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 MOEDIGE VROUWEN ZETTEN MIJ AAN TOT DENKEN 
 
Ongeacht hoe het verder gaat in Wit-Rusland springt één bericht er voor mij uit: het optreden van ongeveer 
200 vrouwen, die in het wit gekleed en met bloemen in de hand een keten zijn gaan vormen op straat. Ze 

ontvingen bijval vanaf balkons, anderen sloten zich bij hen aan. Niet lang daarna volgde een demonstratie van 
zo’n 200.000 mensen tegen de verkiezingsuitslag en tegen de zittende president Lukashenko. Zij trotseerden 
het gebruik van geweld en namen het risico om ook zelf te worden opgepakt.  
 
Het doet me denken aan de kracht van geweldloze weerbaarheid. Maar dat neemt niet weg dat er genoeg 
voorbeelden zijn, waarbij dergelijke bewegingen in bloed eindigden. Het doet me denken aan het bijbelse beeld 

van de graankorrel die in goede aarde valt en dertig, zestig- en honderdvoudig vrucht draagt. Het doet me 
denken aan de woorden van Jezus volgens Mattheüs 16, die zondag 23 augustus in de kerk zijn gelezen: Ieder 
die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden 
(vers 25).  
 

Van de protesten in Wit-
Rusland kun je zeggen dat de 

maat bij velen vol is geraakt. 
Zo willen zij niet langer meer 
verder. Wie weinig meer te 
verliezen heeft, zal eerder 
risico’s nemen, dan wie een 
comfortabel leven leidt. Ik 
weet niet wat ik in een 

vergelijkbare situatie zou 
doen. Of ik de moed heb om in 
verzet te komen of niet. Om 
de consequenties voor het 
uitkomen voor mijn levens-
overtuiging hoef ik me in 

Nederland geen zorgen te 
maken. Maar er zijn landen 
waar dat heel anders is, en 
waar christenen het zwaar 

hebben. Wat ben je dan 
gezegend om in een vrij land 
als het onze te wonen! 

 
Toen bombardementen het 
normale leven in delen van 

Syrië onmogelijk maakten, gingen christenen toch de straat op om boodschappen te halen ondanks alle 
aanwezige gevaren. Zij stelden hun vertrouwen in de belofte van een nieuwe tijd, een nieuw leven voorbij dit 
bestaan.  
Onder hen waren eveneens ongewapende vrouwen. Die dreiging van zulk oorlogsgeweld lijkt ver weg van onze 

situatie. Maar met wat er nu in Oost-Europa gebeurt, kunnen de spanningen tussen Oost en West opnieuw 
toenemen. Als de onrust blijft in deze regio, kan dat aanleiding geven tot een verdere troepenopbouw aan de 
grenzen. Militaire analisten hebben er op gewezen dat er een zwakke plek is in de verdediging van de grenzen 
van Europese NAVO-landen. Dat bevindt zich op de grens van Polen met Litouwen. Vanuit de Russische enclave 
Kaliningrad en het westen van Wit-Rusland is een snelle Russische inval van de Baltische staten mogelijk, 
waarna Polen en Duitsland de volgende doelen kunnen zijn.  

 
Ondenkbaar? Je wil er liever niet aan denken, maar militair gezien is het een scenario, waar rekening mee 

wordt gehouden. Omgekeerd zal Rusland wijzen op de mogelijke dreiging vanuit het Westen, zoals nu 
Lukashenko doet. Ik lig er niet wakker van, - dat doet op het moment eerder het warme, benauwde weer - 
maar ben er ook niet gerust op, waar het allemaal nog naartoe gaat. En dan heb ik allerlei andere zaken niet 
eens genoemd, die ons wereldwijd bezighouden.  
Het staat allemaal zo haaks op veel bedrijvigheid dichtbij: woningen, die worden gekocht en verbouwd, 

jongeren, die gaan samenwonen en een nieuwe start maken, plannen voor de toekomst.  
Het zal mijn tijd wel duren, kunnen ouderen denken, maar wie nog aan het begin staat van het leven? Dan 
gaan je gedachten toch eerder uit naar wat je samen op wil bouwen? Ik hoop dat we die kansen nog 
ruimschoots krijgen, maar vraag me wel af hoe stevig ik nu eigenlijk ben verankerd in het geloof in iets nieuws, 
of dat ik nog vooral ben gehecht aan de gemakken van mijn huidige bestaan.     
           Marten Dijkstra  

Deel van het grootste wandtapijt ter wereld.  
Geschenk van België wat hangt in het gebouw van de VN in New York. 
Het toont de vredesduif die vliegt naar de fontein van goede wil. 
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  Zaterdag 5 sept. Martinuskerk Gedachtenisdienst  

  voor genodigden. 
  10.30 uur  ds. M. Dijkstra 
   
  Onderstaande diensten te volgen via kerkTV of kerkRadio: 

  https://www.pkn-markelo.nl/kerkradioinfo/ 

   
  Zondag 6 sept.  Martinuskerk 

  10.00 uur  ds. D. v d Boon 
  Eindcollecte: CvK / Kerkblad 
 
  Zondag 13 sept. Kösters Koele Startdag 
  10.00 uur  ds. M. Dijkstra en ds. R. Nijhuis 
  Eindcollecte: Diac. / St. Theo de Wit 
 

  Zondag 20 sept. Martinuskerk Doopdienst 
  10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
  Eindcollecte: CvK / Kerkgebouw 
 
  Zondag 27 sept. Martinuskerk 
  10.00 uur  ds. D. v d Boon 
  Eindcollecte: Diac. / Ned. Bijbelgenootschap 

 
  Zondag 4 okt. Martinuskerk 
  10.00 uur  ds. S. Bijl uit Groningen 
  Eindcollecte: CvK / Erediensten 
 
  Zondag 11 okt. Martinuskerk 

  10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
  Eindcollecte: Diac. / Kerk in Actie Landbouw in Rwanda 
 

 

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 reserve-

ringssysteem op te zetten voor de mensen die de dienst 

willen bijwonen. Dit reserveren is een verplichting van 

overheidswege, dat zodra er na een dienst of bijeenkomst 

een corona uitbraak komt in onze gemeente, we snel en 

adequaat kunnen handelen en een lijst aan de GGD kunnen 

overhandigen met namen en telefoonnummers voor bron- 

en contactonderzoek. 

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: 7 oktober 2020 
Inleveren kopij vóór:  24 september 2020 
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 

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

 
GEDACHTENISDIENST 
Op zaterdag 5 september houden we een dienst in 
de kerk, waarin we diegenen zullen gedenken, die in 
de periode juni tot en met augustus zijn overleden 

en van wie een gedachtenisblad in de boom zal wor-
den geplaatst. Vanwege het beperkt aantal zitplaat-
sen beperken we deze bijeenkomst tot de naasten. 
Op het moment van schrijven gaat het om totaal elf 
overledenen.  
Net als de vorige keer op 6 juni zal Jonneke Adolfsen 

op de piano voor de begeleiding van de liederen zor-
gen. Er wordt een korte levensschets uitgesproken 
en na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij 
een kop koffie of thee. Van de dienst worden opna-
mes gemaakt, die op een later moment beschikbaar 

zijn voor de genodigden. Voorganger is ds. Marten 
Dijkstra. 

