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         WAAR STAAN WE BIJ HET BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR? 
Terwijl ik deze overdenking op 10 november zit uit te werken, begint het buiten steeds mistiger te worden. De 
hele dag is het al grijs gebleven. Zoals nevels het land bedekken, zo blijft verhuld wat het nieuwe jaar zal 
brengen. De vraag is alleen al hoe de jaarwisseling kan worden gevierd. Bij een verbod op vuurwerk zal er vast 
nog wel worden geknald bij ons op het platteland, op zijn minst met het traditionele carbid schieten. Maar mogen 
we weer in kleine kring van familie en vrienden bij elkaar komen? De laatste berichten over een vaccin zijn 
hoopgevend, maar zelfs al zou er in december kunnen worden begonnen met inenten, dan nog heb je niet 
meteen de hele bevolking bereikt.  
 
En hoe zullen we de kerstdagen doorbrengen? Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn? Of toch ook al met 
bekenden bijeen, mogelijk nog in een beperkte mate? Mijn inschatting is dat allerlei maatregelen pas 
stapsgewijs zullen worden afgebouwd, zodat een ouderwetse kerstdienst niet voor de hand ligt. We werken 
intussen aan alternatieve vieringen, die online worden aangeboden. Er is een planning gemaakt voor november 
en december. Zie bij het overzicht van de kerkdiensten.  
 
Wat zou het mooi zijn om met de feestdagen samen te komen en mooie liederen te zingen! Nu al is dat een 
groot gemis van de ‘gewone’ diensten op zondag. Dat geldt zeker voor kerst. Koren kunnen zich niet eens goed 
voorbereiden op deze feestdagen. We zullen geduld moeten hebben. 
 
Of we elkaar op de eerste zondag van 2021 al wel weer de hand kunnen drukken, lijkt me nog niet van zelf 
sprekend. De nieuwjaarswensen zullen misschien nog op afstand worden overgebracht, digitaal, telefonisch of 
via de klassieke post. Het is niet anders. Maar wie weet mag er dan alweer meer. De tijd zal het leren. In de 
kerkmail, op onze website en via andere kanalen 
zullen de meest actuele berichten over de 
kerkelijke activiteiten worden gegeven.  
 
Intussen blijven de gevolgen niet uit van deze 
corona-crisis. Velen treft het in de persoonlijke 
levenssfeer, door verlies aan werk, verlies aan 
inkomsten of, nog verder gaand, een verlies aan 
gezondheid. Herstel van gezondheid en 
werkgelegenheid kan tijd vergen. Een lichtpunt is 
wel weer aanwezig met het zicht op een effectief 
vaccin. In de aankondiging van de komst van 
Jezus wordt Hij het Licht der wereld genoemd. De 
bijbelse uitnodiging om steun bij God te zoeken, 
geldt ook voor vandaag. Bij de Eeuwige is hulp en 
redding te vinden. De naam Jezus zegt dat al 
letterlijk: God redt.  
 
In november volgen we in de Martinuskerk de 
verhalen rond Mozes. Toen ik op zondag 8 
november aan de beurt was, ging het over de 
tocht van het volk Israël door de woestijn, toen er 
gebrek kwam aan eten en drinken (zie Exodus 15 
en 16). Ouderen en kinderen waren de uitputting 
nabij. Mozes had hier niet meteen een oplossing voor en bracht de situatie in gebed. Hulp kwam uit onverwachte 
hoek. Na het optrekken van de dauw in de ochtend bleef er een vreemd en onbekend goedje achter, waarmee 
brood kon worden gebakken, dat de smaak had van honingkoek, manna genoemd. En er streken vogels neer, 
kwakkels, die het volk in de avond tot voedsel konden dienen. Hun omstandigheden kunnen een anders zijn dan 
de onze, maar ook als wij niet zien hoe het verder moet, is God er nog tot wie je je kunt richten in je nood.  
 
Een vers in Exodus 15 reikt zelfs de mogelijkheid aan van genezing: ‘Ik de Ene, ben je heelmeester’ (vers 26 in 
de Naardense bijbelvertaling van 2014). Juist dan wanneer onze middelen nog te kort schieten, kan dat een 
uitspraak zijn om naar terug te grijpen, ook bij gebed voor anderen.  
Ik wens u licht toe met kerst en betere tijden in 2021.      Ds. Marten Dijkstra 
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 Collecten na afloop van de dienst worden 50/50 verdeeld. 
 50% is voor de Kerk (CvK) 

 50% is voor de Diaconie 

  

 Zondag 22 nov. Martinuskerk  
 Gedachtenis 
 Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 10.00 uur  ds. R. Nijhuis 

 
 Zondag 29 nov. Martinuskerk 1e advent 
 10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
 
 Zondag   6 dec. Martinuskerk 2e advent 
 10.00 uur  ds. D. van der Boon 

  
 Zondag 13 dec. Martinuskerk 3e advent 

 10.00uur  ds. R. Nijhuis 
  
 Zondag 20 dec. Martinuskerk 4e advent 
 10.00 uur  ds. D. van der Boon 
  

 Donderdag 24 dec. Martinuskerk Kerstnachtdienst 
 22.00 uur  ds. M. Dijkstra 
  
 Vrijdag 25 dec. Martinuskerk  1e kerstdag 
 10.30 uur  ds. D. van der Boon 
  
 Zondag 27 dec. Martinuskerk   

 10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
  
 Zondag  3 jan. Martinuskerk Nieuwjaarsdienst 
 Koffie met nieuwjaarswensen 
 10.00 uur ds. M. Dijkstra, ds. D. van der Boon en  
   ds. R. Nijhuis 

 
 Zondag 10 jan. Martinuskerk 
 10.00 uur  mw. F. Venema uit Almelo 
 Buurtdienst Stokkum   
 10.00 uur  mw. P. Kramer uit Laren  
 
 Zondag 17 jan. Martinuskerk H. Avondmaal lopend 

 10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
 
 Zondag 24 januari Martinuskerk 
 10.00 uur  ds. D. van der Boon 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 20 januari 2021 
Inleveren kopij vóór:  7 januari 2020 
Insturen naar: kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 

mailto:h.bolink27@gmail.com
mailto:jadvanderboon@gmail.com
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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Beste mede-Markeloërs,  
 
