KUNNEN WE STRAKS WEER NAAR DE KERK?
Of de Martinuskerk met Pasen weer opengaat, zo vraagt een vaste kerkganger me. ‘Ik merk’, zo wordt eraan
toegevoegd, ‘dat ik wat weg zoem’.
Dan krijgt de zondagochtend een andere invulling tot er later in de week alsnog wordt gekeken naar een online-dienst. Of er wordt een kerkdienst elders beluisterd of het komt er niet meer van. Helaas houden we de
kerkdeuren voorlopig nog gesloten, hoezeer we dat als kerkenraad graag anders zien. Net als de winkeliers
die hun vaste klanten missen, zo missen ook wij de contacten met elkaar. En ja, weg zoemen, gaat dan
makkelijk. Er is genoeg aanbod van goede kwaliteit, zowel op tv als op internet. En wanneer de verbinding
met de eigen diensten soms wat stoort of hapert, wordt die stap om het elders te zoeken natuurlijk groter.
Uit de kijkcijfers valt op te maken dat er in de regel zo’n 50 tot 60 mensen onze diensten vanuit de Martinuskerk live volgen en daarna nog een 100 of meer. Dat zijn meer dan er gemiddeld kwamen toen er nog geen
corona was! Al zegt dit gegeven nog niets over de daadwerkelijke deelname thuis en om wie het gaat.
Dit is wel het voordeel van internet: Je kunt inschakelen op het moment dat het je zelf uitkomt en er is alle
vrijheid om tijdens de dienst even een kop koffie te nemen of intussen een WhatsApp bericht te lezen. Deze
mogelijkheden kunnen natuurlijk ook afleiden van wat er op dat moment in de dienst gebeurt.
Hoe lang moeten we nog wachten?
Het aantal besmettingen neemt nog altijd toe, maar tegelijkertijd worden meer mensen gevaccineerd. Er zal een moment komen, waarop de avondklok wordt afgeschaft, winkels meer ruimte krijgen om open te gaan en horeca en
sportaccommodaties toegankelijker worden. In zulke omstandigheden hoef je als kerk niet achter te blijven. We zullen de landelijke en regionale ontwikkelingen blijven volgen
en dan onze eigen afweging maken. Meer is er op dit moment niet over te zeggen. In onze wekelijkse mail en via
andere kanalen houden we u op de hoogte.
Verlies aan leden
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is voor sommigen aanleiding
om hun lidmaatschap van de kerk op te zeggen. Sommigen
worden vanwege hun leeftijd voor het eerst aangeschreven
met een vraag naar een financiële bijdrage en zeggen op,
omdat ze niets met de kerk hebben. Anderen stellen bij
zichzelf vast dat ze geen binding hebben met het geloof. Of
er spelen persoonlijke redenen een rol, zonder dat die worden toegelicht. Meestal verwerken we deze reacties zonder
erover in gesprek te gaan met de betrokkenen. Maar soms proberen we te achterhalen wat er speelt, omdat
het bijvoorbeeld gaat om mensen van wie we het niet direct verwachten. Toen ik hier in mei 2002 aantrad
als predikant waren er een 4000 leden, nu minder dan 2500! De giften gaan ook gestaag achteruit, maar de
gemiddelde bijdrage per lid neemt wel toe.
Tijd voor actie?
Er is even gedacht om rond Valentijn met iets ludieks te komen door een dubbele kaart in het Hofweekblad
te voegen met de mogelijkheid om er één af te scheuren en op te sturen naar een ander. Op die ene kaart
zou dan worden ingegaan op de gevolgen van corona voor ieder persoonlijk, maar ook voor ons als gemeenschap, zoals vereenzaming door wegblijven van bezoek. Die andere kaart was voor Uzelf als groet van de
kerk. Ook zou met deze actie worden gewezen op de mogelijkheid van een vrije gift. We hebben ervan afgezien, maar overwegen nog wel een kaart als bemoediging. Om uit te dragen, dat we ons als gemeente gedragen weten door de Levende. Dat is ook de kern van het paasevangelie: De Heer (Jezus) is waarlijk opgestaan! Dat vormt voor ons een belangrijke basis van waaruit we met hoop en verwachting uitkijken naar een
betere toekomst, dwars door moeilijkheden heen.
Moge dat geloof ons blijvend bezielen, want puur op eigen kracht gaan we het niet redden. Marten Dijkstra
Van de redactie:
Het kerkblad zal dit jaar minder vaak bij u in de bus liggen dan u gewend was. Door minder mogelijkheden voor activiteiten van de kerk is er minder te vermelden of aan te kondigen. Ook al doordat we zijn
overgegaan naar een wekelijkse nieuwsbrief om actueel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen
met de Corona maatregelen van de regering.
De komende kerkbladen zullen eens per twee maanden verschijnen.
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente te Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890
Kerkenraad:
Preses: Dhr. H.J. Bolink, Stationsweg 28,
Markelo, tel. 06-53852090,
e-mail: h.bolink27@gmail.com
Scriba: Mw. G. Rabe,Lochemseweg 20,
Markelo, tel. 06-51424315,
e-mail: scriba@pkn-markelo.nl
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

Zondag 28 maart Martinuskerk Palmzondag
10.00 uur ds. D. van der Boon
Maandag 29 maart
Dinsdag 30 maart
Woensdag 31 maart
Witte Donderdag 1 apr Martinuskerk
Goede Vrijdag 2 april Martinuskerk
Stille Zaterdag 3 april Martinuskerk

