


 
  

 
HET VADERHART VAN GOD ZIEN 

 
De zanggroep Sela heeft een nieuwe cd uitgebracht, getiteld: Thuis. Op de voorkant is een afbeelding van 
Rembrandt bij Lucas 15, waar Jezus met voorbeelden duidelijk wil maken hoeveel God om ons geeft. Dan 
vertelt Jezus over een vader, die twee zonen heeft, van wie er één het huis uitgaat om met feesten en 
uitgaan te genieten van het leven. Wanneer al zijn geld opraakt, vindt hij werk bij een varkenshouder. Hier 
komt hij tot bezinning. Hij besluit om terug te keren naar huis, waar hij een warm welkom ontvangt. Er 
wordt een feestelijke maaltijd aangericht. Maar hij treft er ook zijn broer aan, die deze gastvrijheid van 

zijn ouders niet kan volgen en boos is. Die broer kan geen begrip opbrengen voor vergevingsgezindheid en 
een feestelijk onthaal voor zo’n nietsnut. 

 
Bij ons hangt deze afbeelding van Rembrandt op 
een prikbord boven. Wanneer je naar een 
slaapkamer gaat, passeer je deze. Maar we letten 
er amper op. Dat zal ook komen, omdat er weinig 

licht op valt. Maar wie schenkt er in het echte 
leven wel aandacht aan God, die door Jezus met 
vader wordt aangesproken? Velen gaan voorbij 
aan dit geloof of doen er weinig mee. Als ik me 
indenk hoe God uitziet naar ons, maar zo weinig 
gehoor vindt, dan laat mij dat niet onberoerd. 

 
Er zijn genoeg redenen te noemen voor dit gemis 
aan belangstelling. Toen een vijf jaar geleden aan 
gemeenteleden tussen 30 en 45 jaar werd 
gevraagd wat de kerk voor hen kan betekenen, 
was pastorale aandacht een reactie bij situaties 
van zorgen om bijvoorbeeld de gezondheid. Vele 

dertigers en veertigers deden weinig met de kerk, 
wat doet vermoeden dat hun omstandigheden 
goed waren. Of geloof dan weinig voor hen 
betekent is hiermee niet gezegd, maar in 
persoonlijke contacten kom ik regelmatig tegen 

dat pas ziekte de aanzet geeft om weer met 
geloofsvragen bezig te zijn. Tot die tijd was men 

er niet zo mee bezig.  
 
Het ontbreken van een daadwerkelijke 
verbetering in moeilijke situaties vormt meteen 
een andere reden, waarom een aantal kan 

afhaken. Is er werkelijk een God, die om je geeft? Er zijn talloze voorbeelden waar die hulp zeker wordt 

ervaren, maar bij wie er niets lijkt te veranderen, kan een blijvend zoeken van God in gebed wel lastiger 
worden. De ervaring van onverhoorde gebeden ondanks vertrouwen in God, is reëel.  
 
Spreken over God als een persoon met wie je in contact kunt komen, wordt ook niet door iedereen 
gedeeld. God is voor velen niet meer dan een vage voorstelling dat er iets moet zijn. En laten we wel 
wezen: als het over God gaat, zijn er genoeg onbeantwoorde vragen. God gebruiken we als een 
aanduiding van een hogere macht, die ons omvat en kent, die overal aanwezig is, die de oorsprong is van 

het heelal. Dat alleen al is zo veel. Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven. En de stap om zulk een 
geloofsovertuiging niet aan te kunnen nemen, is dan ook niet zo groot.  
 

Anders wordt het wanneer je wel gaat zien, dat God staat voor een werkelijkheid en betrokken is op jouw 
bestaan. Maar deze uitspraak roept meteen de tegengestelde ervaring op, die anderen dan kunnen 
inbrengen. Het blijft zo persoonlijk. Als ik het op mezelf betrek, dan kan het me raken, wanneer God me 
niet loslaat, maar verder met me wil gaan, ondanks situaties waarin ik het af laat weten. Het zien van die 

blijvende zorg, waardoor je het toch weer in je leven met Hem gaat wagen, wens ik u toe. Hoe dichtbij 
komt het, wanneer je dat bij mensen ondervindt in je nabije kring, een vader of moeder, een vriend of 
vriendin, een trouwe metgezel, een lieve buur. Laten zij de verbeelding zijn van die grotere en 
omvattender liefde, waaruit wij allen mogen putten. MD 
 



 
  

 

 

Zondag 6 okt. Martinuskerk 
10.00 uur  ds. A. Braakman uit Goor 
Eindcollecte: Diac / Stichting Theo de Wit (Sri-Lanka) 

Zondag 13 okt. Martinuskerk Themadienst 

10.00 uur  ds. D. v d Boon 
Eindcollecte:  CvK / Themadiensten 

Zondag 20 oktober 
      Martinuskerk 
      10.00 uur  ds. A. Gouma uit Rijssen 
      Eindcollecte: CvK / St. De Zonnebloem 
      Stokkum buurtdienst 

      10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
      Collecte: CvK / buurtdiensten 

Vrijdag 25 okt. Anholtskamp zangavond 

18.45 uur  hr. G. Beltman 
Collecte: Diaconie 

Zondag 27 okt. Martinuskerk  

10.00 uur  ds. S. Bijl uit Groningen  
Eindcollecte: Diac /  Ned. Bijbelgenootschap 
 
Zondag 3 nov. 
      Martinuskerk 
     10.00 uur  mw. D. Beuving - Dannenberg  
      Eindcollecte: CvK / Orgelfonds  

      Elsen buurtdienst 
      10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
      Eindcollecte: CvK / Buurtdiensten  

Woensdag 6 nov. Brookschole Dankdag 
15.00 uur  mw. F. Venema uit Almelo 
Collecte: CvK en 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rectificatie:  

Helaas hebben wij 

vergeten te vermelden als 

mede sponsor van de 

open kerkdagen. 

