‘ONTWAAK IK DAN NOG BEN IK BIJ U’
Van mij mag dit vers uit Psalm 139 worden gebruikt bij mijn uitvaart. Zo bedacht ik,
ik toen ik dit kort geleden in een meditatieboekje tegenkwam. Als ik ontwaak. Dan stel ik me een ontwaken voor in het hemelse.
Hierr worden mijn ogen gesloten, maar voorbij de grens van leven en dood, gaan ze open in een andere,
nog ongekende wereld. Zo ben ik nooit zonder God. Zo is er geen einde, maar is het sterven een overgang
naar een nieuw bestaan. In welke gedaante? Wat gaat er dan door? Dat zijn vragen waar ik het antwoord
niet op heb. Maar met de verhalen over een bijna doodervaring (BDE) neem ik wel aan, dat er een fysiek
niet zichtbare kern doorgaat. Dat wat mijn wezen vormt, mijn bewustzijn, met al de gedachten, herinneringen en
emoties, die meegaan.
Mijn unieke ik.
Hoe dat eruit ziet? Ik
stel me de vorm van
mijn eigen lichaam voor,
maar uit welke materie
bestaat dan dit nietstoffelijke lichaam?
Sommigen spreken in dit
verband van een astraal
lichaam. Maar als ik het
houd bij wat er in de bijbel staat over dit onderwerp, dan kom ik uit bij
de correspondentie van
Paulus met christenen in
Corinthe over de vraag naar de opstanding uit de dood. Daar maakt hij een onderscheid tussen het huidige
fysieke lichaam en een geestelijk lichaam straks (zie 1 Corinthiërs 15). Het zal anders zijn en toch ook
weer iets herkenbaars hebben. Het zal lijken op wat er van Jezus wordt bericht over zijn verschijningen na
zijn dood en graflegging. Hij werd niet altijd meteen herkend, maar had wel de
d zichtbare tekenen van zijn
kruisiging. Hij was meer dan een geestverschijning, want Hij at vis. Toch leek Hij ook dwars door muren
en afgesloten deuren heen te kunnen, wanneer je zijn plotselinge verschijnen aan enkele volgelingen in
een woning letterlijk
k neemt. Dat lijkt op uittredingsverhalen waarbij men niet begrensd wordt door ruimteruimt
lijke objecten. Met dit verschil dat Jezus niet uittrad, maar opstond.
Sommigen hebben bij een BDE het gevoel alsof ze zich los maken van hun lichaam en ze naar een licht
lich
toegetrokken worden. Ze voelen zich aanvaard door een wezen, dat een onvoorwaardelijke liefde uitui
straalt. Ze weten zich opgenomen in een bestaan, waar besef van tijd en ruimte is verdwenen. Terug in de
werkelijkheid zijn er weer de pijn, het verdriet en de zorg. Maar ook de herinnering aan een onbeschrijfeonbeschrijf
lijk geluk en gevoel van vrede en een inzicht in dat waar het in het leven om gaat. Niet het hebben maar
het zijn wordt belangrijker. Voor velen van hen vormt het een keerpunt in hun leven, waarna ze meer
mee oog
krijgen voor anderen en de Ander. Die Ander, die al ons denken te boven gaat, de oorsprong van het beb
staande, die alles omvat, maar daar tegelijkertijd niet mee samenvalt.
Over die Ander spreekt de dichter van Psalm 139 al met grote verwondering. God,
G
die mij kent, als geen
ander. Die weet waar ik ben en wat mij bezighoudt. Die van mijn bestaan al afwist nog voor ik was gebogeb
ren. Die mij omgeeft, van achteren en van voren. Trijntje Oosterhuis heeft er een mooi lied bij gemaakt,
gebaseerd op een vrije vertaling van haar vader Huub: Ken je mij.
Overal mag ik mij geborgen weten in Gods aanwezigheid. Ook als ik opsta, is God er al. In die betekenis
kan het hierboven aangehaalde vers zijn bedoeld, al zijn er ook uitleggers, die op grond van een tekstvaritekstvar
ant uitkomen op de betekenis van aan het einde komen, het einde van alle gedachten van en over God.
Met andere woorden: je komt er nooit mee klaar, met te bevatten hoe God is. Maar God die mij overstijgt,
weet zich met mij verbonden, dieper dan ik reik. En die verbintenis wordt niet door mijn sterven verstoord.
Dat geeft rust en vertrouwen. Gelooft u dat? MD
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Kerkdiensten
erkdiensten
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
Zondag 8 maart
Martinuskerk
10.00 uur ds. D. v d Boon
Eindcollecte: Diac /
ELSEN buurtdienst
10.00 ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / buurtdiensten
Woensdag 11 maart Brookschole
Biddag voor gewas en arbeid
15.00 uur ds. D. v d Boon
Collecte: Diaconie / C v Kerkrentmeesters
Zondag 15 maart Martinuskerk
10.00 uur ds. J. Eertink uit Rijssen
Eindcollecte:: CvK / Orgelfonds
15.00 u KINDERKERK ‘Mozes in het biezen mandje’
ma
Zondag 22 maart Martinuskerk
Met medewerking van het kerkkoor en
Afsluiting ZWO project ‘Straatkinderen
aatkinderen in Oeganda’
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: Diac / Straatkinderen in Oeganda
Vrijdag 27 maart Anholtskamp zangavond
18.45 uur hr. G. Beltman
Collecte: Diaconie
Zondag 29 maart
Martinuskerk
10.00 uur hr. G. Beltman
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds
Stokkum buurtdienst
10.00 uur mw. P. Kramer uit Laren(gld)
Zondag 5 april Martinuskerk Palmzondag
Met medewerking
king van het kerkkoor
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac /
Stille week diensten in de Martinuskerk
Ma 6 april
19.30 uur Vesper
Di 7 april
19.30 uur Vesper
Wo 8 april
19.30 uur Vesper
Do 9 april
Witte Donderdag
onderdag H. Avondmaal
19.30uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Vr 10 april Anholtskamp H. Avondmaal
15.00 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Vr 10 april
Goede Vrijdag
rijdag
19.30 uur ds. D. v d Boon
Za 11 april
Avondwake Stille Zaterdag
21.00 ds. M. Dijkstra
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
g en dat u deze naam of foto in de
digitale versie kunt laten verwijderen.

