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Gezinsdienst
Zondag 10 november
10.00 uur
Fruitbakjes
rondbrengen

Gedachtenisdienst
zondag 24 nov
10.00 uur

AANDACHT EN BEWONDERING
VOOR HET LEVEN
Op de ochtend dat ik bezig zou met deze meditatie keek ik naar
een aflevering van Vroege Vogels. Ditmaal werd een rondleiding
gegeven in het gebied van de Hunze. Het leverde prachtige
beelden op van bijzondere bloemen, vogels en dieren. Met
close-ups van kokerjuffers onder water, beschermd in een rond
stukje hout, of van mooie blauwkleurige waterjuffers op het land.
Met opnames van allerlei soorten libellen, rustend op een
rietstengel, of gefilmd tijdens een vlucht. Hoe deze in staat zijn
om het ene moment stil te hangen in de lucht, hun vleugels rond
wiekend alsof het helikopters zijn, en het andere moment ineens
weer weg te vliegen. Magnifiek om te zien. En dan die details: de
ogen, het smalle, kwetsbare lijf, de kleuren… Is het niet
bijzonder hoe dit alles is uitgedacht en gemaakt?
De menselijke invloed op het landschap is zichtbaar in het
kanaliseren of juist weer de oorspronkelijke loop terug brengen
Kent u de platanen van de Rijssenseweg nog?
van deze beek. Daar waar het gebied minder geschikt was voor
bijvoorbeeld landbouw of veeteelt, mocht de beek zich meanderend door het landschap bewegen. Hier en
daar zijn groepen bomen geplant, schaambosjes genoemd. Uitgezette bevers profiteren daar nu van. In de
loop der jaren zijn ook deze kleine stukjes bos aan het veranderen. Er komen nieuwe bomen op, die beter
bestand zijn tegen water, terwijl andere langzaamaan verdwijnen.
Al eeuwen geleden hebben monniken dijken aangelegd en kanalen gegraven om het vervoer van goederen
over water naar de stad Groningen te verbeteren. Waar in de vorige eeuw stuwen waren aangebracht,
kwamen later watertrappen om vissen in staat te stellen verder de beek op te zwemmen. Dat is slechts één
vissensoort gelukt. Een aantal jaren geleden werden er daarom nog omleidingen uitgegraven, zodat de beek
daar weer vloeiender door kan stromen en een natuurlijker verloop krijgt. Dat leverde meteen een hoger
zuurstofgehalte op, wat weer goed is voor allerlei soorten planten en dieren.
Een ecologisch systeem kan worden verstoord, maar ook hersteld. Nu
worden door menselijk handelen stukken land onder water gezet zodat
kansen ontstaan voor bijzondere watervogels, zoals de in het Hunzegebied
aanwezige witwangstern. Maar het levert daar ook een buffer op voor een
periode met wateroverlast. Zo worden er keuzes gemaakt, belangen
afgewogen. In de politiek mogen knopen worden doorgehakt. Dat levert bij
landbouwers soms frustraties op, omdat een waterbeheer van enkele
decennia wordt omgegooid ten bate van de natuur. We hebben zorgvuldig om
te gaan met het landschap om ons heen, maar we mogen ook zorgvuldigheid
verlangen van beleidsmakers. Waartoe een uitspraak over een halvering van
de veestapel kan leiden, hebben we in de afgelopen periode kunnen zien. We
zitten wat dat betreft in een onrustige, stormachtige herfst.
Over het beleid zelf met betrekking tot natuur, land- en tuinbouw laat ik me hier niet uit. Ik keer terug tot de
bewondering voor het unieke land zelf, dat ons is gegeven. En dat in ieder seizoen zijn eigen kleur en
dynamiek kent. Bij ons achter was er door de droge en warme zomer van vorig jaar weinig meer over van de
grasmat. Ik heb een groot deel omgeploegd en er aardappels in gepoot. Van de opbrengst eten we nu nog. In
oktober is er nieuw gras ingezaaid. Dagen erna wil je het wel de grond uitkijken, maar er is geduld nodig.
Mussen werden actief en hupten rond in een gespreid bedje van zaad. Merels pikten in de grond, op zoek
naar wormen. Nu verschijnen de eerste grassprietjes weer. En niet alleen gras steekt zijn kop boven de
grond, ook een groep stinkzwammen. Jonge spreeuwen doen zich te goed aan appels in de boom. Nog
aanwezige wespen strijken neer op half rotte appels en peren. Ik kan er van genieten, wanneer ik het vanuit
de keuken bezie of de tuin inloop. Wat is het leven bijzonder, vindt u niet? MD
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Kerkdiensten
Woensdag 7 nov. Brookschool Dankdag
15.00 uur mw. F. Venema uit Almelo
Collecte: Cvk / Diaconie
Zondag 10 nov. Martinuskerk Oogst/Gezinsdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / Fruitbakjes
Zondag 17 nov. Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: CvK / Kinder- en Jeugdwerk
Zondag 24 nov . Martinuskerk Gedachtenisdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra en ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: CvK / kerk
Vrijdag 29 nov . Anholtskamp Zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 1 dec. Martinuskerk 1e adventzondag
10.00 uur ds. S. Bijl uit Groningen
Eindcollecte: Diac / Kerstpakketten minima HvTwente
Zondag 8 dec. Martinuskerk 2e adventzondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kerkblad
Zondag 15 dec. Martinuskerk 3e adventzondag
10.00 uur ds. Y. Breemes uit Hollandseveld
Eindcollecte: Diac/Straatkinderen in Oeganda Kerk in
Actie
Zondag 15 dec. Martinuskerk Volkskerstzang
19.30 uur ds. D. v d Boon uit Hummelo
Collecte: Kerkgebouw - Stichting Noabers

BIJ DE DIENSTEN
OOGST-GEZINSDIENST
Op zondag 10 november, de zondag na dankdag, is er om 10.00
uur in de Martinuskerk de jaarlijkse oogst-gezinsdienst.
Deze dienst is voorbereid door ds.
Dijkstra en de kindernevendienst.

