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DEEL JE LEVEN….
……..

We hebben God niet
nodig, niet waar?
3, 10 en 17 maart
10.00 uur Martinuskerk
Blz. 4

Gemeenteavond
Woensdag 6 maart
20.00 uur
in de Martinushof.
Blz. 7

NOG EEN HEEL KORTE TIJD……
Op de avond dat de enveloppen van de Actie Kerkbalans werden ingeleverd in de Martinushof keek ik na terugkeer in huis nog naar Nieuwsuur. Er werd bericht van woningen, die in het oostelijke deel van Jeruzalem aan
joden worden verkocht. Op basis van archiefmateriaal mogen ze ook grond of woningen claimen, wanneer deze
voor 1948 aan hun families hebben toebehoord. Hetzelfde recht hebben Palestijnen echter niet, wanneer het
gaat om eigendommen, die zij door de oorlog van 1948 hebben moeten afstaan. Hier is toch nimmer een Arabisch-Palestijnse staat geweest?, zo verklaarde een Jood, die zich met deze transacties bezighoudt.
Toen een volgend item aan de orde
kwam, schakelde ik over op Family7, waar op dat moment een aflevering was te zien van Israël CNN.
Enkele Nederlanders kwamen in
beeld, die alija hadden gemaakt,
dat wil zeggen naar Israël waren
geëmigreerd. Ze waren in de buurt
van Gaza gaan wonen en hadden
vorig jaar vele raketaanvallen meegemaakt. Toen ik hier genoeg van
had bekeken, kwam ik al zappend
terecht bij een Duits programma
dat aandacht besteedde aan de nucleaire bewapening. Nu de VS uit
het INF-verdrag van 1987 dreigt te
stappen, tenzij Rusland zich alsnog
aan afspraken houdt, heeft Poetin
dit verdrag meteen opgezegd. De
politieke wil om hun geschillen bespreekbaar te maken, lijkt afwezig.
Er dreigt een terugkeer van de wapenwedloop van de jaren ’80. Voor
Europa komt de plaatsing van kruisraketten een stap dichterbij.

De ‘gouden poort’ – Oost Jeruzalem

In 1981 was ik een van de 400.000 demonstranten in Amsterdam tegen deze middellange afstandsraketten
met een nucleaire lading. In die tijd liepen de emoties binnen de kerken soms hoog op, wanneer hierover werd
gediscussieerd. Nog altijd ben ik tegen atoomwapens, vanwege de totale vernietiging van leven en de langdurige schade aan het milieu. Sommigen zeggen dat je ze juist ter afschrikking moet hebben, met als doel dat het
nooit tot een atoomoorlog komt. Maar de zwakte van deze argumentatie is in mijn ogen dat je er alleen maar
mee kunt dreigen, als je ook bereid bent om ze te gebruiken. Nu zie ik de kans op een daadwerkelijke toepassing van deze wapens weer toenemen, omdat er militaire strategen zijn, die menen dat er een oorlog mee is te
winnen, wanneer je ze in beperkte mate gebruikt. Anderen gaan er vanuit, dat het met alles is gedaan, wanneer een conflict zover uit de hand loopt.
Ik heb het programma niet uitgekeken, maar ben naar bed gegaan. Het werd geen goede nacht. Te veel zaken
hielden me bezig. In de aanloop naar de lezing over mijn studiereis naar Israël had ik diezelfde dag ook gewerkt aan een powerpointpresentatie. Hierbij wil ik een foto laten zien van de ‘gouden poort’, de dubbele poort
in de muur om de oude stad van Jeruzalem, aan de zijde van de Olijfberg. In 1187 is deze door de toenmalige
veroveraar Saladin dichtgemetseld. Dat is zijn reactie op de verwachting dat de Messias door deze poort zal
gaan, wanneer Hij verschijnt. Het is waarschijnlijk dat Jezus hier langs zijn intocht heeft gemaakt, zittend op
een ezel, vlak voor zijn arrestatie en latere kruisiging.
We zijn 2000 jaar verder. Wie gelooft in zijn komst? Intussen gaan oude woorden van Ezechiël in vervulling en
wordt het verstrooide volk Israël teruggevoerd naar het beloofde land. Israël is een teken in de tijd, wat er verder ook te zeggen valt over het beleid van de huidige regering daar. Zullen andere beloften dan niet in vervulling gaan? Ik ben me meer dan anders ervan bewust dat ik het zelf nog mee kan maken. Tegelijkertijd blijf ik
boeken aanschaffen en zijn we bezig met de herinrichting van de woning. Er worden plannen gemaakt. Het leven staat niet stil. Maar meer dan voorheen zie ik het betrekkelijke ervan in. ‘Nog een heel korte tijd, dan komt
hij die komen zal…’ (Hebr. 10: 37) MD
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Kerkdiensten
Zondag 17 februari
Martinuskerk met medewerking door het kerkkoor
10.00 uur ds. D. van der Boon uit Hummelo
Eindcollecte: Diac / Kinderen in de knel in Oeganda
Elsen buurtdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK buurtdiensten
Vrijdag 22 februari Anholtskamp zangavond
18.45 uur mw. J. Ruiterkamp uit Vorden
Collecte: Diaconie
Zondag 24 februari Martinuskerk Heilig avondmaal(lopend)
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds
Zondag 3 maart Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: Diac / JOP
Koffiedrinken na de dienst in de Martinushof
Zondag 10 maart
Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Stokkum buurtdienst
10.00 uur dhr. Y. Breemes uit Rijssen
Eindcollecte beide diensten: CvK / instandhouding erediensten
Woensdag 13 maart Brookschole – Biddag gewas en arbeid
15.00 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie en CvK
Zondag 17 maart Martinuskerk
10.00 uur ds. D. v d Boon uit Hummelo
Eindcollecte: Diac / Hulp aan ex-gevangenen in Nederland
Zondag 24 maart Martinuskerk
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / Kerkblad
Vrijdag 29 maart Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN
ANHOLTSKAMP
Op vrijdag 22 februari zal mw. J. Ruiterkamp de zangavond
leiden. Allen hartelijk welkom.
HEILIG AVONDMAAL
Op zondag 24 februari vindt een avondmaalsviering plaats, die
vanwege persoonlijke omstandigheden een maand eerder niet door
is gegaan. De viering is in de lopende vorm. Op het leesrooster
staan de woorden uit het evangelie van Lucas, waar Jezus het liefdesgebod toespitst op vijanden en vraagt om barmhartig te zijn en
vergevingsgezind (Lucas 6: 27-38).
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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Normaal op zondag zitten de mensen nogal verspreid in de kerk maar dat is voor de film niet zo
leuk.
Kerk in Actie zorgt dan dat dit filmpje terecht komt
bij ons contact in OEGANDA.
Wij hopen dan een reactie vanuit OEGANDA te krijgen waar we mee verder kunnen en dat er zo echt
contact gaat ontstaan.