Protestantse Gemeente Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
Kerkenraad: 
Preses: Dhr. H.J. Bolink 
Email: h.bolink27@gmail.com 
Stationsweg 28, Markelo 
Tel. 06 53 852090 
Scriba: Mw. G. Rabe Lochemseweg 20, 
Markelo. Email: scriba@pkn-markelo.nl 
Tel. 0651 424315 

Voorgangers:  
Ds. M. Dijkstra,   Tolweg 3  Markelo 
Email: martends@outlook.com 
Tel. 0547 361238 
Vrije dagen:  maandag en zaterdag 

Ds. R. Nijhuis, Stokmansveldweg 14,  Rijssen 
Email:  r-n@r-n.nl  
Tel. 06-53757103 

Koster:  Jeroen Noltus 
Email: martinushof@pkn-markelo.nl 
Tel. 0547 363890  

Kerkelijk bureau:  
Adres: Kerkplein 41,  tel. 361242 
E-mail:  kerkburo@pkn-markelo.nl 
Openingstijden: maandag  van 10 -12 uur 
Mw. Baukje Hoevink  (financiën) 
Woensdag & vrijdag van 10 - 12 uur 
Mw. Teuni Hoogendam  (leden adm.) 

College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL73RABO0340701153 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL65RABO034 0700327 
Noabers:  
Bankrekening:  NL59RABO0373724861 

Redactie Markelo’s kerkblad: 
Mevr. D. Klein Horsman,  
De Hiele 24, tel. 361709 
Mevr. B. Noteboom,  
Goorseweg 45, tel. 0611212909 
Dhr. M.H. van Vrouwerff,  
Holterweg 15 Laren(gld), tel. 0573-462582 
Dhr. F. van Zwol,  
Fokkerstraat 4, tel. 362652 
 
Het volgende blad verschijnt op:   
                      6 november 2019  
Inleveren kopij vóór: 24 oktober 2019 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau in de 
Martinushof 

Kerkdiensten 

In verband met de privacy wetgeving (AVG) is herroeping 
mogelijk. Dit houdt in dat u bezwaar kunt maken over het 
plaatsen van een foto of het noemen van een naam 
zonder toestemming en dat u deze naam of foto in de 
digitale versie kunt laten verwijderen. 

mailto:h.bolink27@gmail.com
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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BIJ DE DIENSTEN 

 

 

ANHOLTSKAMP 
Op 25 oktober 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. 
 

THEMADIENST MARTINUSKERK 
Op zondag 13 oktober komt er een eind aan een 
jarenlange traditie van ‘themadiensten’. De rek lijkt 
er wat uit – en het is een prachtig moment om te 
gaan onderzoeken wat nieuwe kansen en nieuwe 
mogelijkheden zijn. Daarom wil ik beginnen om 
namens velen het team dat de laatste tijd de the-

madiensten georganiseerd heeft van harte te be-
danken: Anita, Gerdien en Marije: jullie zijn een su-

pergoed drietal en hebben het maar geklaard – al 
die jaren. Heel veel dank! 
Bij de themadienst van zondag 13 oktober gaat u 
om 10.00 uur iets bijzonders meemaken. De leden 

van het team gaan u iets vertellen, dat ons allen 
aangaat en zeker zal raken. Twee zéér persoonlijke 
verhalen en een Bijbelverhaal, waarin zo enorm 
veel te herkennen valt van de stress waardoor we 
allemaal kunnen worden overvallen. In de dienst 
worden ook twee zeer pakkende gedichten gelezen 
van mijn goede vriend ds. Frans Ort uit Die-

ren/Rozendaal. 
Tot zondag 13 oktober in de Martinuskerk – in een 
kerkdienst voor álle Markeloërs!   
Namens de voorbereidingsgroep en DvdB 
 
BUURTDIENSTEN 
Op 20 oktober is er een buurtdienst in Stokkum, 

twee weken later volgt er één in Elsen. Van beide 
diensten moet de voorbereiding nog beginnen, 
maar we nodigen allen uit die zich betrokken weten 
bij deze buurtschappen om te komen. In een onge-
dwongener sfeer dan in de kerk is er volop ruimte 
tot ontmoeting en bezinning. Wees welkom! Dat 

geldt natuurlijk ook voor de dankdienst op woens-
dagmiddag 6 november in de school in Markelose-
broek, waar Fien Venema uit Almelo hoopt voor te 
gaan.  
 
DOPEN? 
Op zondag 17 november a.s. is er een doopdienst. 

Er is al één dopeling bekend.  
Graag even een mailtje als je ook jouw kind in die 
dienst wil laten dopen. Misschien ben je recent, of 
al wat langere tijd geleden, vader of moeder ge-

worden en is er van dopen nog niet gekomen. Mis-
schien heb je vragen rondom het dopen of is het 
lastig omdat je als ouders daar niet helemaal het-

zelfde over denkt. Aarzel niet om vrijblijvend con-
tact met mij op te nemen om hierover van gedach-
ten 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 

Foto van de doopdienst van 15 september waarin Anne, 
dochter van Rob Kurpershoek en Janet Kurpershoek-Rabe 
en Hielke, de zoon van Mark Boode en Heidi Ruiterkamp 
gedoopt zijn.  

 
AGENDA 

7/10 en 4/11: Op iedere eerste maandagavond van 
de maand van 19.00 tot 19.45 uur zanguur onder 
leiding van Bep van der Zwan in de Martinushof; vindt 
u het fijn om te zingen, wees welkom! U hoeft geen 
geoefend zanger te zijn, maar mag meedoen om 
minder bekende liederen uit het liedboek en andere 
bundels te leren kennen.  

10/10 en 31/10: Gesprekskring met  ds. Deodaat v 

d Boon in de Martinushof. Aanvang 13.30 uur 

 
5/11: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg over 
het onderwerp ‘Keltisch christendom’, als vervolg op 

wat we eerder bespraken van de geloofsgemeen-
schap op het Schotse eiland Iona. Plaats: Fokker-
straat 4 (bij één van de deelnemers, Frits van 
Zwol), aanvang: 20.15 uur. Leiding bij ds. Marten 
Dijkstra. Belangstellenden zijn welkom. 

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 pro-
ject: Straatkinderen in Kampala, Oeganda. 

9/11 9.00 uur Opmaken van de fruitbakjes in de 
kerk of consistorie. 