We leven in bijzondere tijden. De coronapandemie heeft ons leven behoorlijk op z’n kop 
gezet en bij sommigen van ons hakken de gevolgen hiervan er behoorlijk in.  
Uiteraard is en blijft een ieders gezondheid het allerbelangrijkst en proberen we met elkaar 
deze periode van beperkende maatregelen zo goed mogelijk door te komen. 
Ook in ons kerkelijk leven is de invloed van het COVID-19 virus groot. In eerste instantie 
hebben we dit najaar de zondagse erediensten teruggebracht naar een beperkt aantal 
bezoekers zonder samenzang. Helaas hebben we na de persconferentie van 13 oktober jl. 
moeten besluiten om de diensten zonder publiek plaats te laten vinden.  
De zondagse erediensten zijn nu iedere zondag vanaf 10.00 uur te volgen op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo zodat u deze 
kunt volgen op TV, tablet, laptop, pc en/of op uw mobiele telefoon. 
Door alle coronamaatregelen is het voor ons als kerkelijke gemeenschap moeilijker om 
contact met elkaar te houden en moeten we meer moeite doen om naar elkaar om te zien, 
iets wat wij erg belangrijk vinden binnen onze gemeente. We waren al druk bezig met het 
organiseren van een speciale gedachtenisdienst (coronaproof) eind november voor de 
overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar, maar helaas kan deze dienst in die 
opzet momenteel ook niet doorgaan. Uiteraard wordt er gewerkt aan een alternatief 
wanneer dit mogelijk is. 
In plaats van de vertrouwde fruitbakjes, die aansluitend aan de Oogstdienst werden 
uitgedeeld aan ouderen boven de 80 jaar en aan zieken of gehandicapten, heeft de 
Diaconie een toepasselijk alternatief bedacht. Speciaal ter gelegenheid van de “Dankdag 
voor Gewas en Arbeid 2020” is een boekje uitgegeven met daarin bekende liedjes en 
versjes, gedichten van Dina Nijkamp en een gebed van dominee Marten Dijkstra. We 
hopen dat het boekje bij de ontvangers in de smaak is gevallen en gaan ervan uit dat we 
volgend jaar weer de reguliere bezoekjes met fruitbakje mogen afleggen. 
De laatste berichten die ons via de media bereiken zijn hoopgevend. Het aantal 
besmettingen lijkt heel langzaam terug te lopen en er is zicht op een vaccin. Het 
bemoedigt ons dat er licht aan het einde van deze tunnel is. We hopen dat deze 
ontwikkelingen doorzetten en dat we op termijn een versoepeling van de maatregelen 
tegemoet kunnen zien, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten tijdens de zondagse 
erediensten, vergaderingen en andere kerkelijke activiteiten. 
Tot die tijd proberen wij, als Martinuskerk midden in de Markelose gemeenschap, u zo veel 
mogelijk op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en activiteiten binnen onze 
gemeente. We doen dit via de website www.pkn-markelo.nl, onze wekelijkse nieuwsbrief 
(kerkmail), via Facebook, Maarkelsnieuws, Hofweekblad, et cetera.  
Tot later, blijf gezond, houd moed en laten we vooral op elkaar blijven letten! 
 
Namens de Kerkenraad, 
 Henk Bolink 
 voorzitter 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo
http://www.pkn-markelo.nl/


 

5 
 

 

 

WAT DOET DE KERK NU ER GEEN  C.Q. 

ANDERE KERKDIENSTEN ZIJN………? 

In plaats van de gebruikelijke kerkdiensten 

waarbij vaak zo tussen de 30 en 100 perso-

nen aanwezig zijn, houden we nu kerkdien-

sten ‘live’. Er is een ouderling, een diaken, 

een dominee, een organist en een camerabe-

diener aanwezig in de kerk. Allemaal ruim 1,5 

meter uit elkaar (dat kan in zo’n grote kerk) 

en die 5 mensen maken het mogelijk dat u 

vanuit uw huiskamer de kerkdienst kunt 

meemaken op uw TV, PC, smartphone of ta-

blet. Op die manier kunnen we toch nog 

enigszins ‘contact’ houden met elkaar en met 

Gods woord. Daarbij mag u thuis gewoon 

meezingen als er een bekend lied op ons 

mooie orgel of op de piano wordt gespeeld en 

u de tekst van het lied in beeld hebt. Eén ding 

is zeker: We hopen wel dat er op zo kort mo-

gelijk termijn weer ‘gewone’ kerkdiensten 

kunnen worden gehouden! 

 

BIJ DE DIENSTEN 

GEDACHTENISDIENSTEN UITGESTELD 
Op zaterdag 7 november zouden we een gedachte-
nisdienst houden van overleden gemeenteleden in 
de periode september en oktober 2020. Op de laat-

ste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november, 
wilden we in de middag gelegenheid bieden voor 
het ophalen van de gedachtenisbladeren, die er 
sinds eind november vorig jaar in de kerk zijn ge-
plaatst in de stiltehoek. Beide plannen zijn niet 

doorgegaan en voor onbepaalde tijd uitgesteld. Als 

er een geschikt moment komt, zullen de desbetref-
fende familieleden of naasten worden uitgenodigd. 
Wie weet zijn er in januari nieuwe mogelijkheden.  
 
DOOPDIENST 
Zondag 29 november vervalt als nieuwe doopda-
tum. De eerstvolgende gelegenheid staat in het 

preekrooster genoteerd op zondag 7 maart. Dan 
met ds. Dijkstra als voorganger. Voor overleg over 
de gang van zaken kan men van tevoren met hem 
contact opnemen.  
 