Waardering, hoe belangrijk is dat....?
Ieder mens fleurt toch op bij het krijgen van een compliment of een bedankje. Samen gaan we kijken naar een
paar beroepsgroepen die zeker waardering kunnen gebruiken.... Iedereen is van harte welkom!
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.

AGENDA

4/11 en 2/12: Op de eerste maandagavond van de
maand van 19.00 tot 19.45 uur zanguur onder leiding
van Bep van der Zwan in de Martinushof; er worden
minder bekende liederen uit het liedboek en andere
bundels aangeleerd. U hoeft geen geoefend zanger
te zijn.

BUURTDIENST ELSEN
Op 3 november is er een buurtdienst in Elsen. De
voorganger is ds. M. Dijkstra
GEDACHTENISDIENST
Op zondag 24 november zullen we de overledenen
van het afgelopen kerkelijk jaar gedenken, voor zover daartoe een verzoek is gedaan. Wie zou willen
dat zijn of haar dierbare in deze dienst wordt herdacht, kan dat aangeven bij ds. Marten Dijkstra, ds.
Rob Nijhuis of ouderling Gerda Vedders-Vasters. Als
dat uiterlijk voor 19 november gebeurt, kan deze
naam worden toegevoegd aan de voor te lezen lijst
van overledenen en een gedachtenisblad worden
gemaakt met de naam van de overledene erop. Het
hoeft niet te gaan om een lid van de kerk. Een dergelijk verzoek is niet opnieuw nodig voor hen van
wie er al een gedachtenis heeft plaatsgevonden op
de zondag volgend op de desbetreffende uitvaart.
Op dinsdagavond 19 november wordt de liturgie
gestencild.
Er blijft ook de mogelijkheid bestaan om in de
dienst zelf een naam te noemen op het moment
van een persoonlijke gedachtenis, waarbij een
kaars wordt aangestoken. Wie op 1 november van
dit jaar overlijdt of erna, kan ook pas het volgende
jaar worden herdacht. Die keuze is aan de betreffende familie of de naasten. Dan blijft het gedachtenisblad nog een jaar langer in de kerk hangen.
Degenen van wie de uitvaart valt in de week voorafgaand aan de 24ste november worden in ieder
geval een zondag later herdacht (3/12) en pas het
volgende jaar meegenomen in de gezamenlijke gedachtenis.

7/11 Warme maaltijd in de Martinushof, 18.00 uur.
Organisatie door de ZWO groep. Kosten € 7,50 en
de netto opbrengst gaat naar het Kerk IN Actie project: Straatkinderen in Kampala, Oeganda.
9/11 9.00 uur Opmaken van de fruitbakjes in de
kerk of consistorie. Wie wil helpen is van harte
welkom!
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 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!

Wijken Noord & Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr: 06-51029818
email: gb.vv@kpnplanet.nl

ANHOLTSKAMP
Op 29 november is er weer een Zangavond in
Anholtskamp. Wilt u daar graag naar toe maar hebt
u geen vervoer, bel dan even naar 0651307807 of
0547 362652. U wordt dan thuis opgehaald en ook
weer thuisgebracht.

WIJ GEDENKEN

DOPEN
Op zondag 17 november a.s. is er een doopdienst.
Er is al één dopeling bekend.
Misschien ben je recent, of al wat langere tijd geleden, vader of moeder geworden en is er van dopen
nog niet gekomen. Misschien heb je vragen rondom
het dopen of is het lastig omdat je als ouders daar
niet helemaal hetzelfde over denkt. Aarzel niet om
vrijblijvend contact met mij op te nemen om hierover van gedachten te wisselen. Een gesprek hierover wil helemaal niet zeggen dat het tot dopen
hoeft te komen maar kan misschien helpen om samen het denkproces rondom de doop weloverwogen
af te ronden. Bel of mail me gerust.
Ds. Rob. Nijhuis