MARTINUSKERK 17 FEBRUARI
In deze dienst zal ds. Deodaat van der Boon voorgaan. Hij is met emeritaat vertrokken uit Wassenaar
en woont nu in Hummelo. Met hem is afgesproken
dat hij dit jaar verschillende malen zal voorgaan in
onze gemeente. We wensen hem en zijn vrouw alle
goeds toe in Hummelo en hopelijk kunnen we nog
lange tijd gebruik maken van zijn diensten.

AGENDA
28/2: HVV-avond in de Martinushof: Lezing over de
studiereis naar Israël in januari 2018 door Marten
Dijkstra. Bijdrage voor de consumptie is € 2,50;
aanvang: 20.00 uur.
4/3: Zanguur o.l.v. Bep van der Zwan in de
Martinushof, van 19.00 tot 19.45 uur.
26/3: Nagesprek over thema ‘We hebben God niet
nodig, niet waar?’

BIDDAG
Op woensdag 13 maart begint om 15.00 uur de
viering voor gewas en arbeid; plaats: Brookschole.
Voor en na de dienst is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten bij een kop koffie of thee.
Op het rooster staat voor deze dag Lucas 11: 1-13
aangegeven. Dit gedeelte gaat over het bidden met
elementen van het Onze Vader.

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.

DOOPDIENST
Wie een kind wil laten dopen op zondag 3 maart a.s.
wordt gevraagd zich van te voren aan te melden bij
mij, Rob. Nijhuis want ik zal in deze dienst voorgaan. In het volgende stukje leest u dat we van plan
zijn om drie zondagen achter elkaar, met drie verschillende predikanten, aandacht te besteden aan
één en hetzelfde thema: ‘We hebben God niet meer
nodig? Niet waar? Deze reeks begint op 3 maart
waardoor ook de doopdienst in dit teken staat. Hebben wij, hebben onze kinderen, God niet meer nodig ??
Ook wanneer uw kind misschien al wat ouder is of
wanneer u twijfelt over de doop aarzel niet mij te
benaderen voor een (oriënterend) gesprek.

ZONDAGSSCHOOL
Elke zondag om 10.00 uur ben je welkom in de
Beestenboel in Elsen. Je hoeft niet persé in Elsen te
wonen om naar de zondagsschool te gaan! Alle
Markelose kinderen zijn welkom.
HUISKAMERTAFEL
Iedere donderdagmorgen kunt u
vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur 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. Er heerst altijd een goede en ontspannen sfeer.
Welkom!

THEMA ‘WE HEBBEN GOD NIET NODIG, NIET
WAAR?’