2

BIJ DE DIENSTEN
Een prachtig gebruik, om in het Brook al die jaren de
traditie om vanuit de kerk op de tweede woensdag in
maart nog nèt voordat het voorjaar begint, stil te worwo
den en ons te verwonderen…
onderen… Verwonderen over datda
gene wat ons kracht geeft om in het leven, soms tet
gen alle stormen in, overeind te blijven. Dit jaar is het
thema van de dienst ‘draagkracht’ en we gebruiken
daarbij het beeld van de ouderwetse weegschaal.
Wat voor ‘tegenwicht’ hebben we, wanneer we in ons
leven ingewikkelde en weerbarstige dingen moeten
aankijken?
Ik kijk er zelf naar uit om na negentien jaar weer in de
Brookschole te mogen voorgaan. De laatste keer dat
ik dat deed was in maart 2001. We raakten toen volvo
op in de mkz-crisis
crisis en in de komende maanden zouzo
den bedrijven geïsoleerd raken. In die tijd stuurden
we vanuit de Markelose kerk naar alle agrariërs uit
onze gemeente wekelijks (over de post, want nog niet
zoveel mensen konden mailen) een persoonlijke
brief. Met dat initiatief haalden we landelijk de pers..!
Nog steeds staat de Markelose Kerk midden in de
samenleving – nog steeds voelen we ons met elkaar
verbonden en willen we er voor elkaar zijn.
Graag tot woensdag 11 maart om 15.00 uur in de
Brookschole!
Met een
n hartelijke groet, Deodaat van der Boon

ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP
Op vrijdag 28 februari en 27 maart zijn er weer
zangavonden in Anholtskamp.
Wilt u graag naar de zangavond maar hebt u geen
vervoer, bel dan even naar 06-51307807
51307807 of 0547
0547362652. U wordt
ordt dan thuis opgehaald en weer
thuisgebracht. MD
DOOPDIENST/PINKSTEREN
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
g 10 mei is een nieuwe doopd
doopdatum gereserveerd. Iedere dopeling krijgt een ho
houten duif als symbool voor de heilige Geest, met de
doopdatum en doopnaam erop geschreven. Deze
liggen in de gedachtenishoek van de kerk, onder de
duif aan de muur, in twee handen, als symbool voor
God, die hun leven draagt. In wiens handen hun
namen staan geschreven (naar
naar Jesaja 49: 16). Op
zondag 31 mei, Pinksterzondag,
zondag, zijn alle ouders ui
uitgenodigd van wie er in het afgelopen seizoen een
kind is gedoopt. Dan kunnen zij deze duif n
na afloop
van de dienst meenemen naar huis. MD
BUURTDIENST HERIKE-ELSEN
De voorbereidingen voor de buurtdienst van zondag
8 maart moeten nog plaatsvinden, wanneer dit
kerkblad gereed komt. Welk thema we dan willen
behandelen, is bij het uitwerken van dit st
stukje nog
onbekend. Op het leesrooster staat een gedeelte uit
het evangelie van Mattheüs, waar over Jezus een
lichtglans komt en verhaald wordt van de verschi
verschijning van Mozes en Elia. Enkele volgelingen van JJezus zijn hier getuige van. Op hetzelfde moment
zoekt
ekt een vader van een jongen met epileptische
aanvallen tevergeefs om hulp bij de achter gebl
gebleven leerlingen van Jezus. Het is een verhaal van
hoogte- en dieptepunten, zoals dat ook kan gaan in
een mensenleven. Diezelfde zondag is het internat
internationale vrouwendag.
ndag. Enkele dagen later zullen we in
Markelosebroek stilstaan bij biddag voor gewas en
arbeid. Er is genoeg stof tot bezinning en overw
overweging. Genoeg om samen voor te blijven bidden,
voor wie er niet genoeg van heeft. MD

KINDERKERK OP 15 MAART
MAA

Op 15 maart is er weer een
Kinderkerk!
Deze keer staat de bijeenkomst in het teken van
Mozes in het rieten mandje.
mandje We gaan weer samen luisteren naar het bijbel verhaal, samen liedjes
zingen
n en knutselen. Ook gaan we naar een filmpje
over de reis van Mozes door de woestijn kijken en
leggen dan de link naar de 40-dagen
40
tijd en uiteindelijk ook Pasen.
We knutselen een rieten mandje dat
je uiteindelijk kunt veranderen in een
paasmandje. En wat heb je nu aan
een Paasmandje dat leeg is? Ook
hiervoor komt een oplossing…..
oplossing
Als deze Kinderkerk hetzelfde wordt als de vorige
keren, dan verwelkomen we ongeveer 25 kindjes en
gaan we er samen een gezellige en leerzame midmi
dag van maken! Natuurlijk is iedereen
ie
welkom. Ook
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en de buurman!
buurman De
Kinderkerk begint om 15:00 uur. De bijeenkomst
duurt tot ongeveer 15:45 uur en daarna is er de
mogelijkheid om wat koffie/thee/fris te drinken. We
hopen op jullie komst!

BUURTDIENST STOKKUM
Op 29 maart is er een buurtdienst in Stokkum. De
voorganger is dan mw. P. Kramer uit Laren(gld). In
het volgende kerkblad leest u daar meer over.
BIDDAG BROOK

Op woensdag 11 maart vi
vieren we met elkaar in de
Brookschole de Biddag voor
Gewas en Arbeid.
De dienst begint om 15.00
uur, maar om 14.30 is de
deur open en staan de koffie en thee klaar.

AGENDA
* Zanguur. Iedere
edere eerste maandag van de maand
leidt Bep van der Zwan de samenzang van een klein
groepje enthousiastelingen met een wisselende sas
menstelling, die mooie liederen uit het liedboek en
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andere bundels wil (leren) zingen. Dit vindt plaats
in de Martinushof tussen
ssen 19.00 en 19.45 uur.
Nieuwsgierig? Kom gewoon en doe mee, op 2
maart. MD
* Rondom de Zonneweg.
De gespreksgroep Rondom de Zonneweg komt op 5
maart weer bijeen. Aanvang: 20.15 uur. De locatie
is afwisselend bij een van de deelnemers. Dit maal
aan de Zonneweg 22, waar ook de contactpersoon
woont, John Hofman, tel. 0547 362726. De leiding
berust bij ds. Marten Dijkstra, maar het komt ook
voor dat iemand zelf een onderwerp inleidt. Met
predikanten en kerkelijk werkers uit de omgeving
hadden we het kort geleden
eleden over de jongere gen
generaties en wat hen bezielt en bezighoudt. Bij onde
onderzoek van Motivaction worden daarnaast verschille
verschillende milieus onderscheiden in de samenleving. De tijd
waarin je opgroeit heeft invloed op je doen en llaten. Waar geeft dit herkenning?
g? Waar vervree
vervreemding? En hoe verhouden de verschillende groepen
zich tot geloof en kerk? Iets om verder op in te
gaan. MD

