
Laten we blijven omzien naar elkaar.
Juist nu we leven met coronavirus.



 
  

EEN VOORJAAR OM NIET SNEL TE VERGETEN 
 
De kerk hoopt binnenkort het paasfeest te vieren, maar in-
tussen houdt het coronavirus de gemoederen flink bezig.  
Toen ik de vergaande maatregelen van Italië op het journaal 
zag, was mijn eerste reactie: absurd. Het is alsof we kijken 

naar een film, alleen is dit de werkelijkheid.  
 
Als plaatselijke kerk zijn we de landelijke richtlijnen niet met-
een gaan volgen wat het handen schudden betreft. We lieten 
de kerkgangers wel vrij om dit achterwege te laten. In onze 
regio speelde het toen nog niet en we gingen uit van het ge-
zonde verstand van de bezoekers. Wie zich niet lekker voelt, 

weet zelf wat het beste is. Een zondag later beperkten we de 
begroeting tot een vriendelijk toeknikken. Omdat het aantal 

besmette personen bleef toenemen, werden maatregelen aangescherpt. Houd in maart geen kerkdiensten 
met meer dan 100 personen, zo luidde het advies van de landelijke kerk, in navolging van het RIVM. Het 
algemene advies werd om samenkomsten zo veel mogelijk te vermijden. Allerlei bedrijven, verenigingen 

en instanties pasten zich hierop aan. Diverse activiteiten werden afgelast. In lijn hiermee is in Markelo be-

sloten om de hele maand maart af te zien van een dienst op zondag in de Martinuskerk.  
 
Intussen zijn er ook al contacten geweest met mensen die zijn teruggekomen uit een risicogebied. Dan is 
zorgvuldigheid natuurlijk geboden. Net als anders is het niet verstandig om met een flinke verkoudheid 
naar mensen te gaan, die kwetsbaar zijn. Onlangs heb ik ter bescherming van mezelf voor het eerst met 
een mondkapje een gemeentelid bezocht, die op de IC lag. Maar dat was nog voordat er sprake was van 
het coronavirus. Bidden met een mondkapje op was vreemd om te doen. Het schept een bepaalde afstand. 

Net alsof je bang bent dat de ander erg besmettelijk is, terwijl er toen niets van de genoemde griepsymp-
tomen te merken viel. Toch hield ik het kapje maar op en wilde het voorbeeld van de verpleging niet nege-
ren.  
Bij een stervende ligt het voor mijn gevoel wel anders, want dan zou het toch moeten kunnen dat er ie-
mand bij is voor ondersteuning. Zeker wanneer je familie bent. Ik zou willen zoeken naar een mogelijkheid 
om erbij te zijn, maar protocollen zijn er niet zonder reden. Ik ken verhalen hoe ouders buiten de kamer 
werden gehouden waar hun te vroeg geboren kind in een couveuse lag. In dat geval is er echter nog de 

hoop op leven, terwijl dat bij een stervende anders ligt.  
Wat kun je dan als betrokken familie innerlijk verscheurd raken. Dan kost het veel om af te zien van per-
soonlijke nabijheid. Al kan er begrip zijn voor een verbod tot aanwezigheid, omdat je andere patiënten niet 

wilt besmetten, net zo min als artsen en verpleging. Gelukkig herstellen de meesten weer, maar ouderen 
en chronisch zieken kunnen er wel huiverig voor zijn. En waar leidt het allemaal nog meer toe? Ik kan me 
ook voorstellen dat sommigen hun klachten maar voor zich houden om  beperkingen te voorkomen. Maar 

wat als er door zo’n houding anderen de dupe worden en er zelfs mensen komen te overlijden? Voor zo’n 
mogelijkheid wil je toch niet verantwoordelijk zijn?  
Ik hoop dat we over een paar maanden de piek aan besmette personen achter de rug hebben en weer een 
terugkeer krijgen van het normale, open verkeer. Dan kan de economie zich ook weer herstellen. Tot zo 
lang blijft zorgvuldigheid en solidariteit geboden en is het bidden om een vaccin, zoals er ook voorbede is 
te doen voor de kwetsbaren. En daarbij moeten we ook denken aan de vluchtelingen aan de grenzen van 
Turkije en Griekenland of de mensen op Lesbos.  

In de bijbel word ik aangemoedigd om vertrouwen te hebben in God, maar we hebben ook zelf te doen 
wat goed is. MD 
 

De kerkenraad van de Martinuskerk heeft in haar extra vergadering van vrijdagavond 13 maart besloten om 
alle activiteiten die onder de verantwoording van de kerkenraad vallen, af te gelasten t/m 6 april 2020.   
Wij volgen hiermee het beleid van de landelijke kerk en het RIVM.  
Dit houdt in dat:  
•  De erediensten in de Martinuskerk en Stokkum op zondag 15, 22, 29 maart en 5 t/m 8  april  zijn vervallen   
•  De zangavond in de Anholtskamp op vrijdag 27 maart vervalt, 
•  Er gen kerkelijke activiteiten plaatsvinden in de Martinushof: vergaderingen van kerkenraad en 
commissies, repetities van koren, koffieochtend, enz.  
•  Bij een uitvaart kan wel gebruik gemaakt worden van het Uitvaartcentrum Markelo 
Voor de actuele stand van zaken kunt u de berichtgeving op onze website www.pkn-markelo.nl en 
facebookpagina Martinuskerk Markelo raadplegen. 



 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Protestantse Gemeente te Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
Kerkenraad: 
Preses: Dhr. H.J. Bolink, Stationsweg 28, 
Markelo, tel. 06-53852090, 
e-mail: h.bolink27@gmail.com 
Scriba: Mw. G. Rabe, Lochemseweg 20, 
Markelo, tel. 06-51424315, 
e-mail: scriba@pkn-markelo.nl 

Voorgangers:  
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3,   
Markelo, tel. 0547-361238, 
e-mail: martends@outlook.com 
vrije dagen:  maandag en zaterdag 

Ds. R. Nijhuis, Stokmansveldweg 14,   
Rijssen, tel. 06-53757103, 
e-mail:  r-n@r-n.nl  

Ds. D. van der Boon, De Zuylenkamp 34, 
Hummelo, tel. 06-23962861,  
e-mail: jadvanderboon@gmail.com 

Koster:   
Jeroen Noltus, tel. 0547-363890, 
e-mail: martinushof@pkn-markelo.nl 

Kerkelijk bureau:  
Adres: Kerkplein 41,  tel. 0547-361242, 
e-mail:  kerkburo@pkn-markelo.nl 
openingstijden:  
maandag  van 10 -12 uur 
woensdag en vrijdag van 10-12 uur 
Mw. Baukje Hoevink  (financiën) 
Mw. Teuni Hoogendam  (ledenadm.) 