 
STARTZONDAG 
Op zondag 13 september 2020 is het startzondag. 
Het thema dit jaar is: “Het goede leven”.  
Om ook in deze tijd een aantrekkelijk programma te 
kunnen bieden, hebben we gekozen voor Openlucht-
theater de Kösterskoele.   

Uiteraard geheel coronaproof! 
We houden een korte kerkdienst in de Koele, met 
voorgangers ds. Marten Dijkstra en ds. Rob. Nijhuis. 
Aanvang 10.00 uur en u wordt verzocht om alleen 
de ingang via de parkeerplaats van het zwembad te 
gebruiken. Vanaf ongeveer 9.30 uur is de Koele 

“open” en wijzen wij u graag een plaatsje.  
Een afvaardiging van Muziekvereniging “De Fanfare” 

heet u welkom met muziek. Tijdens de dienst kunt 
u ook luisteren naar Jan en Giny Wessels op hun 
harmonica’s.  Er is een speciaal programma voor de 
kinderen. Tijdens de overdenking gaan zij aan de 
slag met tiktok filmpjes, die ze daarna aan ons zul-

len laten zien. 
Na afloop van de dienst wordt er koffie en thee ge-
serveerd met iets lekkers, gebakken door de dames 
van de Hervormde Vrouwenvereniging.  Ook dan ge-
ven Jan en Giny acte de présence met hun harmo-
nica’s en speelt Gerda Nijenhuis ook mee. 

Ten slotte gaan we samen nog een klein hapje eten. 
Henk Jansen, ook wel bekend als de “Elsener Bakker” 
heeft hiervoor zijn medewerking toegezegd. Om het 
geheel kostendekkend te houden vragen we voor het 
eten een bijdrage van € 3 p.p., voor kinderen is dit 
gratis.  
We zullen ons uiteraard aan alle coronamaatregelen 

moeten houden. Dat betekent dat u zich voor deze 
dienst aan moet melden, want vol = vol. U kunt 
daarvoor een whatsapp- of sms-bericht sturen naar 
het nummer 06-57511169 of dit nummer bellen op 
donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.  
Wel graag even aangeven of u ook mee eet.  

Wij hopen op een mooie opkomst. 
 
 
 

DOOPDIENST 

Op 20 september is er een 
doopdienst, waarbij we 
Valentijn, jongste kind van 
Ben van Os en Jorien 

Meutstege hopen te dopen. 
Als je de predikant schaart 
onder de contactberoepen, is 
het toegestaan om dat, met goedvinden van de 
desbetreffende ouders, op de gebruikelijke wijze te 

doen, zonder een zogenoemde verlengarm. Ik ben 
er blij mee, maar hoop natuurlijk wel dat de 
gezondheid van de direct betrokkenen in orde blijft.  
 
Een volgende doopdienst is ingepland op zondag 29 
november, dan met ds. Rob Nijhuis als voorganger.  
 
KERKRADIO EN KERKTV 

Enkele jaren geleden heeft de kerkenraad besloten 
om naast kerkradio ook TV uitzendingen van onze 
kerkdiensten uit te zenden. Daartoe werden in de 
kerk twee camera’s aangesloten maar door gebrek 
aan bedieningspersoneel is dit nooit van de grond 
gekomen. 
Dit jaar zijn er als gevolg van de coronaperikelen 

korte meditaties opgenomen. Deze waren te bekij-
ken op het YouTube-kanaal van Martinuskerk Mar-
kelo.  
De indruk bestaat dat er nu toch behoefte is om de 
wekelijkse kerkdienst met je eigen PC, (smart)TV, 
smartphone of tablet via internet te kunnen bekij-
ken.   

Daarom zijn we vanaf zondag 5 juli toch gestart met 
‘live’ opnames te maken van de eredienst. Deze zijn 
vanaf 10.00 uur te volgen via de webserver 
http://kerkdienstgemist.nl. Ook is het mogelijk om 

de opname achteraf te bekijken. 
Voor diegenen die voldoende hebben aan alleen het 

geluid vanuit de kerk is er nog steeds de kerkRADIO. 
U kunt een aanvraag indienen bij het kerkelijk bu-
reau voor het lenen van een zgn. LUKAS ontvanger. 
Dat is een kleine internet radio met alleen de moge-
lijkheid voor meer of minder volume en een keuze 
voor max. 8 eerdere opnames. Voorwaarde is wel 
dat u een internetaansluiting hebt zodat de LUKAS 

ontvanger met een UTP kabel kan worden aangeslo-
ten op het huismodem. 

HUISKAMERTAFEL 
Al ruim 14 jaar is er elke donderdagochtend van 
9.30 uur tot 12.00 uur koffiedrinken in de huiskamer 
van de Martinushof. 
Veel trouwe bezoekers mochten 

we wekelijks verwelkomen.  

Maar nu even (?) niet. 
We missen de gezelligheid, maar 
ook de serieuze gesprekken 
enorm. Hoe dit er over enige tijd 
uit gaat zien is op dit moment 

nog niet bekend.  
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PASTORALE TEAMS 

De afgelopen maanden heeft het werk van de pas-
torale teams vrijwel stil gelegen. Het was niet ver-
antwoord, of zelfs niet toegestaan, bezoekjes af te 
leggen bij jarigen en huwelijksjubilea. Heel veel 
mensen, ook pastorale medewerkers, behoorden tot 
de risicogroep wat betreft leeftijd. Waar mogelijk 

hebben de pastorale medewerkers wel opgebeld om 
te feliciteren. Het gebruikelijke bloemetje of plantje 

kon niet worden bezorgd. 
Inmiddels hebben we het idee opgevat, in samen-
spraak met de kerkenraad, om vanaf de maand sep-

tember de jarigen/ huwelijksjubilarissen een kaart 
te bezorgen namens de kerk.  
We trekken het dan gelijk met de zondagse bloe-
mengroet voor de zieken, die in deze tijd ook een 
kaart met een toepasselijke tekst krijgen in plaats 
van bloemen. 
De pastoraal medewerker zal contact met u opne-

men, met wederzijdse instemming, om zelf de kaart 
te brengen en anders in de brievenbus te doen.  
Hoe lang deze tussenoplossing gaat duren voordat 
we daadwerkelijk weer met het bloemetje op pad 
kunnen en mogen, valt nu nog niet te zeggen. Dit 
ligt helemaal aan het verdere verloop van de coron-

apandemie. 
Ouderlingen Gerda Vedders-Vasters en Bep van der 

Zwan 
 
BEZOEK MET EEN MONDKAPJE 
Tijdens bezoek aan een jarige in de Anholtskamp 
kreeg ik van een broeder al lopend naar de kamer 

een in plastic verpakt mondkapje in handen gedrukt 
ter bescherming tegen corona.  
Ik had daardoor de indruk dat van mij werd ver-
wacht dat ik deze opdeed.  
Of het nu aan dit mondkapje lag of aan een in zich-
zelf gekeerde houding van de bezochte, weet ik niet. 
Maar tot een goed contact is het niet gekomen. De 

jarige richtte zich niet op mij, maar bleef zwijgend 
wat voor zich uitkijken.  
Of was het mondkapje alleen bedoeld voor het geval 
de afstand niet was gewaarborgd, zo vroeg ik me 
later af. Het werkt in elk geval vervreemdend en 

geeft daarmee een ongewenst effect.  

