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     SAMEN ZINGEN IN DE KERK 
 
Het is februari 2021. Midden in corona-tijd. Piek in de besmettingen. IC’s overvol. Stemming gespannen.  
In de kerk deden we iets waarvan een aantal maanden daarvoor nauwelijks wisten dat het kon: kerkdiensten 
streamen. Geen gemeentezang. Niet samen het ‘onze Vader’ mogen bidden.  Plaatjes meesturen. Koortsach-
tig verzinnen op welke manier we contact kunnen houden. Daarin slagen – daarin ook falen. Elkaar missen. 
Een nieuw woord uitvinden voor iets dat we wel herkenden: ‘huid-honger’.  
Via ‘ video bellen’ contact onderhouden.  

En toen werd het plan geboren. Vanuit de hardnekkige zekerheid dat het vast in de zomer van dit jaar weer 
ánders zou kunnen. 
 

We gaan deze zomer vieren dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Niet gemuilkorfd met elkaar 

hoeven spreken. Soms misschien nog wel op afstand van anderhalve meter. Zo werd het plan ge-

boren: op de woensdagavond vanaf 19.30 in de Kerk van Markelo eens in de veertien dagen een 

gesprek met iemand die op een bijzondere manier onze dorpse samenleving kent, er wat over kan 

vertellen. En die andere veertien dagen? Samen zingen! Bekende liederen uit het repertoire dat de 

meeste mensen uit het hoofd kunnen meezingen ‘by heart’, zoals de Engelsen zeggen. Uit het 

hoofd en met het hart zingen. Wat super, wanneer dat weer kan en weer mag. 
 
Eén onzer had het vaker in de zomer meegemaakt. 
Op Urk. In de Bethel kerk. Daar weten ze van wan-
ten, want al járen zingen ze daar in de zomer in 

een bomvolle kerk met mensen van heinde en ver-
re bekende geestelijke liederen.  
En toen is er contact gelegd met Urk. Twee man-
nen uit Urk kwamen bij ons op bezoek. Met mond-
kapjes voor. Om te praten over samenzang in de 
zomer wanneer de mondkapjes naar zolder zouden 
zijn verbannen. Vervolgens zijn wíj naar Urk ge-

gaan. Diep onder de indruk kwamen we er van-

daan. Het enthousiasme, de hartelijkheid en de 
gedrevenheid samen met de enorme bereidheid 
om ons in Markelo te komen helpen in de zomer 
van 2021.  
En zo is het geschied: op de woensdagavonden 

van 14 en 28 juli en op 11 en 25 augustus komen 
er mensen speciaal uit Urk om met ons liederen te 
zingen, die wij in Markelo mogen uitkiezen. Elders 
in ons kerkblad vindt u de liederen waaruit een 
keuze kan worden gemaakt. Wat zullen dat bijzon-
dere avonden worden! 
Aan het eind van ons overleg in Urk, vroegen ze 

mij, of ik even op de kansel wilde gaan staan. ‘Zomaar, voor de foto en voor het gevoel’. OK, met de nodige 
schroom beklom ik de hoge fraaie kansel van de Bethelkerk in Urk.  
Voor mij: een lege kerk (maar dat was ik door corona wel gewend) en boven mij het machtige, grote orgel. 
 

Toen ik thuis kwam, stuurde iemand mij de foto op. Een 

mannetje op een grote kansel. Boven hem het fraaie orgel 
met in de top: ja hoor: David. De jonge David met de harp 

in de aanslag… 
Ja, hoe zit dat ook alweer met dat aloude verhaal?  
Dat verhaal, over David die de depressieve koning Saul 
weet op te wekken met zijn snarenspel.  
David, over wie het verhaal gaat, dat hij gedichten en lie-
deren dichtte voor de momenten dat Israël troost zocht bij 

de Eeuwige, Hem dankte en loofde.  
Die David die ons allemaal uitnodigt om ‘allen tezamen te 
komen’ om dat te doen wat we maandenlang niet konden: 
samen zingen!!! 
Weet u allen van harte welkom!!!   (DvdB) 
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 Zondag 18 juli Martinuskerk 2e recr. zondag 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Eindcollecte: Diaconie 
 
