We zullen doorgaan!
Terwijl de stem van Ramses Shaffy via de speakerboxen loeihard mijn studeerkamer vult met ‘WE ZULLEN DOORGAAN…!’, zit ik achter mijn bureau om dit artikel voor ons kerkblad te schrijven. ‘WE ZULLEN DOORGAAN…!’ werd
een hit in 1972. Ik zat kort voor mijn eindexamen en na acht jaar ‘vallen en steeds moeizaam opstaan’ op het
gymnasium mòest het er van komen. ‘WE ZULLEN DOORGAAN…!’. Deze woorden zijn mijn wapenspreuk geworden.
In verschillende fasen van mijn leven geeft de muziek van Shaffy mij vaak juist dat zetje dat ik nodig heb om
na ergens over gestruikeld te zijn, op te staan en dóór te gaan. Gaan, vallen, liggen blijven, opstaan en
doorgaan. Een lijn die ik herken in de Bijbelse verhalen en niet in de laatste plaats in het leven van Jezus.
De woorden ‘WE ZULLEN DÓÓRGAAN…!’ zijn op de voorpagina van dit kerkblad gekoppeld aan de indrukwekkende
foto van het hoogaltaar van de Notre Dame de Paris. Herinnert u verleden jaar maandag 15 april nog? Op
deze eerste dag van de Stille Week werd het magistrale Godshuis aan de Seine door brand verminkt. De dag
erna werd wereldwijd het beeld gedeeld van het vroege binnenvallende morgenlicht, in het liturgisch centrum
weerkaatsend op het onaangetaste gouden kruis. In veel kerken is van deze foto op Paasmorgen dankbaar
gebruik gemaakt: dit oude Godshuis, waar een eeuwenoude wolk van gebeden hangt, waar generaties in
samenzijn rond Woord, gebed, muziek en stilte gezocht hebben naar het grote mysterie dat God is, leek verwoest. Maar het hart van de Kerk, het grote kruis, beschenen door het licht van de opgaande zon had de
vernietigende kracht van het alles verterende vuur getrotseerd. Het kruis – symbool voor het eeuwen oude
vertrouwen in de God die niet laat varen het werk van zijn handen – was meer dan ooit centraal.
‘WE ZULLEN DOORGAAN…!’
De maanden maart, april, mei, juni 2020 …
Mondiaal zijn we getroffen door een pandemie
met ongekend verstrekkende gevolgen op alle
terreinen van ons bestaan. Moeten we de pandemie, veroorzaakt door covid-19 interpreteren als een ‘wake-up call’, een niet mis te verstaan signaal dat onze geglobaliseerde samenleving NÍET naar onze hand te zetten is? Dat de
samenleving dus NIET maakbaar is. Inmiddels
zijn er op veel terreinen veel noodklokken geluid. De confrontatie met onze in de loop der
tijden vergeten kwetsbaarheid maakt, dat we
in het onderlinge verkeer andere regels moeten
hanteren.
Rondom het bekend maken van de nieuwe regels door de overheid klonk steeds opnieuw de
muziek van Shaffy: ‘WE ZULLEN DOORGAAN..!’ Ja,
dat zullen we: opstaan en doorgaan. Met geestkracht, niet verloren en niet zonder hoop.
Nieuwe initiatieven ontstaan in een samenleving waarin onvoorstelbaar veel mensen een
bijzonder zware en bizarre tijd doormaken. Het
was en is een tijd van veel verdriet en vertwijfeling maar ook van veel positiviteit. ‘WE ZULLEN
DOORGAAN…!’ Nu wij onze kwetsbaarheid onder
ogen moeten zien beseffen we ook dat we deze
wonderlijke aarde leefbaar willen houden voor
onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Dat zal vast veel discussie opleveren, maar: ‘WE
ZULLEN DOORGAAN…!’
Op zondag 5 juli gaan de deuren van de kerk
in Markelo weer open voor de kerkdienst. We
moeten daarbij bizarre maatregelen in acht nemen. Maar we zijn blij met wat kàn.
In de dienst zullen we stilstaan bij het oude verhaal over Elia. Tot in alle vezels moedeloos was hij. Diep
teleurgesteld. Zonder énig vertrouwen in zichzelf en in zijn God. Voor hem hoeft het niet meer. ‘Neem mijn
leven…’, spreekt hij voor zich uit. Hij valt. In een diepe slaap. Maar in die depressie verneemt hij een stem:
‘Sta op, Elia!’ – Ik hoor de woorden die Elia ooit in het hart hebben geraakt en hem deden opstaan, doorklinken
in de woorden van Shaffy; ‘WE ZULLEN DOORGAAN…!’
Deodaat van der Boon
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Kerkdiensten

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

Zondag 5 juli Martinuskerk
‘Wij zullen doorgaan’
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: Cvk / Kerk
Woensdagavond 8 juli Martinuskerk
Een half uurtje op adem komen!
19.30 – 20.00 uur Muziek en een kort verhaal
Zondag 12 juli Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / K.i.A. Vakantiepret voor kinderen in armoede

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

Woensdagavond 15 juli Martinuskerk
19.30 – 20.00 uur Muziek en een kort verhaal
Zondag 19 juli Martinuskerk
10.00 uur mw. P. Kramer uit Laren (gld)
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds

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

Woensdagavond 22 juli Martinuskerk
19.30 – 20.00 uur Muziek en een kort verhaal

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

Zondag 26 juli Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / St. Zonnebloem

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

Woensdagavond 29 juli Martinuskerk
19.30 – 20.00 uur Muziek en een kort verhaal
Zondag 2 aug. Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / eigen middelen

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.)