Bij een volgend bezoek hoop ik dit beschermings-
middel niet nodig te hebben, om het contact nog zo 
gewoon mogelijk te laten blijven. Mits er maar aan 
de bestaande voorwaarden kan worden voldaan.  
   Marten Dijkstra 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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 over 

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: 
16-9 15.00 uur Achterhoek en Pothoek 
23-9 15.00 uur Dorp 
7-10 15.00 uur Dijkerhoek en Markelose-
broek 
21-10 15.00 uur Stokkum 

18-11 15.00 uur Herike en Elsen 
10-12 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 een ieder 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 loopt 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 

 

OP ADEM KOMEN IN DE KERK.         

Bij muziek en een goed verhaal. 
 
We kunnen terugkijken op een aantal erg mooie 
ontmoetingen op de woensdagavonden in de 

vakantietijd.  
In de afgelopen jaren waren er altijd de open 
kerkdagen maar door de virusmaatregelen was 
er als alternatief de nadere kennismaking met 
bekende of nog niet zo bekende Markeloërs met 

een praatje, zang en muziek.  
 

Dit is elke avond ‘live’ uitgezonden via internet 
en ook opgeslagen zodat, als u dat wilt,  
u deze avonden nog eens kunt beleven via uw 
smart TV, tablet, PC of telefoon.     

Ga naar: pkn-markelo.nl/kerkradioinfo 

 

https://pkn-markelo.nl/kerkradioinfo
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WIJ GEDENKEN 

Nadat vorig jaar kanker bij hem was geconstateerd, 
is Gerrit Landeweerd op 19 juni plotseling aan een 
hartstilstand overleden. 
Op 30 april 1949 wordt Gerrit samen met zijn twee-
lingbroer Johan geboren en ze groeien op in een 
groot gezin aan de Witterietsweg. Zes jaar oud over-
lijdt Johan tot verdriet van allen. 

Van jongs af aan heeft Gerrit een passie voor voet-
bal en speelt samen met zijn broers in hetzelfde elf-
tal bij Blauwwit op de grasmat bij restaurant De 
Poppe. Na de ambachtsschool krijgt Gerrit een func-
tie bij de melkfabriek waar hij met plezier werkt. 
Bij dansschool Reiners leert hij Annie Nijhof kennen 
waarmee hij in 1967 trouwt. Ze krijgen twee kin-

deren, Esther en Remco. Het gezin Landeweerd ver-
huist in 1971 naar de Koekoekslaan in Markelo. 
Naast zijn reguliere werk, is Gerrit actief als kelner. 
Als zorgzame vader en echtgenoot had hij alles over 
voor zijn gezin. 
Vanaf 1978 is hij bezorger bij een supermarkt in 

Goor en wordt daardoor een bekend figuur in deze 
plaats. 
In zijn vrije tijd is hij actief voor de voetbalvereni-
ging in Markelo en helpt hij menigeen met diverse 
klussen. 

Samen met Annie is hij enorm trots op hun vier 
kleinkinderen. Eenvoud en er voor de ander willen 

zijn sierden zijn karakter. 
Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte toe. 
   Marja Zandjans 
 
Op 21 juni is op 97-jarige leeftijd Trui Stokreef-Oonk 
overleden. 
Te midden van haar dierbaren vond het afscheid 

plaats op haar vertrouwde plek aan de Larenseweg. 
Sinds het huwelijk met Albert in 1948 woonde ze 
daar samen met haar schoonouders en ze kreeg de 
bijnaam ‘Trui van ’n Steek’. 
Trui werd op 1 september 1922 in Markelo, ‘Groen-
land’ geboren en heeft samen met haar twee zussen 

en broer een mooie jeugd. Als meisje werkt ze in de 
huishouding van Hotel Jachtlust en bij fa. Klumpers. 

Na de oorlog trouwt ze met Albert die ze bij de boe-
rendansers had ontmoet. Naast de boerderij, breidt 
ze samen met Albert, het agentschap in verzekerin-
gen en van de Spaarbank verder uit en Trui ontwik-
kelt zich tot een perfecte gastvrouw. 

Trui en Albert zijn gelukkig met hun zonen Gerrit en 
Jan en later met hun drie kleinkinderen. Trui is een 
zorgzame moeder en oma, heeft   een mooi karakter 
en is humorvol.  Een geliefd persoon. 
In 1996 overlijdt Albert plotseling. Trui is verdrietig 
maar gaat verder met haar leven, samen met zoon 

Gerrit. Het doet haar goed, als ook Jan en Gerda 
besluiten bij haar te komen wonen, nadat het ‘oale 

hoes’ verbouwd is.  
Heftig is haar verdriet als zoon Gerrit in 2006 over-
lijdt. Ze ervaart dan de steun van haar familie. 

De komst van vijf achterkleinkinderen, maken haar 
ook tot een trotse opoe.  
Dat de herinneringen aan haar een inspiratie mogen 
zijn voor haar familie.  Marja Zandjans 
 
Op 23 juni overleed in zijn eigen huis aan de Burge-
meester de Meesterlaan, Geug Prins op de leeftijd 

van 85 jaar. Een relatief kort ziekbed volgde op een 
langere tijd waarin wij de krachten van Geug minder 
zagen worden. Maar hij bleef desondanks tot kort 
voor zijn levenseinde actief en regelde veel en was 
altijd belangstellend voor gezin en zaak. Geug en 
Bertha zijn het overgrote deel van hun werkzame 

leven verbonden geweest met boekhandel Prins – de 
zaak die Geug ooit van zijn ouders had overgeno-

men en uitgebouwd tot de winkel die al heel wat ja-
ren aan de Grotestraat is gevestigd. Naast zijn werk 
in de boekhandel was Geug behoorlijk sportief. Hij 
hield van voetbal, maar niet minder van fietsen. Vele 
malen trok hij er met Bertha op uit, het zij voor een 

dagje het zij voor vakantie. En vaak gingen de fiet-
sen dan mee. Bij het afscheid in Haarlo hadden zoon 
René, schoondochter José met Bertha een prachtige 
fotocollage gemaakt, waarbij veel aspecten van hun 
vader en echtgenoot levendig belicht werden. Een 
prachtig beeld, dat ook was afgedrukt op de voor-
zijde van de annonce, sloot de foto collage af: Geug 

die wegloopt met rugzak en twee ‘Nordic walking 
sticks’ in een mistig landschap. Bij deze foto over-
dachten wij de woorden van de aloude zegen voor 
alle mensen onderweg: ‘De Here zegene en Hij be-
hoede u, de Here doe zijn aanschijn over u lichten 

en Hij zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht 

over u en Hij geve u vrede…’     DvdB 
 

 
 
 
 
 

