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     ‘N MOOI’N KRÖNNENZOMMER 
 
Pas onlangs kwam ik er achter dat het woord krönnenzommer een Twentse aanduiding is van nazomer. Wil 
het gelijknamige verzorgingshuis in Hellendoorn hiermee aangeven dat mensen in deze instelling in een le-

vensfase zitten dat richting de herfst gaat? Wie op zijn oude dag daadwerkelijk kan genieten van een mooie 
tijd, mag van geluk spreken. Datzelfde geldt voor hen, die goed door een zware operatie heen zijn gekomen. 
Hun herstel kan worden ervaren als een nieuwe kans van leven. Sommigen die de 80 passeren zeggen in 
reservetijd te leven. Alles wat zij nog meemaken en doen beschouwen ze als een toegift. In september zag ik 
wat oudere echtparen tijdens warme, zonnige dagen er samen op uittrekken, nu ze die kans nog kregen. De 
een op de fiets, de ander op een scootmobiel. Mooi om te zien. 

 
Nu de dagen korter worden, 
komt de tijd dichterbij dat we 
nachtvorst kunnen verwach-
ten.  
Onstuimig herfstweer is niet 

uit te sluiten. Wie weet een 

staart van een orkaan die 
eerder in de VS heeft huisge-
houden. Zo waaien er ook 
wel gewoontes over, die in 
ons land meer en meer wor-
den opgepakt. Dat geldt voor 
het griezelfeest Halloween 

op de laatste dag in oktober, 
de avond voor Allerheiligen. 
Op die eerste dag in novem-
ber wordt stilgestaan bij al 
die heiligen voor wie geen af-
zonderlijke datum is vastge-

legd. Een dag erna worden in bepaalde tradities de overledenen herdacht, die zijn heengegaan; Allerzielen 
genoemd. 
 

Er zijn protestantse kerken, die dit moment aanpakken om op of vlak bij deze datum een gedachtenis te 
houden. In plaats van op de laatste zondag van het kerkelijk jaar of met Oudjaar, zoals dat in Markelo eerder 
ook wel in de middag gebeurde. In wezen doet het er minder toe welk moment je kiest. Er zal altijd een 
terugblik zijn. Of dat nu op de laatste dag is van het jaar, bij de afsluiting van het kerkelijk jaar of op nog een 

ander moment. De laatste jaren is er in de Hof van Twente ook het gebruik ontstaan om op de begraafplaats 
een korte ceremonie te houden, met een gedicht aan het begin met erna de mogelijkheid om een licht te 
plaatsen op het graf van een geliefde. Veel mensen maken daar gebruik van. Een ritueel, hoe sober ook, doet 
wat met mensen.  
 
Ik heb wel eens gefantaseerd om op paasmorgen al zingend over het kerkhof te gaan, bijvoorbeeld met een 
‘U zij de glorie’ en andere passende liederen. Ik zie het me nog niet direct doen, maar er zullen vast wel 

plaatsen zijn waar zoiets gebeurt. Hier en daar gaan leden van een fanfare rond om op verschillende plekken 
in hun woonplaats bekende paasliederen te spelen. In Stavoren gebeurde iets dergelijks op kerstmorgen. Ik 
vergeet niet die eerste keer, dat we dit meemaakten in de vroegere burgemeesterswoning, waar we toen 
tijdelijk woonden. Op de vroege ochtend hoorden we muziek en zagen buiten enkele muzikanten kerstliederen 
spelen, terwijl het sneeuwde. Het was een beeld om niet snel te vergeten.  

 

Hoe vreemd het misschien ook over kan komen om op een begraaf-

plaats lofliederen ten gehore te brengen, zo gek is het toch ook 
weer niet. Vanuit geloof in de opstanding volgt er immers meer dan 
een mooie nazomer. Er komt een toegift, welke veel verder gaat 
dan elk bevattingsvermogen reikt. Jezus onze Heer verrees, halle-
luja. Als de dagen korter worden, als het donker wordt om ons heen, 
breekt er een Licht door, een Licht waar je werkelijk warm van 

wordt. Waar kom je uit als je daar je verbeelding op loslaat?  MD 
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  Collecten na afloop van de dienst worden 50/50 verdeeld. 
  50% is voor de Kerk (CvK) 

  50% is voor de Diaconie 

  
  Zondag 4 okt. Martinuskerk 
  10.00 uur  ds. S. Bijl uit Groningen 

  Zondag 11 okt. Martinuskerk 
  10.00 uur  ds. R. Nijhuis 

  Zondag 18 okt. Martinuskerk 
  10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

  Zondag 25 okt. Martinuskerk 
  10.00 uur  ds. S. Bijl uit Groningen 

  Zondag 1 nov. Martinuskerk 
  10.00 uur  ds. D. v d Boon 

  Woensdag 4 nov.  Martinuskerk  
  Dankdag gewas en arbeid 
  14.30 uur  ds. D. v d Boon 

  Zaterdag 7 nov. Martinuskerk  Gedachtenisdienst 
  10.30 uur  ds. M. Dijkstra 

  Zondag 8 nov. Martinuskerk Oogstdienst 
  10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

  Zondag 15 nov. Martinuskerk 
  10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 

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

 

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 reserverings-

systeem op te zetten voor de mensen die de dienst willen 

bijwonen. Dit reserveren is een verplichting van overheids-

wege, dat zodra er na een dienst of bijeenkomst een corona 

uitbraak komt in onze gemeente, we snel en adequaat kun-

nen handelen en een lijst aan de GGD kunnen overhandigen 

met namen en telefoonnummers voor bron- en contacton-

derzoek. 

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.  

 

Protestantse Gemeente te Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
Kerkenraad: 
Preses: Dhr. H.J. Bolink, Stationsweg 28, 
Markelo, tel. 06-53852090, 
e-mail: h.bolink27@gmail.com 
Scriba: Mw. G. Rabe, Lochemseweg 20, 
Markelo, tel. 06-51424315, 
e-mail: scriba@pkn-markelo.nl 

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

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

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

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

Kerkelijk bureau:  
Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242, 
E-Mail:  kerkburo@pkn-markelo.nl 
openingstijden:  
maandag  van 10 -12 uur 
woensdag en vrijdag van 10-12 uur 
Mw. Baukje Hoevink  (financiën) 
Mw. Teuni Hoogendam  (ledenadm.) 