Woensdagavond 5 aug. Martinuskerk
19.30 – 20.00 uur Muziek en een kort verhaal
Zondag 9 aug. Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds
Woensdagavond 12 aug. Martinuskerk
19.30 – 20.00 uur Muziek en een kort verhaal

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

Zondag 16 aug. Martinuskerk
10.00 uur ds. D. v d Boon
Eindcollecte: Diac / K.i.A. Kerk in Rwanda-Afrika
Woensdagavond 19 aug. Martinuskerk
19.30 – 20.00 uur Muziek en een kort verhaal
Zondag 23 aug. Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Jeugdwerk

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

Woensdagavond 26 aug. Martinuskerk
19.30 – 20.00 uur Muziek en een kort verhaal
Zondag 30 aug. Martinuskerk
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: Diac / Jeugd- en jongerenwerk
Zondag 6 sept. Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kerkblad

Fotografie Marjan Noteboom
Volgende uitgave: 2 september 2020
Inleveren kopij vóór: 20 augustus 2020
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl
Advertenties:Aanvragen bij het kerkelijk bureau
in de Martinushof.

2

WAT DOET DE KERK NU ER WEER KERKDIENSTEN ZIJN………?
Het is vanaf juli toegestaan om diensten te organiseren tot 100 personen,
echter na tellen en meten is er een beperkte ruimte in onze kerk van 54
gemeenteleden die we kunnen toelaten.
Daarom heeft de kerkenraad besloten om een reserveringssysteem op te zetten voor de mensen die de dienst willen bijwonen.
Dit reserveren is een verplichting van overheidswege, dat zodra
er na een dienst of bijeenkomst een corona uitbraak komt in onze
gemeente, we snel en adequaat kunnen handelen en een lijst aan
de GGD kunnen overhandigen met namen en telefoonnummers
voor bron- en contactonderzoek.
Informatie over reserveren vindt u op pagina 4 onder de kop AANMELDING.
In alle gevallen telt: heeft u koorts, bent u verkouden of grieperig of voelt u zich ziek? Blijf thuis!
Ook als u huisgenoten heeft met één van deze klachten.
Zo houden wij de erediensten en samenkomsten veilig voor iedereen.

Orde van dienst na 1 juli
09.45 uur

Klokluiden

09.55 uur

Orgelspel

10.00 uur

woord van welkom
orgelspel – aansteken
paaskaars door diaken

van

blijft het bezorgen van de bloemen nog even achterwege en wordt de bloemengroet verstuurt in de vorm
van een mooie bloemenkaart met een persoonlijk
woord. Op deze wijze willen wij toch graag onze betrokkenheid bij onze gemeenteleden blijven tonen.
De bloemenkaart is van tijdelijke aard. Wij blijven de
ontwikkelingen volgen en hopen binnenkort weer
over te kunnen gaan op het persoonlijk bezorgen van
de bloemengroet. Dit in goed overleg met onze vele
vrijwilligers van de bloemendienst.

de

votum en groet
Gebed

BESTE LECTOREN
Vanaf 1 juli starten wij weer op met erediensten,
echter zal er een beperkte groep mensen dienst hebben, doordoor is besloten om in ieder geval het 3 de
kwartaal nog geen gebruik te gaan maken van Lectoren, dit om tussendoor schoonmaakwerk van microfoon en lessenaar te voorkomen. Het is de bedoeling dat de predikant zelf de schriftlezingen gaat
doen. We hopen dat in het 4de kwartaal weer kan
worden begonnen met lectoren, maar dit is nog allerminst zeker.

orgelspel (meditatief-keuze
organist)
schriftlezing en overdenking
orgelspel (keuze voorganger)
(onder orgelspel: gedachtenis noemen van de naam, bijbeltekst
en blad in de gedachtenisboom)
gebed – stilte – alleen hardop
gebeden door de voorganger:
‘Onze Vader’

ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP
HELAAS KUNNEN ER NOG GEEN ZANGAVONDEN
WORDEN GEHOUDEN VANWEGE DE CORONA
MAATREGELEN VAN CARINT-REGGELAND OM
HET RISICO VAN BESMETTING ZO KLEIN MOGELIJK TE MAKEN.

orgelspel (keuze voorganger)
zegen – voorganger zegt: Amen
10.45 uur

orgelspel (keuze organist)

HUISKAMERTAFEL
Al ruim 14 jaar is er elke donderdagochtend van 9.30
uur tot 12.00 uur koffiedrinken in de huiskamer van
de Martinushof.
Veel trouwe bezoekers mochten
we wekelijks verwelkomen.
Maar nu even (?) niet.
We missen de gezelligheid, maar
ook de serieuze gesprekken
enorm. Hoe dit er over enige tijd
uit gaat zien is op dit moment
nog niet bekend.

BIJ DE DIENSTEN
BLOEMENDIENST
Voor de coronatijd gingen er iedere zondag bloemen
vanuit de Martinuskerk naar gemeenteleden die een
bijzondere groet of blijk van medeleven kunnen gebruiken. In tijden van nood, ziekte of soms ook als
er iets bijzonder is te vieren.
De fysieke kerkdiensten worden nu weer opgestart
en zo ook de bloemengroet, al zal deze de eerste periode een andere vorm krijgen. De komende weken
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WERKPLAN KERKDIENSTEN MARTINUSKERK MARKELO VANAF 1 JULI 2020
1.