Het gaat beter dan ooit ..

economische groei, de medische sector die tot dingen in
staat is die we tot voor kort niet voor mogelijk hielden. Je zou kunnen zeggen dat we God niet meer
nodig hebben.
Heel Markelo (maar daarbuiten uiteraard ook) is van
harte welkom om te luisteren naar de bespiegeling
van een drietal predikanten over deze stelling. Wij
hopen u graag te mogen verwelkomen in de diensten die om 10 uur starten in de Martinuskerk en op
3, 10 en 17 maart 2019 plaatsvinden. Ook bent u
van harte welkom om op dinsdagavond 26 maart
2019 in een aansprekende en gezellige bijeenkomst
na te praten. Deze bijeenkomst start om 20 uur en
vindt plaats in de Martinushof.

Wijk Noord
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net
vrije dag: maandag
GEBOREN
Hendry en Sandra Hegeman van de Plasdijk 12a
kregen er op 16 december een dochter bij, Manon
Renske Anna. Manon is het zusje van Jeroen, hun
tweejarige zoon. Hun geboortebericht had ik aangezien voor kerstpost en eerst terzijde gelegd. Toen ik
het later opende was het vorige kerkblad al gedrukt.
Vandaar dat het nu pas is opgenomen. Ten tijde van
mijn kraambezoek kreeg Manon net de fles en sliep
daarna in. Zelfs het flinke stemgeluid dat Jeroen
produceerde bij zijn spel met auto’s kon haar niet
wakker maken.
Mogen beide kinderen in liefde opgroeien, spelend
voor Gods aangezicht, gekend door een hemelse
Vader. We willen Hendry en Sandra van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.

KENNISMAKINGSDIENST 31 MAART
In de kerkdienst van 31 maart zal de diaconale collecte bestemd worden voor het werk van Kerk in
Actie in OEGANDA en we willen dan graag de kerkdienst houden in de vorm van een

king”

“kennisma-

zodat men in Oeganda ook weet met wie zij
in Nederland contact hebben.
We willen dan graag dat alle kerkgangers die
dag zoveel mogelijk vóór in de kerk gaan zitten, dat de kinderen een speciale OEGANDA
kaars aansteken en vóór aanvang van de collecte een welkom uitspreken met een gedicht
of lied en dit alles in een kort filmpje vastleggen.
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huis waar hij bijna zijn hele leven zou wonen. Hier
was hij thuis en voelde hij zich goed. Helaas kon hij
de laatste maanden niet meer thuis blijven, omdat
zijn gezondheid te slecht was geworden. Hij
overleed op 18 januari.
Gerrit was een man die weinig nodig had om
gelukkig te zijn. Zijn familie, in het bijzonder zijn
vrouw Dinie, hun kinderen en de kleinkinderen
waren álles voor hem. Hij had altijd hard gewerkt,
als timmerman en op de boerderij. Hij heeft de
nodige tegenslagen gekend in zijn leven, maar altijd
wist hij weer op te krabbelen en de draad weer op
te pakken. Gewoon door zichzelf te blijven en zich
vast te houden aan wat voor hem belangrijk was.
Een beminnelijk mens was hij, geen scherpslijper,
maar iemand die zocht naar harmonie.
De afscheidsdienst waarin wij de naam van Gerrit
noemden voor God en voor de mensen, werd
gehouden op 24 januari in de Martinushof.
Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te
Markelo. Wij bidden dat zijn vrouw Dinie kracht
mag vinden om het verlies van Gerrit te dragen.
A.B.

In het gezin van Arjan en Melinda Zandvoort is er op
2 februari een zoon bijgekomen: Koen Arjan. Roel,
Lisa en Jort hebben er een broertje bij, met de
roepnaam Koen. Langs deze weg willen we hen allen
van harte geluk toewensen met deze ‘stoere jongen’, zoals ze hem zelf aanduiden op hun geboortebericht. Speelterrein is er bij hun woning aan de
Winterkamperweg 28a in elk geval voldoende. En
zijn de knapen en het meisje groot, dan weet hun
opa vast ook genoeg karweitjes aan te bieden op en
om de boerderij.
WIJ GEDENKEN
Niet geheel onverwacht, maar voor zijn familie veel
te vroeg overleed Gerrit Schreurs op 29 december
2018 op de leeftijd van 78 jaar.
Samen met zijn zussen Jenneken en Dina groeit hij
als boerenzoon in Elsen aan de Scholendijk op.
Na de landbouwschool in Wierden te hebben gevolgd, gaat hij eerst meehelpen op het boerenbedrijf
van zijn ouders, maar al snel gaat hij als vrachtwagenchauffeur aan het werk.
Gerrit was sinds 1970 getrouwd met Dika Nijkamp.
Gerrit en Dika zijn de trotse ouders van Henk, Jan,
Gerard en Anja. Bovenal was hij later als opa Elsen
heel geliefd bij de zeven kleinkinderen.
Naast het boerenbedrijf dat hij samen met Dika
sinds 1974 runde en inmiddels ook met hulp van
zoon Henk, had hij diverse bestuursfuncties op lokaal, provinciaal en landelijk niveau; tevens was hij
jarenlang politiek actief voor de CHU, nu CDA en
kent menigeen hem als uitvaartleider bij De Laatste
Eer.
Een markante man, die zijn sporen nalaat. Iemand
met liefde voor zijn gezin en met zorg voor de gemeenschap. Dat deze herinneringen aan hem een
inspiratie voor zijn nabestaanden mogen zijn.
Marja Zandjans