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

Redactie Markelo’s kerkblad: 
Mevr. D. Klein Horsman,  
De Hiele 24, tel. 0547-361709 
Mevr. B. Noteboom,  
Goorseweg 45b, tel. 06-11212909 
Dhr. M.H. van Vrouwerff, Holterweg 15, 
Laren (Gld.), tel. 0573-462582 
Dhr. F. van Zwol,  
Fokkerstraat 4, tel. 0547-362652 

Fotografie Marjan Noteboom 

Volgende uitgave: 25 november 2020 
Inleveren kopij vóór:  12 november 2020 
Insturen naar: kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 

mailto:h.bolink27@gmail.com
mailto:jadvanderboon@gmail.com
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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BIJ DE DIENSTEN 

 

UITNODIGING DANKDAG VOOR GEWAS EN 
ARBEID 
Datum:  woensdag 4 november 2020 
Aanvang:  14.30 uur 
Locatie:  Martinuskerk Markelo 
Thema:  “Tel uw zegeningen”  
 

Wij nodigen u van harte uit om de dankdag voor ge-
was en arbeid samen te vieren. 
Helaas kunnen we door de coronamaatregelen niet 
in OBS Brookschole terecht, zoals we gewend wa-
ren.  Daarom vieren we dankdag dit jaar in onze 
Martinuskerk. Daar kunnen we de vereiste ander-

halve meter afstand bewaren en ook de kerkgangers 
uit de rest van het dorp uitnodigen. We zetten – fi-

guurlijk! – de deuren wagenwijd open. 
Mevrouw Franske Veltkamp bespeelt het orgel en 
ds. Deodaat van der Boon gaat voor. 
De dienst begint om 14.30 uur en na afloop is er 
gelegenheid om in de Martinushof nog wat na te pra-

ten onder het genot van een kopje koffie/thee. 
 
We hopen op een mooie opkomst en begroeten u 
graag! 
 
Aanmelden dankdag voor gewas en arbeid: 
Stuur een appje of sms-bericht naar het nummer 06 

– 57 51 11 69 of bel met dit nummer op 
donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
GEDACHTENISDIENST 7 NOVEMBER 
Net als op zaterdag 6 juni en zaterdag 5 september 

is de bedoeling om op zaterdag 7 november een be-

sloten dienst te houden waarin al diegenen worden 
genoemd, die in de periode september en oktober 
zijn overleden en herdacht in de kerk. De desbetref-
fende familie en naasten worden hiertoe uitgeno-
digd. Vanaf 10 uur is de kerk open. Om 10.30 uur 
begint dan de dienst. Anders dan de beide vorige 
keren, willen we de beelden van de bijeenkomst wel 

publiekelijk beschikbaar stellen om op deze manier 
ook anderen erbij te betrekken, die zich verbonden 
weten met de overledenen of hun verwanten. Nadat 
van alle overledenen een korte levensschets is voor-
gelezen, volgt een moment waarop de genodigden 
het desbetreffende gedachtenisblad met de naam 
van hun dierbare erop geschreven in de stiltehoek 

in een tak kunnen plaatsen van de gedachtenis-
boom. Na afloop is er koffie en thee in de Martinus-
hof. Bij onveranderde omstandigheden zal een ge-

lijksoortige dienst na drie maanden opnieuw worden 
gehouden.  
 

GEDACHTENISDIENST 22 NOVEMBER 
Zo lang de situatie met corona niet verbetert, is een 
gedachtenisdienst op de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar niet op dezelfde manier te doen als vorige 
jaren. Het totaal aantal te gedenken overledenen 
komt nu al uit rond het aantal van 54 toelaatbare 
zitplaatsen, gegeven de verplichte afstand van an-

derhalve meter. In het gunstigste geval is 70 wel 

ongeveer het maximum, wanneer de bezoekers tot 
eenzelfde huishouden zouden behoren. Een opsplit-

sen in een ochtend- en een middagdienst geeft wel-
iswaar iets meer mogelijkheden, maar ook dan is er 
slechts plek voor hoogstens twee naasten per over-

ledene, als je ook nog andere bezoekers in de gele-
genheid wilt stellen om erbij te zijn. Dat laatste is 
zelfs dan amper meer mogelijk, hoe graag je die 
ruimte ook zou willen bieden! 
Om wel tegemoet te komen aan de wens tot een 
persoonlijke gedachtenis, is het idee nu om op zon-
dagmorgen 22 november een algemene gedachte-

nisdienst te houden, toegankelijk voor wie wil. Tijdig 
reserveren blijft ook dan nodig om zich van een 
plaats te verzekeren. Bij binnenkomst kan iedere 
bezoeker een of meer kaarsen aansteken ter ge-
dachtenis aan een dierbare. Op diezelfde zondag 
wordt dan in de middag gelegenheid geboden voor 

familie en naasten van overledenen om een kaars 
aan te steken en het gedachtenisblad op te halen. 

Hiertoe worden de desbetreffende mensen van te-
voren schriftelijk uitgenodigd. Er wordt dan een 
tijdsindeling gemaakt, beginnend om 14.00 uur, en 
eindigend om 17.00 uur, met daarna een afsluitende 
vesperviering. In de kerk zal passende muziek wor-

den gespeeld, terwijl er in de Martinushof koffie en 
thee wordt aangeboden, met in achtneming van de 
vereiste maatregelen.    
 
DOOPDIENST 
Op 20 september is Valentijn, jongste zoon van Jo-
rien Meutstege en Ben van Os gedoopt in een dienst 

met veel muziek van orgel en YouTube filmpjes. De 
ouders hadden gelukkig toestemming gegeven om 
voor deze keer minder dan 1,5 meter afstand tussen 
dopeling en dominee aan te houden zoals u op de 
foto kunt zien. Bij het feliciteren van de ouders werd 

er wel voldoende afstand gehouden. 

Jorien en Ben, van harte gefeliciteerd namens de re-
dactie van het kerkblad.  
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WAAROM RESERVEREN VOOR DE KERKDIENST 

Vanuit het pastoraal team is er een verzoek geko-
men voor de mogelijkheid om zonder reservering 
toch een kerkdienst bij te wonen omdat er meestal 

nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn.  
Dat kan alleen onder de voorwaarde dat u zich bij 
binnenkomst van de kerk registreert en accepteert 
dat u soms weer naar huis kunt vanwege plaatsge-
brek. Dit zijn de richtlijnen van de veiligheidsregio 
Twente. 