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. 0547-361709 
Mevr. B. Noteboom,  
Goorseweg 45b, tel. 06-11212909 
Dhr. M.H. van Vrouwerff, Holterweg 15, 
Laren (Gld.), tel. 0573-462582 
Dhr. F. van Zwol,  
Fokkerstraat 4, tel. 0547-362652 

Fotografie Marjan Noteboom 

Volgende uitgave:   29 april 2020  
Inleveren kopij vóór: 16 april 2020 
Insturen naar:  kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 

Vrijdag 27 maart  Anholtskamp zangavond 
GEEN ZANGAVOND TOT NADER BERICHT 
 

Zondag 29 maart Martinuskerk en  
Zondag 5 april  Martinuskerk Palmzondag 
GEEN KERKDIENSTEN TOT 6 APRIL 
 
Stille week diensten in de Martinuskerk 
 
DE 3 VESPERDIENSTEN VERVALLEN OOK MAAR WE 

HOPEN DAT DE VOLGENDE DIENSTEN WEL DOORGAAN: 
 
Do 9 april   Witte Donderdag H. Avondmaal 

       19.30uur  ds. M. Dijkstra  
   Collecte: Diaconie 
Vr 10 april          Anholtskamp H. Avondmaal 

  15.00 uur ds. M. Dijkstra  

  Collecte: Diaconie 
Vr 10 april   Goede Vrijdag 

  19.30 uur  ds. D. v d Boon 
Za 11 april  Avondwake Stille Zaterdag  
  21.00 ds. M. Dijkstra  
 

Zondag 12 april Martinuskerk Paasfeest 
     09.00 uur  Paasontbijt in de Martinushof 
     10.30 uur  ds. R. Nijhuis paasviering m.m.v. ENJOY 
     Eindcollecte paasviering: CvK / Orgelfonds 
 
Zondag 19 april Martinuskerk 
10.00 uur ds. D. v d Boon 

Eindcollecte:  Diac / Voedselbank Midden Twente 
 
Vrijdag 24 april  Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  drs. J. Eertink uit Rijssen 

Collecte: Diaconie 
 
Zondag 26 april Martinuskerk 

10.00 uur  ds. H. Overdijk uit Ommeren 
Eindcollecte: Diac / Ned. Bijbelgenootschap  
 
Zondag 3 mei  Vrijheidsdienst op het Kaasplein 

m.m.v. Markelo’s Kerkkoor, De Fanfare  
en de Folkloristische Vereniging "Markelo' 
11.00 uur  ds. R. Nijhuis 
  
               

 

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

 

ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP 
CARINT REGGELAND HEEFT IN VERBAND MET 
HET CORONAVIRUS BESLOTEN DAT ER VOOR-
LOPIG GEEN SAMENKOMSTEN ZIJN TOEGE-
STAAN IN ANHOLTSKAMP.  
DAAROM GAAT DE ZANGAVOND OP VRIJDAG 27 
MAART NIET DOOR. 

 
GOEDE VRIJDAG 
Op Goede Vrijdag lezen we in de avonddienst een 
kort fragment uit Lucas 22. Het is het verhaal dat 
voorafgaat aan de gevangenneming van Jezus. 
Jezus is met zijn leerlingen naar de Olijfberg 

gegaan. Jezus zondert zich af van zijn leerlingen. In 
het verhaal dat volgt, beschrijft Lucas iets, dat niet 

bij de andere Evangelisten terug te vinden is. In 
Lucas 22: 43 lezen we: ‘Uit de hemel verscheen een 
engel om Hem kracht te geven’. Deze bijzondere 
regel is door Rembrandt begrepen en opgepakt in 
een ets (afgedrukt tussen 1655 en 1659). In deze 

ets ‘vertaalt’ Rembrandt het kracht verlenende 
gebaar van de engel. 
Wat gebeurt daar in het donker? En hoe?  
Wat kunnen we er uit begrijpen. Voldoende stof tot 
overdenken op de avond van Goede Vrijdag. (DvdB)    

 

 
 
 

 
 

 
DOOPDIENST/PINKSTEREN 

Op 10 mei is er gelegenheid om een kind te laten 
dopen. Voorganger is dan ds. Marten Dijkstra met 
wie een afspraak is te maken voor een gesprek over 
de doop.  
Iedere dopeling krijgt een houten duif als symbool 
voor de heilige Geest, met de doopdatum en 
doopnaam erop geschreven. Deze liggen in de 
gedachtenishoek van de kerk, onder de duif aan de 
muur, in twee handen, als symbool voor God, die 
hun leven draagt. In wiens handen hun namen 

staan geschreven (naar Jesaja 49: 16).  
Op zondag 31 mei, Pinksterzondag, zijn alle ouders 
uitgenodigd van wie er in het afgelopen seizoen een 
kind is gedoopt. Dan kunnen zij deze duif na afloop 
van de dienst meenemen naar huis. MD 

 

AGENDA 
Op 14 april is een bijeenkomst van de gespreks-
groep Rondom de Zonneweg bij Annemieke 
Schonewille op Wansink 25. Het onderwerp is nog 
open, maar een suggestie is om het te gaan hebben 
over de rol van ouders in de opvoeding. Een ander 
idee is om stil te staan bij wonderen, naar 

aanleiding van een programma in februari van 
Jacobine Geel over dit onderwerp. Info bij ds. 
Marten Dijkstra. De avond begint om 20.15 uur. 
Belangstellenden zijn welkom. 
   
KINDERNEVENDIENST/ OPPASDIENST 
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de 

consistoriekamer. Alle kinderen t/m 3 jaar zijn 
welkom bij de oppasdienst. De kinderen van 4 tot 
12 jaar worden hartelijk ontvangen door de leiding 

van de kindernevendienst. Zij komen eerst in de 
kerk maar gaan in de loop van de dienst, na het 
aansteken van de lantaarn, naar de consistorie. 