AANMELDING
U kunt het mobiele nummer 0657 511 169 (Kerkdienst reserveren) wekelijks whatsappen of
sms’en om te reserveren voor de zondagse eredienst. Uiterlijk donderdagmiddag om 12.00
uur dient uw reservering binnen te zijn voor de eerstvolgende eredienst. Daarnaast kunt u op de
donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met bovenstaand nummer om te reserveren.
Ten slotte is het mogelijk om via de Scipio kerkapp te reserveren, volg hiervoor de aanwijzingen
onder het kopje “nieuws” als u de app geopend heeft. Vanaf vrijdag 26 juni is het mogelijk om te
reserveren voor de dienst van 5 juli 2020. Er is plek voor 54 gemeenteleden, excl. voorganger,
ambtsdragers, organist, geluidsdienst en koster. Na reservering ontvang u een bevestiging. Indien
u als nummer 55 of verder reserveert, dan komt u als eerste op de lijst te staan voor de eerstvolgende kerkdienst, mocht u dit willen.

2.

VERANTWOORDELIJKHEID
Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aanwezigheid. Als u gezondheidsklachten ondervindt zoals verkoudheid/ ziek/ koorts of u heeft huisgenoten met deze klachten: blijf thuis!
Uiteraard zit aan iedere samenkomst van verschillende mensen een zeker risico verbonden, blijf u
daarvan bewust.
De kerk is verantwoordelijk voor:
•
Deugdelijke schoonmaak/ontsmetting van de ruimte en banken
•
Zitplaatsen die minimaal 1,5 meter uit elkaar beschikbaar zijn
•
Goede plaatsaanwijzing door coördinator met behulp van koster en ambtsdragers
•
Duidelijke looproute

3.

GEMEENTEZANG:
Gemeenteleden mogen niet meezingen, daarom zal er in de dienst alleen orgelmuziek klinken en
zullen de liedboeken niet beschikbaar zijn.

4.

BIDDEN
Het Onze Vader zullen wij voorlopig niet gezamenlijk uitspreken.

5.

COLLECTE
Graag ontvangen wij uw bijdrage bij voorkeur digitaal via de Scipio kerkapp of per bankoverschrijving op IBAN:
NL73RABO 0340701153 (CvK) of NL65RABO 0340700327 (diaconie).
Daarnaast zal er bij de uitgang van de kerk een collecteschaal staan, waarop u uw gift kunt geven.
Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd.

6.

KOFFIEDRINKEN
Tot nader bericht is er voorlopig geen gelegenheid om koffie te drinken na afloop van de dienst..

7.

KERKBEZOEK
Wij vragen u om op tijd te komen, vanaf 9.30 uur. Er is geen vrije stoelkeuze. U wordt naar uw
plaats begeleid.
Jassen dient u mee te nemen naar uw zitplaats omdat de garderoobe voorlopig gesloten blijft.
Wij verzoeken u om voldoende afstand te houden van elkaar tijdens het wachten in de kerk.

8.

NA DE DIENST
Wacht op aanwijzingen van de koster/gastheer/gastvrouw om de kerk te verlaten.
Ook hierbij vragen wij u om voldoende afstand in acht te nemen.

9.

BLOEMENDIENST
Voorlopig zullen er geen bloemen bezorgd worden bij zieke gemeenteleden na afloop van de dienst.
Er wordt nog gezocht naar een passende oplossing.

10.

HANDEN DESINFECTEREN
Bij de gangpaden staan gastvrouwen/gastheren met desinfectiemiddel, zij zullen dit in uw handen
sprayen bij binnenkomst van de kerk, zodat niet iedereen de sprayflacon hoeft vast te houden,
en om een goede doorstroming te waarborgen.
Voel u niet bezwaard om een mondkapje mee te nemen.
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in Stokkum was ondergebracht, in Hengelo. Daar
werden de kinderen Diane, Jan en Christien geboren.
Ze vormden een goed en warm gezin. De kinderen
kregen de ruimte om hun eigen levenskeuzes te maken, wat door hun ouders werd gewaardeerd en gestimuleerd. In 2002 overleed Stien. Jan had het daar
moeilijk mee. Maar hij had de veerkracht om de
draad van zijn leven weer op te pakken. Na verloop
van tijd vond hij een nieuwe vrouw, met wie hij tot
zijn sterven samen woonde in Almelo. Een herseninfarct deed hem geen goed. Het laatste jaar was
daarom moeizaam. Jan was geen man van kerk en
geloof. Daar was hij te nuchter en te rationeel voor.
Toch koos de familie ervoor de kerk te vragen bij zijn
afscheid. Ds Braakman uit Diepenheim ging daarbij
voor. In de dienst vertelde zijn dochter over zijn leven en noemden wij zijn leven voor God en voor de
mensen. Aansluitend vond de teraardebestelling
plaats te Markelo.
A.B.

Wijken Noord & Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
tel. 06-51029818
e-mail:gb.vv@kpnplanet.nl
GEBOREN
Op 13 april is in het gezin van Marleen Keuper en
Bert Snellink van de Traasweg 12 een zoon geboren.
Ze noemen hem Luuk. De trotse ouders schrijven op
het geboortekaartje: ‘Het is niet te omschrijven hoe
blij we met jou zijn’. Daarmee geven ze aan hoe welkom Luuk is in hun gezin. Van harte wensen we Marleen, Bert en de kleine Luuk Gods zegen. Dat is geen
garantie dat alles loopt zoals wij het graag willen
maar de belofte dat God erbij wil zijn nu en in de
toekomst!
ds. Rob. Nijhuis