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 lan-

taarn, 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 ge-

sprek kunt voeren. Hartelijk welkom!  
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GEBOREN 
Bij Henry Sluiter en Marjolein Lambers is op 9 sep-
tember zoon Alexander geboren, voluit: Alexander 
Gerrit Berto. Hij is het broertje van zijn tweejarige 
zus Isabel. Op de geboortekaart staat: Je hebt twee 
kleine handjes, geef ons er allebei één. Dan leiden 
wij je de wereld rond totdat je zegt: ‘Ik kan het wel 
alleen.’  

Daar wil ik aan toevoegen, dat er nog een is, die 
ons voor wil gaan en de wegen wijzen waarop onze 

voet kan gaan: God, of dichterbij in voorstelling: 
Jezus. Bij Hem kunnen we allen terecht, zowel ou-
der als kind. Gefeliciteerd, dat wil zeggen: geluk 
toegewenst! Wie dat persoonlijk wil doen, kan te-

recht op hun woonadres: Oldenhof 13.  MD 

WIJ GEDENKEN 
Op 21 augustus overleed in het ziekenhuis te De-
venter Hanna Tjoonk-Stegeman van de Rijssense-
weg 14 op de leeftijd van 94 jaar. Ze woonde bij 
haar dochter Dina en schoonzoon Gerrit van Zeijts. 
Mede dankzij hun aanwezigheid en zorg kon ze 
thuis blijven wonen. Hanna is geboren op een boer-
derij aan de Witterietsweg. Deze brandde in 1933 

af, maar werd ernaast weer opgebouwd. In de oor-
log stortte er een vliegtuig neer. Hanna ging op 
haar veertiende in betrekking, onder andere bij 
mensen in Holten. In die periode leerde ze Hendrik 

Tjoonk kennen, met wie ze in 1946 trouwde en ver-
huisde naar zijn woning aan de Rijssenseweg. Ze 

kregen twee dochters, Dina en Truida.  
Door ziekte was Hendrik al snel niet meer goed in 
staat om het zwaardere werk te verrichten op hun 
boerderij. Hanna nam veel van die taken over. In 
1988 overleed hij. Ze werd nog oma van vier klein-
kinderen en opoe van negen achterkleinkinderen. 
Hanna kon erg van hun aanwezigheid genieten en 

het was haar niets te veel gevraagd als kleinkinde-
ren wasgoed brachten om te strijken. In haar ver-
liezen ze een lieve en sterke vrouw, die er altijd 
was. Moge er voor Hanna een nieuw leven aanbre-
ken. MD 
 
Roelie Lubbers overleed op 26 augustus in haar 

slaap. Op 5 augustus vierde ze haar 65e verjaardag. 
In haar herdenkingsdienst stonden we stil bij twee 

belangrijke ijkpunten in haar leven:  
God zorgt voor mij, Hij is mijn herder.  
En:  Hij legt zijn stille dauw van rust in onze duis-
ternis. Hij is de stille stem in ‘t hart.   
Deze laatste twee zinnen zijn ontleed aan Lied 836 

(Gezang 463 LvdK). 
Roelie heeft geen gemakkelijk leven gehad. Op jon-
ge leeftijd moest ze leren omgaan met een ziekte 
die niet verdween. Het is in deze periode dat ze 
kracht vond bij de woorden van dit lied. Ze had een 

groot geloof- en Godsvertrouwen. Dat blijkt uit het 
gedicht “Alleen zijn”, dat ze als boodschap voor 

haar nabestaanden achterliet.  
Ze was trouw in haar contacten met degenen die 
haar dierbaar waren en naar haar omzagen. Het 

was haar wens om te gaan slapen en niet meer 
wakker te worden. God heeft haar wens vervuld. Hij 
heeft naar haar omgezien, ook in haar dood.  Wij 
weten dat ze geborgen is in Zijn Vaderhand tot aan 
haar opstanding.   W. Lubbers. 

 
Op 12 september overleed, op bijna 82 jarige leef-

tijd,  de heer Arend Hendrik Heilersig van de Enke-
laarsweg 26.  Boven de kennisgeving van zijn over-
lijden heeft de familie de tekst geplaatst: ‘Beperkt, 
maar zo voelde hij zich niet’.  Sinds zijn geboorte 
was Arend zowel geestelijk als lichamelijk beperkt. 
Op z’n driewieler was hij een bekende verschijning 
in Markelo en omgeving. Vier generaties Heilersig 

maakte hij mee op het erf daar aan de Enkelaars-
weg. Ook in de buurt was hij een gezien persoon. 
Regelmatig nodigde hij zichzelf ergens uit om even 
te komen buurten.  
In de dienst van afscheid en herinnering, die werd 
gehouden op 19 september, herdachten we Arend 
in het Licht van Psalm 139. De kinderen van broer 

Gerrit Hendrik en schoonzus Dina vertelden over 
Arend die zo’n belangrijke rol in hun leven speelde. 
Achternicht Anke had een ontroerend gedicht ge-
maakt voor haar ‘2e opa’. 

Arend Heilersig, wie kent hem niet? We hebben af-
scheid van hem genomen in het vertrouwen dat 

God hem door en door gekend heeft. Sterker nog 
dat God hem nog steeds kent!  Arend’s lichaam leg-
den we in de aarde, naast zijn ouders,  terwijl de 
zon op het open graf scheen. Het leek wel een 
knipoog van God….. 

ds. Rob. Nijhuis 
 

 

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

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

email: gb.vv@kpnplanet.nl 
 

Alleen zijn 
Alleen zijn betekent niet eenzaam 

alleen zijn geldt niet als straf. 
Alleen zijn met mooie gedachten; 
gedachten neemt niemand je af. 

 
Alleen zijn met dierbare doden; 

alleen zijn met herinnering 
aan tijden, die lang reeds voorbij zijn; 

aan alles wat kwam en wat ging. 
 

Alleen………ongestoord in je kamer:  
de dingen vertrouwen om je heen,  

een rustig en zuiver geweten, 
dan ben je gelukkig ……… alleen! 