ADVENT EN KERST 
In november en december houden we korte dien-

sten, die online worden aangeboden. Op eerste ad-
vent zijn de lezingen van Jesaja 8 en 9 de leidraad 
voor een overdenking. Op 6 december volgen we 

het verhaal volgens Lucas 1 over Elisabeth en Za-
charias. De zondag erop is dat de aankondiging 
van de geboorte van Jezus met de lofzang van Ma-

ria, het Magnificat (Lucas 1: 26-56). Zondag 20 
december gaat het over Johannes de Doper (Lucas 
1: 57-80). In de kerstnacht wordt een filmpje aan-
geboden dat met kinderen en ouders is opgeno-
men. Diezelfde avond kan om 22.00 uur worden 
afgestemd op een dienst vanuit de Martinuskerk 
waarin het geboorteverhaal van Lucas 2: 1-20 naar 

deze tijd toe wordt hertaald. Met kerstmorgen luis-

teren we naar wat het evangelie van Johannes aan 
zijn lezers en toehoorders mee wil geven over de 

komt van Jezus. Voor de bewoners in de Anholts-
kamp wordt er een vooraf opgenomen viering be-

schikbaar gesteld met ds. Dijkstra als voorganger.  
 

 
 

WIJ GEDENKEN 
Op 30 september overleed Mina Krijgsman-
Stokreef in haar appartement in de Stoevelaar. 
Sinds een jaar was ze weduwe van Bernard 

Krijgsman met wie ze 71 jaar was getrouwd. Zoon 
Gerrit sprak in de uitvaartdienst zijn dank uit voor 
haar goede zorgen. Een van de beide kleindochters 

zong een lied ter ere van haar: Een roosje, mijn 
roosje, op de gitaar begeleid door haar echtgenoot. 
Bij oude oma kon je grapjes maken en kreeg je 
snoep. Ze vond het fijn om met je te knuffelen. 
Van bezoek leefde ze op. Juist dat was minder ge-
worden vanwege corona. Het contact met haar zal 

worden gemist, met deze kleine, levenslustige 
vrouw met haar zorg en belangstelling. Maar er is 
terug te zien op vele goede herinneringen.  
Haar start was op een boerderij aan het begin van 
de Larenseweg, ’n Steek. Van haar hulp als tiener-
meisje bij familie maakte ze later haar werk. Tij-
dens het huwelijk maken zij en Bernard een mooie 

tijd door aan de Tolweg tot ze eind 2003 verhuizen 
naar een appartement boven de Plusmarkt. De 

laatste jaren verbleven ze in het verzorgingshuis in 
Goor. Mina bleef betrokken bij de hervormde vrou-
wengroep en de kerk. Ze is 93 jaar geworden. MD 
 

 
 
Op 2 oktober overleed op 88-jarige leeftijd de heer 

Teunis Albert Vruwink van de Twikkelerweg 2. Meer 

dan 62 jaar was hij gehuwd met zijn Jenneken. Een 
groot verlies voor haar maar ook voor de kinderen 
Henk en Mini, Jan en Erna en Annelies en Alexan-
der en hun (klein)kinderen. In Markelo was Teunis  
beter bekend als ‘Teunis Harrejaans’. Over die 
naam ‘Harrejaans’ hebben we gesproken in de af-

scheidsdienst die op 8 oktober plaatsvond in de 
Martinuskerk.  Een ‘harre’ is een scharnier en 
‘jaans’ betekent in het Hebreeuws (de taal van het 
Oude Testament) ‘van God’.  Harrejaans zou je dus 
kunnen vertalen als ‘scharnier van God’.  

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

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

e-mail: gb.vv@kpnplanet.nl 
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Laat de naam Teunis nu ‘geschenk’ betekenen. Een 
mooi beeld om hem zo te duiden als ‘geschonken 

scharnier van God’.  En scharnieren verbinden; dat 
is hun aard. Dat kon Teunis ook. Zo was hij de 
verbinder in het gezin daar in de Stokkumervlier. 
Maar ook in zijn leven wist hij van de verbonden-
heid tussen God en mens. Dat bleek temeer toen 
hij verzocht om boven de rouwkaart te laten zet-
ten: ‘De mens wikt, maar God beschikt’.  We gaven 

Teunis uit handen in het vertrouwen dat hij gebor-
gen is in Gods liefde die sterker is dan de dood. 
Om die liefde dààr scharniert ons leven om……. 
  ds. Rob. Nijhuis 
 

 
 

‘Ik wens dat ik kan toveren, dan tover ik een medi-
cijn, zodat er op de wereld geen Alzheimer meer 
zal zijn. Ik wens dat ik kan toveren, dan tover ik je 
terug bij mij. Dan word je immuun voor dat virus 
en dan keert alsnog het tij.’ Met deze woorden om-
schreef Ilse van Dijk onder welke omstandigheden 
haar oma, Leida van de Klooster, aan haar einde 

was gekomen. Zij stierf op 9 oktober aan de gevol-

gen van corona in het Krönnenzommer te Hellen-
doorn. Hier was ze opgenomen nadat ze in de 
Stoevelaar te Goor met corona besmet was ge-
raakt. Toen haar man, Gerrit Holtrop in januari 
2019 door een herseninfarct was getroffen, kon 
Leida vanwege dementeringsverschijnselen niet 

langer thuis blijven wonen aan de Stationsstraat 
18b. Begin 2009 waren ze hier naartoe verhuisd 
vanuit de boerderij aan de Worsinkweg 7 in Herike, 
haar geboorteplek. Terwijl Gerrit grotendeels her-
stelde, was er voor haar geen weg terug. De her-
kenning van haar man, hun beide kinderen en 

kleinkinderen verdween. Haar gevoel voor humor 
en interesse voor bloemen en groenten in de tuin 
bleven wel aanwezig. Ze kon genieten van toneel 
en was gehecht aan de streektaal. Leida was een 
liefdevolle, zorgzame en bescheiden vrouw. Ze is 
87 jaar geworden. MD 

 

Op donderdag 15 oktober overleed Gerrit Hendrik 
Wissink. Het allergrootste deel van zijn leven 
woonde hij aan de Enkelaarsweg, erve Platerink. 
Toen Get Platerink, zoals hij werd genoemd, drie 
jaar oud was kwam hij vanuit zijn ouderlijk huis te 
wonen bij de oudste zuster van zijn moeder en 
haar man. Zij werd in de familie altijd ‘tante’ ge-

noemd en overleed  in 2001 op 100-jarige leeftijd. 
Tante is voor Get en zijn vrouw Dieka een belang-
rijke persoonlijkheid.  