In zijn zo vertrouwde Markelo overleed Herman Hellinga op 24 januari 2019 op 75-jarige leeftijd. Hij
groeide op samen met zus Jannie, de tweeling Piet
en Mini en broer Jan aan de Potdijk en kon terugkijken op een mooie jeugd. Van kind af aan had hij al
twee passies: voetbal en muziek. Iets wat nooit
meer is overgegaan.
Na zijn technische opleiding werkt hij eerst bij Eternit en later wordt hij onderhoudsmonteur bij Louis
Reinders, een baan waarvoor hij door heel Nederland rijdt. Tijdens dansles in Goor leert hij Anje
Moes kennen. Na hun trouwen worden ze de trotse
ouders van Lieuwe en Margrit. Zijn gezin en later
ook zijn kleinkinderen Dewi, Daan en Puk zijn altijd
enorm belangrijk voor hem geweest. Het overlijden
van Anje in 2009 was voor allen een grote klap.
Herman heeft 12 jaren in het eerste elftal van sc.
Markelo gespeeld en hij en Anje zijn lang actief voor
de club gebleven.
In 1970 was Herman één van de oprichters van het
Markelo’s Mannenkoor en hij organiseerde zelfs een
muzikale reis naar Hongarije voor ‘zijn’ koor.
Een hoogtepunt was zijn optreden met Ernst Daniël
Smid met het lied ‘het Dorp’.
Tijdens zijn uitvaart verzorgde het mannenkoor de
muzikale begeleiding en als afscheid zong men: ’Als
Freunde auseinder gehen, Sag ich auf wiedersehen’.
Marja Zandjans

Op oudejaarsdag is Rieka Roelvink-Roelvink in haar
kamer op de Anholtskamp, afdeling de Hoch, overleden. Ze is 75 jaar geworden. Rieka kwam uit Kerspel Goor en trouwde in 1967 met Hendrik Roelvink.
Ze gingen wonen op boerderij Ikkink aan de Voordesdijk 2. Rieka heeft hier veel werk verzet. Ze was
een echt buitenmens, ze was bezig op het erf of bij
de koeien en zat graag op de trekker.
Op latere leeftijd fokte ze zwartblesschapen. Als
hobby deed ze ook aan fotografie. Zo’n dertig jaar
zat ze bij de bloemendienst van de HVV en ze hielp
met koffieschenken tijdens zangavonden. Ze had interesse in techniek en hield van dammen en rummikub. In 2006 overleed haar man, die de laatste jaren van zijn leven aan Alzheimer leed.
In 2013 verhuisde Rieka naar een aanleunwoning in
de Anholtskamp. In het crematorium Hart van Berkelland vond zaterdag 5 januari de afscheidsdienst
plaats, waar dochter Dini en haar man Gerrit ten
Pierik en hun kinderen amper een week eerder ook
al afscheid hadden moeten nemen van zijn vader,
Eppie ten Pierik. In haar verliezen ze een zorgzame
moeder en lieve oma.

UIT DE PASTORIE
Half januari was mijn moeder opgenomen in het ziekenhuis in Drachten vanwege een ondertemperatuur
en verwardheid. De nieren bleken slecht te functioneren. Na een aanvankelijk herstel kreeg ze er een
zware longontsteking bij, waar ze niet meer doorheen is gekomen. Op 15 januari is ze overleden op
de leeftijd van 82 jaar.
Veel respect heb ik voor mijn vader, die jaren zorg
heeft geboden aan mijn moeder, die sinds haar 30 ste
een vorm van reuma had. In de nacht dat ik bij hen
waakte - mijn vader sliep in dezelfde kamer - stond
ik er bij stil dat zij het zijn aan wie ik mijn leven heb
te danken.

