EN DE BOER DIE PLOEGDE VOORT…
Wanneer ik in mei op de fiets op weg ben naar een volgende afspraak neem ik de licht glooiende omgeving
in me op. De omgeploegde akkers, het frisgroene blad aan bomen en struiken, de jonge scheuten van de
maïs. Bij het opstaan is er het uitzicht op met nevels bedekte weilanden of de nog door een nachtvorst wit
berijpte grasvelden. In de avond veroorzaakt een laag staande zon de door schaduwen duidelijker zichtbare
voren. Het gehele landschap krijgt warmere tinten. In onze tuin laat een merel van zich horen. Vogels zingen
hun lied. En de pimpelmezen blijven af- en aanvliegen naar hun nestkastje. Net als de spreeuwen dat doen
om hun jongen te voeden, in een veilig nest onder de dakpannen. Het is genieten. Dat blijft, ook nu in
coronatijd.
Ook boeren gaan door met hun werk, op de gezette tijden: ploegen, zaaien, maaien. Mest is uitgereden.
Dat alles om mens en dier weer van voedsel te voorzien. Dat blijft ook in coronatijd. Al zullen er toch ook
bij hen zorgen kunnen zijn, zo bedenk ik, fietsend onderweg. Alles hoeft niet zo idyllisch te zijn als het lijkt.
Maar de vraag naar voeding blijft. Supermarkten draaien op volle toeren door.
Verliezen zijn er ook. Ik krijg van een onderneming
een bedrag met vijf nullen te horen van een
onderneming, dat nog maar over enkele weken aan
gemiste omzet gaat. Hoe ver gaat dit nog groeien?
Zo lang beperkende maatregelen blijven gelden? En
wie gaan allemaal de pijn nog meer voelen? Er zullen
ondernemers zijn, die met tranen in hun ogen
moeten toezien hoe een zorgvuldig opgebouwd
familiebedrijf in korte tijd onderuitgaat. Gelukkig is
het vizier wel weer meer gericht op verruiming van
toegestane bedrijvigheid. Maar voor hoe velen komt
dit te laat? Hopelijk weten diezelfde mensen met
steun van de overheid en banken alsnog hun
creativiteit en ondernemerschap in te zetten, die
eerder hebben geleid tot een goed lopende zaak.
Talenten blijven, ook in coronatijd.
En God is er natuurlijk ook nog. De zaterdag is binnen het jodendom een dag waarop je rust van je dagelijkse
werk en tijd vrijmaakt voor je familie en vrienden, naast tijd voor zang, gebed en meditatie. Je mag genieten
van een vrije dag. In de tijd van Jezus ontstaat er discussie over een genezing van een zieke op precies zo’n
heilige rustdag (zie Johannes 5). In reactie op kritiek verwijst Jezus dan naar God, die net als Hij blijft
werken, zo lang de wereld bestaat. Artsen en zusters maken overuren. Hun werk stopt evenmin. Zo is elk
goed werk te verdedigen. Maar waar dan de grenzen liggen tussen wat wel en niet is te verantwoorden, blijft
een invulling, waar we verschillend over kunnen denken.
Voor mij is nu het punt dat God door blijft gaan met zijn werk, en dat is in het concrete bijbelse geval van
toen genezing bieden. Dat kan vandaag ook nog, naast en door middel van de ons bekende medische
middelen. Maar genezing is slechts een van de vele voorbeelden van goddelijk handelen. Wat is uw
verwachting van God, in deze tijd? En waartoe zijn wij zelf geroepen? Is het niet om de handen ineen te
slaan? Zij het dan nu niet letterlijk, maar naar de geest. Op welke talenten mogen zij rekenen, die er uit
eigen kracht even niet uitkomen?
Pasen kon niet uitbundig worden gevierd dit jaar. Dat geldt ook voor het christelijke feest van de uitstorting
van de heilige Geest met Pinksteren. Kerkdeuren blijven gesloten voor normale diensten tot het weer
verantwoord wordt geacht. Maar Gods Geest laat zich niet tegenhouden. Er ontstaan nieuwe ideeën en
initiatieven. ‘Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn
gedacht: elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. … Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder
kracht, het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht’ (LB 657). MD
De kerkenraad van de Martinuskerk volgt het beleid van de landelijke kerk en het RIVM.
Dit houdt in dat tot nader bericht:
• De erediensten in de Martinuskerk, Stokkum en Elsen zijn vervallen
• De zangavonden in de Anholtskamp niet kunnen worden gehouden,
• Er geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden in de Martinushof: vergaderingen van kerkenraad en
commissies, repetities van koren, koffieochtend, boekenmarkt, enz.
• Bij een uitvaart kan wel gebruik gemaakt worden van het Uitvaartcentrum Markelo
Voor de actuele stand van zaken kunt u de berichtgeving op onze website www.pkn-markelo.nl en
facebookpagina Martinuskerk Markelo raadplegen.
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Kerkdiensten
Zoals het er nu naar uitziet proberen we de kerkdiensten
vanaf juli weer op te pakken, zij het met inachtneming van
de benodigde voorzorgsmaatregelen.
En onder voorbehoud van de dan geldende regels.
Bij hantering van de anderhalve meter afstand van elkaar
kan slechts een beperkt aantal bezoekers deelnemen aan
de dienst. Een eerste inschatting is dat er niet meer dan
een 60 in kunnen, inclusief koster, organist, technicus en
predikant. Op zich mogen mensen uit een zelfde huishouden wel dichter bij elkaar zitten, maar ook dan bezetten
ze een zitplaats. Hoe dit alles er in de praktijk uit gaat
zien, moet nog blijken. Voor degenen, die thuis de dienst
willen volgen, verwijzen we naar de site van de Martinuskerk. En de meest actuele stand van zaken komt ook in de
wekelijkse kerkmail die U via E-mail toegestuurd
krijgt.
(als uw E-mail adres bekend is op het kerkelijk bureau)
In de maand juni blijven we nog doorgaan met het
aanbod van eerder opgenomen meditaties via
YouTube en houden we de kerkdeuren gesloten.
In die maand zouden er maximaal 30 mensen bij mogen
zijn. Dit laatste biedt wel de mogelijkheid om alvast de
gemeenteleden te gedenken, die in de voorbij periode zijn
overleden, zodat hun naasten in de gelegenheid worden
gebracht om in een besloten bijeenkomst hun dierbare te
gedenken. Daarbij wordt dan ook het desbetreffende gedachtenisblad in de gedachtenisboom geplaatst.
Zij zullen hiertoe een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Achter de schermen is en wordt veel werk verzet, zoals
bij het opnemen van muziek door Gerrolt Droogsma,
Ingmar Nijmeijer en Frits van Zwol. Dank ook aan de hulp
van fotostudio Markelo, evenals Bep van der Zwan, met
het filmen van meditaties. Dank ook aan al die mensen,
die de moed hadden om te worden geïnterviewd. Het is
een heel nieuwe en spannende onderneming. Er kan nog
van alles worden aangeleerd, verbeterd en ontdekt. Maar
we doen ons best om hiermee zo veel mogelijk mensen te
bereiken met nieuws, bezinning en achtergrondinformatie.

