MOED HOUDEN
Door verdroging waren bij ons enkele buxusstruiken verdord. Eerst hoopte ik nog op een herstel, maar toen
dat uitbleef, besloot ik in het najaar om deze struiken in de haag te vervangen door nieuwe aanplant. Maar
nadat ik de eerste aangetaste struik al had verwijderd, ontdekte ik dat er onderin toch groene blaadjes waren te zien. Al snel werd mij duidelijk dat dit voor meer exemplaren gold. Er zat dus altijd nog leven in, ook
al maakte de buxus op het oog een doodse indruk!
Deze ontdekking bracht mij ertoe om de rest toch in de grond te laten zitten, maar wel terug te snoeien tot
net boven de stam. Mijn hoop is nu dat de haag in het voorjaar toch weer verder uit gaat lopen met fris
groene takken.
Dit doet me denken aan levenssituaties, die vergelijkbaar zijn met onze buxus. Dan zit je in een fase, waarin
het even niet meer gaat. Het werk en allerlei sociale activiteiten hebben zo veel van je gevraagd, dat je
energie op is geraakt. Het lukt niet meer om voldoende te herstellen van alle inspanningen en je komt uiteindelijk uitgeblust thuis te zitten. Of alle zorg voor je gezin en je ouders met alle verplichtingen, die er verder nog zijn, worden je te veel. Er is gebrek aan hulp. Je mist waardering voor wat je allemaal doet en komt
te weinig toe aan ontspanning en dingen voor jezelf. Op een bepaald moment kun je hier niet meer goed tegen en word je depressief. Wat ben ik nog waard? Zo zijn meer situaties te bedenken, waarbij je opgedroogd
raakt, om in het beeld van de buxus te blijven.
Niet altijd zal er overal een adequaat antwoord op zijn. Soms blijft een gewenst herstel uit en zul je blijvend
een stap terug moeten doen. In plaats van een volgroene struik zul je met minder genoegen moeten nemen.
Er zijn mensen, die in de loop der jaren steeds meer inleveren, zonder dat hier een eind aan komt. Bepaalde
omstandigheden zullen blijven. Maar in wat hierboven is geschetst blijft er zicht op verbetering. Wanneer je
door krijgt, waardoor je batterij leeg is geraakt, kan ook met een andere houding en tijdsbesteding iets veranderen in wat je wel weer op kunt pakken. Soms heb je daar hulp bij nodig van anderen. Herstel en veranderingen nemen tijd. Net zoals er tijd overheen gaat voordat onze haag er weer bijstaat zoals vanouds.
Die hulp kan van mensen uit je vrienden- en familiekring komen en van mensen die er voor hebben geleerd.
Maar heeft u er aan gedacht dat die hulp ook van God kan komen? Of van Jezus? Lees bijvoorbeeld Mattheüs
11: 28, waar staat: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust geven.” Jezus is een
werkelijkheid, zoals deze woorden werkelijkheid kunnen worden, wanneer je het met Hem waagt en Hem betrekt in je doen en laten en je dagelijkse zorgen.
Er zijn mensen, die rust zoeken en vinden in yoga en mindfullness. Meditatie kan bijdragen tot ontspanning
en evenwicht. Maar het aanroepen van God of Jezus gaat verder dan dat. Je put dan uit een bron, die niet
opdroogt. Er is Iemand, die je hoort en ziet, die in je leven bezig gaat, wanneer jij Hem daartoe de toegang
verleent. Om dit met een ander bijbel citaat aan te duiden: “Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand
naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met
Mij” (Openbaring 3: 20).
Dat hoeft niet te betekenen dat je allerlei hulp en therapie dan wel over kunt slaan. Of dat een probleem ineens wordt opgelost. Maar je kunt wel verwachten dat je onderweg tot dit herstel bemoediging ontvangt. Of
dat je heling vindt, dat verder gaat dan therapeuten je kunnen bieden. God kan je iets aanreiken dat bijdraagt tot een weg terug. Houd dan moed! MD

Martinuskerk voor alle Markeloërs?
Eeuwenlang is er een kerkgebouw en een
kerkgemeenschap in Markelo.
Dat schept normen en waarden, saam-horigheid en
een gedeelde verantwoor-delijkheid aan de mensen.
Denk aan onze Twentse Noaberhulp.
In dit blad treft u bij elke ballon informatie aan over
wie wij zijn of wat wij als kerkgemeenschap doen in
Markelo.
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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.)

Kerkdiensten
Zondag 19 jan. Martinuskerk H. Avondmaal lopend
10.00 uur ds. D. van der Boon
Eindcollecte: Diac/noodfonds
Zondag 26 jan. Martinuskerk
10.00 uur dhr. G. Beltman
Eindcollecte: CvK/Kerkblad
Vrijdag 31 jan. Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. D. van der Boon
Collecte: Diaconie
Zondag 2 feb. Martinuskerk bevestiging ambtsdragers
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: Diac/KiA Straatkinderen Oeganda
Zondag 9 feb. Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon
Eindcollecte: CvK/Stichting Noabers
Zondag 16 feb. Martinuskerk gezinsdienst
10.00 uur dhr. E. Hazelhof uit Den Ham
Eindcollecte CvK/Themadiensten
Zondag 23 feb. Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac/?
Vrijdag 28 feb. Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 1 maart Martinuskerk doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK/ Erediensten

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

BIJ DE DIENSTEN

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

BEVESTIGINGSDIENST
Van de kerkenraadsleden hebben Henk Bolink, Bert van Coeverden, Ria ter Maat-Brandriet en Marti Pluygers aangegeven
aan een nieuwe ambtstermijn te beginnen. Op zondag 2 februari zal dit worden bekrachtigd door ds. Rob Nijhuis. Ook
Gerda Vedders-Vasters en Frits van Zwol blijven nog doorgaan
als respectievelijk ouderling en ouderling-kerkrentmeester,
zodat het team op sterkte blijft.

Fotografie Marjan Noteboom
Volgende uitgave: 26 februari 2020
Inleveren kopij vóór: 13 februari 2020
Insturen naar: kerkblad@pkn-markelo.nl
Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau
in de Martinushof.

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.

DOOPDIENST
Op 1 maart is er gelegenheid om een kind te laten dopen.
Voorganger is ds. Marten Dijkstra, bij wie men zich van tevoren kan aanmelden. Dan wordt een afspraak gemaakt ter
voorbereiding op de doopdienst. Zondag 10 mei is een nieuwe
doopdatum gereserveerd.
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Het is de periode dat hij Anneke, afkomstig uit
Exel, ontmoet. Na hun huwelijk in 1964 gaan ze
in Deventer wonen waar dochter Diana wordt geboren. Vanaf 1967 gaat Henk aan het werk bij de
Wegenwacht; een functie die hij met veel passie
tot 1996 zal vervullen. Het is de reden dat ze naar
Markelo verhuizen. De plek waar zoon René geboren wordt. Samen met Anneke is Henk 30 jaar
lang actief als vrijwilliger en bestuurslid voor de
ijsbaan in Markelo. In 1986 schaatst hij zelf de Elfstedentocht. Jarenlang is Henk supporter van Go
Ahead Eagles en sport hij zelf actief. Zijn psychische en lichamelijke klachten zorgen ervoor dat hij
graag in de natuur vertoeft en zich inzet voor de
IVN. De wijsheden die hij ervaart in de natuur
deelt hij graag met zijn kinderen en later zijn
kleinkinderen Björn, Lieke, Wendel en Nicole; zijn
beschermengelen.
Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte toe.
Marja Zandjans

AGENDA
03-02-2020 en 02-03-2020:
Zanguurtje onder leiding van Bep van der Zwan.
Iedere eerste maandag van de maand tussen
19.00 en 19.45 uur is er gelegenheid om liederen
uit het liedboek en andere bundels aan te leren.
Iedereen die van zingen houdt is van harte
welkom in de Martinushof.
18-02-2020:
Thema-avond over bijna-doodervaringen (BDE).
Ds. Marten Dijkstra zal deze avond inleiden
waarna er ruimte is voor discussie. Iedereen is
welkom vanaf 20.00 uur in de Martinushof.
BDE: BIJNA DOOD ERVARING
Bij een ernstig ongeluk of zware operatie
overkomt het sommigen dat ze zich na ontwaken
uit een narcose of bewusteloosheid herinneren als
het ware tussen hemel en aarde te hebben
gezweefd. Ze vertellen van het waarnemen van
hemelse gestalten, van overleden vrienden en
familie, van een ongekende kleurenpracht en
muziek. Bij velen van hen laat het een
onuitwisbare indruk achter en geeft het een
verandering in hun kijk op het leven. Ze verlangen
terug naar wat ze zagen en hoorden. Ze hebben
moeite om het gewone leven weer op te pakken
en kennen vaak geen angst meer voor de dood.
Het roept ook vragen op. Zowel voor de
betrokkenen als voor hun omgeving. Wie zal deze
verhalen serieus nemen? Hoe kijken wij er
tegenaan? Wat zegt het ons? Over dit onderwerp
willen we met elkaar in gesprek gaan op dinsdag
18 februari. Ik zal er een inleiding over houden,
waarbij er niet alleen wordt verwezen naar
literatuur, maar ook naar wat ik tegenkom in mijn
werk als predikant. MD

Op 5 december overleed op 92-jarige leeftijd mevr. Aaltje Brinkmans-Brinks wonende aan de Larenseweg 35. Aaltje kwam uit een boerengezin en
wist wat aanpakken was. Altijd in de weer met van
alles en nog wat. Omdat ze zo goed kraaltjes kon
breien sprak men in Markelo van ‘Kraaltje Brinkmans’. Ze was opgewekt en vriendelijk, iemand
die positief in het leven stond, ook nadat ze haar
man Gerrit moest missen. Ze kwakkelde al jaren
met haar gezondheid en werd liefdevol verzorgd
door haar schoonzoon en dochter Jan en Annie ter
Harmsel. Gek was ze op haar kleinkinderen Kim en
Ramon en die liefde was wederzijds.
Over dat woord liefde ging het in de afscheidsdienst op 11 december. Aaltje Brinkmans kon het
woord liefde letterlijk spellen.
We spraken daarover met een knipoog naar het
TV-programma Lingo waar ze nog op 85-jarige
leeftijd met haar kleindochter Kim aan meedeed.
Aaltje was een gelovige vrouw. Ze vertrouwde erop dat de God, in wie zij geloofde, haar niet zou
loslaten. We legden haar lichaam te ruste op de
begraafplaats aan de Goorseweg in het vaste vertrouwen dat zij niet uit Gods hand is gevallen. Aaltje Brinkmans, ze zal gemist maar blijvend herinnerd worden!
ds. Rob. Nijhuis

JAARREKENINGEN 2018
De jaarrekeningen 2018 van de Martinuskerk en
van de Diaconie liggen de komende maand ter inzage op het kerkelijk bureau. Ook op onze website
kunt u via het menu ANBI de jaarrekeningen zien.