Informatie
staat op de
volgende
pagina

Zondag 4 april Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon
Zondag 11 april Martinuskerk
10.00 uur mw. F. Venema uit Almelo
Zondag 18 april Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Zondag 25 april Martinuskerk
10.00 uur hr. J. Eertink uit Rijssen
Zondag 2 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Zondag 9 mei Martinuskerk
10.00 uur mw. F. Venema uit Almelo
Donderdag 13 mei Martinuskerk Hemelvaartsdag
09.30 uur ds. M. Dijkstra
Zondag 16 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Zondag 23 mei Martinuskerk Pinksteren
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Zondag 30 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon
Zoals u vast al gezien hebt staan er geen collectes vermeld bij de diensten terwijl we dat in het verleden wel altijd deden. Er is door de kerkenraad gekozen om de binnenkomende giften 50:50 te verdelen tussen Diaconie en
CvK/Kerk, tenzij U hebt aangegeven waarvoor uw gift
bestemd is.
Hebt u wel een E-mailadres maar ontvangt u nog niet de
Nieuwsbrief, neem dan contact op met het kerkelijk
bureau. Telefoonnummers en E-mailadressen staan in de
colofon.
U kunt uw collectegeld overschrijven naar de bankrekening van de kerk of van de diaconie zoals ze hiernaast in
de colofon vermeld staan.
Zet u bij uw overschrijving wel even waarvoor uw gift
bestemd is?

Volgende uitgave: 19 mei 2021
Inleveren kopij vóór: 6 mei 2021
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl
Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau
in de Martinushof.
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Wijken Noord & Zuid

BIJ DE DIENSTEN

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

WAT DOET DE KERK NU ER NOG GEEN
gewone KERKDIENSTEN ZIJN………?
In plaats van de gebruikelijke kerkdiensten houden
we nu kerkdiensten ‘live’. Er is een ouderling, een
diaken, een dominee, een organist en een camerabediener aanwezig in de kerk. Allemaal ruim 1,5
meter uit elkaar (dat kan in zo’n grote kerk) en die
5 mensen maken het mogelijk dat u vanuit uw
huiskamer de kerkdienst kunt meemaken op uw
TV, PC, smartphone of tablet.
Op die manier kunnen we toch nog enigszins ‘contact’ houden met elkaar en met Gods woord. Daarbij mag u thuis gewoon meezingen als er een bekend lied op ons mooie orgel of op de piano wordt
gespeeld en u de tekst van het lied in beeld hebt.
Nu de vaccinaties op gang beginnen te komen zier
het er wel naar uit dat in de nabije toekomst weer
kerkdiensten kunnen worden gehouden in onze
kerk. Via de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van het laatste nieuws daarover. We zullen
doorgaan met de diensten ook ‘live’ aan te bieden.

WIJ GEDENKEN
Op 11 januari overleed op 81-jarige leeftijd de heer
Henk Harmsel van de Brinkweg 7. Ruim vier jaar
geleden werd geconstateerd dat Henk asbestkanker had. Goede en minder goede tijden volgden elkaar op. Henk was van nature niet zo’n prater over
zichzelf ging maar als je hem beter leerde kennen
ontmoette je een uiterst gevoelige man. Henk was
in de vrije tijd graag in het veld want hij was een
verwoed jager. Dat was de reden dat we aan het
bed, in het Deventer Ziekenhuis, psalm 42 lazen.
Over het vermoeide hert en de overgave aan God.
Ook in de afscheidsdienst, die gehouden werd op
19 januari in de Martinuskerk, stonden we stil bij
het beeld van het ree (een hertachtige) en we vergeleken de karaktertrekken van Henk met de kenmerken van dit prachtige dier. Schepsel van God.
De kinderen en kleinkinderen spraken woorden ter
herinnering. Eén ding is zeker: Henk was enorm
gesteld op Aaltje, z’n kinderen en kleinkinderen.
Ieder die hem heeft gekend weet hoezeer hij aan
ze verknocht was. We namen afscheid van Henk,
dankbaar voor deze bijzondere man, en legden zijn
lichaam in de aarde. In vertrouwen dat God zich
over Henk zal ontfermen.
Ds. Rob. Nijhuis

STILLE WEEK

Net als vorig jaar werken we met de gemeente van
Diepenheim samen in de Stille Week. Om 19.30
uur zenden we elke avond online vespers uit, te
beginnen op maandagavond 29 maart. Vorig jaar
deden we dat met opnames in de Johanneskerk.
Nu gebeurt het vanuit de Martinuskerk. Tijdens deze vieringen volgen we het evangelie van Lucas. Er
zijn korte momenten van stilte voor bezinning, afgewisseld met muziek. Op zaterdag sluiten we de
viering af met het binnendragen van de nieuwe
paaskaars, als teken van de opgestane Heer.
Wat de invulling betreft:
Maandag 29 maart, 19.30 uur, ds. Ary Braakman,
Lucas 22: 1-38
Dinsdag 30 maart, 19.30 uur, ds. Deodaat van der
Boon, Lucas 22: 39-65
Woensdag 31 maart, 19.30 uur, ds. Marten Dijkstra, Lucas 22: 66-23: 7
Witte Donderdag, 1 april, 19.30 uur, ds. Rob Nijhuis, Lucas 23: 8-25
Goede Vrijdag, 2 april, 19.30 uur, ds. Marten Dijkstra, Lucas 23: 26-49
Stille Zaterdag, 3 april, ds. Rob Nijhuis, Lucas 23:
50-56

Op de leeftijd van 100 jaar is mw. Dina NijkampElkink op 11 januari 2021 overleden.
Als jongste, samen met tweelingbroer Jan Willem
uit een gezin van zeven kinderen, groeide ze op op
een boerderij aan de Brummelaarsweg ‘Voshaank’.
De crisisjaren en de uitgraving van de Schipbeek
hebben indruk op haar gemaakt in haar jeugd.
Dertien jaar oud, verlaat ze haar familie om te
gaan ‘dienen’ bij de familie Sligman. Een mooie tijd
en tevens de periode waarin ze haar man Jan leert
kennen.
Tijdens de oorlogsjaren trouwen Jan en Dina en
nadien trekken ze bij een kinderloos echtpaar in
aan de Larenseweg. Daar worden hun kinderen
Henk en Janny geboren. Het boerenleven blijk,
naast haar gezin, haar lust en haar leven.
Dat hun zoon en schoondochter Dina later de boerderij overnemen en bij hen in gaan wonen, vindt
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een school en heeft werk gehad bij een slachterij.
Op de rouwkaart staat ze afgebeeld in een kleurrijke trouwjurk met een mooi boeket bloemen. Bij de
afscheidsdienst lazen we een gedicht van Toon
Hermans, Er moeten mensen zijn - om kleur te geven aan het leven. Op 8 februari zou ze 70 zijn
geworden. MD