Doopdienst
Op 10 mei zou er een doopdienst zijn geweest, als we geen
corona kenden. In overleg met de desbetreffende familie
wordt naar een ander passend moment gezocht. De
eerstvolgende geplande datum is zondag 6 september. Er
wordt overwogen om zo’n bijeenkomst op een andere dag
in de week te doen, omdat er op zondagen maar een
beperkt aantal gasten aanwezig kan zijn. Een aanwijzing
van de landelijke kerk is bovendien het gebruik van een
zogenaamde verlengarm, zodat het mogelijk wordt om een
kind te dopen op de voorgeschreven afstand van
anderhalve meter.

Fotografie Marjan Noteboom
Volgende uitgave: 2 juli 2020
Inleveren kopij vóór: 18 juni 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.

genomen van mijn man, onze vader en opa, Ferdinand Emming. Trudy Emming-Eelderink

BIJ DE DIENSTEN

Op donderdag 26 maart overleed Dirk Hendrik Hesselink, op de leeftijd van 85 jaar. Vanwege de corona
maatregelen namen wij in heel kleine kring afscheid
van hem tijdens een bijeenkomst in de Martinushof
op woensdag 1 april. Na deze plechtigheid deden wij
Hendrik
uitgeleide
naar
de
begraafplaats.
Dirk Hendrik Hesselink groeide op aan de Kooidijk.
Hij ging naar de lagere school in Stokkum. Hierna
bezocht hij de Mulo om daarna te gaan werken in wat
toentertijd heette de “Coöperatieve Stoomzuivelfabriek”, later Coberco genaamd. Veertig dienstjaren
maakte hij daar vol.
In 1961 trouwde Hendrik met Dineke Ebbekink. Aan
de Loosboersstraat werden hun twee kinderen, Robert en Dianne, geboren. Bij zijn afscheid van Coberco werd Hendrik koninklijk onderscheiden in de
orde van Oranje Nassau in zilver. Deze onderscheiding werd hem niet alleen opgespeld omdat hij na
veertig jaar trouwe dienst afscheid nam, maar ook
omdat hij secretaris was geweest van Gemeentebelangen en daarnaast zijn sporen had verdiend in de
ondernemingsraad
van
Melkfabriek
Coberco.
Na zijn pensionering volgden mooie jaren samen met
zijn vrouw Dineke. Er kwam tijd vrij voor allerhande
hobby’s, waarvan wandelen met de hond, reizen, de
tuin en fietsen er een paar waren.
In grote dankbaarheid mochten we bij het afscheid
terugkijken op een mooi leven, waarin Dineke en
Hendrik elkaar zowel zeer nabij zijn geweest, maar
elkaar ook volle ruimte konden geven. Zo was het
goed. Bij die laatste gedachte stonden we stil. De
woorden God en ‘goed’ verschillen maar één letter,
maar wanneer je mag zeggen, dat jouw leven ‘goed’
is geweest – dan mag je Gode diep dankbaar zijn.
Moge vele goede herinneringen Dineke, haar
kinderen, schoonzoon en kleinkinderen tot troost zijn
en bron van kracht om voort te gaan. Deodaat v/d
Boon.

ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP
CARINT REGGELAND HEEFT IN VERBAND MET
HET CORONAVIRUS BESLOTEN DAT ER VOORLOPIG GEEN SAMENKOMSTEN ZIJN TOEGESTAAN IN ANHOLTSKAMP.
DAAROM GAAN DE ZANGAVONDEN OP VRIJDAG
TOT NADER BERICHT NIET DOOR.
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 mogen
we wekelijks verwelkomen.
Helaas is dit door de corona
crisis niet mogelijk, en ook de
komende maand(en) nog niet.
We missen de gezelligheid,
maar ook de serieuze gesprekken enorm.
We willen proberen om dit weer op te starten vanaf juli
wanneer de kerkdiensten ook weer mogen aanvangen. Hoe dit er precies uit gaat zien is op dit moment
nog niet bekend. Vooral omdat er rekening moet worden gehouden met de 1,5 meter afstand. We moeten
nog even volhouden, maar we hopen u deze zomer
weer te mogen ontmoeten.