 
Op 24 juni overleed in de Stoevelaar in Goor Dika 
Elkink-Oosterveld op de leeftijd van 86 jaar. Haar 
leven lang woonde zij in Markelo, maar zij werd ‘voor 
de burgerlijke stand’ in Rijssen geboren op de Bor-
keld, het snijpunt van de grens van Holten, Rijssen 
en Markelo.  In 1956 trouwde Dika met Jan Elkink, 

die zij bij de Poppe tijdens het dansen had leren ken-
nen. Zij kregen drie kinderen, Hermien, Jan en Jo-
han. In 1975 kwam zoon Jan op 16-jarige leeftijd te 

overlijden aan spierdystrofie. Een groot verdriet dat 
Dika en haar man op hun eigen manier probeerden 
te verwerken. Voor Dika betekende dat vooral: op-

nieuw hard aan het werk gaan in huis en tuin. Tij-
dens de afscheidsdienst werd een prachtig gedicht 
over de zonnebloem voorgedragen door kleindoch-
ter Saskia. Zonnebloemen waren Dika’s geliefde 
bloemen. Tijdens de afscheidsdienst probeerden we 
het leven van Dika te plaatsen in de context van de 
tijd waarin zij leefde: een tijd waarin mensen niet 

vaak over hun gevoelens spraken, verdriet inslikten  
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en er door de woonsituatie veel minder privacy was 

dan heden ten dage. 
Aan het eind van de overdenking hoorden we de 
woorden van psalm 139, waarin de psalmist spreekt 
over de Eeuwige die ons kent zoals we werkelijk zijn. 
De Eeuwige die ons lief heeft – niet omdat wij zo lief 
zijn, maar omdat Hij Liefde is!  DvdB 
 

Op 2 juli overleed Ab Eggink op de leeftijd van 86 
jaar. Al 61 jaar waren zijn echtgenote Riekie en hij 
getrouwd en inmiddels woonden ze precies drie jaar 
naar grote tevredenheid aan de Koekoekslaan.  
Bij het afscheid in Haarlo staken de kleinkinderen 
kaarsen aan en haalden mooie herinneringen op aan 

hun grootvader.  Wie ‘Ab Eggink’ zegt, kan in één 
adem ‘Bloemerie’ zeggen, waar Ab tot zijn 65ste jaar 

volop heeft gewerkt maar nadien ook bijna dagelijks 
nog te vinden was. Klusjes doen voor het bedrijf: 
voor hem was dat een absolute vanzelfsprekend-
heid. Ab hield enorm veel van fuchsia’s. Fuchsia’s 
vormden ook de achtergrond van de tekst op de an-

nonce van zijn overlijden. 
Bij het ophalen van herinneringen aan Ab in de fa-
miliekring bleek hoe bijzonder het is dat kinderen en 
kleinkinderen aan dezelfde vader zo verschillend in-
gekleurde herinneringen kunnen hebben. Deze ge-
dachte gaf ook kleur aan de overdenking. Ab Eggink, 
die voor iedereen klaar stond, de man van de klok, 

de man die met hart en ziel aan zijn bedrijf was ver-
knocht, maar ook in zijn contacten vluchtig kon zijn, 
op het laatst van zijn leven ook kwetsbaar – wij 
overdachten zijn leven in het Licht van de Eeuwige 
en konden daarmee dankbaar zijn voor wie hij ge-

weest is: echtgenoot – vader, schoonvader en 

grootvader. In zijn leven heeft hij aan velen kleur 
gegeven: en hij zei het met bloemen! DvdB 
 

 
 

Het leven van Johan Scheggetman begint op 19 april 
1943 in Laren aan de Kielersdijk. Een boerderijtje 
waar Johan samen met zijn broers en een zus op-
groeit. Hij heeft jarenlang als kraan- en shovelma-
chinist in de wegenbouw gewerkt. 
In 1967 trouwt hij met Gerda Stoelhorst en is hij bij 
Vossebeld aan de Larenseweg in gaan wonen. Het 

leven van Johan wordt verrijkt met de geboorte van 
drie zonen en één dochter. Het gezin verhuist later 
naar het huis aan de overkant. In 2004 wordt zijn 
eerste kleinkind geboren en daarna worden er nog 
vier kleinkinderen geboren.  
Samen met Gerda heeft Johan veel opgepast en 
volop genoten van de kleinkinderen.  

Johan is een handige man, hij houdt van trekkers en 
werktuigen repareren. Hij wordt veel gevraagd om 
mollen te vangen. Johan, een man die geniet van 
gezelligheid en het samenzijn met zijn dierbaren.  

Eind vorig jaar wordt er kanker gediagnosticeerd. Hij 
begint met een kuur, maar deze valt hem erg zwaar. 

Hij is erg ziek en er wordt gevreesd voor zijn leven. 
Hij krabbelt gelukkig weer op. Maar, in het voorjaar 
blijkt er ook een tumor in zijn hoofd te zitten. Steeds 

meer levert Johan in. Er komt een bed in de kamer. 
Hij berust en hij is dapper en positief ingesteld. Hij 
regelt zaken voor zijn komende afscheid. 
Op maandag 13 juli overlijdt Johan Scheggetman. 
Zaterdag 18 juli hebben wij stil gestaan bij zijn leven 
en mooie herinneringen opgehaald.  
De crematie plechtigheid vond plaats in Haarlo.  

We putten troost uit de gedachte dat hij altijd in 
onze herinnering blijft voortleven en dat we deze 
prachtige man voor altijd in ons hart hebben geslo-
ten.  Irma Wagenvoort-Woestenenk 
 
Op 17 juli is Hanna Mulderij - Dijkink plotseling over-

leden.  
Ondanks de moeilijke perioden die zij in haar leven 

heeft gekend, bleef ze altijd positief. Zo vertelden 
de voor haar zo dierbare kinderen en kleinkinderen. 
Al veel te vroeg moest ze afscheid nemen van haar 
geliefde man Arnold en zoon Henk. Hoewel deze ge-
beurtenissen hun sporen achterlieten, pakte ze de 

draad weer op en zorgde ze met liefde voor haar 
kinderen.  
Ze heeft tot het laatst toe zelfstandig haar leven ge-
leid aan de Loosboersstraat. Velen zullen Hanna 
kennen van haar vrijwilligerswerk, onder andere bij 
de Anholtskamp. Voor haar inzet als vrijwilligster 
werd ze geëerd met een lintje en mocht ze zich lid 

in de Orde van Oranje Nassau noemen. Hanna is 87 
jaar geworden.   Pauline Schreurs 
  
24 juli is Jan Leeftink op 64-jarige leeftijd plotseling 
overleden in het huis aan het Beukenlaantje waar hij 

was geboren en getogen. 

Jan groeide op samen met één broer en drie zussen 
en hij kon terugkijken op een onbezorgde jeugd. 
Buiten zijn gaf hem een gevoel van vrijheid en de 
nabijgelegen Kösterskoele speelde daarbij een grote 
rol in zijn leven. Als kind speelde hij daar al met 
vriendjes en later was hij actief als vrijwilliger voor 
dit openluchttheater. 

Jan volgde de LTS en MTS en in zijn vrije tijd was hij 
jarenlang een fanatieke korfballer. 
In 1985 trouwt hij met zijn geliefde Rita, afkomstig 
uit Klein Dochteren. Via haar raakt hij ook enthou-
siast van klootschieten; een heus familiegebeuren.  
De drie zwangerschappen die voortijdig eindigen, 
hebben een enorme impact op Jan en Rita. 