Wijken Noord & Zuid

Op 18 december overleed Arend Jan Sligman, Adje
van de Wêver, in zijn woning op het Kerkplein 7.
Enkele dagen daarvoor had hij afscheid kunnen
nemen van zijn toen 90 jaar geworden broer Gerrit. Zelf zou hij op 3 januari 91 zijn geworden. Hun
wieg stond op de ouderlijke boerderij in het centrum van het dorp. Adje kwam aan het werk bij de
melkfabriek. Als controleur van vee maakte hij later vele kalverschetsen. Naast zijn werk heeft hij
zich met hart en ziel ingezet voor de gemeenschap. Zo was hij jarenlang actief bij de boerendansers, Eungs Schöppe, de fokveedagen en het
openluchtspel in de Kösterskoele. Bij zijn afscheid
van zijn werk bij de ORS, het Overijssels Rundvee
Syndicaat, kreeg hij een koninklijke onderscheiding. Tot voor kort hielp hij nog mee bij Stichting
Heemkunde.

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
tel. 06-51029818
e-mail: gb.vv@kpnplanet.nl
WIJ GEDENKEN
Na een moeilijke periode is op 22 november 2019
onverwachts Henk Langeler overleden.
Geboren als boerenzoon op 1 mei 1940 te Heure,
gemeente Borculo, groeit Henk op in een gezin
van acht kinderen. Ondanks de liefde voor de natuur wil hij geen boer worden en kiest voor de
ambachtsschool. Nadien werkt hij bij een motorbedrijf en bij Cebeco tot aan zijn militaire dienst.
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voor altijd, met hoop op een weerzien in een
nieuw bestaan. ds. Marten Dijkstra
In de Kerstnacht overleed op 88-jarige leeftijd de
heer Jan Wolberink wonende op de Anholtskamp,
voorheen aan de Langeweg 1. Hij was 67 jaar lang
getrouwd met Dina. Ze hadden het heel goed samen. Jan was een boer in hart en nieren en aan
de andere kant had hij een passie voor alles wat
met gereedschap en vervoer te maken had. Zo
combineerde hij jarenlang het boer-zijn met het
veevervoer. Hij was een harde werker die met
veel liefde deze beide beroepen combineerde. In
de Kerstnacht ging zijn kaarsje langzaam uit. ‘Het
is good zo’ stond bovenaan de aankondigingsbrief
van zijn overlijden. Hij had er vrede mee dat zijn
aardse leven over was. Op oudejaarsdag herdachten we hem. Kleinzoon Arjan las, in onvervalst
Maarkels, herinneringen die zijn zus Dorien en hij
hebben aan opa. ’t Was duidelijk dat opa en kleinkinderen dol op elkaar waren. Ook zoon Henk en
schoondochter Dinie zullen Jan ontzettend missen.
We lazen het Kerstverhaal en verbonden het leven
van Jan aan de herders uit de Kerstnacht. De herders zorgden voor de dieren en gingen op weg….
Net als Jan; een boer onderweg…. We legden zijn
lichaam in de aarde in het vertrouwen dat hij geborgen is in Gods hand.
ds. Rob. Nijhuis

Zijn grootste liefde was Mattie Schevel uit Friesland met wie hij in 1966 trouwde, een zoon en
dochter kreeg en vijf kleinkinderen. Ze woonden
vele jaren aan de Bergweg. Ondanks tegenslagen,
zoals de gevolgen van een auto-ongeluk en kanker
op de stembanden bleef hij positief en behield zijn
levenslust. Hij zag veel om dankbaar voor te zijn
en wist zich op het eind geborgen bij zijn hemelse
Vader.
ds. Marten Dijkstra
Op 23 december overleed Henk Paalman op de
leeftijd van 86 jaar. Hij is geboren op de boerderij
aan de Larenseweg 24, waar hij zijn vader Egbert
en oudere broer Gert-Jan hielp. Toen moeder
Mientje meer zorg nodig had, kwam veel daarvan
op de schouders van Henk terecht. Overdag was
hij aan het werk bij Eternit. Later kwam hij bij de
Coöperatie terecht. Zijn laatste werkkring vond hij
bij de Wegenbouw tot hij als gevolg van een bedrijfsongeval werd afgekeurd. Zijn leven lang is
Henk vrijgezel gebleven. Mede vanwege zijn afgenomen gezondheid is hij in 2001 verhuisd naar de
Anholtskamp, waar hij een trouw bezoeker werd
van de zangavonden. In zijn jonge jaren deed hij
aan fietsen, schaatsen, voetbal en zwemmen.
Verder hield hij van biljarten, kaarten en goed
eten en drinken. Henk was een man van weinig
woorden met gevoel voor humor. Toen Gert-Jan
kennis kreeg aan Bep van der Zwan vond Henk
ook in haar een steun.
In de afscheidsdienst in de Martinuskerk zongen
we het Stille Nacht, net als op die avond dat Henk
nog kort zijn ogen had geopend, voordat hij enkele dagen later rustig insliep om op te gaan tot een
hemels vaderhuis, zo is de hoop.
ds. Marten Dijkstra

VRIJE WEEK
Van maandag 20 tot en met zondag 26 januari
ben ik vrij van de werkzaamheden. Zo nodig nemen anderen voor mij waar.
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra.

Diaconie

COLLECTEBESTEMMINGEN

Op 2 februari is er een collecte voor het Werelddiaconaat. De bestemming is: “straatkinderen in
Kampala in Oeganda”. Het is de voorlaatste collecte van het ZWO-project. De laatste collecte zal zijn
op 22 maart en daarmee sluit ZWO haar project
af. In die dienst kunt u dan de spaardoosjes inleveren die vorig jaar maart zijn uitgedeeld.
Hebt u een collecte gemist en wilt u toch graag
bijdragen aan één van de collectes?
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.

Kerkenraad

Op 23 december overleed Jaap Gerritsen op de
leeftijd van 73 jaar aan de gevolgen van een ongeneeslijke ziekte. Jaap was iemand, die tot het
eind moed bleef houden. Met zijn energieke en
positieve houding kon hij enthousiasmeren. Hij
was onbaatzuchtig en dacht eerder aan een ander
dan aan zichzelf. Zijn huwelijk met Ria Nijkamp
die aan de Leusmanweg 4 woonde, had hem van
zijn geboorteplaats Tonden naar Markelo gebracht,
waar hij met veel plezier heeft gewoond en hun
drie zoons in zijn vrije tijd heeft geholpen met hun
constructiebedrijf. In Tonden heeft hij nog als
timmerman bij zijn vader gewerkt, die aannemer
was. Jaap werd leraar bouwkunde in Zwolle en later in Deventer, tot hij op zijn 58ste als docent
stopte en nog enige tijd bij een woningstichting
aan de slag ging. Jaap kon genieten van de natuur
en had graag wat dieren om het huis. Zijn gezin
en de beide kleinkinderen waren zijn grootste motivatie en sterkste medicijn om nog zo lang mogelijk er te zijn. Toen dat niet langer meer ging,
vond hij de kracht om afscheid te nemen van ieder, die hem dierbaar was. In liefde verbonden,

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
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BOEKENMARKT
De verkoop van tweedehands boeken heeft in 2019 ruim
€ 3.700 opgebracht, iets minder
dan in 2018.
Er waren enkele wat rustiger verkoopmorgens,
maar de laatste donderdagen liep het weer geweldig.
We hopen in 2020 weer veel boekenkopers te mogen begroeten. Zoals onze vaste bezoekers al weten zijn onze boeken, maar ook de klassieke CD’s,
van zeer goede kwaliteit. Het aanbod loopt uiteen
van romans, detectives, thrillers, kunst en cultuur
tot religie.
De inbreng van boeken neemt nog steeds toe.
Zowel Markelo’ers alsook veel belangstellenden
van buiten Markelo behoren tot de vaste bezoekers van onze maandelijkse boekenmarkt op de
eerste donderdag van de maand van 9.30 uur
tot 12.00 uur.
De opbrengst van de boekenmarkt wordt geheel
besteed voor aanschaf van gebruiksvoorwerpen
voor de Martinuskerk of de Martinushof.