Wijken Noord & Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
tel. 06-51029818
e-mail: gb.vv@kpnplanet.nl
WIJ GEDENKEN
Op zondag 15 maart overleed Ferdinand (Ferdi) Emming, echtgenoot van Trudy Eelderink. Op 17 mei
1941 is hij geboren in Enschede, samen met zijn
tweelingbroer, met wie hij altijd een hechte band
heeft gehad. Er zijn nog een broer en zus. In oktober
vorig jaar had Ferdi een ingrijpende hartoperatie ondergaan, waarna het eerst de goede kant op leek te
gaan. Maar tijdens zijn revalidatie bleef zijn conditie
zwak. Er kwam een longontsteking bij en na een
nieuwe opname in het ziekenhuis te Almelo werd duidelijk dat hij er niet goed doorheen zou komen. Na
een afscheid van familieleden is hij rustig ingeslapen.
Ferdi was de techneut en doe-het-zelver in het gezin.
Hij stond voor vrienden en kennissen klaar voor het
verrichten van diverse klusjes. Zijn hobby’s waren
vogels spotten en geregeld een fietstocht maken in
ons mooie Twente. Er zijn reizen gemaakt naar
Duitsland, Oostenrijk en de VS. Ferdi en Trudy kregen twee kinderen en twee kleinkinderen (zelf ook
weer een tweeling). Op 20 maart hebben we in kleine
familiekring in het crematorium te Usselo afscheid

Op zondag 29 maart is op 93-jarige leeftijd Dina Roeterdink-Scholten overleden. Zij was geboren Markelose en na haar schooltijd heeft zij gewerkt in café
Görkink. Op zaterdagavond werkte ze in het café en
op de zondagochtend leidde ze de zondagsschool in
Elsen.
Na haar huwelijk met Gerrit Hendrik Roeterdink is zij
in Voorthuizen gaan wonen waar haar man bij de Rabobank werkte. Samen kregen zij drie kinderen:
Irma, Manda en Marcel en vijf kleinkinderen, waarvan er twee zijn overleden. De kinderen zijn in de
kerk in Markelo gedoopt.
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geboren. Vader en zoon delen samen de passie voor
de motorcross, Poasboake-slep’n en de natuur.
Jan, Jenneken en Wim zijn allen muzikaal waarbij Jan
ruim 50 jaar lid was van het Markelo’s Mannenkoor.
‘Hij was een begenadigd bariton en een kluchtig verteller’, zo schreef voorzitter Dinant Nijland in de afscheidsbrief.
Daarnaast gaat hij graag mee op jacht.
Geweldig trots is Jan op zijn kleinkinderen Mark en
Iris en later ook op Luuk. Hij is een actieve opa en
altijd belangstellend. De laatste jaren, wonend aan
de Noordachteresweg, ondernemen Jan en Jenneken
veel samen en regelmatig gaan ze op pad met Wim
& Petra.
Wim en Iris hebben tijdens de afscheidsdienst van
Jan hun ervaringen met hem prachtig verwoord.
We hopen dat de herinneringen aan Jan troost mogen bieden.
Marja Zandjans

Dina was een levenslustige vrouw en erg actief in het
verenigingsleven, ze was lid van het kerkkoor en
hield van tuinieren. Samen met haar man maakte ze
vele reizen. Na het overlijden van haar man in 1994
ging ze veel op reis met haar vriendin.
Haar band met Markelo was haar dierbaar. Dina was
een fervent lezeres van het Markelo’s Kerkblad waardoor ze goed op de hoogte bleef van het reilen en
zeilen in Markelo. De laatste twee jaren van haar leven woonde zij in Woonzorgcentrum Nieuw Avondrust in Voorthuizen waar zij ook overleden is. Bovenaan de rouwadvertentie stond het gedicht van
Willem Wilmink; “Uit de tijd gekomen” en de laatste
zin van het gedichtje is: “Dus weet je zeker: zij kwam
veilig aan”.
C. Slijkhuis / redactie kerkblad
Minder dan een jaar na het overlijden van zijn
geliefde Mineke overleed op 30 maart Hendrik Jan
Mensink op de leeftijd van 82 jaar. Het ging al
langere tijd niet zo goed met hem; nadat hij Mineke
had verloren kon hij zijn draai niet vinden.
Hendrik Jan werd op 6 juni 1937 als jongste van drie
kinderen op Erve Bloomert in Elsen geboren. Hoewel
hij trouw de boerderij voortzette, lag zijn hart in feite
elders. Hij was gefascineerd door machines, het liefst
grote. Als loonwerker kon hij zijn hart ophalen. Later
werkte hij ook nog op de coöperatie. Twee kinderen
kregen Mineke en hij, Henk en Johanna, en later
kwam daar een hele koppel kleinkinderen bij en zelfs
een achterkleinkind. Wat was hij trots op hen!
Hendrik Jan was een beminnelijk mens, geen
scherpslijper. Hij genoot van wat het leven hem
gegeven had – dat was in zijn optiek heel veel – en
was daar tevreden mee. Zestig jaar waren Mineke en
hij getrouwd en samen doorstonden zij alle
seizoenen van het leven in dankbaarheid én in
geloof.
Want het geloof in de liefde van God was belangrijk
voor hen beiden. Wij blikken in grote dankbaarheid
terug op zijn leven en geven het terug in de handen
van God de Vader, die hem nu weer verbindt met
Mineke. In een samenkomst in kleine kring op 2 april
noemden wij zijn naam voor God en voor de mensen.
Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te
Markelo.
Ary Braakman.

