


 
  

  



 
  

TE BESCHEIDEN ZIJN 
In de zomer was de kerk op donderdagmorgen geopend voor publiek. 
Tijdens ontmoetingen met aanwezige gasten kwam het soms tot heel 
openhartige gesprekken. Zo hoorde ik in de voorbije periode het verhaal 
aan van een werkende vrouw van middelbare leeftijd, die overwoog om 
het over een andere boeg te gooien in haar leven. Haar werk in de zorg 
bracht de laatste jaren veel onrust met zich mee. Hoe lang wil ik hier nog 
mee doorgaan, zo vroeg ze zich af. Ze koesterde al langere tijd de wens 
om een cursus of opleiding te volgen. Maar was dit wel te combineren 
met een vaste baan? Zou ze misschien tijdelijk moeten stoppen met 
werk? Al dit soort vragen hield haar bezig, waarbij het moeilijk was om 
de knoop door te hakken. Van vroeger uit was ze geneigd om zichzelf 
weg te cijferen. Belemmerde deze houding haar nu om een besluit te 
nemen waar ze achter stond? 
Bij haar afwegingen was een herinnering opgekomen uit de tijd dat ze op een brommer mocht gaan rijden. 
Voor haar opleiding moest ze toen ongeveer 18 kilometer reizen, zodat een brommer een mooi alternatief was 
voor het openbaar vervoer. Haar vader was al wezen kijken in een zaak, toen ze er met hun beiden naartoe 
gingen. Hij stelde haar voor een keuze: Een tweedehands brommer nemen of een nieuw model, een Vesta 
Ciau. Hoewel die laatste brommer haar erg aanstond, koos ze toch voor het gebruikte exemplaar. In plaats 
van haar voorkeur te volgen, redeneerde ze vanuit haar ouders. Ze stelde zich voor dat die er vast op 
rekenden dat ze hen niet op kosten zou jagen. Ze verwachtten van haar vast dat de aanschaf zo goedkoop 
mogelijk moest blijven. Achteraf kreeg ze spijt van haar beslissing. Want het was een oude rammelbak, terwijl 
haar vader haar toch echt vrij had gelaten in haar keuze.  
 
Deze anekdote doet me denken aan een houding naar God toe, waarbij je net als bij deze, toen zestienjarige 
vrouw te weinig geloof hebt, dat je echt mag vragen wat je graag wilt. Maar je wuift dat dan weg met de 
gedachte dat je daar vast geen recht op hebt. Terwijl God het ons zeker gunt. Soms hoor ik zeggen dat een 
eigen verlangen niet echt telt in vergelijking met de veel grotere problemen van anderen. Om die reden laat 
men een eigen wens maar rusten en legt dit niet voor in gebed. Zo zijn er ook die zichzelf nog te kort vinden 
schieten in geloof, kerkgang of levenswijze. Wie ben ik dan dat God aandacht zal hebben voor mij?  
In de evangeliën staan verschillende aansporingen om met vertrouwen te bidden. In reactie hierop kan 
iemand zich gestimuleerd weten om met verwachting te bidden voor een eigen situatie. Maar wie al heel lang 
tevergeefs bidt voor een zieke dochter kan hier ook tegen inbrengen, dat niet alle wensen worden vervuld. En 
zo zijn er nog vele andere voorbeelden aan te halen uit de praktijk.  
Zonder die realiteit te willen weerleggen, blijft mijn vraag aan onszelf of we in bepaalde omstandigheden toch 
te bescheiden zijn. Dat geldt dan zowel in ons eigen doen en laten als in onze houding naar God toe.  
Het is aan u en mij om daar over na te denken. MD 
 

 
 

Zondag 1 sept.  Martinuskerk 
10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds 

Zondag 8 sept. Martinuskerk  

Startdienst met thema: “Een goed verhaal” 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diac / Nederlands Bijbelgenootschap 

Zondag 15 sept. Martinuskerk Doopdienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Eindcollecte: CvK / Kerkblad 

Zondag 22 sept. Martinuskerk m.m.v 

Markelo’s kerkkoor 
10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
Eindcollecte: Diac / Kind op schoot 

Vrijdag 27 sept. Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie 

 
Zondag 29 september Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK  / Kinder- en Jeugdwerk 

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

Zondag 13 oktober Martinuskerk 

Themadienst 
10.00 uur  ds. D. v d Boon 

Eindcollecte:  CvK / Themadiensten 
 
 
 
 
 

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. 

Kerkdiensten 
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BIJ DE KERKDIENSTEN: 

BIJ DE DIENSTEN 

STARTZONDAG 
Op zondag 8 september gaan we in een korte kerkdienst in op 
het landelijke thema ‘Een goed verhaal’. De kinderen vervolgen 
de dienst met een eigen programma, terwijl er na afloop in de 
Martinushof op een speelse wijze kan worden doorgekaart over 
verhalen in de Bijbel en over de vraag of vanuit de kerk kan wor-
den deelgenomen aan een ontsnapping uit een denkbeeldige  
gevangenschap. Bij dit laatste hebben we medegelovigen op het 
oog, die in gevangenschap verblijven of worden onderdrukt.  

DOOPDIENST 
Voor zondag 15 september zijn Anne en Hielke aangemeld om te 
worden gedoopt. Anne is de dochter van Rob Kurpershoek en Ja-
net Kurpershoek-Rabe, Hielke is de zoon van Mark Boode en Hei-
di Ruiterkamp.  
De doop is eigenlijk ook net een geboorte. De apostel Paulus 
spreekt over de doop als een nieuwe schepping, terwijl het evan-
gelie van Johannes het heeft over een wedergeboorte. Daar ben 
je je als baby niet van bewust, maar bij de doop ontvang je de 
Geest van God die in je verdere leven werkzaam zal zijn. Het is 
een louteringsproces, waarbij God naar boven haalt wat goed is 
en wegneemt wat je schaadt. Tegelijkertijd blijf je mens met een 
eigen wil en karakter en dat botst nog wel eens.  
Maar we geloven dat God tegen een stootje kan, net zoals ou-
ders vanuit liefde en begrip veel zullen verdragen.  
Op zondag 17 november is een volgende gelegenheid tot dopen 
gereserveerd, waarbij ds. Rob Nijhuis de voorganger is. 

ANHOLTSKAMP 
Op vrijdag 27 september is er weer zangavond in Anholtskamp. 
We hopen op een fijne en gezellige avond met elkaar. Het begint 
om kwart voor 7 en iedereen is van harte welkom! Vervoer no-
dig? Bel: 0651307807 

BEVESTIGING EN AFSCHEID 
Op zondag 29 september nemen we afscheid van Wim Welmer 
als kerkrentmeester en hopen we Erna Leunk-Haarman te beves-
tigen als ouderling. Zij legt zich in het bijzonder toe op de com-
municatie en zet daarmee voort wat ze nu al doet, namelijk het 
bijhouden van de facebookpagina van de Martinuskerk.  

AGENDA 
2/9 en 7/10: Zanguur onder leiding van Bep van der Zwan van 
19.00 tot 19.45 uur in de Martinushof. De aanleiding is het ver-
schijnen van het huidige liedboek in 2013. Om minder bekende 
liederen wat beter onder de knie te krijgen, is dit een goede ge-
legenheid.  