 
 

WIJ GEDENKEN 
Op woensdag 26 augustus herdachten we in een bij-

eenkomst in Herberg de Pot Jan Willem Meengs van 
de Kleine Weerd. Hij overleed op 21 Augustus op de 
leeftijd van 86 jaar. Tijdens de afscheidsbijeenkomst 
memoreerden kleindochters Marloes en Ymke, ge-

volgd door schoondochter Els en dochter Anita in 
warme woorden groot- en (schoon-)vader Jan Wil-

lem. In de overdenking herinnerden we ons de foto 
op de voorzijde van de annonce van het overlijden 
van Jan Willem. Hier staat hij afgebeeld, achter de 
ploeg op de Stokkummer Es. Een beeld uit het mid-
den van de vorige eeuw, toen het land nog met 
paarden en menskracht werd bewerkt. We herinner-
den ons hoeveel inzet er van degene achter de ploeg 

werd gevraagd – hoezeer men eer stelde in het ploe-
gen van rechte voren en hoe belangrijk het bij het 
ploegen is vóóruit de kijken, in vertrouwen dat de 
rechte voren de grond gereed maken voor het zaad 
dat in de aarde valt, om daar onzichtbaar te ontkie-
men en op te staan in rogge voor ons dagelijks 
brood. Dit beeld van de ploegende en zwoegende 

boer laat zich vertalen naar het beeld van de gelo-
vige mens – die heilig en hardnekkig durft te ver-

moeden dat je in het leven moet gáán, terwijl je ook 
met veel pijn kunt komen te vallen en dan soms blijft 
liggen – totdat je geroepen wordt om óp te staan om 
dóór te gaan. De kracht van de onderlinge verbon-

denheid in het gezin en de familie van Jan Willem en 
Dika Meengs – het handen en voeten geven aan de 
onderlinge liefde, die zowel van elkaar ontvangen 
als aan elkaar gegeven wordt, heeft hen in zeer ver-
drietige tijden sterk gemaakt en bewezen dat 
vóóruit durven zien ook toekomst geeft. Moge de 
troost van veel warme herinneringen aan onderling 

daadwerkelijk medeleven bij de familie blijven. 
(DvdB)    
 
Hennie Kevelham-Kremer overleed op 25 augustus 
aan de gevolgen van kanker, waar ze vanaf 2012 
last van had gekregen. Precies op haar sterfdag was 
het 48 jaar geleden dat zij met Herman Kevelham in 

het huwelijk was getreden. Hennie kwam van Vars-
sel uit een gezin van zes kinderen. Voor haar trou-
wen had ze in textielzaken gewerkt. Na de geboorte 
van hun dochter en zoon ging ze bij enkele huishou-
dens aan de slag. Ze hield van handwerken en was 
graag bezig in de tuin.  

Nadat ze ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk 
in Londen waren geweest, kreeg Hennie de smaak 
van het reizen te pakken.  
 

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

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

e-mail: gb.vv@kpnplanet.nl 
 

BUURTBIJEENKOMSTEN IN DE 
MARTINUSHOF 
De kerkenraad wil een aantal buurtbijeenkom-
sten in de Martinushof organiseren, nu i.v.m. 
de corona de buurtdiensten in het najaar weg-

vallen. Waarbij we de aanwezigen een hart on-
der de riem willen steken.  
We willen met elkaar in gesprek gaan over wat 
corona met ons heeft gedaan, maar ook wat 
het ons heeft gebracht. 

Even weer samen zijn, elkaar weer zien en ho-
ren. 

 
Als organisatoren hebben we een indeling ge-
maakt welke buurt we voor welke bijeenkomst 
uitnodigen, zodat we niet te veel mensen tege-
lijk ontvangen, u bent natuurlijk vrij om u voor 
een andere buurt dan uw eigen buurt aan te 

melden, als die datum u beter schikt.  
De volgende woensdagen bent u welkom: 
7 okt 15.00 uur Dijkerhoek en  
   Markelosebroek 
21 okt 15.00 uur Stokkum 
18 nov 15.00 uur Herike en Elsen 
10 dec 20.00 uur allen die overdag niet 

kunnen. 
 
Wel dienen wij ons in alle gevallen aan de gel-

dende regelgeving van de overheid te houden, 
dus dient eenieder zich aan te melden via tele-
foonnummer 06-57511169, en krijgt u een 
plaats aangewezen, waar u ook moet blijven 

zitten, we mogen helaas niet heen en weer lo-
pen door de zaal of van plek wisselen. 
 
Al deze data zijn onder voorbehoud, mochten 
de regels van de overheid worden aange-
scherpt, of het aantal coronabesmettingen in 

Markelo lopen op, dan kunnen we genoodzaakt 
zijn om de bijeenkomsten af te gelasten. 
We hopen elkaar snel te mogen ontmoeten, 
 
Alies ten Hove, Ria ter Maat, Marten Dijkstra en 
Gerdien Rabe 
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Er volgden nog mooie jaren. Toen ze ziek werd, 
heeft Hennie met een bewonderenswaardig doorzet-
tingsvermogen de verschillende kuren ondergaan. 

Ze krabbelde steeds weer op, nadat een nieuwe uit-
braak haar in conditie flink terug had gezet. Met 
wandelen vanuit hun woning aan de Koekoekslaan 
probeerde ze zo fit mogelijk te blijven. Ieder jaar 
ging ze op vakantie mee met het gezin van hun 
dochter. Ze deed graag spelletjes met de kleinkin-
deren en stelde het welzijn van anderen boven dat 

van zichzelf. Zo bleef ze ook zorg houden over haar 
moeder, die op Nieuwjaarsdag 2020 overleed, 99 
jaar oud. Hennie is 72 jaar geworden. MD 

 
Op 27 augustus, minder dan een maand voor zijn 
87ste verjaardag overleed Herman Snellink. Herman 
Siene, heeft een mooi leven gehad. Na de lagere 
school in het Brook en de landbouwschool in Markelo 

ging hij werken op de boerderij van zijn vader Be-
rend Jan.  In 1955 trouwde hij met Mina Sanderman 
van de Bolinkweg. Zij kregen drie kinderen, van wie 
zoon Benny in 1979 het bedrijf van zijn vader over-
nam. Toen Herman niet meer fulltime boer hoefde 
te zijn, kwam er tijd voor andere dingen waar hij 
goed in was: bijvoorbeeld het timmeren. Herman 

was o.a. vrijwilliger in de Kösters Koele en samen 
met Mina ging hij graag met vakantie. In 2012 ver-
anderde er voor Herman veel, toen Mina kwam te 
overlijden. Het leven werd een stuk stiller. Maar hij 
pakte de draad weer op. Doordat hij enorm betrok-
ken bleef bij het gezin op de boerderij kon hij mid-
den in het leven staan. 