Gerrit Willem Schreurs werd op 10 november 1934
geboren op Erve Huusken aan de Herikerweg, het
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thuis geworden. Zij kregen een dochter, twee kleinkinderen en vier achterkleinzoons.
Belangstellend volgde Trui de groei van het bedrijf
en de ontwikkelingen in het gezin en de familie. Zij
leefde mee met alles wat er gebeurde, bescheiden,
dankbaar en trots. Trui was niet iemand die makkelijk sprak over wat haar ten diepste bewoog. Al had
ze wel een mening die zij, als zij dat nodig vond,
ook wel naar voren bracht. Zij genoot van de dynamiek van haar klein- en achterkleinkinderen die tijdens de dienst met liefde over haar vertelden.
Het overlijden van Jan Willem in 1989 was een grote
slag voor haar, maar zij slaagde erin om toch de positieve kanten van het leven te blijven zien.
Tijdens de rouwdienst noemden wij haar leven voor
God en voor de mensen. Aansluitend vond de
teraardebestelling plaats in Markelo, waar zij te rusten werd gelegd bij haar man Jan Willem, met wie
zij nu weer verenigd is. God trooste de familie.
A.B.

Troost is er in het gegeven dat mijn moeder geloofde naar de hemel te gaan en dat ze rust kreeg toen
de woorden van Paulus waren aangehaald: ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks
staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik
zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ (1
Corinthiërs 13: 12v.)
Ik dank de kerkenraad, die mij vrij heeft gegeven
om bij mijn moeder te kunnen zijn en me te richten
op de uitvaart, waarin hun pastor is voorgegaan. De
geplande avondmaalsviering van zondag 20 januari
is verplaatst naar 24 februari.
VRIJE WEEK
Van maandag 18 tot en met zondag 24 maart ben ik
vrij. Indien nodig nemen anderen voor mij waar.
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Kerkenraad

Wijk Zuid

In memoriam
Op 16 januari 2019 overleed op 84-jarige leeftijd ds.
Adrianus Nicolaas Doornhein.
Ds. Doornhein was van september 1966 tot september 1976 predikant te Markelo.
Na zijn emeritaat - in mei 1997 - is hij terug gekeerd naar zijn geliefde Markelo, samen met zijn
vrouw Joke.
We zijn ds. Doornhein dankbaar voor het vele goede
werk dat hij binnen onze gemeente heeft verricht,
tijdens zijn predikantschap en na zijn pensionering.
Wij hopen dat Gods nabijheid steun en troost mag
bieden aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Henk Bolink – voorzitter

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818
WIJ GEDENKEN
Op 16 januari j.l. overleed op 84 jarige leeftijd ds.
Adriaan Doornhein.
Velen in Markelo hebben hem gekend.
Ja, over het woord kennen ging de dankdienst voor
zijn leven die op 22 januari werd gehouden in de
Martinuskerk. Wanneer ken je iemand eigenlijk? We
hebben allemaal Adriaan Doornhein op een verschillende manier gekend. Voor zijn vrouw Joke was
Adriaan een trouwe levensgezel, een maatje. Samen
deelden ze 36 jaar lief en leed.
Adriaan had uit zijn eerste huwelijk vier kinderen.
Na het overlijden van zijn vrouw Jannie kreeg hij
kennis aan Joke, die haar man Gert was verloren,
en ze trouwden. Samen met Joke’s twee zonen
vormden ze een groot gezin.
Adriaan was een man met vele capaciteiten. Hij was
zowel intelligent als eenvoudig. En juist deze combinatie maakte dat hij een geliefde predikant was hier
in Markelo.
Groot was de klap toen hij geveld werd door een
hersenbloeding. Hij verhuisde naar de Wheehof
waar hij buitengewoon liefdevol werd verzorgd.
In de dankdienst voor zijn leven stonden we stil bij
psalm 139 die vertelt dat we ons door God gekend
mogen weten. Geaccepteerd, helemaal zoals we
zijn. In dat vertrouwen hebben we Adriaans lichaam
gelegd in de aarde. Wachtend op de Nieuwe Morgen!
ds. Rob. Nijhuis

Gedachtenishoek
U heeft de laatste tijd in de kerk kunnen zien dat er
in de gedachtenishoek enige veranderingen zijn
aangebracht. John Hofman en Willem Niessink hebben in opdracht van de kerkenraad een ontwerp
gemaakt om de hoek aan te passen, zodat er ook
een symbool bij huwelijks – en doopdiensten kan
komen. Handen zullen hierbij de verbindende factor
zijn. De handen vangen je op, houden je vast en
zegenen jou in alle fasen van het leven.
Het ontwerp is nu bijna klaar en zal worden onthuld
op donderdagochtend 28 februari om 10.30 uur. Wij
nodigen u allen van harte uit om hierbij aanwezig te
zijn.