17/9: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij Annemieke Was-
sink op Wansink 25, aanvang 20.15 uur. Leiding: Ds. Marten 
Dijkstra. Thema: Geloofsgemeenschap op het eiland Iona in 
Schotland  

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST 
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de consistorieka-
mer. 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. 

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:   
                      9 oktober 2019  
Inleveren kopij vóór: 26 september 2019 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau in de 
Martinushof 

mailto:h.bolink27@gmail.com
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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HUISKAMERTAFEL 
Iedere donderdagmorgen kunt u 
vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur ge-
zellig een kopje koffie of thee 

komen drinken aan de huiska-
mertafel in de Martinushof. Er 
zijn altijd mensen aanwezig 
waarmee u een gesprek kunt 

voeren. Hartelijk welkom! 
 

 
GEBOREN 
Begin dit jaar zijn Heidi Ruiterkamp en Mark Boode 
met hun zoon Feike vanuit Barchem op Ku-
perskamp 16 komen wonen. In het voorjaar is hun 
gezin uitgebreid met de geboorte van Gerrit Jan 
Hendrik, roepnaam Hielke. Op 16 april zag hij het 
levenslicht. Langs deze weg willen we de ouders 
feliciteren en heel hun gezin Gods zegen toewen-
sen.  
Net zoals dat bij Feike is gebeurd, willen Heidi en 
Mark ook Hielke laten dopen. Op die wijze kwam 
bij ons dit geboortebericht binnen.  

WIJ GEDENKEN 
Zij was anders dan anderen 

niets minder, maar een ander kindje 
Juist omdat zij zo anders was, 

was zij zo bijzonder! 
Verbijsterd en compleet verslagen, blijven de ou-
ders achter na het plotselinge overlijden van  
Fabiënne Nijenhuis, geboren op 11-11-1996 te 
Hengelo (o) en overleden op 6-6-2019 te Wilp. 
Een hele mooie, lieve en vrolijke meid met "dubbe-
le cijfers". 
Toen Fabiënne ongeveer een half jaar oud was, 
werd duidelijk dat zij een zeldzame stof- 
wisselingziekte had met daarnaast de nodige aan-
vallen van epilepsie. 
De eerste jaren lag Fabiënne met regelmaat in het 
ziekenhuis. Vanaf haar 4e jaar ging ze naar de Pa-
rabool in Deventer. Dit was een orthopedisch dag-
centrum. En wat ging zij hier graag naar toe. 
Tot aan haar 18e jaar was zij daar. Daarna ging 
Fabiënne naar dagbesteding de Zafir, dit was 
naast haar woonadres. 
Fabiënne was een ondeugende meid, trok graag 
haar sokjes uit, of daagde je uit met het gooien van 
haar speelgoed uit de box en als je dit haar terug-
gaaf begon het spelletje opnieuw. De mensen die 
dicht bij haar stonden kende ze allemaal van 

naam. En als zij hun aandacht wou, riep zij net zo 
lang totdat diegene omkeek. Dan zei ze vaak: kijk 
eens (en stak haar tong uit) Fabiënne had ook een 
eigen willetje. Want als zij iets niet leuk vond, duw-
de zij je van je af of voor je er erg in had, kneep ze 
je. Na een operatie van een ingekapselde blinde-
darmontsteking die zij achteraf lange tijd heeft ge-
had werd zij een heel ander meisje. Hierna was zij 
bijna nooit ziek op een verkoudheidje na. 
De crematieplechtigheid vond plaats in het crema-
torium Steenbrugge te Diepenveen. Door middel 
van foto's en liedjes werden herinneringen opge-
haald. 
Dat deze herinneringen - en er zijn er nog veel 
meer - kracht mogen geven aan papa Hans, mama 
Erica en aan Piet. 
  Dini Vruwink 
 
Hendrika Willemina (Hennie) Meulman-Paalman 
Holten, 8 juni 1942     -   Markelo, 18 juni 2019 
      “De Heer is mijn herder”  
Psalm 23, De Heer is mijn herder, is een lied dat 
hoorde bij Hennie Meulman. Vroeger toen de kin-
deren Jannie en Rinus jong waren, hoorden ze het 
hun moeder vaak zingen, buiten, in de stal bij de 
koeien, of in huis.  Geboren werd Hennie op de 
boerderij in Espelo, waar nu de kinderboerderij van 
Dondertman is. Daar groeide ze op. In 1964 
trouwde ze met Hendrik Meulman uit Elsen. Ze 
trokken in bij de ouders van Hendrik op de boerde-
rij aan de Scholendijk. In 1965 werd dochter Jan-
nie geboren en in 1971 zoon Rinus. Samen met 
Hendrik, haar man, en haar schoonvader, werkte 
Hennie hard op de boerderij. Ze was graag buiten. 
Graag bij de koeien ook. Haar schoonmoeder 
zorgde voor de kinderen.  Hennie was introvert en 
onzeker. Ze zei niet veel.  Ze zong liever dan dat 
ze sprak. Psalmen, Gezangen, Liederen uit de 
bundel van JdH.  
Na het onverwachte overlijden in 2014 van haar 
man Hendrik, haar steun en toeverlaat, voelde 
Hennie zich alleen. Het alles samen doen was 
voorbij. In 2016, toen het lopen steeds slechter 
ging, verhuisde ze naar de Anholtskamp. Daar 
vond ze het fijn. Liefdevolle zorg en aandacht. Al-
les weer samen. Samen koffiedrinken, samen 
eten, samen zingen. Graag kwam ze ook in de 
zangdiensten op vrijdagavond. Fijn vond ze het 
ook als er bezoek kwam. Van familie, buren, van 
de vrouwenvereniging Esther (Elsen) en van de 
Martinuskerk. Riekje Knol, pastoraal medewerker 
van de kerk op de Anholtskamp, heeft veel met en 
voor Hennie gezongen. Dat deed Hennie goed. Na 
een periode van afnemende gezondheid, was haar 
lichaam op.  
Dinsdagavond 18 juni overleed ze, 77 jaar oud.  “ ’t 
is good zo”, zeiden de kinderen. We gunnen haar 
rust.  

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

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

email: gb.vv@kpnplanet.nl 
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In een dienst van herinnering en afscheid in de au-
la van de Martinushof, dinsdag 25 juni, herdachten 
we Hennie Meulman.  
In geloof en vertrouwen op de liefde van God, dat 
Hennie bij Hem eeuwige rust gevonden heeft, lie-
ten we haar los, en legden haar lichaam bij dat van 
haar man Hendrik ter ruste in de graftuin aan de 
voet van de Hulpe.  
Hier mogen zij samen rusten in vrede. 

