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Hemelvaartsdag 30 mei 
08.00 uur Fietsen van de Martinuskerk 
naar Erve Schottink, Stationsweg 28.  
09.00 uur  ontvangst met koffie en….(blz 4) 
 
Pinksterdienst in de Martinuskerk 
9 juni  10.00 uur  
 
Kinderkerk  op 7 juli  
15.00 uur   Schaapskooi op de Borkeld 
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          DOOR DE GEEST BEWOGEN 
In het evangelie van Johannes wordt verteld van een nachtelijk gesprek tussen Nikodemus en Jezus over 
wonderen. Waar Jezus komt, gebeurt wat. Wie is deze man? Hoe kan het dat God zo door Hem heen werkt? 
Het inzicht in de dingen, waar Jezus voor staat wordt vergeleken met de geboorte van een kind. Het is als het 
ware een nieuw geboren worden, wanneer je gaat inzien wie Jezus is, en wat Hij bedoelt met het toekomsti-
ge rijk van God, een tijdperk van heelmaking, vrede en harmonie. Hier op deze aarde dan wel in een wereld, 
die zich aan onze waarneming onttrekt. Een hemels rijk. 
 
Zulk een geloof komt je niet zo maar aanwaaien. Je hebt er een bepaalde openheid voor nodig en verdieping 
in bijbelse verhalen. Aan de andere kant zou het een beperking zijn van wat nog meer mogelijk is. Het komt 
immers voor dat mensen in een bepaalde situatie onverwacht worden geraakt door een bepaalde gebeurte-
nis of een verhaal. Een uitspraak die hen treft. Een gebaar van een vriend. Een toevallige ontmoeting op 
straat of in een café. In christelijke tv-programma’s komen zulke voorbeelden regelmatig voorbij. Misschien 
kennen we mensen uit onze omgeving, bij wie dit opgaat.  
 

Bewogen worden door de Geest, geraakt worden door 
God, gaan geloven en eruit leven, wordt vergeleken met 
de wind. ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn 
geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en 
waar hij heengaat. Zo is het ook met iedereen die uit de 
Geest geboren is.’ (Joh. 3: 8). Deze uitspraak maakt me 
verwachtingsvol in wat er kan veranderen in onze ge-
meenschap. Eigen inspanningen blijven nodig en zijn 
niet overbodig om iets moois tot stand te brengen. 
Maar ook buiten ons om is God in staat om mensen aan 
te raken en ten goede te veranderen.  
 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren komen volgelingen 
van Jezus bijeen om te bidden om vervulling met Gods 
Geest. Dan zou je kunnen zeggen dat het gebed nodig is 
om kracht van omhoog te ontvangen, inspiratie, bezie-
ling. Vanuit de belofte dat een vraag om de Geest ver-
hoord zal worden (Lucas 11). Wie werkelijk wil groeien 
in geloof, die wordt aangespoord om er de handen voor 
te vouwen. Maar waarom zou het alleen op die wijze 
plaatsvinden? Waarom zouden die groei en vervulling 
ook niet buiten dit schema om tot stand komen? 
 
Het verlangen om iets te ontvangen van God, is geen 
vanzelfsprekende houding. Je zult over een drempel 
heen moeten stappen. Dat kan aanvoelen als een inle-
veren van een stukje eigen vrijheid en regie over je le-
ven. Loslaten. Je toevertrouwen aan een hoger wezen. 
Die overgave zal in de praktijk misschien maar mond-

jesmaat gebeuren, omdat je vaak nog erg gehecht blijft aan allerlei zaken, die je niet snel uit handen geeft. 
Terwijl het - tot je eigen verrassing wellicht - niet hoeft te betekenen dat je daadwerkelijk van alles hebt op 
te geven van wat je bezit en doet. In het spoor van Jezus gaan, hoeft niet neer te komen op een verkopen 
van allemaal spullen en als een zendeling op pad te gaan. Het is wel het in Gods handen leggen, het door 
God laten gebruiken van je eigen talenten en mogelijkheden. Het kan er op neerkomen, dat je bij een bede 
om leiding in je dagelijkse doen en laten soms iets meemaakt dat je van tevoren niet had kunnen bedenken. 
Onverwachte verrassingen.  
 
Wat er gebeurt, wanneer je daadwerkelijk wilt handelen in geloof, blijft van tevoren vaak onbekend. Zelfs 
een wonder is niet uitgesloten. Een voorbeeld daarvan hoorde ik nog in een vrij weekend waarin ik met 
vrienden samenkwam. Maar wanneer je iemand tot geloof ziet komen en weer actief worden in de kerk, is 
dat alleen al een wonder. Ik wens ieder een goed Pinksteren toe en dagen die zich vullen met Adem van God.  
MD  
  



 
  

3 
 

  

 
 
 

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag  
In de hooischuur bij de fam. Bolink, Stationsweg 28 
09.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie en CvK eigen middelen  

Vrijdag 31 mei  Anholtskamp zangavond 
18:45 uur  ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie 

Zondag 2 juni Martinuskerk 
Kinderen nemen afscheid van Zondagsschool en 
kindernevendienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Kinder- en Jeugdwerk 

Zondag 9 juni Martinuskerk  Pinksterdienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Straatkinderen in Kampala – Oeganda 

Zondag 16 juni 
     Martinuskerk  10.00 uur   ds. A. Braakman uit Goor 
     Elsen buurtdienst  10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
     Eindcollecten:  CvK / in stand houden erediensten 