Kerkrentmeesters
KERKBALANS 2019
De organisatie van de actie Kerkbalans is, dankzij de
inzet van veel vrijwilligers, goed verlopen. De voorlopige opbrengst Kerkbalans was op 5 februari ruim
€165.000. Het was iets lager dan vorig jaar op de
inleveravond maar dat werd ook wel verwacht doordat het ledenaantal ook in Markelo krimpt. Gelukkig
komt er meestal nog wat na….
Naast de financiële bijdragen hebben ook zo’n
30 personen aangeboden fysiek iets te doen
voor onze kerkgemeenschap.
U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Op 23 januari vond in de Martinushof de rouwdienst
plaats van Geertruida Roelvink-Lusink. Trui Lusink
werd op 17 februari 1923 met haar tweelingzus
Hanna op Erve Ziel aan de rand van het Sterrenbos
in Diepenheim geboren. Vijf en negentig jaar later
overleed zij op Roosdom aan de Visschersdijk in
Markelo. Deze boerderij, waar zij door haar huwelijk
met Jan Willem Roelvink was ingetrouwd was haar
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ACCEPTGIRO VERJAARDAGSFONDS
Graag willen we u herinneren
aan vorige jaargangen toen er
éénmaal per jaar een acceptgiro
was
ingesloten
voor
het
verjaardagsfonds.
Helaas kan dat niet meer maar
u kunt wel uw bijdrage overmaken naar bankrekening nummer
NL81 RABO 0373724853

De avond begint om 20.00 uur en alle leden worden
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
We hopen op een gezellige avond met elkaar en
nemen uiteraard het reilen en zeilen van de PVD
door. Ook nemen we op deze avond afscheid van
Jenny Wibbelink als commissielid.
Met vriendelijke groet,
De commissie van de Prot. Vrouwendienst.

Jeugd- en Jongerenwerk
Het verhaal van de zaaier.
Waar zouden de zaadjes
terechtkomen?

Diaconie
COLLECTEBESTEMMINGEN
Op 17 februari is de collecte bestemd voor Kinderen
in de knel in Oeganda. Achter in het blad onder het
kopje ZWO/Kerk in Actie leest u daar meer over.
Op 3 maart is de collecte bestemd voor JOP, het
jeugdprogramma van PKN Nederland.
Op 17 maart is de collecte bestemd voor hulp aan
ex-gevangenen. Veel gedetineerden willen na het
uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter
zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen
kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982
een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden
helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Ook al kunt u niet naar de kerk, U kunt ook uw
gift overmaken naar de bankrekening van de Diaconie onder vermelding waarvoor uw gift bestemd is.

Zondag 17 maart is er om
15:00 uur voor de vierde keer
Kinderkerk.
De zondag na Biddag voor gewas en arbeid willen
we de kinderen van 0 tot 12 jaar meenemen naar
het verhaal van de Zaaier.
De jongsten blijven in de kerk, de oudere kinderen
gaan met Janneke mee naar de consistorie.
Zo hopen we dat er voor hen allemaal een passend
en leuk programma is.
De Zaaier
Er was een boer die zijn zaadjes ging uitstrooien op
het land. Maar kwamen ze wel allemaal in goede
grond, waar ze konden uitgroeien tot sterke planten? Het verhaal wordt verteld met behulp van
plaatjes op de beamer. Maar hoe komt het verhaal
beter tot leven dan door zelf een aantal zaadjes in
de grond te doen... De Kinderkerk duurt een klein
uur. In deze tijd gaan we spelenderwijs luisteren
naar het verhaal, bidden en lekker samen zingen.
We sluiten af met ranja en wat lekkers.

Protestantse Vrouwen Dienst
De Prot. Vrouwendienst houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 5 maart in de Martinushof.
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moesten we wel niet opnieuw beginnen, maar ons
geduld werd goed op de proef gesteld.
Op zondagmorgen 17 februari 2019 is er om 10.00
uur een buurtdienst in Elsen, hier zullen de kinderen
van de Zondagsschool ook hun steentje aan bijdragen.
Op zondagmorgen 24 februari 2019 is er in verband
met de voorjaarsvakantie GEEN zondagsschool. We
starten weer op zondagmorgen 03 maart 2019. Noteert u alvast in uw agenda op zondagmorgen
21 april 2019 (Eerste Paasdag) organiseert de Zondagsschool haar paasontbijt. Verdere informatie
volgt in het volgende kerkblad.

De papa's en
mama's, opa's en
oma's en andere
volwassenen kunnen
dan bijpraten onder
het genot van een
kopje koffie of thee.
De kerk is er voor
iedereen, oud en
jong!
Graag tot ziens op 17 maart om 15:00 uur!
Hartelijke groet van de commissie Kinderen in de
Kerk
Corine, Marlies, Olga, Janneke, Arne, Marjolein en
Baukje

BIJBELS TE OVER!