HUISKAMERTAFEL 
Iedere donderdagmorgen kunt u vanaf 9.30 uur tot 
12.00 uur gezellig een kopje koffie of thee komen 
drinken aan de huiskamertafel in de Martinushof. 
Er zijn altijd mensen aanwezig waarmee u een ge-
sprek kunt voeren.  

   

                                       
 
Ook in de kringloopwinkel kunt u voor een praatje 
en een kopje koffie terecht op donderdag- en zater-
dagmorgen en wie weet vindt u daar ook nog iets 
wat u goed kunt gebruiken.  

Hartelijk welkom! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.geestkunde.net/jezus.shtml&psig=AOvVaw1nDBoVZ2Nkzq02Vs_Avnhp&ust=1583833603040000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDn_oyOjegCFQAAAAAdAAAAABAE
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GEBOREN 
Tot hun vreugde zijn Ben van Os en Jorien van Os-
Meutstege van de Fokkerstraat 71 vader en moeder 

geworden van Valentijn Benjamin, broertje van 
Elias. Op 21 februari is hij geboren. Langs deze weg 
willen we de ouders van harte feliciteren met Valen-
tijn en Gods zegen toewensen. 

WIJ GEDENKEN 
Door omstandigheden is helaas de ‘in memoriam’ 

van mw. Dina Schorfhaar niet in het vorige kerkblad 

gekomen waarvoor onze excuses. 
 
Kort voor haar 76ste verjaardag overleed onver-
wacht op 2 januari Dina Schorfhaar-Lonink, echtge-
note van Jan Willem Schorfhaar.  
In de uitvaartdienst lazen hun zoon Erwin en doch-

ter Jolanda een door Dina bewaard gedicht voor 
over de verschillen tussen vroeger en nu op het 
platteland. Zelf is ze geboren op een boerderij aan 
de Bolinkweg 7, waar ze later met haar gezin naar 
terugkeerde. Kort daarna overleed haar vrijgezelle 
broer. In 1995 werd ze aan borstkanker geholpen, 
maar de ingreep pakte gelukkig goed uit. In 2015 is 

ze net op tijd behandeld aan een aneurysma in het 
hoofd. Sindsdien had ze wel veel van haar conditie 
ingeleverd. Oppassen op kleinkinderen ging niet 
meer.  
Dina was een lieve, bescheiden en zorgzame vrouw. 

Ze bleef ook lang buitenshuis bezig. Vanaf haar 

jeugd heeft ze werkzaamheden verricht bij slager 
Dollekamp, café Hargeerds, café de Bierpomp en 
zalencentrum De Haverkamp. Daarnaast deed ze 
huishoudelijk werk bij een particulier. Hier is ze tot 
haar 65ste mee doorgegaan. Na het aneurysma bleef 
ze het liefste thuis of ze wandelde kleine stukken 
samen met haar man of buurvrouw. De door Dina 

gepote tulpen ziet ze niet meer opkomen, maar ho-
pelijk bloeit er iets anders voor haar op in een ons 
onbekend bestaan. Ds. Marten Dijkstra 

 
Op 12 februari 
overleed Dina Bo-
link-Oosterkamp 

op de leeftijd van 
bijna 90 jaar. An-
derhalve maand 

daarvoor was ze 
in het Elisabeth 

verpleeghuis in Delden opgenomen om aan te ster-

ken. In plaats daarvan ging haar gezondheid verder 
achteruit. Dina was weduwe van Jan Willem Bolink 
met wie ze sinds hun trouwen in 1951 op haar ou-
derlijk adres aan de Larenseweg in Dijkerhoek zijn 
gaan wonen. In 1990 verhuisden ze naar het dorp, 
waar ze het beheer kregen van het Rode Kruisge-
bouw. Als moeder, oma en omi kon ze genieten van 

de nabijheid van dochter Ria Landuwer met haar 
man Appie en de kleinkinderen met hun gezinnen. 

Maar ze was ook een vrouw, die zich allerlei zorgen 
om hen en anderen kon maken. Dina hield van 
bloemen, breien, puzzelen en lezen. In dankbaar-

heid kon ze op haar leven terugkijken. Toen ze in 
de laatste tijd minder mobiel was geworden, genoot 
ze nog erg van de autoritten, die er met haar zijn 
gemaakt. Die deden haar denken aan de vele rou-
tes, die ze samen met haar man had gefietst. Net 
als haar vader had ze daarbij oog voor het wild in 
de natuur. Steun vond ze in de Bron van al dit le-

ven. Moge dat tot troost zijn. Ds. Marten Dijkstra 
 
Op 18 februari overleed Jo Altena-Wolthuis, Steeg’n 
Jo, van de Stoevelaarsweg slechts enkele weken na 
haar verhuizing naar de Anholtskamp op de leeftijd 
van 83 jaar. Gelukkig heeft ze die verhuizing nog 

meegemaakt, want ze zag er maandenlang naar uit, 
toen ze in een verpleeghuis in Almelo verbleef voor 

revalidatie. Niet lang na haar heengaan vond ook 
haar trouwe viervoeter Blackie door ouderdom de 
dood. Sinds 2010 was Jo weduwe van Jan Willem 
Altena. Door naailessen op Heeckeren in Goor kon 
ze goed kleding maken en verstellen. Ze bleef tot 

hoge leeftijd bezig met het breien van sokken en 
truien. En anders kon je haar buiten aantreffen, 
waar ze graag aan de slag was met de tuin of de 
verzorging van de aanwezige Shetland pony’s. Veel 
werk heeft ze op hun boerderij verzet, vooral nadat 
haar vader om gezondheidsredenen een stap terug 
moest doen. Verre reizen of vakanties hoefden van 

haar niet zo. Het was haar thuis mooi genoeg. 
Dochter Sinie Worsink met haar man Freddy en de 
klein- en achterkleinkinderen missen in haar een 
lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en ouwe 
oma. Moge Jo bij God geborgen zijn.  