Op dinsdag 2 juni overleed
Geertruida
Worsink-Greven
op de leeftijd van 88 jaar. Wij
kenden haar bij de naam die
ook op de voorzijde van de
annonce staat afgedrukt: Trui van de Pleg. De Pleg
ligt in de Achterhoek, de buurtschap waar Trui geboren en getogen is. Het is de boerderij waar zij na haar
huwelijk met Frederik Jan Worsink ook is blijven wonen en waar ze een aantal jaren geleden even is
weggeweest om er weer terug te keren in een geheel
verbouwd huis waar voldoende ruimte was gecreëerd
voor Dini en Herman. Dankzij hun goede zorgen
heeft Trui daarom zo lang op De Pleg kunnen blijven
wonen.
Trui heeft in haar leven ingrijpende dingen meegemaakt. Toen zij twaalf jaar jong was, overleed haar
vader. Zij bleef over met haar moeder en zus Aaltje.
Met haar man beleefde Trui mooie dingen. De vakanties naar de Zwitserse bergen waren voor hen een
belevenis!
Een haast onoverkomelijk verdriet trof haar, toen bij
een auto-ongeluk haar moeder, die opoe werd genoemd door haar kleinkinderen, omkwam.
Trui kon zich helemaal afsluiten in haar verdriet. Het
lied ‘Laat me alleen, met al mijn pijn en verdriet’,
gezongen door Rita Hovink, hebben we bij haar afscheid ten gehore gebracht.
Trui was een zeer creatieve vrouw en tot het laatst
heeft zij met veel toewijding voor alle kinderen,
klein- en achterkleinkinderen voor hun verjaardag
iets gemaakt. Deze uitingen van haar creativiteit zullen zeker nog lang gekoesterd worden als kleine monumentjes tot haar nagedachtenis.
In de overdenking stonden we stil bij de woorden uit
de berijmde psalm 133 ‘Waar liefde woont, gebiedt
de Heer den zegen…’ Een tekst die in het grote gezin
op de Pleg handen en voeten heeft gekregen. Moge
het zo zijn dat aan de liefde van de Heer, ook nu Trui
als moeder, groot- en overgrootmoeder, niet meer in
hun midden is, door de onderlinge verbondenheid en
zorg handen en voeten gegeven wordt. De troost van
vele warme herinneringen zal de gedachtenis aan
Trui Worsink hoog houden.
(DvdB)

WIJ GEDENKEN
Op 31 mei overleed Hanna Hakkert-Knopers op de
leeftijd van 93 jaar in haar appartement in de Stoevelaar. Ze kwam van een boerderij aan de Sligsweg,
Bello. In 1950 trouwde ze met Teunis Hakkert van de
Oude Rijssenseweg. Terwijl hij werk vond als douanebeambte in Rotterdam, bleef zij nog enkele jaren
bij haar ouders vanwege het tekort aan woonruimte.
Ze kregen een zoon en dochter, Theo en Wilma. Later verhuisden ze naar Arnhem om na zijn pensioen
terug te keren naar Markelo. Teunis kreeg een beroerte en stierf in 1994 aan een hartinfarct. In 1998
overleed Wilma aan de gevolgen van kanker. Dat
overkwam ook haar schoondochter in 2010 en haar
zoon in 2015. Zelf werd ze ook niet gespaard voor
ziekte.
Maar ze kwam er wel steeds weer doorheen. Toch
kostte het haar de laatste jaren moeite om de moed
erin te houden. Wat haar op de been hield waren de
klein- en achterkleinkinderen, naast de hulp uit eigen
kring en van goede buren. In de uitvaartdienst bedankten kleindochters haar voor de geboden liefde,
wijze raad en speelruimte voor hún kinderen. Moge
Hanna rust en vrede vinden, die ze zocht in haar geloof in God.
Marten Dijkstra
De afscheidsdienst voor Jan Schreurs vond plaats op
9 juni in de Martinushof. Jan Hendrik Schreurs werd
op 14 juni 1932 aan de Stokkumerweg geboren. Van
jongs af werkte hij ‘gewoon’ mee op de boerderij.
Zijn vader was overleden toen Jan nog maar zes jaar
was. Moeder en oma runden naast het huishouden
ook de boerderij. Hulp van Jan en zijn broer Willem
was daarom welkom. Maar Jan’s hart lag niet bij het
boeren. Hij was meer een man voor techniek. Wat
zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Na de
Lagere School ging hij naar de Ambachtsschool en
later vond hij werk op de tekenkamer van Hazemeier. Hij woonde toen al met zijn vrouw Stien
Bruijn, die in de oorlog als evacué uit Scheveningen
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bekijken op het YouTube-kanaal van Martinuskerk
Markelo. De filmpjes werden met een smartphone
opgenomen door Marian Waanders, Bep van der
Zwan en Ingmar Nijmeijer.
De indruk bestaat dat er nu wel terdege behoefte is
om de wekelijkse kerkdienst met je eigen (smart)TV,
smartphone of tablet te kunnen bekijken. Tegenwoordig beschikt bijna iedereen over een internetaansluiting. Daarom zijn we van plan om vanaf zondag 5 juli elke zondag een live opname te maken van
de eredienst. Deze zal dan vanaf 10.00 uur live te
volgen zijn via de webserver kerkdienstgemist.nl.
Ook is het mogelijk om de opname achteraf te bekijken.
In het begin zullen er vast nog wat opstartproblemen
komen, maar we hopen dat u daar begrip voor heeft.
Al doende zal het vast beter gaan. De tijd zal het
leren!