Dini Beuving 
 

 
 
Nadat 10 jaar geleden kanker was geconstateerd 
is Dinie Aanstoot-Reurink op 2 juli 2019 overleden 
in de leeftijd van zeventig jaar. Gedurende haar 
ziekteperiode bleef ze positief en was haar reactie 
telkens; ‘het is zoals het is’. 
Geboren in Gelselaar op 16 maart 1949 groeit ze 
op samen met haar broers Jan en Gerrit,  op de 
boerderij van hun ouders ‘Pellewèver’ genoemd. 
Dinie heeft een fijne jeugd en werkt graag  mee op 
het bedrijf. Na de huishoudschool in Borculo gaat 
ze werken bij een huishoudzaak in Diepenheim en 
een schildersbedrijf te Gelselaar. Daarnaast neemt 
ze soms  melkmonsters bij boerenbedrijven in de 
omgeving. 
Bij De Zon in Goor ontmoet ze Eppie Aanstoot die 
al snel verliefd wordt op ‘de mooiste meid van Gel-
selaar’. 
Op 10 januari 1970 trouwen Dinie en Eppie bij ‘de 
Poppe’; het familiebedrijf van Eppie; waaraan ze,  
na een korte periode in Lochem te hebben ver-
toefd,  jarenlang hun actieve bijdrage zullen leve-
ren. 
Dinie en Eppie krijgen twee kinderen Agnes en 
Robert  en later ook nog vier kleinkinderen Fleur, 
Thijmen, Liz en Isa. Haar familie is haar alles. 
Ze blijft zich samen met Eppie altijd inzetten voor 
de zaak en geniet  tevens van  vakanties en van 
haar passie tuinieren. 
Vlak voor haar heengaan zegt ze tegen Eppie:’Ik 
zou het allemaal precies zo weer overdoen.’ 

Marja Zandjans 
 
 
Op 4 juli ’19 overleed Geertruida Brinkmans-
Stegeman , 88 jaar oud. 
Tijdens de uitvaart vertelde zoon Gerhard haar le-
vensverhaal, sloot dochter Truus af met haar ge-

dicht over moeder en zorgden zoons Wim en Jan 
op de begraafplaats voor een waardevol afscheid. 
‘Ze was een moederkloek’, aldus de kinderen; dit ‘ 
familie-gebeuren’ was dan ook heel passend. 
Trui wordt op 8 oktober 1930 geboren aan de wat 
later Witterietsweg zou heten en groeit op als jong-
ste met 1 broer en 4 zussen. 
Na de oorlog en ‘de Brookschole’ periode gaat ze 
werken bij Klumpers. Later leert ze Jan Brinkmans 
kennen; in 1953 vindt hun huwelijk plaats en gaan 
ze wonen op de ouderlijke boerderij van Trui. Sa-
men krijgen ze 3 zonen en 1 dochter. Jan is riet-
dekker en Trui houdt zich grotendeels bezig met 
de opvoeding; alles rondom de boerderij en de 
tuin. Ook verzorgt ze jarenlang liefdevol haar in-
wonende moeder. 
Ze blijkt een vrolijke en gezellige moeder en ze is 
trots op de leerprestaties van haar kinderen, al zal 
ze dat niet snel laten blijken. 
Enkele jaren na het overlijden van haar man in 
1992 verhuist ze naar het centrum van Markelo en 
woont vanaf 2009 in een aanleunwoning. Trui krijgt 
10 klein- en 11 achterkleinkinderen. Naast  mooie 
momenten moet ze echter ook verdriet verwerken. 
‘Toch’, zo vertelden haar kinderen,’ bleef ze posi-
tief, was het fijn om bij haar te zijn en zullen we 
haar hartverwarmende humor missen.’ 

Marja Zandjans 
 
Op 13 juli overleed – op 72-jarige leeftijd – de heer 
Jan Willem Lammertink. Hij woonde aan de Voor-
desdijk 14. 
Jan was een robuuste man met een duidelijke me-
ning. Aan de andere kant was hij een zorgzame en 
lieve echtgenoot, (schoon)vader en opa. Zijn hele 
leven heeft hij gewerkt in de wegenbouw. Als uit-
voerder zwaaide hij daar op zijn eigen manier de 
scepter. Een vakman op en top. Hij leefde voor het 
bedrijf waar hij werkte en hij werd erom gewaar-
deerd. 
Op 18 juli namen we afscheid van hem in cremato-
rium Steenbrugge te Diepenveen. Er werden door 
kleinkinderen 24 kaarsen ontstoken, het getal van 
het aantal klein- en achterkleinkinderen dat Jan en 
Betsie ontvingen. Opa werd door hen herdacht, 
door een gedichtje, een paar regels en een lied. In 
de dienst verbonden we het leven van Jan met het 
leven van Jacob uit de Bijbel. Net als Jacob heeft 
Jan geworsteld. Geworsteld soms met zichzelf, 
soms met anderen en ook met God. Maar door die 
worsteling werden zijn karaktereigenschappen 
zichtbaar. Zorgzaam, lief en trots. Ja met name 
ook trots op zijn kinderen; niet één uitgezonderd. 
In het vertrouwen dat Jan Lammertink geborgen is 
in Gods hand vervolgen we onze weg. 
  ds. Rob. Nijhuis 

 
Op 31 juli overleed Hermien Potman-Kevelham op 
66-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersen-
tumor. Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam dit 
aan het licht, toen ze epileptische aanvallen kreeg. 
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Hermien woonde met haar man Hendrik aan de 
Bergweg 44a. Hier is ze geboren en getogen, sa-
men met haar broers Jan en Benny en zus Diki. Na 
de lagere school ging ze bij Dieka van de Kruus-
weg aan de slag. Door dit werk kwam ze in contact 
met Hendrik met wie ze in 1973 trouwde. Ze kre-
gen een zoon en een dochter, Edwin en Marjan. 
Kort na de geboorte van Marjan sloeg hun vreugde 
om in verdriet vanwege het verongelukken van Jan 
Kevelham. In de loop van de tijd werden Hendrik 
en Hermien de trotse opa en oma van vier klein-
kinderen. Hermien was een lieve en zorgzame 
vrouw, een bezige bij, die zichzelf weg kon cijferen. 
Ze was actief bij de Vrouwen van Nu en het Huis-
vrouwenorkest de Klinkende Pannen. Verder deed 
ze aan zwemmen en gymnastiek en was graag in 
de tuin bezig met bloemen. Tijdens de crematie-
plechtigheid lazen we over het visioen van een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Moge ook 
Hermien in een hemels paradijs zijn. MD 
 

 
 
Gedachtenis Jenneken Neihof – Veneman  
* Markelo 4 mei 1933 – † Markelo 9 Augustus 
2019  
Op Vrijdag 16 Augustus deden wij uitgeleide aan 
Jenneken Neihof Veneman. Sinds Februari 2018 
was zij verhuisd vanaf de Kemperweg naar de An-
holtskamp, waar zij op 9 Augustus overleed. Het 
vertrek van de Kemperweg is een bijzonder zware 
stap voor haar man Gert Hendrik geweest, maar 
het bieden van goede en passende zorg thuis was 
na een aantal zware jaren onmogelijk geworden. 
op de kaart staan de woorden ‘Het is goed zo’. En 
zo is het: het verdriet over het onvermijdelijke af-
scheid van Jenneken wordt dragelijk gemaakt door 
het vertrouwen  dat zij nu eindelijk rust heeft mo-
gen vinden voor haar gedachten en haar handen. 
In gedachten was zij bijna tot het laatst bezig; wil-
de aan het werk, wilde ze breien en redderen. 
Jenneken werd geboren in 1933 – aan het begin 
van de grote economische crisis die heel de wereld 
in zijn greep heeft gehouden. Het heeft zijn sporen 
achtergelaten in haar leven en het leven van bijna 
al haar generatiegenoten: hard werken, niet te veel 
praten maar dóen, niet klagen maar dragen. 
Met haar huwelijk op jonge leeftijd kwam zij  te wo-
nen in het oudershuis van Gert Hendrik en zo zijn 
zij vele, vele jaren lang samen geweest. Gert Hen-
drik en Jenneken kregen drie kinderen, van wie de 
jongste dochter op de Kemperweg samen met 

haar man de boerderij heeft voortgezet. 
In de Martinushof kwamen wij voor voorafgaande 
aan de teraardebestelling samen  en zochten 
troost bij haar nagedachtenis en de woorden uit de 
oude berijming van Psalm 133: 3: ‘waar liefde 
woont gebiedt de Heer den zegen’. 
Moge de familie troost en kracht putten uit hun on-
derlinge verbondenheid en zó met elkaar beteke-
nisvol een bron van kracht zijn voor Gert Hendrik.    