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING MARKELO

KINDERNEVENDIENST
Momenteel zijn we bezig met het Bijbelverhaal van
Ester. Ester is een sterke vrouw. Zij wordt op een
bijzondere manier koningin. We hebben met de kinderen bekeken hoe in de tijd van Ester een paleis eruit
ziet en hoe de mensen zich kleden. De komende weken
gaan we het verhaal van Ester verder vertellen en
uitwerken.
Ook komen de veertigdagentijd en Pasen er aan. Vanaf
zondag 10 maart gaan wij beginnen met het project.
Het thema dit jaar is "Een nieuw begin". Pasen is het
feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de
natuur. Het lijkt nog ver weg, maar in de lente wordt
alles weer groen en kleurig, alsof de wereld opnieuw
begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een
nieuw begin. Samen met de kinderen gaan we er een
mooie tijd van maken.
De Kindernevendienst wordt gegeven door 5 enthousiaste mensen. We kunnen wel wat hulp gebruiken. Lijkt
het je leuk om samen met de kinderen de bijbel te
ontdekken, dan zijn wij op zoek naar jou! Voor vragen kan je bellen met Marlies Dondertman 0547361701.
Kindernevendienst is er elke zondagochtend tijdens
de kerkdienst van 10.00 uur. Tot dan!

Beste dames
Voor onze verenigingsavond op 28 februari hebben
wij ds. Marten Dijkstra uitgenodigd.
Hij gaat ons wat vertellen over zijn studiereis naar
Israël. Zijn persoonlijke vraag is hoe je als christen
present bent in dat land.
Gaat het om verzoening vanwege het aandeel dat
de Kerk had in het lot van Joden, voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog?
Er zijn ontmoetingen geweest met slachtoffers van
geweld, zowel aan de Joodse als aan de Palestijnse
kant. Wat de reis hem heeft opgeleverd wil hij graag
met ons delen.
Het belooft een interessante avond te worden.
De aanvang is 20.00 uur in de Martinushof te
Markelo.
OOK ZIJN NIET LEDEN VAN HARTE WELKOM.
KOFFIEOCHTEND
HERVORMDE
VROUWENVERENIGING
MARKELO

KNUTSELCLUB
Tijdens de laatste knutselavond mochten de kinderen een portemoneetje
versieren, een fotolijstje
met een magneet pimpen
en/of een dossiermap
versieren. Ze hebben
weer mooie dingen gemaakt. Lijkt het jou leuk
om ook mee te knutselen
kom dan donderdagavond
28 februari om half zeven naar de Martinushof naast de kerk voor een gezellig knutseluurtje. Kosten € 1,00. Opgave vooraf is
niet nodig.
Groetjes van de leidsters Jolanda, Naomi en Herma.

Beste Dames
De koffieochtend is woensdag 13 maart in de Martinushof te Markelo. Aanvang 10.00 uur.
Evelien Mazeland zal ons van alles vertellen over
Salut en wat zij voor ons kunnen betekenen.
Daar waar mensen vastlopen of de weg niet weten,
bieden zij een helpende hand. Ze adviseren, begeleiden of wijzen je de weg. Het werkterrein is breed.
Je kunt bij hen terecht met veel vragen.
Een voorbeeld: Ideeën aandragen voor mantelzorger om haar/zijn gedachten eens te verzetten door
vrijwilligerswerk te gaan doen.
U zult er deze morgen van alles over horen en ze
vinden het heel fijn als u vragen stelt over alles wat
u wilt weten.
De kosten zijn € 5.00 incl. kop koffie.
Graag opgeven bij Leidy ter Haar tel. 0547 361733
of op onze avond.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Bestuur H.V.V.

ZONDAGSSCHOOL
We hebben ons de afgelopen zondagen bezig gehouden met het thema
respect voor elkaar. We hebben het
spel gespeeld wat afgebeeld stond in
het verwerkingsblad. Wat erg lastig
was om op nr. 36 te komen, hoe vaak

8

nieuws,facebook, website), een x aantal diaconale
collectes, acties, themadienst(?), kinderkerk(?) etc.
zullen het komende jaar betrekking hebben op het
werk in dat land.

februari 2019
Zo 17

Jeremia 3:22-4:2

Bekering

Ma 18

Jeremia 4:3-18

Slechtnieuwsgesprek

Di 19

Jeremia 4:19-31

Weeën

Wo 20

Jeremia 5:1-14

Overspel

Do 21

Jeremia 5:15-31

De oorzaak van de ellende

Vr 22

Psalm 137

Aan de rivieren van Babel

Za 23

Ester 8:3-17

Onherroepelijk?