In de kring van kinderen, kleinkinderen en naaste
familie namen we op maandag 15 juni afscheid van
Corrie van der Zwaag-Hesselink. Zij was een goede
bekende bij velen in Markelo, omdat ze heel actief en
betrokken was bij alle mogelijke activiteiten. Zij had
een groot, sociaal hart; Corrie was iemand die zich
altijd dienstbaar opstelde. Ze was ook heel creatief.
Haar kinderen spraken met respect en bewondering
over haar tomeloze inzet en haar mateloze
hulpvaardigheid. Corrie werd 20 juli 1929 in Rekken
geboren. Haar ouders werkten beiden bij de
Rekkensche Inrichtingen en leerden haar van jongs
af aan om zelfstandig te denken en te handelen,
maar altijd met oog voor de naaste en de
hulpbehoevende. Met haar man Jitze, die in 2001
overleed, kreeg Corrie twee kinderen, Michel en
Liane, op wie zij op haar eigen bescheiden wijze heel
trots was. De kerk en het geloof waren belangrijk
voor Corrie. In de herdenkingsdienst noemden wij
haar leven en haar naam voor God en voor de
mensen aan de hand van de uitspraak van Jezus:
“Blijf in mijn woorden”. Die woorden gelden als een
handreiking voor hen, die in dankbare herinnering
terug zullen denken aan Corrie. Na de dienst vond de
teraardebestelling plaats te Markelo. Ds Braakman
leidde de uitvaart.
A.B.

GEDENKDIENST VAN 6 JUNI
Van de gedenkdienst van zaterdag 6 juni waar voor
nabestaanden de mogelijkheid werd gegeven om een
gedachtenisblad op te hangen is een KerkTV opname
gemaakt die via kerkdienstgemist.nl te bekijken is.
Het is een afgeschermde opname die te zien is met
een inlogcode. Wilt u de opname graag zien, bel dan
met Frits v Zwol 0651 307 807 voor de inlogcode.
Voor degene die de opname op een USB stick wil kan
contact opnemen met onze koster Jeroen.

KERKRADIO EN KERKTV
In een ver verleden bestond de mogelijkheid om een
kerkdienst thuis mee te beleven met de zgn. kerktelefoon. Via een telefoonaansluiting werd een kabeltje
op je radio aangesloten en op die manier konden de
gemeenteleden via de radio gelijktijdig met degenen
die in de kerk waren de dienst meevieren. Ook bestond er toen een zgn. cassettebandjesservice.
In 2006 besloot de Kerkenraad om over te stappen
naar de Kerkradio. De kerkdienst werd via internet
verbonden met de server “kerkdienstgemist.nl”. En
door de Diaconie werden 33 Lukas-ontvangers besteld. Dit waren kleine grijze kastjes met een luidspreker en een modem-interface. Deze konden op
twee manieren aangesloten worden.
1. Via de telefoon. Na het aanzetten werd via het
ingebouwde modem verbinding gemaakt met de
server: kerkdienstgemist.nl (tijdens de uitzending kon er niet meer gebeld worden). Bijna iedereen had wel een telefoon dus lage kosten.
2. Via een internetaansluiting. Na het aanzetten
werd verbinding gemaakt met de server kerkdienstgemist.nl. Voorwaarde was dat de luisteraar een internetaansluiting had.
Enkele jaren geleden heeft de kerkenraad besloten
om ook TV uitzendingen van onze kerkdiensten uit te
zenden. Daartoe werden in de kerk twee camera’s
aangesloten maar door gebrek aan bedieningspersoneel is dit nooit van de grond gekomen.
Dit jaar zijn er als gevolg van de coronaperikelen
korte meditaties opgenomen. Deze waren te

TERUGKEER
Als het kerkblad uitkomt, zit onze vakantieperiode er
zo’n beetje op. Vanaf dinsdag 7 juli hoop ik het werk
weer op te pakken. Maar hoe staat het er dan voor
met het corona-virus en de voorgenomen aanpassingen? Voorzichtig aan zullen kerkelijke activiteiten
weer worden opgestart. Het is mooi dat kerkdiensten
weer een completer invulling krijgen. Ik heb gebed
en samenzang gemist. En nog kun je alleen in eigen
huis uit volle borst meezingen. In de kerk houden we
de lippen op elkaar. Het zal vreemd zijn. Dan stel ik
me maar voor dat God zich ook wel zonder onze zang
redt, en dat wij het eerder zijn, die Hem nodig hebben dan omgekeerd. Toen in maart het besluit werd
genomen om de kerkdeuren te sluiten dacht ik aan
een regel binnen het jodendom, dat een bruidsstoet
voorgaat op een rouwstoet.
Zo ga je door het leven en dat wat dit leven kan beschermen. Thuis stemden we af op Omrop Fryslân
voor een onlinedienst vanuit Franeker.
Wie zullen vanaf juli terug willen komen naar de kerk
en wie blijven liever thuis? Zo is er in korte tijd heel
wat veranderd en zal niet snel terugkeren wat we
eerder nog konden doen. Als we het contact met elkaar en met God maar niet kwijtraken. Want een geloofsgemeenschap kan niet zonder verbondenheid!
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra
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OP ADEM KOMEN IN DE KERK.
Bij muziek en een goed verhaal.
Op woensdag 1 juli is de kerk ook open!
Van 19.30 tot ongeveer 20.00 uur bent u hartelijk welkom voor een goed verhaal en veel muziek.
Terwijl vanwege de covid-19 maatregelen het organiseren van een open kerk in de zomermaanden haast
onmogelijk lijkt, vonden we een prachtig alternatief.
In de maanden juli en augustus is de kerk open om even op adem te komen vanaf 19.30 tot ongeveer 20.00
uur. We maken er een feestje van! Iedere woensdag een andere soort muziek; iedere woensdag een andere
verteller. Soms met wat beelden erbij, soms heel simpel.
Een geweldig idee, om even op de fiets naar toe te gaan. Even de kerk aandoen. Op adem komen. Op andere
gedachten. Ook als zondagse kerkdiensten niet zo ‘je ding’ zijn. Dit is totaal anders!
Op dit moment is nog niet het hele programma rond dus hou de kerkmail, de website van de kerk, Facebook
en het Maarkels nieuws in de gaten voor het vervolg!
Bekend is nu:
Woensdag 1 Juli 19.30 uur: Deodaat van der Boon met een persoonlijk verhaal bij een schilderij.
Muziek: Gerrolt Droogsma, orgel.
.
Woensdag 8 juli 19.30 uur: Johan Vruwink en Christiaan Mensink met ‘om over naar huis te schrijven’.
Muziek: ?
.
Woensdag 22 juli 19.30 uur: Marjan Noteboom
.
Woensdag 26 augustus 19.30 uur: Marti Pluygers over Noaberschap,
Muziek: Freek Jansen op het kerkorgel en Anet Elling op trompet/dwarsfluit.
.
.