Toen langzamerhand vergeetachtigheid en onrus-
tige verwarring vat op hem kregen, werd hij omge-
ven door de warme zorgen van zijn kinderen en 

schoonkinderen. Omdat de laatste weken van zijn 
leven de zorgen die thuis geboden konden worden, 
ontoereikend werden, moest hij wel worden opge-

nomen in een verzorgingshuis. Dat deed pijn. Na zijn 
overlijden, veertien dagen na zijn opname in de ver-
zorging, kwam Herman weer thuis – daar werd hij 
opgebaard en kon de familie worden gecondoleerd. 
De afscheidsdienst vond plaats in de kerk van Mar-
kelo. Daar herdachten Ina en Benny hun vader en 
stonden we in de overdenking stil bij woorden van 

de Prediker: ‘Het licht is een genot… Wanneer een 
mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten…’ 
(DvdB) 

 
Op 28 augustus stierf Gerrit Udink, tweelingbroer 
van de in 2011 overleden Jan. Bij diens afscheid had 
Jan gezegd: ‘We zien elkaar straks weer’. In dat per-
spectief is tijdens de uitvaart stil gestaan bij het le-

ven van Gerrit. De omgeving van de ouderlijke boer-

derij aan de Larenseweg in Markelosebroek vormde 
het speelterrein van de tweeling en hun jongere 
broer Henk. Gerrit liet zich scholen tot metselaar en 
kwam bij Krabbenbos terecht, bij wie hij met een 
korte onderbreking tot zijn VUT in 1992 bleef wer-
ken. In zijn jongere jaren speelde hij in het eerste 
elftal van SC Markelo. Hij hield van de natuur en de 

jacht. Zijn grote passie werd het kaartspel. Vrijwel 
iedere dag van de week was hij wel ergens aan het 

kaarten. Zijn grootste liefde was echter Jo Klein Na-
gelvoort van de Twikkelerweg met wie hij trouwde 

en een dochter en zoon kreeg, Adda en Dinand. In 
2006 verhuisden Gerrit en Jo van De Ha naar het 
dorp in een nieuw gebouwde woning. Zij bleef zijn 

grote steun toen hij meer zorg nodig had vanwege 
de ziekte van Kahler en longproblemen. Tot het 
einde toe bleef hij zijn humor behouden en was een 
plezierige man om te bezoeken. Gerrit is 85 jaar ge-
worden. MD 
 

 
 

Op 2 september overleed Gerda Pasman-Stokreef 
op de leeftijd van 88 jaar. Gerda Pasman werd ge-
boren op 22 augustus aan de Lochemseweg. Met 
haar huwelijk met Gerrit Pasman in 1957 ging zij 
een boerderij verder wonen aan dezelfde weg.  
Gerda ging naar de School met de Bijbel in Diepen-

heim, zoals ze ook in Diepenheim belijdenis deed en 
daar trouwde in de Johanneskerk. Gerrit en Gerda 
kregen twee kinderen. Dochter Annie en zoon Henk. 
Henk bleef op de boerderij wonen en kon zijn moe-
der daardoor tot haar laatste dagen verzorgen.  
Gerda was een gepassioneerd tuinierster. Haar ach-
terkleinkinderen op wie ze dol was, mochten óveral 

spelen, maar de bloementuin was ‘omi’s’ terrein.  

Wij deden Gerda uitgeleide naar haar laatste rust-
plaats na een rouwdienst in de Martinushof op dins-
dag 8 september. Tijdens deze dienst herinnerden 
wij ons Gerda. Daarbij stonden wij stil bij woorden 
uit de berijmde psalm 68: ‘God zij geprezen met 
ontzag … Hij is het die ons heeft gered, die ons in 

ruimte heeft gezet’.  Wij memoreerden hoe belang-
rijk het is, dat wij weten dat God jou in de ruimte 
zet, waarbij wij bedachten dat het díe ruimte is die 
een mens nodig heeft om uit te kunnen groeien tot 
wie hij of zij wezenlijk is. Ruimte is een werkelijk 
Bijbels kernwoord dat mensen doet opstaan om ver-

der te gaan. 
Moge de troost van vele goede herinneringen aan 
Gerda bij Annie, Gerrit, Henk, de klein- en achter-
kleinkinderen blijven! (DvdB)  

 
Op 5 september overleed Gerrit Stegeman, kleine 
Gert, zoals hij ook wel wordt genoemd vanwege zijn 
geringe postuur. Eind 1936 is hij geboren op een 
boerderij in Brook, waar hij als nakomertje op-

groeide met een oudere zus en broer. In onze streek 
werd hij bekend van de kruidenierswinkel van Klum-
pers, waar hij bedrijfsleider is geweest.  
Hij was begonnen in de kampeerwinkel op Hessen-
heem. Toen hij daar om een hulp zocht kwam Jo 
Paalman in beeld, die voor hem meer dan een hulp 
is geworden.  
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In 1963 trouwden ze en gingen wonen aan de Klop-
pertstraat. Ze kregen een dochter, Inge, en werden 

opa en oma van twee kleinzoons. Gerrit was goed-
lachs, vriendelijk en belangstellend. Hij kon genieten 
van een goed glas wijn. Een andere liefhebberij van 
hem was de motorsport. In een in memoriam van 
motorclub ‘Ons Genoegen’ is een foto te zien, waar 
hij met een grote beker in de hand staat te stralen. 
Een groot gemis was het overlijden van Jo in 2007. 