Dina dan ook logisch en daarbij speelt ze als ‘opoe’
een grote rol bij de opvoeding van haar kleinkinderen Gert, Harry en Gerrieanne.
Haar eerste vakantie naar Oostenrijk, samen met
Jan, dochter Janny en schoonzoon Edu ervaart ze
als onvergetelijk.
Na het overlijden van Jan verhuist Dina naar Anholtskamp waar ze het fijn heeft met veel mensen
om d’r heen en waar ze met menigeen graag
kletst.
Als haar zoon Henk vijf jaar geleden sterft en haar
dochter Janny vorig jaar, heeft dat veel impact op
Dina. Haar familie, met inmiddels achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind, is daarbij een
troost.
We hopen dat de herinneringen aan haar van
waardevolle betekenis blijven voor de familie.
Marja Zandjans

Heengaan terwijl je net een kus hebt gegeven aan
een zuster, die je helpt bij het opstaan in de ochtend. Hoe bijzonder! Op deze wijze overleed Janna
Veltkamp-Jansen op 22 januari op 93-jarige leeftijd
op haar kamer in de Anholtskamp, afdeling De Herike. Die kus illustreert hoe ze was: liefdevol en
dankbaar. Haar in 2015 overleden man, Gerrit
Hendrik Veltkamp van de Luttekeveldweg 4, had in
haar een schrandere vrouw gevonden, die bekend
was met het boerenwerk, vaardig met naald en
draad en de stille, sturende kracht in huis. Een
vrouw met invoelend vermogen, die verdraagzaam
was en ruimhartig. Het is geen wonder dat hun
kinderen, vier in totaal, en kleinkinderen, haar prezen in de afscheidsdienst in de Martinuskerk. Janna
was wijs met hen en kon genieten van haar achterkleinkinderen. Bij een bezoek was ik verrast om te
vernemen dat ze orgel kon spelen. Een van haar
favorieten is gespeeld tijdens de uitvaart: Dank U
voor deze nieuwe morgen.
Janna kwam van Espelo. De oorlogsjaren lieten een
diepe indruk achter met het afbranden van de ouderlijke boerderij en het neerschieten van een onderduiker tijdens zijn vlucht. Woorden uit de psalmen waren haar tot steun, zoals Psalm 121, die in
de dienst is gelezen. MD

Op de rouwkaart van Mineke SandermanKrijgsman van 12 januari staat: ‘Eenvoud en stille
kracht, nooit heeft ze aan zichzelf gedacht, zorgzaam stond ze in het leven, belangrijk was te kunnen geven’. Met deze woorden geven haar man
Hendrik, hun beide zoons en dochter met partners,
kinderen en kleinkinderen haar kernachtig weer.
Mineke was de spil in huis op hun boerderij aan de
Bolinkweg. De contacten met veehandelaren werden door haar geregeld. Ze was tevreden op haar
plek en bleef liever thuis dan dat ze op reis ging.
Lezen of tv kijken kon haar niet echt boeien. Wel
was ze erg geïnteresseerd in het wel en wee van
familie en vriendinnen. Kleinkinderen konden altijd
worden gebracht om op hen te passen. Een van de
zoons hielp vele jaren mee op het bedrijf. De andere zoon kwam er vlakbij te wonen. In zijn gezin
sprong Mineke bij na het overlijden van diens
vrouw in januari 2010. Een groepsfoto ter gelegenheid van hun zestig jarig huwelijksjubileum in 2018
was voor haar een dierbare herinnering. Kort daarna kwamen er lichamelijke klachten, die uiteindelijk
wezen op kanker met uitzaaiingen. Haar geloof in
God bleef voor haar een bron van kracht. In dat
vertrouwen is ze heengegaan, 79 jaar oud. MD

Bij het bezoek van burgemeester Ellen Nauta ter
gelegenheid van het zestigjarig huwelijk van Gerrie
en Hennie Beverdam in 2019 spraken laatstgenoemden de wens uit dat hun gezondheid stabiel
mocht blijven. Begin 2021 raakten beiden echter
besmet met het coronavirus. Terwijl Gerrie thuis
kon blijven in hun appartement aan de Noordachtereschweg, werd Hennie opgenomen in het ziekenhuis in Deventer. Daar stierf hij op 28 januari.
De conditie van zijn longen was te zeer verzwakt
door COPD. Zonder dat Gerrie erbij kon zijn, vond
de uitvaart plaats in aanwezigheid van hun vier
zoons met partners, kinderen en kleinkinderen,
overige familie en buren van de Tolweg, waar ze
eerder hebben gewoond.
Van beroep was Hennie slager, net als zijn vader.
Een bedrijfsongeval begin jaren ‘60 werd hem bijna
fataal. Met een beenprothese kon hij het werk wel
weer oppakken. Op de dansvloer deed hij voor
niemand onder.

