en te danken. En om Gods Woord te ontvangen. Dat Woord is niet alleen
te vinden in woorden, in taal, maar we mogen ook zien, horen, voelen, ruiken,
proeven, kortom: ervaren.
Kom maar binnen... wacht even! Nog vóór je binnenkomt hoor je de klokken
luiden! Een herinnering en
uitnodiging om te loven, danken,
bidden en ontmoeten.
Kom nu maar binnen, en kijk eens
rond. Recht voor je een hoge
preekstoel met een opengeslagen
bijbel. Eén grote kaars, die
brandt. Een tafel, met daarop een
zilveren kan, beker en bord. Een
groot, zandstenen sculptuur.
Je kijkt langs de ramen. Glas-inlood afbeeldingen, allemaal
verschillend. Er staat een
bloemstuk. Je hoort orgelspel. En
iemand bij de deur wenst je
goedemorgen.
Wat is er al veel te ervaren in zo'n
eerste indruk! En wanneer je plaatsneemt in één van de banken, ga je nog veel
meer details zien. Als liturgiecommisie willen we je graag meenemen, om eens
goed te kijken, te luisteren, te ervaren. In de volgende editie van het kerkblad
kijken we naar het tafel- en kanselkleed.
(A. Wessels, B. v/d Zwan, T. Oostdijk, T. Hoogendam)

7

Jeugdpagina’s
KNUTSELCLUB

De knutselclub heeft donderdag 20 juni het seizoen 2018 - 2019 afgesloten bij Spellenboerderij De Smitshoeve. Daar hebben we weidegolf gespeeld.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe.
De knutselclub start weer eind september in de Martinushof.
Tijdens de afsluiting van het knutselseizoen hebben we afscheid genomen van enkele kinderen die de knutselclub gaan verlaten vanwege
het verlaten van de basisschool of vanwege verhuizing naar een andere woonplaats. Trouwe bezoekers van de knutselavonden. Heel veel mooie knutselwerkjes hebben
zij gemaakt. Bedankt voor jullie inbreng en gezelligheid. Wij wensen jullie veel plezier toe op de
nieuwe school.
Wij vinden het jammer dat Jolanda van den Noort heeft besloten om te stoppen als leidster van de knutselclub. Jolanda
bedankt voor jouw inzet, de inbreng van goede ideeën voor
knutselwerkjes en de leuke manier waarop je met de kinderen
en de overige leiding omging. Wij wensen jou alle goeds toe
voor de toekomst. We gaan jou missen!
Vanwege verhuizing, druk voor school en werk heeft Naomi
alsnog besloten om te stoppen als leidster van de knutselclub. Jammer maar begrijpelijk. Naomi bedankt voor jouw
hulp en gezelligheid. Ook voor jou alle goeds voor de toekomst!
De meeste kinderen hebben aangegeven dat ze wel van plan
zijn om de knutselclub ook na de zomervakantie weer graag
te willen bezoeken. Het zou dan ook jammer zijn als dat niet
mogelijk is vanwege het gebrek aan leiding. Het aantal knutselavonden is ongeveer 9 per jaar.
Daarom deze oproep:
Wie wil mij af en toe helpen tijdens de knutselavonden? Voor aanmelding of informatie mag je
mij, Herma Bonenkamp, bellen 06 12435648 of mailen Bonenkampherma@gmail.com.

KINDERNEVENDIENST

De afgelopen weken hebben we mooie kerkdiensten
gehad samen met de kinderen. Allereerst was er de
afscheidsdienst van de kinderen van de Zondagsschool en KND. Wij hebben afscheid genomen van
Joas, onze computerman. We gaan Joas missen,
maar wensen hem heel veel plezier op zijn nieuwe
school!
Ook was er een dienst voor de straatkinderen in
Oeganda, die wij vanuit Markelo willen helpen om
hun situatie te verbeteren. Een project van kerk in
Actie.
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We hebben momenteel een mooie koffer te leen met allemaal spulletjes uit Oeganda.
Leuk om in te kijken en zo te ontdekken hoe de kinderen
daar leven. Zo hebben we het speelgoed eens uitgeprobeerd. Het idee is hetzelfde als ons speelgoed, maar het is
heel anders gemaakt....
De kinderen hebben tijdens de dienst een Afrikaans
trommeltje gemaakt.
De komende tijd gaan we vaker in onze koffer uit Oeganda
kijken en luisteren naar mooie bijbelverhalen. Alle kinderen zijn van harte welkom, elke zondag tijdens de kerkdienst van 10.00 uur. Tot dan!