In de laatste jaren raakte Gerrit door geheugenver-
lies de grip op de werkelijkheid kwijt en werd hij op-
genomen in de verzorging van de Anholtskamp. 
Vrienden bleven hem trouw, zoals ook God trouw is. 
Na de crematie is een toast uitgebracht op Gerrit. 
MD 

 

 
 
Op 8 september overleed op 81-jarige leeftijd me-
vrouw Jenny Wibbelink-Wolthuis van de Holterweg 
13.  Ze werd geboren in Elsen op Erve Oonk. Na haar 

trouwen ging ze wonen met haar man Hendrik in ’t 
Niejnhoes in Dijkerhoek waar ze bijna 60 jaar zou 
wonen. Jenny was een lieve vrouw met enorm veel 
aandacht voor anderen. Dat bleek ook uit haar 
enorme betrokkenheid bij de Martinuskerk.  
Ze woonde onder één dak met Gert en Heidi Borg-

huis en hun kinderen Jesse, Mike en Kaylee. Liefde-
vol hebben zij tante Jenny verzorgd tot het eind en 
wat was ze daar dankbaar voor. “’t Kon nit better” 
zei ze dan telkens.  
In de afscheidsdienst, die op 14 september plaats-
vond in de Martinuskerk, spraken we over de droom 
die Jenny had over een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde. De orde van dienst voor haar afscheid hebben 
we zorgvuldig met haar kunnen voorbereiden. Dat 
paste bij haar om tot het laatst de regie te voeren. 
Ze was een gelovige vrouw die vol vertrouwen haar 
leven in Gods hand legde. In dat vertrouwen hebben 
we haar lichaam in de aarde gelegd in de graftuin 
aan de Goorseweg.  

Dromend dat Jenny en Hendrik nu zijn in een ‘Nie-
jnhoes’.  ds. Rob. Nijhuis 

 
Op 17 september overleed Henk Wissink van de Ha-

verstraat 8 in het ziekenhuis te Deventer, net 79 
jaar oud. Hij is in 1941 geboren op een boerderij aan 
de Rijssenseweg 24. Vijf jaar later volgde broer Hen-
drik Jan. Na de ambachtsschool is Henk gaan wer-
ken bij de machinefabriek Heemaf in Hengelo, waar 

hij een 23 jaar vol maakte. Na een korte periode bij 
Stork kwam hij bij Dyka in Goor terecht, waar kunst-
stof leidingsystemen werden gemaakt. Lange tijd 
bleef Henk vrijgezel, tot hij een foto zag van een 
Poolse vrouw op een bruiloftsfeest dat een vriend 

had bijgewoond. Het leidde uiteindelijk tot een hu-
welijk met deze Kazimiera Cichowicz op 31 decem-

ber 1982 in het zuidoosten van Polen. Anderhalf jaar 
later volgde een kerkelijke inzegening in een oecu-
menische dienst in Markelo. Toen Henk was gestopt 

met werk kwam er meer tijd vrij om haar familie in 
Polen op te zoeken, evenals een broer van haar in 
Canada. Hij genoot van die reizen. Mede dankzij een 
sterke wilskracht en de goede zorg van zijn vrouw is 
het mogelijk geweest dat hij thuis kon blijven wo-
nen, toen zijn gezondheid steeds verder achteruit-
ging. In zijn goede jaren is hij scheidsrechter ge-

weest in het amateurvoetbal en was fervent toe-
schouwer bij schaatswedstrijden. MD 
 
Op 21 september overleed op 90-jarige leeftijd 
Diena Lonink-Worsink in haar woning aan de Burg. 
de Meesterlaan 10. In 2012 was ze daar komen wo-

nen, samen met haar man, Herman Lonink, met wie 
ze bijna 63 jaar getrouwd is geweest. Ze is te type-

ren als een zelfstandige, sterke vrouw, die midden 
in het leven stond en bij de tijd bleef. Ze kwam van 
de boerderij aan de Worsinkweg 2, waar ze op-
groeide met een oudere broer en twee jongere zus-
sen. Hier heeft ze vele jaren met haar man gewoond 

en gewerkt als boerin en moeder van twee zoons, 
Hendrik en Dico, en een dochter, Gerry, van wie de 
oudste zoon de boerderij heeft overgenomen tot 
deze uiteindelijk is verkocht.  
Diena was trots op de streektaal en de bijnaam, die 
ze droeg, Diena van de Worse. Naast vreugdevolle 
momenten kende ze ook tegenslagen, zoals het 

overlijden van Dico op 28-jarige leeftijd en dat van 
haar schoonzoon Henk Brinkers en kleinzoon Bas 
kort erna. Telkens weer sloeg ze zich erdoor en wist 
er een weg in te vinden. Haar familie kan met trots 
en dankbaarheid terugzien op wie zij was als moe-

der, oma en oude oma. MD 

 
25 JAAR PREDIKANT 
Op 3 september 1995 ben ik bevestigd als predikant 
in de Samen-op-Weg gemeente te Stavoren. Om te-
rug te gaan naar dit moment zijn Aafke en ik zon-
dagmorgen 6 september vroeg opgestaan om de 
dienst mee te maken in de Nicolaaskerk waar het 

predikantswerk destijds is begonnen. We hadden 
onze komst stil gehouden, zoals ik dat ook in Mar-
kelo het liefste had gewild. Hier ben ik op 5 mei 2002 
begonnen. Maar toen de landelijke kerk niet alleen 
mij, maar ook de kerkenraad in een CC had ingelicht 
over de gratificatie welke je bij een jubileum ont-
vangt, was verzwijgen niet meer mogelijk. Nog die-

zelfde avond stonden Gerdien Rabe en Gerda 
Vedders-Vasters bij me aan de deur met een flink 
bos bloemen als felicitatie.  

Anderhalve week later was het weer raak. Tijdens 
de startdag in de Kösterskoele maakte ds. Rob. Nij-
huis in zijn overdenking een overgang naar de dag 

waarop ik was begonnen als dominee. Toen hij bij 
uitzondering een persoon bij naam wilde noemen, 
had ik nog aan een ander gedacht tot de derde sep-
tember werd aangehaald.  
Helemaal verrast was ik niet meer, want de aanwe-
zigheid van onze in Utrecht wonende dochter was 
toch opmerkelijk en deed iets vermoeden.  
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Ze was buiten mij om op die ochtend nog speciaal 
van het station opgehaald. Het overhandigen van 
een speldje was evenmin een complete verrassing, 

al had ik nog zo duidelijk aangegeven dat het royale 
boeket bloemen voor mij al genoeg was.  
Wat ik echter absoluut niet aan zag komen was het 
moment waarop Bert van Coeverden met een spor-
tief model fiets aan kwam lopen als geschenk aan 
mij. Ik werd er stil van. Ik kan alleen maar dankje-
wel zeggen. Het had werkelijk niet gehoeven, maar 

het past wel bij de wijze waarop ik me vaak ver-
plaats in de gemeente. Of ik straks als een Bauke 
Mollema mijn bezoekjes af ga leggen, zoals een ge-
meentelid opmerkte, is nog maar de vraag. Want 
het definitieve model fiets ligt nog niet vast. Ik ben 
er echter nog niet aan toegekomen om me te oriën-

teren op de mogelijkheden. 