Op 27 september overleed Gerard Huisken, Tolweg
50, in het ziekenhuis te Deventer. Begin dit jaar
was er bij hem longkanker vastgesteld, waarvoor
hij werd behandeld. Hij is 63 jaar geworden. Gerard
kwam van een boerderij aan de Petersweg, maar
toen hij noch zijn oudere broer Jan ambitie had om
het bedrijf van hun vader over te nemen, verhuisde
hun gezin in 1968 naar het dorp. Na de LTS kwam
Gerard bij Stork in Hengelo terecht, waar hij op het
magazijn is gaan werken. Bij zijn overlijden was hij
er al 48 jaar in dienst. In zijn vrije tijd was hij betrokken bij Sportclub Markelo, eerst als voetballer,
later als leider van pupillen en mede organisator
van ontspanningsactiviteiten. Zeven maal deed hij
mee aan de Nijmeegse Vierdaagse, maar de gezelligheid er om heen was minstens zo belangrijk. Dat
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Henk Amtink overleed op 9 oktober op 78 jarige
leeftijd. Geboren op boerderij “Hogetwil” in Nettelhorst. Hij trouwde in 1962 met Dina Oolbrink, van
‘Smitjan’ uit Markelo. Drie kinderen werden geboren, Jan, Hennie en Annemien. Dina Oolbrink zou
boerin worden in Markelo en Henk boerde daarom
een tijd dubbel; pendelend met de NSU MAX tussen
Nettelhorst en Markelo. Na het overlijden van
schoonvader Oolbrink in 1971 zette Henk de stap
naar ‘Smitjan’. Met de ruilverkaveling in 1974 verhuisde het gezin met oma en Jan Hendrik oom naar
de Klompmakersweg 3. Naast de boerderij waren er
hobby’s: Bilderdijk, boerendansers, brandweer.
Henk en Dina stimuleerden de kinderen verder te
kijken. Dat Hennie begin jaren ’90 emigreerde naar
Nieuw-Zeeland, was evengoed moeilijk. Een enorm
verdriet gaf de ziekte en het overlijden van Dina op
23 november 2001. Vanaf 2017 woonde Henk aan
de Stationsstraat en ging dagelijks naar zijn zoon
Jan aan de Klompmakersweg. Hij bleef boer maar
vond ook zeker zijn draai aan de ‘straat’, ging er
vaak op uit met zijn Harley. Henk kon helaas niet
meer geholpen worden aan zijn hart en overleed als
gevolg daarvan. Henk wordt herinnerd als een man
met karakter, regie in handen en tot het uiterste
gaan. Dit liet hij ook in de laatste fase van zijn leven zien. Namens zijn kinderen.

gold ook voor het biljarten, waar hij bij zat. Met alleengaande kameraden zoals hij zelf, was de Dominicaanse Republiek een geliefde vakantiebestemming. In Gerard is iemand heengegaan die genoot
van het goede van het leven. Met woorden uit Prediker is aansluiting gezocht bij deze levenshouding
tijdens de crematieplechtigheid in Haarlo. Mogen allen die hem missen kracht ontvangen om zonder
hem verder te gaan. MD
Op 6 oktober overleed, op 70-jarige leeftijd, de
heer Herman Lonink van de Stokkumerweg 14a.
Herman was een zeer nauwgezette man die graag
alles regisseerde. Dat was zijn karakter! Wanneer
er onvoorziene dingen gebeurden reageerde hij
daar kalm op. Toen zijn vrouw Rikie overleed ging
hij niet bij de pakken neerzitten maar hervatte hij
onmiddellijk zijn leven, waarbij het biljarten een
zeer voorname plaats innam. Groot was de vreugde
toen hij in Jannie Popken zijn nieuwe levenspartner
vond. In de dienst van afscheid en herinnering
stonden we stil bij een heel kritische man uit de Bijbel, namelijk Prediker. Net als Herman, accepteert
Prediker het leven zoals het zich aandient. Is alles
toeval of is er een bedoeling? We vergeleken het
met een spel biljart waarbij je zelf heel veel bepaalt
maar niet de uiteindelijke uitkomst. En God? Hanteert God de keu in ons leven of is Hij misschien de
mysterieuze rode bal waar je op ketst en je koers
doet wijzigen? Net als Herman laten we het antwoord aan de Schepper. Op de begraafplaats aan
de Goorseweg legden we Hermans lichaam in de
aarde in het vertrouwen dat zijn levensbal uiteindelijk tot rust is gekomen bij God. Voor altijd!
Ds. Rob. Nijhuis

PASTORALE TEAM NOORD: MENSEN NODIG!
Er zijn nog een aantal straten in de wijk waar een
pastorale medewerker voor wordt gezocht: Bolinkweg, Hochtweg 1-3, 2-10, Holterweg 2-26, Loosboersstraat, Postweg 7, 14-14a, Rijssenseweg 1-17,
2-6a, Tolweg 1-25, 2-32 en de Winterkamperweg.
Misschien is het niet ver van u vandaan en wilt u
het wel op u nemen om bezoeken af te leggen bij
bijzondere gelegenheden, of gewoon om het contact met elkaar in de gemeente te versterken. Je
hoeft er geen super gelovige voor te zijn, maar enige binding met de kerk en degene om wie het gaat,
lijkt me wel vanzelfsprekend. Wie belangstelling
heeft voor anderen en hen in een open houding tegemoet kan treden, integer is en bereid is, dit werk
te proberen, is zeer welkom. Je kunt er sowieso al
doende verder in groeien.
Wie wil voor bezoekwerk namens de kerk wel tijd
vrijmaken, of wie heeft nu iemand in gedachten, die
dat prima zou kunnen? Aarzel niet te lang, pak de
telefoon en geef een naam door! Dat kan bij mij,
Rob Nijhuis en Gerda Vedders, maar u kunt natuurlijk ook een bekende uit het team aanspreken om er
eerst iets meer over te weten. Alvast bedankt voor
de moeite! MD