Zo 24

Ester 9:1-15

Zelfverdediging

Ma 25

Ester 9:16-23

Verlenging

Di 26

Ester 9:24-28

Feestvreugde

Wo 27

Ester 9:29-10:3

Volksvertegenwoordiger

Do 28

Psalm 94

De HEER is trouw

Vr 1

Lucas 6:1-11

Sabbats(on)rust

Za 2

Lucas 6:12-26

In de leer bij Jezus

Zo 3

Lucas 6:27-38

Ma 4

Lucas 6:39-49

Di 5

Lucas 7:1-10

Wo 6

Psalm 53

Do 7

Lucas 7:11-17

Christelijke assertiviteit
Wie ogen heeft om te kijken,
moet zien
Geloof, hoop en liefde
Aswoensdag
Atheïsme is dwaas
Opwekking

Vr 8

Lucas 7:18-28

Vol verwachting

Za 9

Lucas 7:29-35

Kinder-achtig

Zo 10

Psalm 49

Wat is echte rijkdom?

Ma 11

Jeremia 6:1-15

Er is een weg terug

Di 12

Jeremia 6:16-30

Dat land is OEGANDA in centraal Afrika. Een
land dat ongeveer 6 keer zo groot is als NL met ruim
40 miljoen inwoners. De bevolking is in meerderheid
christen.(80%).
In de kerkdienst van 31 maart willen we ‘kennis’
maken met mensen in Kampala, de hoofdstad van
Oeganda. (zie het stukje onder ‘Bij de diensten’)

COLLECTE
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper
te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld.
Zes 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.

maart 2019

Vr 15

Let op de weg
Biddag
Psalm 127
Zonder de hulp van de HEER is
2 Timoteüs 1:1-10 Volhouden
alles zinloos
2 Timoteüs 1:11-18 Heilzame woorden

Za 16

2 Timoteüs 2:1-13

Niet te vangen

Zo 17

Psalm 52

Ontmaskering

Ma 18

Leviticus 1:1-9

Offerregels

Di 19

Leviticus 1:10-17

Geurige gave?

Wo 20

Leviticus 2:1-10

Recept voor offers

Wo 13
Do 14

Draag bij aan nieuw leven voor straatkinderen
in Kampala
MARKELO’S KERKKOOR
Binnenkort verlenen we medewerking in de eredienst op zondag 17 februari in de Martinuskerk(
10.00 uur ).
Ds. Deodaat van der Boon gaat voor in de dienst.
Ook zullen we aantreden op Palmzondag 14 april
met een Passieconcert in Almelo.
Het Almelo's Christelijk Mannenkoor heeft ons uitgenodigd in de Grote Kerk, Kerkplein 17, te Almelo.
Dit koor staat o.l.v. Frank den Bakker. De aanvang
van het concert is 's middags om 16.00 uur.
Graag willen we dit ook in Markelo onder de aandacht brengen. Meer informatie staat in het volgend
kerkblad.
Wij als koorleden groeten U en hopen U te zien.
VROUWENKOOR MAR-CANT IS JARIG
Mar-cant is 30 jaar jong en
wil u graag laten horen wat
zij op muzikaal gebied in
haar ‘mars ’ heeft.
Het repertoire loopt uiteen
van The Beatles tot Gabriel
Fauré en van Udo Jürgens
tot Schubert.
Mar-Cant staat onder zeer
deskundige leiding van dirigent Frauke Langbein die
ons steeds weer op verrassende wijze inspireert.
We vieren onze verjaardag natuurlijk niet alleen.
Mar-Cant is blij met de medewerking van Het Borculo’s Mannenkoor. Dit koor onder leiding van
Christo Guenov neemt een deel van het programma
voor zijn rekening.
U hoort onder andere Concert Celebration, Slavische liederen, Cantique de Jean Racine en Go like
Elijah. Kortom, het belooft een fantastisch concert te
worden.
We nodigen u van harte uit voor dit gratis concert
op zondag 24 februari om 15.00 uur in de Martinuskerk in Markelo.

COLLECTE WERELDDIACONAAT
31 MAART 2019
De afgelopen jaren hebben wij steeds uw aandacht
gevraagd voor het werk van Kerk in Actie op heel
veel verschillende plaatsen in Nederland, Azië, Afrika, Midden- en Zuid Amerika enz.
Na overleg van de ZWO groep, de Diaconie en de
jeugdouderling met Evelien Vrolijk van Kerk in Actie,
hebben we besloten om een jaar lang onze aandacht
te richten op één land. Dit om onze betrokkenheid
met het werk van Kerk in Actie te vergroten. Daarbij
willen we onze aandacht speciaal richten op organisaties die hulp aan kinderen geven.
Hulp in de vorm van educatie, huisvesting en voedsel. Alle publicaties in het kerkblad (Maarkels-
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Begrafenisvereniging 'de Laatste Eer' Markelo
Als uw laatste zorg de beste moet zijn
Verzorging van uitvaarten naar uw wensen
tel. 0547-361305 24u/7d | www.delaatsteeermarkelo.nl