KINDERKERK
5e Kinderkerk op 7 juli
Het verloren schaap op een wel heel bijzondere locatie…
Zondag 7 juli is er om 15:00 uur voor de vijfde keer Kinderkerk
En dit keer wel op een heel bijzondere locatie…de Kinderkerk wordt niet
zoals je verwacht gehouden in de kerk maar bij schaapskooi de Borkeld!
Dit is namelijk de perfecte locatie voor het thema van deze keer: het verloren schaap.

Het verloren schaap
De herder past goed op zijn schapen. Hoe dat precies gaat horen we van een
echte schaapherder.
Toch raakte er in het Bijbelverhaal een schaapje kwijt. Wat de herder toen deed
en of het schaapje terug kwam horen we ook tijdens de Kinderkerk.
Ook mogen gaan we schapen tellen en aaien. En natuurlijk gaan we weer samen
zingen en iets leuks knutselen.

Jij bent er toch ook bij?
De Kinderkerk is er voor alle kinderen tot 12 jaar en duurt ongeveer drie kwartier.
We sluiten af met een pakje drinken en wat lekkers. Ook voor de papa’s, mama’s,
opa’s, oma’s buren en vrienden is er wat te drinken zodat we gezellig samen kunnen praten.

De kerk is er voor iedereen, jong en oud.

Graag tot ziens op 7 juli om 15:00 uur bij schaapskooi de Borkeld!
Hartelijke groet
van de
commissie
Kinderen in de
Kerk
Corine, Baukje,
Marlies, Olga,
Janneke, Arne
en Marjolein
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juni2019
Zo 30

Lucas 9:51-62

Goed te volgen?

Juli 2019

Wo 7

1 Samuel 6:13-7:1

Bewaarplaats

Do 8

1 Samuel 7:2-17

Eben-Haëzer

Vr 9

Lucas 12:13-21

Waar is jouw schat?

Za 10

Lucas 12:22-34

Zorgen en zorg

Zo 11

1 Samuel 8:1-9

Wie is koning?

Ma 12

1 Samuel 8:10-22

Waarschuwing

Di 13

1 Samuel 9:1-14

Op zoek

Ma 1

Psalm 76

Di 2

Handelingen 4:32-37

De HEER strijdt voor zijn
volk
Samenleving

Wo 3

Handelingen 5:1-11

Bedrog

Wo 14

1 Samuel 9:15-10:1

Gezalfd

1 Samuel 10:2-16

Nog geheim

Do 4

Handelingen 5:12-26

Niet te stuiten

Do 15

Vr 5

Handelingen 5:27-42

Risico

Vr 16

1 Samuel 10:17-27

Za 6

Psalm 42

Dorst

Za 17

Lucas 12:35-48

Zo 7

Lucas 10:1-16

Herauten

Zo 18

Lucas 12:49-59

Sauls grootheid
Onverwachts, maar niet
onverwacht
Vrede op aarde?

Ma 8

Lucas 10:17-24

Ma 19

1 Samuel 11:1-13

Koningsnummer

Di 9

Lucas 10:25-37

Di 20

1 Samuel 11:14-12:17

Troonrede

Wo 10

Lucas 10:38-42

Het belangrijkste effect
Vragen naar de bekende
weg?
De eerste zorg

Wo 21

1 Samuel 12:18-25

Do 11

Psalm 25

Geestelijke TomTom

Do 22

Lucas 13:1-9

Vr 12

Kolossenzen 1:1-14

Kolossaal!