Zondag 25 juli Martinuskerk 3e recr. zondag 
10.00 uur  ds. D. v d Boon 
Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 1 aug Martinuskerk H. Avondmaal 4e recr. 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie 
 
Zondag 8 aug Martinuskerk 5e recr. zondag 
10.00 uur  ds. D. v d Boon 
Eindcollecte: CvK 

 
Zondag 15 aug Martinuskerk 6e recr. zondag 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie 
 
Zondag 22 aug Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 29 aug Martinuskerk 
10.00 uur  ds. S. Bijl uit Groningen 
Eindcollecte: Diaconie 
 
Zondag 5 sept Martinuskerk Doopdienst 

10.00 uur  ds. D. v d Boon 
Eindcollecte: CvK 
 

Zondag 12 sept Martinuskerk Startzondag 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra,  
      ds. R. Nijhuis en  

      ds. D. v d Boon 
Eindcollecte:  Diaconie 
 
Zondag 19 sept Martinuskerk 
10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
Eindcollecte: CvK 
 

U kunt uw collectebijdrage ook overschrijven naar de 
 bankrekening van de kerk of van de diaconie zoals ze 
 hiernaast in het colofon vermeld staan.  

Zet u bij uw overschrijving wel even waarvoor uw gift  
bestemd is? Geen vermelding? dan wordt uw gift gelijk 

 verdeeld tussen Diaconie en Kerk.  

 

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 hier
 naast in het colofon. 

 

  
 

 

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 

Beheerders:   
Janet Kurpershoek  en Anita Meulman  
tel. 0547-363890, 
E-mail: martinushof@pkn-markelo.nl 
Aanwezig op donderdag- en  
vrijdagmorgen 9 -12 uur 

Kerkelijk bureau: 
Ledenadministratie:  Gerdien Rabe 
Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242, 
E-mail:  kerkburo@pkn-markelo.nl 
Aanwezig op dinsdag- en donderdagmor-
gen van 09.30 – 12.00 uur 

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:15 september 2021 
Inleveren kopij vóór:2 september 2021 
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 

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

 
PREKENSERIE IN DE ZOMERMAANDEN 
We zijn er inmiddels al een paar weken mee bezig: 
op de Zondagmorgen aloude  bekende Bijbelverha-
len, die we in de kerk horen, die in de nevendienst 
worden verteld en waar door een van de predikan-

ten in de overdenking ook bij wordt stilgestaan.  
Want dat willen we zo graag: dat die oude verha-
len, die generaties lang mensen hebben bemoe-
digd, die in het leven van veel mensen een grote 
rol zijn gaan spelen,  lévend worden gehouden. 
 
De  komende zondagen horen we achtereenvolgens 

twee verhalen over de profeet Elia:   
• 18 juli - Marten Dijkstra - De weduwe van  

Sarfath - I Koningen 17  

• 25 juli - Deodaat van der Boon - De stem van 
de stilte - I Koningen 19. 

In de maand augustus horen we verhalen over  
Jezus: 

• 1 augustus - Marten Dijkstra - Vissers van 
mensen uit Marcus: 14 – 20.  

• 8 augustus - Deodaat van der Boon- het doch-
tertje van Jaïrus - Marcus 5: 35 – 43.  

• 15 augustus - Marten Dijkstra - De werkers van 
het elfde uur - Matteüs 19: 37 – 3-; 20: 1 – 16 

• 22 augustus - Marten Dijkstra - De barmharti-
ge Samaritaan- Lucas 10: 25 – 37.  

• 29 augustus is na lange corona afwezigheid 
Simon Bijl weer onder ons - de verloren zoon - 
Lucas 15: 11 – 24. 

In september het vervolg van verhalen over Jezus: 

• 5 september – Doopdienst – Deodaat van der 

Boon - het gesprek van Jezus met de  Samari-
taanse vrouw uit Johannes 4: 1 – 42.  

