Markelo’s
Kerkblad
XXXXXXXXXXXX

v.h. VREDE en BLIJDSCHAP

Opwekkingsdienst 5 mei
Martinuskerk
Bladzijde 4

Kapellendiensten 26 mei
Hof van Twente
Bladzijde 12

Hemelvaart anders 30 mei
Fietsen naar de kapschuur
Bladzijde 4

96e jaargang
nr 826
mei 2019
www.pkn-markelo.nl

NADER TOT U
Op zondag 7 april was het een mooie zonnige dag. Toen ik na afloop van de kerkdienst en het
koffiedrinken naar huis wilde, stond ik stil bij de prachtig bloeiende magnoliabomen aan de Bergweg. Met
mijn mobiele telefoon maakte ik enkele foto’s met de kerk en het Kerkplein op de achtergrond. Een paar
dagen later keerde ik terug om dit nog eens
over te doen met mijn fototoestel. Maar een
van de bomen had al veel bloembladeren
verloren. Gelukkig was het bij een andere
boom nog niet te laat om wat plaatjes te
schieten. Hoe kort duurt deze bloemenpracht.
Maar wat levert het een mooi gezicht op. Net
als de vele fruitbomen, die wit getooid zijn en
hopelijk later in het jaar hun vruchten geven.
Zo snel als het met deze bloei gaat, zo vlug
kan het voor je gevoel ook met het leven zijn.
Naarmate je ouder wordt, lijken de dagen sneller voorbij te gaan. Nu zitten we nog in het begin van de lente. Maar straks hebben we de
langste dag al weer gehad. Ik word altijd wat
weemoedig, wanneer dat moment in het jaar
er is. Soms zou je de tijd stil willen zetten of
laten vertragen. Om nog wat langer te kunnen
genieten van een kostbaar moment. Maar de
tijd staat niet stil.
Dat gaat ook op voor de ruimte om je heen. Alles blijft niet bij het oude. Sommige veranderingen leveren voordeel op, van andere word je
minder gelukkig. Maar op veel processen heb
je geen invloed. Je hebt ermee te maken, en
mag proberen om ermee om te gaan. Als mens
ben je in een begrensde tijd en ruimte geplaatst. De vraag is dan wat je daarmee doet.
En hoe je terug kunt zien op wat er is bereikt.
Ik kom mensen tegen, die dankbaar de handen
vouwen omdat ze er nog altijd zijn en om wat ze kunnen. In het besef dat het zo ineens gebeurd kan zijn,
laten sommigen binnen hun gezin weten dat ze wel een goed leven hebben gehad. Al hopen ze dat dit zo
ook nog een tijdje door mag gaan. En toch weet niemand wat er verder nog komt.
Er is een lied dat ingaat op de wijze waarop je mens bent. Of je voor jezelf leeft of oog hebt voor de ander.
Of je openstaat voor wat anderen nodig hebben of dat je alleen maar gericht bent op de vervulling van eigen wensen en verlangens. Ik doel op een lied dat is ontleend aan woorden uit de bijbel over een leven
naar eigen hartstochten en een leven dat vol is van liefde en goedheid: Wat zijn de goede vruchten, die
groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest (LB 841) Waar dat aanwijsbaar is,
vind je sporen van God. Waar dat ontbreekt, is er nog werk aan de winkel, opdat je leven beter uit de verf
komt.
Het derde couplet van dit lied laat ik echter niet vaak zingen, omdat het volgende gedeelte mij erg stellig
overkomt en het beeld oproept van een God die je afwijst: ‘wie zijn bestaan niet kruisigt – hoezeer hij
levend schijnt, hij gaat voorgoed verloren.’ Ik zaai liever geen onnodige twijfel aan jezelf, als er weinig van
de Geest is te bespeuren en er onzekerheid is over wat je tot dan toe hebt gedaan. Bij alles wat er is
gepasseerd en waar je nu staat, kunnen deze vragen wel opkomen: Ben ik dichter bij God gekomen? Ben
ik iets gaan merken van die goddelijke liefde en het goddelijk geduld? Heb ik de steun en kracht
ondervonden in tijden van nood? Is de Geest van God tot mij gekomen als een helper en trooster, zoals
het evangelie van Johannes deze omschrijft? Dat alles is ons van harte gegund. Door een God, die eeuwig
liefheeft en zijn Geest schenkt aan ieder die daar om vraagt. MD
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Kerkdiensten
Zondag 21 april Martinuskerk Pasen
m.m.v. Markelo’s kerkkoor
10.30 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Cvk / Onderhoudsfonds
Vrijdag 26 april Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. A. Snier uit Goor
Collecte: Diaconie
Zondag 28 april Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon uit Hummelo
Eindcollecte: Diac / De Regenboog
Zondag 5 mei Martinuskerk Opwekkingsdienst
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: CvK / Themadiensten
Zondag 12 mei Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / JOP jeugdwerk PKN
Zondag 19 mei Martinuskerk
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / St. Noabers
Zondag 26 mei
Martinuskerk
10.00 uur ds. H. Teeuwen uit Borculo
Eindcollecte: Diaconie / Zending Rwanda
KAPEL op de Hulpe – Oecumenische viering
16.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
In de kapschuur bij de fam. Bolink, Stationsweg 28
09.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie en CvK eigen middelen
Vrijdag 31 mei Anholtskamp zangavond
19:45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 2 juni Martinuskerk
Kinderen nemen afscheid van Zondagsschool
kindernevendienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kinder- en Jeugdwerk