Algemeen
HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING MARKELO
Beste dames,
Wij nodigen jullie uit voor onze verenigingsavond op donderdag 30 januari in de Martinushof te Markelo. Aanvang 20.00 uur.
Onze gasten deze avond zijn Johanna ter Steege
en Dini Schreurs.
Johanna ter Steege is een bekende Nederlandse actrice. Zij
is geboren in Twente in de
buurtschap Notter. Ze is opgegroeid op het platteland op een
boerderij en speelde in diverse
films. Ook staat ze regelmatig
in het theater.
Johanna ter Steege was initiatiefneemster van het theaterspektakel “HANNA VAN HENDRIK”. Dini
Schreurs, vriendin van Johanna, zal samen met
Johanna de avond verzorgen. Het belooft een
mooie avond te worden. Wij hopen veel dames te
mogen begroeten.

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- 362740 (Riet Straalman)
0547- 362140 (Diny Compagner)
0547- 363890 (Martinushof)
Kom gerust eens kijken in de Martinushof,
Kerkplein 41, Markelo
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2020
en veel leesplezier.
De boekenmarktcommissie

Donderdag 27 februari
Deze avond is onze gast een spreker van ProReva,
producent van orthopedische hulpmiddelen.
Zij zijn ongeveer 45 jaar geleden begonnen als
kleine orthopedische instrumentenmakerij in Apeldoorn. Bij ProReva werken inmiddels ruim 90 professionele medewerkers. Zij hebben vestigingen in
o.a. Deventer, met spreekuurlocatie in Rijssen en
in Zwolle. Persoonlijke aandacht vinden zij erg belangrijk. Elk hulpmiddel wordt afgestemd of gemaakt voor iedere klant persoonlijk. Ze werken
nauw samen met andere specialisten in de zorg.
Onder andere in diverse revalidatiecentra en ziekenhuizen. U kunt bij ProReva terecht voor alle
soorten orthopedische hulpmiddelen. Voor vingers,
hand, arm of been zijn er prothesen of orthesen.
Een prothese vervangt een lichaamsdeel, een orthese ondersteunt een lichaamsdeel. Bij een aandoening of afwijking aan een borst kunt u terecht
bij de mammacare specialisten voor een borstprothese of aangepaste lingerie en badmode. Ook leveren zij diverse confectiehulpmiddelen zoals een
korset, brace, bandage of spalk.
ProReva meet daarnaast steunzolen en steunkousen aan.
Tijdens deze avond vertellen zij u hier van alles
over met behulp van een powerpointpresentatie.
Het belooft een interessante avond te worden en
wij hopen op een mooie opkomst.

NIEUWS VAN DE FANCY FAIR COMMISSIE

Sinds half december vorig jaar hebben we de ruimte,
waar voorheen Beverdam Witgoed was gevestigd, als
nieuwe opslag tevens verkoopruimte voor de goederen van de fancy fair.
We zijn volop bezig deze ruimte in te richten en gaan
op 16 januari open als ‘KRINGLOOP MARTINUSKERK’
op donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur en zaterdagmorgen van 9.30 – 13.00 uur.
We nemen ook weer goederen aan.
Als u spullen over heeft die geschikt zijn om te verkopen, kunt u contact opnemen met
Linie Welmer 0611 951 057 of
Jan Nijland 0541-361 952.
Voor versterking van het team zijn we op zoek
naar vrijwilligers, wilt u meewerken in een
enthousiaste groep, neem s.v.p. contact op met
een van bovengenoemde personen.
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DIACONIE
Diaconie helft eerste collecte
Diaconie eindcoll. PL eigen middelen
fruitbakjes
Diaconie collecte PL eigen middelen Anholtskamp
Totaal CvD eindcollectes plaatselijk

De Martinuskerk heeft zich van haar goede kant
laten zien.
Vol verwachting kijkt de ZWO/Kerk-in-Actiegroep uit
naar eind maart wanneer de spaardoosjes, die vorig
jaar in maart zijn uitgedeeld, weer ingeleverd zullen
worden. Nog even sparen en dan…..
Er is nu al meer dan € 1200,- bij elkaar gespaard,
dus er kunnen weer enkele kinderen terug naar hun
ouders.
Maar als voormalige straatkinderen terugkeren uit de
hoofdstad Kampala naar hun geboortegrond in het
droge Karamoja in het noordoosten van Oeganda,
dan moet daar wel iets veranderen. Anders loop je
het risico dat ze weer terugkeren naar de grote stad.
Karamojong zijn van oudsher nomaden en veehouders en weten daarom weinig van landbouw. Dat is
ook een hele uitdaging in een droog
gebied als Karamoja. De verzorgers
van teruggekeerde
kinderen en teruggekeerde jongeren
krijgen
daarom
landbouwtraining.
Zij leren voedsel
verbouwen, zodat ze meer gezonde voeding kunnen
eten. Ze kunnen kiezen wat ze willen verbouwen om
te verkopen en ze krijgen zaden en een schoffel
(hak) als startpakket.
Ook krijgen jongeren en volwassenen een training
van twee weken in leiderschap, armoede theorieën,
goed communiceren, eenvoudig boekhouden en hoe
run je een bedrijf. Als zij hun kennis weer delen, is
dit een aanzet voor een mentaliteitsverandering in
een heel dorp.

€ 1.142,99

CvK eindcollecte onderhoudsfonds
CvK eindcollecte orgelfonds
CvK eindcollecte eredienst
CvK eindcollecte buurtdiensten
CvK eindcollecte themadiensten
CvK eindcollecte kinder- en jeugdwerk
CvK eindcollecte kerkblad
Totaal CvK eindcollectes

€ 73,72
€ 77,95
€ 686,06
€ 94,25
€ 117,15
€ 251,19
€ 96,10
€ 1.396,42

Giften CvK algemeen
Giften CvK orgelfonds
Giften CvK buurtdiensten
Giften CvK verjaardagsfonds
Giften CvK diverse
Giften kerkblad
Totaal giften CvK

€ 873,00
€ 84,00
€ 135,00
€ 70,00
€ 10,00
€ 40,00
€ 1.212,00

€ 200,70
€ 386,47
€ 125,05

Diaconie eindcoll. WW Oeganda
Diaconie eindcoll. WW Theo de Wit - Sri
Lanka
Totaal CvD eindcollectes wereldwijd

€ 140,76

Diaconie giften algemeen
Diaconie giften bloemen
Diaconie giften fruitbakjes
Diaconie giften kalender
Diaconie giften voedselbank
Offerblok ZWO Oeganda
Totaal CvD giften

€ 20,00
€ 345,00
€ 644,50
€ 45,00
€ 105,00
€ 137,63

Za 1
Zo 2
Ma 3
Di 4

6

€ 185,77

Diaconie eindcoll. R-L NBG
Diaconie eindcoll. R-L KiA Nederland - De
Glind
Diaconie eindcoll. R-L Zonnebloem
Diaconie eindcoll. R-L kerstpakketten
Totaal CvD eindcollectes regionaal en
landelijk

Wo 15
Do 16
Vr 17
Za 18
Zo 19
Ma 20
Di 21
Wo 22
Do 23
Vr 24
Za 25
Zo 26
Ma 27
Di 28
Wo 29
Do 30
Vr 31

COLLECTES EN GIFTEN 4E KWARTAAL 2019
KERK
CvK helft eerste collecte

€ 1.142,98

januari 2020
Jesaja 59:15b-21
Jesaja 60:1-14
Jesaja 60:15-22
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12
Psalm 96
Spreuken 1:1-19
Spreuken 1:20-33
Spreuken 2:1-22
Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-25
Psalm 139:1-12
Psalm 139:13-24
Spreuken 3:1-20
Spreuken 3:21-35
Spreuken 4:1-13
Spreuken 4:14-27
februari 2020
Psalm 149
Matteüs 5:1-12
Matteüs 5:13-26
Matteüs 5:27-37

€ 468,45
€ 80,65
€ 100,25
€ 774,40

€ 117,00
€ 257,76

€ 1.297,13

God redt en bevrijdt
Stralen van geluk
Eeuwig licht
Jubeljaar
Naamsverandering
Nieuw lied
Wees geen meeloper
Wijs wijsheid niet af
Bron van wijsheid
Woestijnreis
Startpunt
Father is watching you
Intieme relatie
Onderwijsheid
Leven zonder angst
Wijs met wijsheid
Volg de goede weg
Muziekfestival
Het echte geluk
Wet met evangelie
Hard voor jezelf ...