Zondag 23 juni  Martinuskerk 
10.00 uur  ds. D. v d Boon uit Hummelo 
Eindcollecte: Diaconie / Joanne Foundation 

Vrijdag 28 juni Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  mw. H. Poelert uit Laren 
Collecte: Diaconie 

Zondag 30 juni Martinuskerk 
10.00 uur  ds. A. Braakman uit Goor 
Eindcollecte: CvK / kosten van het kerkblad 

Zondag 7 juli   
     Martinuskerk   10.00 uur  mw. F. Venema uit Almelo 
     Eindcollecte: Diac / Vakantiepret kinderen in armoede 
     Stokkum  10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
     Collecte: CvK /in stand houden erediensten  
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

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:   
                        3 juli 2019  
Inleveren kopij vóór: 20 juni 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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BIJ DE DIENSTEN: 
 
HEMELVAART: OPENLUCHTDIENST 
Op donderdag 30 mei is er op Erve Schottink van 
Henk en Anita Bolink aan de Stationsweg 28 een 
openluchtdienst in hun hooischuur. Deze begint 
om 9 uur. Wie wil, kan voor die tijd deelnemen 
aan een fietstocht. De start is om 8 uur bij de 
Martinushof. Dirk en Janneke van der Kolk heb-
ben een route uitgestippeld van ongeveer 13 ki-
lometer met als eindpunt Erve Schottink. Hier is 
een ontvangst met koffie en wat lekkers erbij.  

Het thema is:  
Noar ’n hemmel kiek’n 

U bent van harte welkom. Wie gebruik wil maken 
van vervoer, kan contact opnemen met Frits van 
Zwol, tel. 0547-362652.  

ANHOLTSKAMP 
Op vrijdag 31 mei is er weer een zangavond in 
Anholtskamp. Ds. Marten Dijkstra zal hierin voor-
gaan en de piano zal worden bespeeld door dhr. 
Hans Boensma. Jan ten Hove zal de bijdrage ver-
zorgen. En op vrijdag 28 juni gaat mw. Hannie 
Poelert voor en speelt Jonneke Adolfs op de pia-
no. 
We hopen op een paar fijne en gezellige uurtjes 
met elkaar. Het begint om kwart voor 7 en ieder-
een is van harte welkom! 

GEZINSDIENST 
Op zondag 2 juni zijn een aantal kinderen voor 
het laatst bij de kindernevendienst of zondags-
school. Dat geldt ook voor leidinggevenden. Voor 
de zondagsschool lijkt er een eind te komen aan 
123 jaar van werken met kinderen.  
Of er moeten in de komende tijd nog voldoende 
nieuwe kinderen worden aangemeld, zodat er 
een door- of herstart plaatsvindt.  

Zo niet, dan zijn er altijd nog de kinderkerk en de 
KND als mogelijkheden.  

PINKSTEREN 
Op zondag 9 juni wordt Riekje Knol van de He-
rikeresweg voorgesteld als pastorale medewerker 
voor mensen in de Anholtskamp (beganegrond). 
ZWO zal weer aandacht geven aan het Kerk in Ac-
tie project in Oeganda. (zie bladz. 13) 
We hopen op een kleurrijke, inspirerende dienst. 

BUURTDIENSTEN 
Op zondag 16 juni is er in Elsen een buurtdienst, 
waarvan de voorbereiding bij het aanleveren van 
de kopij voor dit kerkblad nog moet plaatsvinden. 
Rob Nijhuis zal op zondag 7 juli voorgaan in 
Stokkum.  

GELOOFSOPVOEDINGSKRING 
Dit schooljaar is er geen bijeenkomst van de 
geloofsopvoedingskring meer. We komen na de 
startzondag in september weer voor het eerst bij 
elkaar. Mocht je ook eens willen aanschuiven? 
Iedereen met (jonge) kinderen is welkom. Houdt 
het kerkblad en facebook in de gaten 

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. 

HUISKAMERTAFEL 
Iedere donderdagmorgen 
kunt u vanaf 9.30 uur tot 
12.00 uur gezellig een kop-
je koffie of thee komen 
drinken aan de huiskamer-
tafel in de Martinushof. Er 
zijn altijd mensen aanwezig 
waarmee u een gesprek 
kunt voeren. Hartelijk welkom! 
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GEBOREN 
Op 18 april is een kinderwens van Remco Groot-
haar en Marjolein te Brake in vervulling gegaan 
met de geboorte van zoon Pelle. Voluit luidt zijn 
naam: Pelle Jos Wim Groothaar. Wie de trotse 
ouders wil feliciteren, is welkom op het woon-
adres: Brummelaarsweg 11. Ook langs deze weg 
van harte geluk toegewenst en Gods zegen! 

WIJ GEDENKEN 
Op 13 april overleed Bertha Lammertink-
Hendriksen thuis in haar slaap. Ze is 75 jaar ge-
worden en is geboren aan de Rijssenseweg 2, 
waar ze de oudste was van vier kinderen. In 1965 
trouwde ze met Gerrit Lammertink van de Kop’ren 
Smorre. Als zestienjarige was ze hier stage ko-
men lopen en trad er in vaste dienst. Hier hielp ze 
in de bediening en hield de boekhouding bij. Zij en 
Gerrit kregen twee zoons, Arend en Jan-Willem, 
en werden opa en oma van zes kleinkinderen. 
Bertha was een vrouw, die zichzelf kon wegcijfe-
ren en een ander het beste gunde. Ze hield van 
handwerken en heeft vele merklappen gemaakt. 
Stil zitten was er niet bij. Dat veranderde de laat-
ste tijd, toen ze minder goed dingen kon onthou-
den en stiller werd. Geheel in lijn met haar le-
venshouding is de uitvaart en begrafenis afgeslo-
ten met een tafel met asperges van dit jaar. In de 
dienst lazen we over de laatste maaltijd, die Jezus 
had met zijn volgelingen totdat Hij opnieuw een 
maaltijd met hen zal houden in het hemels rijk. 
Moge Bertha daar ook welkom zijn. In die hoop is 
er afscheid van haar genomen.   MD 
 