 
Get Platerink was boer in hart en nieren. De boer-

derij was zijn alles en toen hij op late leeftijd eens 
de kans kreeg om op een moderne trekker te zit-
ten, werd hij er met man en macht op gehesen en 

kon hij even een stukje rijden. Glunderend staat hij 
zo op de foto. 
Get was een rustig  en zeer bedachtzaam mens. Hij 
was op zijn hoede om anderen vooral  niet te beze-
ren of te kwetsen. Van tante had hij geleerd eerst 
tot tien te tellen, voordat hij wat zei. 
In de afscheidsdienst op 20 oktober bedachten wij, 

dat deze wat teruggetrokken houding wel eens te 
maken zou kunnen hebben met de ervaringen van 
het driejarige jongetje dat van zijn vertrouwde ou-
derlijk huis werd overgebracht naar het ook warme 
nest aan de Enkelaarsweg. Heeft dat ervoor ge-
zorgd dat hij tot het laatste mensen uit zijn omge-

ving wilde sparen? Wij spraken over de woorden uit 
Jesaja 49: 15 en 16, waar we hoorden dat God ons 

nooit zal vergeten en dat Hij onze naam in Zijn 
handpalmen heeft gegrift. Wat een troostrijke ge-
dachte, dat deze woorden ongetwijfeld in de vroe-
ge zomer van 1929 uit de mond van ds. Schellen-
berg hebben geklonken bij de doop van Gerrit 

Hendrik Wissink. Want mocht het zo zijn, dat hij 
zich ooit wel eens ‘vergeten’ heeft gevoeld of het 
idee had ‘dat hij er niet zo toe deed’, of dat ‘andere 
mensen meer mazzel hadden dan hij’, dan is het 
van grote betekenis, geldend voor alle mensen,  
dat ook  bij zijn doop is uitgesproken: Jij doet er 
toe! Je bent oneindig kostbaar in Gods ogen! 

 (DvdB) 
 
Op 24 oktober is Berend Sligman overleden. Be-
rend groeide op in een gezin met drie kinderen aan 
de Rijssenseweg in Markelo, beter bekend als 

‘Sligman oonder de Mölle’. Zowel hij als zijn oudere 

zus Dina hadden de ziekte van Usher. Ze werden 
doof geboren en in de loop der jaren werden ze 
volledig blind. Berend heeft bijna 25 jaar gewerkt 
bij de Stoomblekerij in Goor. Daar zorgde hij bij-
voorbeeld voor het inpakken van grote stofrollen. 
Berend en Dina konden thuis blijven wonen door-
dat hun broer Jan Willem en zijn vrouw de zorg op 

zich namen. Na het overlijden van Jan Willem wer-
den de zorgen te zwaar en hebben Berend en Dina 
gezamenlijk een woning op de Anholtskamp be-
trokken. Hier hebben ze met ondersteuning van de 
zorg een goede tijd gehad. Toen in 2011 zijn zus 
Dina overleed, bleek gespecialiseerde zorg noodza-
kelijk. Hij verhuisde naar Kalorama, Centrum voor 

doofblinden in Beek, waar hij nog 10 jaar, voor zo-
ver mogelijk was, een fijne tijd heeft gehad. Be-
rend is 89 jaar geworden.  

  Pauline Schreurs 
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Op 30 oktober overleed Dika Nijland-Wibbelink op 
de leeftijd van 93 jaar. Dika werd op 5 september 
1933 geboren op ’n Denger in Stokkum. Daar ging 

zij naar school, daar ging ze naar de zondagsschool 
en na haar schooltijd ging ze ook in Stokkum wer-
ken. De laatste jaren van haar leven woonde Dika 
met enorm veel plezier aan de Bergweg, waardoor 

ze in het hart van ons dorp en onder de rook van 
de kerk, volop genoot van de gezelligheid die daar 
geboden werd. Dika trouwde op 9 mei 1951 met 

Jan Nijland; het jonge paar ging bij de ouders van 
Dika wonen. Daar, op ’n Denger werden de drie 
kinderen geboren. 
Dika las veel en puzzelde graag; ze was dol op 
haar bloementuin en genoot van de natuur om 
haar heen. Bijna zeventig jaar lang was Dika lid 

van het kerkkoor, het  zingen en de onderlinge 
band in het koor waren voor haar belangrijk. 
Op eerste kerstdag 1995 werd ’n Denger getroffen 
door een alles vernietigende brand. Een enorme 
klap voor de inmiddels zieke Jan en voor Dika. In 
augustus, acht maanden na de brand, overleed Jan 
en zodoende keerde Dika alleen terug naar haar 

herbouwde huis in Stokkum. De buurt was hetzelf-

de, de omgeving was dezelfde, maar het nieuwe 
huis waar Dika nu woonde, voelde niet meer als 
thuis. 
Toen het fietsen naar het dorp voor haar wat zwaar 
werd, verlangde ze naar de Bergweg, waar zij met 
Jan na de brand even had gewoond. De kans deed 

zich voor en zo kwam ze in Markelo. 
Na de brand hadden Jan en Dika van de kerken-
raad een nieuwe trouwbijbel gekregen. In deze 
nieuwe bijbel heb ik op derde kerstdag 1995 hun 
trouwtekst geschreven: ‘De Here is mijn herder’. 
Deze bijbel lag op de kist van Dika en dochter Rita 

las daaruit Psalm 23 . Aan de hand van deze Psalm 
overdachten we dat het vaste geloof in God in je 
leven van kleur kan veranderen. Zo ook bij Dika.  
In Dika Nijland verliezen we, als geloofsgemeen-
schap, maar zeker ook de kinderen, de klein- en 
achterkleinkinderen een grote vrouw, die vaak 