 
Wie zo het alleen zijn kan dragen 

wie zich verzoent in zijn lot, 
die spreekt niet van eenzame dagen, 

die leeft in vertrouwen op God! 
(Dichter onbekend) 
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Een half jaar nadat kanker bij hem was geconsta-

teerd is op 21 september 2019 Henk, oftewel Hen-
kie Ouwendijk overleden. 
Zijn broer Roel die hem in die periode ook zoveel 
mogelijk heeft gesteund schreef in zijn memoires 
over Henk: ‘Door de tegenslagen die hij heeft ge-
kend  was hij een vechtertje geworden, maar deze 
ziekte maakte hem te-neer-geslagen.’ 

Geboren op 6 mei 1950 aan de toen nog Klop-
pertsteeg, is  Henk op jonge leeftijd al gepassio-
neerd van muziek. Uiteindelijk zal hij 40 jaar lang 
actief lid zijn van de Fanfare; waaronder bestuurslid 
van de drumband. Maar menigeen kent hem als 
Henk met de grote trom. 

Ook is hij voorzitter van de FNV, regio Markelo ge-
weest. Elkaar voorthelpen was daarbij zijn motto. 

Jarenlang heeft hij met veel plezier gewerkt als 
metselaar en mocht daarbij in zijn vrije uren ook 
graag anderen helpen. 
Zijn huwelijk met Dirkje eindigt na ruim 30 jaar. 
Het gemis over hun overleden kindje zorgde voor 

veel verdriet, maar was voor hen beiden moeilijk 
bespreekbaar. 
Nadien krijgt Henk een relatie met Wilma. Twee 
maatjes die samen fijne jaren hebben, totdat Wilma 
na een kort ziekbed overlijdt. 
Henk Ouwendijk, een eerlijke en sociale man; een 
geboren en getogen Markeloër is heengegaan.  

Marja Zandjans 
 

 

Op 22 september overleed Henk Agterkamp in de 
hospice in Rijssen. Op 1 oktober zou hij 80 jaar zijn 

geworden. Henk is geboren in Haarle, maar groeide 
vanaf zijn tweede op op een boerderij aan de Win-
terkamperweg, waar zijn ouders naartoe waren 
verhuisd. Hier is de basis gelegd voor zijn blijvende 
liefde voor vee. Als tiener kwam hij aan het werk bij 
de firma Klumpers, waar hij meehielp met het sor-

teren en inpakken van eieren. Later ging hij aan de 

slag bij de molen in Elsen. Vanwege psychische 
problemen is zijn moeder vanaf 1970 opgenomen in 
Brinkgreven in Deventer. Op latere leeftijd heeft 
Henk een relatie gehad, maar dit raakte weer uit. 
Sindsdien is hij vrijgezel gebleven, maar hij wist 
zich goed te redden. Hij onderhield een grote moes-

tuin en bleef enkele koeien verzorgen, nadat hij was 
gestopt met melkvee. Pas de laatste jaren liet zijn 
gezondheid hem wat in de steek. Hij was bevriend 
met een aantal kameraden en had steun van buren 

en familie. Op vaste dagen deed hij de boodschap-
pen of maakte een fietstocht met Teunis en Riky 

Kempers van de Rietdijk, die veel voor hem hebben 
betekend. Moge Henk vrede hebben gevonden bij 
God, zijn hemelse vader. MD 

 
Op zondag 22 september overleed Hanna Bussink-
Meengs op de leeftijd van 89 jaren. 
Hanna Meengs werd op 11 september 1930 geboren 
op de Kleine Weerd in Stokkum. Vanwege de oor-
logsjaren kon zij de huishoudschool niet afmaken 
en kwam zij thuis aan het werk. 

Op 14 november 1956 trouwde Hanna met Arend 
Jan Bussink en kwam door haar huwelijk in de Dij-
kerhoek te wonen. Daar werden Henk, Willy en Jan 
geboren. In 1981 verhuisden ze naar de Slagendijk 
– een verhuizing met een nieuwe start, die voor 
Hanna een hoogtepunt vormde in haar leven. 

Hanna was een lieve vrouw, die zichzelf bepaald 
niet op de voorgrond plaatste. Zij kon met de ge-

wone en kleine dingen zeer gelukkig zijn en het 
welzijn van Arend Jan, de kinderen en kleinkinderen 
was haar een groot goed. Ze had een groot ver-
trouwen in de mensen om haar heen en leefde met 
hen mee. Maar Hanna wilde en kon zich niet op-

dringen aan de ander. Zo was zij. Maar haar be-
trokkenheid, haar liefde en zorg waren er bepaald 
niet minder om. 
In de afscheidsdienst probeerden wij op grond van 
wat wij hebben begrepen van de wijze waarop Han-
na in het leven stond, te bedenken wat een definitie 
van geluk zou kunnen zijn. We kwamen er bij uit te 

zeggen, dat ‘geluk het vermogen is, dat je kunt 
houden van wat je hebt’. Op deze manier was Han-
na, ondanks de zorgen en het verdriet, dat zij ook 
heeft gekend, een gelukkig mens. Zij had het ver-
mogen ontvangen om te kunnen houden van wat zij 

hád. 

Mogen de vele goede herinneringen aan Hanna, 
haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen en 
alle anderen die in haar nabijheid waren tot bron 
blijven van dankbaar terug zien op een mooi en vol-

tooid leven. Het is goed zo.     (DvdB) 

PASTORALE TEAM NOORD 
Janna Overbeek-Haverslag is gestopt met bezoek-
werk op adressen aan de Holterweg, Loosboers-
straat en het begin van de Tolweg. Op zondag 29 

september hebben we onze dank en waardering 
uitgesproken voor haar aandeel in een belangrijke 
taak van de kerk: omzien naar elkaar, naar het 
voorbeeld van Jezus. Om die taak blijvend te kun-
nen invullen zijn er mensen nodig. Wie voelt zich er 
verantwoordelijk voor en zou haar taak over willen 
nemen? Laat het ons weten. MD 

VRIJ  
Van maandag 21 oktober tot en met zondag 27 ok-
tober is mijn vrije week gepland. Zo nodig nemen 
anderen voor mij waar. MD 

WIJZIGING EMAIL 
Wij (Aafke en ik) zijn overgegaan 
naar een andere internetprovider. 
In het vervolg ben ik bereikbaar via:         
martends@outlook.com.    

mailto:martends@outlook.com
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Op 17 december 2017 is ds. Rob Nijhuis bevestigd 
als predikant in de Martinuskerk. Aansluitend heeft hij 
zijn werk als dominee in onze Gemeente opgepakt. 
Velen van u hebben in de afgelopen periode met hem 
kennisgemaakt.  
Op 1 augustus 2019 is in overleg met het 
Dienstencentrum in Utrecht overeenstemming bereikt 
dat Rob Nijhuis de komende vier jaar aan onze 
Gemeente verbonden blijft. Namens de Kerkenraad 
wensen wij Rob veel succes en Gods zegen toe bij 
het uitoefenen van zijn taak in Markelo.  
 