Negentien dagen na het overlijden van haar zo 
dierbare Frans, is op 13 april 2019 onverwacht 
Willy van Gennep-Vlug overleden. 
Haar kinderen zijn er van overtuigd: ‘papa heeft 
haar opgehaald; samen zijn, dat waren ze name-
lijk zo gewend, na ruim 50 mooie huwelijksjaren.’ 
Willy groeide samen met haar zus Adri op in Am-
sterdam, waar haar ouders een winkel hadden. 
Ze kon terugkijken op een liefdevolle jeugd, was 
jarenlang typiste bij Philips en kwam na haar hu-
welijk met Frans in het oosten van Nederland te 
wonen.  Samen kregen ze 2 dochters en 3 klein-
kinderen, waar ze heel trots op waren.  
De liefde voor de sport deelde Willy met haar hele 
gezin en nadat Frans pensioen had gekregen en 
zij inmiddels in Markelo woonden, hebben ze veel 
gereisd, waarbij hun camper favoriet was. 

Willy was een sociale en open vrouw, die gemak-
kelijk contact legde met anderen. Ontmoetingen 
met buren en vrienden stelde ze dan ook erg op 
prijs. Toen haar eigen kinderen het huis uitgingen 
was ze met veel plezier een tijdlang oppas van de 
kinderen van de huisarts in Markelo. 
Anderen willen helpen typeerde Willy gedurende 
haar hele leven. 
Wij wensen haar familie veel kracht en troost toe, 
nu ze zo direct na hun vader en opa, ook afscheid 
hebben moeten nemen van hun moeder en oma. 
         Marja Zandjans 

 
Gerrit ter Maat overleed op 23 april in de leeftijd 
van 71 jaar. Hij was al geruime tijd ziek. Op de 
rouwkaart stond geschreven: “We hebben ons 
opgemaakt voor een reis waar wij de afstand niet 
van kennen, maar het eindpunt wel. Dat het eind-
punt zo snel bereikt is, hadden we niet verwacht. 
Wel zijn we blij dat verder lijden hem bespaard is 
gebleven” 
Samen met echtgenote Ria ter Maat-Brandriet, 
verhuisde hij vanuit Rijssen in 2007 naar de He-
rikerweg 3 in Markelo. De kinderen Karina, René 
en Chantal zijn inmiddels uitgevlogen en Gerrit en 
Ria werden opa en oma van 4 kleinkinderen, waar 
ze enorm trots op zijn, waar ze regelmatig op pas-
ten en die veel van opa leerden. Gerrit werkte als 
assistent-accountant bij accountantskantoor Ernst 
& Young, waarvan hij op 60 jarige leeftijd afscheid 
nam. In de vakanties was hij er voor zijn gezin, 
o.a. kamperen in Oostenrijk. Gerrit was iemand 
die graag bezig was en bij alle verbouwingen van 
de huizen van de kinderen graag zijn steentje bij-
droeg. Met zijn Ria heeft hij het goed gehad en 
heeft hij genoten van de mooie gebeurtenissen, 
zoals de prachtige wandelingen in Schotland. 
Wij zullen hem herinneren als een man met de 
nodige humor, een aimabel mens, lieve man, 
zorgzame vader en opa.  
We hebben Gerrit herdacht op maandag 29 april 
in crematorium Hart van Berkelland.  
Wij wensen zijn gezin veel sterkte toe in deze ver-
drietige tijd.  

Mineke Broekmate 
 
 

Wijken Noord & Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  

bellen met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr: 06-51029818  

email: gb.vv@kpnplanet.nl 
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Met eerbied en respect gedenken wij Willemina 
Johanna Mensink-Wissink, overleden op 25 april 
op de leeftijd van 80 jaar. 
Mineke werd als oudste van drie kinderen op 
boerderij Erve Koenderink aan de rand van Mar-
kelo geboren. Al jong leerde zij om aan te pakken 
en zich aan te passen. Toen zij 20 jaar was 
trouwde zij met Hendrik Jan Mensink en trouwde 
bij hem in op Erve Bloemert in Elsen. Mineke vond 
haar plek in het huishouden op de boerderij en 
had er goede jaren. In mei zouden Hendrik Jan en 
Mineke 60 jaar getrouwd zijn geweest. Zij kregen 
twee kinderen, Henk en Johanna, en zes kleinkin-
deren. Tien weken geleden werd de eerste ach-
terkleindochter geboren. Dat Mineke haar nog 
heeft kunnen vasthouden was voor haar een grote 
vreugde.    
Mineke was een wilskrachtige, lieve, intelligente 
en sterke vrouw die hard werkte, tevreden was 
met weinig en intens kon genieten van wat het le-
ven haar gegeven had. Zij was dankbaar, heel so-
ciaal en bescheiden.   
Het geloof in God speelde een belangrijke rol in 
haar leven. Hendrik Jan en zij waren trouwe kerk-
gangers, al was dat op het laatst wel minder aan 
het worden. Mineke leefde in de diepe overtuiging 
dat haar leven geborgen was bij God en dat zij 
dankbaar mocht zijn dat God haar zoveel had ge-
geven.  
Het laatste half jaar ging het minder goed met 
haar. Zij werd getroffen door een herseninfarct, 
maar bleef toch positief ingesteld. 
De Afscheidsdienst, waarin ds. Braakman is voor-
gegaan en waarin haar kinderen en kleinkinderen 
mooie en liefdevolle woorden ter gedachtenis 
spraken, vond plaats in de Martinushof op dinsdag 
30 april. In deze dienst noemden wij haar leven en 
haar naam voor God en voor de mensen aan de 
hand van de woorden van Jezus: “Hebt elkander 
lief.” Aansluitend vond de teraardebestelling 
plaats in Markelo.  
God trooste de familie. 