 

De locatie en het moment waren ideaal om mij op 
deze wijze te verrassen. Hier kon het mooi informeel 
en in spontaniteit plaatsvinden. Daar houd ik wel 
van. Het was bovendien fantastisch weer. Mensen, 
heel erg bedankt, ook voor latere felicitaties en blij-

ken van waardering!          Marten Dijkstra 

 
TERUGBLIK BUURTBIJEENKOMST “DORP” OP 
23 SEPTEMBER JL. 

Om 15.00 uur heette ds. Marten Dijkstra alle bezoe-
kers van harte welkom. We begonnen met koffie en 
gebak, om het 25-jarig ambtsjubileum van Marten 
te vieren.  
Aansluitend vertelde Gerda Bruins-Veltkamp over 
haar ervaringen tijdens de coronaperiode. Gedu-
rende 14 weken heeft zij haar moeder niet kunnen 

bezoeken op de Anholtskamp. Door diverse omstan-
digheden was er geen contact mogelijk, ook niet via 
videobellen. Dit was voor Gerda’s moeder erg moei-
lijk en niet te begrijpen. 
Na de inleiding van Gerda werd hier door de aanwe-
zigen over doorgepraat, hoe heeft eenieder deze pe-

riode ervaren en wat willen we absoluut niet meer 
meemaken.... Daarnaast werden ook de positieve 
kanten aangehaald, zoals lege agenda’s, geen ver-
plichtingen en dat dit toch vaak ook wel als zeer 
prettig en rustgevend ervaren werd. Desondanks 
overheerste de conclusie dat veel mensen zich vaak 
alleen hebben gevoeld en dat men ook de vluchtige 

contacten erg heeft gemist. 
 
 
 

 
Na de pauze blikte Marten Dijkstra terug op 25 jaar 
predikantschap. Hij vertelde over gebeurtenissen 
die hij nooit meer zou vergeten; enkele boeiende 

anekdotes werden met de bezoekers gedeeld. En 
wat is er veel veranderd door de jaren heen, duurde 
een preek in het begin minimaal een half uur; inmid-

dels is dit ingekort naar maximaal een kwartiertje. 
Al met al was het een inspirerende middag. 
De komende periode staan er nog een aantal buurt-
bijeenkomsten op de planning, namelijk: 

7 okt. Markelosebroek en Dijkerhoek met spreker 
     William Potman 
21 okt. Stokkum met spreker Geja Hargeerds 
18 nov. Herike en Elsen met spreker  
     Hanneke Rohaan 
10 dec. Afsluitende bijeenkomst om 20.00 uur voor 

iedereen die overdag verhinderd is 
 
MARKELO’S KERKKOOR  
Ja, we zijn er helemaal klaar mee…….maar Covid19 
is nog niet klaar met ons.! 
Die conclusie moeten we helaas onderschrijven na 
alle berichten over de toename van het aantal 

besmette personen in Nederland.  

Als ‘start van een nieuw seizoen’ hebben we elkaar 
op 14 september, als bijna compleet koor, weer 
eens ontmoet bij Tichelmuseum en Theeschenkerij 
Rohaan met een kopje koffie en de bekende 
overheerlijke zelfgebakken appeltaart. Helaas kon 
er niet gezongen worden ook al konden we wel 

lekker buiten zitten en gezellig even bijpraten. 
Gelukkig was onze voorzitter Henk Beumer weer 
voldoende hersteld om aanwezig te zijn. Ook onze 
pianist Roel Praas konden we weer ontmoeten. Onze 
dirigente Marjan Klaasen was er helaas niet. We 
hadden zo graag van haar willen horen of zij weer 

voldoende hersteld is om ons koor over enige tijd te 
leiden.  
Het lijkt echter op dit moment onmogelijk om tot de 
kerst nog een repertoire in te studeren. Toch willen 
we volgend jaar oktober heel graag ons 90 jarig 
jubileum vieren met een mooi concert. Hoop doet 

leven zegt men wel eens en daar houden we ons 

maar aan vast. 
We hopen dat iedereen verder gezond blijft en zo 
gauw er nieuws is hoort u dat. 
Hartelijke groet namens het bestuur en tot ziens! 
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KINDERNEVENDIENST 
Wat was het zondag 13 september een mooie startzon-
dag in de Kösterskoele! Prachtig weer, onze dominee die 
25 jaar dominee is, gezellige kinderen en lekker eten. De 
kinderen hadden samen twee mooie liedjes ingestudeerd 
en met een dansje aan iedereen laten zien. Het thema 
van dit kerkelijk jaar is “Het goede leven” en dat zijn we 
met deze mooie dag goed begonnen. 

 
Zondag 20 september was er een doopdienst, Valentijn 
is gedoopt. De kinderen hebben Valentijn een mooi beer-
tje gegeven met de tekst “Leg je leven in Gods handen, 
dan draagt Hij je iedere dag”.  
De komende weken gaan we bezig met het thema “Wat 
hoort bij jou?”. We lezen verhalen uit de bijbel van Da-
niël, Ezra en Nehemia. Blijf jij jezelf of ga je mee in wat 
andere kinderen doen? Heb je een eigen mening waar je 
achter staat of ga je mee in de meningen van andere kin-
deren? Het is best moeilijk om jezelf te zijn en te blij-
ven. Met behulp van verhalen, spelletjes en knutselen 
gaan we hierover praten.  
De kindernevendienst is er elke zondag vanaf 10.00 uur 
in de Martinushof. Tot dan! 
Olga, Marjolein, Janneke, Johanneke, Naomi en Marlies 

 

Martinushof Markelo                         
Boekenmarkt 

Uiteraard met inachtneming van 
alle maatregelen die nodig zijn 
i.v.m. Corona is de boekenmarkt 
alweer een tijdje open. In de va-
kantietijd zijn wij zelfs elke don-
derdagochtend open geweest. 

Nog steeds is de ingang van de boekenmarkt 
aan de kerkzijde en de uitgang aan de achter-
kant van het gebouw (parkeerplaats achter de 
PLUS). Handen kunnen gedesinfecteerd wor-
den. En er kan alleen met contant geld worden 
betaald.  
U/jij bent van harte welkom op onze boeken-
markt! 
 De boekenmarktcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KRINGLOOP MARTINUSKERK  
De kringloopwinkel in Markelo is een schot in de 
roos.  Elke keer constateren we dat er steeds meer 
mensen de weg naar onze winkel weten te vinden.  
Dat doet ons als medewerkers erg goed! Dank u 
wel.  