Wo 5
Do 6
Vr 7
Za 8

Matteüs 5:38-48
Deuteronomium 28:1-14
Deuteronomium 28:15-26
Deuteronomium 28:27-44

Zo 9

Deuteronomium 28:45-57

Ma 10
Di 11
Wo 12
Do 13

Deuteronomium 28:58-69
Psalm 31:1-14
Psalm 31:15-25
Deuteronomium 29:1-14

Vr 14

Deuteronomium 29:15-28

Za 15
Zo 16
Ma 17
Di 18

Deuteronomium 30:1-10
Deuteronomium 30:11-20
Psalm 18:1-16
Psalm 18:17-35

... mild voor anderen
Zegen
Vloek
Zinloos zwoegen
Ellende voor wie zich
van de HEER afkeert
Wees gewaarschuwd ...
Paria in nood
Veilig bij de HEER
Verbonden
God duldt geen god
naast zich
Altijd een weg terug
Kies
Gebed met gevolgen
Wederzijdse trouw

Wo 19
Do 20
Vr 21
Za 22
Zo 23

Psalm 18:36-51
Exodus 1:1-14
Exodus 1:15-22
Exodus 2:1-10
Exodus 2:11-22

Ma 24 Spreuken 5:1-14
Di 25 Spreuken 5:15-23
Wo 26 Matteüs 6:1-18
Do 27

Matteüs 6:19-34

Vr 28

Matteüs 7:1-12

Za 29

Psalm 51

God maakt je sterk
Bang voor problemen
Verlos-kundigen
Adoptieplan
Leven als een prins?
Een gewaarschuwd
man telt voor twee
Wees trouw
Niet voor de bühne
Denk en geloof niet te
klein
Inzicht
Schuldbewust en
vernieuwingsgezind

Geef voor je kerk.
Actie Kerkbalans 2020 van 18 januari – 1 februari
Binnenkort ontvangt u weer de envelop in de brievenbus of u hebt hem al ontvangen, met hierin
het financiële toezeggingsformulier voor Actie Kerkbalans 2020.
De rentmeesters van de Martinuskerk hebben in de afgelopen tijd, tijdens de voorbereiding, gekeken naar de mogelijkheden om de toezeggingen digitaal te kunnen laten plaatsvinden.
En dat is mogelijk, vanaf dit jaar kunt u online toezeggen.
Dit kan door het scannen van de QR-code die u aantreft op de folder en op de voorkant van dit
kerkblad.
Vanzelfsprekend blijft het voor leden mogelijk hun toezegging op het formulier dat bij u bezorgd
wordt in te vullen. Het kerkelijk bureau verwerkt deze toezeggingen dan handmatig.
Voor 2020 wordt bij alle leden de toezegging in de enveloppe weer opgehaald. Ook als u online uw
toezegging al heeft gedaan, u kunt dit dan even op het formulier vermelden.
De rentmeesters van de Martinuskerk willen alle gulle gevers alvast heel hartelijk bedanken, zodat
het werk dat we als kerk doen voor alle Markeloërs, kan worden voortgezet.
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De kerk heeft net als een regulier bedrijf een exploitatierekening, bezittingen, schulden en verplichtingen.











De bezittingen van de kerk zijn:
Martinuskerk
Martinushof
Een stukje grond
Pastorie aan de Tolweg
De opbrengsten van de kerk zijn:
Opbrengst van de grond door pacht etc.
Bijdrages vanuit de Actie Kerkbalans
Fancy Fair en boekenverkoop
Verhuur van ruimtes in de Martinushof
Diensten t.b.v. uitvaarten en uitvaartcentrum

De schulden van de kerk zijn:
Hypotheek op de Martinushof

De kosten van de kerk zijn:
De predikanten
Het pastoraat
Personeelskosten koster en personeel voor buffet en
kerkelijk bureau
Gas, water, elektra en overige kosten
Onderhoud kerk, Martinushof en pastorie







De verplichtingen van de kerk zijn:
De afdracht per lid aan PKN Utrecht. Dit is een kleine 5% over de totale ontvangsten.
De verrekening van de kosten voor kerkelijke uitvaarten (zie hieronder).

Wat is het grote verschil met een “echt” bedrijf?
Onze Martinuskerk kan geen winst maken op producten. Uw Martinuskerk is een gratis product waar
iedereen gebruik van kan en mag maken. Wij verkopen namelijk geen product, het is geloof!
Wij geven het woord van God door aan eenieder die het wil horen en het wil bewaren! (zie de tekst boven de voordeur van de kerk: Lucas 11:28).
Willen wij de Martinuskerk rationaliseren dan zouden we kunnen zeggen: wij verkopen pastoraal werk,
troost, ondersteuning, een arm om uw schouder, mooie tentoonstellingen, gratis koffie, gezelligheid en
een goed gesprek.
De opbrengst van de Actie Kerkbalans, die de basis is om de kerk überhaupt te kunnen exploiteren,
wordt bijeengebracht door ongeveer 1400 belijdende leden en ongeveer 1400 doopleden.
De Actie Kerkbalans brengt door veel inspanningen en aandacht ongeveer € 180.000 op.
Een prachtig bedrag maar helaas niet voldoende om alle kosten te dekken.
Vanuit deze kerkbalans volgt een verplichte afdracht van ongeveer 5% aan PKN Utrecht. Dit om het
landelijke werk mogelijk te maken.
Gelukkig zijn er inkomsten vanuit de exploitatie van de Martinushof. Het uitvaartcentrum brengt geld in
het laatje door verhuur van ruimte en service. Voor kerkleden is er de regel dat de kosten van een uitvaart, waarbij een dominee de uitvaart leidt, verminderd worden met de vrijwillige vaste bijdrage van
de afgelopen 4 jaren kerkbalans.
Dit alles overziend en de maatregelen die we hebben genomen in de afgelopen jaren, kunnen we concluderen dat wij nu een resultaat van € 0,-- hebben. Dit betekent dat we net de kosten kunnen voldoen.
In de afgelopen jaren zijn verscheidene keren de reserves van de Martinuskerk aangesproken om tekorten te dekken. Tot op heden kon dat gelukkig van de spaarrekening aangevuld worden. Ook in 2020
rekenen we weer op uw onvoorwaardelijke hulp en steun. Alvast heel hartelijk dank!
Als u precies wilt weten hoe de kerk er financieel voorstaat kunt u de jaarrekening 2018 inzien op het
kerkelijk bureau. Wij leggen het u graag uit.
Voor de duidelijkheid ziet u hiernaast de QR-code.
Met uw mobiele telefoon kunt u deze QR-code scannen en komt u op de beveiligde
website van PKN Markelo terecht.
Op deze website kunt u kiezen uit twee opties:
1. Toezeggen als lid van de Martinuskerk
2. Geven als Noaber of Vriend van de Martinuskerk
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Van de voorzitter,
Het jaar 2019 is ten einde en we zijn begonnen aan het jaar 2020.
Wij zijn benieuwd wat het nieuwe jaar voor ons als Martinuskerk voor alle Markeloërs in petto heeft.
Op een moment als dit is het goed om toch nog even terug te blikken op het jaar
2019.
Het jaar 2019 stond nadrukkelijk in het teken van het zijn van Martinuskerk voor
alle Markeloërs.






We deden met ons eigen kerkteam mee aan de Maarkelse kwis.
Actie Kerkbalans 2019 – Geef voor je Kerk! Voor leden en noabers.
We zijn betrokken bij de plannen rondom de herinrichting van de Grotestraat met als centrale plaats in
het dorp de Martinuskerk.
Open Kerkdagen “Kerkpreuverieje” m.m.v. het Stichting Maarkels Landschap – Het Eetbare Erf, Fotostudio Markelo en veel ondernemers en vrijwilligers uit ons dorp die hun medewerking verleenden.
Koppeling van de “Kerkpreuverieje” aan de Eredienst waar de specifieke Twentse recepten en lekkernijen
gekoppeld werden aan een bijbels thema.

Als hoogtepunt van het jaar kunnen we rustig noemen het bezoek van de “Noabertjes” aan onze kerk. Dit
begon met het bezoek van de leerlingen van OBS de Zwaluw die letterlijk buren van de Martinuskerk zijn
geworden. De leerlingen hebben een rondleiding door de Martinuskerk en de Martinushof gehad.
Er werd stilgestaan bij de preekstoel, het doopvont, de gedachtenishoek, het kerkorgel en natuurlijk de oude
toren. In de Martinushof maakten de leerlingen kennis met het uitvaartcentrum en de Stichting Heemkunde.
Ook werd een ontmoeting met Martinus niet vergeten. Deze ontdekkingsreis in en om de kerk werd afgesloten met het eten van wentelteefjes. Even onbekend, maar na een aarzelend proeven vonden de wentelteefjes gretig aftrek. Het Eetbare Erf heeft er in totaliteit wel 2000 gebakken. Na de vele positieve reacties zijn
aansluitend ook OBS Brookschole, Basisschool de Welp, OBS Stokkum en Daltonschool Elserike op bezoek
geweest bij de Martinuskerk.
Het Maarkels Feest is zo ongeveer het hoogtepunt in ons dorp Markelo. En ook hier hebben wij als kerkenraad acte de présence gegeven tijdens het bedrijvenuurtje. Een primeur was wel dat dominee Rob. Nijhuis
zijn medewerking heeft verleend aan het Frühshoppen op de zondagmorgen in de feesttent en opmerkte:
“Mar wat ’n hoop volk hier……Det kan oons ok wal passen in de kaarke”.
Per 2019 hebben enkele mutaties plaatsgevonden in de inzet van dominees in onze kerk. Ds. Marten Dijkstra
is teruggegaan van een 100% predikantsplaats naar 80%. Met ds. Rob. Nijhuis, die voor 10 uur wekelijks
werkzaam is in onze gemeente (pastoraat), hebben wij een overeenkomst gesloten voor structurele hulpdienst voor een termijn van 4 jaar. Aansluitend hebben wij met ds. Deodaat van der Boon eenzelfde overeenkomst gesloten maar dan voor 5 uur per week. Ds. Van der Boon zal zich voornamelijk gaan bezighouden
met het coachen van de Kerkenraadsleden, gespreksgroepen en het voorgaan tijdens de Eredienst, alsmede
het ontwikkelen van plannen voor jeugdwerk.
Dit betekent dat wij van oorspronkelijk 2 predikantsplaatsen (2 FTE) terug zijn gegaan naar 1 vaste predikantsplaats (0,8 FTE). Aanvullend beschikken wij over (0,375 FTE) dominees met een structurele hulpdienst.
Dit betekent dat de tijd die onze dominees beschikbaar zijn, uitermate beperkt is. Gelukkig kunnen wij op het
moment dat er meerdere uitvaarten zijn terugvallen op een poule van bekende predikanten om ons hierbij te
ondersteunen.
Tijdens de gemeenteavond werden de plannen van de gemeente Hof van Twente t.a.v. de herinrichting van
het centrum Markelo toegelicht door de voorzitter van de Dorpsraad, Hans ten Zende.
De nieuwe classispredikant, ds. Klaas van der Kamp, presenteerde de nieuwe opzet van de classis en lichtte
het ontwerp Kerk 2025 toe. Ook werd tijdens de gemeenteavond een talentenjacht uitgeschreven met als
doel hulp te werven om de vele werkzaamheden in en om de kerk te kunnen blijven organiseren.
De zondagse eredienst zal met de toevoeging van Ds. Van der Boon een regelmatiger karakter krijgen qua
voorgangers. Om hier sturing aan te geven en om het preekrooster kloppend te krijgen volgens de doelstelling van de Kerkenraad, hebben wij de heer L. van der Neut bereid gevonden om de organisatie en het benaderen van predikanten voor de eredienst op zich te nemen.
Er is een eerste aanzet tot een nieuwe vorm van eredienst geweest middels een experiment waarin onze drie
dominees een preek verzorgden over hetzelfde onderwerp: “We hebben God niet nodig, nietwaar?” Na deze
drie diensten die allemaal op hun eigen manier door onze predikanten zijn ingevuld, is er een discussieavond
geweest over dit onderwerp. Uit de reacties bleek dat dit velen aansprak en als zeer waardevol werd ervaren.
Daaruit kon de Kerkenraad concluderen dat dit concept zeker voor herhaling vatbaar was.
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De Hemelvaartsdienst is begonnen met een fietstocht die eindigde met een kerkdienst in de hooischuur bij
Erve Schottink. Verder was er natuurlijk ook de dienst in de Kösterskoele op 14 juli. En als afsluiting van het
jaar de Top 2000-dienst op 29 december.
Het jaar 2020 zal in het teken staan van het afrondende onderzoek naar het herinrichten van de kerkzaal van
de Martinuskerk.
Maar traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar altijd met de Actie Kerkbalans. Wij hopen dat u ook in
2020 met gulle hand zult geven. Alleen dan kunnen we het werk dat we doen voortzetten. Maar behalve de
Actie Kerkbalans hebben wij als Kerkenraad zoveel op ons programma staan dat we nog steeds ‘handjes’ tekortkomen om onze ambitieuze plannen te realiseren. Dus, meld u aan om ons te komen helpen. Wij staan
om u te springen!
Met deze woorden wil ik u namens de Kerkenraad van de Martinuskerk voor alle Markeloërs, een gezond en
voorspoedig 2020 wensen en bovenal wensen wij u Gods onmisbare zegen toe.
Namens de Kerkenraad,
Henk Bolink, Gerdien Rabe, Gerda Vedders, Bep van der Zwan, Olga ten Brummelaar, Ria ter Maat, Ammy
Scholten, Marjolein Lambers, Marti Pluygers, Frits van Zwol, Bert van
Coeverden en Erna Leunk.