In een lint van volgauto’s reden we langzaam over
de Stokkumerbroekweg naar het crematorium te
Haarlo, terwijl buren aan de kant van de weg stonden
om afscheid te nemen van Toos Schottink-Koeleman.
Indrukwekkend. Een normaal afscheid was niet mogelijk, maar dit voegde veel toe. Op 1 april was ze
getroffen door een hersenbloeding, terwijl ze overdag nog bezoek buiten had uitgezwaaid vanuit haar
kamer in de Anholtskamp. In maart was ze 86 geworden. Ze woonde er een anderhalf jaar. Haar man,
Jan Hendrik, was er kort daarvoor opgenomen in de
verzorging. Toos had het er naar haar zin. Toen hij
vorig najaar overleed kenden ze elkaar al een 70
jaar.
Toos is geboren en getogen op een boerderij aan de
Markeloseweg in Goor, schuin tegenover de Stoevelaar. Ze was 20 toen ze trouwde met Jan Hendrik.
Toos was een hard werkende vrouw, die zichzelf
wegcijferde. Ze verdroeg veel, was geduldig en gaf
kinderen ruimte. Met kleinkinderen deed ze vele
spelletjes. Tijdens de uitvaart werd een lied voorgelezen dat ze in haar jaszak bij zich droeg: Neem Heer
mijn beide handen en leid uw kind. Moge het vervolg
van dit lied voor haar opgaan, dat zij in het hemelse
de ruste vindt.
Ds. Marten Dijkstra
Op 6 april overleed Hermina Gradda Alida JanssenSuik, in de leeftijd van 94 jaar. Zij was weduwe van
Willem Janssen.
Emmy Suik groeide op in Gouda. Daar leerde ze haar
echtgenoot Wim Janssen kennen. Hij studeerde medicijnen, werkte als waarnemer in Enter, en volgde
zijn roeping om als zendingsarts op Nieuw-Guinea te
gaan werken, waar het gezin, inmiddels was zoon
Matthijs geboren, naartoe trok. Op Nieuw-Guinea
werd het gezin uitgebreid met dochter Mieke. Na de
periode Nieuw-Guinea werd Wim bedrijfsarts, en
kwam de familie Janssen uiteindelijk in Twente, en in
de gemeente Markelo terecht. Aanvankelijk woonden
ze aan de Goorseweg, later aan het Burgemeester de
Beaufortplein.
Emmy en Wim waren trouwe kerkgangers, betrokken
bij de gemeente, het geloof speelde voor hen een
grote rol. Emmy was een opgeruimde, enthousiaste
vrouw, die niet op haar mondje was gevallen, en ervan genoot om auto te rijden, ook zonder enig bezwaar met aangekoppelde caravan.

Op 30 maart 2020 is Jan
Gossink op de leeftijd van
85 jaar overleden.
Geboren op een boerderij
in Goor groeit hij op met
zijn jongere zus Rikie. Vlak
voor de oorlog verhuist het
gezin naar de Van Kollaan.
Jan haalt zijn MULO diploma en jarenlang speelt hij
als snelle linksbuiten in het 1e elftal van Hector. In
diensttijd wordt hij zelfs geselecteerd voor het nationale militaire elftal.
Nadien krijgt hij een baan bij het GAK in Hengelo,
waar hij ruim 40 jaar zal werken.
Tijdens het uitgaan leert hij Jenneke kennen; ze
trouwen in 1961 en komen te wonen aan de Wehmekamp in Markelo. Daar wordt in 1964 zoon Wim
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hield van kaarten. In 1986 verhuisden ze naar Markelo, waar hij tot op hoge leeftijd lid is gebleven van
de biljartclub in de Anholtskamp. In maart 2020 was
hij hier opgenomen, toen zijn lichamelijke conditie
een terugkeer naar huis ondanks revalidatie niet
meer mogelijk maakte. Moge de dankbaarheid voor
een fijn leven samen tot troost zijn. Namens de familie,
ds. Marten Dijkstra

In 2007 overleed Wim, na een periode van afnemende gezondheid, waarin hij trouw door Emmy
werd verzorgd. In 2010 werd ze zelf ernstig ziek, lag
weken in het ziekenhuis, maar knapte wonderwel
weer op. Ze genoot van haar klein- en achterkleinkinderen. Helaas begon in de laatste periode van
haar leven haar geheugen minder te worden, kreeg
ze te kampen met dementie, wat het ook onmogelijk
maakte dat ze nog langer zelfstandig kon wonen.
We namen afscheid van Emmy Janssen in de Martinuskerk. De dankdienst en begrafenis moesten
noodgedwongen plaatsvinden in kleine kring. We
zochten troost bij de woorden van Psalm 91, en legden haar te ruste op de Markelose begraafplaats in
het graf bij haar man.
We bidden haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe, en de zekerheid te weten
dat hun moeder, oma en overgrootmoeder nu geborgen is bij God.
Ds. Henk Overdijk, Ommeren.

Op 15 april overleed Jan
Willem Schreurs, 85 jaar
oud. Bij het graf sprak een
schoonzoon zijn dank uit
voor Mediant in Enschede,
waar Willem sinds het najaar van 2019 verbleef als
gevolg van een herseninfarct. Die dank was er ook voor de mogelijkheid om
ondanks corona nog persoonlijk afscheid van hem te
kunnen nemen. In het uitvaartcentrum hadden kleindochters dierbare herinneringen aangehaald, zoals
de spullen, die hij voor hen maakte voor de optocht
van het Markelose feest. In de garage mocht hij
graag sleutelen aan opgekochte tweedehands auto’s.
Die hobby deelde hij met zijn broer Jan met wie hij
is opgegroeid aan de Stokkumerweg. Hun vader hebben ze amper gekend, want deze overleed toen Willem vier jaar was. Door op zijn veertiende bij de
Stoomblekerij in Goor aan de slag te gaan, kwamen
benodigde extra inkomsten binnen. Hier bleef hij
werken totdat dit textielbedrijf stopte en hij in 1980
nieuw werk vond bij een drukkerij in Lochem.
Sinds mei 1962 was hij getrouwd met Trui Vrugteveen en woonde aan de Wehmekamp. Ze kregen
twee dochters en klein- en achterkleinkinderen. Hij
kon in dankbaarheid terugzien op zijn leven. Moge
God zich over Willem ontfermen en allen, die hem
zullen missen.
Ds. Marten Dijkstra