en

Zondag 9 juni Martinuskerk Pinksterdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Straatkinderen in Kampala - Oeganda
In verband met de privacy wetgeving (AVG) is herroeping mogelijk. Dit
houdt in dat u bezwaar kunt maken over het plaatsen van een foto of
het noemen van een naam zonder toestemming en dat u deze naam of
foto in de digitale versie kunt laten verwijderen.
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BIJ DE DIENSTEN

HEMELVAART ANDERS
Met hemelvaart gaan vele mensen vroeg op pad
om een eind te wandelen of te fietsen. Bij deze
traditie van het dauwtrappen willen we aanhaken
door ook zelf als gemeente een route te fietsen.
Het programma moet nog worden uitgewerkt,
maar we willen om 8 uur starten (vanaf het Kerkplein) en dan tegen 9 uur een dienst houden onder de kapschuur bij Henk en Anita Bolink aan de
Stationsweg 28 in plaats van in de Martinuskerk.
Meer informatie via de website, Facebook of
Maarkelsnieuws.

ANHOLTSKAMP
Op vrijdag 26 april is er weer een zangavond in
Anholtskamp. Ds. Annerie Snier uit Goor zal hierin
voorgaan en de piano zal worden bespeeld door
dhr. Bob Visser uit Goor. Johanna Bekkernens zal
deze keer de bijdrage verzorgen.
We hopen op een gezellig uurtje met elkaar.
Het begint om kwart voor 7 en iedereen is van
harte welkom!
OPWEKKINGSDIENST
Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, tijdens de
Maarkelse Lente bent u welkom in de dienst die
staat in het teken van Bevrijdingsdag en die dag
mag gevierd worden!
Heel Markelo is die dag in lentesfeer!
Het wordt een vrolijke kerkdienst in de vorm van
een opwekkingsdienst met hele andere liederen
dan normaal.
De term ‘opwekking’ heeft iets positiefs en zo is
het ook bedoeld. Vanuit een positieve manier
proberen iets te ervaren wat de Geest van God
met ons kan doen, opdat we opbloeien en mensen worden zoals we bedoeld zijn. Daar passen
ook speciale liederen bij: de zogenaamde ‘opwekkingsliederen’. Deze zullen een belangrijke
plaats in de dienst innemen. Een dienst voor
iedereen die zich wil laten inspireren om het geloof als positieve kracht te ervaren in het persoonlijke leven. Om 10:00 uur bent u van harte
welkom in de Martinuskerk.
Na afloop staat er uiteraard een kopje koffie of
thee voor u klaar in de Martinushof.
Zullen we gewoon zeggen: TOT

AFSCHEIDSDIENST
Op zondag 2 juni zullen we als Kindernevendienst
en Zondagsschool afscheid nemen van een aantal
kinderen en leidinggevenden. Afscheid nemen
met weemoed, omdat een bepaalde periode
voorbij is? Of toch ook uitzien naar iets nieuws?
En markeert deze dag een beslissend moment in
de lange geschiedenis van de zondagsschool in
Markelo? Gaat nu stoppen wat meer dan een
eeuw zo vertrouwd is geweest? Hoeveel generaties zijn er niet bij opgegroeid en kennen nog de
liederen van toen? Het is in elk geval een moment
om bij stil te staan.
AGENDA
9 mei: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg,
Tolweg 3; aanvang: 20.15 uur.
Inl. bij de predikant, Marten Dijkstra
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.

ZIENS?

DOOPDIENST
Op zondag 12 mei is er gelegenheid om een kind
te laten dopen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, wordt verzocht om contact te
nemen met de dienstdoende predikant, Marten
Dijkstra. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor
een gesprek over de dienst. De eerstvolgende
keer valt in september.

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!
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!

MARIAKAPEL
Op 26 mei zal Dini Beuving bij de Mariakapel op
de Hulpe voorgaan in een oecumenische dienst
met medewerking van het Markelo’s Kerkkoor.
Zie pagina 12.
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onderdeel van haar leven, al gaf zij er haar eigen
unieke duiding aan.
In ‘de Borgh’ in Goor werd op 26 maart een samenkomst in de kleine kring van enkele familieleden gehouden waarin wij haar leven herdachten
aan de hand van gedeelde herinneringen en enkele foto’s. Met een verwijzing naar het evangelie
naar Johannes, waarin Jezus zegt: “In het huis van
mijn vader zijn vele woningen”, werd haar levensloop verbonden met de liefde van God die allen
omsloten houdt. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te Markelo.
A.B.