Schrikken was het om te horen dat Dini Smallegoor-Brands op 18 januari plots was overleden in
de armen van haar man Gerrit. Dini had twee
zoons uit een eerder huwelijk, die op hun werk
werden opgebeld. Net als hij waren zij machteloos.
Al langere tijd kampte ze met haar gezondheid,
maar dit had niemand echt aan zien komen. Na
een tia was ze de laatste jaren een vast bezoeker
geworden van een dagbesteding in Goor. In beter
tijden maakte ze graag wandelingen, was betrokken bij een carnavalsvereniging en hield van uitgaan, Nederlandstalige muziek en reizen. Door de
wandelsport was ze in contact gekomen met Gerrit
Smallegoor uit Gorssel. Dini is geboren in Stokkum.
Na hun trouwen in 1995 hebben ze op vele plekken
gewoond, tot ze de huidige woning aan de Burg. de
Meesterlaan 30 betrokken. Dini is bezig geweest
als oppasmoeder, schoonmaakster op campings en
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gaat het over God als Degene die ons volledig
doorgrond. Hij wil met ons meegaan als een liefdevolle en zorgende God. Je mag schuilen bij Hem.
Dat is de troost van het geloof. Geloof kun je het
beste omschrijven als je bent gekend. Je bent niet
alleen. Jezus ging de woestijn in, de duisternis in
om straks op Pasen Zijn licht te laten schijnen. Het
leven is geen doodlopende weg. In Jezus Christus
hebben we een onbeperkt leven voor ons.
Moge de Heer zijn vrouw Gerrie, Ria en Arjan en
hun kinderen Arjen, John en Derkjan nabij zijn in
deze moeilijke periode.
Ds. Rienke Vedders - Dekker
Geestelijk verzorger Carintreggeland

Hij hield van blaasmuziek en was jarenlang lid van
het Markelo’s Mannenkoor. Nadat hij vervroegd
met werk stopte, onderhield hij nog enkele tuinen,
bracht tijd door met wandelen, fietsen en vissen en
maakte vele reizen met zijn vrouw. Over zijn gevoelens liet hij zich minder uit, maar het was zichtbaar wat hem kon raken. Hennie is 84 geworden.
MD
Op 14 februari overleed op 81-jarige leeftijd Gerrie
Steunenberg-Tijman van de Holterweg 25. In 2013
werd er bij Gerrie kanker geconstateerd. Na twee
keer geopereerd te zijn bleef de ziekte jarenlang
weg tot het zich weer openbaarde. Gerrie was een
hartelijke vrouw die zeer belangstellend was voor
anderen. Ze zag vooral het goede in andere mensen. Wat kon ze genieten van haar tuin en van de
bloemen. Over zichzelf praatte ze weinig; dat was
nou eenmaal haar karakter. Gerrie vond het heel
erg moeilijk om het leven, om haar kinderen en
kleinkind los te laten. Daar spraken we over in de
dienst, die gehouden werd op 20 februari in de
Martinuskerk. Over het loslaten…. Over God die
vasthoudt als wij moeten loslaten. De drie kinderen, Annet, Hans en André en schoonzoon Dinant
hadden hun herinneringen aan papier toevertrouwd. Die woorden klonken in de kerk. Er klonk
genegenheid door in die woorden. Mooie herinneringen aan een liefhebbende (schoon)moeder en
oma. In de graftuin aan de Goorse weg legden we
haar lichaam ter ruste bij haar man Gerrit. We lieten haar los in het vertrouwen dat God haar vasthoudt, over onze grenzen heen. Gerrie Steunenberg, Adieu!
Ds. Rob. Nijhuis

Op woensdag 17 februari overleed Tine RuysKlok op de leeftijd van
90 jaar.
Vele kerkgangers zullen
Tine Ruys kennen. Zij
behoorde tot een van de
meest trouwe kerkgangers. Vele jaren heeft zij
in de kerkenraad gezeten als diaken. Tine
Ruys noemde onze kerk
ook wel haar ‘tweede
thuis’; haar tweede thuis
dat zij goed in de gaten kon houden, toen zij na jaren aan de Prinses Irenestraat te hebben gewoond,
naar het Kerkplein kwam. Hoewel Tine niet in Markelo geboren werd en zij vanwege het werk van
haar man Kees hier kwam wonen, voelde zij zich
zeer met het wel en wee van ons dorp en zeker
ook dat van de Markelose kerk verbonden.
Tine was een kritisch mens – ze was goed op de
hoogte van het reilen en zeilen op het kerkelijk erf
en stak haar mening daarover niet onder stoelen of
banken. Maar ze was niet alleen kritisch. Ze had
een warme belangstelling voor mensen en de dingen die de mensen om haar heen meemaakten.
Wanneer zij met anderen meeleefde, dan wist Tine
waar ze het over had. Het leven is niet zonder veel
pijn, verdriet en het gevoel van te korte armen aan
haar voorbij gegaan.
Op dinsdag 23 februari herdachten wij haar in de
kleine kring van haar gezin, zittend op het liturgisch centrum van Tine’s ‘tweede thuis’.
We memoreerden woorden uit een lied van ds. André Troost:
Dit huis, een herberg onderweg,
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kan vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden laat verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
(te zingen op de melodie van psalm 84)
Na de korte dienst deden wij Tine uitgeleide naar
haar laatste rustplaats.
Moge de Eeuwige haar dochters Elise en Daniëlle,
hun partners en kinderen nabij zijn in deze dagen
van omzien en vooruitkijken.
Ds. D. v d Boon

Op 14 februari is Albert Jan Vedders op de leeftijd
van 88 jaar in zijn huis aan de Roosdomsweg 28
overleden. Appie Lanz, zoals hij werd genoemd,
was een buitenmens. Na de lagere school ging hij
aan het werk op de boerderij. Dit vond hij veel fijner dan achter de boeken zitten. Eerst met het
paard ploegen, maar al gauw kwam de trekker,
een Lanz. De Lanz bleef naast Gerrie, met wie hij
in 1965 is getrouwd, zijn grote liefde. Gerrie en
Appie kregen twee kinderen Jan en Ria. Later werd
het gezin uitgebreid met drie kleinkinderen. Naast
het werk hield Appie van voetballen, schaatsen en
kaarten. Jarenlang heeft Appie als rechts back in
het eerste elftal van Sportclub Markelo gespeeld.
Op 22 augustus 2015 heeft hij het kunstgrasveld
ingewijd met een penalty. Hij was toen 82 jaar.
Appie was een nuchter mens, beschouwelijk en berustend van aard. Een man die heerlijk zichzelf
was. Hij genoot van de kleine dingen in het leven.
In de dankdienst voor zijn leven hebben we Psalm
139: 1 – 12 gelezen. Het is een psalm waarin niet
alleen het geloofsvertrouwen zit, maar ook de diepten van het leven klinken erin mee. De machten
die een mensenleven kunnen bedreigen. Het kan
donker zijn in een mensenleven. Ook Appie heeft in
zijn leven moeilijke perioden doorgemaakt, zoals
het overlijden van zoon Jan in 2013. In Psalm 139
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dat het goed voor elkaar kwam. Ook vaak gezellig
verzorgd met een bloemetje, hapje of drankje.
Jeroen gaat per 1 april 2021 als uitvaartleider
werken bij een uitvaartonderneming in Rijssen. Dat
is al erg snel maar in goed overleg met de
kerkrentmeesters afgesproken. Hij is blij dat de
formele opzegtermijn flink bekort is. Jeroen, veel