 

KINDERNEVENDIENST IN DE ZOMERMAANDEN 
Met de kerkmail wordt iedere week ook het 
kinderverhaal (soms een filmpje, soms met wat  
na-praatvragen) meegestuurd. 
 
WOENSDAGAVONDEN  

In het voorpagina artikel op blz. 2 hebt u al kunnen 
lezen over de zangavonden in de kerk. Maar er zijn 
méér woensdagavonden. Bij het verschijnen van 
dit blad, ligt er al een achter ons: het gesprek met 
Jordi Scheggetman, onze wijkagent die  inmiddels 
de zomertentoonstelling heeft geopend. 

Maar er volgen nog drie gesprekken op de woens-

dagavonden 21 juli, 4 augustus en 18 augustus. Al-
le avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen 
tussen 20.15 en 20.30 uur. Daarna is er volop ge-
legenheid om nog even na te praten bij koffie of 
thee. Hopelijk buiten bij de kerk! 
Op 21 juli ga ik in gesprek met mevrouw Ellen 

Nauta, burgemeester van de Hof van Twente. 
Op 4 augustus spreken Johan Doff, oud huisarts in 
ons dorp, en ik elkaar. Dat wordt een verrassend 
gesprek! 
Tot slot zullen Carien Pluimers en ik elkaar spreken 
op woensdagavond 21 augustus. Carien is de doch-
ter van oud-notaris Pluimers. Zij heeft altijd con-

tact gehouden met Markelo en heeft heel veel 

schitterende herinneringen aan een tijd die niet 
eens zo gek lang achter ons ligt. 

Het worden vast en zeker prachtige avonden. 
 
OPEN KERK DAGEN OP  DONDERDAGMORGEN  

VANAF 09.30 UUR  
Dit jaar staan de deuren van de kerk  op donder-
dagmorgen, zoals altijd in de zomer,  wagenwijd 
open. En er is best veel te beleven!  
Samenwerking tussen Heemkunde en de Dorpsraad 
en de enorme inzet van Henk Zomer heeft een ten-
toonstelling laten ontstaan die er zijn mag. Leuk 

om te kijken, mooi om te ervaren!  
En alsof dat niet genoeg is heeft Diederik Roeter-
dink in samenspraak met Hans ten Zende een 
‘rondje rond de Kerk’ samengesteld. Te verkrijgen 
in de vorm van een brochure, die u tegen vergoe-
ding ter hand wordt gesteld. Aan de hand van deze 

routebeschrijving kunt u heel wat originele plekjes 
in de buurt van de kerk (her-)ontdekken. Echt een 
aanrader. 
Daarnaast hebben Rutger Wissink en Arne Wessels 
een gave speurtocht door de kerk uitgezet.  
Een belevenis om met je (klein-) kinderen te doen. 
Leuk, gezellig, leerzaam. Gewoon doen! 

 
AVONMAALSVIERING 
Op 1 augustus staat een avondmaalsviering 
gepland op het preekrooster. Sinds we te maken 
hebben met corona hebben we dit niet meer 
gevierd. Nu willen we het echter wel weer 
proberen. Een mogelijke vorm van aanbieden van 

het brood zou een kleine “tanggetje” kunnen zijn, 
waarmee je ook bv. suikerklontjes uit een potje 
kunt halen. Voor de essentie hoeft dat weinig uit te 

maken. Hoe het wordt beleefd, is een andere 
vraag. Met de lezing zullen we stilstaan bij de 
roeping van de eerste discipelen. 

 
DOOPDIENST 
Op zondag 5 september kan er weer gedoopt wor-
den! Voorganger is ds. Deodaat van der Boon. Wie 
over de doop in deze dienst graag wil praten, kan 
altijd een afspraak maken: hartelijk welkom! Bel 
even met 0623962861, het telnr. van Deodaat.  