Wijken Noord & Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr: 06-51029818
email: gb.vv@kpnplanet.nl
WIJ GEDENKEN
Op zondag 17 maart overleed op 85-jarige leeftijd de heer Henk ten Brummelaar van de Roudaalterweg 27a. Zijn vrouw Mientje mist in hem
een echt maatje. Samen bouwden ze aan hun gezin en hun bedrijf. Een echte gelijkwaardige relatie waarin ze elkaar ‘half-man’ stonden. In de
dankdienst voor zijn leven, die zaterdag 23 maart
plaatsvond in de Martinushof, gedachten we wie
Henk ten diepste was. Een man die enorm geliefd
was ook bij de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Opa was ‘onmeunig ondeugn’d’.
Een rake typering voor deze bijzondere man.
Zoon Hendrik Jan vertelde over zijn vader, die ook
zijn vriend en compagnon was.
Kleindochter Sarah las een gedicht voor over haar
opa. Samen stonden we stil bij het Bijbelverhaal
van Jacob die droomt over een ladder die tot in
de hemel reikt en waarlangs engelen op en neer
gaan. Engelen…., boodschappers van God. Engelen, die misschien wel soms concreter zijn dan we
denken. God werkt immers door middel van
mensen….. Henk heeft dat in zijn leven ook mogen ervaren. Na de dankdienst legden we Henks
lichaam in de aarde in het vertrouwen dat God
niet loslaat wat Zijn hand aan Henk ten Brummelaar begon.
ds. Rob. Nijhuis

Dinsdag 19 maart overleed Gerrit Krabbenbos.
Hij werd 66 jaar.
Eind vorig jaar hoorde Gerrit dat hij ernstig ziek
was. Dat er weinig meer voor hem gedaan kon
worden. Met medicatie probeerden artsen hem
nog wat meer leef-tijd te geven. Toen bleek dat
deze niet aansloeg, vouwde hij op de eigen wijze,
zoals bij hem paste, het leven dicht. Samen met
Ria zijn vrouw woonde Gerrit aan de Groenlandsdijk 3a. Ze hadden het goed samen. Waren ruim
42 jaar getrouwd en (bijna) elke dag samen op de
boerderij, waar Gerrit zijn hele leven gewoond
heeft. Daar werden ook hun kinderen Judith, Ronald en Manon, geboren. Gerrit Krabbenbos was
geen doorsnee mens. Hij had een bepaalde wijsheid. Mensen kwamen graag even bij hem voor
een praatje of advies. Al op jonge leeftijd had hij
verstand van het fokken van koeien, varkens,
schapen en later kippen. Hij was innovatief, nuchter en zakelijk, ging met de tijd mee en durfde besluiten te nemen. Het roer om te gooien. Altijd
was hij wel iets aan het ontwikkelen of verbouwen. Alles moest degelijk en kwalitatief goed zijn.
Als je iets doet moet je het goed doen, zei hij dan.
Ook had hij een brede interesse in politiek en samenleving. Als gelovig mens geloofde hij vooral in
het goede. Zo stond hij in het leven, in zijn handel
en wandel. Integer en betrouwbaar.
In de aula van het crematorium in Borne namen
we op maandag 25 maart afscheid van Gerrit
Krabbenbos. We luisterden naar muziek waar hij
van hield. Deelden herinneringen.
De kleinkinderen staken kaarsen aan voor hun
lieve opa, die het altijd een feest vond als ze
kwamen. Zoon Ronald en zijn vrouw Eefke staken
een kaars aan voor het kindje dat ze verwachten.
Eefke las het gedicht: voor een dag van morgen.

Hermina Gerritdina Dollekamp is op 19 maart
op de leeftijd van 74 jaar overleden in haar huis
aan de Holterweg, waar zij haar hele leven woonde. Vele jaren woonde zij er met haar ouders, later alleen. Zij werd beschermd opgevoed en leefde een geïsoleerd leven waarin zij bijna niemand
echt toeliet en zich steeds verder verwijderde van
haar familie. Als je haar op straat tegenkwam,
was ze vriendelijk, maar echt contact hield ze
meestal af. Zij volgde de nodige opleidingen, was
meer dan dertig jaar secretaresse van het Waterschap en studeerde zoekend en belangstellend
theologie. Het geloof in God was een wezenlijk
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Met eerbied en respect gedenken wij Willem
Krijgsman, laatstelijk woonachtig op Anholtskamp. Hij overleed op 20 maart op de leeftijd van
82 jaar.
Willem werd als oudste van drie kinderen geboren aan de Groenlandsdijk. Al op zijn 14e moest
hij gaan werken bij de Coöperatie. Hij trouwde
met Jo Lodeweges uit Holten. Ze kregen samen
twee dochters. Na 55 dienstjaren ging Willem
met pensioen en kon hij gaan genieten van het
leven. Hij hield van dieren, van zijn groentetuin
en van eropuit gaan met de fiets. Het overlijden
van zijn vrouw in 2011 was een grote klap voor
hem. In de volgende jaren liet zijn gezondheid
hem steeds meer in de steek. Ook daar had hij
het moeilijk mee. De afscheidsdienst werd gehouden op 27 maart in de Martinushof. Zijn
kleindochters spraken uit wat Willem voor hen
had betekend en wij noemden zijn leven voor
God en voor de mensen. Centraal stonden de
woorden van Jezus: “Heb elkaar lief.”
Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te
Markelo. Wij bidden dat de familie zich Willem zal
blijven herinneren als een liefdevol en belangstellend mens en dat zij zich getroost mogen weten
door die herinneringen.
A.B.