Op 9 oktober overleed Jan Hendrik Schottink van de
Stokkumerbroekweg 12 op de leeftijd van 87 jaar.
Sinds 2018 verbleef hij op De Hoch in de Anholtskamp. Eind dat jaar verhuisde zijn vrouw, Toos
Schottink-Koeleman, naar een aanleunwoning bij
afdeling De Borkeld, zodat ze weer vlakbij elkaar
waren. Met de verkeringstijd meegerekend, waren
ze al bijna 70 jaar samen. Ze kregen zes kinderen,
negen kleinkinderen en één achterkleinkind. In het
crematorium te Haarlo zagen we terug op een leven
van hard werken op de boerderij van zijn ouders,
die hij voortzette. In het begin van zijn huwelijk
woonden er nog enkele jongere broers en zusters
bij. Een tijd lang was hij naast boer ook melkrijder.
En nog zag hij ruimte om zo nodig anderen te helpen op hun bedrijf. Jan Hendrik had een passie voor
paarden, waarmee hij naar keuringen ging en op
een menkar rondreed. Enkele maanden voor zijn
heengaan is een van deze paarden naar het plein
bij de Anholtskamp gebracht voor een persoonlijk
afscheid. Tijdens de uitvaart sprak een vroegere
onderduiker met wie altijd contact is gebleven. Hij
eindigde met de woorden ‘Tot we elkaar weer zullen
zien in het hemels Jeruzalem’. Moge dit perspectief
troost geven aan hen die Jan Hendrik missen.
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TERUGBLIK OP BEZOEK SCHOLEN
Van de keren dat kinderen van
de basisscholen in het dorp, Elsen, Markelosebroek en Stokkum te gast waren in de kerk,
heb ik de laatste twee meegemaakt. Op 12 september en 10
oktober mocht ik samen met ds.
Deodaat van der Boon, ds. Rob
Nijhuis en ouderling Gerda Vedders-Vasters uitleg geven over
datgene wat er binnen in het
kerkgebouw is te zien. Bij mijn
allereerste praatje brak het
zweet me nog uit, maar gaandeweg kwam er meer
rust en routine. Door het kleinere aantal leerlingen
tijdens de laatste open dag was er in elk geval meer
ruimte voor uitleg en een persoonlijk contact met
de kinderen. Bij het slotwoord in de grote zaal van
de Martinushof is het ook gegaan over een nieuw
bezoek van kinderen. Later bedacht ik, dat je bij
een herhaling in deze vorm toch snel een aantal jaren mag wachten. En hoe later dat wordt, hoe unieker in feite deze dagen zijn geweest. Alom hebben
we complimenten ontvangen voor de geweldige organisatie. Dat gold niet alleen voor ons als kerk,
maar ook voor Heemkunde en de uitvaartleiders en
hun medewerkers evenals voor de vrijwilligers van
het Eetbare Erf. Bij de keuken in de Martinushof
kwam ik kort erna nog enkele tekeningen tegen van
kinderen van Elserike met een bedankkaart van hun
school. Jullie en alle andere kinderen en leerkrachten ook bedankt! Het was mooi om mee te maken!
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

FRUITBAKJES
Op 9 november vanaf 9 uur zijn er weer veel handen nodig om de fruitbakjes in te pakken. Alle helpers zijn welkom! En op 10 november hebben we
uw hulp nodig bij het brengen van die fruitbakjes
naar gemeenteleden ouder dan 80 jaar en aan
langdurig zieken. Na de kerkdienst van 10 uur staan
de bakjes klaar met een enveloppe voor de bezorgadressen.
COLLECTEBESTEMMINGEN
De 2e collecte op 10 november tijdens de oogstgezinsdienst wordt gebruikt voor de aankoop van fruit
voor de fruitbakjes die bij langdurig zieken en ouderen boven 80 jaar worden bezorgd.
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.
Ook voor een gift aan de voedselbank kunt u dit rekeningnummer gebruiken.
Alvast hartelijk dank.

Diaconie

HELP DE VOEDSELBANK

Kerkenraad
Helaas is het nog steeds no-

Kerkrentmeesters

dig dat er Voedselbanken
zijn. Daarom willen we in
Markelo ook gehoor geven
aan de diaconale roeping
van de kerk: omzien naar
mensen die hulp nodig hebben.

Wij hebben nu zo’n alom geprezen mooi kerkblad
en daar zijn we trots op. Maar ondanks het feit dat
de kleurendruk nu goedkoper is dan de zwart-wit
druk in het verleden, kost het blad toch zo’n € 7000
per jaar.

De Voedselbank Midden
Twente verzorgt de voedselhulp voor deze mensen. We hopen weer, net als
vorig jaar, dat er 6 of meer volle kratten naar de
voedselbank kunnen gaan….
U kunt uw houdbare en non-alcoholische producten
op woensdag 6 november ’s middags meebrengen
naar de oogstdienst in de Brookschole. Op donderdag 7 november van 10 - 12 uur en zaterdag 9 november van 10-13 uur kunt u het naar de Martinushof brengen. Ook kunt u het zondag 10 november
nog vóór de kerkdienst in de Martinuskerk afgeven.
Alle gevers alvast bedankt…

Daarom willen we u toch vragen om een bijdrage in
de kosten. Die bijdrage kunt u overmaken naar
bankrekening nummer NL81RABO0373724853
t.n.v. Protestantse Gemeente Markelo
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Wij zijn milieu bewust met een boekenmarkt en
rommelmarkt/ kringloopwerk

De kerkenraad maakt zich wel degelijk zorgen of er
in 2025 nog een levensvatbare kerk van Christus is
in Markelo.
Het kerkgebouw zal er mogelijk nog wel staan………
Plannen om
aan een pessimistisch scenario te
ontkomen zijn er wel maar de ‘bemanning’ om de
plannen te realiseren is niet in voldoende mate
aanwezig.

Kerkenraad
Kerkenraad
Zorgen aan het
begin van een nieuw
seizoen
Maakt u zich wel eens zorgen? Of bent u iemand die
de bijbel kent en roept dat Jezus gezegd heeft:
‘Maak u geen zorgen over de dag van morgen want
elke dag heeft genoeg aan zijn eigen……’
De Protestantse kerk in Nederland heeft een
toekomstvisie geschreven: ‘Kerk 2025’
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk2025
Hoe zal het dan gesteld zijn met de kerkelijke
gemeentes en hun kerkgebouwen?