Ds. Marten Dijkstra 

 
Op 25 februari overleed in haar slaap: Dini Kuij-
pers-Beltman op de leeftijd van 73 jaar. Ze woonde 
altijd aan de Kooidijk 2. Dini kreeg de laatste jaren 
meer last van Parkinson en werd om die reden in 
het voorjaar van 2018 opgenomen op afdeling de 
Hulpe in de Anholtskamp. Haar man Hendrik Jan en 

hun kinderen en kleinkinderen verliezen in haar een 
lieve, zorgzame vrouw, moeder, schoonmoeder en 
oma. Dini bleef ondanks haar ziekte positief inge-
steld. Ze had een vrolijk karakter, was attent en 
gastvrij. Tot zo lang het haar lukte, bleef ze regel-
matig naar de kerk gaan. Vele jaren heeft ze gehol-
pen bij particulieren met huishoudelijk werk. Met 

sommigen van hen bleef er contact, ook nadat deze 
naar een andere plaats waren verhuisd. Ze was fan 
van het koninklijk huis, verzamelde Swarovski kris-

tal en hield van orchideeën. Ze wilde dat de tuin er 
pico bello uitzag. Er zijn mooie reizen gemaakt naar 
het buitenland. Kleinkinderen kon ze verwennen 

met een bezoek aan Mac Donald en sorbetijs mocht 
niet ontbreken. Wie bij haar op bezoek kwam, 
hoefde niet zonder een snoepje of chocolaatje naar 
huis te gaan. Mogen de herinneringen aan deze bij-
zondere vrouw, aan Dini van Kempengait, tot zegen 
zijn.  
 Ds. Marten Dijkstra 

 

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

bellen met Gerda Vedders-Vasters, 
tel. 06-51029818  

e-mail: gb.vv@kpnplanet.nl 
 



 
  

5 
 

 
 

 
 
 

Op 28 februari overleed op 85-jarige leeftijd Gerrit 
Jan Klein Nagelvoort in zijn woning aan de Stokku-
merweg 27, vlak bij de boerderij waar hij is gebo-
ren, Erve Alink. Sinds 1953 was hij getrouwd met 
Gerritje Nijkamp met wie hij vier kinderen kreeg. 
Een groot verlies was het verongelukken van één 
van hun zoons op 15-jarige leeftijd, terwijl de jong-

ste al kort na de geboorte overleed. Zijn vrouw, de 
overige kinderen en kleinkinderen schetsen Gerrit 
Jan als een sterke en betrokken persoonlijkheid. Hij 
was een liefhebber van de motorcross, waar hij zelf 
ook aan mee heeft gedaan. Sommigen kennen hem 
van de tijd dat hij achter de bar stond bij Café Smit 

of als buschauffeur bij de OAD op een lijndienst 
reed of toertochten maakte. Voor die tijd was hij 

chauffeur bij transportbedrijf Wolberink. Een zo-
veelste aanrijding op de weg dat hij tegenkwam, 
was voor hem reden om bij de OAD te vertrekken. 
Na een korte periode als installateur te hebben ge-
werkt, stapte hij over op de wegenbouw, waar hij 

een walsmachine bestuurde. In zijn vrije tijd mocht 
hij graag buiten zijn en fietstochten maken met zijn 
vrouw. In de laatste jaren nam zijn gezondheid af, 
waardoor hij minder kon. Moge hij geborgen zijn bij 
God. Ds. Marten Dijkstra 

 
Op 29 februari 2020 is ds. Johannes (Jan) Lugtig-
heid overleden. Een bewogen en bevlogen predi-
kant, die zich met veel passie en bezieling voor de 

opbouw van de gemeenten Hem/Venhuizen, Sneek, 
Zeist, Hoogvliet en Gelselaar/Haarlo heeft ingezet. 
In de letterlijke betekenis van het woord was hij 

een “dienaar des Woords”. Zijn leven lang heeft hij 
met vreugde gestudeerd in en geput uit de Schrif-
ten, en daarvan uitgedeeld in de vele gespreksgroe-

pen, die hij begeleid heeft, in catechisaties en in het 
bijzonder vanaf de preek-
stoel. Velen wist hij daarmee 
– soms voor een heel leven – 
toe te rusten voor de rest van 
hun leven. Tot groot verdriet 
van hem zelf en allen, die 

met zorg om hem heen ston-
den, liet zijn geest hem 
gaandeweg in de steek en 
moest hij uiteindelijk door 
een medische complicatie 
loslaten wat hem zo dierbaar 

was. Wij herdachten hem liefdevol en met respect 
in het kerkje in Haarlo op zaterdag 7 maart met lie-

deren en woorden die bij hem pasten.  
Moge zijn gedachtenis ons tot zegen zijn. 
  Ds. Andrea Fuhrmann 

 
Op 8 maart overleed Rob Overmeer op 80-jarige 
leeftijd in zijn kamer op de Anholtskamp. Sinds 
2016 verbleef hij hier vanwege parkinsonisme. 
Deze ziekte tastte hem steeds verder aan, maar 
zijn humor, rustige aard, opgewektheid en opti-
misme bleven herkenbaar. Aan de hand van een 

studentenlied leidde dochter Joy de diverse spre-
kers in bij het afscheid in huiselijke kring. Rob 
groeide op in Leeuwarden. Hij kwam later bij de 
marine. Toen hij hierna in Amsterdam bedrijfseco-
nomie ging studeren, was hij voor een jaar lid van 
de senaat van een studentencorps. Rob bleek er 

een talent voor te hebben om met woorden te spe-
len. Hij kreeg werk als secretaris van de Neder-

landse bankiersvereniging. Zo kwam hij in contact 
met Martine Jansen met wie hij in 1979 trouwde. Ze 
gingen in Naarden wonen. Naast een dochter kre-
gen ze een zoon, Hendrik-Jan, en werden opa en 
oma van twee kleinkinderen. In 2009 ontving Rob 

een koninklijke onderscheiding voor zijn verdien-
sten bij verschillende verenigingen en organisaties. 
In 2015 verhuisden ze naar Markelo. Op de dag van 
zijn uitvaart hing de vlag 
halfstok in de mast van 
zijn geliefde Valk. Een 
goede vriend sloot af 

met de groet: Vaarwel. 
Daar voeg ik aan toe: En 
weet van een behouden 
aankomst.  
Ds. Marten Dijkstra 

 

PAASGROETEN 
Half maart begon eindelijk een beetje lentegevoel 
te komen, toen de temperaturen wat zachter 
werden, terwijl sommige bolgewassen allang in 
bloei stonden en allerlei struiken aan het uitlopen 
waren. Of we in onze vrije week voor het eerst wat 
buiten hebben kunnen zitten, zullen we zien. 