voor Jan Willem. Als hij na de landbouwschool in
militaire
litaire dienst zit, leert
leer hij Leida Slot kennen,
waarmee hij in 1966 trouwt. Ze krijgen twee kindekind
ren, André en Miranda, ‘we hadden een rustige, lieli
ve en zorgzame vader’, zo werd gezegd. Jan Willem
werkte jarenlang bij Coberco in Markelo; eerst op
de afdeling kaasmakerij, later als
a laborant. Daarnaast zette hij zich actief in voor de Markelose geg
meenschap; bij IVN, de Molen van Buursink, hij colco
lecteerde samen met Leida voor goede doelen, oro
ganiseerde fietstochten bij de Markvogels en zorgde
voor de digitale invoer bij Stichting Heemkunde.
H
De laatste jaren genoten hij en Leida, ondanks zijn
terugkomende ziekte, van diverse uitstapjes en
fietstochten door de natuur. Ook was hij een fantasfanta
tische opa voor zijn kleinkinderen Melle, Morris en
Lieve. Vanaf afgelopen zomer woonden Jan Willem
Wil
en Leida tot hun grote tevredenheid in hun nieuwe
woning aan Erve Görkink. We wensen zijn naasten
veel sterkte toe.
Marja Zandjans
Op woensdag 15 januari kwam er toch nog onveronve
wacht een einde aan het leven van Jenny KuipersRoosdom,, echtgenote van
va Tonny Kuipers. Moeder
en schoonmoeder van Berinda en Jelle, Marike en
Ben. Trotse oma van Marlon, Siebe in herinnering,
he
Tijn, Karlien en Lieke.
Het is maandag 7 juli 1947 wanneer Jenny wordt
geboren in het gezin Roosdom, beter
b
bekend als de
Koekoek. Jenny
y groeit op als oudste zus van Gerry
en Gerrit. Na de lagere school gaat ze naar de huishui
houdschool tot ze oud genoeg is om opgeleid te
worden tot kraamverzorgster en vele plakboeken
getuigen van alle baby’s die ze heeft verzorgd. JenJe
ny was een zorgzame vrouw
vro
die altijd belangstelling
voor een ander had. Ze was druk als vrijwilliger
voor de EHBO en op de ambulance.
ambula
Ieder jaar reisde ze mee met de Henri Dunant om
anderen een fijne reis te bezorgen. Het verzorgen
van anderen zat haar in het bloed. Iets wat zich
zic uitte in haar werk maar ook in haar gezin. Het gezin
dat zo belangrijk voor haar was. En wanneer JenJe
ny’s gezondheid achteruit gaat en ze naar de AnA
holtskamp verhuist weet ze Tonny en haar gezin
aan haar zijde. ‘Pas goed op jezelf’, zei ze altijd tet
gen hen.
n. En dat deden ze ook op haar, tot het einde
toe.
Liesbeth van Berkel

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de
consistoriekamer.. Alle kinderen t/m 3 jaar zijn
welkom
elkom bij de oppasdienst. De kinderen van 4 tot
12 jaar worden hartelijk ontvangen door de leiding
van de kindernevendienst. Zij komen eerst in de
kerk maar gaan in de loop van de dienst
dienst, na het
aansteken van de lantaarn, naar de consi
consistorie.
HUISKAMERTAFEL
Iedere donderdagmorgen kunt u
vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur gezellig een kopje koffie
fie of thee
komen drinken aan de huiskamertafel in de Martinushof.. Er
zijn altijd mensen aanwezig
waarmee u een gesprek
sprek kunt
voeren. Hartelijk welkom!

Wijken Noord & Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders
Vedders-Vasters,
tel. 06-51029818
51029818
e-mail: gb.vv@kpnplanet.nl

Op 16 januari 2020 overleed op 88 jarige leeftijd
Gerrit Jan Lammertink.
Lammertink Gert Hiddink is geboren op
5 december 1931. Na het overlijden van zijn vrouw
Bertha Lammertink-Hendriksen
Hendriksen op 13 april 2019
viel het niet mee voor Gert om de draad weer op te
pakken. Langzaam ging zijn gezondheid achteruit.
De rouwdienst vond plaats bij de Kop'ren Smorre.
Een hele persoonlijke dienst waarbij zoon Jan WilWi
lem het levensverhaal vertelde en zoon Arend met
zijn dochter een film maakte van oude films en
foto's. De kleinkinderen, schoonzus Ina en buurbuu
meisje Agnes Boer, ieder voor zich, haalden mooie
herinneringen op uit het leven van Gert Hiddink.
Dat deze herinneringen de familie Lammertink mom
gen sterken
n in het dragen van dit verlies.
Dini V.

GEBOREN
Op 27 januari is Ties geboren. Ties is de zoon van
Michiel Hemeltjen en Liset Dollekamp. Het gezin
woont aan de Smitjan 42. We feliciteren hen hart
hartelijk met de geboorte van deze ‘stoere vent’, zoals ze
Ties aanduiden op het geboortekaartje. We wensen
Ties en z’n ouders Gods zegen toe nu ze met z’n
drieën zijn. Heb het goed samen!
WIJ GEDENKEN
Op 9 januari 2020 is Jan Willem Geerligs overleden
in nabijheid van zijn dierbaren.
Jan Willem werd op 2 november 1942 geboren aan
de Grotegoorsdijk op
p een boerderij genaamd ‘Nic
‘Nicolaas’. Samen met zijn oudere zus Jenneke en broer
Jan groeide hij op in een omgeving omringd door de
natuur. De natuur die altijd een passie is geweest
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Op maandag 20 januari deden wij Hendrik Jan Leeftink uitgeleide in het Crematorium te Borne. Wij
herdachten hem en zochten daarbij troost bij vele
goede herinneringen. Henk Leeftink was een harde
werker, die all heel jong aan de bak moest. Op zijn
veertiende verliet hij de Dorpsschool om Klumpers
in de roggebroodfabriek te gaan werken. Via werk
in de wegenbouw kwam hij terecht bij de kippen
van Pingo in Goor. Daar heeft hij tot aan het bere
bereiken van zijn vut-gerechtigde
chtigde leeftijd , tot zijn ze
zestigste, gewerkt. Het tekent Henk, dat hij zijn werk
met plezier deed en bovenal graag samenwerkte
met collega’s.
Henk was niet een man van veel woorden, maar wel
van daden. Samen met zijn vrouw Gerrie heeft hij
zich totaal ingezet
ngezet voor het welzijn van zijn gezin.
De laatste jaren waren voor Henk, en daarmee ook
voor Gerrie, niet eenvoudig. De dementie die steeds
meer vat op hem kreeg was er de oorzaak van dat
hij in oktober vorig jaar moest worden opgenomen
in de Stoevelaar. Wij hebben bij het afscheid in
Borne tegen elkaar gezegd, dat we het overlijden
van Henk daarom als een letterlijk over
over- lijden
mochten ervaren.
Tijdens de overdenking stonden we stil bij de wijze
waarop Gód in het leven van Gerrie en Henk aa
aanwezig is geweest
est en we bedachten ons, dat waar
God geen andere handen en voeten dan de onze
heeft, Hij er zeker wàs en ís en zàl zijn, waar me
mensen naar elkaar op zorgvuldige wijze omzien.
Moge de troost van goede herinneringen en de o
onderlinge verbondenheid het gezin L
Leeftink bijblijven
als een bron van kracht om verder te gaan.
Ds. Deodaat van der Boon