KINDERNEVENDIENST
Hallo allemaal, nog eventjes en de zomervakantie gaat al beginnen. De afgelopen weken
hebben we al heerlijk kunnen genieten van het mooie weer. Gaan jullie nog op vakantie of
blijf je lekker thuis?
In ieder geval gaan vanaf 1 juli de kerkdiensten weer beginnen en zo op zondag 5 juli ook
de Kindernevendienst.
In dit kerkblad en ook op de website
en facebook kunnen jullie lezen hoe
we dat gaan doen in verband met
Corona.
Wij zijn in ieder geval al lekker bezig met het bedenken
van een programma voor de komende weken. Dus laat je
verrassen!
Met Pinksteren hebben we een mooi verhaal geschreven
voor alle kinderen. In het verhaal vertelt Mozes aan
Mirjam en haar broertje over een kleine adelaar. Deze
adelaar leert vliegen en krijgt daarbij hulp van zijn vader
en moeder (Deuteronomium 32:10-11). Het verhaal gaat
over vertrouwen hebben in jezelf, maar als je het even
niet meer weet kan je altijd terugvallen op het vertrouwen van God.
“God zorgt voor ons, zoals een adelaar voor zijn jongen zorgt”
Bij het verhaal zat ook een knutselplaat. De kinderen konden zelf een adelaar kleuren, uitknippen, plakken
en ophangen.
Wij zijn erg blij dat we elkaar binnenkort weer "live” kunnen zien. Tot gauw!
Janneke, Johanneke, Marjolein, Naomi, Olga en Marlies
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ELIA BIJ DE BEEK NA ZIJN VLUCHT
8

MARKELO’S KERKKOOR
We hadden nog zo goed ons best gedaan de eerste 2 maanden van 2020 om te oefenen voor de ZWO dienst
van 22 maart, de Palmzondag kerkdienst en het optreden op het Kaasplein in de 75 jaar bevrijdingsdienst van
3 mei. Met onze tijdelijke dirigent was elke oefenavond een feestje. Echter sinds half maart hebben we helaas
niet meer kunnen zingen en we hebben elkaar misschien wel eens gesproken of gezien maar we konden niet
als koor samen komen vanwege: (zullen we de naam maar niet meer noemen? OK?)
Helaas weten we nu ook nog niet of we in september weer als koor samen kunnen zingen..…..
Maar gelukkig hebben we elkaar op 29 juni, normaal onze laatste repetitieavond, niet alleen gesproken maar
ook genoten van koffie met gebak en een hapje en een drankje om het seizoen af te sluiten. In de Tasca want
daar is voldoende ruimte. Bij mooi weer hebben we fijn buiten gezeten of anders hebben we binnen gezeten
en in beide gevallen hebben we in elk geval steeds geprobeerd voldoende afstand te houden.
Met vriendelijke groet en tot ziens……
Namens het bestuur: Henk, Janny, Betty, Gerda en Frits
Vera Lynn zong: “Don’t know where, don’t know when. We’ll meet again some day.!”

KRINGLOOP
MARTINUSKERK EN FANCY
FAIR

Dit jaar geen fancy fair op het
kerkplein. De fancy fair was gepland op 12 september 2020
maar vindt geen doorgang.
De reden is de onzekerheid rond
de corona crisis en welke maatregelen er na 1 september van kracht worden. De anderhalve meter afstand is
op een fancy fair lastig te handhaven en we willen niemand onnodig in gevaar brengen een besmetting op te
lopen. Beste vrijwilligers mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen? (als het coronavirus gevaar
helemaal geweken is.)
Wel zijn we van plan eventueel iets extra’s te organiseren, op de parkeerplaats bij de kringloopwinkel, tijdens
de reguliere openingstijden.
Sinds 13 mei is de winkel weer open op donderdag van 9.30 tot 12.30 uur en zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur
en daar is gelukkig goed gebruik van gemaakt, we hebben veel verkocht en kunnen ook weer goederen aannemen, zoals: Speelgoed en huishoudelijke spullen en ook kleine meubels, zoals kleine kasten, tafels en stoelen, maar ook gereedschappen. Geen groot witgoed of koelkasten.
Tijdens de zomervakantie gaat de winkel ook open op de dinsdagen 21 en 28 juli en 4 – 11 – 18 augustus.
Voor het brengen en halen kunt u bellen met:
Linie Welmer 0611 951 057 of Jan Nijland 0622 335 199