AL VELE EEUWEN STAAT ER EEN
KERK IN MARKELO
De eerste kerk was waarschijnlijk een houten
kerk, maar ergens in de late middeleeuwen is er
een stenen kerk gekomen: de Sint-Martinuskerk
met een toren. Na de reformatie werd het een
Nederduitse kerk en nog later een Ned.
Hervormde kerk. De status van onderhoud was
begin 19e eeuw (vlak na de tijd van koning
Lodewijk Napoleon) zo slecht dat het dak van de kerk is ingestort en de hele kerk
werd afgebroken op de toren na. In deze Napoleontische tijd is de toren, door
wetgeving, eigendom van de burgerlijke
gemeente geworden. Tijdens deze
periode werd Nederland een koninkrijk
en daarna, tijdens Koning Willem I, is in 1834 de huidige kerk
gebouwd. Sinds die tijd zijn er enkele renovaties geweest en
de mooie ramen zijn omstreeks 1930 aangebracht. De laatste
renovatie dateert van 1964 waarbij de preekstoel van de
oostelijke zijwand van de kerk naar de huidige plaats vlak
achter de voordeur is verplaatst. Omstreeks het jaar 2000,
toen de Kerkenraad besloten had om toe te treden tot de
Protestantse Kerk van Nederland, is ook besloten om de oude
naam Martinuskerk weer in ere te herstellen.
DE KLOKKEN IN DE TOREN VAN DE MARTINUSKERK
Afgelopen zomer waren schoolkinderen op bezoek in
onze Martinuskerk. Hen werd o.a. verteld over de
klokken in de toren. Maar wat weet u daar eigenlijk
van? Vóór de Reformatie werden de klokken geluid
als oproep voor gebed. Maar na de Hervorming
veeleer om de dagindeling te duiden: 8:00 uur begin van de werkdag, 12:00 uur het middaguur en
17:00 uur de 'papklok'.
Ook werd en wordt er geluid als iemand “oet de tied
is ekomn”, en bij een begrafenis om iemand een
waardig uitgeleide te doen naar de laatste rustplaats.
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En natuurlijk wordt er geluid voordat de kerkdienst op zondag begint, om de mensen op te roepen tot deelname aan de dienst.
Er zijn drie klokken in de toren opgehangen. Vroeger werden ze met de hand geluid, tegenwoordig met behulp van een elektromotor. Van oudsher was er verschil tussen het luiden bij een sterfgeval in het dorp, om
11:05 uur, en op het land, om 11:10 uur. Het luiden werd en wordt meestal gedaan door buren.
Van 1943 tot 1950 moest Markelo het zonder klokken stellen. De Duitse bezetter had ze geroofd. De grote
klok werd teruggevonden in Duitsland, na de oorlog. De twee kleine klokken waren verloren gegaan, daarvoor werden nieuwe klokken gemaakt.
Op de oude klok staat de naam van de maker, Casperis Konink, en het jaar waarin hij werd gegoten, 1737
met de tekst: Soli Deo Gloria (alleen God zij eer).
Op de nieuwe klokken van 1950 staan de volgende teksten:
1 Mijn plicht vervul ik voor het heden
ik vervang de klok van het verleden
maar wat de toekomst brengen moge
weet alleen de aller Hoge

2 Als stoere wachter in de toren
ben ik voor Markelo herboren

GEDACHTENISHOEK
Achterin onze mooie Martinuskerk is een
gedachtenishoek ingericht. John Hofman
en Willem Niessink hebben in opdracht
van de Kerkenraad mooie kunstwerken
gemaakt. Naast de gedachtenisboom is er
een symbool voor bij de doop en het
huwelijk.
Handen zijn hierbij de verbindende factor,
in alle fasen van het leven.
Deze handen vangen je op (Doop),
zegenen jou (Huwelijk) en houden je vast
(Overlijden).
De blaadjes voor de overledenen, de
duifjes bij de doop en de hartjes bij het
huwelijk worden gemaakt door John
Hofman en ze worden geschreven door
Ina Dollekamp.
De gedachtenisboom is ons aangeboden
door
de
familie
Wessels
van
de
Roosdomsweg.

De zondag na de uitvaart wordt door de ouderling van dienst samen met de familie het blad in de boom
gehangen en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in november mogen de nabestaanden het blad
meenemen naar huis.

Tijdens de doopdienst worden de duifjes in de handen gelegd. De ouders mogen deze in de Palmpasendienst mee naar huis nemen.

Tijdens een huwelijksdienst worden hartjes opgehangen in de ringen. De hartjes blijven een jaar hangen.
ORGEL
Een prachtig, bijna 200 jaar oud orgel,
gebouwd door de firma Haupt uit
OsterCappeln in Duitsland.
‘Ik ga ter kerke, al was het maar om
de muziek. De organist bespeelt mij
zo dat menigeen ook hooggestemd
wordt. Het dwingt je tot meezingen,
die fraaie orgelmuziek.’

KERKRAMEN
Kom eens kijken IN de kerk: van binnen zijn de ramen het mooist.
Ook de ramen vertellen een verhaal.
Je ziet in fraaie kleuren verhalen uit het verleden weer gebeuren.
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HUISKAMER
Kun je zondag niet, kom dan op donderdag naar de huiskamer.
Voor een informeel contact staat elke donderdag de koffie/thee
klaar in de Martinushof aan de huiskamertafel. Zo noemen we de
lange tafel waar elke donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur
door vaak een vaste groep mensen uit Markelo, Goor en Diepenheim koffie/thee wordt gedronken.
In het zomerseizoen, tijdens de ‘open kerkdagen’, kun je ook donderdags ter kerke gaan. Als afsluiting van het jaar wordt er in december een gezellige lunch voor vrijwillgers en bezoekers geserveerd. Wees welkom!
KERKELIJK BUREAU
Zoals elke organisatie heeft ook de Martinuskerk een administratie te voeren.
Baukje Hoevink is verantwoordelijk voor het financiële deel. Betalingen, boekhouding, rapportages en ook
automatisering zijn een flink onderdeel hiervan.
Teuni Hoogendam verwerkt de ledengegevens. Zij zorgt er onder meer voor dat adresmutaties goed doorgevoerd worden in de software en geeft aanpassingen door aan de pastorale teams. Teuni zorgt ook, samen
met vele anderen, voor een goed verloop van de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
In de anderhalf jaar dat Baukje en Teuni aan de slag zijn, zijn ze een goed op elkaar ingespeeld team geworden en werken zij met plezier aan hun taken. Ze zijn het gezicht van het kerkelijk bureau. Heeft u vragen, of
wilt u collectebonnen aanschaffen, zij zijn aanwezig in de ochtenduren. Ook kunt u hen mailen met uw vragen op kerkburo@pkn-markelo.nl.
KOSTER EN BUFFET
Onze koster: Jeroen Noltus – wie kent hem niet?
Verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in Martinuskerk, Martinushof en Uitvaartcentrum. Om alles
te omschrijven zouden we twee kerkbladen nodig hebben, dus laten we het hierbij.
Wij, Annette Hemeltjen, Janet Kurpershoek, Jettie Rotman en Anita Meulman, zijn de “dames van het buffet”. Ons team helpt bij
condoleances en de verzorging van de koffietafel bij begrafenissen.
Daarnaast zijn wij actief in het schoonhouden van de Martinushof,
kerk en uitvaartcentrum.
Het klaarzetten van stoelen en tafels voor vergaderingen, koren
enz. en het zetten van koffie en thee doen we met veel plezier.
Wij vinden het heel leuk om zo “achter de schermen” bezig te zijn.
Je ontmoet hier allerlei mensen en het is mooi als je door een
klein gebaar iets voor een ander kunt betekenen.