Larenseweg samen met haar tweelingbroer Piet,
groeit Minie op aan de Potdijk. Ze heeft twee jongejong
re broers en een oudere zus. Na de oorlog gaat ze
als ‘bleekneusje’ naar een vakantiekolonie in OostOos
voorne om aan te sterken. Bij terugkomst helpt ze
haar moeder die ziekelijk is, volgt ze de HuishoudHuishou
school en gaat daarna aan het werk bij camping
Hessenheem, waar ze indertijd de leiding had over
het keukenpersoneel.
In 1959 trouwt ze met Wim Janssen. Na twee jaar
Hengelo verhuizen ze terug naar de ouderlijke
ou
woning, waar Minie ook haar vader verzorgt. Minie en
Wim krijgen drie zoons, Jan, Bert en Mark. Ze is
een maatschappelijk betrokken vrouw en jarenlang
actief in de politiek voor de PvdA. Ze genoot tevens
van de wandelclub, hielp mee tijdens motorcrosmot
swedstrijden en was lid van de EHBO. Daarnaast
werkte ze bij restaurant De Poppe en de CoöperaCoöper
tie. Minie en Wim werden de trotse oma en opa van
zeven kleindochters, die graag aan de Potdijk kwakw
men logeren. Volgens haar dierbaren was Minie
zorgzaam, eerlijk
erlijk en iemand met een groot hart.
We wensen Wim en haar familie veel sterkte toe.
Marja Zandjans
Op zaterdag 25 januari deden we Joke Plas-Best
uitgeleide vanuit de Martinuskerk, naar haar laatste
rustplaats hier in Markelo, waar zij bij haar man
werd
rd bijgezet. Joke werd op 13 augustus 1931 geg
boren in Amsterdam. Amsterdam, de stad waar ook
haar man Chris vandaan kwam. Joke en Chris
trouwden op 2 juni 1956 en kregen twee kinderen,
Jolanda en Maikel. In 1976 verhuisde het gezin Plas
naar de Kluunvenneweg
eg in Markelo. Een hele verve
huizing, waarbij het huis waarin zij gingen wonen
grondig moest worden opgeknapt. Chris en Joke
hebben met heel veel plezier jaren in Markelo geg
woond. Ze voelden zich thuis op de plek en in de
buurt, en voelden zich ook opgenomen in de Markelose samenleving. Maar, op een gegeven moment,
de kinderen waren al lang het huis uit en Chris en
Joke raakten wat op leeftijd, werd het verbouwde
boerderijtje met tuin en bijgebouwtjes te groot.
Zonder al te veel gedoe werd het verkocht en gingi
gen ze in Delden wonen. In Delden kenden ze heh
laas maar een paar goede maanden. Joke werd geg
troffen door een TIA en de gevolgen van dementie
werden bij Chris ernstig voelbaar. Na het overlijden
van Chris in 2010 bleef Joke nog maar kort in DelDe
den. Een paar jaar later kwam er een plekje vrij en
nam Joke haar intrek in een aanleuningwoning op
Anholtskamp. Daar voelde zij zich thuis. Vanaf de
vroege herfst van het vorige jaar moest Joke het
bed houden. Haar krachten waren sterk afgenomen
en zo overleed zij op maandag 20 januari op de
leeftijd van 88 jaar.Wij gedenken haar met dankdan
baarheid.
Ds. Deodaat van der Boon

Op 20 januari overleed op 79-jarige
jarige leeftijd Hendrik
Daggert van de Voordesdijk 6. Bijna 50 jaar was hij
getrouwd met zijn levensmaatje Sonja van der
Veen. Hendrik was
as een man die erg geïnteresseerd
was wat er in de wereld gebeurde en hij had er ook
een mening over. Maar ook in zijn directe omgeving
toonde hij zijn interesse en meelevendheid, vooral
wanneer mensen in moeilijke omstandigheden ve
verkeerden. Dat typeerde Hendrik.
endrik. In de dienst van a
afscheid en herinnering, die gehouden werd op 25 jjanuari in de Martinushof, bleek overduidelijk hoe hij
hierin ook door zijn naasten en de omgeving werd
gewaardeerd. Hendrik zat vol humor maar kon ook
piekeren. Hij had vragen, vragen
en aan het leven,
vragen aan God. In de afscheidsdienst verbonden
wij Hendrik met Prediker uit de Bijbel. Een man vol
levenswijsheid maar die desondanks de nodige vr
vragen heeft. Centraal in de dienst stond het woord
‘um-zeen’,
zeen’, omzien naar elkaar. Want dat w
was volgens Hendrik het allerbelangrijkste in het leven. Zo
heeft hij geleefd en zo zullen Sonja, de zussen,
zwagers, neven en nichten hem herinneren. Op de
begraafplaats aan de Goorseweg legden we Hendrik
ten ruste in het vertrouwen dat God naar hem zal
‘um-zeen’.
Ds. Rob. Nijhuis

Op donderdag 6 februari stierf Janna WibbelinkOostervelt in het ziekenhuis in Deventer op de leeflee
tijd van 88 jaar. Janna kwam van Okkenbroek,
waar
ar ze met twee oudere broers opgroeide. De ooroo
logsjaren brachten zorgen met zich mee, toen een
van hen te werk werd gezet in Duitsland. Als jonge
meid kreeg Janna werk bij een school, kerk en parpa
ticulieren in huis. In diezelfde periode leerde ze de

Nadat ze een korte periode op Anholtskamp had
gewoond is op 21 januari 2020 Minie JanssenHellinga op de leeftijd van 85 jaar overleden. Daa
Daarvoor had haar man Wim haar een tijdlang liefdevol
verzorgd. Geboren op 29 september 1
1934 aan de
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Markelose
se Jan Wibbelink kennen, met wie ze in
1953 trouwde en aan de Brummelaarsweg kwam
wonen. De geboorte van hun enig kind, dochter
Hennie, was een lang gekoesterde wens. Haar
komst gaf naast geluk ook zorg, toen bleek dat zij
het syndroom van Down had. Tot hu
hun geruststelling
heeft zij echter een goed thuis gevonden in de
buurt van Raalte. Speciaal voor Hennies 50ste verjaardag in maart 2020 had Janna al een knuffelbeer
klaar liggen met een lief briefje erbij
erbij. Na het overlijden van Jan in 2017 vond Janna bezigh
bezigheid bij de
dagverzorging. Ze kon met hulp van buren, kenni
kennissen en de thuiszorg zelfstandig blijven wonen aan
de Schoolstraat, waar ze in 1994 naartoe was ve
verhuisd met haar man en vrijgezelle zwager. Hier was
je welkom, mede dankzij de gastvrijheid van Jann
Janna,
een lieve, zorgzame en bescheiden vrouw. Ds. M.
Dijkstra

Dit jaar was er voor het eerst de mogelijkheid om
digitaal middels de QR code een toezegging te geg
ven. Van deze mogelijkheid hebben al veel dorpsdorp
genoten gebruik gemaakt.
Vanzelfsprekend
prekend bleef de mogelijkheid bestaan de
gift op het formulier aan te geven.
Aan het kerkelijk bureau de nobele taak alles goed
te verwerken.
Ook konden de Noabers via de QR een gift overmaoverm
ken voor het onderhoud en behoud van de MartiMart
nuskerk.
Afgelopen dinsdagavond,
nsdagavond, 4 februari was de telte
avond.
We zijn heel erg blij dat we kunnen vertellen dat u
ruim € 162.000 heeft toegezegd en de
d ervaring
leert ons dat in de komende weken er zeker nog
een mooi bedrag bij gaat komen.
De verwerking van de digitale toezeggingen
toezeggin
en
Noabers is hier nog niet in meegenomen.