‘klein’ van zichzelf dacht. Een vrouw die met  haar  

heilig en hardnekkig vermoeden van de Eeuwige 
als dragende kracht ònder haar, nooit kopje-onder 
is gegaan. Maar op kon staan en doorgaan! Nu zij 
niet meer onder ons is, gedenken wij haar met lief-
de en groot respect. (DvdB) 
 
 

 
 
 

 
Enkele dagen nadat ze haar bekken bij een val in 

haar woning aan de Stationsstraat 31 had gebro-
ken, overleed Reintje Nijenhuis-Lammertink op 31 
oktober op de leeftijd van 91 jaar. Vanaf haar 

tweede jaar groeide ze op bij de pleegouders van 
haar moeder, de fam. Huisken, wonend in de 
meesterwoning in Stokkum. In 1935 stierf oma 
Huisken. Reintje’s jongere broers en zussen bleven 
bij de ouders in Goor en later in Diepenheim. In de 
oorlog had ze kleding te wassen van Duitse solda-
ten en was er de toenemende zorg voor opa Huis-

ken, die in 1948 stierf. Intussen had ze kennis ge-
kregen aan Jan Nijenhuis, die enige jaren in Neder-
lands Indië dienst deed. Vanaf hun trouwen in 
1950 begonnen ze in Stokkum een bakkerij met 
kruidenierswinkel. Hier werden Bert, Dinant en 
Jannie geboren. Toen Jan was afgekeurd, ver-

trokken ze in 1973 naar het dorp, waar zij de zorg 
kreeg over haar schoonvader en zwager. In die tijd 

werd ze lid van het kerkkoor. Na het overlijden van 
Jan in 2000 volgde in 2014 het overrompelende 
verlies van hun oudste zoon Bert door ziekte. Mede 
dankzij hulp van Jannie en schoondochter Heleen 
kon ze thuis blijven wonen. Reintje was positief in-

gesteld, hield graag de regie in eigen handen, nam 
geen blad voor de mond en je kon haar in vertrou-
wen iets vertellen. Tot het laatst toe genoot ze van 
de bezoekjes van haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen. Ze zal gemist worden. MD 
 
UIT DE PASTORIE 

 
GEVELD NA 60 JAAR DIENST 
Toen tuinmannen bij buren bezig waren met 
grondwerkzaamheden, kreeg een van hen aan-
dacht voor de berk in onze voortuin. Naar diens 
oordeel was de stam hol van binnen en een blik 

omhoog maakte duidelijk dat de boom van bovenaf 
aan het afsterven was. Een flinke tak was bedekt 

met zwammen. De inschatting was dat deze boom 
het nog hoogstens twee jaar kon volhouden. Kort-
om; of wij niet zouden willen dat de berk werd 
weggehaald. Omdat we ons de laatste jaren bij 
harde wind al zorgen maakten over mogelijke 

schade door vallende takken, hadden wij geen be-
denktijd nodig.  
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Na raadpleging van de regels ten aanzien van kap-

pen en instemming van een kerkrentmeester duur-
de het niet lang of de berk werd neergehaald.  
Wat toen beter zichtbaar werd, bevestigde het 
beeld dat een ervaren boomchirurg van tevoren al 
had. Wat ooit in de tijd van ds. Rietveld is gepoot, 
was nu geveld. Kraaien, duiven, merels en allerlei 
andere vogels zullen er geen plek meer vinden om 

te rusten in de takken. Ons huis biedt het geen 
schaduw meer bij zonnig en warm weer. Maar de 
overlast van kleine zaadjes is nu ook voorgoed 
voorbij, tot vreugde van de directe buurt. En voor 
het profetische beeld van een jonge loot uit een 
gevelde stronk, zie ik weinig grond. Dan moet er 

echt een wonder gebeuren.  
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 

 
VOEDSELBANK 

De Voedselbank Midden Twente 
bedankt u van harte voor uw hulp. 
De Markelose bevolking heeft weer 

flink haar best gedaan. We hebben 
heel veel etenswaren mogen ontvan-
gen. Hiermee kunnen we weer een 

aantal mensen blij maken die normaliter veel moei-
te hebben om rond te kunnen komen van hun in-
komen.  
 

VAN DE LITURGIECOMMISSIE 
ADVENT 
Advent is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest 
(ontstaan halverwege de 5e eeuw). De letterlijke 
betekenis is “verwachting”: mensen zien uit naar 

de geboorte van Jezus. De adventstijd duurt 4 

weken. Het Licht komt dichterbij en wordt steeds 
groter. Vandaar dat iedere week een kaars meer 
wordt aangestoken. 
De antependia in de kerkdienst in deze periode zijn 
paars: blauw van de hemel, gecombineerd met het 
rood van de aarde.  
Het rood verwijst naar het bloed van Christus en de 

lijdende mensheid. Op het Kerstfeest zelf geeft de 
kleur wit de toon aan. Wit is de kleur voor zuiver-
heid en reinheid. Zelf Advent vieren?  
Zet 5 kaarsen dan wel waxinelichtjes bij elkaar en 
laat iedere zondag een kaarsje meer branden.  
Het wordt dan letterlijk steeds lichter.  
Op Eerste Kerstdag kan tenslotte het vijfde en 

laatste kaarsje worden aangestoken. 
 

 
 

 
 

KINDERNEVENDIENST 
 

Nog eventjes en het is alweer kerst. Dit jaar zal 

ongetwijfeld een bijzondere kerst worden. Ondanks dat 

we niet weten op welke manier de kerstdagen dit jaar 

worden gevierd, hebben we voor de kinderen een leuk 

adventsproject bedacht. De kinderen gaan thuis een 

adventskalender maken. De spulletjes krijgen jullie 

thuis bezorgd en hiermee kunnen jullie gelijk aan de 

slag. Samen met Maria en Jozef volgen jullie het pad 

naar de kerststal in Bethlehem. Elke adventszondag 

komen jullie een stapje dichterbij kerst…. 

Daarnaast zijn we bezig met een mooi kerstproject. 