 
 

 
GESPREKSGROEP 

‘Op verhaal komen’ 
Donderdag 19 september was de aftrap van de ge-
spreksgroep ‘op verhaal komen’. We hebben ons di-
rect maar op Genesis 1 gestort en hadden daarbij 
een vruchtbaar en zeker boeiend gesprek naar aan-
leiding van een aantal niet onbelangrijke ontdekkin-
gen in dat óver-bekende verhaal. Een prima mid-

dag! Op donderdag 10 oktober zetten we onze 
ontdekkingstocht voort om 13.30 uur. Onze bij-
eenkomst duurt dan tot 15.00 uur. Met drie afmel-
dingen vanwege de eerste keer komen we op negen 
man/vrouw. Dit houdt in, dat er zeker nog plaats is 
voor zes mensen. Ga jij dus ook mee doen? 
Op 10 oktober lezen we psalm 23 – een psalm van 

de herdersjongen die koning werd. Een prachtige 

psalm, die een aantal zeer verrassende elementen 
in zich bergt. Kom mee lezen! 
Deodaat van der Boon 
Het is voor mij makkelijk als ik vooraf weet dat je 
komt. Daarom hierbij mijn gegevens:  

E-mail: jadvanderboon@gmail.com en telnummer: 
06 23962861 
 
GESPREKSGROEP(EN) ‘BASICS’  
Er is een mail-duiveltje aan het werk geweest, maar 
dat mailduiveltje heeft leuke dingen opgeleverd! Zo 
zie je maar: Johan Cruijff heeft nog steeds gelijk: 

elk nadeel heeft z’n voordeel!!! 
Waar er op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur een 
gespreksgroep gepland stond voor ‘oudere jongeren 
(25 – 45 jaar)’ werden ineens ook mensen van alle 
leeftijden (bijvoorbeeld van 75 jaar en nóg jonger) 
uitgenodigd. Dat klopt dus niet. Maar er blijkt ook in 

de categorie van pak ‘m beet 50-plussers veel ani-

mo te bestaan voor een frisse gespreksgroep over 
bekende Bijbelverhalen. 
Daarom stel ik het volgende voor: op dinsdagavond 
8 oktober komen we met iedereen die daar zin in 
heeft om 20.00 uur in de Martinushof bij elkaar. We 
maken daar gewoon een start met belangstellenden 

van pak ‘m beet: vijfentwintig jaar tot (veel…) ou-
der. Dus kom vooral ook, wanneer je zesenzestig 
(ben ik  ook!) jaar of ouder bent en je je veel te 

jong voelt om oud genoemd te worden. 
We gaan aan het eind van die bijeenkomst beden-

ken of we gaan opsplitsen voor de volgende keren 
en welke data, tijden en frequentie het meest han-
dig zijn. 

Mijn aanvankelijke bedoeling was om ‘creatief’ rond 
de oude Bijbelverhalen te gaan werken. Dat kunnen 
we zeker doen. Maar ik wil zeker ook als mogelijk-
heid openhouden, wat ik in Wassenaar met veel 
succes jaarlijks deed: ‘Basics’. Ik bedoel daarmee: 
we lezen door het jaar heen een paar ‘Basic’ verha-
len (overbekende verhalen dus) en proberen ze in 

het licht van 2019/2020 te verstaan. Super interes-
sant en buitengewoon belangrijk, wil je in de kerk 
nog een beetje ‘bij de tijd’ blijven. Kortom: kom op 
dinsdag 8 oktober om 20.00 uur naar de Mar-
tinushof en bekijk of het voor jou iets gaat wor-
den!  

Deodaat van der Boon 
Ook hiervoor geldt dat het makkelijk is als ik weet 

dat je komt. Daarom hier mijn gegevens:  
E-mail: jadvanderboon@gmail.com en telnummer: 
06 2396 2861 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkenraad 

 

 

 
Kerkenraad  

Vorming en toerusting  

 

mailto:jadvanderboon@gmail.com
mailto:jadvanderboon@gmail.com
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SCHOLEN OP HET KERKELIJK ERF 

  
Al voordat we de Noa-
bers van het kerkelijk 
erf, leerlingen van OBS 
de Zwaluw, op donder-
dag 11 juli op bezoek 
hadden in en rond de 

Martinuskerk, was ge-
bleken dat ook de ande-
re scholen in Markelo 
graag een bezoek aan 
de Martinuskerk wilden 
brengen – en niet in de 
laatste plaats ook mee 

wilden genieten van de 
wentelteefjes-
bakkunsten van het 

Eetbare Erf.  
OK. Dat hebben we met 
elkaar ook meegemaakt.  

 
En hoe…..... Op donderdag 12 september kwamen de leerlingen van OBS Brookschole, OBS Stokkum en De 
Welp naar de Martinuskerk. Het weer leek aanvankelijk best wel te wensen over te laten. Maar de tafels 
stonden gewoon buiten voor de limonade en de cake en later voor de wentelteefjes. En het werd een stra-

lende dag!  
Heerlijk zonnig en supergezellig.  
Heel veel vrijwilligers, van het Eetbare Erf, 

van de Martinuskerk, waar ook vandaan – 
maar niet minder: heel veel leerlingen van 
groep 1 tot en met 8 hebben een prachtige 
dag gehad. Natuurlijk werd de Martinushof 
bezocht, stichting Heemkunde, en bracht 
Hanny Poelert de geschiedenis van Martinus 
tot leven. Ook mochten de kinderen een kijkje 

nemen in het uitvaartcentrum.  