VRIJE WEEK
In de laatste week van maart neem ik mijn tweede
vrije week van dit jaar op en zullen anderen zo n
nodig voor mij waarnemen.
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wij zijn trots op onze vrijwilligers en heel
dankbaar voor uw gulle gaven!

Vorming
rming en toerusting

Diaconie

Moet dat zo?
Over wat we doen en zien in de kerk (3)

COLLECTEBESTEMMINGEN
Op 22 maart houden we een collecte voor het ZWO
ZWOproject: opvang van de straatkinderen
kinderen in Kampala
Kampala,
Oeganda. Deze dienst is tevens de afsluiting van
het project. In deze dienst zal een vertegenwoord
vertegenwoordiger van kerk in Actie in Nederland ons informeren
wat met de opbrengst van ons jaarproject gedaan
kon worden in Kampala.
Hebt u een collecte gemist en wilt u toch graag bijdragen aan de collecte?
Dat kan; u kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Diaconie NL65 RABO 0340700327 met
vermelding waarvoor de gift bestemd is.
Alvast hartelijk dank.

De veertigdagen tijd – voorbereiden op Pasen
Pasen is het belangrijkste
rijkste christelijke feest. Wij vievi
ren deze dag vanuit ons geloof dat Jezus is opgeopg
staan uit de dood, op de derde dag na Zijn kruisikruis
ging.
De veertigdagentijd is een periode van vasten en
bezinning, voorafgaand aan Pasen. Het getal 40
komt ook in de bijbell voor en staat voor 'voorberei'voorbere
den'. In het Oude Testament staat hoe het volk IsI
raël 40 jaren door de woestijn trok voor zij in het
beloofde land Kanaän konden gaan wonen. In het
Nieuwe Testament staat dat Jezus zich 40 dagen in
de woestijn terugtrok voordat
voord
Hij naar buiten trad
als de Messias.

Kerkrentmeesters

Toen er in de eerste paar eeuwen
ee
na Jezus opstanding een kerk ging ontstaan, kwamen er vaste regels en gebruiken tijdens
dens de lijdenstijd, waaronder
het vasten. Later versoepelden deze gebruiken.
Er wordt in de zes zondagen
vóór Pasen door lezingen
gen en lieli
deren naar Pasen toegeleefd.
De laatste week vóór Pasen heet
de ‘Goede Week’, waarin de
laatste dagen van Jezus worden
herdacht.
Beginnend met Palmzondag, zijn
in onze gemeente in die week
elke avond vieringen. Maandag,
Ma
dinsdag en woensdag staan dit
jaar enkele liederen van de MatMa
thäus Passion centraal.
traal.
Op Witte Donderdag wordt met
de viering van het Heilig
Avondmaal het Laatste AvondAvon
maal van Jezus met zijn leerlinleerli

In de periode van 18
januari t/m 1 februari
is de a
actie Kerkbalans
geweest.
Deze jaarlijkse actie
heeft als doel geld in
te zam
zamelen om de
kerkelijke activiteiten
voor jong en oud m
mogelijk te maken.
Ruim 100 vrijwilligers zijn voor de PG Markelo
Markelo, Martinuskerk voor alle Markeloers, op pad gegaan.
De enveloppen voorzien van het toezeggingsform
toezeggingsformulier en mooie folder met kleurplaat voor de kinderen
is bij alle leden bezorgd.
Maar ook zijn deze allemaal weer op
opgehaald.
Wat een kilometers hebben deze vrijwilligers gel
gelopen voor onze kerk.
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gen herdacht.
Op Goede Vrijdag staan we stil bij de kruisiging, om
op Stille Zaterdag de nieuwe Paaskaars de kerk
binnen te dragen, licht dat hoop uitstraalt.

kunnen beginnen
nen en dat God een nieuwe toekomst
to
geeft.
Wilt u zelf de veertigdagentijd bewuster beleven?
Er zijn meerdere kalenders verkrijgbaar,
ve
o.a. bij de
Protestantse Kerk Nederland.
U kunt deze zelf bestellen, ook zijn er enkele beb
schikbaar op het kerkbureau.

Op Paasmorgen vieren we de opstanding uit de
dood. Pasen betekent dat wij als mensen o
opnieuw

Jeugdwerk
KNUTSELCLUB
Op donderdagavond 27 februari en op donderdagavond 26 maart wordt er weer geknutseld in de
Martinushof. Alle kinderen in de basis
basis-schoolleeftijd
zijn van harte welkom. Het is van 18.30 tot 19.30
uur en de kosten zijn 1 euro per kind. Aanmelden is
niet nodig en vriendjes
s en vriendinnetjes zijn n
natuurlijk
lijk ook van harte welkom. Heb je vragen over
de knutselclub neem dan contact op met Herma B
Bonenkamp,
Bonenkampherma@gmail.com of bel 06
06-12435648.
KINDERNEVENDIENST
Project Kindernevendienst
We gaan op weg naar Pasen – ook met de kindern
kindernevendienst. Dit jaar lezen we de verhalen over de ui
uittocht uit Egypte, zoals die beschreven staan in het
boek Exodus.
Het project dat we hieraan verbinden loopt uit in het
Paasontbijt, dat op 1e Paaasdag in de Martinushof
vooraf gaat aan de zondagse eredienst deze Paa
Paasmorgen. Het prachtige verhaal van Exodus zit vól met geheimen, die alle zeer de moeite waard zijn om daar
met aandacht naar te kijken.
Met de leiding van de kindernevendienst bereide
bereiden
n we elke zondagse bijeenkomst grondig voor. We besprebespr
ken met elkaar het verhaal, denken na over de mogelijkheden voor een aansluitende verwerking, zodat het
niet alleen maar ‘knutselen op zondagmorgen’ wordt. Het is zó belangrijk om onze kinderen verhalen
verhale mee te
geven als bagage in hun leven. Verhalen, die voor hen de moeite waard zullen blijven.
Door de leiding van de kindernevendienst wordt hier hard aan gewerkt. Je kunt wel zeggen: met hart en ziel.
Hieronder vermeld ik alvast de onderwerpen voor
zondag 1 maart
Exodus 3: 1 – 18 ( De
roeping van Mozes)
zondag 8 maart
Exodus 4: 18 – 31 (Mozes gaat naar terug naar het land waar hij is
opgegroeid)
zondag 15 maart
Exodus 6: 2 – 9 en 6:
28 – 7: 7 (Mozes wordt voor de tweede keer
geroepen.
pen. hij kan er niet onderuit)
zondag 22 maart
Exodus 7: 8 – 25 (de
eerste plaag in Egypte)
zondag 29 maart
Exodus 9: 13 – 35 (de
zevende plaag)
zondag 5 april
Exodus 11: 1 – 10
(Palmzondag!)
Het zou prachtig zijn, wanneer we het aantal
kinderen voor de nevendienst wat omhoog
konden brengen. Het is misschien niet altijd
waar, maar hier geldt zeker: ‘hoe meer zielen,
hoe meer vreugd!’