UITVAARTCENTRUM
Wij als uitvaartleiders van Begrafenisverening De Laatste Eer en Uitvaartonderneming
Vruwink hebben een fijne samenwerking met alle predikanten die voorgaan bij een
uitvaart. Een passend afscheid vindt plaats in het Uitvaartcentrum of vanuit de
Martinuskerk.
In overleg met koster Jeroen Noltus en de dames van het buffet is er heel veel mogelijk.
De 24-uurskamers voldoen aan de wensen om voor alle Markeloërs bij te kunnen dragen
aan een waardig afscheid. Het afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met de kerk deze kamers een
nieuwe uitstraling gegeven.
DRUKWERK
Bijna al het drukwerk wordt in de Martinushof verzorgd door de familie Van der Kolk, Dirk en Janneke.
Jaarlijks toch ruim 60.000 (!) afdrukken, het meeste op de stencilmachine. Dat zijn onder meer de liturgieën
voor de zondagse erediensten, uitvaarten, allerlei flyers en formulieren. Alleen al voor de kerst bezorgt hen
dit vele avonden werk. Ook voor een aantal verenigingen verzorgen Dirk en Janneke het drukwerk.
De liturgieën worden meestal volledig aangeleverd, maar af en toe moet de ruwe opgave nog verwerkt
worden tot een handzaam boekje. Alleen het kerkblad wordt elders gedrukt.
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PASTORAAT
Het pastoraat is opgedeeld in de wijken Noord en Zuid. Alle adressen ten zuiden van de Goorseweg, Grotestraat en Holterweg vormen wijk Zuid, alle
adressen ten Noorden van deze wegen zijn wijk Noord.
Uitgangspunt van het pastorale werk is: omzien naar elkaar en elkaar ontmoeten in de breedste zin van het woord.
In totaal zijn er ongeveer veertig pastorale medewerkers actief onder leiding
van twee ouderlingen en de predikanten. Vanaf hun 80 e levensjaar worden
gemeenteleden jaarlijks op hun verjaardag bezocht. Daarnaast worden er felicitatiebezoeken gebracht bij 40-, 50-, 55-, 60-, 65- en 70-jarige huwelijksjubilea.
Zieken en anderen die behoefte hebben aan een bezoekje worden bezocht,
mits dit bekend is. Bij kerkelijke uitvaarten ondersteunen de pastoraal medewerkers en ouderlingen de predikanten.
Wijk Noord en Zuid zijn in kleine teams verdeeld. Helaas zijn er in beide wijken nog straten vacant. Een keer
per maand vindt er een teamoverleg plaats, waarin van gedachten wordt gewisseld over praktische zaken en
belangrijke punten. Uiteraard onder strikte geheimhouding. Iedereen doet dit werk uit liefde en betrokkenheid bij de gemeenteleden van de Martinuskerk en voor alle Markeloërs.
DOMINEES
Mogen wij ons even komen
voorstellen, voor het geval u
één van ons, of ons drieën
nog nooit heeft kunnen ontmoeten? Wij, Marten Dijkstra
(60 jaar), Rob Nijhuis (53
jaar) en Deodaat van der
Boon (67 jaar) zijn als predikanten verbonden aan de
Protestantse Gemeente Markelo, de geloofsgemeenschap
rond
de
Martinuskerk.
U weet misschien dat predikanten doorgaans zichtbaar
zijn op zondag in de kerk –
daar gaan zij voor in de
kerkdienst. In Markelo is er
elke zondag kerk: om 10.00
uur in de Martinuskerk.
Daarnaast zijn wij vaak aanwezig bij een uitvaart, waar we samen met familie en andere nabestaanden proberen om het afscheid van de
overledene wáárdig te laten verlopen. En, dat moet erbij worden gezegd, want we zijn wel de vertegenwoordigers van de kerk, wij proberen de gedachtenis zó vorm te geven, dat het leven van de overledene gehouden wordt tegen het Licht van het Evangelie: ’ieder mens telt, en om ieder mens is God met ontferming bewogen’. Dat willen wij een wonder noemen en voor dat wonder willen we ook woorden zoeken.
Bij de taak van de predikanten hoort ook, om samen met de leden van de bezoekgroep om te zien naar gemeenteleden. In het bijzonder naar mensen die op een bepaald moment van hun leven in de knel zitten. In
de knel met zichzelf, in hun relatie, overvallen en misschien machteloos gemaakt door groot verdriet.
Of wij er altijd, bij iedereen en op tijd bij zijn en vooral: zijn geweest?
Of wij daarin wel eens tekortschieten?
Iedereen heeft daarbij zo zijn verhaal. Maar wees ervan overtuigd, dat wij ons best doen om er voor elkaar
te zijn. En wij zijn u dankbaar, wanneer u ons attent maakt op iemand die wacht op een gesprek, een bemoedigend gebaar of soms gewoon een gulle lach! Want lachen kunnen we ook. En blij zijn met alle mooie
dingen die er in het leven ook te beleven zijn.
We komen graag ook even aan na een geboorte, bij een huwelijksjubileum of iets anders dat te vieren is.
‘Blij met de blijden, wenen met de wenenden’, staat ergens in de Bijbel.
En hoewel die Bijbel, heel anders dan vroeger, niet bij elk bezoek of gesprek meer als vanzelfsprekend op tafel ligt, is dat wel het Boek van waaruit wij ons geïnspireerd willen weten. De verhalen over Gods onvoorwaardelijke liefde voor élk mens, de oude verhalen die vertellen hoe mensen op zoek zijn naar de dragende
kracht in hun leven, ze blijven ons boeien en inspireren.
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Voor het gesprek over die verhalen zijn wij er óók. Daarom zijn er gespreksgroepen, waarvan de leden met
enige regelmaat in de Martinushof of bij iemand thuis bij elkaar komen. Wij proberen daar met elkaar in gesprek te komen, het gesprek opnieuw te openen en te blijven voeren over de dingen die ons ráken in het leven – die met ons te maken hebben. En tot onze verrassing kun je daarover veel stof vinden in dat Oude
Boek, de Bijbel.
Dat doen we vooral ook door naar elkaar te lúisteren. Want sámen zoeken we, sámen verwonderen we ons,
sámen zijn we op weg!
OUDERLINGEN
Het team van ouderlingen bestaat uit zes personen en maakt deel uit van de Kerkenraad. Binnen dit team
wordt meegedacht over de voorbereiding van bijzondere erediensten, zoals Pasen, Hemelvaart, Kerst, Biden Dankdag en de gedachtenisdienst op de laatste zondag in november.
Bovendien heeft ieder lid een eigen invulling van taken zoals voorzitter en scriba(=secretaris) Kerkenraad,
aanspreekpunt predikanten, communicatie, kinder- en jeugdwerk, coördinatie pastoraat en aansturing
pastorale teams.
LITURGISCH BLOEMSTUK
Al ruim een jaar of 10 is een enthousiaste groep
bloemenliefhebbers actief binnen de kerk om symbolische
bloemstukken te maken. Momenteel bestaat deze groep uit 11
personen. Zij maken bij bijzondere diensten (dopen,
bevestigingen,
Palmpasen,
Pinksteren,
oogst/dankdag,
gedachtenisdienst, advent en Kerst, kortom bij alle bijzondere
onderdelen in het jaar) een bloemstuk dat symbool staat voor
het thema van die dag.
Bij het stuk wordt altijd een uitleg over de symboliek
geschreven, wat welk onderdeel betekent en waarom hiervoor
gekozen is. Meestal wordt gewerkt in tweetallen, zodat men
ongeveer 2 tot 3 keer per jaar aan de beurt is om iets te
bedenken en te maken. De ideeën komen soms vanzelf of met
behulp van internet.