In die jaren was Jan een grote steun voor haar.  
Ruim 34 jaar werkt Jan als operator bij Eternit in 
Goor waar hij elke dag, weer of geen weer, naar toe 

fietste. Ook aan de vele fietsvakanties beleefde hij 
veel plezier.  
Hij was iemand die veel om zijn familie gaf en stelde 

de contacten met de buurt enorm op prijs. Hij was 
geen groot prater, maar altijd geïnteresseerd in an-
deren en in de wereld om hem heen. 
We wensen Rita en verdere familie veel sterkte toe. 
   Marja Zandjans 
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Wanneer jouw leven niet meer jouw leven is, wan-
neer de wereld om je heen niet meer jouw herken-

bare wereld is, dan is rust misschien wel het fijnste 
wat er is. Die rust heeft Dinie Beld – Wibbelink ge-
kregen. Jongstleden vrijdag 24 juli is zij kalm en rus-
tig van ons heengegaan. De laatste jaren heeft Dinie 
fijn gewoond in de Anholtskamp. Thuis ging het niet 
meer. De verwarring, het vergett’n, het werd steeds 

moeizamer. 
Door haar huwelijk met Jan Beld verhuisde Dinie 
naar de Twikkelerweg. En zoals vele jonge vrouwen, 

werd zij inwonend bij haar schoonouders. Iets wat 
van buiten vaak mooier leek dan binnen was. Het 
jonge gezin werd verblijd met de komst van twee 
dochters, Jannie en Hermien. Een grote tegenslag 

was het vroege overlijden van haar Jan. Maar Dinie 
zocht en vond een weg om dit verdriet een plek te 
geven. Ze was een vrouw die hard werkte, en daar-
naast een grote liefde voor haar tuin bezat. Zodra 
het voorjaar zich aandiende was Dinie in haar tuin 
te vinden. Dit resulteerde ook altijd in een prachtige 
bloemenzee rondom huis. Ook was ze actief lid van 

de Plattelandsvrouwen in Goor en een trouw lid was 
ze van het koor Nootzaak in Markelo. Dinie laat een 
grote leegte achter bij haar naasten maar gelukkig 
zijn er vele dierbare herinneringen om troost te bie-
den.   Anja Assink. 
 

Op 25 juli overleed Aaltje Potman-Hasselo aan de 
gevolgen van een valpartij. Haar geboortedatum is 
de twaalfde van de twaalfde in het jaar 1924. Aaltje 
is geboren in een boerderij aan de Petersweg in 
Stokkum. Ze gaat op haar veertiende in betrekking 
bij Dollekamp. Na haar huwelijk met Herman Pot-
man komt ze te wonen in een kleine boerderij even 

buiten Goor. Hier is haar man in de oorlog getroffen 
door een bomscherf, wat later tot epileptische aan-
vallen leidde en veel zorg bij Aaltje of hij wel heel-
huids terug zou keren als hij van huis was. In 1980 
wordt ze weduwe. Maar met de aanwezigheid van 
een van haar beide kinderen in de verbouwde wo-
ning en met goede contacten uit de buurt blijft ze 

het er naar haar zin hebben. Kleinkinderen bewaren 
mooie herinneringen aan oma, zoals de stevige pan-
nenkoeken, die ze in het ‘kokhuus’ bakte. Na haar 
terugkeer in 2002 naar Markelo krijgt ze last van 

heimwee, maar door de stimulans van lieve buren in 
de Göttelaan vindt ze aansluiting bij activiteiten in 

de Anholtskamp. Hier krijgt ze in 2011 een aanleun-
woning toegewezen en vindt ze later een plek op af-
deling Herike. Haar familie raakt in haar een lieve, 
zachtmoedige vrouw kwijt, die steun vond in het ge-
loof.        Marten Dijkstra  
 
 

 
 

Na afnemende gezondheid is op 26 juli Willem Kis-
temaker, een markante Markeloër, overleden in de 

leeftijd van 85 jaar. Samen met zijn oudere broer 
Teunis groeit hij op in het centrum van Markelo waar 
de ouders naast een boerderij ook een café hebben. 

Van kind af aan is hij een echte natuurliefhebber en 
danst jarenlang bij de boerendansers. Ook houdt hij 
van kaarten, biljarten, gymmen en voetballen. Later 
wordt ook ‘de jacht’ een enorme passie voor Willem. 
Na de oorlog verongelukt zijn broer in Nederlands-
Indië tot groot verdriet van de familie. Jaren daarna 
zal Willem, samen met zijn vrouw Mini waarmee hij 

in 1962 trouwt en met vrienden het graf van zijn 
broer op Java bezoeken. 
Willem is actief als postbode en in 1973 start hij sa-
men met Mini een slijterij op zijn geboorteplek. Als 
echte familieman zijn de kinderen Bernard en Ber-
dien en later de kleinkinderen Bryan, Amber, Milan, 

Lars en Bjorn heel belangrijk voor Willem. 
Hij kan enorm genieten van het leven, maar moet 

na een herseninfarct gedwongen een stapje terug 
doen, waarbij hij zich gesteund weet door Mini. Wil-
lem blijft desondanks genieten van de kleine dingen 
in het leven. De laatste tijd vertoeft hij graag op hun 
stukje land aan de Markelose Berg; omringd door 

natuur en met prachtig uitzicht. 
Dat de herinneringen aan hem een troost mogen zijn 
voor Mini en zijn dierbare familie. 
   Marja Zandjans 
 

 
 
Op 28 juli overleed in haar appartement aan de Koe-
koekslaan Dina Kloots-Zandvoort op de leeftijd van 
92 jaar. Dina werd geboren aan de Winterkamper-
weg als derde dochter in het gezin Zandvoort, met 

oudste zus Hanna, tweede zus Dika en broer Albert. 
Tot op hoge leeftijd wilde Dina zelfredzaam blijven, 
reed zij auto en deed ze zo goed en kwaad als dat 
ging haar eigen boodschappen. Vanuit haar aan-
leunwoning bij Anholtskamp deed Dina graag mee 
aan vele activiteiten en zo onderhield ze met veel 
plezier ook haar sociale contacten. Op die manier 

bezocht ze de zangavonden. Zo ook één van de laat-
ste zangavonden voordat de Corona maatregelen 
roet in het eten gooiden. Tijdens de zangavond op 
31 januari stond psalm 91 centraal: ‘Wie in de 
schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht 
in de schuilplaats des Almachtigen’. Op de één of 

andere manier moeten deze woorden Dina zo heb-
ben aangesproken, dat zij een notitie maakte van de 
tekst en van een aantal bekende liederen die daar 
werden gezongen. Vóór haar afscheid in het zieken-
huis heeft ze haar zoon Jan op dat briefje gewezen 
en aangegeven dat deze liederen en psalm 91 leid-
raad moesten zijn bij haar afscheid. Met deze woor-

den over het geheim van ons leven, Gods onvoor-
waardelijke trouw, namen wij op 31 juli afscheid van 
Dina Kloots-Zandvoort.    DvdB  
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Voor Wim Kranenberg was Marietje Goorman van de 
Stobbendijk de vrouw van zijn leven en de spil van 
hun gezin van drie kinderen. Een echte moeder-
kloek, die wijs was met de kleinkinderen. Een bezige 

bij, actief op hun boerenerf en bij mensen in de 

buurt. Iemand, die graag volk om zich heen had. 
Een buitenmens, die ervoor zorgde dat de tuin er 
pico bello bij lag. Maar op 27 juli kwam aan dit alles 
een einde, toen ze na een kort ziekbed overleed. 
Ruim een jaar eerder was ze getroffen door een her-
senbloeding, enkele dagen voor haar 75e verjaar-

dag. Haar spraakvermogen herstelde nog gedeelte-
lijk en na revalidatie was ze op afdeling De Borkeld 
van de Anholtskamp terechtgekomen. In dit verzor-
gingshuis had ze veel vrijwilligerswerk verricht. In 
zangavonden droeg ze gedichten voor, net als bij zo 
vele andere gelegenheden. Tijdens de uitvaart werd 
haar gedicht ‘Ne dreum’ voorgelezen, waarin het 