d
de komende zondagen:

Tijdens de kerkdienst waarin de kinderen van de nevendienst bezig
zijn met het project over Mozes en het volk Israël op weg naar de
bevrijding uit Egypte, zingen we iedere zondag één vers van het
projectlied: gezang 806: 1 ‘Zo maar te gaan met een stok in je hand’

Met een hartelijke groet,
Deodaat van der Boon
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lid. Kun je nagaan hoe
h
gezellig het is om in ons
koor te zingen!

Algemeen

Helaas is onze vaste dirigente Marjan Klaasen nog
steeds ziek. In het laatste halve jaar 2019 t/m de
kerst waren we erg blij met onze tijdelijke dirigendirige
te Elly van der Bie en van haar hebben wij ook afa
scheid genomen
nomen met applaus en een bloemetje.
Voor de eerste helft van 2020 hebben we gelukkig
weer een tijdelijke dirigent gevonden. Het is de
heer Jan Jaap Nuiver uit Zutphen en de eerste
paar repetities zijn in een erg vrolijke stemming
verlopen dus dat belooft nog wat de komende tijd.
U zult van ons horen op 22 maart in de kerkdienst
waarin het ZWO project voor de straatkinderen
straatkind
in
Kampala (Oeganda) wordt afgesloten.
afg
Ook werken
we mee aan de vesper op maandag in de Goede
week en zingen we in de kerkdienst op palmzonpa
dag. Allen hartelijk welkom en houdt u ook zo van
zingen (en lachen) kom dan eens vrijblijvend op
een repetitieavond (maandag).
(maa

HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING MARKELO

KOFFIEOCHTEND
Woensdagmorgen
orgen 11 maart
hebben wij een ambassadeur met
geleidehond uitgenodigd. Hij komt ons wat
vertellen
over
het
Koninklijk
Nederlandse
Geleidehonden Fonds.
Hun missie is zoveel mogelijk mensen met een
beperking een fijner leven te geven met een
speciaal opgeleide hond. Een geleidehond vergroot
de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid.
Deze vakkennis zetten ze ook in voor mensen met
andere beperkingen: bijvoorbeeld mensen met
een rolstoel etc.
De aanvang is om 10.00 uur in de Martinushof te
Markelo. Een ieder die geïnteresseerd is, is van
harte uitgenodigd. De kosten zijn €5.00 incl. koffie.
Opgave bij Leidy ter Haar tel. 0547 361733.

BOEKENMARKT
Ben je al een tijdje naar een
leuke vriend op zoek?
zoek
Ga dan naar de boekenkast en
zoek een prachtig boek.
Want als je je alleen voelt is het
echt ontzettend fijn
dat er op de wereld zoveel leuke
boeken zijn.

Door ziekte kon Johanna
ter Steege helaas onze
verenigingsavond op 30
januari jl. niet bezo
bezoeken. Gelukkig heeft ze
nog een gaatje in haar
drukke agenda weten te
vinden. Op donderdagavond 12 maart is
zij te gast bij ons. We
beginnen om 20.00 uur
in de Martinushof. Samen met haar vriendin Dini
Schreurs uit Markelo verzorgt Joha
Johanna deze
avond. Zoals de meesten wel zullen weten is JJohanna een bekende Nederlandse actrice, ze spee
speelde in diverse films
ilms en was initiatiefneemster van
het theaterspektakel “Hanna van Hendrik”. Het
bestuur nodigt iedereen van harte uit en hoopt v
vele dames te mogen begroeten!

a
Ook in 2020 bieden we weer volop tweedehands
boeken aan.
U bent van harte welkom op onze reguliere boebo
kenmarkt op de don
nderdagen 5 maart, 2 april, 7
mei en zo verder op elke eerste donderdag van de
maand van 9.30 – 12.00 uur.
Let op!!!
Extra boekenmarkt op zaterdag 25 april van
10.00 uur tot 13.00 uur
De
e opbrengst van de boekenmarkt wordt geheel
besteed voor
or aanschaf van gebruiksvoorwerpen
voor de Martinuskerk of de Martinushof.

KERKKOOR
In januari hebben we een gezellige ledenvergad
ledenvergadering gehad met eerst de behandeling van de gebruikelijke officiële stukken
ken zoals het jaarverslag
en het financieel verslag.

Bent u in het bezit van overcomplete boeken?
Wij zullen er blij mee zijn.
Bel dan een van de onderstaande nummers:
0457- 361999 (Harm Linde)
0547- 362140 (Diny Compagner)
0547- 362740 (Riet Straalman)
0547- 363890 (Martinushof)

Er waren ook
twee
jubilarissen die in
de bloemetjes
zijn gezet en
een cadeautje
kregen: Betty
Noteboom en
Herman Daggert. Beide al
40 jaar lang

Kom gerust eens kijken in de Martinushof,
Kerkplein 41, Markelo
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Zo 23

februari 2020
Exodus 2:11-22

Ma 24

Spreuken 5:1-14

Di 25
Wo 26
Do 27
Vr 28

Spreuken 5:15-23
Matteüs 6:1-18
Matteüs 6:19-34
Matteüs 7:1-12

Za 29

Psalm 51

Zo 1
Ma 2
Di 3
Wo 4
Do 5
Vr 6
Za 7
Zo 8
Ma 9
Di 10
Wo 11
Do 12

maart 2020
Exodus 2:23-3:10
Exodus 3:11-22
Exodus 4:1-17
Exodus 4:18-31
Exodus 5:1-18
Exodus 5:19-6:13(-25)
Matteüs 7:13-23
Matteüs 7:24-8:1
Prediker 1:1-11
Prediker 1:12-2:11
Prediker 2:12-26
Prediker 3:1-15

Vr 13

Prediker 3:16-4:3

Za 14
Zo 15
Ma 16

Prediker 4:4-16
Prediker 4:17-5:8
Prediker 5:9-19

Di 17

Prediker 6:1-12

Wo 18
Do 19
Vr 20
Za 21
Zo 22
Ma 23
Di 24
Wo 25
Do 26

Prediker 7:1-14
Prediker 7:15-29
Prediker 8:1-9
Prediker 8:10-17
Exodus 6:26-7:13
Exodus 7:14-25
Exodus 7:26-8:11
Exodus 8:12-28
Exodus 9:1-12