 
Op woensdag 1 mei deden wij uitgeleide aan Jo-
han Elkink. Hij overleed op 25 april thuis aan de 
Leusmanweg op de leeftijd van 97 jaar. 
Johan zal zeer worden gemist door zijn vrouw 
Hanna met wie hij vierenzestig jaar getrouwd is 
geweest. Maar méér dan zeventig jaar vormden 
Johan en Hanna een paar. Onnodig te zeggen 
hoe veel verdriet Hanna heeft, dat zij nu Johan 
heeft moeten loslaten – samen hebben zij het zó 
intens goed gehad. Hij was haar grote steun en 
toeverlaat.  
Johan is, als vele van zijn generatiegenoten, een 
echte op-bouwer geweest; zijn huis, zijn bedrijf, hij 
heeft het alles van de grond af opgebouwd. Het 

overgrote deel van zijn werkzame leven was Haa 
Johan, zoals zijn dagelijkse naam was, rietdekker. 
Heel wat huizen, waaronder natuurlijk ook zijn ei-
gen huis, heeft hij van een dik pak riet voorzien.  
Wij herinneren Johan niet alleen als een harde 
werker, maar ook als een man die geïnteresseerd 
was in het leven in zijn volle breedte: de actualiteit 
van de dingen die in de wereld gebeuren, de die-
ren, zijn bedrijf, maar niet minder belangstelling 
had hij voor de buurt, zijn dochter Dienie, haar 
man Henk, de kinderen en de kleinkinderen en 
zijn achterkleindochter. Hij had plezier in het le-
ven. Bij het afscheid van Johan op woensdag 1 
mei vertelden zijn twee kleinzoons en zijn dochter 
over hun grootvader en vader.  
In de overdenking hoorden we de belijdenistekst 
van Johan uit Johannes 14: 6, waar Jezus zegt: 
‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. 
Moge Hanna kracht ontvangen van Gods nabij-
heid waarbij ook de troost van vele goede en 
mooie herinneringen aan Johan het gezin Elkink 
de kracht geeft om met elkaar voort te gaan.           

Ds. Deodaat v d Boon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 9 mei is op 97-jarige leeftijd overleden  
Berta Penning-Koopman. Zij woonde aan de Koe-
koekslaan 132 in de Anholtskamp. In de zestien 
jaar, dat ze hier woonde, heeft ze vele medebe-
woners zien komen en gaan. Van haar eigen elf 
kinderen heeft ze ook verschillende overleefd. 
Haar eerste man, Jacob Harm Penning, overleed 
al in 1974. Ze woonden toen in Deventer. In Jan 
Hendrik Schreurs kreeg ze een nieuwe vriend met 
wie ze aan de Hogedijk in Markelo kwam te wo-
nen en later naar de Weverskamp verhuisde. 
Toen hij in 1989 overleed, kwam ze er weer alleen 
voor te staan. In de laatste periode van haar leven 
ging haar gezichtsvermogen steeds verder ach-
teruit. Ze liet zich toen de krant en het kerkblad 
voorlezen om zo op de hoogte te blijven van het 
nieuws. Bij alle verlies en tegenslagen vond ze 
steeds de moed om verder te gaan. Ze kon zich 
aanpassen aan omstandigheden, was verdraag-
zaam en bood een luisterend oor. In Markelo was 
ze lid van de zendingskrans en het ouderenkoor 
van de Anholtskamp. Zonder ermee op de voor-
grond te treden had ze steun in het geloof. Als het 
enigszins kon was ze bij iedere zangavond aan-
wezig.  
Moge ze thuiskomen bij God.   MD 
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UIT DE PASTORIE 
Als ik terugkijk op de afgelopen maanden dan 

komen er naar mijn idee meer situaties van ziekte 

voorbij dan anders. Zonder dat betrokkenen er in-

vloed op hebben, overkomt hen dit zo ineens.  

Er speelt nogal wat in de gemeente. Als omstan-

der sta je er vaak machteloos bij. Misschien komt 

het volgende goedkoop over, wanneer er weinig 

wordt verwacht van God. Maar nood doet toch 

bidden? Sommigen zullen er niet snel toe komen, 

omdat ze het anders ook niet doen. Maar wat is er 

op tegen om toch de handen omhoog te heffen, 

en te vragen om steun en kracht? God laat geen 

bidder staan (LvdK 452: 1). Moge dat ook de erva-

ring zijn van velen.  
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra  
 
 
 