Vr 23

Lucas 13:10-17

Bemoediging
Eerst de balk in je eigen
oog ...
Goeddoen op sabbat

Za 13

Kolossenzen 1:15-23

Dank aan de Schepper

Za 24

Lucas 13:18-21

Klein begin

Zo 14

Kolossenzen 1:24-2:5

Blijmoedig lijden

Zo 25

Lucas 13:22-30

Wie gered worden

Ma 15

Kolossenzen 2:6-15

Lucas 13:31-35

Drie dagen

Kolossenzen 2:16-3:4

Di 27

1 Samuel 13:1-15a

De wacht aangezegd

Wo 17

Kolossenzen 3:5-17

Sterven en leven
Eet en drink, want
morgen leven we
Oud en nieuw

Ma 26

Di 16

Wo 28

1 Samuel 13:15b-22

Wapenembargo

Do 18

Kolossenzen 3:18-4:6

Huisregels

Do 29

1 Samuel 13:23-14:15

Heldendaad

Vr 19

Kolossenzen 4:7-18

Hartelijke groeten

Vr 30

1 Samuel 14:16-23

Za 20

Psalm 79

Smeekgebed

Za 31

1 Samuel 14:24-35

Verwarring
De strijd gestaakt

Zo 21

1 Samuel 1:1-20

Gebedsverhoring

Ma 22

1 Samuel 1:21-2:11

Magnificat van Hanna

Zo 1

Lucas 14:1-11

Uitnodigen

Di 23

1 Samuel 2:12-26

Misbruikschandaal

Ma 2

Lucas 14:12-24

Sorry-cultuur

Wo 24

1 Samuel 2:27-36

Onheilsprofetie

Di 3

1 Samuel 14:36-46

Gratie

Do 25

1 Samuel 3:1-14

Roeping

Wo 4

1 Samuel 14:47-52

Vr 26

1 Samuel 3:15-4:1a

Groei

Do 5

1 Samuel 15:1-9

Za 27

Psalm 108

Rust en vertrouwen

Vr 6

1 Samuel 15:10-23

Strijdbare koning
Gehoorzaamheid
gevraagd
Spijt

Zo 28

Lucas 11:1-13

Gebedsonderwijs

Za 7

1 Samuel 15:24-35

Berouw

Ma 29

Lucas 11:14-28

Met stomheid geslagen?

Zo 8

1 Samuel 16:1-13

Een nieuwe gezalfde

Di 30

Lucas 11:29-36

Meer dan Jona

Wo 31

Lucas 11:37-44

Wat verdient de
schoonheidsprijs?

September 2019

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

Augustus 2019
Do 1

Lucas 11:45-54

Wie beledigt wie?

Vr 2

Lucas 12:1-12

Za 3

1 Samuel 4:1b-11

Zo 4

1 Samuel 4:12-22

Wat de Geest je ingeeft
De HEER laat zich (niet)
meenemen
De eer is weg

Ma 5

1 Samuel 5:1-12

Wie is de sterkste?

Di 6

1 Samuel 6:1-12

Comeback
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Algemeen
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.

De Fancy-fair is dit jaar op zaterdag 21 september. Wilt u die dag weer vrij houden
om mee te helpen? Wij kunnen niet zonder uw steun. Alvast bedankt.
MARIAKAPELLENDAG 2019.
Wat een mensen op de been. Wat een werk is er verzet om de Mariakapellendag 2019 tot
een succes te maken. Wat een enthousiasme.
Dat begon al met een mooie Mariaviering in de kerk in Rossum met daaraan gekoppeld een
processie naar de Mariakapel op het kerkplein, voorafgegaan door de muziek van de
harmonie van Rossum. Wat een mooie gebeden, mooie gezangen en een heel ontroerend
verhaal. Door het aansteken van een kaars werd de Mariakapellendag geopend. De koffie
met krentewegge nadien smaakte goed.
Daarna ging het naar Zeldam. De viering bij deze kapel was sfeervol en warm. De muziek zorgde voor een
goede stemming. De koffie was lekker.

Bij Markelo was er een oecumenische viering op de berg bij de kapel. Heel veel mensen genoten van de
zang van het kerkkoor van de Martinuskerk en van de muziek van de fanfare Markelo.
Nadien werd er gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.
Dit jaar was de eindviering in Enter. Vorig jaar pas geopend en nu al het middelpunt van de eindviering
van onze Mariakapellendag. Een heel geslaagde eindviering.
Alles overziende komen we tot de conclusie dat we kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag. En al
liet het zonnetje verstek gaan, de warmte en bevlogenheid kwam van de mensen bij de kapellen.
We hopen het komend jaar weer op zulke enthousiaste mensen om een kapellendag te helpen
organiseren.
Ans Booijink
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OPEN KERKDAGEN
Iedere donderdag vanaf 18 juli t/m 22
augustus 2019 van 10.30 – 13.30 uur.