Martinushof Markelo
Boekenmarkt
Ook wij willen weer starten met onze boekenverkoop in de Martinushof. Te beginnen op donderdag 2 juli a.s. Daarna op 9, 16, 23 en 30
juli en 6, 13, 20, en 27 augustus van 9.30 uur – 12.00 uur.
Uiteraard met inachtneming van alle maatregelen die nodig zijn i.v.m.
Corona. Zo zal de ingang van de boekenmarkt aan de kerkzijde zijn en
de uitgang aan de achterkant van het gebouw (parkeerplaats achter
de PLUS). Handen kunnen gedesinfecteerd worden. En er kan alleen
met contant geld worden betaald. Er wordt nog over nagedacht hoe te
handelen.
Op dit moment zijn wij al druk bezig om alle binnengebrachte boeken te sorteren en schoon
te maken.
U/jij bent weer van harte welkom op onze boekenmarkt!
Een hartelijke groet van,
de boekenmarktcommissie
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In maart 2019 hebben wij hier in Markelo een
start gemaakt met een jaarproject voor de straatkinderen in Kampala.
Vier speciale diensten hebben we gehouden en samen
met de kinderen van de kindernevendienst, met spaardoosjes, een kijkdoos, een banner, het lied Masithi en
uw bijdragen in offerblok, collectezak en overschrijvingen via de bank hebben wij een hééél mooi bedrag over
kunnen maken naar Kerk in Actie.
Zondag 22 maart hoopten we het geld voor de straatkinderen in Kampala aan te bieden aan de consulent
van Kerk in Actie in een speciale dienst in de Martinuskerk.
Alles was al rond maar helaas is gebleken dat wij niet alles in eigen hand hebben….
Samen hebben wij € 2507,76 over kunnen maken!
Daarmee kunnen in Oeganda heel veel goede dingen worden gedaan.

Dank u wel.

Wat wil ZWO/Kerk in Actie toch?
Het voelt heel ongemakkelijk om in deze tijd te vragen om geld.
Maar we willen u uitnodigen om onze droom, delen wat ons is gegeven,
mensen hoop bieden en tot hun recht te laten komen, waar te maken.
We vragen het niet voor onszelf, maar voor de ander, de medemens,
die minder goed tot zijn recht komt dan wij.
Hoe kiest ZWO/KerkinActie de projecten?
ZWO heeft gekozen voor projecten van Kerk in Actie, de diaconale tak
van de PKN.
Kerk in Actie is actief in 40 landen en werkt samen met 250 partner-organisaties en -kerken.
Deze projecten worden zeer zorgvuldig uitgekozen:
Wat brengt de lokale gemeenschap zelf op?
Hoe is die betrokken bij de besluitvorming?
Is er een goed bestuur?
Is de financiële administratie op orde?
Meestal zijn de partners kerken, soms een organisatie, die voortkomt
uit een kerk.
De Protestantse Kerk Nederland bestaat uit 1400 gemeenten met
98.000 donateurs.
Ze hebben op dit moment 324 projecten.
Mocht u mee willen dromen & doen:
Diaconie PKN Markelo NL65 RABO 0340 700 327
Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457
KERK-APP
In deze coronatijd is de Martinuskerk op zoek gegaan naar nieuwe manieren om te communiceren en in contact te blijven met haar leden. Daarom introduceren wij de scipio app.
Hierin vindt u de agenda, het laatste nieuws, maar kunt u ook doneren voor een collectedoel. Elke week is er een nieuw doel om voor te collecteren, dit doel is gelijk aan de
eindcollectebestemming in de komende kerkdiensten.
Alle leden waarvan een e-mailadres in onze administratie bekend is, hebben onlangs een
uitnodigingslink ontvangen om de app te installeren. Maar u kunt ook door het scannen
van de bijgaande QR-code de app installeren op uw tablet of smartphone.
De app is ook te vinden in de Google Play Store of in de App Store van Apple.
Als u de app geïnstalleerd hebt, kunt u kijken of uw persoonlijke gegevens correct zijn. Mocht uw e-mailadres
nog niet bij ons bekend zijn, maar wilt u wel gebruik maken van de app, stuur dan even een berichtje naar
kerkapp@pkn-markelo.nl. Ook andere vragen over de app of de installatie daarvan kunt u naar dit mailadres
sturen. Wij proberen u vervolgens zo snel en goed mogelijk te helpen.
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Ervaring in Friesland met kerkgang
na 1 juni 2020

„Eindelijk sta ik weer in een kerk met mensen, met interactie”, zegt Michel van Heijningen, voorganger in de hervormde gemeenten van Dorkwerd en Wijnjewoude.
„Ik heb afgeteld naar het moment dat we
weer mogen samenkomen. Maar het spontane is er wel af.”
Zo’n twintig gelovigen kwamen gisteren samen in Wijnjewoude.
Het was onwennig: waar in winkels en op
terrassen de anderhalve meter afstand niet
door iedereen even nauw wordt aangehouden, zijn de kerken er strikt in. „Je wilt geen uitbraak in jouw
kerk”, zegt Van Heijningen. „Dat zorgt wel voor spanning, ook bij mij.”