VAN HARTE GEFELICITEERD 
Op de mooie vrijdag 26 april 2019 zijn maar liefst 
3 van onze gemeenteleden Koninklijk gedeco-
reerd door Burgemeester Ellen Nauta. Dit zijn; 
Dirk en Janneke van der Kolk en Dini Rozendom-
Goorhuis. 
Deze drie gemeenteleden hebben ook voor onze 
Martinuskerk  enorm veel gedaan. 
Want naast een actieve inzet voor onze gemeen-
te hebben de gedecoreerden ook voor andere or-
ganisaties in Markelo zich meer dan verdienstelijk 
gemaakt. 
Dirk en Janneke hebben zich jarenlang ingezet op 
vele fronten binnen de Voetbalvereniging. Daar-
naast heeft Dirk maar liefst 30 jaar de organisatie 
van de fietsvierdaagse voor zijn rekening geno-
men. Ook was Dirk de beheerder van de financiën 
van de vereniging en was hij de stuwende kracht 
achter het clubblad. Bij deze activiteiten is hij al-
tijd geholpen door zijn vrouw Janneke. En ja, een 
sterke man heeft altijd een evenzo sterke vrouw 
naast zich staan. 
Sinds 2015 is Dirk taalcoach voor vluchtelingen in 
de Hof van Twente en levert Janneke een belang-
rijke bijdrage aan bewegingslessen voor ouderen 
in het Markelose zwembad. 
Tevens verleent zij wekelijkse zorg op de dag-
voorziening de Binnenhof in de Stoevelaar. 
Janneke en Dirk zijn beiden van onschatbare 
waarde voor de Markelose Martinuskerk. Samen 
bieden ze een sterke helpende hand bij de jaar-

lijkse fancy fair voor het behoud van de Marti-
nuskerk. 
Ook zorgen ze ervoor dat de liturgieën voor de 
zondagse Erediensten en voor de rouwdiensten 
tip top in orde zijn. Van stencilen en kopiëren, tot 
vouwen en het rondbrengen bij de luisteraars van 
de kerkradio. Deze werkzaamheden verrichten ze 
ook voor het Mannenkoor en voor de Ouderen-
bond Markelo. Al met al goed voor 2,5 miljoen 
kopieën in alle afgelopen jaren.  

 
Ook voor Dini geldt dat ze met veel inzet 18 jaar 
invulling heeft gegeven aan haar bestuursfunctie 
als secretaresse van Stichting Museumboerderij 
Eungs Schöppe in Markelo. 
Binnen de Rotaryclub Bathmen-De Schipbeek 
heeft Dini verschillende functies bekleed en geeft 
ze op dit moment nog op de haar kenmerkende 
wijze invulling aan de commissie Lief en Leed.  En 
ze is nog altijd trouw lid van de Folkloristische 
vereniging Markelo. 
Naast het bovenstaande heeft Dini de onder-
scheiding mede te danken aan de oprichting van 
de bejaarden – en gezinsverzorging vanuit de ge-
zamenlijke diaconieën van Markelo en Diepen-
heim.                                                                                                   
Ze kreeg hier een leidinggevende functie. Later is 
de bejaarden- en gezinsverzorging in de Stichting 
Maatschappelijke Dienstverlening Midden Twen-
te opgegaan in samenwerking met de Kruisver-
enigingen, nu thuiszorg geheten.  
Dini is vele jaren voorzitter geweest van de Mar-
kelose Martinuskerk en ze is nog altijd op vele 
fronten actief; als pastoraal medewerker, bij het 
Nederlands Bijbelgenootschap en ze geeft rond-
leidingen in de kerk en vertelt dan over de ach-
tergrond van de afbeeldingen die in de glas in 
lood-ramen zijn opgenomen. 
 

Kerkenraad

n 
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De kerkenraadsleden van de Markelose Marti-
nuskerk voor alle Markeloërs zijn dan ook bijzon-
der trots op Dirk, Janneke en Dini.  
Wij zijn heel erg dankbaar voor hun bevlogen-
heid, inzet en trouw voor onze Martinuskerk. 
Daarom hebben we gemeend dat bij zo’n bijzon-
dere onderscheiding waar de Martinuskerk bij be-
trokken is geweest een evenzo mooi cadeau 
hoort. 
Op zondag 28 april is aan de gedecoreerden in de 
Eredienst een zilveren Martinuskerk opgespeld. 
De speld is ontworpen en handgemaakt door 
Diede Perrier.  
 
 
 
VAN HET KERKELIJK BUREAU 
In de maanden juni, juli en augustus is het kerke-
lijk bureau in verband met vakanties niet altijd op 
de vertrouwde tijden geopend. Het bureau is ech-
ter wekelijks minstens één dag open. Mocht u 
voor een dichte deur komen, probeer het dan op 
een van de andere dagen dat het bureau normaal 
open is nog eens weer. De vaste dagen zijn maan-
dag van 10.00 – 12.00 uur (Baukje) en woensdag 
en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur (Teuni). 
 
Als je jarig bent dan kreeg je in het verleden vaak 

van vrienden of familie 
een felicitatiekaart toege-
stuurd. In Markelo stuurt 
de kerk ook een kaartje 
naar de jarigen. Tegen-
woordig  gaat het sturen 
van een felicitatie steeds 
vaker via Facebook of 
Whatsapp. Om deze re-
den, maar ook omdat we 
‘op de‘kleintjes’ moeten 
letten en postzegels 
steeds duurder worden, 
zult u na de vakantieperi-

ode geen verjaardagskaarten van de kerk meer 
ontvangen.  Wilt u toch graag een felicitatie van 
de kerk dan kunt u uw emailadres achterlaten bij 
het kerkelijk bureau en wordt er via email een fe-
licitatie gestuurd. 
 