Kleinzoon Thijmen speelde op de cello begeleidt
door zijn vader Pieter op de piano, het nummer:
Onderweg van Boudewijn de Groot. Manon en
Ronald deelden gedachten aan hun vader met
ons. Dochter Judith schreef de naam van haar vader bij in het gedachtenisboek van de Martinuskerk en las tot slot het gedicht: als ‘t rouwrumoer
rondom jou is verstomd. Veel is er weg met het
overlijden van Gerrit Krabbenbos. Wat blijft is zijn
onuitwisbare liefde. Dini Beuving-Dannenberg

Op dinsdag 26 maart deden wij in Haarlo uitgeleide aan Joop Gazenbeek. Joop werd geboren op
11 november 1943 en op 20 maart 2019 mocht
Joop zijn leven terug geven aan zijn Schepper,
‘één dag voordat het voorjaar van 2019 begon.
De laatste tijd was zwaar voor Joop en degene die
het naast bij hem stonden, Alie zijn lieve vrouw
met wie hij al 50 jaar getrouwd was en zijn kinderen en kleinkinderen.
Eén van zijn kinderen merkte op dat Joop de laatste tijd Joop niet meer was, zo had de pijn en verdriet van de ziekte hem in zijn greep gehad.
Toen Joop eenmaal in het uitvaartcentrum in de
kist lag zagen de kinderen en Alie de oude Joop
weer terug. In die zin is Joops overlijden een overlijden. Joop is over het lijden heen. Voor hem een
verlossing. Voor Alie, de kinderen en de kleinkinderen een troost bij het nog amper doorgebroken
besef dat het leven zonder Joop in alle leegte
doorgaat. Zoals het na de winter weer zomer-tijd
wordt.
Joop ruste in vrede en mogen diegenen die hem
nu zo intens missen door de vrede en de troost
van goede herinneringen weer kracht krijgen om
op te staan en door te gaan.
DvdB

Op 25 maart 2019 overleed Frans van Gennep,
onverwachts tijdens zijn vakantie, in zijn geliefde
Portugese Silves.
Geboren in Amsterdam op 29 december 1943,
groeit hij op met zijn jongere broer Fred. Vanaf
zijn jeugd had hij een grote passie voor sport en
speelde zelfs voor het Amsterdams jeugdhandbalteam.
Na het huwelijk met zijn liefhebbende vrouw Willy, verhuist het pasgetrouwde stel van Gennep
naar Deventer, waar Frans werk heeft in de grafische branche. Daar worden hun dochters Colette
en Renate geboren.
Na een tijdlang in Holten met veel plezier te hebben vertoefd, wordt hun woonplek Wansink 3 in
Markelo.
Naast zijn werk blijft Frans druk met en voor de
sport. Handbal, badminton en voetbal behoorden
tot zijn favorieten. Op zijn 46-ste was hij zelfs nog
keeper in het eerste elftal van de Markvogels.
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Vanaf zijn pensionering reizen Frans en Willy door
vele Europese landen in hun camper, maar ook Israël, Kenia en o.a. de Galapagos eilanden hebben
ze bezocht. Daarnaast was Frans een trotse opa
van Kay, Nick en Bobbi-Lee.
Op zijn rouwkaart lezen we: ’Jouw leven moesten
wij loslaten, in ons leven houden we je altijd vast.’
Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte en kracht
toe.
Marja Zandjans

‘We laten in liefde los, onze zorgzame moeder
en trotse oma’ zo beschrijft haar familie het overlijden op 5 april 2019 van Jo Roessink-Hartgerink,
oftewel ‘Jootje van Zwemjan’.
Geboren op 15 november 1937 te Elsen, groeit zij
als jongste op in een groot boerengezin.
Ondanks het vroeg overlijden van haar moeder,
kan Jo terugkijken op een fijne en gezellige jeugd.
Het hele gezin houdt enorm van lezen en Jo mag
als enige thuis naar de MULO en krijgt werk bij de
Twentse Bank in Goor.
In 1960 trouwt ze met de muzikale Dick Roessink
en samen krijgen ze drie kinderen; Johan, Janieke
en Eric.
Via een verblijf in Heemskerk en Hengelo komt
het gezin Roessink te wonen aan de Wiemerinksweg 4. Jo is enorm gastvrij en zorgzaam; ook later
voor de kleinkinderen.
Ze was bekend als vrijwilliger op de ambulance,
maar deed ook veel voor o.a. de Oranjevereniging, het Rode Kruis, de Kösterskoele, de Zonnebloem en de Hervormde Vrouwengroep. Daarnaast heeft ze jaren gewerkt in het familiebedrijf
Genico BV.
Na het overlijden van haar Dick in 2009, probeerde ze moedig verder te leven, ondanks diverse
medische aandoeningen, waaronder afasie. Op
haar rouwkaart staat geschreven: ’Telkens opnieuw beginnen is levensmoed.’ Dat dit een inspiratie mag zijn voor de toekomst van haar dierbaren.
Marja Zandjans