Ik heb afgeteld naar het moment dat we weer mogen samenkomen
Risico
Lang niet iedereen durft het aan om weer naar de vieringen te komen. Van Heijningen: „Er mogen dertig
mensen komen, maar lang niet iedereen doet het al. Ze vinden het risico te groot, of te veel gedoe om zich
van tevoren in te schrijven.”
Voor zowel de voorgangers als de gemeenteleden die wel kwamen is het nog onwennig. Geijlvoet: “In het
begin van de dienst zag ik teleurgestelde gezichten: is dit het nou? Ik ben vorige week met een ijzeren meetlat door de kerk gegaan, om zeker te weten dat mensen op anderhalve meter afstand van elkaar zitten.
Daarbij bleek dat het niet voldoende is om één bank over te slaan, dan zit je op een meter dertig van elkaar.
En er mogen niet twee mensen uit verschillende gezinnen in dezelfde kerkbank zitten, want dan kan niemand
meer bewegen. Die afstand van elkaar doet wel pijn.”

Er mogen niet twee mensen uit verschillende gezinnen in dezelfde
kerkbank zitten
Van Heijningen zag in Wijnjewoude hetzelfde gebeuren. „Ik heb in mijn preek drie gevoelens benoemd: er is
sprake van voorzichtige blijdschap, we willen weer vooruit, maar er is ook teleurstelling: is dit het nu?”
Niet zingen
Een van de grootste pijnpunten was het niet samen kunnen zingen. Zo houdt de Protestantse Gemeente Ingwert, waar ds. Geijlvoet ook aan verbonden is, nog geen vieringen omdat er nog een oplossing voor het
‘zangprobleem’ gevonden moet worden. Bij de kerk van Weinterp in Wijnjewoude zongen kerkgangers gisteren na afloop van de dienst buiten. De Protestantse Kerk raadt zingen vooralsnog af, vanwege het risico op
verspreiding van het coronavirus. Toch is het weer kunnen samenkomen als gemeente een belangrijke stap,
vinden beide voorgangers. Geijlvoet: “Het was heel bijzonder om de aanwezigheid van God weer in ons midden te voelen.”
Bron: Friesch dagblad 9 juni 2020

De Herberg in Oosterbeek ontvangt weer gasten.
Na weken van pastorale zorg op afstand, gingen de deuren van Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg op 15 juni weer open voor gasten. Ze maken
gebruik van het herstelprogramma.
Er is hard gewerkt om binnen de richtlijnen van het RIVM en de noodverordening van de veiligheidsregio een
programma te maken. Gelukkig beschikken we over twee gebouwen, die we intensief gebruiken om te voldoen
aan de anderhalve-meter-maatregel.
Zoals vanouds staat liefdevolle aandacht en de pastorale begeleiding centraal. Ook het vertrouwde
dagprogramma met Bijbelkring, thema-ochtend en creativiteit wordt aangeboden. En natuurlijk is er tijd om op het
terras te zitten, te wandelen of te fietsen in de prachtige omgeving.
Het herstelprogramma houdt in dat een groep gasten op maandag komt en een kleine drie weken blijft. Voor
iedereen is de lengte van het verblijf gelijk.
Veel mensen verlangen naar een plek om tot rust te komen en nieuwe moed en perspectief te ontvangen. Een
andere omgeving, geen verantwoordelijkheden, een open Bijbel, gesprekken van hart tot hart en veel in de
buitenlucht zijn doet goed. www.pdcdeherberg.nl of 026-3342225
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Collecten en giften 2019
Kerk / CvK
Collectes
Helft eerste collecte
Eindcollecte onderhoudsfonds
Eindcollecte orgelfonds
Eindcollecte eredienst

€ 3.281
€ 400
€ 279
€ 958

Eindcollecte buurtdiensten
Eindcollecte themadiensten
Eindcollecte verjaardagsfonds
Eindcollecte kinder- en jeugdwerk
Eindcollecte kerkblad
Eindcollecte diverse
Totaal

€ 224
€ 705
€ 80
€ 387
€ 484
€ 494
€ 7.292

Giften
Algemeen
Onderhoudsfonds
Orgelfonds
Buurtdiensten
Verjaardagsfonds
Diverse
Kerkblad
Totaal

€ 2.144
€ 10
€ 134
€ 135
€ 525
€ 10
€ 1.778
€ 4.736

Totaal CvK

Giften Noabers

€ 12.028

€ 6.604

Diaconie
Collectes plaatselijk
Helft eerste collecte
Zending en evangelisatie - collectebus ZWO
Eindcollecte eigen middelen algemeen
Eindcollecte eigen middelen specifieke doelen
Collecte Anholtskamp
Totaal

€ 186
€ 452
€ 4.550

Collectes regionaal en landelijk
Eindcollecte NBG
Eindcollecte Jong Protestant
Eindcollecte Kerk in Actie Nederland
Eindcollecte Kika (Kinderen Kankervrij)
Eindcollecte Zonnebloem
Eindcollecte overige doelen
Totaal

€ 234
€ 282
€ 761
€ 124
€ 81
€ 483
€ 1.964

Collectes wereldwijd
Eindcollecte Oeganda
Eindcollecte Kerk in Actie
Eindcollecte ZWO
Eindcollecte Joanne Foundation
Eindcollecte T. de Wit Sri Lanka
Totaal

€ 976
€ 302
€ 91
€ 112
€ 117
€ 1.598

Giften
Algemeen
Bloemen
Fruitbakjes
Dagkalender
Voedselbank
Totaal

€ 70
€ 1.227
€ 675
€ 58
€ 105
€ 2.135

Totaal Diaconie
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

€ 3.281
€ 138
€ 494

€ 10.246,94

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
of het kerkelijk bureau in de Martinushof.
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek
ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.
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NIET TEVERGEEFS
Al is er maar één – een mens
die zich aan jou verwarmt
een mens wiens hoop, wiens troost,
wiens lente je bent, een nieuw seizoen.

Al is er maar één – een mens
die een mens aan je heeft, je leeft,
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt aan je bestemming.
Hans Bouma