Maarkelse landschap beeldend wordt geschetst met 
een terugblik op vroeger. In haar jonge jaren had ze 
gewerkt in de gezinsverzorging en op de televisieto-

ren. In de buurt schreef ze mee aan enkele revues. 
Mogen de bijbelse beelden van een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde voor haar meer dan een droom 
zijn geworden. Marten Dijkstra 

 
 
Op 2 augustus overleed Leendert Cornelis van der 
Neut op de leeftijd van 77 jaar. Leen van der Neut 
werd als zoon van een predikantengezin geboren in 
Haskerhorne in de zomer van 1943. Een groot deel 

van zijn jeugd bracht Leen door in Medenblik, totdat 
zijn vader predikant werd in Nijverdal en het gezin 
verhuisde. Aan het gezin van de jonge Leen ging het 
verdriet niet voorbij.  
Op jonge leeftijd kwam broertje Adri om het leven 
en later werd zusje Carolien getroffen door hersen-
vliesontsteking met zeer ingrijpende gevolgen. Met 

zijn vrouw Rita verhuisde Leen in de jaren zeventig 

naar Markelo.  
Eerst woonde het gezin Van der Neut aan de Koe-
koekslaan, later aan de Bergweg en tenslotte de 
laatste jaren aan de Zonneweg.  
De kerk van Markelo is voor Leen van der Neut van 
grote betekenis geweest en hij heeft zich er tot het 

laatst toe van ganser harte voor ingezet. Leen en 
Rita waren ook trouwe kerkgangers. Vanuit de kerk 
vond ook het uitgeleide van Leen plaats.  
In de afscheidsdienst spraken achtereenvolgens de 
kleinkinderen, de kinderen en zijn echtgenote Rita. 

Wij herdachten bij het aansteken van kaarsen in de 
dienst zoon Niels, die in 2016 overleed, Leens broer 

Adrie, zijn zus Carolien en zijn pleegbroer en vriend 
Joop, die in Zuid Afrika woont en niet aanwezig kon 
zijn vanwege Covid-19.  

Leen had zijn afscheidsdienst geheel zelf voorbereid 
en daarom klonken in de dienst o.a. twee liederen, 
gezongen door het Rijssens Mannenkoor samen met 
de woorden uit psalm 121: 8: ‘De Here zal uw uit-
gang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeu-
wigheid’.   
Dit geloofsvertrouwen heeft Rita en Leen hun leven 

lang draagkracht en vertrouwen gegeven, waardoor 
zij bij alle tegenstroom en verdriet steeds opnieuw 
konden opstaan om dóór te gaan.      DvdB 
 
 

Op maandag 10 augustus is overleden mevrouw 
Hanna Woestenenk-Nijkamp in de leeftijd van 84 
jaar. 

Na een heerlijke periode in haar nieuwe apparte-
ment is zij kwetsbaar geworden in haar gezondheid. 
In februari is zij thuis gevallen en opgenomen in De-
venter voor revalidatie en een onverwachte opera-

tie. Tijdens het begin van de Corona epidemie werd 
zij opgenomen in verpleeghuis de Wheehof, dat 
werd gesloten voor het bezoek van haar familie en 
dierbaren. Wat was dit een verdrietige periode en 
een groot kantelpunt. Een situatie waarin het wel 
heel moeilijk is om energie te krijgen voor het leven. 
Het overlijden kwam vrij plotseling en na afscheid 

van kinderen en kleinkinderen is zij op maandag-
avond vredig ingeslapen. Wij herinneren haar als 
een lieve betrokken en warme vrouw die zeer actief 
was in het vrijwilligerswerk van EHBO en Rode Kruis. 
Op zaterdag 15 augustus namen wij afscheid van 
haar in crematorium "Steenbrugge" te Diepenveen, 

waar destijds, 22 jaar geleden, ook het afscheid van 
haar man Hendrik heeft plaatsgevonden. In een per-
soonlijke dienst werden mooie herinneringen opge-
haald door middel van woorden, foto's en muziek.  
Dat deze herinneringen, er zijn er vast nog veel 
meer, haar kinderen, kleinkinderen en familie tot 
steun mogen zijn. Dini Vruwink 
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KINDERNEVENDIENST 
We hopen dat ieder-
een een mooie en 

leuke zomervakan-
tie heeft gehad. Wat 
zijn de weken snel 
voorbij gevlogen. 
Misschien ben je 
lekker thuis geble-
ven of ben je gaan 

kamperen in Neder-
land, Frankrijk of 
Duitsland. Het was 
de laatste weken in 
ieder geval lekker 
warm en wij waren 

blij dat er een zwembad in de tuin stond….  
De kindernevendienst is in de zomervakantie ge-

woon doorgegaan. Het was rustig, maar we hebben 
wel mooie verhalen verteld, spelletjes gedaan en ge-
knutseld. De komende weken gaan we kijken naar 
het nieuwe programma voor de kinderen. Daarnaast 
zijn we al bezig met de voorbereidingen voor kerst. 

Dit jaar is het idee een kerstfilm te gaan maken met 
en door kinderen. Later meer hierover…. 
Afgelopen week zijn de scholen weer begonnen en 
voor we het weten zitten we weer in ons ritme. We 
wensen jullie allemaal een mooi en goed schooljaar 
toe. Natuurlijk zijn jullie elke zondag om 10.00 uur 
van harte welkom bij de kindernevendienst in de 

Martinushof. Tot dan! 
Groetjes, Olga, Marjolein, Janneke, Johanneke, Na-
omi en Marlies 

 
 

 

 
 
 

VRIJWILLIGERSWERK VOOR HET NEDER-
LANDS BIJBELGENOOTSCHAP 
Werken als vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelge-
nootschap is meewerken aan een prachtige missie: 

de Bijbel dicht bij mensen brengen. 
De Bijbel is nog niet vertaald in alle talen, niet ie-
dereen die dat wil kan over een bijbel beschikken en 
voor velen is de Bijbel een belangrijk, maar tegelijk 
ingewikkeld boek. Vrijwilligers zijn nodig om de mis-
sie van het NBG te volbrengen. 
Als NBG-vrijwilliger sta je in een lange traditie van 

meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze 
tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde 
mogelijkheden. 

 
Kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers 
Bij het vrijwilligerswerk voor het NBG worden twee 

categorieën onderscheiden: ‘kerkvrijwilligers’, die 
vooral in hun eigen kerk en/of andere kerk(en) het 
NBG vertegenwoordigen en ‘talentvrijwilligers’, die 
bij het NBG met hun gaven en talenten willen bij-
dragen met een specifieke taak. 
 