Samen met de kinderen zijn we bezig een kerstfilm te 

maken. We hebben het kerstverhaal op een leuke 

manier bewerkt. Heel veel kinderen helpen mee met het 

maken van mooie tekeningen passend bij het 

kerstverhaal. Op kerstavond is deze film te bekijken. 

In de kerkmail volgt volgende maand meer informatie. 

Ondanks dat we nog niet weten hoe we kerst gaan 

vieren, weten we wel zeker dat we kerst gaan vieren. 

We gaan een mooie tijd tegemoet. De maand december 

is altijd bijzonder en met elkaar kunnen we er wat van 

maken! 

Wij van de kindernevendienst wensen jullie alvast hele 

fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

Janneke, Johanneke, Marjolein, Olga, Naomi en Marlies 
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HERVORMDE  
          VROUWEN 
                   VERENIGING MARKELO 

 
Wij weten allemaal dat we op dit 
moment in een moeilijke en vreemde 
wereld leven. 

Ook in onze vereniging is het niet 
makkelijk om met elkaar iets te or-

ganiseren, nu we 1,5 mtr. afstand moeten houden. 
Vele dames missen onze avonden om gezellig bij 
elkaar te zijn om  te praten en te luisteren. 
Wij moeten maar met plezier terugkijken op de 

laatste avond met Johanna ter Steege. 

Ook voor de  Kerstdagen kunnen we dit jaar niet 
samen komen. 
Wij hopen dat we in het voorjaar 2021 weer kun-
nen beginnen met de avonden. 
Als bestuur denken wij nog wel aan onze leden en 
hopen nog  een kerstattentie te bezorgen. 

Wij wensen elkaar een goede tijd toe. 
 
  Bestuur H.V.V. 
 
PROTESTANTSE VROUWEN DIENST 
Lieve dames, 
Helaas zitten we nog volop in de coronatijd en 

staan de zangavonden in Anholtskamp al sinds 
maart stil. Gelukkig kan het bezoekwerk nog wel 
doorgaan zolang je het aandurft. 

Hopelijk zijn jullie allemaal nog goed gezond en 
lukt het jullie om de moed er in te houden.  
We wensen elkaar betere tijden over niet al te 
lange tijd. 

Toch willen we jullie, ondanks alles, Goede 
Kerstdagen toewensen en een gezegend 2021!  
Een hartelijke groet van de commissie van de PVD. 

 
 
 

      november 2020  

22  Daniël 12:1-4 Geheimhouding 

23  Daniël 12:5-13 Eindtijd 

24  Psalm 97 Hemeltaal 

25  Matteüs 24:45-25:13 

Wees goed voorbereid: 

controleer je oliepeil 

26  Matteüs 25:14-30 

De volle honderd pro-

cent 

27  Matteüs 25:31-46 Christelijk sociaal 

28  Jesaja 1:1-9 

Verlaten en verlaten 

worden 

29  
1e zondag Advent 
Jesaja 1:10-20 

Het gaat om je hart! 

30  Jesaja 1:21-31 Zuivering 

      december 2020  

Di 1  Jesaja 2:1-9 Verenigde naties 

Wo 2  Jesaja 2:10-22 Berg je! 

Do 3  Jesaja 3:1-12 Chaos 

Vr 4  Jesaja 3:13-4:1 Wanverhouding 

Za 5  Jesaja 4:2-6 Vernieuwing 

Zo 6  1 Tessalonicenzen 1:1-10 Missionaire gemeente 

Ma 7  1 Tessalonicenzen 2:1-12 Vruchtbaar bezoek 

Di 8  1 Tessalonicenzen 2:13-20 
Ondanks tegenwerking 

... 

Wo 9  1 Tessalonicenzen 3:1-13 ... toch volgehouden 

Do 10  1 Tessalonicenzen 4:1-12 Liefde in praktijk 

Vr 11  1 Tessalonicenzen 4:13-18  Troost 

Za 12  1 Tessalonicenzen 5:1-11 Laat u (niet) verrassen 

Zo 13  1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw 

Ma 14  Haggai 1:1-15 Bouwbeleid 

Di 15  Haggai 2:1-9 Vroeger was alles beter 

Wo 16  Haggai 2:10-23 
waarom kom je dan 

niet bij God? 

Do 17  Jesaja 50:1-3 Confronterende vragen 

Vr 18  Jesaja 50:4-11 God is nabij 

Za 19  Psalm 132 
Vaste woon- en ver-

blijfplaats 

Zo 20  Jesaja 51:1-8 Vastigheid 

Ma 21  Jesaja 51:9-16 
Je wachter zal niet 

sluimeren 

Di 22  Jesaja 51:17-23 Bescherming 

Wo 23  Jesaja 52:1-6 Bevrijding 

Do 24  Psalm 2 Volken trekken samen 

Vr 25  
Eerste Kerstdag 
Jesaja 52:7-12 

Goed nieuws 

Za 26  Jesaja 52:13-15 Sprakeloos 

Zo 27  Jesaja 53:1-6 Opvallend onopvallend 

Ma 28  Jesaja 53:7-12 Herder als schaap 

Di 29  Jesaja 54:1-5 Vruchtbaar 

Wo 30  Jesaja 54:6-10 Grenzeloze liefde 

Do 31  Jesaja 54:11-17 Steengoed 

      januari 2021  
Vr 1  Jesaja 55:1-13 Bijna voor niets 

Za 2  Jesaja 56:1-8 Gods belofte voor ieder 

Zo 3  Matteüs 1:1-17 Drie keer veertien 

Ma 4  Matteüs 1:18-25 Blijde verwachting? 

Di 5  Matteüs 2:1-12 Volg de ster van Bethlehem 

Wo 6  Matteüs 2:13-23 Rachel huilt 

Do 7  Matteüs 3:1-17 Vuurdoop en waterdoop 

Vr 8  Jesaja 56:9-57:6 Let op het einde 

Za 9  Jesaja 57:7-13 Afgodsprostitutie  

Zo 10  Jesaja 57:14-21 Een weg terug 

Ma 11  Jesaja 58:1-5 Geen vormen ... 