 
We hebben nog wel enkele mededelingen van huis-

houdelijke aard. 
1. De inbreng van spullen is op donderdag van 

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

      Er is dan iemand aanwezig om te zien of het  

      voor ons bruikbaar materiaal is.  
2. Zet geen dozen bij de deur want het kan zijn 

dat er een paar dagen niemand naar de  
      kringloopwinkel komt en het staat zo slordig   
      als er dozen bij de deur staan. 
3. Wilt u voor andere tijden van inbreng bellen 

met: 

      Linie Welmer  tel. 06-11951057 
 of  Jan Nijland      tel. 06-22335199 
 
De Kringloop/Fancy fair commissie. 
 

 
 
 
 
RADIO KERKLOKAAL 
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente 
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether. 

De uitzendtijden zijn als volgt: 
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. 
De herhaling van de uitzending: 
Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur. 
Redactie adres: 
Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A, 
7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937 
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Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland 
heeft zich de afgelopen jaren steeds garant gesteld 
voor een grote hoeveelheid projecten wereldwijd 
maar door achterblijvende  collecte inkomsten, door-
dat kerken maar beperkt open kunnen, wordt de fi-
nanciering steeds moeilijker. 

Samen met de Diaconie heeft de ZWO groep nu het 
volgende besloten: 
Binnenkort ontvangt u namens onze Diaconie een email of brief met de vraag of u bereid bent een bedrag over 
te maken naar de bankrekening van de Diaconie NL65RABO 0340700327 voor het project van Kerk in Actie: 
“OPVANG GESTRANDE VLUCHTELINGEN” in GRIEKENLAND.  
De Diaconie heeft de toezegging gedaan dat zij het bedrag wat hiervoor binnenkomt zal gaan verdubbelen* 

uit de eigen middelen, want de nood is hoog.  

 
 

Hieronder vindt u nog enige informatie over het project van Kerk in Actie en de gemeente Hof van Twente 
 

GRIEKSE KERK HELPT MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN 

In 2012 richtte de Grieks-Orthodoxe Kerk, partner van Kerk in Actie in Griekenland, het Centrum voor Migran-
ten en Oecumenisch Vluchtelingen Programma (KSPM-ERP) op om migranten, vluchtelingen en asielzoekers in 
Griekenland te ondersteunen met een breed scala aan activiteiten. KSPM-ERP helpt met juridische en psycho-
sociale hulp, onderzoek, belangenbehartiging en samenwerking met migrantengemeenschappen, informatie- 

en bewustwording. 

Er zijn bijna 4.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Griekenland.  
Ze leven onder slechte of zelfs gevaarlijke omstandigheden, in "beschermende" detentie, ziekenhuizen, hot-
spot-kampen, of dakloos op straat. Met steun van de Europese Unie werden door KSPM-ERP in april vier op-
vangcentra ingericht, drie in Athene en één in Thessaloniki. Daarin is plaats voor 160 niet-begeleide minder-
jarige vluchtelingen. De Europese Unie betaalt de basiskosten van opvang: huisvesting, gezondheidszorg, on-

derwijs, juridische bijstand. 
Door de coronacrisis is extra medische zorg nodig. Kerk in Actie betaalt de kosten van een verpleegkundige en 

medische benodigdheden voor de kinderen (vaccins, antibiotica, antiseptica, maskers enz.)  

ONDERSTAAND EEN BERICHT VAN DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE HOF VAN TWENTE. 

Opvang alleenstaande kinderen uit vluchtelingenkampen 

Gemeente Hof van Twente sluit zich aan bij andere gemeenten die bereid zijn om alleenstaande kinderen op 
te vangen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. De gemeenteraad nam daartoe op 21 april 2020 
een motie aan. In deze motie roept de raad het college op om zich aan te sluiten bij het initiatief van de Eu-
ropese Commissie om alleenstaande kinderen op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders 
van Hof van Twente omarmt de motie. Hof van Twente schaart zich daarmee achter de oproep van de coali-
tie van welwillende gemeenten om samen 500 kinderen op te nemen en een veilige opvang te bieden. 

 

Kwetsbare groep 

De gemeenteraad is van mening dat de omstandigheden in de Griekse kampen voor opvang van vluchtelin-
gen en asielzoekers ook al vóór de coronacrisis schokkend en beschamend waren. Alleenstaande kinderen 

zijn een bijzonder kwetsbare groep in deze kampen. Het college sluit zich hierbij aan. Wethouder Pieter van 

Zwanenburg zegt hierover: “Juist nu zien we hoe belangrijk het is kwetsbare kinderen op te vangen. Deze 
kinderen hebben recht op bescherming en een goede toekomst, ongeacht waar hun bedje staat.” 
 

Brief aan staatssecretaris 

Door verschillende organisaties wordt er op aangedrongen om in Nederland 500 minderjarige kinderen op te 
vangen uit Griekse vluchtelingenkampen. Diverse gemeenten hebben al kenbaar gemaakt aan de Neder-
landse regering dat zij achter de oproep staan. Ook het college van Hof van Twente doet een oproep aan 
staatssecretaris mevrouw Broekers-Knol van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om kwetsbare kinderen 
uit de kampen op te nemen. 
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 oktober 2020   

Zo 4 Daniël 6:11-18 Voor de leeuwen gegooid 

Ma 5 Daniël 6:19-29 
Wie een kuil graaft voor een 

ander, valt er zelf in. 

Di 6 Psalm 115 De HEER leeft 

Wo 7 Mattheüs 20:1-16 Goed betaald 

Do 8 Matteüs 20:17-34 Oog voor elkaar 

 Vr 9 Psalm 122 Vredesmars 

Za 10 Ezra 1:1-11(-2:70) Belofte vervuld 

Zo 11 Ezra 3:1-13 Opbouwwerk 

Ma 12 Ezra 4:1-16 Geen samenwerking 

Di 13 Ezra 4:17-5:5 Geen bouwvergunning 

Wo 14 Ezra 5:6-17 In beroep 

Do 15 Ezra 6:1-5 Oude papieren 

Vr 16 Ezra 6:6-12 Toestemming  

Za 17 Ezra 6:13-22 Oplev(er)ing 

 Zo 18 Matteüs 21:18-22 Vruchteloos 

Ma 19 Matteüs 21:23-32 Bevoegd gezag 

Di 20 Matteüs 21:33-46 Wie krijgt de erfenis? 