Kinderen zijn een belangrijk onderdeel van de Martinuskerk voor alle Markeloers. Juist omdat zij de toekomst hebben. We hebben de afgelopen jaren hard
gewerkt om een eigentijds en aantrekkelijk kinder- en jeugdprogramma op te
stellen. De activiteiten worden georganiseerd door jonge ouders. Het delen
van de liefde van God is onze belangrijkste reden, maar ook gezelligheid onder de kinderen en ouders vinden we belangrijk. Samen weet en kun je immers meer dan alleen.
KINDERNEVENDIENST EN OPPAS
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst en kinderoppas. De
laatste is voor de allerkleinsten zodat papa en mama de dienst bij kunnen
wonen. De kindernevendienst is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens de dienst verlaten
de kinderen met hun eigen
licht/lantaarn
de
dienst om samen te luisteren, te zingen en te knutselen
rond een bepaald thema. Met kerst en pasen is er altijd
een speciaal project. De kinderen worden actief betrokken bij de kerkdienst. Zo zingen we elke kerkdienst een
kinderlied. De kinderen hebben ook een grote rol tijdens
de jaarlijkse oogstdienst en bij de startzondag in september. 2020!
De afgelopen weken hebben we genoten van een mooie
advents- en kersttijd. Tijdens advent hebben we op het
liturgisch centrum een kerststal gebouwd. Elke zondag
kwamen er nieuwe figuren bij. Uiteindelijk zagen we Maria, Jozef, herders, koningen, dieren en natuurlijk baby
Jezus bij de stal.
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Ook hebben de kinderen mooie glazenpotjes versierd. Tijdens de Mirreweenterdienst waren deze gezellig verlicht en werden door engeltjes de kerk in gebracht.
De maand december gaat altijd zo snel voorbij. Nu zitten we alweer een paar dagen in het nieuwe jaar en
zijn we bezig met projecten en ideeën voor de komende zondagen.
Alle kinderen zijn iedere zondag van harte welkom tijdens de eredienst van 10.00 uur om samen met ons de
Bijbel te ontdekken en te luisteren naar mooie verhalen. Zien we jullie weer snel?
Marjolein, Olga, Janneke, Johanneke, Naomi en Marlies

KINDERKERK
Drie keer per jaar is er Kinderkerk op zondagmiddag
van 15:00 tot 16:00 uur. Tijdens elke Kinderkerk staat
een bijbelverhaal centraal. De dienst is heel informeel.
Kinderen kunnen lopen, praten en spelen in de kerk.
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn welkom. Er wordt
samen gezongen, gekeken en geluisterd, maar ook actief deelgenomen. Zo was er al eens een tent, konden
kinderen zich verkleden als bruid of bruidegom en is er
een ark gebouwd en gevuld met knuffels. Ook hebben
we het verhaal van de goede herder nagespeeld in de schaapskooi de Borkeld. De oudere kinderen kunnen ook knutselen. De dienst zelf duurt ongeveer een half uur, aansluitend is er de mogelijkheid om gezellig wat te drinken. De data voor 2020 zijn 15 maart, 14 juni en 25 oktober. Noteer deze data alvast in de agenda, want het zou leuk zijn als je/jullie erbij zijn!
KNUTSELCLUB
Eens per maand is er knutselclub voor alle kinderen in de basisschool leeftijd. Dit is altijd een hele gezellige avond en aan het
einde van de avond zijn de mooiste creaties gemaakt. De knutselavonden worden goed bezocht. Naast het knutselen hebben de
kinderen zo de gelegenheid om gezellig samen te zijn. Op donderdagavond 30 januari 2020 kunnen de kinderen van de basisschool van half zeven tot half acht samen knutselen in de Martinushof. Op de foto kunnen jullie zien wat er de laatste keer zoal is
gemaakt.
De kosten zijn € 1,00. Kom jij ook?
Heb je vragen over de knutselclub neem dan contact op met Herma Bonenkamp 06-12435648 of mail
Bonenkampherma@gmail.com.
FILMAVOND
Twee keer per jaar wordt er in samenwerking met het Beaufort
een filmavond georganiseerd voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.
De filmavond geeft de jongeren de gelegenheid om gezellig samen te komen, een film te kijken en te praten
over onderwerpen die hen bezighouden.
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DIACONIE
Diaconie = dienen
Diaconie betekent in feite dienst, dienen. Dit is voor de kerk vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, van
de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de
samenleving, dichtbij en ver weg, geven wij als Martinuskerk concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste,
maar van de zwakste. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot
zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid,
handen en voeten aan en laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.
Taken diaconie
Bij de diaconie gaat het om de zorg voor mensen. Dichtbij én ver weg.
De diaconale taken kunnen globaal worden verdeeld in Diaconaat in de gemeente, Diaconaat in de samenleving en Diaconaat wereldwijd.
Diaconaat in de gemeente
De diaconie zet zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, mantelzorgers, schulden
of die door andere oorzaken hulp, aandacht of hoop nodig hebben.
We geven hier onder andere invulling aan door :
de Pinkstergroet, waarbij we gemeenteleden in verzorgingstehuizen in de bloemetjes zetten.
de fruitbakjes met de oogstdienst voor ouderen en zieken als oppepper.
de wekelijkse bloemengroet vanuit de kerk.
zangavonden op Anholtskamp waarmee de Martinuskerk ook naar de mensen toe komt!
ondersteuning van de Voedselbank zowel financieel als van het inzamelen van levensmiddelen
individuele hulp aan mensen met financiële problemen door mee te denken over praktische oplossingen.
de Twente vakantieweek
Diaconaat in de samenleving, dichtbij of wereldwijd
Er is ook aandacht voor de maatschappelijke onderwerpen zoals de verslavings- en daklozenproblematiek.
Maar de zorg voor de medemens houdt niet op bij onze landsgrenzen. Hiervoor werkt de diaconie nauw samen met het ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) binnen onze gemeente. Door
het ondersteunen van nationale en internationale projecten, proberen we de wereld een stukje leefbaarder te
maken voor iedereen.
Twente vakantieweek
De Twenteweek is een regionaal diaconale vakantieweek in Nieuw Hydepark (voorheen F.D. Roosevelthuis)
te Doorn. Elk jaar weer wordt er een gezellige week van gemaakt met uitstapjes en een gevarieerd programma. Dit allemaal onder begeleiding van vele vrijwilligers en verpleegkundigen.
De week is bedoeld voor 65-plussers die eventueel lichte verzorging nodig hebben en zelf niet meer in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan. De diaconie wil mensen, die daarvoor in aanmerking komt, graag de
gelegenheid geven om een keer mee te gaan.
Giften en collectes
Al deze initiatieven worden bekostigd door de ontvangen collectes tijdens de kerkdiensten en giften. Alles
wat binnenkomt gaat er ook weer uit. Dus hoe meer inkomsten we ontvangen als diaconie, hoe meer mensen we kunnen helpen.
ZWO GROEP
De ZWO/KerkinActie-groep wil de gemeente graag uitdagen om
“kerk naar buiten” te zijn, om dat wat binnen zit - het geloofnaar buiten te brengen.
Dit wil ze doen op zodanige manier dat de kerk aantrekkingskracht heeft op anderen.
Ze wil ondersteuning bieden, zowel hier in Nederland, maar zeker ook grensoverschrijdend; ‘werelddiaconaat’. Voor de Protestantse kerk wordt dit gecoördineerd
door Kerk in Actie. Deze organisatie doet dit ter ondersteuning van lokale organisaties die werken op het vlak van scholing, ontwikkelingshulp of noodhulp bij natuurrampen.
Eénmaal per jaar organiseert de ZWO-groep een warme maaltijd in de Martinushof
waarbij de netto-opbrengst wordt overgemaakt naar Kerk in Actie.
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PROTESTANTSE VROUWEN DIENST
De PVD ziet om naar mensen: ouderen, zieken of mensen die zich alleen voelen.
De meeste dames van onze groep hebben één of meerdere vaste “bezoekadresjes”. Regelmatig kijken ze
daar even om de deur. Iedere laatste vrijdag van de maand organiseert de PVD een zangavond in de Anholtskamp. Het eerste deel is in de vorm van een kerkdienst en na de pauze worden liedjes van vroeger gezongen en is er een kort verhaal of gedicht, vaak in het dialect. Deze avond, voor iedereen toegankelijk, begint om 18.45 uur en is rond 20.00 uur afgelopen. Een kopje koffie met iets lekkers hoort er vanzelfsprekend bij. In de maand december is er geen zangavond maar een kerstviering en dat is meestal op de vrijdag
voorafgaand aan het kerstfeest. Voor alle bijeenkomsten geldt: iedereen is van harte welkom! Ook mensen
van buiten het zorgcentrum en daar wordt goed gebruik van gemaakt.
We weten dat voor een ieder geldt: Samen zorgdragen om elkaar, voor elkaar, met elkaar!
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING
Op 3 oktober 1945 nam mevrouw Schellenberg het initiatief om één keer per maand
als vrouwen bij elkaar te komen, vooral om elkaar te ontmoeten maar ook om een
stukje Bijbeltekst te horen, samen te bidden en te zingen.
Er werd gepraat over geestelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. De
onderwerpen zijn later uitgebreid met ontspanning, muziek, zorg en ook fietstochten, excursies, wandelingen en andere onderwerpen die ons raken.
Onze verenigingstekst uit de bijbel luidt dan ook: “Ik ben de ware Wijnstok en gij
zijt de ranken”. Johannes 15. Hier vergelijkt Christus zichzelf met een wijnstok. Deze
wijnstok is namelijk onaanzienlijk, onooglijk, in schoonheid niet te vergelijken met
een eik. Het hout van de wijnstok is zelfs onbruikbaar. Ze lijkt meer op een klimplant die laag bij de grond
blijft. Maar haar wortelstelsel is wijd vertakt en de ranken grijpen in steeds wijdere omtrek om zich heen. De
wijnstok heeft een geweldige levenskracht en groeikracht in zich. De wijnstok is geen sierlijke boom, maar
wel een vruchtboom. De wijnstok is er voor de vruchten. Haar taak is voedsel en sappen te geven ten behoeve van de vrucht. De ranken zijn de takken van de wijnstok. Ze zijn de dragers van de vruchten . Ze
hechten zich vast aan een schutting, muur of andere boom. Ze hebben steun nodig en moeten geleid worden. Wat een treffend beeld van ons, Gods kinderen.
Hoe toepasselijk is dan ook de tekst voor onze vereniging. Een ieder heeft al verschillende dingen meegemaakt in haar leven, leuke dingen maar ook minder leuke dingen. Maar een ieder wordt wel gesterkt door
het verhaal in de Bijbel, door het delen van lief en leed met elkaar en te proberen een ander tot steun te zijn
in moeilijke tijden en dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze verenigingsavonden. Een jubileum van 75 jaar
dat we dit jaar gaan vieren is natuurlijk fantastisch maar het kan alleen verder gaan als dit gesteund wordt
door alle leden die samen een groep willen vormen, die samen lief en leed willen delen en gesterkt door Gods
woord samen willen komen.
Het bestuur hoopt samen een mooi jubileum te vieren in 2020!
SAMEN ZINGEN
Er zit muziek in onze Martinuskerk.
Iedere zondagmorgen kunt u het mooie orgel beluisteren dat bespeeld wordt door
een van de organisten. Houdt u van zingen? Ook daarvoor kunt u in de Martinuskerk
terecht.
Al meer dan 10 jaar bestaat het koor Enjoy (www.koor-enjoy-markelo.nl). Heel enthousiast repeteren de leden iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur onder
leiding van Josien Veneberg.
Al wat langer, ruim 88 jaar, bestaat het Markelo’s Kerkkoor onder leiding van dirigente Marjan Klaasen en pianobegeleiding door Roel Praas. Van deze respectabele
leeftijd is niets te merken in het repertoire. Er wordt in het Nederlands, Duits, Frans, Latijn en Engels gezongen. Vooral het repertoire van de eigentijdse Engelse dirigent/componisten John Rutter en Bob Chillcott is
erg geliefd bij de leden. Iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur bent u welkom bij de repetities.
Als het u teveel is om wekelijks een avond te zingen, bent u ook welkom iedere eerste maandag van de
maand van 19.00 tot 19.45 uur. Onder leiding van Bep van der Zwan worden dan wat onbekendere, maar
wel mooie liederen geoefend uit het Nieuwe Liedboek, maar ook uit andere bundels.
Aan het eind van het jaar wordt onze Top 2000-dienst georganiseerd met mooie nummers die live worden
gespeeld en gezongen. Een koor en een band completeren deze dienst en natuurlijk mag u zelf ook meezingen.
Veel mensen zeggen van zichzelf dat ze niet kunnen zingen. Komt u het eens proberen en het zal u echt
meevallen en...... zingende mensen zijn gezellige mensen.
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GROENE KERK?
Twee jaar geleden heeft de Kerkenraad besloten om “Groene
Kerk” te worden.
In het allereerste hoofdstuk van het eerste bijbelboek Genesis staat dat God deze wereld aan de mensen heeft gegeven
om hier te leven en deze wereld te behoeden en te bewaren
voor onze kinderen. Een opdracht van meer dan 5000 jaar
geleden maar nog steeds actueel. Helaas lijken er steeds
meer tekenen te komen waaruit blijkt dat de mensen, wij
dus, daarin tekortschieten en in actie moeten komen. Wij moeten duurzamer
gaan leven.
Wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd?
Als geloofsgemeenschap kun je met duurzaamheid veel kanten op: groene stroom, fairtradeproducten, zonnepanelen, energiebesparing, etc.
De Groene kerken (www.groenekerken.nl) hebben manieren bedacht waarmee we aan de slag zijn gegaan:
Energie en klimaat
We hebben 60 zonnepanelen op de Martinushof gelegd
waarmee we driekwart van onze elektrarekening besparen door zelf stroom op te wekken. Daarnaast heeft de
Martinuskerk ledverlichting gekregen en ook de Martinushof gaat hier langzamerhand op over. Onze energieleverancier is Greenchoice en zij leveren groene stroom
en gas. Er zijn plannen om de kerk te voorzien van
vloerverwarming en een warmtepomp.