Vr 27

Exodus 9:13-35

Za 28
Zo 29

Exodus 10:1-20
Exodus 10:21-11:10

van Dijk van het NBG. ‘Een bijbeltekst komt heel
anders binnen wanneer je ernaar luistert dan
wanneer je
e de passage leest. We zijn er enthousienthous
ast over en hopen dat ‘Dagvers’ mensen helpt om
elke dag met de Bijbel te leven.’
In de podcast wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt. Luisteren naar Dagvers duurt ongeveer drie
minuten. Aanmelding kan via Spotify en andere
podcast-apps.
Meer informatie is te vinden via onderstaande link.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: D. Rozendom en T. Hoogendam
Link: www.debijbel.nl/dagvers

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

KRINGLOOP MARTINUSKERK / FANCY FAIR
Klagen helpt
Ja, maar ...
En als ... Ga!
Net op tijd
Werkoverleg mislukt
Verzwaring
Kennen en herkennen
Hogere bouwkunde
Kringloop
Onderzoeksmethode
Wat maakt het verschil?
Tijdsbeeld
Wat is de zin van het
bestaan?
Niet alleen
Belofte maakt schuld
Geniet van wat je hebt ...
... wat heb je er anders
aan?
Realistisch denken
Wees geen perfectionist
Het leven is eindig
Levensgenieters
Wie spreekt er eigenlijk?
Verzet is bloedlink
Overal kikkers
Apart
Geruimd
Na hagel komt ... nog
steeds verzet
Kaalslag
De laatste sslag

De Kringloopwinkel aan het Kaasplein is half januari geopend en heeft een goede start gemaakt.
Tijdens de openingsuren is het gezellig druk met
me
belangstellenden, kopers of mensen die gewoon
even binnen lopen voor een praatje, kop koffie
of thee. Daar zijn we ontzettend blij mee want
daar doen we het voor.
De openingstijden zijn: donderdag van 9.30 12.30 uur en zaterdag van 9.30 - 13.00 uur.
Nu we zo goed verkopen moet er ook weer aanaa
vulling
ling komen. We hebben nu de ruimte en kunnen bijna alles wat u niet meer nodig hebt en in
goede staat is gebruiken. U wilt weten wat we
kunnen gebruiken? Nou, speelgoed,
s
vazen, glazen,
serviezen en andere huishoudelijke spullen. Ook
kleine meubels, zoals kleine kasten, tafels en stoesto
len, maar ook gereedschappen.
Geen groot witgoed of koelkasten.
U mag het tijdens de openingstijden brengen
bre
maar
wij kunnen het ook bij u halen. Daarvoor even belbe
lenen met: Linie Welmer 0611 951 057 of Jan NijNi
land 0622 335 199.
Wilt u ook meehelpen
helpen in een enthousiaste groep
als vrijwilliger? Neem
eem dan contact op met één van
bovengenoemde personen.
HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestantse gemeente
Markelo prijs stelt op een bericht van geg
boorte 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 wijkwij
predikant of het kerkelijk bureau in de
Martinushof.
Bij een niet-kerkelijke
kerkelijke uitvaart kan dat op
verzoek ook worden beperkt tot de naam,
datum en leeftijd.

NBG-podcast ‘Dagvers’
Per 1 januari 2020 is het Nederlands Bijbelgenoo
Bijbelgenootschap (NBG) gestart met een dagelijkse podcast,
‘Dagvers’. De podcast opent met de bijbeltekst
van de dag uit het NBG-leesrooster
leesrooster voor het jaar
2020. Daarna volgt een korte uitle
uitleg en een vraag
of opdrachtje om mee te nemen de dag in.
‘Podcasts zijn een mooie manier om de Bijbel
dichtbij mensen te brengen’, zegt uitgever Stefan
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Een paasgroet aan een gevangene doet goed.
Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht
wordt en dat er mensen
mense zijn die zich inleven in
hun situatie. Het is goed om de boodschap van
Pasen elk jaar opnieuw door te geven.
De kaarten worden onder leiding van een justitiejustiti
predikant ontworpen door gedetineerden.
In 2020 is het thema 'Sta op'.
op'
Het resultaat is een kruis
kru
van takken met als
tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de LeL
vende!

Zondag 22 maart hopen we het geld voor de
straatkinderen van Kampala aan te bieden
aan Evelien Vrolijk, zij is de consulent
consulente van
Kerk in Actie.
Samen met de kinderen en
de gemeente van de Mart
Martinuskerk is ZWO / KerkinActie
groep het afgelopen jaar druk
geweest met het project
”straatkinderen in Oeganda”.
Niet alleen wilden we h
helpen
deze kinderen een toekomst
te bieden en scholing te g
geven, maar ook het team van
bevlogen sociaal werkers in
Oeganda wilden we zo laten
merken dat we grote waard
waardering hebben voor hun werk.
Deze mensen helpen de ki
kinderen, zodat ze weer naar
hun eigen dorp terug te k
keren, zo mogelijk na een va
vakopleiding.
Zij maken contact met kind
kinderen die ze op straat tegenk
tegenkomen: kinderen die rondzwe
rondzwerven, bedelen of proberen iets te verkopen.
Kerk in Actie werkt samen met verschillende O
Oegandese partnerorganisaties om de kinderen op
straat goed te helpen.
Ruim 10.000 kinderen uit o.a. de Noord
NoordOegandese regio Karamoja leven naar schatting
op straat in Kampala, 500 kilometer van hun g
geboorteregio vandaan. Zij dachten een beter leven
in de stad te krijgen. Maar de reali
realiteit is dat veel
kinderen bedelen en dagelijks te maken hebben
met geweld. De bewoners van de Oegandese
hoofdstad
ergeren
zich aan de kinderen
en de pol
politie pakt hen
vaak keihard aan. Het
stadsbestuur
van
Kampala wil geen b
bedelende kinderen op
straat en st
stuurt ze
met harde hand terug
naar K
Karamoja. Maar
velen komen daarna
weer terug naar de
straten van Kampala.
De spaardoosjes en kijkdoos en collectes hebben
samen een mooi bedrag opgebracht.
Hoeveel? Dat kunt u horen op zondag 22
maart in een speciale dienst.

Vanuit de penitentiaire inrichtingen kwam de
vraag of het niet anders georganiseerd kon worwo
den. Waar de ene gevangenis overspoeld werd
met kaarten, kreeg de andere er bijna geen en
daarom worden de kaarten nu door ons, de ZWOgroep, opgestuurd naar het dienstencentrum van
de kerk.
De kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld
over gevangenissen en tbs-klinieken
tbs
in Nederland
en in het buitenland. Op deze manier krijgen zoz
veel mogelijk
lijk gedetineerden een paasgroet.
Bij de paasgroet ontvangen de gedetineerden een
extra kaart met een postzegel, die u er opgeplakt hebt, om zelf naar iemand te sturen. Daar
wordt altijd dankbaar gebruik van gemaakt.
We denken het als volgt te gaan doen: U ontvangt
na afloop van de dienst op 22 maart van de ZWOgroep een enveloppe met 2 kaarten die aan elkaar
zitten. Op één kaart schrijft u eventueel een wens
en op de andere kaart plakt u een postzegel op de
aangegeven plek. (Liever niet uw naam op de
kaartt zetten). De week erop (29 maart) kunt u de
kaart weer meenemen. (Mocht u dan verhinderd
zijn, dan is de brievenbus van de kerk of het KerKe
kelijk bureau ook een oplossing).
Daarna verstuurt de ZWO-groep
ZWO
deze kaarten
naar het dienstencentrum van de Protestantse
Protest
Kerk.
Als groet op de Paaskaart kunt u bv. schrijven:
U bent in onze gedachten.