 Ds. D. v d Boon 
 
Op 8 augustus overleed Hendrik Greven in het zie-
kenhuis te Deventer op de leeftijd van 83 jaar. Hier 
verbleef hij vanwege een longontsteking, maar na 
enkele herseninfarcten stierf hij eerder dan ver-
wacht. Hendrik was in 1961 getrouwd met Dika 
Ebbekink en woonde aan de Noordachtereschweg 
3-2. Hier waren ze eind 2017 naartoe verhuisd 
vanuit hun boerderij aan de Petersweg 2, waar hij 
geboren en getogen is. Hendrik en Dika kregen 
drie kinderen, Wim, Bert en Berien, en zes klein-
kinderen. In Hendrik verliezen zij een rustige en 
geduldige man, die van gezelligheid hield. Als boer 
had hij oog voor techniek en zat in het bestuur van 
enkele landbouworganisaties. In Stokkum hielp hij 
tot het laatst nog mee met het organiseren van het 
jaarlijkse uitstapje van de buurtschap. Hij genoot 
van zijn vrije tijd, fietste met Dika overal heen, 
maar hielp ook nog wel mee op de boerderij. Tij-
dens de afscheidsdienst was er muziek te beluiste-
ren van André Rieu, waar hij van hield. Mogen de 
vele goede herinneringen aan Hendrik tot troost 
zijn voor allen, die hem missen. MD 
 
Na een afnemende gezondheid is op 16 augustus 
Hendrik Jan Scholte in ’t Hoff overleden. Op 1 au-
gustus is hij 86 jaar geworden. Hij verbleef sinds 
enkele weken in Anholtskamp na een tijdelijke op-
name in het St. Jozef verpleeghuis in Deventer. 
Vanaf 1965 was hij getrouwd met Dika Kevelham 
van de Köster. Zijn ouders woonden aan de Rijs-
senseweg 47, waar hij als jongste zoon opgroeide 
in een gezin met nog twee broers en een zus. Een 
grote tegenslag was het vroege overlijden van hun 
moeder in 1942. Hendrik Jan begon te werken bij 
een bakker in Holten tot hij in Markelo terechtkwam 
bij bakker Jansen. Na een korte tussenpoos bij de 
zuivelfabriek heeft hij de langste tijd bij Klumpers 
gewerkt als broodbezorger. Als hobby hield hij er 
pinken en pony’s op na. In 1993 werd hij getroffen 
door leukemie, maar hij wist hier van te herstellen. 
Hendrik Jan en Dika hadden geen kinderen, maar 
konden wel steunen op de hulp van familie en een 
trouwe vriendenkring. Toen hij daartoe nog in staat 
was, wandelde hij graag met Dika en hun hondje in 
de nabije omgeving. Mogen de dankdienst voor 
zijn leven en de vele goede herinneringen tot 
troost en zegen zijn. MD 
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WIJZIGING EMAIL 
Wij (Aafke en ik) gaan over naar een 
andere provider. 
In het vervolg ben ik bereikbaar via:         
martends@outlook,com.   MD 
 

   
 
 
Vanaf de zomervakantie zijn er de Open Kerkda-
gen geweest. Voor alle Markeloërs en niet-
Markeloërs! Iedere donderdag vanaf 18 juli t/m 

22 augustus was iedereen van harte welkom tus-
sen 10.30 en 13.30 uur om te komen genieten 
van maal en verhaal. 

Het was fantastisch om zo veel mensen te mogen 
begroeten. Ondanks de hitte op een aantal don-
derdagen kwamen toch veel mensen een kijkje 

nemen in onze “koele” kerk. En op te maken uit 
de enthousiaste reacties is het thema dit jaar let-
terlijk en figuurlijk zeer in de smaak gevallen. 
“Kerk Preuverieje”; de vrijwilligers van Het Eet-
bare Erf maakten er iedere donderdag weer een 
waar feestje van. Jong en oud genoot van traditi-
onele gerechten zoals watergruwel, eierbotter en 

een oorlogsgebakje. Het Eetbare Erf heeft inmid-
dels twee receptenboekjes uitgegeven, deze zijn 
verkrijgbaar bij Boekhandel Prins, de Kaaswinkel 
Markelo en Infocentrum Markelo. 
Marjan en Marian van Fotostudio Markelo waren 
elke donderdag aanwezig om alles op beeld vast 
te leggen. Daarnaast maakten ze echte kunst-

werken met hun mooie composities van eten ge-

combineerd met mooi servies en andere acces-
soires. En na elke Open Kerkdag ontvingen we 
prachtige fotocollages van deze dames. 
Naast Het Eetbare Erf en Fotostudio Markelo wil-
len we via deze weg alle vrijwilligers bedanken 

die zich ingezet hebben om van deze Open Kerk-
dagen een groot succes te maken. En dat is zeker 
gelukt! Met name noemen we hierbij alle mensen 
achter de handwerkgroep, het Bijbelgenootschap, 
ZWO en de boekenmarkt. En niet te vergeten ook 
een bedankje voor onze trouwe organisten. We 
kunnen gerust stellen dat we erin geslaagd zijn 

om onze Martinuskerk het stralende middelpunt 
in Markelo te laten zijn deze zomer. 
En last but not least willen we hierbij onze spon-
soren hartelijk danken. We zijn diep onder de in-
druk van het feit dat vele ondernemers en on-
dernemende noabers ons zo’n warm hart toedra-

gen en dit evenement hebben ondersteund. Zon-

der jullie bijdrage was de ontvangst van de noa-
bertjes en de organisatie van de Open Kerkdagen 
op deze manier niet mogelijk geweest. Vol en-
thousiasme gaan we als Kerkenraad het 2e half-
jaar in met als aftrap de Startzondag op 8 sep-
tember a.s. Wij begroeten jullie graag en doe 

mee! 
 
 

 

 
 

Ideeën voor het volgende seizoen zijn een bezin-

ningsavond over bijna dood ervaringen, een lees-

kring en een bijbelkring. Ds. Deodaat van der 

Boon heeft toegezegd om deze laatstgenoemde 

activiteit te leiden, mits er voldoende animo voor 

is. Een voorlopige aanduiding van dit kringwerk 

gaf hij in een eerste reactie als titel mee: Op 

verhaal komen. Bij de leesgroep wordt gedacht 

aan mensen, die van lezen houden en hun erva-

ringen zouden willen delen met anderen. Een 

soort van boekbespreking dus voor belangstel-

lenden. Graag horen we waar u als gemeentele-

den behoefte aan heeft, zodat we daar zo moge-

lijk op in kunnen spelen.  