Wat zijn onze zorgen?
Het aantal kerkenraadsleden is volgens de
landelijke kerkordelijke richtlijnen al minimaal en
heeft al moeite genoeg om de noodzakelijke dingen
in goede banen te leiden.
Waar wij als kerkenraad vooral behoefte aan
hebben zijn ‘adviseurs’ of zoals u wilt

Begin volgend jaar is er weer de jaarlijkse actie
Kerkbalans waarbij de leden gevraagd wordt om
een bijdrage in Euro’s om alle uitgaven van de kerk
te kunnen betalen, ook al wordt er ontzettend veel
door veel vrijwilligers gedaan. Het toegezegde geld
wordt gebruikt voor:

Personeelskosten van dominees, koster, medewerkers Martinushof

Gas- en lichtrekeningen van Martinushof en
Martinuskerk

Onderhoud van de gebouwen en verzekeringen
van gebouwen en personeel.

Druk- en verspreidingskosten Kerkblad

‘toekomstbouwers’
Mensen met deskundigheid op verschillende
terreinen, die zich niet voor bijvoorbeeld 4 jaar
willen binden als ‘ouderling’ of ‘diaken’.
Werkzaamheden voor de kerk op ad-hoc basis dus
of in kleine werkgroepen.
Te denken valt aan HR kennis voor ons personeel,
verzekeringskennis, bouwkundige kennis, kennis op
het vlak van subsidieaanvragen etc.

De laatste jaren zijn allemaal afgesloten met flinke
tekorten. Echter dankzij de verkoop van een
pastorie en het feit dat wij formeel van een
gemeente met 2 voltijds predikanten naar een
gemeente met 2 part-time predikanten zijn gegaan,
is de begroting voor 2020 weer redelijk in
evenwicht.
Wat ook blijkt is dat de actie Kerkbalans elk jaar
een lager bedrag aan toezeggingen geeft. Oftewel
we kunnen steeds minder kopen terwijl de kosten
elk jaar hoger worden doordat alle prijzen stijgen.
Wat zijn onze plannen?
De Martinuskerk is voor alle dorpsgenoten. Dat wil
zeggen dat we de Martinuskerk zodanig aan willen
passen, dat iedereen altijd, elke dag, zo naar
binnen kan via de voordeur aan de Grotestraat. Er
is dan in de kerk gelegenheid om even de stilte te
zoeken, even een kaarsje te branden, even je
gedachten op een rij te krijgen, even naar muziek
te luisteren, even te bidden…..
We willen een vlakke vloer in de kerkzaal, de
banken vervangen door stoelen en de kerk
multifunctioneel maken………Wordt vervolgd?

Wat doet de kerkelijke gemeenschap in
Markelo eigenlijk voor ALLE Markeloërs?

Wij willen een vindplaats zijn van Geloof, Hoop
en Liefde.

Wij willen een kerkelijk huis zijn voor iedereen
van jong tot oud, arm of rijk, gezond of ziek.

We accepteren elkaar zoals we zijn en komen in
de kerk tot innerlijke rust.

Tijdens de kerkdienst versterken we de persoonlijke ontmoeting met God.







We Leven met elkaar mee en we bidden voor elkaar
We mogen bij fouten opnieuw beginnen
We bieden pastorale hulp bij ziekte en tegenslagen
We begeleiden uitvaarten en beheren het uitvaartcentrum Markelo
We bieden diaconale hulp aan mensen in binnen- en buitenland

Eigenlijk hoeven we ons geen zorgen te
maken want we vertrouwen er ook op dat God
zijn gemeente nooit in de steek laat!
Verder blijven wij natuurlijk wel behoefte
houden aan geldelijke toezeggingen tijdens de
actie Kerkbalans in 2020, die toereikend zijn
om al het werk te kunnen blijven bekostigen.
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Jeugdwerk
KNUTSELCLUB
Kom jij ook donderdagavond 28 november naar de Martinushof om samen
met andere kinderen van de basisschool een uurtje gezellig samen te
knutselen? We beginnen om half zeven. De kosten zijn € 1,00.
Dit is de laatste knutselavond van 2019.
Heb je vragen over de knutselclub neem dan contact op met Herma
Bonenkamp 06-12435648 of Bonenkampherma@gmail.com
KINDERNEVENDIENST
Zondag 10 november hebben we een mooie oogst-gezinsdienst in de Martinuskerk. We gaan het hebben
over waardering. Iedereen wordt toch blij van een compliment of een bedankje.... Jong en oud is van harte
welkom!
Hulp gevraagd....
Nog een aantal weken en dan begint de adventstijd. Ons project van dit jaar heet "Geef licht". De
voorbereidingen zijn in volle gang. Voor ons project kunnen we wel wat hulp gebruiken. Allereerst hebben
we veel glazen potjes nodig. Helpen jullie mee verzamelen? De potjes mag je inleveren tijdens de KND of
afgeven in de Martinushof. Ook kunnen we hulp gebruiken van handige mensen. Wij gaan iets moois maken
voor in de kerk. Lijkt het je leuk om te helpen, dan kan je je opgeven via volgende mailadressen:
olga_van_het_goor@hotmail.com of marlies0804@hotmail.com.
Wij hebben er zin in en zien jullie graag elke zondag tijdens de kerkdienst van 10.00 uur.
Tot dan! Janneke, Johanneke, Marjolein, Naomi, Olga en Marlies
KINDERKERK
"Op zondag 3 november is er weer Kinderkerk.
De Kinderkerk duurt een klein uur. In deze tijd gaan we spelenderwijs luisteren
naar een verhaal, bidden en lekker samen zingen. We sluiten af met ranja en wat
lekkers. Graag tot ziens op 3 november om 15:00 uur!
Hartelijke groet van de commissie Kinderen in de Kerk
Corine, Marlies, Olga, Janneke, Arne, Marjolein en Baukje"