In liefde heeft haar dierbare familie afscheid
genomen van Gerritje Janssen-Kappert, hun
moeder, oma en opoe.
Gerritje verbleef na haar TIA in 2017 in verzorgingshuis Herfstzon te Goor, waar zij plotseling op
31 maart 2019, in de leeftijd van 96 jaar overleed.
Ze groeide als boerendochter grotendeels in
Geesteren op, samen met haar broer en drie zussen.
De liefde voor het platteland; de dieren en de natuur zijn altijd kenmerkend voor Gerritje geweest.
In 1946 trouwde Gerritje Kappert met Gerrit Jan
Janssen uit Elsenerbroek. In Lochem werden zij de
gelukkige ouders van zoon Arie en dochter Ans.
Vanwege diverse banen van Gerrit Jan is de familie Janssen regelmatig verhuisd. Voor Gerritje was
het wonen op de Borkeld een geweldige periode,
omdat ze daar omringd was door natuur.
Tevens had ze naast haar gezin, één grote passie:
muziek. Ze had zichzelf mondharmonica leren
spelen; vele liedjes heeft ze later voor haar kleindochters en achterkleinkinderen ten gehore gebracht. Na het overlijden van haar man, heeft ze
een relatie gekregen met Henk Keuper. En na
diens overlijden woonde ze nog een periode op
de Esch in Markelo. Met hulp van haar rollator
kon ze toen nog lang haar dagelijkse boodschappen doen en wist ze zo haar sociale contacten te
onderhouden. Ze was een zorgzame vrouw en
enorm geliefd door haar familie.
Marja Zandjans

BEDANKT
Beste mensen, dank voor zóveel medeleven tijdens de ziekte van Adriaan en na zijn overlijden.
Van alle gemeentes waar hij, samen met zijn gezin, als predikant mocht voorgaan, kwamen reacties. En zéker in Markelo was- en is hij niet vergeten. Het deed heel goed dat we in de goed gevulde Martinuskerk afscheid konden nemen van een,
voor velen geliefd persoon, van mijn man Adriaan,
onze vader en opa.
Deze dankdienst gaf ons een warm gevoel van
saamhorigheid. We dragen dit bij ons als troost
op de ontstane lege plek. De herinnering blijft.
Een hartelijke groet,
Joke Doornhein, kinderen en kleinkinderen.
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met een driehoeksverhouding duidelijk dat ieder
mens een zelfde afstand heeft tot God. Twijfels
en vragen kwamen naar voren. Maar ook een terugkerend vertrouwen in de toekomst tijdens een
moeilijke periode in het leven. Het komt goed. Er
waren ook bezoekers afgekomen op de diensten,
die anders niet kwamen. Een kerkganger had er
een bepaalde rust ervaren. Zulke gesprekken maken me blij en dit moeten we vaker doen, zo was
een reactie. Hier ervaar ik iets van gemeenschap,
van verbondenheid.
In een terugblik kwam naar voren dat deze opzet
zeker de moeite van het herhalen waard is. Onder
leiding van Bep van der Zwan sloten we de avond
af met het zingen van het lied ‘’Heer onze Heer,
hoe zijt Gij aanwezig’ (LB 275) Aan de keukenbar
was nog een geanimeerde nazit. MD

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

UITBREIDING PASTORALE TEAMS
Rein Compagner en Riekje Knol hebben zich
bereid verklaard om als pastorale medewerker
bezoekwerk te gaan verrichten. Rein begint vanaf
mei en neemt de Leusmanweg, Luttekeveldweg,
Ovinksweg en Kluunvenneweg voor zijn rekening,
waar eerder Dineke Veltkamp actief was. Riekje
richt zich op de gemeenteleden in de
Anholtskamp, die op de begane grond wonen. Zij
zal zich in de pinksterdienst van 9 juni aan ons
voorstellen. Rein is eerder als ouderling
kerkrentmeester actief geweest. We willen
beiden van harte welkom heten en Gods zegen
toewensen op hun werk. MD

PSALM 139
Hier volgt nog een bewerking van Psalm 139: 2,
die door Hetty Brands is ingebracht bij de start
van het pastorale team op 4 april, in antwoord op
het bovengenoemde thema:
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij
Gij kent mijn ziel en zinnen.
Wie weet mijn wegen zoals Gij
van buiten en van binnen.
Gij kent mijn leven woord voor
woord
Gij kent mijn grootste vrezen
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord
Gij laat niet los mijn wezen.
Ja overal op al mijn wegen
Gij volgt mij waar ik ga of sta.
En altijd weer komt Gij mij tegen
mijn Heer ik leef door Uw gena.