Di 12  Jesaja 58:6-14 ... maar normen 

Wo 13  Jesaja 59:1-8 Aan God zal het niet liggen 

Do 14  Jesaja 59:9-15a Schuldbewust 

Vr 15  Jesaja 59:15b-21 De HEER redt en bevrijdt 

Za 16  Jesaja 60:1-14 Stralen van geluk 

Zo 17  Jesaja 60:15-22 Eeuwig licht 

Ma 18  Jesaja 61:1-11 Jubeljaar 

Di 19  Jesaja 62:1-12 Naamsverandering 

Wo 20  Psalm 96 Nieuw lied 
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KERKBALANS 2021 
 

Het lijkt nog ver weg: 
2021. En vóóruit kijken 

in deze onzekere tijd is 
niet gemakkelijk. 
Maar als kerk en ge-
meente blijven we de 
schouders eronder zet-
ten. Daarom zijn  de 
voorbereidingen voor 

de Kerkbalans 2021 
weer in volle gang. De-
ze zal gehouden wor-
den van 16 januari 
t/m 30 januari.  
Onze gemeenteleden 

krijgen de envelop 

thuisbezorgd en het 
antwoord wordt weer 
bij u opgehaald. Daar-
naast is vorig jaar ge-
start met de mogelijk-
heid om uw bijdrage 

digitaal door te geven. 
Het werkt prima, mis-
schien ook iets voor u?  

Op veel manieren blijft de kerk contact zoeken met 
haar gemeenteleden en dorpsgenoten.  
Online kerkdiensten,  “Op adem komen” in de zo-
mermaanden. Een boekje als hart onder de riem nu 

het fruitbakje niet kan, kinderen thuis aan de slag 
omdat de Kindernevendienst niet doorgaat. De 
Boekenmarkt en Kringloop zijn zoveel mogelijk 
open.  

En de pastorale zorg gaat, haast ongemerkt, door. 
De predikanten leggen bezoeken af waar dat mo-
gelijk is, er zijn telefoontjes en gesprekjes-op-

afstand bij de deur. Kaarten met een persoonlijke 
groet worden bezorgd.  
We willen er zijn voor elkaar en voor u.  

 
Daarom Kerkbalans 2021: Vandaag 

geven voor de kerk van morgen!  
 
MARTINUSHOF 

Op 12 en 13 november is in de Martinushof de 20 
jaar oude audio apparatuur (versterkers en luid-
sprekers) vervangen. Onlangs is er al een groot 75 
inch TV scherm op een trolley op wielen geïnstal-
leerd waardoor er geen beamer meer nodig is tij-
dens verenigings-, gemeente- of uitvaartbijeen-

komsten.  Met een PC of Smartphone kunnen we 

nu via kabel of draadloos een verbinding met deze 
TV maken om foto's of films te laten zien. 
Er is door John Hofman een mooie eikenhouten re-
giedesk gebouwd waar alle nieuwe audioappara-
tuur netjes wordt ingebouwd in een zogenaamd 
19" rack.  Vanuit deze regiedesk kan de apparatuur 

bediend worden.  
Het geluid in de zaal wordt straks versterkt door 3 
luidsprekers en een zogenaamde woofer voor mu-

ziek. Ook de microfoons, zowel vast als draadloos 
worden vervangen.  

Bij de aanschaf van de apparatuur is er voor geko-
zen de bediening van het systeem zo simpel moge-
lijk te houden zodat er geen speciale 'discjockey' 

nodig is om alles te bedienen. 
Zo gauw er weer bijeenkomsten kunnen worden 
gehouden in de Martinushof zullen wij u uitnodigen 
om te horen en te zien hoe de Martinushof en het 
Uitvaartcentrum weer audiovisueel up-to-date 
zijn.

 
 

MARKELO'S KERKKOOR 
Op 30 oktober is, op 93-jarige leeftijd overleden 
ons oud-lid en erelid Dika Nijland-Wibbelink. 
Ze zong als sopraan in ons koor van 1944 tot 
2013. Diverse veranderingen heeft ze meege-
maakt. In de oorlogstijd begon ze bij het koor als 
17-jarig meisje, dat kun je je anno 2020 bijna niet 

voorstellen. 
Was er een jubileum of ander feestelijk moment, 

dan verraste ze ons vaak met een gedicht, ABC of 
iets dergelijks. 
Als je na 40 jaar lidmaatschap of langer stopt, dan 
wordt je gevraagd om erelid te worden om zo nog 
bij het koor betrokken te blijven, dit b.v. bij jubi-

lea, jaarvergadering en uitstapjes van ons. 
We bewaren warme herinneringen in ons hart aan 
haar inzet, trouw en betrokkenheid. 
Moge ook dit de familie tot troost zijn bij het gemis 
van hun Moeder en Oma. 
Namens allen van het "Markelo's Kerkkoor"          

 H.B.     

 
Martinushof Markelo                         
Boekenmarkt 
Helaas kon wegens Coronamaat-

regelen de boekenmarkt op 5 no-

vember 2020 geen doorgang vinden. 

De laatste, door ons georganiseerde, boeken-

markt zal, indien de coranamaatregelen dit 
toelaten, plaatsvinden op donderdag 3 

december 2020 van 9.30 uur – 12.00 uur.  

Uiteraard met inachtneming van alle maatrege-

len die nodig zijn i.v.m. Corona. Zo zal de in-

gang van de boekenmarkt aan de kerkzijde zijn 
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en de uitgang aan de achterkant van het ge-
bouw (parkeerplaats achter de PLUS).  

Handen kunnen gedesinfecteerd worden.  

Er kan alleen met contant geld worden betaald. 

U/jij bent weer van harte welkom op onze boe-

kenmarkt! 

Na vele jaren met veel plezier en enthousiasme 
de boekenmarkt en alle werkzaamheden daar 

omheen te hebben gerund, hebben wij drieën 

besloten het stokje over te willen dragen. 

We hopen wel dat de kerk mogelijkheden en 

mensen vindt om de succesvolle boeken-
markt voort te zetten.' 