“Op een stralende lentedag ging plotseling van mij
heen.”
Dit staat bovenaan de rouwkaart van Janny
Boomkamp. Janny overlijdt op woensdag 8 april in
het bijzijn van haar Edu op 73-jarige leeftijd. Op 2
december 1971 geven beiden elkaar het jawoord en
beloven ze elkaar trouw in goede en slechte tijden en
beginnen ze aan een leven samen. Janny en Edu zijn
trouw aan de straat waar ze wonen want na eerst
aan de Koekoekslaan 81 gewoond te hebben,
verhuizen ze in 1984 naar Koekoekslaan 60.
Janny is altijd druk geweest met vrijwilligerswerk en
ze genoot van tuinieren. Bij Kasteel Twickel bakte ze
en hielp ze ook in de Oranjerie waar ze genoot van
de sociale contacten. Haar rol als gastmoeder van
vele uitwisselingsstudenten was groot, het maakte
dat Janny samen met Edu velen van hen heeft
bezocht. Janny was een familiemens en ze wist ieder
in zijn of haar waarde te laten.
Ze respecteerde dat ieder mens anders is.
Ondanks de beperkingen vanwege het coronavirus
waren veel mensen betrokken bij het afscheid van
Janny. Afstand blijkt dan geen rol te spelen want
soms ben je in het afwezig zijn meer aanwezig dan
ooit. Zoals Janny zelf zou zeggen; “Alleen kalmte kan
je redden”. Liesbeth van Berkel.

Na een korte ziekteperiode is op 24 april Jan Hendrik
Brinkers in zijn woning aan de Tolweg overleden op
de leeftijd van 87 jaar. In een duet zongen zoon André en kleindochter Suzan een lied bij de uitvaart:
‘Vleugels van mijn vlucht’. Dochter Hermien beschreef met haar broer hoe hun vader opgroeide op
een boerderij aan de Worsinkweg en na een opleiding
tot timmerman veertig jaar in de bouw heeft gewerkt. Hij vond in Mina Daggert een liefhebbende
vrouw. Toen zij last kreeg van reuma, nam Jan Hendrik verschillende huishoudelijke taken van haar
over. Hierdoor was hij goed in staat om na haar sterven in 2003 op zichzelf te blijven wonen. De wekelijkse bezoekjes van kleinkinderen gaven een mooie
afleiding. Daarnaast was hij graag bezig in de moestuin en bleef hij de voetbalcompetitie volgen. Nadat
hij tijdens een van zijn fietstochten in 2018 ten val
kwam, werd er meer hulp georganiseerd. In dankbaarheid kan op zijn leven worden teruggezien. Moge
dat tot troost zijn voor het gemis dat er met zijn
heengaan is ontstaan.
Ds. Marten Dijkstra

Op de leeftijd van 94 jaar is op 8 april rustig heengegaan: Willy Wennekes, echtgenoot van Jenny
Meijer, wonend aan de W. Göttelaan. In kleine familiekring vond de crematie plaats. Door het dansen bij
Roelofsen in Diepenheim waren beiden in contact gekomen met elkaar. Na hun trouwen in 1952 woonden
ze tijdelijk bij haar ouders aan de Stokkumerweg in
Markelo. Daarna trokken ze naar Holten tot ze uiteindelijk in Lochem terecht kwamen. Ze kregen een
zoon en dochter en gaande de jaren vele klein- en
achterkleinkinderen. Willy verdiende de kost als
schilder. In zijn vrije tijd was hij met zijn vrouw betrokken bij een folkloristische dansgroep in Laren. Bij
een plaatselijke voetbalclub stond hij als vrijwilliger
achter de bar. Hij mocht graag een potje biljarten en
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ANDERS VAKANTIE
Nog voor er sprake was van corona hadden Aafke en
ik onze zomervakantie in afstemming op elkaar
gepland vanaf de tweede week van juni. We zouden
er met de caravan op uit met als bestemming Texel.
Maar daar komt niets van terecht met onze huidige
sleurhut, want deze is niet zelfvoorzienend. De
openstelling van toiletgebouwen vanaf juli komt voor
ons te laat. Er is zodoende kans dat we deze zomer
in de eigen regio zullen recreëren. Maar zo zijn er
vast velen, die hun plannen hebben omgegooid. In
verhouding tot degenen die van toeristen afhankelijk
zijn, is dit slechts een luxeprobleem. Even de kop los,
blijft anders wel noodzakelijk om later de gewone
bezigheden weer fris op te pakken. Wie dat nodig
heeft, wens ik daarom een goede recreatie toe. Met
vriendelijke groet,
Marten Dijkstra

Op 28 april overleed in het huis aan de Luchtendijk 2
waar hij op 1 augustus 1943 is geboren, Gerrit Jan
Sligman. Hij werd 76 jaar. Gerrit Jan laat een grote
leegte achter in de familie en het gezin waar hij zo
betekenisvol aanwezig is geweest. Hij was een geliefde broer en zwager en een geweldige oom, die
niet gauw zal worden vergeten.
Gerrit Sligman was vrachtwagenmonteur van beroep. Tweeënveertig jaar heeft hij gewerkt bij Cebeco, later Cosmo, in Lochem. Iedere zaterdag was
hij bijna altijd te vinden op het erf van zijn zuster
Mineke en zwager Hendrik, waar hij voor Transportbedrijf Wolberink werkzaamheden verrichtte.
Gerrit was op en top betrokken bij Sportclub Markelo; daar stond hij iedere zondag langs de lijn bij de
thuiswedstrijden. Ook in de kantine heeft hij menige
dienst gedraaid.
Op zaterdag 2 mei herdachten wij vanuit grote dankbaarheid om wie hij voor ons is geweest, Gerrit Sligman in kleine kring in Haarlo. We brachten in herinnering de tekst die hij met zijn belijdenis heeft meegekregen: “Blijf waakzaam, staat in het geloof… Laat
alles bij u in liefde toegaan”. Wij bedachten ons hoe
belangrijk het is, om de liefde te dóen. Geen woorden
dus, maar dáden! Moge de troost van de vele warme
herinneringen de familie van Gerrit Sligman bijblijven ter bemoediging.
Deodaat v/d Boon.