Wo 21 Matteüs 22:1-14 Uitnodigingen 

Do 22 Matteüs 22:15-22 Belastingregel 

Vr 23 Matteüs 22:23-33 Levensantwoord 

Za 24 Psalm 110 Priester-Koning 

Zo 25 

Nehemia 7:72b-

8:12 

Persoonsregister gevonden 

Ma 26 Nehemia 8:13-18 Zijn de papieren in orde? 

Di 27 Nehemia 9:1-17 Droog je tranen 

Wo 28 

Nehemia 9:18-28 Lessen trekken uit de geschie-

denis 

Do 29 

Nehemia 9:29-

10:1(28) 

Schuldbewust 

Vr 30 Nehemia 10:29-40 Contract 

Za 31 Psalm 43  Hoop op God 

 November 2020  

Zo 1  Psalm 24 Koninklijke intocht 

Ma 2  Matteüs 22:34-46 Kernvragen 

Di 3  Matteüs 23:1-12 
Wel hun woorden, niet hun 

daden 

Wo 4  
Dankdag 

Psalm 67 
Volkenbond 

Do 5  Matteüs 23:13-24 Schijnheiligheid 

Vr 6  Matteüs 23:25-39 Onwil 

Za 7  Daniël 7:1-14 Een blik in de hemel 

Zo 8  Daniël 7:15-28 Hogere dierkunde 

Ma 9  Daniël 8:1-14 De ram en de bok 

Di 10  Daniël 8:15-27 Uitleg van Gabriël 

Wo 11  Matteüs 24:1-14 Zware tijden 

Do 12  Matteüs 24:15-28 
Iedereen zal de Mensenzoon 

(h)erkennen. 

Vr 13  Matteüs 24:29-44 
Laat je niet overvallen, maar 

verrassen 

Za 14  Daniël 9:1-14 Verootmoediging 

Zo 15  Daniël 9:15-27 Nog zeventig weken 

Ma 16  Daniël 10:1-11 Indrukwekkend 

Di 17  Daniël 10:12-11:2a Krachten 

Wo 18  Daniël 11:2b-12 Opgaan, blinken en verzinken 

Do 19  Daniël 11:13-24 De een na de ander 

Vr 20  Daniël 11:25-35 Heilig verbond bedreigd 

Za 21  Daniël 11:36-45 Zelfoverschatting 

Zo 22  Daniël 12:1-4 Geheimhouding 

Ma 23  Daniël 12:5-13 Eindtijd 

Di 24  Psalm 97 Hemeltaal 

Wo 25  
Matteüs 24:45-

25:13 

Wees goed voorbereid: con-

troleer je oliepeil 

ZAALVERHUUR MARTINUSHOF 
Voor al uw vergaderingen / 
bijeenkomsten /workshops 
Aantal 5 tot 150 personen 

Info Jeroen Noltus      tel. 363890 

Email:    martinushof@pkn-markelo.nl  

HOUD CONTACT MET DE KERK 
Wie als lid van de Protestantse gemeente Mar-
kelo 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 me-
moriam van maximaal 200 woorden is aan te 

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

 

mailto:martinushof@pkn-markelo.nl
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   SCHOOLPROJECT HERBESTEMMING MARTINUSKERK 

 
Met de gemeentelijke plannen voor het aanpassen van de Grotestraat en het 
Kerkplein in Markelo, waar volgens het College van B&W van de Hof van Twente in 
2021 aan begonnen zal worden, komt de Martinuskerk centraler te staan in ons dorp.  
Het zal niemand ontgaan zijn dat kerken in Nederland het moeilijk hebben door 
afnemend aantal kerkgangers en gemeenteleden en daardoor teruglopende 
inkomsten. De Martinuskerk is daarop geen uitzondering. 

Dit was een van de redenen voor de kerkenraad om zich opnieuw te oriënteren op 
nevenactiviteiten (herbestemmingsmogelijkheden) van het kerkgebouw waardoor dit 
een waardevol en maatschappelijk functionerend gebouw blijft in het centrum van 
Markelo. 
 
Samen met studenten van de Jan des Bouvrie Academy (Daniëlle van Coeverden, 

Wies Veenhuis, Britt Pelupessij en Hanna Landeweerd) wordt er gekeken naar de mogelijkheden.  
Daarbij ligt de focus voornamelijk op het vinden van nieuwe functies voor de kerk die kunnen bestaan naast 

de huidige kerkdiensten. 
 
Daniëlle, Wies, Britt en Hanna zijn gemotiveerde derdejaars studenten aan 
de Jan des Bouvrie Academy in Deventer, waar zij de opleiding Interior 
Design and Styling volgen. Als opdracht vanuit de opleiding hebben zij met 

een ander viertal een fictief bedrijf opgestart, genaamd 8x8 design. De 
focus ligt daarbij op het gehele ontwerpproces, vanaf de eerste schets tot 
aan het eindresultaat.  
Een project als dit sluit goed aan bij de opdracht.  
 
Binnen dit project is een buurtonderzoek onder alle dorpsbewoners 
uiteraard van groot belang. Samen met u kunnen wij inventariseren welke 

ideeën er leven ten aanzien van een bredere invulling van het gebruik van 
de kerk naast de reguliere kerkdiensten en activiteiten.  
 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd via een online enquête.  
 

Binnenkort, of wellicht al als dit kerkblad bij u in de brievenbus valt, komt de online link, om aan deze 
enquête mee te doen, op Maarkelsnieuws te staan.  
Ook zal er aandacht aan besteed worden via de wekelijkse kerkmail en op de website van de Martinuskerk: 
(pkn-markelo.nl) 
 
Wij hopen dat de enquête massaal door alle Markeloërs ingevuld zal worden zodat we een zo duidelijk 

mogelijk beeld krijgen van de mogelijkheden en het draagvlak tot verbreding van de functie van het 
kerkgebouw.  
 
Namens de kerkenraad en de studenten danken wij u alvast voor uw medewerking. 
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Foto’s van de startdag van de 
Martinuskerk in de Kösters koele 
 
Marjan Noteboom 



 

LUTTERZAND 

Heer, 

Doe ons onze ziel kennen 

Laat ons vertrouwen op de 

Kracht 

die in haar leeft 

zodat wij diep in onszelf 

U ontmoeten 

in de zegening van de stilte 

 

Toon Hermans 

 