Nu het kerkblad de laatste maanden samen met 
het Hofweekblad bezorgd is, zijn er enkele keren 

klachten geweest dat het kerkblad niet ingesloten 
zat. Als dit in de toekomst vaker gebeurt, wilt u dit 
dan doorgeven aan het kerkelijk bureau? Zij ne-
men dan contact op met de bezorger van het 
kerkblad om dit probleem op te lossen. 
 
Doordat het kerkblad nu gedrukt wordt en niet 
geprint,  is het helaas niet meer  mogelijk om een 
acceptgiro in te sluiten. Door minder inkomsten 
zijn de kosten voor het blad nogal  toegenomen.  
Daarom willen we u vriendelijk vragen om toch 
een bijdrage over te maken naar rekening: 
NL81RABO0373724853 
Bij voorbaat dank en vermeld u ook nog even dat 
het voor het kerkblad is? 

 
 
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
In tegenstelling tot wat in het vorige kerkblad 
vermeld stond is de eindcollecte van 26 mei be-
stemd voor Kerk in Actie:  Opvang straatkinderen 
in Kampala in Oeganda.  
Ook de Diaconale collecte op pinksterzondag 9 
juni wordt hiervoor bestemd. 
Hebt u een collecte gemist en u wilt toch graag 
bijdragen aan één van de collecten?  
Dat kan; U kunt uw gift overmaken naar de reke-
ning van de Diaconie NL65RABO0340700327 met 
vermelding waarvoor de gift bestemd is. 

 
  

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

Diaconie

n 

 

College van Kerkrentmeesters

n 
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Iedere donderdag vanaf 11 juli t/m 15 

augustus van 10.30 – 13.00 uur. 

 
Thema: Kerk Preuverieje 

De Martinuskerk is er voor iedereen. 

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 een 

maal en een verhaal in Maarkelse stijl, 

door onze eigen “Kerk Preuverieje”. 

Als voorproefje hebben we onze toekomstige noabers, alle leerlingen 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 Kerk Preuverieje wordt samen met de werkgroep  “Het Eetbare Erf” van Maarkels 

Landschap georganiseerd. Zij bedenken de recepten. Verdeeld over 6 ochtenden worden 

seizoensgerechten gepresenteerd passend bij alle maanden van het jaar. En alles volgens 

aloude Maarkelse traditie. 

Ook de fotografen van Fotostudio Markelo werken mee. In de kerk is een expositie te zien van 

beeldmateriaal van de gerechten die 

bereid worden, op bijzondere wijze 

gepresenteerd. En daarnaast zullen zij 

actief foto’s en video’s maken tijdens alle 

Open Kerkdagen. Tijdens deze periode 

zal ook tijdens de zondagse erediensten 

aandacht worden geschonken aan dit 

evenement. 

 

Oproep 

Om de eigen bijdrage voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden, zijn we op zoek naar 

sponsoren: bedrijven of personen die in natura willen bijdragen, bijv. in de vorm van brood, 

groente, fruit, bakmeel, aardappelen etc. 

Daarnaast kunnen we allerlei materialen gebruiken zoals oude kookboeken, serviezen, 

tafellinnen, kook- en keukengerei enzovoorts. Wie heeft nog wat staan en kan dit missen?  

En zijn er mensen die een klein huisvrouwen/mannen-orkest samen willen stellen om het 

geheel muzikaal te omlijsten: ook van harte welkom!  

Of heb je andere creatieve ideeën, we horen het graag. En sowieso kunnen we veel helpende 

handjes gebruiken. 

  

Voor al je inbreng kun je een mailtje sturen naar scriba@pkn-markelo.nl . Alvast bedankt. 

OPEN KERK dagen  11 juli  t/m  15 augustus 

 

mailto:scriba@pkn-markelo.nl
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KNUTSELCLUB            Op de foto ziet u wat voor leuke dingen 

       gemaakt zijn op de clubavond van 16 mei. 
 
Uitnodiging slotavond knutselclub. 
Donderdagavond 20 juni, van half zeven tot ongeveer acht uur, sluiten 
we het seizoen 2018 - 2019 van de knutselclub af met een leuke bui-
tenactiviteit. Wat we gaan doen houden we nog even geheim. De kos-
ten bedragen € 1,00 per kind. We willen graag weten hoeveel kinderen 
er meegaan.  
Daarom nu wel opgeven als je meegaat en wel voor maandag 17 juni.  
Stuur een mail naar bonenkampherma@gmail.com of app / mail naar 
0612435648. Na opgave ontvang je meer informatie.   

Groetjes Jolanda, Naomi en Herma. 
 
KINDERNEVENDIENST  

De lente is in volle gang, de tulpen zijn alweer uitgebloeid, het eerste 
gras is alweer gemaaid en de lammetjes groeien goed. De mensen en 
dieren hebben het voorjaar al heerlijk in hun bol. 
De KND heeft het paasproject afgesloten. De zaadjes zijn helaas niet 
gaan groeien, maar wat waren we blij met de mooie slaplantjes van 
Teuni. Ze groeien goed, nog even en we kunnen sla eten uit eigen 
tuin.  
 
Zondag 2 juni is er de afscheidsdienst, 
of ook wel de "stap over" dienst 
genoemd. Een aantal kinderen nemen 

afscheid van de Zondagsschool en ook bij de KND wordt afscheid 
genomen.... Iedereen is van harte welkom! 
In Juni gaan we met de kinderen kijken naar het project voor de 
straatkinderen in Oeganda. We hebben een mooie koffer te leen van Kerk 
in Actie met allemaal informatie over Oeganda. Uiteraard gaan we daar 
met de kinderen in kijken en aan de slag.....  
Er is weer genoeg te beleven en te ontdekken voor de kinderen tijdens de Kindernevendienst. We zien 
jullie graag elke zondag tijdens de kerkdienst van 10.00 uur. Tot dan! 
 