Brief aan Corona
Wellicht heeft u het filmpje van Diederik en Wilma
Roeterdink bekeken dat gepubliceerd is op onze
website en YouTube-kanaal. De brief die Wilma
voordraagt vonden we zo mooi, dat we deze
hieronder afgedrukt hebben:

Beste Corona,
Ik snap je punt. Je wilt ons iets laten inzien.
Namelijk dat we wel erg veel werken, reizen,
consumeren etcetera.
Dat mag best een tandje minder.

Op 1 mei overleed Mine
Nijhuis-Bekkernens nadat ze
enkele dagen daarvoor haar
heup had gebroken in het
verpleeghuis Het Woolde in
Hengelo. In maart was ze hier
opgenomen in verband met
dementie. Ze woonde hiervoor in een appartement
aan de Noordachtereschweg 3. Mine is 92 jaar
geworden.
Ze is afkomstig van een boerderij bij Holten, waar ze
opgroeide in een gezin met nog enkele broers en
zussen. Ze kwam in dienstbetrekking bij enkele
boeren en werkte enige tijd bij Hotel Holterman. Na
de oorlog kreeg ze kennis aan Jan Nijhuis met wie ze
in 1954 trouwde en aan de Roudaalterweg ging
wonen. Een jaar later werd hun enig kind Ria
geboren. Samen kenden ze een mooie tijd totdat Jan
plotseling in 1992 stierf. In 1994 trok een vrijgezelle
broer, Henk Bekkernens, bij haar in. Na zijn
overlijden verhuisde ze in 2008 naar het dorp.
Mine was bescheiden en gastvrij. Ze leefde mee met
anderen,
was
wijs
met
haar
kleinen
achterkleinkinderen en kon genieten van de natuur,
de vogels en bloemen. Thuis kon ze zich prima
vermaken met lezen en handwerken. Bij de
zangavonden in de Anholtskamp was ze een vaste
gast. Moge Mine in vrede rusten. Ds. Marten Dijkstra

Beter voor onze aarde, beter voor onze mentale
rust, beter voor de gezinsmomenten.
Even stilstaan dus. En dat stilstaan dat lukt
aardig.
Maar dat geeft ook stress. We zijn de controle
kwijt. We gaan ontdekken wat het lot voor ons in
petto heeft.
Het geeft gezondheidsstress, het geeft financiële
stress, het geeft controlestress.
Maar Corona beloof me één ding:
Als we jou beloven dat we na jouw vertrek
normaal gaan doen, liever zijn voor elkaar en de
aarde, wil je je dan nu wat milder opstellen voor
ons?
Dank namens alle wereldburgers.
Elma Vriezekolk, Nijmegen (auteur)
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OUDERLINGEN…
In deze coronatijd hebben wij als ouderlingen
geprobeerd om op een andere manier in contact te
blijven met onze pastorale teams. We hebben twee
Whats-Appgroepen aangemaakt voor team Noord en
team Zuid.
Zo bleef iedereen op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen, stuurden we de YouTube-filmpjes
door, zodat zij deze als eerste konden bekijken. Ook werd via deze
weg gevraagd om in contact te blijven met buurtgenoten die wellicht
een luisterend oor nodig hadden.
Bezoekwerk is op het moment dat we dit schrijven helaas nog niet
mogelijk. Vaak betreft het namelijk bezoekjes voor verjaardagen
(80+), huwelijksjubilea en aan zieken, en dit is veelal de kwetsbare groep ouderen die nu extra in bescherming
genomen moeten worden.
Om deze mensen toch de aandacht te kunnen geven die ze verdienen, is telefonisch contact met hen
opgenomen, soms meerdere malen. Via de appgroepen konden we snel handelen bij situaties waarin bezoek
van een predikant of contact op een andere wijze gewenst was. Uiteraard met inachtneming van de
privacywetgeving. Ook de komende tijd zal nog veel voorzichtigheid geboden zijn, ondanks het feit dat de
regels enigszins versoepeld zijn, maar we hopen op deze manier er toch een beetje voor iedereen te kunnen
zijn.
Voorleessessies
In tijden van crisis ontstaan vaak goede ideeën. Een voorbeeld daarvan zijn de voorleessessies. Sinds eind
maart hebben we een leesgroep die per toerbeurt vier keer per week een verhaal of gedicht voorlezen. Deze
zijn te beluisteren via internet op je mobiel, tablet, laptop of pc. Tien mensen uit Markelo en Holten lezen oude
streekverhalen, maar ook leuke vrolijke verhalen en gedichten. Soms eigen gemaakt. We hebben al vele
positieve reacties hierop ontvangen. U kunt deze verhalen beluisteren via onze website, kijk hiervoor op:
www.pkn-markelo.nl/kerkradioinfo.