Ds. Marten Dijkstra 

 
GESPREKSGROEP 

‘Op verhaal komen’ 
Op verzoek van de ker-

kenraad wil ik in het ko-
komende seizoen een 
gespreksgroep starten, 
waarin we onder de titel 
‘op verhaal komen’ een 
aantal bekende Bijbel-
verhalen opnieuw gaan 

lezen. 
Deze verhalen lézen we 
om te ontdekken hóe 
enorm actueel en aansprekend ze ‘anno 2020’ 
zijn en op wat voor manier ze voor ons bagage 
kunnen zijn voor onderweg. Zó zijn de verhalen 
ook bedoeld – om door te geven en om een steun 

in de rug te zijn, als je op bepaalde momenten in 
je leven het gevoel hebt geen kánt meer uit te 
kunnen. Je zult ontdekken, hoe je op een heel 
bijzondere manier met nieuwe ogen en nieuwe 
oren, luisterend naar de oude verhalen, lágen in 
deze verhalen leert ontdekken en je ook leert om 

nieuwe vragen aan de oude verhalen te stellen. 
Echt zeer aan te raden. 
Ik stel mij voor, dat we in het komende seizoen 4 
à 6 keer (we moeten even kijken hoe dat in de 
groep gaat lukken) bij elkaar komen op donder-
dagmiddag in de Martinushof van 14.30 uur tot 
16.00 uur. Mocht een ander tijdstip (of zelfs een 

andere plaats) in de groep een voorkeur hebben, 
dan is dat natuurlijk altijd te regelen. Op de eer-
ste bijeenkomst plannen we meteen alle komen-
de bijeenkomsten voor het seizoen. Ik verheug 

me erop, om deze draad in Markelo weer op te 
mogen pakken!  
Eerste bijeenkomst: Donderdag 19 september, 

14.30 – 16.00 uur in de Martinushof. Vooraf 
aanmelden kan, is niet strikt noodzakelijk. 
 
Met een hartelijke groet: Deodaat van der Boon 
De Zuylenkamp 34, 6999 CD Hummelo 
jadvanderboon@gmail.com 

tel: +31 6 2396 286 

Kerkenraad 

 

 

 
Kerkenraad  

Vorming en toerusting  

 

mailto:martends@outlook,.com
mailto:jadvanderboon@gmail.com
mailto:jadvanderboon@gmail.com
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Moet dat zo?  
Over wat we doen en zien in de kerk (2)  
 

Kleur bekennen 

Hé kijk, stond deze foto ook al in het vorige 

kerkblad? Ja en nee! Déze foto toont witte 

kleden.  

 

En wie vandaag in de kerk komt, ziet ze in 

weer een andere kleur.  

 

De kleden heten 'antependia', afhangende 

kleden in een liturgische kleur. De kleur 

verwijst naar de tijd van het kerkelijk jaar 

waarin we leven. Vaak zijn ze versierd met 

symbolen die voor gelovigen herkenbaar 

zijn. * 

 

In de kerk leeft men (ook) met een verschil 

in tijden en dagen. De kerkelijke kalender 

loopt van Advent, de voorbereidingstijd vóór 

Kerst, tot Advent. De 'tijd van het jaar' in de 

kerk wordt onderstreept met de kleur van 

de antependia. ** 

 

Wist je, dat de betekenis van de liturgische 

kleuren (vrijwel) wereldwijd gelijk is?  

De viering in ons eigen dorp deelt de bele-

ving met andere geloofsgemeenschappen! 

 

In Markelo gebruiken we de kleuren wit, 

rood, paars en groen:  

 

 Wit is de enige bijbelse kleur en staat 

voor reinheid, licht, feest. Wordt o.a. ge-

bruikt op Witte Donderdag en bij een be-

vestiging van een huwelijk. 

 Rood staat voor vuur, en verwijst naar 

de Heilige Geest. Natuurlijk met Pinkste-

ren te zien, en bij bevestiging van 

ambtsdragers. 

 Paars is de kleur van ingetogenheid, 

boete en van rouw. O.a. tijdens de 40-

dagen tijd vóór Pasen wordt deze kleur 

getoond. 

 Groen is de kleur van hoop, van groei en 

van toekomst. Wanneer er geen voorbe-

reiding of feest is, zie je deze kleur.  

 

Achterin de kerk is een uitleg te vinden van 

de kleur en symbolen, die in de betreffende 

dienst worden gebruikt. Kijk je ogen uit en 

haal je hart op aan de kleur van de zondag! 

 

Wist je, dat onze antependia zijn gemaakt 

door mensen uit onze eigen gemeente?  

Volgende maand in het kerkblad lees je daar  

meer over.  

 

 
 
 

Dag dames van de PVD 
Hopelijk hebben jullie, net als ik, kunnen genie-
ten van de zomer. Met een mooie vakantie of 
lekker bij huis. Alhoewel 40 graden wel wat te 
veel van het goede is! 
Nog bedankt voor jullie trouwe aanwezigheid op 

de zangavonden en ook de bezoekadressen zijn 
niet vergeten. 
Fijn, dat we dit als PVD mogen doen. 

De zieken willen we heel veel kracht toewensen 
en Gods nabijheid! Ons devies is: Zorg voor el-
kaar, met elkaar en om elkaar. 
Helaas zijn we door ziekte en ongeval enkele 

mensen kwijtgeraakt die een bijdrage leverden 
aan het 2e deel van de zangavonden. 
Daarom bij deze een oproep aan iedereen om 
namen door te geven van mensen die volgens u 
mogelijk een paar 
keer per jaar een 
bijdrage zouden 

kunnen leveren aan 
de zangavond. Ook 
mag u mogelijke 
kandidaten zelf vra-
gen natuurlijk en de 
namen even aan de 

commissie doorge-

ven.  
Hopelijk gaan we 
weer een mooi seizoen tegemoet. 
Met z'n allen gaat dat lukken!! 
Een hartelijke groet, 
 

Sjoke van Zwol namens de commissie van de 
Prot. Vrouwendienst. 

Protestantse Vrouwendienst 
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KNUTSELCLUB      De zomervakantie is voorbij. De 

scholen zijn weer begonnen en ook de diverse 

verenigingen gaan weer van start. Zo ook de 

knutselclub. Zit je op de basisschool en vind je het 

leuk om gezellig met andere kinderen te knutselen 

kom dan op donderdag 19 september om 18.30 

uur naar de Martinushof. De kosten voor een uurtje 

knutselen bedragen € 1,00 per kind. Kom jij ook ? 

Neem gerust jouw vriendje of vriendinnetje mee. 

 

Zoals in het vorig kerkblad is vermeld ben ik nog 

op zoek naar iemand die samen met mij de 

knutselclub wil leiden. 

Heb je interesse of vragen daarover kom dan 19 september naar de Martinushof of neem contact met mij op. 

06-12435648 of Bonenkampherma@gmail.com.  

  
 
KINDERNEVENDIENST  WAT een mooi INITIATIEF!  
De zomervakantie zit er alweer op, wat is het snel gegaan. We hopen 

dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.  