VRIJE WEEK
Van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei
neem ik een vrije week op. Indien nodig nemen
anderen voor mij waar.
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Kerkenraad
TOEN WAS GELOOF HEEL GEWOON
Op de zondagen 3, 10 en 17 maart was het thema
‘We hebben God niet meer nodig, nietwaar?
Rob startte de serie, daarna volgde ik en toen was
het de beurt aan Deodaat van der Boon. Elk van
ons koos voor een eigen invalshoek. Op 2 april
volgde een nabespreking, waarbij ongeveer 25
deelnemers aanwezig waren. Marti Pluijgers leidde de avond in als initiatiefnemer voor deze thematische diensten. Hierna beluisterden we het
lied van Stef Bos, Toen was geloof heel gewoon.
Vervolgens gingen we in drie groepen uiteen. Dat
leverde persoonlijke verhalen op. Terug in de grote kring werden reacties uit de verschillende
groepen met elkaar gedeeld.
Enkele aanwezigen konden zich goed vinden in de
bewoording van Deodaat van geloof in God als
een heilig en hardnekkig vermoeden. Rob maakte

College van Diakenen
COLLECTEBESTEMMINGEN
Diaconie
De 2e collecte op 28 april is voor het diaconale
werk van De Regenboog.n
De collecte op 12 mei is voor JOP. het jeugdwerk
van de PKN in NL.
De collecte op 26 mei is voor de zending in Rwanda in Afrika.
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 rekening van de Diaconie NL65 RABO 0340700327
met vermelding waarvoor de gift bestemd is.
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Jeugd- en Jongerenwerk
KNUTSELCLUB
Zo te zien op de foto's hebben de kinderen weer leuke dingen gemaakt tijdens de knutselavonden in de
Martinushof.
De volgende knutselavond is (i.v.m. avondvierdaagse en Hemelvaartsdag) al op 16 mei van half zeven tot
half acht in de Martinushof. De kosten zijn € 1,00 per kind.
Opgave vooraf is niet nodig. Kom jij ook? Neem gezellig een
vriendje of vriendinnetje mee.
Groetjes Jolanda, Naomi en
Herma

KINDERNEVENDIENST
Momenteel zijn we nog leuk bezig met ons project voor
de 40 dagentijd en Pasen. De afgelopen weken hebben
we veel geleerd over zaadjes zaaien, geduldig zijn en
vergeven. We volgen Julia en Stef met het maken van
een tuintje. Toevallig zijn wij thuis ook bezig met het
opnieuw indelen van de tuin, hopelijk hebben de

kinderen nog wat tips voor ons.......

Bij het begin van het project hebben we zelf zaadjes
gezaaid, hopelijk komen hier mooie bloemetjes uit.....
Dit gehele jaar hopen wij als kerkelijke gemeente actie te voeren voor de straatkinderen in Oeganda. Ook
de kindernevendienst doet daar aan mee. De komende tijd gaan we samen met de kinderen nader
bekijken waar het land Oeganda ligt, hoe groot is het
land, hoe leven de kinderen daar.... We zijn benieuwd!
Kindernevendienst is er elke zondag tijdens de kerkdienst van 10.00 uur. Alle kinderen zijn van harte welkom. Tot dan!
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KINDERKERK

Enkele foto’s van de
Kinderkerk van 17 maart.

ZONDAGSSCHOOL

kijken bij de Beestenboel in Elsen aan de Herikerweg.
Bij genoeg belangstelling zullen we een doorstart
maken. De Zondagsschool is van 10.00 uur tot 11.00
uur. Mocht er echt geen nieuwe aanwas komen na 2
juni 2019 komen dan is er geen Zondagsschool meer
in Markelo…………….
In Markelo is er Zondagsschool sinds 1895. Hele generaties Markeloërs zijn naar de Zondagsschool geweest en hebben daar goede herinneringen aan.
Elke zondagmorgen luisteren naar een gebed, een
verhaal en samen liedjes zingen.

We zijn erg druk bezig geweest met de
voorbereidingen van het Paasontbijt en hopen dat u
er weer van genoten hebt.
Op zondagmorgen 19 mei 2019 houden wij een gezellige afsluiting van dit jaar. Wat we deze morgen
gaan doen blijft nog een verrassing. U krijgt er later
wel een verslag van in het kerkblad.
Helaas hebben wij geen nieuwe aanmeldingen van
kinderen gekregen en dat betekent dat de Zondagsschool op 2 juni 2019 zal eindigen. Mocht u belangstelling hebben voor de Zondagsschool dan kunt u
met uw kind/kinderen nu nog een morgen komen
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nen we de Joodse tijden en cultuur van Elburg
ervaren.