Schepping en natuur
Al enkele jaren organiseert de boekenclub de verkoop van gebruikte boeken en dat gaat
fantastisch. Het werkt tweeledig: het brengt geld op voor de kerk en er wordt minder papier
gebruikt (dus minder CO2 en minder energiegebruik). Zowel kopers als leveranciers willen we
hiervoor hartelijk bedanken.

Onze fancy-faircommissie organiseert met minstens 80 vrijwilligers elk jaar in september de fancy fair. Speelgoed en huishoudelijke spullen worden aan de man gebracht
die in de loop van het jaar zijn opgehaald bij de mensen. In 2020 starten zij een kringloopwinkel aan de Taets van Amerongenstraat 4a, die enkele dagen per week geopend
is. De opbrengst van de fancy fair en de kringloopwinkel komt geheel ten goede aan het
onderhoud van het kerkgebouw en de komende herinrichting van de kerk.
Bewust inkopen doen
Wij streven ernaar dat onze leden zoveel mogelijk fairtradeproducten kopen, maar niet
alleen de boeren in ontwikkelingslanden willen graag een eerlijke beloning voor hun
werk, ook de boeren in onze eigen omgeving hebben het moeilijk met de macht van grootwinkelbedrijven…..
Te denken valt aan een kleinschalige lokale coöperatie of marktdag die lokale producten aanbiedt.

HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo
prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden
in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan
ons door te geven.
Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan
te leveren bij de wijkpredikant.
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek
ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.
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Wat bint de dage kot noe het zo vrog duuster wordt
Goat de verkeerde tied wier in- wordt vake ezegd
Dan make wie het bin’n toch lekker warm en biej keersen hebt ‘t lech
van de zunne al over enom’n, december is an’t roer ekom’n
De ossehoornbloazers ku’j wier heur’n
Dan wee’j: de kasdage stoat veur de deure
Drie adventkeers’n braandt alweer
’n kasboom steet mooi en fier
Zo komme wie’j dichter bie’j het lech det is wat december oons brech
Het lech gebor’n in Bethlehems stal, Christus-kind in ’n kribbe in stro det was al
’n bosschop brach het met zich mee
Van: ik breng oe leefde, lech en vree
Boven Bethlehem stond ’n stere, ’t lek of e oons zeg
Kom mar hier hen - dit is de weg
Domie gef oons mooie kerstgedachte met
Straks vôle wie de haande veur ’n gebed
Het is de sluttel in ’n morn en ’n grundel veur ’n nacht
Wie mag ’t weten – Ene hôld over oons de wacht
Met solisten en alle muzikanten, zie weet echt wa van wanten
Is het hier heel ongedwong’n, wordt völle versjes gezong’n
Luust’ren en zing’n over het Evangelie geet neet veurbiej
Het maakt altied nog bliej
He’j gin krach um te zingen doot ’t dan stillekes veur oezelf, kunnige versjes van binn’n
Wa’j eerder hebt eleerd en in oe harte op enommen wordt oe neet meer af enommen.
Tussendeur heur de klokken boven alles uut, Het zeg zovölle- det geluud
’t is of de wereld even bedaart, stille steet- vrede op aard
Is het rumoer veurbiej, Of begint z’ opnieuw?
Bienoa 75 joar kunt wie hier in vrede leven
grote dank en eer aan allen die heur leven hebt egeven.
An ’t end vanmiddag- in de schemer
He ‘w lechjes op de begraafplaats gebrach
Ok veur hen in disse dagen Zeker an hen wordt gedach
Doar is een ogenblik Da’j oe ofsloet in oe eigen stille ik
Allene dierbare herinnering An alles wat was en ging.
Soms lik het joar te kort kwammen overal neet met kloar
Mar het kan nog veur het einde van het joar
’n telefoontje- goeiendag zeggen ’n hand op ne scholder leggen
Mensen um ons hen verget ze neet
Zodat ok zie die stere zeet.
Die stere- ooit stond e hoog in de loch veur n jungske wat neet noar binnen moch.
Kasfeest kump en word wi weer kwiet
Oudejaarsavond- woar blif de tied
Over de drempel noar n nieuwjoar
2020 steet al kloar.
Zo wense wie mekaar
Gezegende kerstdagen en gelukkig nieuwjaar!
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Iedereen kan meedoen!

VITAAL MARKELO!
Sport en Spel middag
Dinsdag 21 januari 14.00-15.30 uur ontmoetingscentrum de Esch Markelo
Woensdag 22 januari 14.00-15.30 uur Anholtskamp Markelo
Vrijdag 24 januari 14.00 – 15.30 uur Martinushof Markelo

Hoe leven mensen gezond en gelukkig? Wat kunnen we zelf hierin doen? Wat kunnen we
samen doen en wat kunnen we voor elkaar doen in Markelo? Ondanks de vele uitdagingen in
het leven op fysiek, mentaal en sociaal gebied, hebben we invloed op grip (regie) en glans
(welbevinden) in ons leven.
Vitaal Markelo is een initiatief van de ouderenvereniging, de gemeente Hof van Twente en
Salut. Samen met WijzOud gaan we met de inwoners van Markelo op zoek naar meer GRIP en
GLANS om zo lang mogelijk gezond en gelukkig thuis te kunnen blijven wonen.
SPORT en SPEL middag. Met een aantal inwoners van Markelo hebben we het initiatief
genomen om een sport en spel middag te organiseren. Naast bewegen, maken we kennis met
elkaar en bespreken we wat we in Markelo nodig hebben om (nog)meer GRIP en GLANS te
krijgen in ons leven.
Doet u mee? iedereen kan meedoen! Ook als u een rollator of rolstoel gebruikt kunt u
deelnemen. U hoeft zich niet aan te melden en breng een vriend of vriendin mee. U betaalt
alleen voor de koffie/thee. Deelname is GRATIS. Voor vragen o.a. over vervoer kunt u contact
opnemen met Salut, 0547-260053

U bent van harte welkom?
Met de vriendelijke groeten, de initiatiefnemers van VITAAL MARKELO.
Mogelijk gemaakt door:

Ouderenvereniging Markelo