De afgelopen week heeft een aantal kinderen niet stilgezeten. Ze zijn 

bezig geweest zelfgemaakte armbandjes, kettingen en haarbandjes te 

verkopen. Ze hebben zelf een standje gemaakt en hun best gedaan 

geld in te zamelen voor de straatkinderen in Oeganda (project van de 

ZWO). Ze zijn erg blij met de opbrengst. 

 

Zondag 8 september is er de startdienst. Dit jaar is het thema "Een 

goed verhaal". Voor de kinderen hebben we een leuk en creatief pro-

gramma, waarin iedereen zijn eigen fantasie mag gebruiken. We be-

ginnen om 10.00 uur in de kerk. Je bent van harte welkom! 

Janneke, Johanneke, Marjolein, Naomi, Olga en Marlies 

 

 
VANUIT DE ZONDAGSSCHOOL 

(per abuis niet in het vorige kerkblad gekomen) 

Op zondagmorgen 19 mei 2019 hadden we het afscheid van 

de Zondagsschool. We vertrokken om 10.00 uur vanaf de 

Beestenboel naar Groenlo. In  Groenlo aangekomen bij het 

Marveld hebben we heerlijk gezwommen en ook heerlijk een 

patatje met frikandel gegeten. Hier konden we lekker van de 

waterglijbanen. Ook hebben we een kleurenquiz gespeeld, maar ja als je niet 

te snel was kreeg je een emmer met koud water over je heen. Enkele mensen 

van de leiding hebben met de kinderen nog een paar banen wedstrijdzwem-

men gedaan. Ja, dan speelt onze conditie wel parten. Al met al was het een 

heel geslaagde dag. Moe, maar voldaan, vertrokken we om 14.00 uur weer 

naar de Beestenboel.  

 

Op zondag 02 juni 2019 was er de afscheidsdienst. Tijdens deze dienst hebben alle zes kinderen van de Zondags-

school afscheid genomen. Tevens heeft deze ochtend ook alle leiding afscheid ge-

nomen. Dit betekent dat er na 124 jaar Zondagsschool in Markelo geen Zondags-

school meer zal zijn in september. Mochten zich nog nieuwe kinderen aanmelden 

dan zullen wij weer starten.  

Tijdens deze ochtend kreeg Hettie Hollander de Martinusspeld uitgereikt, als waar-

dering voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet voor de Zondagsschool.  

Zonder leiding, zonder kinderen, zonder kerkenraad, diaconie, kerkvoogdij en do-

minees was de Zondagsschool nergens en hiervoor willen wij allen bedanken die 

ons al die jaren hebben voortgeholpen. En natuurlijk niet te vergeten de mannen 

van de kerstboom, want zonder hen hadden we geen kerstboom in de kerk. Na-

mens de leiding en kinderen van de Zondagsschool willen wij iedereen bedanken 

die ons op wat voor manier dan ook geholpen of ondersteund heeft.  

Jeugdpagina’s 

 

mailto:Bonenkampherma@gmail.com
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KINDERKERK 

Zondag 7 juli was er Kinderkerk in Schaapskooi de Borkeld. Het was 
leerzaam, leuk en ongedwongen.  

De schaapherder heeft ons verteld over de schapen en de schaapskooi en ook mochten we mee 
de wei in. Ook hebben we geluisterd naar het verhaal over Het verloren schaap 

en hebben we samen geknutseld en wat gedronken.  
De kinderen waren erg enthousiast!  
Op naar de volgende Kinderkerk waarvan we jullie in dit 
Kerkblad op de hoogte zullen stellen! 

 
Hartelijke groet van 
de commissie 
‘Kinderen in de 
Kerk’. 
Corine, Baukje, 
Marlies, Olga, 
Janneke, Arne en 
Marjolein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

HERVORMDE VROUWEN 
VERENIGING MARKELO 

Beste Dames. 
Het seizoen begint weer en wij als be-
stuur hebben weer als aftrap een mooie 
fietstocht uitgestippeld. 

woensdag 11 september  
Wij starten om 9.45 uur bij café restaurant “De 
Viersprong”, Lochemseweg te Markelo. 
Hier beginnen wij met koffie en wat lekkers. 
Daarna fietsen wij langs mooie paden richting 
Neede. En na een lekkere lunch genieten we 

deze dag ook nog van wat fris en een lekkere 
sorbet. 
Opgave bij Leidy ter Haar t/m 7 september  
telf . 0547 361733 of per E-mail: 
 g.h.e.ter.haar@gmail.com. 

Wij hopen dat veel dames meefietsen. 
 

Bloemstukken voor Fancy Fair Martinus-
kerk 
De Fancy Fair voor de Martinuskerk is dit jaar 
op zaterdag 21 september. 
Hiervoor gaan we weer bloem-
schikken op donderdag 19 en 

vrijdag 20 september ’s mor-
gens vanaf 9.30 uur en ’s 
middags vanaf 13.00 uur.  
Wie komt er meehelpen?  
U mag ook uw buurvrouw of vriendin meene-
men, iedereen is welkom. Als U geschikte 

bloemen in de tuin hebt, zoals hortensia’s, se-
dum, dahlia’s  etc of klimop of ander groen, wij 
zouden het fijn vinden wanneer U dit op don-
derdagmorgen of vrijdagmorgen wilt brengen. 
U kunt zich opgeven bij Alies ten Hove telefoon 
363334 of bij Ria Haar telefoon 362523. 
Wij hopen dat vele dames zich weer opgeven.  

Zoals altijd vele handen maken licht werk. 

Algemeen 

mailto:g.h.e.ter.haar@gmail.com
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ONZE EERSTE HVV AVOND IS OP 
DONDERDAG 26 SEPTEMBER 
De zomer is bijna weer voorbij en de langere 

avonden komen weer. 
De vrouwenvereniging begint weer met een 
nieuw seizoen. 
Het bestuur nodigt u dan ook weer van harte 
uit op DONDERDAG 26 SEPTEMBER om 
20.00 uur in de Martinushof. 
 

Deze avond hebben wij Theater ‘Sjapoo ‘ uitge-
nodigd. 
Met als thema “Wat een hoed met je doet” 
De uit 17 leden bestaande groep bezorgt ons 
een geweldige avond met sketches, voordrach-
ten en bekende liedjes die meegezongen mo-

gen worden. Er passeert een breed scala aan 
onderwerpen de revue. De spelers hebben 
prachtige symbolische hoeden op. 
De voorstelling is vrolijk. 
Wij hopen vele dames te mogen begroeten.  

 
Onze EXCURSIE is WOENSDAG 9 OKTOBER. 

Wij willen een bezoek brengen aan Roetgerink 
Mode en schoenen in Enter. 
U kent de modewinkel in Enter vast wel waar 
een grote collectie voor jong en oud in verschil-
lende merken en maten te koop is. 
Wij worden welkom geheten met een kop koffie 
met krentenwegge. 

Daarna zullen wij uitleg krijgen over wat er al-
lemaal gebeurt achter de schermen op kantoor, 
atelier, magazijn etc. 
U kunt zich opgeven t/m 2 oktober. 
Wij vertrekken om 9.30 uur vanaf het Kaas-
plein met auto’s. 

Opgave bij Leidy ter Haar telf 0547 361733 of 
Via de mail g.h.e.ter.@gmail.com. 

Wij hopen dat vele dames meegaan. 
  Bestuur H.V.V. 
    