Maar de kerk werd niet vergeten. De klokken 
werden geluid, het orgel bespeeld, de doop-
vont bekeken, de ramen, de gedachtenishoek. 
En prachtige vragen heb ik gehoord: “Spreekt 
die meneer dáár recht? Is dat een rechter?”. 

Er werd gewezen naar ds. Rob die voor de 
preekstoel stond. Nou, kom maar op: wat 

doet een dominee dan wel…... er valt in de kerk heel wat te vertellen en uit te leggen. Sommige kinderen 
herkenden de doopvont van de doop van 
een broertje, zusje, neefje of nichtje. Ju-
weeltjes van kleine verhalen over grote 
momenten werden gedeeld.  

Een kostbare dag, die we bovenal te dan-
ken hebben aan het enthousiasme van 
onze Markelose kinderen. 
Op 10 oktober is er nóg één keer een 
open kerkdag voor “alle kinderen van 

Markelo”. Dan zijn de kinderen uit Herike-
Elsen (van Daltonschool Elserike) te gast, 

samen met Markelose kinderen die buiten 
Markelo naar school gaan.  
Verder zijn er veel grootse plannen!!! We 
zijn druk bezig met het nadenken over 
een grote kerst-ontmoeting in de Marti-
nuskerk voor alle schoolkinderen in de-

cember. We houden u op de hoogte! DvdB  
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KNUTSELCLUB      Halloween bij de knutselclub. 
Donderdagavond 31 oktober zijn kinderen van de basis-

school weer van harte welkom om gezellig samen een uur-

tje te gaan knutselen in de 

Martinushof.  We beginnen 

om 18.30 uur. Aangezien 

het die dag Halloween is 

gaan we die avond met dat 

thema knutselen. Kom jij 

ook samen met jouw vriend-

je of vriendinnetje?  

De kosten zijn € 1,00.  

De vorige knutselavond hebben de kinderen een strandtafereel gemaakt.  

Zie foto. 

Heb je vragen over de knutselclub neem dan contact op met Herma Bonenkamp,  

06-12435648 of Bonenkampherma@gmail.com 

Neem gerust jouw vriendje of vriendinnetje mee. 

 

KINDERNEVENDIENST   

Wat hebben we de afgelopen maand leuke kerk-

diensten gehad. Zo was er de Startzondag. Het 

thema dit jaar is: "Een goed verhaal".We hadden 

een gezellige club kinderen van alle leeftijden. 

Samen met de kinderen zijn we bezig geweest met 

het paradijs. De kinderen mochten hun eigen pa-

radijs bedenken. Met schilderen, kleuren, knippen 

en plakken kwamen de mooiste creaties. Daarna 

zijn we met alle kinderen lekker naar de speeltuin 

gewandeld. Ook was er een doopdienst, tijdens 

deze dienst werden Anne en Hielke gedoopt.  

Samen met de kinderen hebben we twee vlaggenlijntjes gemaakt en deze aan de ouders van de dopelingen 

gegeven. Een doopdienst blijft bijzonder, voor volwassenen, maar vooral ook voor de kinderen. 

De komende maanden staat er weer van alles op het programma. Wij hebben er zin in! Jij ook? We zien je 

graag elke zondag tijdens de kerkdienst van 10.00 uur.  

Janneke, Johanneke, Marjolein, Naomi, Olga en Marlies 

 

KINDERKERK  

"Op zondag 3 november is er weer Kinderkerk. Het programma is nog niet bekend, 

maar hierbij wel alvast wat algemene informatie.  

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. 

De papa's en mama's, opa's en oma's en andere volwassenen kunnen dan bijpraten on-

der het genot van een kopje koffie of thee. De kerk is er voor iedereen, oud en jong! 

Op Maarkels nieuws en facebook leest u binnenkort welk verhaal we gaan behandelen.  

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" 
 

Jeugdwerk 

 

mailto:Bonenkampherma@gmail.com
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HERVORMDE VROUWEN 
VERENIGING MARKELO 

    
Beste Dames    

      
 
Wij nodigen jullie 

uit op onze verenigingsavond 
DONDERDAG 31 OKTOBER 
in de Martinushof te Markelo. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Onze gast is deze avond 
Hermine van der Does. 

Zij is glaskunstenaar en gla-
zenier aan de Staatliche 

Glasfachschule in Duitsland. 
 
Al 25 jaar vervaardigt zij glasobjecten voor binnen 
en buiten. 
Ook ontwerpt ze glaswanden, ramen en deuren. 

Het is haar specialiteit om voor een locatie of een 
bijzondere gelegenheid een passend glasontwerp 
te maken. 
Zij kan hier heel mooi over vertellen met een po-
wer point presentatie. 
Het belooft een interessante avond te worden. 

Wij hopen vele dames te mogen begroeten. 

 
Op woensdagmiddag 6 

november a.s. willen wij 
gaan wandelen. 
Dit keer gaan we naar 
Holten waar we in het bos 

over mooie paden wande-
len. 

Ook drinken we daar een 
lekker bakje koffie met 
wat lekkers. 
Vertrek om 13.00 uur van 
het Kerkplein. 

Graag opgave bij Leidy ter Haar telf. 0547 361733 
of op de verenigingsavond t/m 3 november.  
 

        
Bijbelzondag: Ik wens jou … 
Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honder-

den kerken vieren hun dankbaarheid voor de 

Bijbel, die hier vrij en in begrijpelijke taal be-
schikbaar is. Het thema is: ‘Ik wens jou …’.  
Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het Ne-
derlands Bijbelgenootschap (NBG) en het VBG 
(Vlaams Bijbelgenootschap) de kerken vragen om 
speciale aandacht te geven aan de Bijbel.  
Het NBG heeft het thema ontleend aan de bemoe-

digende groet van Paulus aan de Romeinse chris-
tenen, Romeinen 1:1-7. Want, zegt directeur Ri-
euwerd Buitenwerf: ‘De Bijbel is goed nieuws om 

door te geven, ook aan de miljoenen mensen die 
nog geen Bijbel hebben. Daarvoor zet het Bijbel-
genootschap zich in.' 
In onze kerk ligt een geopende bijbel. Thuis kunt u 
lezen in uw eigen exemplaar. Kijk ook eens op in-

ternet naar een bijbelvertaling, er zijn meerdere 
beschikbaar. Verder kun je de bijbel-app downloa-
den, dan krijg je elke dag een bijbeltekst aange-
boden. Goed nieuws! 
We wensen ook anderen dit goede nieuws toe, 
daarom zal op 27 oktober gecollecteerd worden 
voor het NBG. Geeft u ook?  