Intussen gaan we de paasdagen tegemoet en geven 
we stem aan ons geloof in de opgestane Heer. Hij 
die ons doet zeggen: sta op. Moge dat geluid ons 
blijven oprichten uit allerlei gebeurtenissen en 
ontwikkelingen, die kunnen ontmoedigen. Sterker 
nog: het is Hij die ons opwekt. You’ll raise me up. 
Met vriendelijke groet,  ds. Marten Dijkstra 

 

 

   
        
       
      
     COLLECTEBESTEMMINGEN 

Op 19 april is de collecte bestemd voor de voedselbank Midden Twente. U weet vast wel waar deze collecte 
aan wordt besteed. Hebt u een collecte gemist en wilt u toch graag bijdragen aan de collecte?  
Dat kan; u kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Diaconie NL65 RABO 0340700327 met vermelding 
waarvoor de gift bestemd is. Alvast hartelijk dank.  
 

Diaconie 
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In de periode van 18 januari t/m 1 februari is de actie Kerkbalans geweest. 
Deze jaarlijkse actie heeft als doel geld in te zamelen om de kerkelijke activiteiten 

in Markelo voor jong en oud mogelijk te maken.  
Nu ruim 6 weken na de sluitingsdatum is de stand ruim €168.000, -.  
Helaas niet voldoende om onze begroting voor 2020 sluitend te krijgen 
en dus zal er bezuinigd moeten worden…….. 
   
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Terugblik en vooruitkijken gespreksgroepen 

Op dit moment ‘draaien’ er twee gespreksgroepen.  De éne noemt zich 40+, maar is ‘gevuld’ met mensen 
van verschillende leeftijden, onder wie een aantal die jonger zijn dan 40 jaar. Deze groep komt eens in de 
maand bij elkaar op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. De andere gespreksgroep heet ‘op verhaal 
komen’ en bestaat voornamelijk uit senioren; het tijdstip is waarschijnlijk ook niet zo geschikt voor mensen 
die nog volop betrokken zijn in het arbeidsproces. Deze groep komt bij elkaar, ook eens in de maand, op 

donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. In de beide groepen lezen we een Bijbelverhaal. Doorgaans is het 
een bekend verhaal. We proberen met elkaar te lezen wat er staat, maar ook te onderzoeken hoeveel ‘lagen’ 
in het verhaal zijn verstopt. Bijbelverhalen blijken doorgaans een geheim te bevatten, dat in woorden is 
vervat. Dit geheim proberen we met elkaar te ontdekken, om vervolgens daarover te discussiëren. 

 
Het mooie van een gespreksgroep is, dat er door het met elkaar op zoek en in gesprek gaan, méér gebeurt. 

Er vormt zich een groep die op een bijzondere manier op elkaar betrokken raakt. Dát is ook kerk- en 
gemeente zijn! Met elkaar van gedachten wisseleen ‘op het niveau van het hart’ en door de gezamenlijke 
zoektocht een bepaalde verbondenheid ervaren. 
Wie interesse heeft in deelname aan een dergelijke groep kan vast en zeker bij een van de twee groepen 
aansluiting vinden. Het kan ook zijn, dat u met anderen een nieuwe groep wilt vormen. Dat kan ook altijd! 
Van harte welkom. Laat het even weten via mijn mail jadvanderboon@gmail.com (DvdB) 
 

 

 

Kerkrentmeesters 

 

Vorming en toerusting 

 

Solidariteitskas 2020  
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ont-
moeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit 
goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen no-

dig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Soli-

dariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Pro-
testantse Kerk. 
Een mooie voorbeeld 
En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk lieten vocht door en de fun-
dering bleek aangetast. Er was een flinke restauratie nodig. Maar de gemeente is te klein om 
dit zelf te bekostigen. Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan de slag met acties. 

Ook werden er fondsen aangeschreven én er werd een beroep gedaan op de Solidariteitskas. 
De renovatie is inmiddels in volle gang.  
Uw bijdrage 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden 
van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een 
gemeente op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afge-
dragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen ge-

meente.  

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage? Binnenkort krijgt u een brief met een 

acceptgiro van het kerkelijk bureau voor een bijdrage.  
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk 
op www.pkn.nl/solidariteitskas.  

                
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!  

 

mailto:jadvanderboon@gmail.com
http://www.pkn.nl/solidariteitskas
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      Moet dat zo?       

     Over wat we doen en zien in de kerk (4) 

  

   Hemelvaart. 

Hemelvaartsdag werd het feest waarop Jezus zich weer 
bij God voegde, tot Hij weer terug zal komen (Marcus 
16: 19 en Handelingen 1: 11). 
In de eerste eeuwen werd de gedachtenis van 
Hemelvaart inbegrepen in de Paasviering.  

In Jeruzalem liet men Hemelvaart en Pinksteren op één 
dag vallen, op de vijftigste dag. In de oudste liturgie 
van de kerk werd alleen gesproken van viering op de 
vijftigste dag, Pinksteren.  In de Middeleeuwen werd 
Hemelvaart een soort afscheidsfeest: de Paaskaars 
werd gedoofd. Na 40 dagen bracht dit Pasen in een 

uitzonderingspositie. Het licht van Pasen is eens en 
voor altijd ontstoken en staat ook symbool voor het 
licht van de Geest. 
Ten tijde van de Reformatie is de viering van 
Hemelvaart voor ’t eerst erkend, maar niet meer als 
feestdag. Tijdens de Synode van Dordrecht (1618-
1619) kreeg Hemelvaart een vaste plek op de 

kerkelijke kalender, zoals we die nu nog kennen. 
 
 
 
 
 
KNUTSELCLUB     

De knutselclub gaat, wegens te weinig deelname, stoppen. 

Het was de bedoeling om de laatste clubavond te houden op donderdagavond 26 maart van 18.30 uur tot 19.30 in de 

Martinushof, maar omdat de Martinushof tot 1 april gesloten is in verband met Corona zal dit later gaan gebeuren. De 

kinderen kunnen dan op die avond gratis knutselen.  

In het volgende kerkblad meer hierover.  

Graag zou ik willen weten wie de knutselclub heeft opgericht en wanneer dat is geweest. Ook zou ik graag van oud lei-

ding en kinderen willen weten wat hun mooiste knutselwerkje was.  