 
 
 
 
 
 

BOEKENMARKT MARTINUSHOF MARKELO 
 De verkoop van tweedehands 
boeken heeft de afgelopen 
maanden weer mooie bedragen 
opgeleverd.  
Ook de komende maanden en 
tijdens de Fancy Fair op zater-

dag 21 september a.s. hopen we voor de Mar-
tinuskerk een goede opbrengst te halen. 
In één van de volgende kerkbladen zullen we 
de opbrengsten van 2019 vermelden. 
De inbreng van boeken, neemt nog steeds toe. 
Markelo’ers  maar ook veel belangstellenden 
van buiten Markelo behoren tot de vaste be-

zoekers van onze maandelijkse boekenmarkt.  
Deze markt wordt gehouden op de eerste don-
derdag van de maand van 9.30 uur tot 12.00 
uur. Ook zijn er veel CD’s met klassieke muziek 

te koop. 
De opbrengst wordt geheel besteed voor aan-

schaf van  gebruiksvoorwerpen voor de Marti-
nuskerk of de Martinushof.  
Bent u in het bezit van, nette, overcomplete 
boeken? Wij zijn er altijd blij mee..  
 
Bel één van de onderstaande nummers: 
0457- 361999 (Harm Linde) 

0547- 362740 (Riet Straalman) 
0547- 362140 (Diny Compagner) 
0547- 363890 (Martinushof) 
Kom gerust eens kijken in de Martinushof, 
Kerkplein 41, Markel 
 
 

FANCY FAIR 

Zaterdag 21 septem-
ber wordt het weer ge-
zellig op het kerkplein. 
We hebben dan onze 
jaarlijkse fancy fair 
met rommelmarkt en 
veiling. 

Aanvang rommelmarkt om 10.00 uur en de 
veiling begint omstreeks 11.15 uur.  
 
Er is een doorlopend terras op het plein voor de 
Martinushof en boekenverkoop in de Martinus-
hof. 

Dankzij de vele vrijwilligers die al mee 
helpen kunnen we dit organiseren, maar 
we kunnen nog wel meer hulp gebruiken. 
Lijkt het je wat om mee te helpen? Het is 
altijd heel gezellig en gemoedelijk, dus 

meldt je aan! 
Aanmelden kan bij Henk Zandman 0657 343 

949, Linie Welmer 0611 951 057 of Jan Nijland 
0547-361 952. 
  

mailto:g.h.e.ter.@gmail.com
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 september 2019  

Zo 1  Lucas 14:1-11 Uitnodigen 

Ma 2  Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 

Di 3  1 Samuel 14:36-46 Gratie 

Wo 4  1 Samuel 14:47-52 Strijdbare koning 

Do 5  1 Samuel 15:1-9 Gehoorzaamheid 
gevraagd 

Vr 6  1 Samuel 15:10-23 Spijt 

Za 7  1 Samuel 15:24-35 Berouw 

Zo 8  1 Samuel 16:1-13 Een nieuwe gezalfde 

Ma 9  1 Samuel 16:14-23 Rustgevende muziek 

Di 10  1 Samuel 17:1-11 Wie durft? 

Wo 11  1 Samuel 17:12-30 Lastige vragen 

Do 12  1 Samuel 17:31-40 Davids wapenrusting 

Vr 13  1 Samuel 17:41-54 Reuzenkracht 

Za 14  1 Samuel 17:55-18:5 Vriendendienst 

Zo 15  1 Samuel 18:6-16 Irritant populair 

Ma 16  1 Samuel 18:17-30 Vorstelijke beloning 

Di 17  Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen? 

Wo 18  Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden! 

Do 19  Lucas 15:11-32 De wachtende vader 

Vr 20  Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden? 

Za 21  Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes 

Zo 22  1 Samuel 19:1-17 Vlucht en uitvlucht 

Ma 23  1 Samuel 19:18-24 Nieuw spreekwoord 

Di 24  1 Samuel 20:1-11a Afspraak 

Wo 25  1 Samuel 20:11b-23 Aanwijzing met een pijl 

Do 26  1 Samuel 20:24-21:1 Roerend afscheid 

Vr 27  Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je 
overtuigen? 

Za 28  Lucas 17:1-10 Geloof je of geloof je het 
wel? 

Zo 29  1 Samuel 21:2-10 Gewijde sfeer? 

Ma 30  1 Samuel 21:11-22:5 Gek genoeg 

 oktober 2019  
 
 
 

Di 1  1 Samuel 22:6-23 Moordpartij 

Wo 2  1 Samuel 23:1-13 Bevrijding en verraad 

Do 3  1 Samuel 23:14-28 Achtervolging 

Vr 4  1 Samuel 24:1-8a Respect 

Za 5  1 Samuel 24:8b-23 (Zonder) kleerscheuren 

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 

 
GIFTEN EN COLLECTES 1E HELFT 2019 

COLLECTES 
 

CvK 
 

1
e
 collecte € 1.687,70 

  
Eindcollectes 

 
Onderhoudsfonds € 209,25 

Orgelfonds € 101,20 

Instandhouding eredienst € 272,40 

Instandhouding buurtdiensten € 129,95 

Instandhouding themadiensten € 587,67 

Verjaardagsfonds € 79,95 

Kinder- en jeugdwerk € 135,60 

Kerkblad € 247,00 

Diverse doelen € 345,38 

Subtotaal eindcollectes CvK € 2.108,40 

  
Totaal collectes CvK € 3.796,10 

  
Diaconie 

 
1

e
 collecte € 1.687,78 

  
Eindcollectes 

 
Plaatselijk 

 
Eigen middelen € 493,80 

Anholtskamp € 192,10 

Subtotaal € 685,90 

  
Regionaal en landelijk 

 
PKN - JOP € 281,55 

KiA Rudolphst. De Glind € 195,52 

KiA Vakantiepret € 96,80 

Kinderen kankervrij € 124,30 

Hulp ex-gevang. Ned. € 116,15 

St. Regenboog € 95,05 

Subtotaal € 909,37 

  
Wereldwijd 

 
Oeganda € 686,42 

Kerk in Actie Bangladesh € 197,10 

Kerk in Actie Rwanda € 91,10 

Joanne Foundation € 112,40 

Subtotaal € 1.087,02 

  
Totaal collectes diaconie € 4.370,07 
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GIFTEN 
 

CvK 
 

Algemeen € 985,00 

Onderhoudsfonds € 10,00 

Verjaardagsfonds € 330,00 

Kerkblad € 449,00 

Totaal giften CvK € 1.774,00 

  
  

Diaconie 
 

Bloemen € 752,00 

Fruitbakjes € 10,00 

Kalender € 13,40 

Totaal giften diaconie € 775,40 

  
Giften noabers € 1.005,00 

  
Totaal giften € 3.554,40 

                       

 
 
 

    
 

Wat een gepruts en wat een wils-

kracht.  
 

Wat kun je doen als je heel graag wilt spe-

len. 

1. Je gaat huilen en vragen of je een 

voetbal of een pop mag kopen. 

2.  Je wordt boos omdat je weer eens te 

horen krijgt dat er geen geld voor is. 

3.  Je geeft iedereen de schuld en je 

voelt je zielig.  

4.  Je gaat zelf iets maken. 

In de koffer die we te leen kregen van Kerk in Actie zat een zelfge-

maakte pop en een voetbal. Eerst denk je: ”Och wat leuk, kijk eens 

hoe goed ze dat doen”. Maar dan schaam je je, want het is toch wel 

heel sneu dat het zo moet. 