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Contactpersoon: D. Rozendom en T. Hoogendam 
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl 

 

FANCY FAIR   
Zaterdag 21 september was 

de traditionele fancy fair op 
het kerkplein met veel be-
zoekers en onder ideale 
weersomstandigheden. 
Vooraf is er heel wat werk 
verzet door veel vrijwilli-
gers en we willen allen die 

op welke manier dan ook 
hebben meegewerkt, heel 
hartelijk bedanken, zonder 
uw onmisbare hulp gaat het 
niet, heel erg bedankt. Ook 
willen we allen die goederen geschonken en ge-

kocht hebben en de overige bezoekers hartelijk 
bedanken. 

Er was zoals gebruikelijk van alles te doen, een 
gezellig terras voor een consumptie, de verkoop 
van bloemstukken, oliebollen, hamburgers, knie-
pertjes en loten voor de verloting met heel veel 
prijzen. En natuurlijk de verkoop van gebruikte 

goederen op diverse marktkramen en de veiling 
met verkoop bij opbod van mooie en unieke stuk-
ken. In de Martinushof de boekenverkoop met een 
ruime keus aan mooi gepresenteerde boeken in al-
lerlei categorieën. 
De opbrengst van fancy fair is bruto € 6.650 dit 
bedrag is incl. opbrengst van de boekenverkoop. 

Gedurende het afgelopen jaar hebben we onder-
hands en op marktplaats voor € 1.100 verkocht, 
zodat we een prachtig totaal resultaat hebben van 
€ 7.750. 
De evaluatie is op donderdag 10 oktober 2019 om 
20.00 uur in de Martinushof, iedereen is hier van 

harte welkom.  
We zijn nog steeds op zoek naar een geschikte 
opslagruimte, zodat we volgend jaar weer een 
fancy fair kunnen houden en u uw spullen in de 
loop van het jaar weer aan ons kwijt kunt, maar 
dit valt niet mee. Als u een geschikte ruimte weet 
of zelf heeft, laat het ons weten, we komen graag 

bij u voor een vrijblijvend gesprek.  
U kunt contact opnemen met Linie Welmer 0611 
951 057 of Henk Zandman 0657 343 949. 

Algemeen 

https://www.bijbelgenootschap.nl/
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Martinushof Markelo Boekenmarkt 
Met veel plezier werken wij als 
commissie aan de verkoop van 
tweedehands boeken, dit met on-

dersteuning van diverse mensen. 
De boekenmarkt is er op iedere eer-
ste donderdag van de maand en 

soms op een extra zaterdag, zoals zaterdag 21 
september tijdens de Fancy Fair. 
Tot nu toe heeft de boekenmarkt in het 
jaar 2019 het mooie bedrag van € 3.118,- opge-

bracht. We hebben nog 3 maanden te gaan, dus 
zijn we benieuwd wat het eindbedrag dit jaar uit-
eindelijk zal zijn. Alle gevers en kopers hartelijk 
dank! 
U bent van harte welkom op onze reguliere 

boekenmarkt op de donderdagen 3 oktober, 

7 november en 5 december van 9.30 – 12.00 

uur. 

 

COLLECTES EN GIFTEN AUG EN SEPT 2019 
 

COLLECTES 
 

CvK 
 

1e collecte € 450,51 

        Eindcollectes 
 

Onderhoudsfonds € 117,10 

Orgelfonds € 99,35 

Kerkblad € 141,25 

Div. doelen - st. Noabers € 148,68 

Totaal collectes CvK € 956,89 

  
Diaconie 

 
1e collecte € 450,48 

         Eindcollectes 
 

   Plaatselijk 
 

Anholtskamp € 59,10 

   Regionaal en landelijk 
 

NBG € 108,70 

Kind op Schoot € 171,35 

   Wereldwijd 
 

Straatkinderen Oeganda € 148,40 

Kerk in Actie Werelddiaconaat € 104,70 

Totaal collectes diaconie € 1.042,73 

  
Totaal collectes € 1.999,62 

  
GIFTEN 

 
CvK 

 
Algemeen € 450,00 

Verjaardagsfonds € 90,00 

Totaal giften CvK € 540,00 

  

Diaconie 
 

Bloemen € 110,00 

Algemeen € 50,00 

Totaal giften Diaconie € 160,00 

  
Totaal giften € 700,00 

 

 

 

 
 

 

 oktober 2019  

Zo 6  1 Samuel 25:1-19 Belediging 

Ma 7  1 Samuel 25:20-35 Wijs en dwaas 

Di 8  1 Samuel 25:36-44 Hartaanval 

Wo 9  1 Samuel 26:1-12 De geschiedenis herhaalt 
zich 
 

Do 10  1 Samuel 26:13-25 Confrontatie 

Vr 11  1 Samuel 27:1-28:2 Dubbelrol 

Za 12  1 Samuel 28:3-14  Geestelijke strijd 

Zo 13  1 Samuel 28:15-25 Verlamd van schrik 

Ma 14  1 Samuel 29:1-11 Hoog spel 

Di 15  1 Samuel 30:1-15 Moord en brand 

Wo 16  1 Samuel 30:16-31 Eerlijk delen 

Do 17  1 Samuel 31:1-13 Vallen in je eigen zwaard 

Vr 18  Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één 
genezen 

Za 19  Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 

Zo 20  Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 

Ma 21  2 Samuel 1:1-16 Onverwachte reactie 

Di 22  2 Samuel 1:17-27 Treurnis 

Wo 23  2 Samuel 2:1-11 Twee koningen 

Do 24  2 Samuel 2:12-32 Burgeroorlog 

Vr 25  2 Samuel 3:1-16 Onderhandelingen 

Za 26  2 Samuel 3:17-27 Wraak voor recht 

Zo 27  2 Samuel 3:28-39 Rouwbetoon 

Ma 28  2 Samuel 4:1-12 Moordaanslag afgekeurd 

Di 29  2 Samuel 5:1-16 Machtsuitbreiding 

Wo 30  Psalm 58 Vraag om vergelding 

Do 31  Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik 
niet zoals die farizeeër ...' 

 november 2019  

Vr 1  Lucas 18:18-30 Rijkdom 

Za 2  Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 

Zo 3  Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van 
God 

Ma 4  Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 

Di 5  2 Samuel 5:17-25 Met de hulp van de HEER 

Wo 6  2 Samuel 6:1-11 Dankdag 
Plaatsmaken en je plaats 
weten 
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Moet dat zo?  
 