Algemeen
HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING MARKELO

Zo zal het Eetbaar Erf u verschillende gerechten laten proeven van vroeger.
Het belooft een smakelijke avond te worden.
En we hopen vele dames te begroeten.
De kosten van deze avond zijn € 7.50 p.p. incl.
koffie.
U kunt zich opgeven bij Leidy ter Haar t/m vrijdag
22 november tel. 0547 361733
Of per mail: g.h.e.ter.haar@gmail.com

Op WOENSDAG 27 NOVEMBER hebben wij
het ‘HET EETBARE ERF” uitgenodigd.
Zij willen ons wat vertellen over en laten
proeven van de eetgewoontes van vroegere tijden. Bijna iedereen had een
moestuin en men at in de zomer altijd verse groente. Voor de wintervoorraad ging men wecken, drogen
of inzouten.
Deze verhalen en recepten mogen
niet verloren gaan .
Ook de jonge generatie mag weten hoe het eten
toen gemaakt werd.

OUDERENMIDDAG ANHOLTSKAMP
Op donderdagmiddag 28 november organiseert de
Hervormde Vrouwenvereniging uit Markelo VOOR
ALLE OUDEREN om 14.00 uur een gezellige middag in de Koekoekszaal van Woonzorgcentrum de
Anholtskamp.
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wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten
zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel
hoorde bij hun uniform. Wat moest Martinus nu
doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar
laten staan? Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik
geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de
andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn
mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in
twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man.
En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. De
arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Martinus en vertrok.

“De oude schooltijd”
Veel mensen hebben mooie herinneringen aan hun
kindertijd waarin de school een grote rol speelde.
Een school die zo totaal anders was dan die van
nu…..Schrijven met een kroontjespen en het gebruik van de inktlap.

Gevelsteen Domplein 14 te Utrecht op het gebouw van de
Sint Martinus vereeniging.

Later zag Martinus in een droom dat hij zijn halve
mantel met Jezus had gedeeld. Hij verliet toen het
leger, liet zich dopen en werd kluizenaar in Ligugé
bij Poitiers. Later werd hij bisschop van Tours en
overleed op een van zijn reizen in 397 in Candes.
Al snel werd hij wegens zijn voorbeeldig leven heilig verklaard en stond in hoog aanzien bij de toenmalige Frankische machtshebbers. Toen deze Franken onze Lage Landen veroverden en ook in
Utrecht op het huidige Domplein het voormalige
Romeinse castellum in bezit namen, bouwden zij
daar een kerkje. Als de Angelsaksische missionaris
Sint Willibrord in de zevende eeuw naar de Lage
Landen komt om daar het christendom te brengen,
vestigt hij zich in dit oude castellum; het begin van
de Utrechtse kerk.
Sint Willibrord verbindt Sint Maarten voorgoed met
Utrecht. Hij werd de schutspatroon van de stad
Utrecht, regio en kerk. De Utrechtse stadsvlag en
het stadswapen herinneren met de helften rood en
wit aan de halve rode mantel en aan het witte onderkleed van Sint Maarten en aan zijn daad van
barmhartigheid.
Nog altijd vieren we het feest van Sint Martinus...
Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de
mensen langs. Om ze licht te brengen en vrolijk te
maken.

De letterdoos, het telraam, de grote kolenkachel in
de klas. Soms zaten er wel 50 kinderen in de houten schoolbankjes.
De tijd van het leesplankje, de mooie schoolplaten
(waarbij de meester zo prachtig kon vertellen) en
van Ot en Sien.
Er werden nog veel vaderlandslievende liedjes gezongen uit ‘Kun je nog zingen zing dan mee’.
Op het schoolplein werd gekaatst, geknikkerd, gehinkeld etc.
Het belooft een gezellige middag te worden en we
hopen vele mensen te mogen begroeten.
Hebt u geen vervoer en wilt toch graag komen bel
dan naar Mevr. Leidy ter Haar tel. O547 361733.

Naamgever van onze Martinuskerk
Martinus

was de zoon van een rijke koopman.
Hij werd geboren in 316 in Hongarije.
Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Martinus met een groepje
soldaten naar een grote stad. Het was koud en
mistig. Martinus had zijn lange rode mantel goed
om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk
warm. Ze hadden haast,
want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren
zijn. Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte
er plotseling een arme man op hem af. Hij had
geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je
kon aan hem zien dat hij het erg koud had. "Wat is
er met jou aan de hand?" vroeg Martinus. 'Ach",
rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger". Martinus dacht even na. Hij zou zijn mantel
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Samen collecteren we
omdat we geloven in
delen.
Als Christenen geloven
we dat we geroepen
zijn om te delen in
gebed, in solidariteit
en in gaven.
Door te collecteren
voor straatkinderen in
Oeganda maken we
concreet
dat
we
geloven in delen.

november 2019
Zo 3

Lucas 19:1-10

Ma 4
Di 5

Lucas 19:11-28
2 Samuel 5:17-25

Wo 6

2 Samuel 6:1-11

Do 7
Vr 8
Za 9
Zo 10
Ma 11

2 Samuel 6:12-23
2 Samuel 7:1-16
2 Samuel 7:17-29
Psalm 101
Hosea 6:4-11a

Di 12
Wo 13
Do 14
Vr 15
Za 16
Zo 17
Ma 18

Hosea 6:11b-7:7
Hosea 7:8-16
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19
Lucas 20:20-26
Lucas 20:27-40
Lucas 20:41-21:4