Maar vergis u niet, de kinderen hebben pret en genieten, dankzij hun positieve inslag, al 

zouden ze natuurlijk liever een echte, zachte pop willen hebben en een stuiterende voetbal. 

Dankzij hulp van o.a. de Martinuskerk, kunnen kinderen genieten en is de straat speelterrein 

in plaats van bedelterrein. 

 

Ziet u de spaardoosjes thuis nog wel staan? Of bent u ze een beetje 

vergeten? 

Juist de extra aandacht voor straatkinderen in Kampala is zo hard no-

dig. 

ZWO hoopt dat u de doosjes na afloop van ons actiejaar in maart 2020, 

zwaar en vol weer mee wilt nemen naar de kerk. 

Mocht u het doosje niet meer hebben, dan kunt ook een bedrag over-

maken naar het banknummer van de Diaconie: NL65RABO340700327 

o.v.v. ZWO actie Oeganda. 

We hebben nu met z’n allen na een half jaar al  € 769,22 bij elkaar ge-

spaard, maar we willen nog graag even doorgaan. Blijft u meedoen? 

 
Lees ook even het stukje van de kindernevendienst over een mooi initiatief. 
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OPEN KERKDAGEN  
Martinuskerk…. kerk voor heel Markelo 

Ook al is het al meer dan een maand geleden en moest 

de grote vakantie, die nu in bijna heel Nederland al-

weer is afgelopen, nog beginnen: even terugkijken 

naar donderdag 11 juli! 

Alle kinderen van de Zwaluw waren uitgenodigd om op 

het kerkelijk erf van de Martinuskerk kennis te komen 

maken. Ze zijn immers onze nieuwe buren geworden! 

Het werd een dag – iedereen was geweldig enthousi-

ast.  

Het weer werkte mee, maar de tientallen vrijwilligers 

deden ook geweldig werk! 

De kinderen kwamen rond 11.00 uur de kerk binnen, 

terwijl Gerrolt het orgel bespeelde. Een vrolijke en ook 

heel stijlvolle manier om voor veel kinderen een eerste 

 indruk te krijgen. Daarna werd er buiten limonade gedronken, waarna er in groepen een 

route gelopen werd door de kerk en de Martinushof. En dan zie je ineens hoeveel er op dat 

kerkelijk erf geboden wordt – in het kerkgebouw, waar geboorte gevierd wordt (de kinderen 

bekeken de doopvont (‘is dat een barbecue’, werd er gevraagd), maar ook rouw wordt ge-

bracht (de kinderen zagen natuurlijk ook de gedachtenisboom); de preekstoel (lekker met 

z’n allen vanaf die plek de kerk inkijken) en dan het bezoek aan het orgel. 

Uit de enquête achteraf bleek, dat één groep meende dat het orgel wordt bespeeld door de 

‘orgeldontist’; een andere groep had kennisgemaakt met de ‘orgelist’.  

De kerkklokken werden geluid……kortom: het was één en al levendigheid in en rond onze 

Martinuskerk. 

In de Martinushof werd een bezoekje aan ‘Heemkunde’ gebracht waar  de geschiedenis van 

Markelo wordt bijgehouden en vertelde Hannie Poelert, hilarisch verkleed als Romeins sol-

daat het boeiende verhaal over Martinus, die zijn warme jas deelde met een arme bedelaar. 

De kinderen waren diep onder de indruk van het bezoekje aan 

de achterzijde van het dienstgebouw – het mortuarium, de fa-

miliekamer, en alles wat daarbij hoort. Dat laatste bleek een 

heel goed idee, want vanwege de tijdelijke lokatie van de 

school, ontkom je niet aan een veelvuldig langsrijden van de 

rouwauto’s en verdrietige mensen.  

Sommige kinderen kenden dit deel van de Martinushof al uit ei-

gen verdrietige ervaringen en dan is het góed om in de veilige 

setting van een schoolgroep hierover te kunnen praten. 

De dag rond de Martinuskerk werd afgesloten met het eten van 

wentelteefjes. Ik heb nooit geweten, dat er zoveel wentelteefjes tegelijk gebakken konden 

worden en heel veel kinderen konden er wel drie of vier op! Dank, lieve mensen voor al jullie 

aanwezigheid, inzet en niet te vergeten: perfecte organisatie! Op het Kerkplein was het wer-

kelijk feest. 

Deze geweldige dag vindt zijn vervolg voor de scholen in Markelo, die weliswaar geen noa-

bers zijn van de Martinuskerk van Markelo – maar 

niet minder welkom!  

De kerk is immers van en voor álle Markeloërs, de 

groten én de kleinen!  

Weerkommn!          (ds DvdB).  

 

De Open Kerkdagen zijn mede mogelijk gemaakt 
door de Ondernemers en Ondernemende Noabers 
uit Markelo zodat iedereen tijdens de Open Kerkda-
gen kon aanschuiven!.................. 

Teamwork eetbaar erf  (foto tubantia) 
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Maarkels Dorpsfeest 
 

De Martinuskerk voor alle Markeloërs was 

goed vertegenwoordigd op het Maarkels 

Feest! 

 

Op 23, 24 en 25 augustus dompelde heel 

Markelo zich onder in de aloude 

dorpsfeesttraditie. 

Ook de Martinuskerk heeft zich op vele 

manieren positief in de kijker gespeeld bij 

de Markelose bevolking tijdens deze festiviteiten. Op vrijdagmiddag waren we met maar 

liefst 20 mensen aanwezig bij het borreluurtje in de feesttent. We maakten goede sier 

met onze prachtige poloshirts, speciaal geborduurd volgens onze Martinuskerkstijl.  Zie ook 

de prachtige foto op de voorpagina. 

 

Ook Hofstreek FM had hier lucht van gekregen. En passant vertelden ze zaterdagochtend 

tijdens hun radio-uitzending dat het Maarkels Feest gezegend was begonnen dankzij de 

aanwezigheid van drie dominees!  

 

Op zaterdagmiddag deden de dames en 

heer van gospelkoor Enjoy mee aan de 

Keet Parade 2019. En zij wisten daar de 

eerste prijs in de wacht te slepen met 

hun groep “Enjoy Life”  en hun prachtige 

zelfgemaakte pianobar. Fantastisch! Ook 

maakten ze van de gelegenheid gebruik 

om herenzangers te werven. 

 

Op zondagmorgen was er zoals elke 

zondag om 10.00 uur eerst een 

kerkdienst maar tijdens het 

Frühshoppen waren we ook met velen aanwezig om dominee Rob. Nijhuis te ondersteunen. 

Hij vervulde een kleine rol tijdens het Frühschoppen en gaf de bezoekers deze mooie 

passende boodschap mee: 

 

“Wat ’n hoop volk hier ...... Det kan oons ok wal passen in de kaarke! 

Beste leu .... zie hebt hier vandage een mooi verhaal. Wiej hebt alle 

zundage een mooi verhaal. Ik zee oe geerne. Vie begint ok op zundag um 

10.00 uur. Leu: good goan!” 
 

Kortom: een mooie boodschap en met recht een zeer geslaagd Dorpsfeest Markelo! 
 



 