Over wat we doen en zien in de kerk (3)  
 
Hoe de Martinuskerk liturgische kleden verkreeg 
De aanzet werd gegeven door ds. Dijkstra, rond 2002. De grijze toga die gedragen wordt tijdens de 
kerkdienst, zou mooier worden met een gekleurde stola. In andere kerken werden die ook gebruikt. 
 
Vanuit de kerkenraad heeft Annie Oplaat het initiatief genomen en zij bleef de drijvende kracht. Met 
ds. Overdijk zijn kerken bezocht, o.a. te Neede, om te kijken wat antependia (liturgische kleden) zijn. 
Al doende bleek dat het ook mooi zou zijn voor onze Martinuskerk. 
In Zwolle is informatie ingewonnen over mogelijkheden en kosten, daar werden ook de goede stoffen 
gevonden. In Oldenzaal was een ruim assorti-
ment quiltstoffen; met geschikte stoffen die 
nog voorhanden waren, kwam men tot goede 
combinaties. 
Maar dan heb je nog geen ontwerpen!  
Erik Bouwhuis werd bereid gevonden deze te 
maken. In het atelier van Mini Tempelman is 
daarna hard gewerkt. Meerdere dames zijn, 
zéker een half jaar lang, elke maandagmiddag 
bij elkaar gekomen. Het was gezellig, maar ook 
serieus aanpakken! 
 
Wat is er gemaakt?  
Vier sets liturgische kleden, in de kleuren wit, 
rood, paars en groen. Elke kleur omvat meer-
dere onderdelen: het kleed voor over de 
avondmaalstafel, het kleed aan de kansel, één 
aan de lezenaar en natuurlijk de stola. Elk type 
kleed werd tweezijdig. Kenners weten dat het 
preciesiewerk is om dat op de juiste hoogte te maken en netjes af te werken.  
Het vereiste vakmanschap om de stof efficiënt  te snijden. Dure stof werd niet verspild, ook toen werd 
er op de kosten gelet. Met borduren en appliceren werden de symbolen gecreëerd.   
Handwerk, waarvoor vaardigheden en ervaring nodig waren.  
En in details zie je de aandacht terug. De symbolen zijn heel prachtig uitgevoerd. Elk symbool wordt 
gedragen door drie stroken: donker-lichter-licht, wat verbeeldt de levensloop jong-volwassen-oud. 
 
Het lijkt zo vanzelfsprekend, de kleden en kleuren in de kerk.  Maar kijk nog eens goed! Ze vertellen, 
in beeld, de verhalen uit de bijbel. En ze tonen, in hun details, de toewijding en inzet van hen die ze 
maakten.  
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 "Wie, net als God, in mensen gelooft en er op vertrouwt 
dat een vijand een vriend kan worden, brengt de vrede 

in de wereld een stapje dichterbij". 
Deze spreuk doet denken aan de actie die wij als kerk voeren voor Oeganda.  
Vrede in de harten van de ouders die geen andere mogelijkheid zien voor hun 
kinderen, dan hen naar de grote stad te sturen waar ze zichzelf maar moeten 
redden.  

Denkt u nog aan de spaardoosjes? 
Tot maart 2020 hebt u de tijd om ze te vullen.  

 
Samen dankbaar zijn? 
Dat kan: op woensdag 6 november vertellen we elkaar hoe 
blij we zijn dat we weer een jaar genoeg te eten hadden 
tijdens de dienst in de Brookschole. Onze dankdag voor 
gewas en arbeid. 

 
De ZWO / KerkinActie groep organiseert op donderdagavond 7 november weer 
een gezellig samenzijn met een warme maaltijd in de Martinushof. Aanvang 
18.00 uur. 
Wat zullen we eten?                 
Wie wil er iets lekkers maken?  

Het is allemaal nog een vraag, 

maar één ding staat vast: de 
opbrengst van de avond gaat naar 
het project voor de straatkinderen 
in Kampala, Oeganda. W  e vragen 
€7,50 voor een 3 gangen menu. 
Wilt u zich wel opgeven (bij de koster of op de lijst achter in de 
kerk), zodat we weten hoeveel we moeten koken? 

We hopen op een mooi bedrag voor de straatkinderen in 
Oeganda. 
 
 

We hebben nu al een aardig bedrag bij elkaar: € 834,82 

 
 
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers 
geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer 
dan 12 miljoen mensen zĳn van huis en haard verdreven, meer dan 
50% procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en 

volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zĳn 
verwoest. Nu het in sommige delen van Syrië langzaam veiliger wordt, 
keren mensen terug naar hun oorspronkelijke woonplaats en proberen 
hun leven daar weer op te bouwen.  

Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij 

belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt 
van hun dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. 

Als de kerk functioneert, komt er weer leven.  
De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of 

godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bĳ 
het opstarten van een eigen bedrĳfje of het volgen van een opleiding.  
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië.  
 
Samen geven we mensen in Syrië nieuwe hoop!  

 
 
Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ´Help de kerk in Syrië´ of door online te doneren. Hartelijk dank!  

 



BRON VAN ZIJN, 
die ik ontmoet in wat mij ontroert,

IK geef U een naam 
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid NU,

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we deze dag nodig hebben 
aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los 
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laten oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:
De alwerkzame wil,
De levende kracht om te handelen,
En het lied dat alles verfraait,
En zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Het Aramese ‘Onze Vader’ gebed.