Hoeveel liedbundels hebben we niet gebruikt, ‘Wie
Zingt Mee’, ‘Zing het Woord’, verschillende liedboeken, liedjes van Elly en Rikkert, liedjes van de CD:
‘Zitten of opstaan’? En iedere morgen was er een
verwerking, hetzij knutselen, puzzels, bijbelse kwartetspelen, bijbels memory enz. Met Pinksteren hadden we altijd onze jaarlijkse afsluiting. Dit is een kleine opsomming van al die jaren Zondagsschool. Al 123
jaren!
Verder organiseerde de Zondagsschool het Paasontbijt, het jaarlijkse kerstfeest van de Zondagsschool en
wat dacht u van die mooie kerstboom in de kerk? De
mannen die zich altijd ontfermden over de kerstboom kwamen jaar in jaar uit trouw om ons te helpen met de boom en natuurlijk niet te vergeten de
mensen die een dennenboom af wilden staan aan de
kerk, zodat wij nog steeds een echte spar in de kerk
hebben staan. Het zal wel wennen zijn als er na 2 juni
2019 geen Zondagsschool meer is.
Op zondag 02 juni 2019 is er een afscheidsdienst in
de Martinuskerk.
Leiding Zondagsschool

De terugreis is om 16.30 uur en als afsluiting
gaan we dineren in Hotel restaurant Hof van
Twente in Hengevelde bestaande uit voor- en
hoofdgerecht en dessert.
Het wordt vast een mooie dag.
Bestuur H.V.V.

april 2019

Algemeen
HERVORMDE
VROUWEN
VERENIGING MARKELO

Zo 21
Ma
22
Di 23
Wo
24
Do 25

Lucas 24:1-12

Eerste Paasdag

Lucas 24:13-35

Uitleg

Lucas 24:36-53
Psalm 56

Feest van herkenning
Help!

Leviticus 6:12-16

Gebroken brood

Vr 26

Leviticus 6:17-23

Heilige maaltijd

Za 27

Psalm 61

Lang leve de koning

Zo 28
Ma
29
Di 30

Leviticus 7:1-10

Herstelwerkzaamheden

Leviticus 7:11-27

Let op vet

Leviticus 7:28-38

Priesterloon

mei 2019

Beste Dames,

Dit jaar hebben wij op dinsdag 7 mei een mooie
reis uitgestippeld.
Wij vertrekken om
8.30 uur vanaf het
Kaasplein.
Wij rijden dan naar
Elburg om daar
rond de klok van
10.00 uur aan te
komen alwaar we worden ontvangen met koffie
en gebak.
Hierna gaan we naar de grootste indoorzandsculpturen in de wereld om “Bijbelverhalen
in Zand” te bekijken.
Voor de lunch staat er een heerlijk broodbuffet
klaar, bestaande uit wit- of bruinbrood, diverse
vleeswaren en zoet beleg, koffiebroodjes en een
lekkere kop soep.
Als we uitgegeten zijn gaan we naar Museum de
Sjoel in het oude centrum van Elburg. Daar kun-

11

Wo 1

Psalm 144

Geluk voor het volk

Do 2

Hooglied 1:1-7

Verlangen

Vr 3

Hooglied 1:8-17

Zoete woorden

Za 4

Hooglied 2:1-7

Voor mij is er maar één

Zo 5

Hooglied 2:8-15

Samenkomst

Ma 6

Hooglied 2:16-3:5

Zoeken

Di 7

Hooglied 3:6-11

Bewondering

Wo 8

Hooglied 4:1-11

Lichaamstaal

Do 9

Hooglied 4:12-5:1

Paradijs ...

Vr 10

Hooglied 5:2-8

Aangeraakt

Za 11

Hooglied 5:9-6:3

De ware

Zo 12
Ma
13
Di 14
Wo
15
Do 16

Psalm 148

Collectieve lof

Hooglied 6:4-12

Stralen

Hooglied 7:1-6

Knap

Hooglied 7:7-8:4

Genieten van elkaar

Hooglied 8:5-14

De kracht van liefde

Vr 17

Psalm 64

Verbaal geweld

Za 18

Jakobus 1:1-18

Verankerd geloof

Zo 19
Ma
20
Di 21

Jakobus 1:19-27

Woorden en daden

Jakobus 2:1-13

Wet op gelijke behandeling

Jakobus 2:14-26

Daadwerkelijk geloof

Wo
Jakobus 3:1-12
22
Do 23 Jakobus 3:13-18

Houd je tong in toom

Vr 24

Jakobus 4:1-10

Wie is jouw vriend?

Za 25

Jakobus 4:11-17

Let op je woorden

Zo 26
Ma
27
Di 28
Wo
29
Do 30

Jakobus 5:1-6

Rijk-dom

Vr 31

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de
Mariakapel op het Zeldam, gelegen tussen Delden en
Goor.
De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen
uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de
kapel wordt met geelwitte vlaggetjes opgetuigd. Na
de viering is er koffie en thee voor de bezoekers.