In de Martinuskerk waren we bijeen om Jan de Visser te gedenken, van geboorte uit het Zeeuwse Serooskerke. Op 18 februari is hij op 84-jarige leeftijd
overleden. Aan de Noordachtereschweg had hij
sinds 1970 een aannemersbedrijf gevestigd. Al op
zijn 27ste was hij voor zichzelf gaan werken met
een eigen dragline. Hij was toen pas getrouwd met
Jannie Lindhout. Waar hij voor langere tijd opdrachten kreeg, gingen ze samen in hun salonwagen naartoe. Zo kwamen ze in Brabant, Groningen
en opnieuw Brabant terecht. De wagen werd verruild voor een woning. Hun gezin bestond toen uit
twee dochters en werd in Markelo uitgebreid met
nog een zoon en dochter. Een van hen dankte vader voor de steun die is gegeven om eigen dromen
waar te maken. Lang is hij betrokken geweest bij
de paardensport van de dochters. Motorraces van
hun zoon werden tot over de grens bezocht. Na het
overlijden van Jannie in 2014 werd het stiller om
hem heen. Zijn gezondheid ging achteruit tot een
opname in de zomer van 2020 volgde op afdeling
De Hoch in de Anholtskamp. Een kleindochter zong
bij het afscheid Lullaby for a soldier. Mogen engelen hem tot in het Licht hebben begeleid. MD

succes toegewenst in je nieuwe job.
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 08.00 uur – 09.00 uur.
Redactieadres: Mw. R. Wibbelink, Tel: 0547-261937
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.

Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2021

Wij willen u, alle bezorgers én gemeenteleden, heel hartelijk bedanken! Dat u op pad
wilde gaan onder deze
lastige
omstandigheden.
En vanuit de gemeente
is bijzonder attent gereageerd.
Vele
antwoordenveloppen
die
klaar stonden of bij de
bezorger in de bus
werden gedaan. Er is
volop meegedacht en
meegeholpen, heel hartelijk dank daarvoor.
Ook de bijdrages die we
mochten ontvangen waren bemoedigend. De hoogte van de toezeggingen is iets gestegen. Het aantal
toezeggingen is wel teruggelopen, waardoor de opbrengst lager uitkomt. Waar ons vorig jaar een bedrag van € 170.000 werd toegezegd, zitten we tot
nu toe op € 162.000.
Mocht u de toezegging nog niet hebben doorgegeven, zou u dat alsnog willen doen?
Natuurlijk is er een stukje teleurstelling wanneer
we zien dat ons ledental en de inkomsten teruglopen. Maar we zijn blij dat er zo veel inzet en betrokkenheid is ondanks een heel jaar waarin we elkaar amper konden ontmoeten.

VRIJE WEEK
Van 5 tot en met 11 april ben ik vrij van het werk.
Zo nodig is een beroep te doen op collega’s, die
voor mij waarnemen.
Met een vriendelijke groet, Marten Dijkstra
ONZE KOSTER GAAT WEG…
Wie kent hem niet, onze koster Jeroen Noltus.
Al sinds eind 2001 is hij onze koster. Jeroen is

aangesteld in de tijd dat Herman Rohaan voorzitter
van het College van Kerkrentmeesters was en zij zijn
nog steeds goed met elkaar bevriend. Een jongeman
was hij nog, pas getrouwd en met 2 kinderen, een
tweeling.
Met veel plezier en enthousiasme is hij bijna 20
jaar lang dienstbaar geweest aan onze kerk en dat
terwijl hij ook nog een flink gezin moest zien groot
te krijgen. De laatste jaren zijn voor hem en zijn
gezin moeilijke jaren geweest.
Wat hem erg aansprak was de afwisseling van het
werk door de verschillende werkzaamheden zoals
koster vóór en tijdens de kerkdiensten, het avondwerk in het dienstgebouw, nu Martinushof en na de
verbouwing van het dienstgebouw, nu 10 jaar geleden, zijn rol om het uitvaartcentrum goed te regelen in overleg met de uitvaartondernemingen
van Vruwink, ‘De Laatste Eer’ en anderen.
In een interview kon hij geen echte hoogtepunten
aangeven, maar ook geen echte dieptepunten, alhoewel de Coronatijd nu wel als dieptepunt beschouwd kan worden.
De drukste tijd die hij zich kan herinneren is geweest tijdens de verbouwing van het dienstgebouw
en de bouw van het Uitvaartcentrum. Maar wie je
ook vraagt hoe hij of zij met Jeroen heeft samengewerkt om iets te organiseren, je zult altijd horen

We beseffen dat veel mensen enorm geraakt zijn
door de crisis waarin we, wereldwijd leven.
Als Martinuskerk willen we ons blijven inzetten om
elkaar en onze medemens tegemoet te komen met
Woord en daad en we hopen u weer persoonlijk te
ontmoeten.
Aantal
Bedrag
Toezeggingen 2020 1764
170.000
Toezeggingen 2021 1620
162.000
% t.o.v. 2020
92 %
95 %
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VERANDERINGEN VOOR MARTINUSHOF
EN VOOR DE KERK.