DIACONIE IN CORONATIJD .. OMZIEN NAAR ELKAAR ..
Inzamelingsactie voedselpakketten
Nadat de Voedselbank haar werkzaamheden tijdelijk had opgeschort, klopten een groot
aantal gezinnen aan bij Stichting Doors Wide Open. Zij hadden reeds een kleinschalige
voedselbank en hebben hun deuren opengezet voor de gezinnen die gebruikmaakten
van de noodhulp van de Voedselbank. Meer vraag naar voedselpakketten betekende
ook dat er meer levensmiddelen beschikbaar moesten komen. Als Diaconie zijn we
daarom een inzamelingsactie gestart voor houdbare levensmiddelen en is er een gift
richting Doors Wide Open gegaan voor de aankoop van versproducten.
Oproep inzameling succesvol
Aan de oproep op www.pkn-markelo.nl en Maarkelsnieuws hebben veel mensen gehoor gegeven. De afgelopen
weken hebben we tientallen dozen met levensmiddelen aan Doors Wide Open kunnen overhandigen, zodat zij
mensen uit de Hof van Twente hebben kunnen voorzien van een voedselpakket. We willen iedereen die
levensmiddelen heeft gedoneerd dan ook heel hartelijk bedanken.
Ondersteuning Voedselbank
Inmiddels is de Voedselbank weer gestart met de distributie van voedselpakketten. De Diaconie zal ook de
Voedselbank financieel ondersteunen om op deze wijze hulp te bieden aan diegene die het financieel moeilijk
hebben.
Omzien naar elkaar
Juist in deze moeilijke tijd wil de Diaconie omzien naar elkaar en daar waar mogelijk een helpende hand
toesteken. Heeft u een hulpvraag, laat het ons weten via diaconie@pkn-markelo.nl of via onze predikanten,
kerkenraadsleden of pastoraal medewerkers. Wij nemen dan contact met u op om samen te kijken naar een
mogelijke oplossing.
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NIEUW : een 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, deze loopt 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 bovenstaande
QR-code de app installeren op uw tablet of smartphone.
De app is ook te vinden in de Google Play Store-app 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.

Solidariteitskas 2020
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God
kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn
voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en
mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten
helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.
Een mooi voorbeeld
En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk lieten vocht
door en de fundering bleek aangetast. Er was een flinke restauratie nodig. Maar
de gemeente is te klein om dit zelf te bekostigen. Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan de slag met acties. Ook werden er fondsen aangeschreven
én er werd een beroep gedaan op de Solidariteitskas. De renovatie is inmiddels
in volle gang.
Uw bijdrage
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd
tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag
dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage? Binnenkort krijgt u een

brief met een acceptgiro van het kerkelijk bureau voor een bijdrage.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
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KINDERNEVENDIENST
Wat is het toch een bijzondere, moeilijke, rare en bizarre tijd, heel de wereld is in de
ban van het Coronavirus. Iedereen heeft er mee te maken, de een meer dan de
ander. Voor onze kinderen van de Kindernevendienst was het vooral thuis blijven,
geen school, geen sport en ook geen Kindernevendienst.
Toch hebben we samen met de kinderen twee mooie projecten uitgewerkt in de
afgelopen weken.
Allereerst hebben de kinderen toch Palmpasen gevierd. Ds. van der Boon heeft
tasjes naar de kinderen gebracht. In deze tasjes zat heel veel lekkers, eigenlijk voor
aan de Palmpasen takken, maar waarschijnlijk is het ook lekker opgegeten. De
kinderen zijn thuis aan de slag gegaan en hebben prachtige takken gemaakt. Een aantal kinderen hebben de
Palmpasen takken laten zien in een filmpje tijdens de digitale overdenking van 5 april.

Ons tweede project “Samen sterk”, hebben we ook met veel kinderen uitgewerkt. De kinderen hebben thuis een
prachtige poppenslinger geknipt en gekleurd. Elk poppetje staat voor iemand die de kinderen in deze tijd niet
kunnen zien, opa’s, oma’s, ooms, tantes, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes…. De kleurrijke slingers
zijn op verschillende plekken in en rond Markelo geweest en hebben daarna allemaal op de mooie kerkdeur
gehangen. We hopen dat deze slingers een gevoel van
verbondenheid hebben gegeven, we kunnen heel veel en nog
veel meer als we het samen doen.
Samen Sterk!
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Moet dat zo?
Over wat we doen en zien in
de kerk (4)

PINKSTEREN
Christenen gedenken met Pinksteren dat Jezus na zijn opstanding en
hemelvaart zijn leerlingen heeft beademd en vervuld van Gods goede
Geest. Zo konden zij met enthousiasme de goede tijding - het Evangelie - van Gods liefde voor mensen
verkondigen.
De bekendste weergave van het
pinksterverhaal vinden we in de Bijbel in Handelingen 2.
In het Johannesevangelie vallen
Pasen en Pinksteren op een dag,
namelijk Pasen.
Op de avond van de dag waarop Jezus was opgestaan, verscheen hij
aan zijn leerlingen, blies op hen en
zei: “Ontvangt de heilige Geest”
(Joh. 20, 19-23), wenste hen vrede
en zond hen op weg.

Pinksterbruidjes dansen in Borne

Symbolen van de Geest zijn de ongrijpbare wind en de vurige tongen. Beide gelden als tekenen van de Geest,
die rondwaait en van het enthousiasme (letterlijk: in de geest zijn) waarmee de leerlingen de verhalen over
Jezus vertelden.
Ook de duif is het symbool van de Geest. De duif is vanouds het teken van reinheid
en vredelievendheid (Mattheus 3, 13-17).
De liturgische kleur van Pinksteren is rood: verwijzend naar het vuur van de Geest,
als teken van bezieling. Het rood verwijst ook naar het offer: het bloed van de
martelaren die voor het geloof stierven. Maar ook voor fel en feestelijk.
In de kerk staan met Pinksteren vaak rode bloemen, pioenrozen, rode vruchten en
kaarsen, maar ook pinksterbloemen. Vroeger werden deze bloemen uitgestrooid
in de kerk door een luik in het dak, waardoor tegelijk een duif vanuit de kerkruimte
naar buiten vloog.

Pinksteren ......., nu wij Jezus niet meer kunnen zien en aanraken, wil hij
door de Heilige Geest in ons wonen: ons vullen met blijdschap, moed,
bezieling, oog en hart voor elkaar!