Wijsheid

Jakobus 5:7-12

Geduld
Help bidden, want bidden
Jakobus 5:13-20
helpt
Handelingen 1:1-8 Verbondenheid
Handelingen 1:9-14 Hemelvaart
en eensgezind
Handelingen 1:15- Vurig
Lotgeval
26
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

Markelo. (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel “De Hulpe” in Markelo voor een viering.
Er zal worden gezongen door het MARKELO’S
KERKKOOR.
Er zijn gebeden en een korte bezinning.
Ook de fanfare verleent haar medewerking. Na
de viering is er een hapje en een drankje.
In Enter: (119) is om 18.00 uur de eindviering. In dit
lof zal pastor H. de Vries voorgaan. Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaats vinden bij
de kapel. Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van
de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die
dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee
te brengen om er een mooi boeket van te maken voor
Maria.

Mariakapellendag
2019

Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop
bij alle 4 kapellen!!

Op de laatste zondag in mei ( 26
mei:) wordt voor de twaalfde
keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen
in de regio zijn die dag open.
Enkele kapellen hebben speciale
activiteiten georganiseerd.

Het getal (…) is het nummer van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: ‘Landkruisen en kapellen in Twente’.

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 kapellen die dit jaar meedoen zijn:
Rossum: (27) Om 09.30 uur wordt in de kerk van
Rossum een viering gehouden. Het dames- en herenkoor verzorgt daar de zang.
Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder
begeleiding van de muziekfanfare. Nadien is er koffie
met krentenwegge.
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Het was een waagstuk maar de ZWO groep wil u toch hartelijk bedanken dat zoveel mensen op ons verzoek vóór in
de kerk zijn gaan zitten. En wat hebben we een mooie
dienst gehad.!
Onze excuses aan de familieleden van de vier overledenen
die in deze dienst herdacht zijn omdat er vlak na de ‘in
memoriams’ zo’n vrolijk Afrikaans lied kwam.
Zo gauw de video klaar is zullen we die naar Oeganda sturen via ons Kerk in Actie contact. U hoort van ons!
Wat hebben deze twee foto’s van de banner en het offerblok met elkaar gemeen?
In het kerkblad en in de kerkdienst van 31 maart heeft de
ZWO/KerkinActie groep verteld over het project, dat een jaar lang
gehouden zal worden, om een team van bevlogen sociaal werkers
in Oeganda te helpen, kinderen op straat een goede plaats in de
maatschappij te geven. Kinderen die rondzwerven, bedelen of proberen iets te verkopen krijgen hierdoor nieuwe kansen. Ze
worden geholpen om weer naar hun eigen
ouders en dorp terug te gaan, zo mogelijk
na een vakopleiding.
Niet elke week kunnen we de collecte aan
dit project besteden, maar u kunt wel elke
week helpen want wat in het offerblok gedaan wordt, is ook voor de hulp aan
straatkinderen in Oeganda.
Hebt u onze prachtige banner al gezien?
Hij staat tot mei 2020 elke zondag naast het offerblok in de kerk.
Kerk in Actie werkt samen met verschillende Oegandese partner-organisaties om de straatkinderen passend te
helpen. De sociaaal werkers komen zowel uit Kampala (hoofdstad van Oeganda) als uit Karamoja (Noord Oeganda),
waardoor ze de taal spreken van deze families, die vaak gevlucht zijn vanwege oorlogsomstandigheden, werkloosheid en hopen in de stad een betere toekomst te krijgen.
Als ze in Kampala willen blijven, kijken de sociaal werkers samen met hen welke hulp nodig is.
Ze krijgen de gelegenheid om tijdelijk in een van de opvang-lokaties in Kampala te wonen. Ze kunnen dan even tot
rust komen en krijgen goede voeding en basis gezondheidszorg. Ook kunnen ze zich oriënteren op het werk dat ze
kunnen gaan doen. Vrijwel alle kinderen en hun families geven aan dat ze toch weer naar Karamoja terug willen.
Ook zij worden geholpen om een beter leven te krijgen in Noord
Oeganda door het bouwen van waterpompen, scholen etc.
ZAALVERHUUR MARTINUSHOF
Via een ‘themometer’ (onder de toren) wordt u elke zondag
Voor al uw vergaderingen /
op de hoogte gehouden hoeveel geld onze gemeente al heeft
bijeenkomsten /workshops
ingezameld voor de straatkinderen in Kampala.
Op dit moment na 2 collectes staat de thermometer ruim
Aantal 5 tot 150 personen
boven de € 400.!
Info
Jeroen Noltus
tel. 363890

9 juni is de volgende collecte voor de straatkinderen in
Kampala.
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Email:

martinushof@pkn-markelo.nl

Ik zie jou staan
kale plataan
ontdaan van tak en bast.
Jij staat daar in de kou,
de hemel boven jou
is helder en blauw
Ik houd me aan je vast,
ik vind je zo mooi
in je nietse tooi.
Jij bent tot 't bloot-zijn teruggesnoeid
'k Ben benieuwd wat er uit je groeit....

Van: Petra v d Berg, Markelo