Van N.B.G.

Na bijna 20 jaar bij ons werkzaam geweest, heeft
Jeroen Noltus aangegeven een andere baan gevonden te hebben. Wij feliciteren hem van harte met
deze nieuwe uitdaging.
Jeroen is een vertrouwd gezicht in de Martinushof
en in onze kerk. Wij konden altijd rekenen op zijn
verzorgde aanpak en fijne omgang met mensen.
We hopen komende zomer een passend moment te
organiseren om hierbij stil te staan en voor u om
Jeroen persoonlijk te kunnen bedanken.
Per 1 april a.s. worden zijn taken overgenomen
door Anita Meulman en Janet Kurpershoek. Anita
en Janet zijn al een vertrouwd gezicht in de Martinushof en zijn daarom al bekend met de werkzaamheden bij het uitvaartcentrum. We hopen met
het team, samen met Jetty en Annette, de vertrouwde dienstverlening voort te zetten en we
wensen hun veel succes hierbij.

Wo 24
Do 25
Vr 26
Za 27
Zo 28
Ma 29
Di 30
Wo 31

Do
Vr 2
Za 3
Zo 4

Diaconie

NIEUWS VAN DE FANCY FAIR COMMISSIE

Ma 5
Di 6
Wo 7
Do 8
Vr 9
Za 10
Zo 11
Ma 12
Di 13
Wo 14
Do 15

€
€
€
€
€

De zon blijft schijnen
Verslagen koningen
Veldslagen
In opdracht van God
Erepalmen
Het gaat om de vruchten
Getuigenissen in juichstemming
Weet je wel wat dat kost!

Maaltijd en meer
Werkelijk, deze mens was Gods
Zoon
Duisternis
De eerste getuigen
Overtuigd

Vreugde na verdriet
Beschutting
Het nieuwe normaal
Liefde en zegen
Sterk
Leven!
Hoop
Liefdesverklaring
Een gewaarschuwd mens
Afkeren of terugkeren
Het verleden is geen garantie
Vr 16 Ezechiël 33:21-33
voor de toekomst
Za 17 Ezechiël 34:1-10
Wie is de goede herder?
Zo 18 Ezechiël 34:11-22
Zoekende liefde
Ma 19 Ezechiël 34:23-30
Herderlijke zorg
Di 20 Psalm 100
Oproep
Wo 21 1 Johannes 1:1-10 God is licht
Do 22 1 Johannes 2:1-11 God is vergevend
Vr 23 1 Johannes 2:12-17 God is er altijd
Za 24 1 Johannes 2:18-29 God is rechtvaardig
Zo 25 1 Johannes 3:1-10 God is Vader
Ma 26 1 Johannes 3:11-24 God is betrouwbaar
Di 27 Ezechiël 35:1-15
Bergrede
Wo 28 Ezechiël 36:1-15
Opbloei
Do 29 Ezechiël 36:16-28
Terugkeer en inkeer
Vr 30 Ezechiël 36:29-38
Paradijsbelofte
Mei 2021
Za 1
Psalm 136
Eeuwig duurt zijn trouw
Zo 2
Ezechiël 37:1-14
Nieuw leven
Ma 3 Ezechiël 37:15-28
Het goede hout
Dodenherdenking
Di 4
Psalm 116
Banden van de dood
Bevrijdingsdag
Wo 5 Ezechiël 38:1-13
Waarschuwing
Do 6
Ezechiël 38:14-23
Overdonderend
Vr 7
Ezechiël 39:1-16
Ontwapening
Za 8
Ezechiël 39:17-29
Ommekeer
Zo 9
Jozua 23:1-16
Toespraak van Jozua

In aanvulling op de opgaven in het afgelopen kerkblad, een overzicht van collectes en giften welke
rechtstreeks bij de Diaconie zijn binnengekomen.
Collectes
Kerk in Actie
Voedselbank
Attentie dankdag
Gift algemeen

Maart 2021
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43
Jozua 11:1-15
Palmpasen
Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-26
Psalm 118
Marcus 14:1-11
April 2021
Witte Donderdag
Marcus 14:12-72
Goede Vrijdag
Marcus 15:1-47
Psalm 88
Eerste Paasdag
Marcus 16:1-8
Tweede Paasdag
Marcus 16:9-20
Psalm 30
Jesaja 25:1-5
Jesaja 25:6-12
Psalm 133
Jesaja 26:1-11
Jesaja 26:12–27:1
Jesaja 27:2-13
Psalm 81
Ezechiël 33:1-11
Ezechiël 33:12-20

175,380,605,45,155,-

Dankzij uw algemene giften, in totaal ruim € 1.300,
heeft de diaconie meerdere maatschappelijke projecten kunnen ondersteunen, zowel nationaal (o.a.
vakantiepret voor kinderen in armoede, bijbelgenootschap, inloophuis voor dak- en thuislozen,
voedselbank Midden-Twente) als internationaal
(o.a. vluchtelingenkinderen in Griekenland, boeren
in Rwanda, straatkinderen Oeganda).
Namens de diaconie heel erg bedankt voor uw
steun!
Wilt u ook in 2021 bijdragen aan het werk van de
Diaconie?
Dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer
NL65RABO034 0700327 t.n.v. Diaconie Markelo.
HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestantse gemeente
Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte
of overlijden in het kerkblad, willen we vragen
om dit tijdig aan ons door te geven. Een in
memoriam van maximaal 200 woorden is aan
te leveren bij de wijkpredikant of het kerkelijk
bureau in de Martinushof.
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum
en leeftijd.
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Mei 2021
Ma 10 Jozua 24:1-13
Di 11 Jozua 24:14-28
Wo 12 Jozua 24:29-33
Hemelvaart
Do 13 1 Johannes 4:1-10
Vr 14 1 Johannes 4:11-21
Za 15 1 Johannes 5:1-12
Zo 16 1 Johannes 5:13-21
Ma 17 Ezechiël 40:1-16
Di 18 Ezechiël 40:17-37
Wo 19 Ezechiël 40:38-47

en gevarieerde aanbod komt nog beter tot
zijn recht. Op dit moment is nog onduidelijk
wat de Coronarichtlijnen zijn v.w.b. openstelling voor de komende tijd. We zullen zodra
het kan een bericht plaatsen op de website
van de kerk (pkn-markelo.nl) en op Maarkelsnieuws.nl.