Di 12

Hosea 6:11b-7:7

Wo 20
Do 21
Vr 22
Za 23
Zo 24
Ma 25
Di 26
Wo 27
Do 28
Vr 29
Za 30
Zo 1
Ma 2
Di 3

Hosea 8:8-14
Hosea 9:1-9
Hosea 9:10-17
Psalm 39
Lucas 21:5-19
Lucas 21:20-28
Lucas 21:29-38
Hosea 10:1-8
Hosea 10:9-15
Micha 1:1-7
Micha 1:8-16
december 2019
Micha 2:1-5
Micha 2:6-11
Micha 2:12-3:4

Wo 4

Micha 3:5-12

Do 5
Vr 6
Za 7

Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Psalm 80

Zo 8

Micha 4:1-8

Ma 9
Di 10

Micha 4:9-14
Micha 5:1-5

Groot in het koninkrijk van
God
Gebruik wat je hebt
Met de hulp van de HEER
Plaatsmaken en je plaats
weten
Dienend leiderschap
Bouwplan
Toekomst voor de koning
Streven naar volmaaktheid
God wil liefde …
… maar het volk wil het
niet zien
Hardleers
Geen antwoord
Toch een antwoord
De mond gesnoerd
Woorden van eeuwig leven
Major donor
… maar het volk wil het
niet zien
Dommer dan een ezel
Afrekening
Onvruchtbaar
Klein voor God
Blij vooruitzicht?
Hij komt!
Wees bij de tijd
Misbruik van weelde
Roofbouw
Oordeel
Kaalslag

Denkt u ook nog aan
de spaardoosjes?
Juist de extra aandacht voor straatkinderen in
Kampala is zo hard nodig.
Dankzij hulp van o.a. de Martinuskerk, kunnen
kinderen genieten en is de straat speelterrein in
plaats van bedelterrein.
ZWO hoopt dat u de doosjes na ons actiejaar, in
maart 2020, zwaar en vol weer mee wilt nemen.
Mocht u het doosje niet meer hebben, dan kunt u
ook
een
bedrag
overmaken
naar
het
bankrekeningnummer van de diaconie:
NL65RABO0340700327 o.v.v. Oeganda.
Namens de kinderen en hun familie wil de
ZWO/KerkinActie-groep u hartelijk bedanken
voor uw ondersteuning van dit werk.

Expansiedrift
Wil je de waarheid horen?
Lijden door leiders
Valse profeten zorgen voor
valse gerustheid
Verlangen
Doelgericht
Gebed om terugkeer
Advent 2
Verenigde naties
Verloskunde
Zicht op Betlehem
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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.

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

Als u dit blad in de bus krijgt is het al bijna de
dag van de 3 gangen maaltijd in de Martinushof.
Die is op donderdagavond 7 november. Aanvang
18.00 uur.

RADIO KERKLOKAAL
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactie adres: Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

Het wordt vast weer een gezellig samenzijn met
lekker eten en zoals altijd is de opbrengst van de
avond bestemd voor de straatkinderen in Kampala,
Oeganda.
We vragen €7,50 voor een 3 gangen menu.
U hebt keus uit 2 soorten soep, 3 verschillende
hoofdgerechten en een lekker toetje na. Laat u
verrassen!
Hebt u zich nog niet opgegeven en u komt toch
dan kan het zijn dat er niet voldoende eten
is……..of delen we de worst in kleinere stukjes.
We hopen op een mooi bedrag voor de
straatkinderen in Oeganda.

Diaconaal halfjaar? Ja gaaf!
Wil jij een paar maanden iets heel anders
doen? Heb je tijd nodig om na te denken
over een vervolgstudie? Vind je het leuk
om met andere jongeren je handen uit de
mouwen te steken? Denk dan eens aan
een diaconaal half jaar in de Herberg in
Oosterbeek. Per 1 februari is er plaats. Op
een ontspannen manier doe je veel ervaring op en kun je werken aan je persoonlijke leerdoelen. Geef je op voor een meeloop dag, ervaar de sfeer en ontdek of het
bij je past. Lees meer op onze website:www.pdcdeherberg.nl
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SCHOLEN OP HET KERKELIJK ERF
Elserike op bezoek bij de Martinuskerk
Op 10 oktober kwamen alle leerlingen van Daltonschool
Elserike op bezoek bij onze kerk. Ongeveer 85 kinderen
arriveerden om 11.00 uur
per fiets en auto. Iedereen werd welkom geheten
in de kerk na het zingen
van het lied: “Dank U
voor deze nieuwe morgen”. Daarna stond er in
de Martinushof ranja met
iets lekkers klaar. De tafelmoeders en vele andere vrijwilligers stonden
paraat om alles in goede
banen te leiden.
Om ongeveer 11.30 uur werd het startsein voor de ontdekkingsreis in en om
de Martinushof en Martinuskerk gegeven. In vijf groepen werden de kinderen
rondgeleid. Te merken aan de enthousiaste reacties waren ze onder de indruk
van de mooie Martinuskerk. En dat er bij de stichting Heemkunde zoveel fotomateriaal aanwezig is! Zelf wat op het orgel laten horen was natuurlijk ook prachtig. En een kijkje achter de
schermen bij het uitvaartcentrum blijft bijzonder.
Nadat de vragenlijsten door alle groepen waren ingevuld was het tijd voor de lunch in de Martinushof. Omdat de zomer voorbij is was buiten zitten dit keer geen
optie, maar in de grote zaal van de Martinushof werd
het alsnog een hele gezellige boel door al die enthousiaste kinderstemmetjes. De werkgroep “Het Eetbare
Erf” van stichting Maarkels Landschap bakte ook dit
keer weer ontelbare wentelteefjes waar de kinderen
volop van gesmuld hebben. Na afloop was er voor
iedereen een ijsje.
Ten slotte ontvingen alle kinderen een certificaat van de Martinuskerk en werd afgesloten met het zingen van
een liedje. De Martinuskerk kan weer terugkijken op een geweldige dag. Nu zijn
alle basisscholen van Markelo op bezoek
geweest. De kerkenraad wil langs deze
weg nog eens alle vrijwilligers en sponsoren bedanken die hun steentje bij
hebben gedragen aan de organisatie van
deze dagen.
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Brookduo kerkentour:

’t K’oole testament

‘t K’oole testament is de vijfde winterse vertelling, voor de Brook duo kerkentour, geschreven door streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat.
Het succes van de kerkentour is ongekend gebleken en smaakt naar meer. Ruim 25000 bezoekers zagen de vorige
vier vertellingen in verschillende kerken in de regio. Het eerste verhaal Mirrewinter is verfilmd en trok 15000 bezoekers. Een tweede film is in de maak.
” ‘t K’oole testament” is het nieuwe verhaal en wordt ondersteund met dialectliedjes, gedichtjes, lichtshow, beelden
en afsluitend het “Stille nacht”.
De zoon van garagehouder Zilverdam, Tonnie, heeft grootse plannen. Amerikaanse auto’s zijn de toekomst. Zijn
bravoure botst met de bescheiden en verstandige karakters van zijn ouders. Maar Tonnie zet door en komt in financiële problemen. Zijn omhooggevallen vriendin, boerendochter Catherina Daalder, moet hem uit de brand helpen.
We nemen U mee naar 1963. The Moodchers en de Pongersband spelen Rock & Roll bij café Hargeerds (de Kroon).
De jeugd dorst zich uit in Polkadots petticoats, jeans, puntschoenen en vetkuiven. Een bewogen jaar zo zal gedurende het verhaal blijken……..Vele herinneringen zullen boven komen.
Na de voorstellingen is het nieuwe boek ’t k’oolde testament verkrijgbaar.
Datum: zaterdag 7 december
Tijd: 14.00 uur en om 20.00 uur
Waar: Martinuskerk Markelo
Kaarten: á € 10, - zijn te koop in de Martinushof:
Op dinsdagavond 12 november, op donderdagochtend 14, 21 en 28 november en op donderdagavond 21 november.
Of reserveer uw kaarten door een email te sturen naar
scriba.markelo@gmail.com, onder vermelding van uw naam, adres en het aantal kaarten.
U ontvangt als antwoord op uw reservering ons bankrekeningnummer.
Nadat uw bijdrage op onze rekening is bijgeschreven wordt uw reservering definitief.
Indien er op de dag van de voorstellingen nog kaarten over zijn, worden deze in de Martinushof verkocht voor aanvang van de voorstellingen.
Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Najaarsconcert in de Pniëlkerk in ALMELO
Zending over Grenzen organiseert op zaterdag 16 november een najaarsconcert in de Pniëlkerk (aan de Rembrandtlaan) met medewerking van
Gospelkoor Onderweg en Joke Buis. Het koor zingt eigen repertoire en
Joke Buis brengt een aanstekelijke mix van bekende kerkliederen en nieuwe
liederen uit haar net gestarte meerjarenproject ‘Vertrouwd & Nieuw’.
Gospelkoor Onderweg
Het enthousiaste vijftig leden tellende gospelkoor ‘Onderweg’ bestaat ruim
45 jaar. Met een professionele band en onder leiding van dirigent André Bijleveld brengt
Onderweg de
boodschap
van Gods oneindige liefde en trouw; van black gospel
tot eeuwenoude gezangen, Opwekking, moderne arrangementen en liederen van internationale tekstschrijvers en artiesten zoals Kirk Franklin en Hans
Christian Jochimsen. Onderweg is ook bekend door
het Paasproject ‘Het is Volbracht’ en ‘Ik ben’ over de
relatie tussen God en mens.
Joke Buis
Zangeres Joke Buis is al langere tijd landelijk bekend
als enthousiast vertolker van bekende oude kerkliederen, zoals bekende gezangen, liederen van Johannes de Heer
en klassiekers uit de opwekkingsbundel. Vanaf medio 2019 is Joke een nieuw muzikaal project begonnen, onder de
noemer ‘Vertrouwd & Nieuw’, waarmee ze nieuwe gezangen en luisterliedjes aan dit repertoire toevoegt. Bezoekers
van de Zending over Grenzen concerten krijgen alvast een voorproefje van Joke’s ‘Vertrouwd & Nieuw’ programma,
waarin de wisselwerking tussen oud en nieuw en het thema ‘Vertrouwen’ centraal staan.
U bent van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. Voor meer informatie en kaarten kijk op:
www.zendingovergrenzen.nl/concert
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De klok klinkt nog het zelfde
alleen de tijd verglijdt.
Op zondag spoort hij mensen aan,
in nachten tellen wij de niet geslapen
slagen
en op het kerkhof luidt hij droevigheid.
Bij twaalf rook je het koken,
rond zes verscheen het brood.
Voor acht klonk de versnelde pas,
de halte stond vol wachtenden.
In mei het zwijgen in de acht.
Ik denk aan al die keren
dat wij ons haastten naar Gods huis,
de klok die ‘kom maar’ luidde.
In dat ritme liepen wij
en in dat ritme fietsen wij.
‘Kom maar, kom binnen, voel je vrij!’
Coby Poelman-Duisterwinkel