De boekenmarktcommissie, 

Riet, Diny en Harm 

 

 

  

 
Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Neder-

land heeft zich de afgelopen jaren steeds garant 
gesteld voor een grote hoeveelheid projecten we-
reldwijd maar door achterblijvende  collecte inkom-
sten, doordat kerken maar beperkt open kunnen, 
wordt de financiering steeds moeilijker. 
Samen met de Diaconie heeft de ZWO groep nu het 

volgende plan opgevat: 
In de komende adventstijd ontvangt u namens on-
ze Diaconie een brief (met een acceptgirokaart) 
met de vraag of u bereid bent een bedrag over te 
maken naar de bankrekening van de Diaconie 
NL65RABO 0340700327 voor het project van Kerk 
in Actie: “GEEF VLUCHTELINGENKINDEREN IN 

GRIEKENLAND EEN BETER LEVEN”.  

De Diaconie heeft de toezegging gedaan dat zij het 
bedrag wat hiervoor binnenkomt zal gaan verdub-
belen (tot een maximum van €1000) uit de eigen 
middelen, want de nood is hoog.  
 
Griekse Kerk helpt migranten en vluchtelingen 

In 2012 richtte de Grieks-Orthodoxe Kerk, partner 
van Kerk in Actie in Griekenland, het Centrum voor 
Migranten en Oecumenisch Vluchtelingen Pro-
gramma (KSPM-ERP) op om migranten, vluchtelin-
gen en asielzoekers in Griekenland te ondersteunen 

met een breed scala aan activiteiten. KSPM-ERP 
helpt met juridische en psychosociale hulp, onder-

zoek, belangenbehartiging en samenwerking met 
migrantengemeenschappen, informatie- en be-
wustwording. 

Er zijn bijna 4.000 niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen in Griekenland.  
Ze leven onder slechte of zelfs gevaarlijke omstan-
digheden, in "beschermende" detentie, ziekenhui-
zen, hotspot-kampen, of dakloos op straat. Met 
steun van de Europese Unie werden door KSPM-
ERP in april vier opvangcentra ingericht, drie in 

Athene en één in Thessaloniki. Daarin is plaats 
voor 160 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 
De Europese Unie betaalt de basiskosten van op-
vang: huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, ju-
ridische bijstand. 
Door de coronacrisis is extra medische zorg nodig. 

Kerk in Actie betaalt de kosten van een verpleeg-
kundige en medische benodigdheden voor de kin-

deren (vaccins, antibiotica, antiseptica, maskers 
enz.)  

 
Kinderen kunnen niet wachten 
Kerk in Actie concludeert dat de kabinetsbrief, 
waarin gesproken wordt van 48 opvangplekken die 
over een periode van drie jaar 500 kinderen moe-

ten helpen, op korte termijn geen oplossing biedt 
voor de acute noden en bescherming van alle kin-
deren. Deze kinderen kunnen niet wachten. Daar-
om moet ook de capaciteit die in Nederland be-
schikbaar is worden ingezet voor deze kinderen. 
Kerk in Actie is ondertekenaar van de gezamenlijke 
actie van een coalitie van maatschappelijke organi-

saties. De Afghaanse Atifa van 17 woont wel met 
haar vader, moeder en broertje in het kamp. 
Haar dagboek uit Moria geeft een indruk van de 

omstandigheden. Ook voor haar is het leven zwaar, 
laat staan voor kinderen die niet de bescherming 
hebben van een vader en moeder. 

 

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 
 

HOUD CONTACT MET DE KERK 
Wie als lid van de Protestantse gemeente Marke-
lo prijs stelt op een bericht van geboorte of over-
lijden in het kerkblad, willen we vragen om dit 
tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam 

van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij 
de wijkpredikant of het kerkelijk bureau in de 
Martinushof. 
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op ver-
zoek ook worden beperkt tot de naam, datum en 
leeftijd. 

 

https://live.protestantsekerk.nl/download24417/OPROEP%20AAN%20HET%20KABINET%20UPDATE%20(3).pdf
https://live.protestantsekerk.nl/download24417/OPROEP%20AAN%20HET%20KABINET%20UPDATE%20(3).pdf
https://dagboekuitmoria.com/
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Ondanks de geldende corona regels is de kringloop 
winkel van de Martinuskerk aan het Pastoriepad 
nog tweemaal per week geopend! 

Veel geweldig mooie reacties hebben we al mogen 
ontvangen voor onze kerstspullen. 
Op dit moment is er voor de kinderen veel speel-
goed binnen gekomen. Hier zijn we heel blij mee, 
omdat de Sint in aantocht is. Ook in puzzels heb-
ben we veel keus.  
Kom daarom maar gauw een kijkje nemen op 

donderdagmorgen van  half 10 tot half 1 of op 
zaterdagmorgen van half 10 tot 1 uur. 
Voor elk wat wils, laat u verrassen. 

Elke keer constateren we dat er steeds meer men-
sen de weg naar onze winkel weten te vinden.  
Dat doet ons als medewerkers erg goed! Dank u 
wel.  

De kerkrentmeesters hebben vanwege dit succes 
het huurcontract voor de winkel verlengd zodat we 
ook in 2021 fijn open kunnen blijven!  
Wel kunnen we extra hulp tijdens de openingstijden 
heel goed gebruiken. 
Hieronder nog enkele mededelingen van huishou-

delijke aard: 
1. De inbreng van spullen is op donderdag van 

9.30 uur t/m 12.30 uur en op zaterdag van   
9.30 uur t/m 13.00 uur.  

2. Zet geen dozen bij de deur want het kan zijn 
dat er een paar dagen niemand naar de  

      kringloopwinkel komt. 

3. Wilt u voor andere tijden van inbreng bellen 

met:      Linie Welmer  tel. 06-11951057 of 
             Jan Nijland      tel. 06-22335199 

 
De Kringloop/Fancy fair commissie. 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

13 
 

 

 



 

Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden doodgezwegen 

levenslang gebroken zijn? 

 

Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 

waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 

 

Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht 

 

Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het Licht der wereld is. 

 
Henk Jongerius                           Liedboek 462 

 