Dit hoor ik graag via de mail Bonenkampherma@gmail.com. 

 Alvast bedankt! Groetjes Herma. 

 
KINDERNEVENDIENST  

Project Kindernevendienst 
In de Martinuskerk staat in deze veertigdagentijd een ‘brandend braambos’ 
gemaakt door en voor de kindernevendienst. Dit brandende braambos laat de weg 
zien die de kinderen in de nevendienst afleggen naar Pasen. Ze volgen verhalen 
van het Volk Israël, op weg naar de bevrijding uit het land van Angst, het land 
Egypte.  
In het brandende braambos hangen ‘vlammen’ waarop de naam van de Eeuwige is geschreven: JHWH, en dat in 
Hebreeuwse letters… Die naam van de Eeuwige betekent: ‘Ik Ben’ – Zó heeft Mozes het begrepen.  
Zó mogen wij het geheim van de Bijbel doorgeven: ‘Ik Ben’ gaat met jou.  
Hij heeft jouw bevrijding uit het land van de Angst op het oog. (DvdB) 
    

Door de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus kun-

nen we helaas niet doorgaan met dit project. 
Het zou prachtig zijn, wanneer we het aantal kinderen voor de nevendienst wat omhoog konden brengen. Het 
is misschien niet altijd waar, maar hier geldt zeker: ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd!’ 
Met een hartelijke groet,  

Deodaat van der Boon  

Jeugdwerk 

 

mailto:Bonenkampherma@gmail.com
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HERVORMDE VROUWEN 

VERENIGING MARKELO 

 
Uitnodiging voor onze jaarlijkse paasviering  
 
Beste Dames. 

 

Helaas kan ook onderstaande paasviering die op het programma stond 
op DONDERDAG 2 APRIL niet doorgaan. 
 
Wij hebben dhr. Leyenhorst uitgenodigd die pastoraal werker is geweest in Laren. Als je bij de heer 
Leyenhorst van een passie kunt spreken is het wel het schrijven. Hij schreef twee musicals en ook vele bijbelse 

verhalen die hij spiegelt aan hedendaagse situaties. 
Ook bij ons zal hij onze paasavond invullen door zijn verhalen mede versterkt door liedjes van duo 
Buitengewoon. 

De dames Buitengewoon spelen op de piano en zingen mooie liederen. 
 
 
Op DONDERDAG 23 APRIL OM 20.00 UUR is er alweer de slotavond van het seizoen in de Martinushof. 
Deze keer belooft het een gezellige muzikale verrassingsavond te worden. 
Het vrouwenkoor Mar-Cant komt voor ons optreden. 

De naam Mar-Cant is een samentrekking van de woorden Markelo en Cantate. 
Het koor van ongeveer 30 vrouwen zingen een repertoire dat loopt van Afrikaans, Zweeds en ook Nederlands 
en staat onder leiding van dirigente Frauke Langbein. 
 
Het programma na de pauze moet nog even een verrassing blijven. 
Het belooft een zeer mooie avond te worden. 
Wij hopen vele dames te zien op onze slotavond. 

        Bestuur H.V.V. 

 
Protestantse Vrouwen Dienst 
Op dinsdag 3 maart was de jaarlijkse ledenvergadering van de Prot. Vrouwendienst.  

Na de koffie heette de voorzitter Sjoke van Zwol allen hartelijk welkom. Ook een speciaal welkom voor onze 
gasten op deze avond: dhr. Henry Blankhorst met zijn stagiair Pieter. 
  
Na een gebed las Sjoke een stukje van ds. Peter Hendriks: ‘Waar liefde is stroomt de bron van het leven’.  
Daarna kwam het reilen en zeilen van de PVD aan de orde: de zangavonden in Anholtskamp en het 
bezoekwerk. De zangavonden in Anholtskamp verlopen heel goed. Fijn dat er elke keer zo'n trouwe groep 

mensen aanwezig is zodat alles goed kan verlopen.  

Het bezoekwerk aan ongeveer 16 mensen loopt ook 
goed. We gaan er van uit dat als er iemand is die 
graag op regelmatige basis een bezoek van een 
medemens wil, dat er dan wel iemand is die zich 
aanbiedt.  
 
Daarna was het woord aan Henry Blankhorst, 

eigenaar van de Plus supermarkt.  
Aan de hand van plaatjes vertelde hij allerlei 
wetenswaardigheden over zijn bedrijf: hoe ga je in 
25 jaar van Sperwer naar Plus. In die 25 jaar is de 
winkel 6 keer verbouwd. Zo'n verbouwing is een heel 
precies geplande operatie, waar een heel groot team 

aan meewerkt. 
Henry kon heel enthousiast vertellen over zijn 

bedrijf.  
Na een dankwoord en een presentje, aangeboden door Dinie van de Noort, sloot Johanna Bekkernens de 
avond af met een gedicht. 

Algemeen 
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BOEKENMARKT 

Ook in 2020 bieden we weer 
volop tweedehands boeken 
aan. 

U bent van harte welkom op 
onze reguliere boekenmarkt 
op de donderdagen ? april , 7 
mei en zo verder op elke eer-
ste donderdag van de maand van 9.30 – 12.00 uur. 
Let op!!!  
Extra boekenmarkt op zaterdag 25 april van 

10.00 uur tot 13.00 uur 

De opbrengst van de boekenmarkt wordt geheel 
besteed voor aanschaf van gebruiksvoorwerpen 
voor de Martinuskerk of de Martinushof.  