Thema: “Kerk Preuverieje”
De Martinuskerk is er voor alle Markeloërs.
Maar tijdens de Open Kerkdagen ook voor alle
niet-Markeloërs. Iedereen mag zich Markeloër
voelen in onze kerk. Tijdens de Open Kerkdagen laten we onze gastvrijheid blijken aan iedereen die iets wil proeven, zien of meemaken
van het geloof dat ons positieve energie geeft.
We gaan letterlijk samen genieten van maal en verhaal in Maarkelse stijl, door onze eigen “Kerk Preuverieje”.
Als voorproefje hierop hebben we onze tijdelijke noabers, alle leerlingen en leerkrachten van OBS de
Zwaluw, uitgenodigd op 11 juli. We vinden het super dat ze komen op deze laatste donderdag voor de
zomervakantie. Samen gaan we ontdekken, vieren en eten en maken we er een onvergetelijke ochtend
van.
De eredienst op zondag 7 juli in de Martinuskerk komt te vervallen. Rob Nijhuis gaat die zondag voor in ’t
Gebouwtje te Stokkum. We roepen iedereen op om deze dienst bij te wonen. Rob zal tijdens deze dienst
een uitgebreide toelichting geven op de komende Open Kerkdagen.
De Kerk Preuverieje wordt met medewerking van de werkgroep “Het Eetbare Erf” van Maarkels

Landschap georganiseerd. Zij hebben de recepten bedacht en laten deze proeven. Buiten wordt er “live” gekookt door de vrijwilligers van “Het Eetbare Erf”.
De proeverij is gelinkt aan een bijbels thema.
Tijdens de zondagse erediensten in deze periode zal hier aandacht aan besteed worden.
Laat u ook verrassen door de mooi gedekte tafels met bijpassende aankleding in de kerk. En geniet van
de foto-expositie die hier te zien is. Want ook de fotografen van Fotostudio Markelo hebben een
groot aandeel in de organisatie van dit evenement. Zij hebben op geheel eigentijdse wijze de gerechten
vastgelegd, maar dat niet alleen, ze hebben er een bijzonder tintje aan gegeven dat we nog even geheim
houden, maar wat zeker het bekijken waard is.
Daarnaast zullen Marjan en Marian actief foto’s en videomateriaal maken tijdens alle Open Kerkdagen.
De Martinuskerk voor alle Markeloërs nodigt naast alle Markeloërs ook alle niet-Markeloërs van harte uit
om te komen proeven en ervaren!

De Open Kerkdagen worden mede
mogelijk gemaakt door de Ondernemers en Ondernemende Noabers uit
Markelo.
Zodat iedereen tijdens de Open Kerkdagen kan aanschuiven!...................
'Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld'
Zie bijbelboek Jesaja 55 : 1
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Wat hadden we weer een vrolijke kerkdienst op 9 juni met
pinksteren.

De kinderen laten even zien wat er in de Oeganda koffer
zit.
Diaconaal project Kerk in Actie / ZWO
Op 25 augustus is de volgende collecte voor de straatkinderen in Kampala.
Recept uit Oeganda
•
•
•
•
•
•
•

Kokos-koekjes

250 gram dadels
250 gram roomboter
100 gram kristalsuiker
2 zakjes vanillesuiker
1 ei
1 rol volkoren biscuitjes (300
gram)
gemalen kokos

•
•
•

•
•
•
•

Smelt boter in de pan, voeg kristalsuiker en vanillesuiker toe.
Snij de dadels in stukjes, klop het ei los. Voeg het ei aan de
dadels toe.
Voeg het dadel/ei-mengsel toe aan het botermengsel en laat
het zachtjes koken tot het begint in te dikken. Haal dan de
pan van het vuur.
Breek de biscuitjes in grove stukken en voeg het toe aan het
mengsel.
Doe het complete mengsel in een rechte ovenschaal. Stevig
aandrukken.
Plaats het geheel een paar uur in de koelkast.
Daarna in vierkante stukjes snijden en door de gemalen kokos halen.

Geniet van deze Afrikaanse lekkernij!
Kijkt u ook eens op de meterlat / thermometer onder de toren:
Samen hebben we al bijna € 800,- bij elkaar gespaard voor Kerk in Actie.
Dat betekent: 3 kinderen kunnen al goed voorbereid worden om een nieuw leven te
starten en naar hun familie terug te keren.
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