KINDERKERK 
Op 7 juli is er weer een kinderkerk!!!! 
Ben je benieuwd waar en hoe?   Kijk dan even op de achterpagina. 
Als je de plaat mooi kan kleuren dan mag je hem meenemen naar de 
kinderkerk om te laten zien hoe goed jij kunt kleuren. 
 

       
 
 
  

       

 

ZONDAGSSCHOOL 
Op zondagmorgen 21 april 2019 (Eerste Paasdag) 
heeft de Zondagsschool haar Paasontbijt 
gehouden. We hadden een mooie grote opkomst. 
We hebben geluisterd naar het paasverhaal uit de 

kijkbijbel en de kinderen en leiding en oud-leiding voerden 
samen een stukje op van de tien Zondagsschoolkinderen. 
Op zondagmorgen 19 mei 2019 hebben we een afsluiting van dit seizoen.   
De omschrijving die de kinderen meekregen leest u op de volgende bladzijde: 

Jeugd- en Jongerenwerk 

 

mailto:bonenkampherma@gmail.com
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Een paar tips voor deze morgen zijn: 
Trek makkelijke kleding en schoenen aan 
We hebben geen buitenactiviteit 
Vroeger werd hier bier gemaakt 
We gaan naar een groen knollenland 
 

Het is ongeveer een half uur rijden 
We kunnen lekker nat worden 
We hebben spierkracht nodig 
We hebben een goed humeur nodig 
Het is dus nog een verrassing wat we gaan doen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondagmorgen 2 juni 2019 is er de afscheidsdienst van de kindernevendienst en zondagsschool. Tij-
dens deze dienst nemen alle kinderen (6) afscheid van de Zondagsschool. Er zijn al langere tijd geen 
nieuwe aanmeldingen voor de Zondagsschool, dus zal bij een ongewijzigde situatie de Zondagsschool na 
de vakantie niet meer starten. In de afscheidsdienst zal ook afscheid genomen worden van de huidige 
Zondagsschoolleiding. Dit betekent dus dat er na 123 jaar Zondagsschool in Markelo vanaf september 
geen Zondagsschool meer gehouden wordt, als er zich geen kinderen meer aanmelden voor de Zondags-
school. 
 
 
       
DANK U WEL. 
26 en 28 april 2019 zullen ons bij blijven 
als twee heel bijzondere dagen. 
Een lintje namens de Koning, aange-
vraagd door personen die vonden dat 
wij dat verdienden.  
En een mooie speld als blijk van waar-
dering van de kerk. 
Deze laatste deed zeker niet onder voor 
de andere.  
Hartelijk dank aan allen die dit ver-
zorgd hebben en ons daarmee geluk ge-
wenst hebben.  
Dini Rozendom, Janneke en Dirk van 
der Kolk 

 
Jong geleerd... 
Tieners vinden het vaak lastig om de Bijbel te le-
zen. Het is een dik, oud boek. Wat kun je ermee 
in je eigen leven? 
De BGT-Jongerenbijbel maakt dat makkelijker. 
Deze bijbel is vóór en dóór jongeren ontwikkeld. 
Kenmerkend zijn de vele creatieve opdrachten 
die naast de tekst staan. Door na te denken, te 
tekenen, iets te doen of te bidden worden jon-
geren uitgedaagd de tekst toe te passen in het 
dagelijks leven. Deze bijbel is geschikt voor tie-
ners tot ongeveer 16 jaar. 
 
 

 
 
 
Maak alvast kennis met deze nieuwe Bijbel in 
Gewone Taal-Jongerenbijbel met het dagboek 
voor dertig dagen.  
Hierin zijn verschillende voorbeelden van de ex-
tra’s uit de Jongerenbijbel te vinden.  
Het dagboek verschijnt in april en is verkrijgbaar 
in de webshop van het NBG: 
shop.bijbelgenootschap.nl of via de boekhandel.  
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
Contactpersoon: D. Rozendom en T. Hoogendam 
 
 

 
 

 mei 2019  

Wo 29  Handelingen 1:1-8 Verbondenheid 

Do 30  Handelingen 1:9-14 Hemelvaart 
Vurig en eensgezind 

Vr 31  Handelingen 1:15-26 Lotgeval 

 Juni 2019  

Za 1  Psalm 120 Ontheemd 

Zo 2  Spreuken 6:20-35 Vreemdgaan is gevaarlijk 

Ma 3  Spreuken 7:1-27 Laat je niet verleiden 

Di 4  Spreuken 8:1-11 Filosofie is …  

Wo 5  Spreuken 8:12-21 … liefde voor de wijsheid 

Do 6  Spreuken 8:22-36 Scheppingsverhaal 

Vr 7  Spreuken 9:1-18 Wijsheid duurt het langst 

Za 8  Psalm 117 Kort maar krachtig 

Zo 9  Handelingen 2:1-13 Eerste Pinksterdag 
Verstaanbaar voor 
iedereen 

Ma 10  Handelingen 2:14-28 Vervulde profetie 

Di 11  Handelingen 2:29-36 Trefzeker 

Wo 12  Handelingen 2:37-47 Doopdienst 

Algemeen 



 
  

12 
 

Do 13  Handelingen 3:1-10 Op de been geholpen 

Vr 14  Handelingen 3:11-26 Niet in eigen kracht 

Za 15  Handelingen 4:1-12 Confrontatie 

Zo 16  Handelingen 4:13-22 Wie moet je 
gehoorzamen? 