Bent u in het bezit van overcomplete boeken? 
Wij zullen er blij mee zijn. 
Bel dan een van de onderstaande nummers: 

0457- 361999 (Harm Linde)                           
0547- 362140 (Diny Compagner)      
0547- 362740 (Riet Straalman)                       
0547- 363890 (Martinushof)                                                                 
Kom gerust eens kijken in de Martinushof, 
Kerkplein 41, Markelo 

 

 
RADIO KERKLOKAAL 

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente 
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether. 
De uitzendtijden zijn als volgt: 
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. 
De herhaling van de uitzending: 
Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur. 
Redactie adres: 

Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A, 
7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937 

 maart 2020  

Wo 25 Exodus 8:12-28 Apart 

Do 26 Exodus 9:1-12 Geruimd 

Vr 27 Exodus 9:13-35 
Na hagel komt ... nog 
steeds verzet 

Za 28 Exodus 10:1-20 Kaalslag 

Zo 29 Exodus 10:21-11:10 De laatste slag 

Ma 30 Psalm 130 Door een diep dal 

Di 31 Exodus 12:1-13 Nieuwjaar 

 april 2020  

Wo 1 
Exodus 12:14-28 De vooravond van de 

bevrijding 

Do 2 Exodus 12:29-42 Voorbij 

Wo 3 Exodus 12:43-51 Feestregels 

Do 4 Exodus 13:1-16 Gedenken en vooruitzien 

Vr 5 Matteüs 21:1-17 Kinderdienst 

Za 6 Exodus 13:17-14:14 Gods weg 

Zo 7 Exodus 14:15-31 Recht door zee 

Ma 8 Matteüs 26:1-16 Tot elke prijs 

Di 9 
Witte donderdag 
Matteüs 26:17-75 

Gevangen om te bevrijden 

Wo 10 
Goede vrijdag 
Matteüs 27:1-56 

Cruciaal 

Do 11 
Stille zaterdag 
Matteüs 27:57-66 

Veiligheidsmaatregel 

Vr 12 
Pasen 
Matteüs 28:1-7 

Beving 

Za 13 
Tweede Paasdag 
Matteüs 28:8-15 

Wat is waarheid? 

Zo 14 Exodus 15:1-21 
Zingende broeders en 
zusters 

Ma 15 Exodus 15:22-27 Bitter en zoet 

Di 16 
Exodus 16:1-20 Verlangen naar de 

vleespotten van Egypte 

Wo 17 Exodus 16:21-36 Neem, eet 

Do 18 Psalm 111 Daadkracht 

Vr 19 Prediker 9:1-10 Optimisme? 

Za 20 Prediker 9:11-18 Schijn bedriegt 

Zo 21 Prediker 10:1-11 Blijf kalm 

Ma 22 Prediker 10:12-20 Leef bewust 

Di 23 Prediker 11:1-10 Zet niet alles op één kaart 

Wo 24 Prediker 12:1-14 
Ouderdom komt met 
gebreken 

Do 25 Psalm 95 Luister en jubel 

Vr 26 Handelingen 15:1-5 Verdeeldheid 

Za 27 Handelingen 15:6-21 Het verlossende woord 

Zo 28 
Handelingen 15.22-
35 Bemoedigende woorden 

Ma 29 
Handelingen 15:36-
16:5 Wie gaat er mee? 

Di 30 Handelingen 16:6-15 Oversteek 

HOUD CONTACT MET DE KERK 

Wie als lid van de Protestantse gemeente 
Markelo prijs stelt op een bericht van ge-
boorte of overlijden in het kerkblad, willen 
we vragen om dit tijdig aan ons door te ge-
ven. Een in memoriam van maximaal 200 

woorden is aan te leveren bij de wijkpredi-
kant of het kerkelijk bureau in de Martinus-

hof.  
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op 
verzoek ook worden beperkt tot de naam, 
datum en leeftijd. 

 

ZAALVERHUUR MARTINUSHOF 
Voor al uw vergaderingen / bijeenkomsten 
/workshops 
Aantal 5 tot 150 personen 

Info Jeroen Noltus      tel. 363890 
Email:    martinushof@pkn-markelo.nl  

mailto:martinushof@pkn-markelo.nl
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KRINGLOOP MARTINUSKERK / FANCY FAIR 
De Kringloopwinkel aan het Kaasplein is half januari 
geopend en heeft een paar goede weken achter de 
rug. Tijdens de openingsuren is het gezellig druk 

met belangstellenden, kopers of mensen die ge-
woon even binnen lopen voor een praatje met een 
kop koffie of thee. Daar zijn we ontzettend blij 
mee want daar doen we het voor. 

 
Zelfs de wethouders Wim Meulenkamp en Pieter 
van Zwanenburg konden het niet laten om even 

rond te neuzen op dinsdag 10 maart en zij waren  
 
vol lof over de nieuwgeborene. Speciaal 
voor hen was de winkel even open ge-
gaan ter gelegenheid van de “dag van de 
vrijwilligers”.  

 
Ze hadden ook een cadeautje meegeno-
men: een mooie krentenwegge die 
door alle aanwezigen, vrijwilligers en 
gasten, direct werd aangesneden en met 
een lekkere kop koffie naar binnen werd 
gewerkt.   

 
De openingstijden van de winkel zijn:  

donderdag van 9.30 - 12.30 uur en za-
terdag van  9.30 - 13.00 uur. 
 
Nu we zo goed verkopen moet er ook 
weer aanvulling komen. We hebben nu 

de ruimte en kunnen bijna alles wat u 
niet meer nodig hebt en in goede staat is 
gebruiken.  
 
 

 
U wilt weten wat wekunnen gebruiken? Nou, speel-
goed, vazen, glazen, serviezen en andere huishou-
delijke spullen. Ook kleine meubels, zoals kleine 
kasten, tafels en stoelen, maar ook gereedschap-

pen.  
Geen groot witgoed of koelkasten. 
U mag het tijdens de openingstijden brengen maar 
wij kunnen het ook bij u halen. Daarvoor even bel-

lenen met: Linie Welmer 0611 951 057 of Jan Nijl-
and 0622 335 199. 
Wilt u ook meehelpen in een enthousiaste groep als 

vrijwilliger? Neem dan contact op met één van 
bovengenoemde personen. 

Herbergavond met Prof. dr. H. (Henk) van den Belt 

Beproefd en betrouwbaar gebleken 
Welke rol spelen de betrouwbare beloften van God in tijden van 
aanvechting en beproeving?  