De kerkvrijwilligers, zoals ondergetekenden, krijgen 

materiaal aangeleverd waarmee ze in hun eigen 

omgeving aan de slag kunnen. Afhankelijk van je ei-
gen mogelijkheden qua tijd en interesses, kun je het 

werk van het NBG onder de aandacht brengen in je 
eigen kerk en directe omgeving.  
Jouw inbreng is heel welkom! Kom je ons verster-

ken?  
Talentvrijwilligers kunnen worden ingezet voor uit-
eenlopende zaken, zoals gastheer/vrouw zijn bij een 
bepaald evenement, namens het NBG boekhandels 
bezoeken, teksten redigeren of vertalen, presenta-
ties of gastlessen geven, mensen bellen met het ver-
zoek om het NBG te steunen, enzovoorts. Lijkt het 

jou leuk om over de kerkmuren te kijken? Kijk eens 
op de site of neem contact op met de landelijke or-
ganisatie voor meer informatie! 
 
Er wordt ingezet op het uitvoeren van afgebakende 
taken waarvan de vrijwilliger en het NBG concreet 

de resultaten kunnen zien. 
Meer weten over het vrijwilligerswerk van het NBG?  

Kijk op de website van het NBG.   
www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/vrijwilligers 
Of mail naar vrijwilligers@bijbelgenootschap.nl 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Contactpersoon: Dini Rozendom en Teuni Hoogen-

dam (0547352554) 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 
Ons seizoen werd in maart na de 
avond met Johanna ter Steege 
plotseling verstoord zoals U allen 
weet door de Corona.  

Helaas was het niet meer mogelijk de 
volgende avonden te houden en ook 
voor het komende seizoen is het nog niet mogelijk 
weer een avond te houden waar zo’n 70 of 80 
vrouwen samen kunnen komen in de Martinushof.   

Op dit moment zijn we nog druk aan het vergaderen 

of we dit op een andere wijze nog kunnen oplossen 
om hier invulling aan te geven. Binnenkort krijgen 
alle leden persoonlijk bericht van ons.  
 
Wij hopen dat U allen gezond bent en blijft en graag 
zo spoedig mogelijk: Tot Ziens.  
 Bestuur HVV 

 
VAN DE PROTESTANTSE VROUWEN DIENST  
Op vrijdag 28 februari hebben we voor de laatste 
keer een zangavond gehouden in Anholtskamp. 
Daarna gooide helaas Corona roet in het eten en het 
ziet er voorlopig niet naar uit dat we die zangavon-
den weer kunnen hervatten. 

Heel erg jammer voor de bewoners van Anholts-
kamp en de mensen van buiten die trouw deze avon-
den bezochten. 

Ook jammer voor de dames van de PVD die er altijd 
voor zorgden dat alles op rolletjes liep wat betreft 
het klaarmaken van de zaal, de zorg voor de koffie 

en de begeleiding van de bewoners. 
We hopen, dat er gauw betere tijden mogen komen 
en dat we dan weer gezellige zanguurtjes mogen or-
ganiseren. 
We wensen iedereen geluk en gezondheid toe en 
blijf naar elkaar omkijken! 
 

Een hartelijke groet van de PVD commissie 

http://www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/vrijwilligers
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MARKELO’S KERKKOOR 
Sinds half maart hebben we niet meer als koor kun-

nen zingen, maar gelukkig hebben we elkaar op 29 
juni, normaal onze laatste repetitieavond, niet al-
leen gesproken maar ook genoten van koffie met 
gebak en een hapje en een drankje om het seizoen 
af te sluiten. In de Tasca was voldoende ruimte om  
afstand te houden. Wel jammer dat we door de niet 
zo mooie zomerdag niet buiten konden zitten. 

Wat gaan we in de nabije toekomst doen……en hoe 
reilt en zeilt onze vereniging op dit moment.? 
We zijn het vast met elkaar eens als we constateren 
dat het ontzettend jammer is dat we nog steeds niet 
samen kunnen zingen. Sommige koren proberen, 
met niet altijd veel succes, om buiten te zingen maar 

de 1,5 meter afstand blijft een probleem… 
Zeker als het vanwege het weer niet buiten kan. 

Verder moeten we helaas melden dat onze voorzit-
ter Henk Beumer zich vanwege ziekte even heeft te-
ruggetrokken. Henk we wensen je sterkte en hopen 
dat je gauw weer opknapt.  
Janny Linde en Frits van Zwol hebben op 18 augus-

tus namens onze vereniging een bezoek gebracht 
aan Marjan Klaasen om met haar te bespreken wat 
haar en onze plannen zijn voor de nabije toekomst. 
Zij zegt dat ze, na een jaar uit de running te zijn 
geweest, alweer aardig is opgeknapt en dat, zo 
gauw we weer kunnen zingen als koor, zij wel bereid 
is om door te gaan als dirigent van ons koor.  

Wij als bestuur denken niet dat we dit jaar nog in 
koorsamenstelling kunnen zingen maar wij hopen 
wel volgend jaar ons 90-jarig jubileum nog te kun-
nen vieren met een concert en daar hebben we echt 
wel een dirigent voor nodig.  

Om toch een soort van Startdag te hebben willen we 

graag als koor op maandagmiddag 14 september 
om 14.30 uur samenkomen voor een kopje 
thee/koffie met iets er bij in Tichelmuseum en Thee-

schenkerij Rohaan aan de Tichelweg 4, 7475 MZ 
Markelo. 

We zullen dan ook Marjan Klaasen en Roel Praas uit-
nodigen. 

Met vriendelijke groet en tot ziens…… 
Het bestuur: Henk, Janny, Betty, Gerda en Frits 

 

Martinushof Markelo                         

Boekenmarkt 
Uiteraard met inachtneming van 
alle maatregelen die nodig zijn 
i.v.m. Coronaweer is de boeken-
markt alweer een tijdje open. In 
de vakantietijd zijn wij zelfs elke 
donderdagochtend 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 

 
 
 
 

 

 september    

Di 1  Exodus 30:11-16 
Inkomensonafhankelijke belas-

ting 

Wo 2 Exodus 30:17-21 Wasvoorschrift 

Do 3 Exodus 30:22-38 Geurig 

Vr 4 
Mattheüs 17:24-

27 
Belastingformule 

Za 5 Mattheüs 18:1-9 Groot en klein  

Zo 6 
Mattheüs 18:10-

20 
Zoeken en redden 

Ma 7 
Mattheüs 18:21-

35 

Vergeef van harte, niet uit bere-

kening 

Di 8 Mattheüs 19:1-9 Trouw 

Wo 9 
Mattheüs 19:10-

15 
Kinderlijk eenvoudig? 

Do 10 
Mattheüs 19:16-

22 
Wil jij volmaakt zijn? 

Vr 11 
Mattheüs 19:23-

30 
Durf rijk te worden 

Za 12 Exodus 31:1-18 Creativiteit 

Zo 13 Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ... 

Ma 14 Exodus 32:15-35 Vernietigend 

Di 15 Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug 

Wo 16 Exodus 33:12-23 God laat zich zien 

Do 17 Exodus 34:1-18 Kopie 

Vr 18 Exodus 34:19-35 Verbondsregels 

Za 19 Psalm 145 Loflied 

Zo 20 Daniël 1:1-21 Gezond gedrag 

Ma 21 Daniël 2:1-12 
Wie helpt de koning uit de 

droom? 