PINKSTEREN (2)
Naast de “liturgische viering”, is er in Nederland ook sprake van “burgerlijke vieringen”. In Noord-Holland Haarlem, Zaanstreek, Amsterdam - viert men op de zaterdag voor Pinksteren “Luilak”. Wie die dag als laatste
opstaat is de luilak. Kinderen staan die dag vroeg op en trekken met lawaai makende blikjes, fietsbellen,
belletje trekkend en kloppend op ramen door de buurt. En ..... er hoort een liedje bij: “Luilak, beddezak, staat
om 9 uren op. Negen uren, hallef tien, dan kan men luilak zien”.
Ook kennen we het vieren van de 'pinksterbloem': het is de aanduiding voor jonge meisjes die op Pinksteren
als bruidjes mooi uitgedost en versierd met bloemen worden rondgedragen of rondgeleid. Ook hier hoort een
lied bij: “Hier komt onze fiere pinksterbloem En ik wou hem zo graag eens wezen Met zijn groene kransen om
het hoofd ...........”.
Beide gebruiken, meifeesten, duiden op het verdrijven van de “winterdemon”: Weg met de winter! Leve de
lente! Beide gebruiken verdwijnen echter steeds meer uit beeld.
Dit in tegenstelling tot de Ontmoetingsdagen van de EO rond Pinksteren en het festival “Pinkpop”. Beide evenementen trekken duizenden bezoekers. De Ontmoetingsdagen zijn zeker kerkelijk gebonden. Pinkpop een
werelds festijn!
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Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond
De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na precies een maand
afgesloten. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen.
Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer van de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor
zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden.
Ook voor Markelo is een uitgave aangevraagd van de Samenleesbijbel Junior 14 stappen. Deze is gegeven aan de
Kindernevendienst, als extra materiaal waar oudere kinderen zelf in kunnen lezen en mee werken.
CP D.Rozendom en T.Hoogendam

KRINGLOOP MARTINUSKERK EN FANCY FAIR
Door de Corona crisis is de kringloopwinkel helaas een aantal weken gesloten geweest.
Wel zijn er in die periode veel mooie spullen gebracht. Onze vrijwilligers hebben de afgelopen weken, op
gepaste afstand, bergen werk verzet: de binnengekomen goederen sorteren, indien nodig schoon maken en
netjes in de stellingen plaatsen.

DONDERDAG 14 MEI HEBBEN WE DE WINKEL WEER GEOPEND, waarbij we
ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.
Dat houdt onder andere in: geen gezellige koffiehoek en zoveel mogelijk afstand houden.
Voor de kopers is het heel interessant om vooral nu toch te komen want er zijn de afgelopen maanden veel
nieuwe spullen binnengekomen.
Nu we open zijn kunnen we 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.
Voor het brengen en halen kunt u bellen met:
Linie Welmer 0611 951 057 of Jan Nijland 0622 335 199

We zijn altijd op zoek naar versterking van het team vrijwilligers. Dus wilt u meewerken in een enthousiaste
groep, neem s.v.p. contact op met één van bovengenoemde personen.

Martinushof Markelo
Boekenmarkt
Ook de boekenverkoop ligt stil vanwege de coronamaatregelen.
Zodra de deuren van de Martinushof weer opengaan hopen wij onze
activiteiten te kunnen hervatten.
U bent dan van harte welkom op onze reguliere boekenmarkt op
elke eerste donderdag van de maand van 9.30 – 12.00 uur.
Momenteel kunnen wij geen boeken innemen. Ook hiermee moeten wij wachten totdat de
Martinushof weer is geopend.
Alvast hartelijk dank voor uw begrip!
Een hartelijke groet van,
de boekenmarktcommissie
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Kerk in Actie pleit in een open brief aan onze regering dat er óók
steun naar ontwikkelingslanden moet gaan om hen te helpen de coronacrisis te overleven. Dat doet Kerk in Actie samen met 45 organisaties in internationale samenwerking.
“Zonder internationale solidariteit ondermijnen we niet alleen de
aanpak van de pandemie, maar ook de waarden van onze samenleving. Wereldwijd zullen we solidair moeten zijn met de kwetsbaren.
Dat zijn we als mensen aan onszelf en aan elkaar verplicht. Dat is
ook noodzakelijk voor de wereldwijde volksgezondheid en dus in het
Nederlands belang. Ook voor de economie en onze sociale zekerheid
is het beteugelen van deze pandemie essentieel. De meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de
epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening.
De gezondheidszorg in deze landen zal zonder extra steun al snel
bezwijken. Gemiddeld hebben deze landen vijftig keer minder artsen
en twintig keer minder ziekenhuisbedden per persoon dan in Europa.
Ook zal het virus bijvoorbeeld grote impact hebben op de voedselvoorziening en is betrouwbare informatie over het virus en de bestrijding daarvan een probleem in veel landen.”

Teruggetrokken
Kwetsbaar leven sparen
Keuzes maken
Afwachten
op ’t antwoord van de natuur
Vogels fluiten
dapper de toekomst tegemoet.
Ter Apel en Lesbos op slot
Alsof de buitenstaander binnen brengt
wat hier al rondwaart.
De ander minder van belang dan wij
Hun hel in het niet van onze angst.
Kerk dicht
Maar nieuwe wegen leiden
In deze wereldvol angst en vogelzang
Een nieuwe boodschap
Ontmoeten zonder ontmoeting.
“Uw geloof roept” zegt Jezus
Evelien vrolijk - Kerk in Actie

Voor meer
informatie
kunt u terecht
op de site van
Kerk in Actie:
kerkinactie.nl

RADIO KERKLOKAAL
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactie adres:
Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestantse gemeente 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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PINKSTEREN
Vanuit de stilte
breekt het licht,
een bries waait
uit het niets,
opent de ziel,
bezielt de tong,
vernieuwt het paasgemoed,
beroert het hart,
ontbrandt de vonk,
ontsteekt het liefdesvuur
dat wordt gevoed
door Wie het geeft,
de Geest die in je leeft.
Coby Poelman-Duisterwinkel