Dinsdagavond 21 april 2020 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een Herbergavond voor 
predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden. Prof. dr. H. (Henk) van de Belt zal spreken over het 
onderscheiden van de beproeving en de invloed ervan op de geloofservaring. Ook het toerusten van gelovi-
gen om in de beproeving staande te kunnen blijven zal aan de orde komen. Er is gelegenheid tot gesprek.   
Datum: 21 april van 19.00 uur tot 21.00 uur.  
Vanaf 18.30 is er koffie.  
Kosten: € 10,00 per persoon, NL58RABO0302263330, t.n.v. Stichting de Pietersberg. 
Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl.  
Sluitingsdatum vrijdag 17 april 2020. 
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Helaas kon de dienst op zondag 22 maart, 
waarin we het ZWO project voor de straat-

kinderen in Kampala zouden afsluiten, niet 
doorgaan wegens het coronavirus.  
Zo gauw er weer erediensten veilig kunnen 
worden gehouden zullen we proberen alsnog 

een afsluitende dienst te organiseren waarbij een vertegenwoordiger 
van Kerk in Actie een mooie cheque kan worden aangeboden. 
Samen met de kinderen en de gemeenteleden van de Martinuskerk is de ZWO 

- of zo u wilt de ‘Kerk in Actie’ -groep het afgelopen jaar druk geweest met het 
project ”straatkinderen in Oeganda”. 
Ruim 10.000 kinderen uit o.a. de Noord-Oegandese regio Karamoja leven naar 
schatting op straat in Kampala, 500 kilometer van hun geboorteregio vandaan. 
Zij dachten een beter leven in de stad te krijgen. Maar de realiteit is dat veel 
kinderen bedelen en dagelijks te maken hebben met geweld. De bewoners van 

de Oegandese hoofdstad ergeren zich aan de kinderen en de politie pakt hen 
vaak keihard aan. Het stadsbestuur van Kampala wil geen bedelende kinderen 

op straat en stuurt ze met harde hand terug naar Karamoja. Maar velen komen 
daarna weer terug naar de straten van Kampala. 
 
Niet alleen willen we helpen deze kinderen een toekomst te bieden en scholing 
te geven, maar ook het team van bevlogen sociaal werkers in Oeganda willen 

we zo laten merken dat we grote waardering hebben voor hun werk. Want deze 
lokale mensen helpen de kinderen voort zodat ze weer naar hun eigen dorp 
terug kunnen, zo mogelijk na een vakopleiding. Zij maken contact met de kin-
deren die ze op straat tegenkomen, kinderen die rondzwerven, bedelen, stelen 
of proberen ‘iets’ te verkopen. 
 
De spaardoosjes, uw bijdrage in het offerblok, collecten, maaltijd en kijkdoos 

en een extra bijdrage van de Diaconie hebben samen een mooi bedrag opge-
bracht.  
 
Hoeveel? Dat hoort u in de afsluitende kerkdienst. 
 

 

 

 

Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep 
Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming 

voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van 
allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op 
het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze 
cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. 
Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. 
Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook ‘praktisch-

theologische’ vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, 
wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken. 
 
Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een 
inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. 
Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische 

cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde 

is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen 
Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 15 september 2020. 
Een nieuwe groep kan starten als er tenminste 10 aanmeldingen zijn. 
Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij: 
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl of  
ds. Wim de Jong, 0547-388647 of email: wim.dejong@hetnet.nl  cursusleider of kijk op:  
www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geinteresseerden/ 

 
 
 

mailto:wim.dejong@hetnet.nl
http://www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geinteresseerden/
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JUBILEUM BBB-EVENEMENT 
 
5 jaar BijbelBierBbq  
Uit frustratie ontstaan soms de mooiste dingen. Omdat er in de kerken veel voor en door vrouwen georgani-
seerd wordt, vonden een aantal mannen het tijd dat er ook iets voor ‘ons’ georganiseerd werd. Zo ontstond 

de BijbelBierBbq. Een laagdrempelig evenement waar elke man, ongeacht zijn geloofsovertuiging, zich thuis 
mag voelen. Op 20 juni a.s. wordt alweer het vijfde BijbelBierBbq evenement gehouden. Een dag alleen voor 
mannen of zoals wij zeggen; Kearls. De voorbereidingen zijn in volle gang en dit jaar pakken wij extra groot 
uit. Op een creatieve manier worden Bijbel, Bier en BBQ vormgegeven.  
Het wordt weer een mooie dag voor mannen.  
 
Christelijke Motor Club.  

De Christian Motorcyclists Association (CMA) komt met een aantal motorkearls naar de BBB om te vertellen 
over hun werk als evangelisten in de wereld van de motorclubs. Zij geven een getuigenis als hagenpreek en 

een workshop waar bezoekers zich voor kunnen opgeven.   
Naast de motorkearls komt ook Jan Waanders. Jan is een evangelist die van oorsprong uit Rijssen komt. Hij 
werkt nu in buurtcentrum Het Pand in Groningen. Het Pand is het missionair centrum van de Martini Kerk, 
een buurtcentrum waar veel gebeurt. Hij geeft op 20 juni een prikkelende hagenpreek van 10 minuten.  

 
Amateurbrouwers 
Voor het lustrum is de organisatie op zoek naar amateurbrouwers die hun bier door onze bezoekers willen 
laten proeven. Naast het bier van de amateurbrouwers zal tijdens deze editie weer een keur aan speciaal bie-
ren te proeven zijn. Uiteraard is er ook Radler, 0.0-bier en frisdrank. 
 
BBQ 

Na het succes van afgelopen jaren, zullen ook dit jaar 2 koks het vlees voor de mannen klaarmaken. Welk 
vlees er op de bbq komt is nog niet bekend, maar het bestuur vond met name de ‘beercan chicken’, de ri-
beye’s en de dikke speklappen een groot succes! Dit jaar zal het zeker net zo goed zijn en als het aan de or-
ganisatie ligt, beter. 
Denk je van: “Lijkt mij leuk en dat wil ik meemaken!”, dan kun je kaarten kopen via www.bijbelbierbbq.nl. 
BijbelBierBbq vindt plaats op 20 juni aanstaande van 16 tot 22 uur te Elzen. De kosten zijn € 27,50 (incl. alle 
activiteiten, bbq en aantal consumpties). Wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen kijk dan 

op www.bijbelbierbbq.nl of Facebook. 
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Als stemmen zwijgen 

maar de herinnering spreekt 

als harten verwijlen 

bij wat oorlog deed 

dan luidt de klok voor hen 

wordt de “last post” geblazen 

dan resoneert de stem 

van gevallen onderdanen 

 

als voeten schuifelend gaan 

langs bloemen en langs kruisen 

dan vloeit bij menigeen een traan 

en hoort men bladeren ruisen 

in kruinen die zacht fluisteren 

“denk aan mij, ik liet het leven 

maar als jij gedenkt ben ik niet 
vergeten” 

 

Jose Consemulder 