Di 22 Daniël 2:13-23 Droom-oplossing 

Wo 23 Daniël 2:24-35 Tekst … 

Do 24 Daniël 2:36-49 … en uitleg 

Vr 25 Daniël 3:1-12 Uitkomen voor je geloof 

Za 26 Daniël 3:13-23 Laaiende woede 

Zo 27 Daniël 3:24-30 
Wie gaat voor jou door het 

vuur? 

Ma 28 Daniël 3:31-4:14 Droomleven … 

Di 29 Daniël 4:15-24 … wordt nachtmerrie 

Wo 30 Daniël 4:25-34 Bij de beesten af 

 Oktober 2020  

Do 1 Daniël 5:1-12 Een teken aan de wand 

Vr 2 Daniël 5:13-6:1 Afgeschreven 

Za 3 Daniël 6:2-10 Machtsmisbruik 

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

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

der, valt er zelf in. 

Di 6 Psalm 115 De HEER leeft 

Wo 7 
Mattheüs 20:1-

16 
Goed betaald 
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KERK-APP 
In deze coronatijd is de Martinuskerk op zoek ge-
gaan naar nieuwe manieren om te communiceren en 
in contact te blijven met haar leden. Daarom intro-
duceren wij de scipio app.  
Hierin vindt u de agenda, het laatste nieuws, maar 
kunt u ook doneren voor een collectedoel. Elke week 

is er een nieuw doel om voor te collecteren, dit doel 
is gelijk aan de eindcollectebestemming in de ko-
mende kerkdiensten. 
Alle leden waarvan een e-mailadres in onze admi-
nistratie bekend is, hebben onlangs een uitnodi-
gingslink ontvangen om de app te installeren. Maar 

u kunt ook door het scannen van de bijgaande QR-
code de app installeren op uw tablet of smartphone.  

De app is ook te vinden in de Google Play Store of 
in de App Store van Apple. 

Als u de app geïnstalleerd 
hebt, kunt u kijken of uw 
persoonlijke gegevens cor-

rect zijn. Mocht uw e-mail-
adres nog niet bij ons be-
kend zijn, maar wilt u wel 
gebruik maken van de app, 
stuur dan even een be-
richtje naar  
kerkapp@pkn-markelo.nl 

Ook andere vragen over de app of de installatie 
daarvan kunt u naar dit mailadres sturen. Wij pro-
beren u vervolgens zo snel en goed mogelijk te hel-
pen. 
 

 

 
 
 
 
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 
 
 
 

 

 
 

KRINGLOOP MARTINUSKERK  
 
De Kringloop Martinuskerk is een groot succes!  
Er komen heel veel kopers en niet alleen uit Markelo. 
We hebben zelfs vaste klanten.  

 
Het is er ook reuze gezellig. Ook de vrijwilligers ko-
men met veel plezier helpen.  
De inbreng loopt helaas iets terug. Waarschijnlijk 
omdat veel mensen tijdens de coronapandemie flink 
aan het opruimen zijn geweest.  
Alle zolders zijn nu leeg? Toch willen we u vragen of 

u nog kleine meubels hebt die u weg wilt doen.  
Er is veel vraag naar.  
 
We zijn ook altijd bereid om spullen die u kwijt wilt 
bij u op te halen of uw aankoop bij u thuis te bren-
gen. 
 

Jammer dat er nog geen koffie geschonken kan wor-
den. Toch komen er mensen alleen voor een praatje. 
 
Kom gerust ook een keertje om even rond te kijken 
en te ervaren dat het een leuke winkel is en er is 
zoveel te koop. We verkopen echter geen groot wit-

goed of koelkasten. 
 
Voor het brengen en halen kunt u bellen met:  
Linie Welmer  0611 951 057    of  
Jan Nijland  0622 335 199 

 
De Kringloop/Fancy fair commissie. 

 
 

  

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. 

 

ZAALVERHUUR MARTINUSHOF 

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

mailto:kerkapp@pkn-markelo.nl
mailto:martinushof@pkn-markelo.nl
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Beiroet - De shock en de 
strijkstok 
 
Omdat wij hier in Nederland, 
dankzij onze partners in Libanon, 
weten hoe corrupt de overheid is, 
helpen we allereerst onze part-
ners met belangrijkste levensbe-
hoeften, zoals voedsel, water, 

kleding en hygiënematerialen. 
 

Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie en docent systematische theologie en missio-
logie vertelt: 
Van collega’s en vrienden horen we telkens weer dit refrein: “Wij hebben hier in Beiroet al heel wat meege-
maakt: oorlog, autobommen, economische crisis. Maar dit is van een andere categorie. Dit is een moker-
slag.” 

 
Van verschillende kanten horen we over de shock, veroorzaakt door de oorverdovende knal, de impact van 
de luchtverplaatsing, en de rondvliegende stukken glas, steen en metaal.  
 
Een collega vertelt dat haar zuster twee uur na de ontploffing alleen maar kon huilen.  
Een andere collega legt uit dat haar zoon van vijf sinds de ontploffing ’s nachts alleen nog maar slaapt als zij 

hem omarmt en dat haar broer in shock alleen maar naar het plafond zat te kijken, niet in staat om te spre-
ken.” 
 
Ook de kerk in Beiroet heeft veel schade opgelopen. Men is God dankbaar dat er op het moment van de ex-
plosie geen mensen in de kerk waren. “Die bewuste dinsdag hadden we besloten om de gebedsdienst om 
16.00 uur te houden in plaats van 17.00 uur. Als je nu de schade hier ziet, dan moet je er niet aan denken 

hoe het zou zijn geweest als we hier samen waren gekomen. Dan waren er veel meer gewonden geweest.”  

 
Samen met veel vrijwilligers wordt er opgeruimd en gekeken wat de schade is.  
In een gesprek met de orthodoxe priester Antonios, zie ik de lach op zijn gezicht als hij vertelt hoe gemakke-
lijk het is om vrijwilligers te krijgen……! 
 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel chris-
tenen (25-30%), waar dit percentage in de buurlanden veel lager is.  

 
Kerk in Actie doet ook mee in de landelijke actie Giro 555. 

 

 

Help corona-ramp voorkomen. Geef ook! 

  

Effect van lockdowns zeer bedreigend 
 

De eerste corona-golf heeft zich na Azië, Europa en het Mid-

den-Oosten inmiddels ook verplaatst naar Afrika en Ame-
rika. In landen zoals Zuid-Afrika en Brazilië zijn het aantal 
besmettingen en doden ernstig. Maar in veel landen met 

lage lonen zijn met name de effecten van de “lockdowns” zeer bedreigend. Je huis niet uit mogen om geld te 
verdienen, betekent voor veel mensen geen eten. Uit het rapport van de noodhulp-rekenkamer bleek dat de 
situatie vóór de corona-pandemie al moeilijk was. 

 
Meer informatie:  
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/07/help-wereldwijd-catastrofe-vanwege-corona-voorkomen 

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/07/help-wereldwijd-catastrofe-vanwege-corona-voorkomen


 

Een merel 
 
Er is iets in de zang van een merel 
het is voorjaar, je wordt wakker 
je ligt te denken in de nacht 
het raam staat open - er is iets 
waarvan de vogel zingt 
en je denkt aan wat je moet opgeven 
er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol 
met het zingen van die merel 
 
Uit: Toen ik dit zag ...         Rutger  Kopland   
 