ZAALVERHUUR MARTINUSHOF
Voor al uw vergaderingen /
bijeenkomsten /workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info
Jeroen Noltus
tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl
martinushof@pkn

PAASGROETEN-ACTIE
ACTIE 22 maart
Pasen, het verhaal van de Levende.
Doen we dit jaar als Martinuskerk ook weer mee
aan de Paasgroeten-actie?
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Van 4 april tot en met 10 mei staat Markelo in het
teken van 75 jaar Vrijheid. Vrijheid die we te
danken hebben aan verzetsstrijders
strijders en
geallieerden. Vrijheid die niet va
vanzelfsprekend is
en die we moeten doorgeven.
geven. Iedereen is daarom
welkom op de verschillende herdenkingen en
festiviteiten die door de Stichting Herdenken en
Vieren Vrijheid Markelo georganiseerd worden.
Koester de vrijheid en kom ook!
4 april t/m 10 mei: 75 jaar terug in de tijd in het Beaufort en Eungs Schöppe
Aan de hand van foto's, film, oorlogsvoorwerpen en -kleding wordt een
en goed beeld gegeven van de tijd rondom
de mobilisatie, bezetting en bevrijding van Markelo.. Kijk voor de openingstijden op de websites
website
www.hetbeaufort.nl en www.eungsschoppe.nl
www.eungsschoppe.nl.

Wandelroute Sporen WO2
Een
en 7 km lange wandelroute leidt je naar 13 plekken in
en rondom Markelo waar de oorlog zijn sporen heeft
nagelaten. Speciaal zijn, naast de extra
informatieborden, de schilderijen in het teken van '75
jaar Vrijheid' die geplaatst worden door de Kunst
Stichting Markelo. De routebeschrijving is gratis
grat
verkrijgbaar bij Het Beaufort (start), het Infocentrum,
Eungs Schöppe, het Wapen van Markelo en Landgoed
Kattenbergse Hoeve.

Zaterdag 4 april: Opening tentoonstelling en expositie
De tentoonstellingen worden feestelijk geopend op
zaterdag 4 april om 11.30 uur bij het Beaufort. De
toneelvereniging Bilderdijk zal de viering levendig omlijsten
met hun toneelspel, zowel tijdens de opening als langs de
wandelroute. De aanwezigheid van de legervoertuigen van
Keep Them Rolling Markelo maakt de beleving compl
compleet.

Extra voorstellingen in het Beaufort
9 april - Mieke Aalderink met de eenakter ‘Koffers in
oorlogstijd’,, een waargebeurd verhaal van een Joods
meisje.
16 april - De thriller ’Ballon’, over de vlucht in een
zelfgemaakte luchtballon van de DDR naar het vrije westen.
22 april - Indrukwekkende docufilm ‘De Buisweerd’
Buisweerd’,
onderduikadres bij de Wippert.

Activiteiten basisschoolleerlingen en senioren
Om de kinderen mee te nemen in het vieren van 75 jaar Vrijheid staat voor hen op 8 april een excursie gepland.
De leerlingen van de hoogste groepen gaan naar het Memory Museum
useum in Nijverdal,
Nijverdal op de terugweg bezoeken
zij de Canadese begraafplaats in Holten.
Op 22 april leggen dezelfde leerlingen in het kader van Adopteer een Monument bloemen bij de oorlogsgraven
en het Monument op het Beaufortplein en bezoeken ze aansluitend de fototentoonstelling in het Beaufort en
de expositie in Eungs Schöppe.
De senioren in Markelo worden uitgenodigd om op 15 april een bezoek aan de fototentoonstelling
foto
in het
Beaufort te brengen en de expositie in Eungs Schöppe te bezichtigen.
Aansluitend gaat men naar het Memory Museum in Nijverdal en wordt de Canadese Begraafplaats in Holten
bezocht.

Zondag 3 mei: Markelo viert vrijheid!
Houd 3 mei vrij in je agenda! Op deze zondag organiseren de Stichting Herdenken en Vieren Vrijheid Markelo
en Markelo Events tal van activiteiten door en voor Markeloërs. Dit alles vindt plaats op het Kaasplein, voor
deze dag omgetoverd tot Vrijheidsplein.
Programma
11.00u – Vrijheidsdienst met medewerking van de Fanfare en de zanggroep van de Folkloristische Vereniging,
voorgegaan
gegaan door dominee Rob Nijhuis.
12.30u - Vrijheidslunch en een toost op 75 jaar Vrijheid.
14.00u - Vrijheidsconcert met medewerking van de Fanfare en veel andere Markelose artiesten,
artiesten koren en
korpsen,, soliste Mieke Ter Heyne, de Highland Regiment Pipes and Drums en het Semi Militair Tambourkorps
uit Hengelo.
Alle optredens staan in het teken van oorlog en vrijheid
vrijheid. Na het concert wordt er nog even doorgefeest met de
Remix Partyband. Ook is er gelegenheid om te genieten van heerlijke gerechten in het pop-uprestaurant op het
plein.
De toegang is gratis!

Herdenkingen op 4 mei
Op 4 mei staan we stil bij alle oorlogsslachtoffers. Vanaf 18.00u zijn er herdenkingen op het Ereveld van de
Begraafplaats in Markelo, bij het Gemeentelijk Monument op het Beaufortplein en bij het Provinciaal
Overijssels Verzetsmonument
tsmonument op de Markelose Berg.
Hieraan wordt medewerking verleend door de Fanfare en de Ontario Pipe & Drumband.
Meer informatie over bovenstaand programma is te vinden op de Facebookpagina van Stichting Herdenken en Vieren
Vrijheid Markelo en op Maarkelsnieuws
elsnieuws.nl

NATUUR
Wij zien in de natuur zoveel
overklaarbare dingen,
zoveel wonder.
Het ‘verwondert’ mij geenszins
als in het natuurlijke leven het
bovennatuurlijke meespeelt.
Voor mij staat het vast dat het
natuurlijke er niet zou zijn als het
bovennatuurlijke er niet was.
Dat er geen God zou zijn als er geen
mens was, en er geen mens zou zijn als
er geen God was.
Zo is de cirkel van leven en liefde rond.
De kleine mens, de grote God.
Uit: Met hart en ziel van Toon Hermans