Ma17  Handelingen 4:23-31 Bewogen gebed 

Di 18  Lucas 7:36-50 Geven en vergeven 

Wo 19  Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten 

Do 20  Lucas 8:9-15 Betekenisvol 

Vr 21  Lucas 8:16-21 Familiebijeenkomst 

Za 22  Lucas 8:22-25 Volgelingen dichtbij en op 
afstand 

Zo 23  Lucas 8:26-39 Bezeten (van angst) 

Ma 24  Lucas 8:40-56 Aanraking 

Di 25  Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma 

Wo 26  Lucas 9:10-17 Het broodnodige 

Do 27  Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 

Vr 28  Lucas 9:28-43a    Hoog bezoek 

Za 29  Lucas 9:43b-50 Hoofd- en bijzaken 

Zo 30  Lucas 9:51-62 Goed te volgen? 

 Juli 2019  

Ma 1  Psalm 76 De HEER strijdt voor zijn 
volk 

Di 2  Handelingen 4:32-37 Samenleving 

Wo 3  Handelingen 5:1-11 Bedrog 

 
30+ CAFÉ GAAT GOLFEN! 
Sportief èn leuk, dat is boerengolf. Op dinsdag 
18 juni zijn we welkom bij De Smitshoeve voor 
een gezellige, actieve avond. Om 20:00 is er 
koffie, en dan is het tijd voor het echte werk! Er 
is gelegenheid om uit te puffen met een 
drankje, dus er wacht ons een heerlijke lange 
zomerse avond. En je weet, hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd! 
Je kunt je aanmelden via onderstaand mailadres 
of telefoonnummer.  

 
datum: di. 18 juni/ tijd: 20:00/ adres: 
Rijssenseweg 31, 7475VE Markelo/ kosten: €6,- 
+ consumpties/ aanmelden: martinushof@pkn-
markelo.nl of tel. 0619869427 

30+ Café, dat ben jij! Tussen de 20 en 50 

jaar jong. Volop in het leven: relatie, werk, 
familie, hobby's. En gelovig? Misschien wel, 
misschien niet. De Martinuskerk wil jou tijd en 
ruimte bieden om even op adem te komen. 
Gewoon jij. Een kop koffie, zomaar even zitten, 
(bij)praten. Anderen ontmoeten in een relaxte 
sfeer. Zoveel leuker met jou erbij! 

FANCY FAIR 
Ondanks het feit dat ons winkeltje gesloten is, 
hebben we wel een opslagplaats waar de inge-
brachte spullen veilig en droog opgeslagen kun-
nen 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. 
 
  
Martinushof Markelo 
                         

 
 

Boekenmarkt 
EXTRA BOEKENVERKOOP 

 
OP  ZATERDAG 8 JUNI  

ORGANISEREN WIJ EEN  EXTRA 

VERKOOP OM OOK MENSEN DIE DOOR 

DE WEEK NIET KUNNEN KOMEN EEN 

KANS TE BIEDEN BOEKEN AAN TE 
SCHAFFEN. 

 

WAAR:       MARTINUSHOF  

TIJD:         10.00 - 14.00   UUR 

 

U BENT VAN HARTE WELKOM OP 
ZATERDAG 8 JUNI. 

 

OOK IS ER DE REGULIERE 

BOEKENMARKT OP DONDERDAG 

6 JUNI VAN 9.30 – 12.00 UUR. 
 

DE BOEKENMARKTCOMMISSIE 

 

mailto:martinushof@pkn-markelo.nl
mailto:martinushof@pkn-markelo.nl
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Diaconaal project Kerk in Actie / ZWO 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kin-
deren op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krij-
gen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners 
van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en 
werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. 
Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan 
een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze 
cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. 

Op 9 juni is de volgende collecte voor de straatkinderen in Kampala. 
 

OUD SPUL?  WEGGOOIEN.........? 
Breng uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld 
naar de Martinushof. Daar kunt u deze spullen mooi kwijt en brengen ze voor het werk van de kerk nog 

wat op ook. Ook pennen kunnen daarin.  
Na sortering wordt het verkocht op beurzen en aan 
handelaren.  
De opbrengst hiervan - bestemd voor Kerk in Actie - 
was in 2018 maar liefst € 28.969,-  
Knip de postzegels ruim van de envelop.  
Knip geen postzegels van ansichtkaarten.  
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. 
Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene 
kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte 
voor adres en postzegel. 
Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en be-
landen bij het oud papier, behalve……... 

 
Erg welkom zijn kaarten (ook de dubbele kaarten) van:  
Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes,Unicef, Removos (mond en 
voetschilders),Hartjeskaarten ‘Voor het kind’ (met hartje achterop), De Koninklijke Nederlandse Redding-
maatschappij, Geboortekaartjes, Stichting Postzegels. 

Wat betekent Pinksterfeest voor U? 
De groep ZWO/KerkinActie heeft u gevraagd hierover na 

te denken en uw antwoord op te schrijven op de strook-

jes die uitgereikt zijn in de dienst van 26 mei. 

Alle antwoorden zijn aan de dominee meegegeven.  

Bent u benieuwd wat de mening van anderen is geweest? 

 In de kerkdienst op 1e pinksterdag (9 juni) zal ds. Mar-

ten Dijkstra ingaan op uw antwoorden op bovenstaande 

vraag.  
 



 