Geschiedenisles
Maak een keuze
Eindelijk begraven
Echt of vals?
God is liefde
Liefde overwint
Getuigen en vertrouwen
Vergezicht
Meetsysteem
Ruimtelijke ordening

Boekenverkoop Martinushof
Protestantse Gemeente Markelo
De openingstijden worden: Iedere donderdag
van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Inbreng van uw boeken, wanneer we weer
open zijn, op donderdagochtend tussen 9.30
uur en 12.00 uur.
Voor een eventuele eerdere afspraak: bellen
met de contactpersoon: Jolanda van Coeverden. Tel. 0612364123
Het is afwachten hoeveel mensen we binnen
mogen laten; om die reden is nog onduidelijk
hoeveel vrijwilligers we nodig denken te hebben om de boekenmarkt goed draaiende te
houden. We laten van ons horen via bovengenoemde website, kerkblad of anderszins.
Voor een aantal bezoekers zijn wij misschien
nieuwe gezichten, voor een aantal anderen
niet. Alle drie kwamen we graag in het boekenwinkeltje, en was de fijne sfeer in de Martinushof extra reden om er te komen. Dat
maakt dat wij ons graag in willen zetten, voor
deze fijne plek. Juist in deze tijd is het belangrijk om elkaar te ontmoeten.
Graag tot binnenkort!
Hartelijke groet, Jolanda, Iet en Bianca

PROTESTANTSE VROUWENDIENST
Lieve mensen van de Protestantse Vrouwendienst
Al een jaar leven we nu met Corona en helaas is het
einde nog niet in zicht maar lijkt nu wel dichterbij te
komen.
Het is ook alweer een jaar geleden dat we onze laatste ledenvergadering hebben gehouden want ook al
zouden we voldoen aan alle richtlijnen; het kon gewoon niet doorgaan en via de PC is geen optie.
Uiteraard hopen we gauw op betere tijden.
Zo gauw we weer groen licht krijgen van de directie
van Anholtskamp, kunnen en willen we beginnen. U
hoort dan direct van ons. U krijgt dan van ons het
dienstrooster zodat we direct aan de slag kunnen om
de bewoners van Anholtskamp en gasten van buiten
weer maandelijks een gezellig uurtje te kunnen bezorgen.
We denken aan jullie en we hopen dat iedereen gezond mag blijven!
Een hartelijke groet van de commissie van de Prot.
Vrouwendienst

Algemeen
Nu de coronamaatregelen wat versoepeld
zijn, is het vanaf volgende week donderdag 18 maart weer mogelijk om onze
kringloopwinkel op afspraak te bezoeken.
De openingstijden blijven net als vorig
jaar: iedere donderdag van 9.30 – 12.30
uur en iedere zaterdag van 9.30 – 13.00
uur. Om een tijdstip te reserveren kunt u
bellen met 06-11951057. Uiteraard is een
mondkapje verplicht en worden ook de
andere voorzorgsmaatregelen in acht genomen.
Inbrengen van spullen kan op donderdag
van 10 - 11 uur en daarvoor hoeft u geen
afspraak te maken.

Martinushof Markelo
Boekenmarkt
Positieve berichten van de Boekenmarkt!
Nieuwe gezichten bij de boekenmarkt in de
Martinushof.
Jolanda, Iet en Bianca hebben het stokje
overgenomen van Riet, Diny en Harm, die
samen met een groep vaste vrijwilligers de
boekenmarkt hebben opgebouwd. We zijn blij
hun werk voort te kunnen zetten. Hartelijk
dank daarvoor en graag tot ziens!
Nu de boekenmarkt nog niet open kan, is er
ruimte om het iets anders in te richten. Wij
zijn er enthousiast over, en kunnen niet wachten om de 1e klanten te ontmoeten. Het grote
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Er worden de week voor Palmpasen weer
tasjes rondgebracht met allemaal spulletjes
om een mooie stok te maken.
Ook zijn we druk bezig met het
bedenken van de bijbelverhalen
voor de komende weken na
Pasen. We houden het nog
even spannend, maar het wordt
zeker
weer
een
mooi
programma. Houdt de kerkmail
maar goed in de gaten voor de
laatste nieuwtjes….

KINDERNEVENDIENST
Hallo allemaal, de lente is begonnen! Een
mooie tijd. Iedereen gaat weer lekker naar
buiten, is druk in de tuin of aan de wandel
(alhoewel…, wandelen doen we al maanden).
De narcissen en tulpen staan al prachtig in
bloei. In de wei huppelen al vele lammetjes
rond en ook de vogels zijn druk in de weer
met het bouwen van nestjes.

Tot gauw.
Olga,
Janneke,
Johanneke,
Naomi, ds. van der Boon en Marlies

Wij hebben het veertigdagentijd-project “Een
spoor van liefde” alweer bijna afgerond.
Hopelijk hebben jullie het digitaal goed
kunnen volgen en de verhalen kunnen lezen.
Er waren vele knutselwerkjes mogelijk,
misschien hadden jullie wel moeite met
kiezen…. Ook Palmpasen gaat niet aan ons
voorbij.
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De kerk zijn we samen.
We geloven in delen:
in gebed, in solidariteit en in gaven.
Er is een heel concrete manier om te delen met
mensen dichtbij en ver weg.
Geld over maken naar de kerk om het werk van
zending en (wereld)diaconaat te steunen: o.a. door
het ontwikkelen van werkvormen voor jeugdwerk,
handreikingen voor pastorale zorg en ondersteuning voor pioniersplekken die zoeken naar nieuwe
vormen van kerk zijn.

Hartelijk dank voor uw solidariteit.
Ook in deze Corona-periode heeft de kerk van Markelo weer getoond een levende gemeenschap te
zijn.
Een mens is meer dan zijn of haar daad.
Aan de gevangenen in Nederland zijn ook dit jaar
weer Paasgroeten verstuurd, om daarmee te laten
weten dat we begrijpen dat het nu extra moeilijk
voor gedetineerden is. Er kan veel minder bezoek
komen en kerkdiensten kunnen alleen plaatsvinden
in kleine groepjes.
Vóór corona ontving men 48 mensen per dienst. Nu
mag maar 1 afdeling per dienst aanwezig zijn en
dat zijn vaak maar 2 tot 6 mensen.
Er zijn dan wel een paar extra diensten per zondag.
Deze mensen zitten in een hele moeilijke periode
van hun leven. Gedetineerden hebben het vaak
niet getroffen in het leven. In een dienst komen ze
- soms voor het eerst in hun leven - in aanraking
met verbondenheid en ervaren ze, dat niet alles
met geweld hoeft te gaan. Die ervaring van liefde
roept veel emoties op, omdat er zo’n tekort aan is
in hun leven. In een dienst deelt men samen,
wordt er gehuild en worden er verhalen gedeeld.
Er vinden heftige processen plaats, mensen worden
mentaal opengebroken, er vindt ommekeer plaats
op een voorheen ingeslagen weg.

ZWO vraagt deze keer uw aandacht voor Stichting
De Vrolijkheid, werkzaam in AZC's.

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland
komt is jonger dan 18 jaar.
Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en
hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker.
Met steun van Kerk in Actie organiseert

Stichting De Vrolijkheid

creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film
en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de
jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende
kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven.
Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Een mens is meer dan zijn of haar
daad

Giro: NL 65 RABO 0340 700 327 t.n.v.
Diaconie PKN Markelo - KerkinActie

Bezoek in gevangenis
Diaken Gerry bezoekt al vele jaren gedetineerden
in een gevangenis en een TBS-kliniek. In gesprekken delen gedetineerden veel. Of ze wel eens bang
is? "Nee, want ik ga met God en ben in zijn bescherming. Ik mag Bijbellezen en bidden. Alles wat
ter sprake komt, brengen we bij God."
Soms is de sfeer grimmiger en voelt het als dweilen met de kraan open. "Maar samen dweilen is beter dan alleen," zegt Gerry, "dat is mijn lijfspreuk.
Alleen God weet hoe je werk terecht komt. Je bent
als het ware ´handen van de hemel´."
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Levert het wat op om
postzegels,
ansichtkaarten,
oude mobieltjes,
cartridges en toners
te verzamelen?
Postzegels en ansichtkaarten
U kunt postzegels en ansichtkaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie De ZWOgroep zorgt ervoor dat de postzegels in Utrecht komen, waar vrijwilligers alles met veel zorg,
kennis en aandacht sorteren.
Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en
internationale beurzen.

De ansichtkaarten
Die verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als
Marktplaats.
Dubbele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Al is er op dit moment
nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en van Stichting Kinderpostzegels.

Oude mobieltjes, cartridges en toners
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn.
Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Kerk in Actie ontvangt voor veel
ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.
Er staat een speciale inzamelbox in de Martinushof.

In 2020 was de opbrengst € 22.125,90.
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Traditiegetrouw kijken er miljoenen mensen naar The Passion. De dagen erna wordt er op veel
plekken over nagepraat. Bij de koffieautomaat, op de bank, in de kantine. Daarom is er dit jaar
voor het eerst het boekje Napraten over The Passion.
Met het boekje ‘Napraten over The Passion’ kan er met een kleine groep nagepraat worden over
de ervaringen van de kijkers. Het boekje wordt ondersteund met een aantal video’s. Het materiaal
is geschikt voor één tot vier ontmoetingen tussen mensen die minder vertrouwd zijn met het geloof en de kerk.
Het boekje is te bestellen via https://ikbenervoorjou.nl/napraten-over-the-passion/
Wie met kinderen, jongeren en/of gezinnen aandacht wil besteden aan The Passion kan terecht
in de werkvormendatabase van Jong Protestant. Er is een werkvorm voor jongeren, de Passion
Challenge #ikbenervoorjou en er komt een werkvorm speciaal voor gezinnen met kinderen van 8
t/m 12 jaar. Deze bestaat uit 7 korte werkvormen met actieve en creatieve verwerkingen. Bij elke
werkvorm ga je door middel van filmpjes op een luchtige manier in gesprek over een thema uit
The Passion (vanaf 16 maart beschikbaar).
Ook is er een kliederkerk doeboek beschikbaar rond Palmpasen en Pasen. Dit is een boekje vol
leuke opdrachten, spellen, puzzels en gespreksvragen. Ideaal voor (klieder)kerken, scholen en
clubs om uit te delen voor Palmpasen en Pasen.
The Passion 2021 vindt plaats in Roermond. De Protestantse Gemeente Roermond is nauw bij de
voorbereidingen betrokken. Wat dat betekent is terug te zien in het tv-programma ‘Petrus in het
land’ dat op zaterdag 3 april om 17.10 uur wordt uitgezonden op NPO2.
The Passion wordt uitgezonden op Witte Donderdag 1 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.
Het thema dit jaar is ‘Ik ben er voor jou’.
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“Als die venijnige
ijzerenheinige
virusjes die je niet ziet
als die rondhoppende
in de war schoppende
piepkleine stukjes verdriet
weg zullen kwijnen
en daarna verdwijnen
dat nergens nog één overschiet
dan zal ik je kussen
maar ja, ondertussen
doe ik dat maar niet.”

Joke van Leeuwen