Je kunt ook mailen: jadvanderboon@gmail.com 
 

PASTORAAL WERK 
WELKOM EN AFSCHEID PASTORAALTEAM   

NOORD EN ZUID. 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat Henny Leeftink  

Wehmekamp 28 en Anneke Maas, Goorseweg 34a 
(in Enter), bereid zijn om het Pastorale team van 
Noord te komen versterken. Henny neemt de wijk 
over van Janna en Herman Daggert plus de Bo-
linkweg. Anneke Maas volgt Diny Eggink op. Zij 

wordt Pastoraal medewerker in de verpleeghuizen. 
In de dienst van 18  juli zal Henny aan de gemeen-
te worden voorgesteld. Dit zal voor Anneke op een 
later moment plaatsvinden. 
In die dienst van 18 juli nemen we ook afscheid 
van Diny, Janna, Herman en Mina. Wij danken hen 

van harte voor de vele jaren van trouwe dienst.
  Bep en Gerda 
 

mailto:jadvanderboon@gmail.com
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VACATURES 

In de bijeenkomst van de pastorale teams in juni is 
bekend gemaakt dat Janna en Herman Daggert, 
Diny Eggink en Mina Olijdam stoppen als pastorale 
medewerker. Voor hun inzet en jarenlange werk als 
vrijwilliger zeggen wij hen vanaf deze plaats harte-
lijk dank. Opvolgers voor hen zijn gelukkig  gevon-
den (zie bovenstaand bericht) maar er zijn nog 

steeds vacatures. 
Bij geboorte, verjaardagen vanaf 80 en jubilea 
vanaf 40 jaar wordt een bezoek gebracht Ook bij 
ziekte of overlijden wordt er pastorale zorg gebo-
den. De kerk wil er in zulke situaties zijn, maar 
daar zijn wel mensen voor nodig. Iets voor u?  

 
VERDELING PASTORALE ZORG in WIJK ZUID 
Op donderdag 3 juni is in de beide pastorale teams 
besproken dat wijk zuid wordt opgesplitst tussen 
ds. Marten Dijkstra en ds. Rob. Nijhuis met als 
scheidingslijn de Pr. Beatrixstraat – Stationsweg. 
Alles wat aan de kant van Goor ligt valt dan onder 

de zorg van ds. Dijkstra. Met wijk noord erbij bevat 
dat ongeveer 70% van het totaal aantal gemeente-
leden. De rest blijft bij ds. Nijhuis. Hiermee komt 
er meer evenwicht in werkbelasting tussen beide 
predikanten. De beide teams blijven gewoon intact, 
evenals de onderverdeling van de straten onder de 
verschillende pastorale medewerkers. 

Bij een uitvaart zal de volgorde in het gedeelte dat 
onder de hoede van ds. Dijkstra valt als volgt zijn: 
bij een beroep op een predikant is hij de eerst aan-

gewezene, dan volgt ds. van der Boon en mocht hij 
niet kunnen, zal ds. Nijhuis worden benaderd. 
Waar Rob de pastor is, zal hij de eerst aangeweze-

ne zijn voor een uitvaart, mits hij ook betrokken is 
geweest bij de pastorale zorg en hij beschikbaar is. 
Anders komt Deodaat in beeld, gevolgd door Mar-
ten.  
Gerda Vedders-Vasters blijft de contactpersoon 
voor het benaderen van een predikant. 
 

BLOEMENGROET 
Nu de mogelijkheden tot bezoek zijn vergroot en 
meer mensen gevaccineerd kunnen zijn tegen co-
rona zijn we bezig om de bloemengroet weer op te 
pakken zoals voorheen. Dan vervalt de kaart en 
gaan we bij een verjaardag van 80, 85, 90 en vol-

gend levensjaar, evenals bij een huwelijksjubileum 

van 40, 50 en volgende vijftal jaren een eenvoudig 
boeket bloemen brengen in plaats van een kaart, 
zoals nu tijdelijk gebeurt. Datzelfde geldt bij de 
zondagse groet vanuit de kerk in situaties van ziek-
te. Zodra het rooster van vrijwilligers klaar is, zal 
ermee worden gestart.  

 
 

 
 
WIJ GEDENKEN 

Op 24 mei overleed Hendrik Jan Pasop op afdeling 
De Herike in de Anholtskamp, een half jaar na het 
overlijden van zijn vrouw, Hanna Brinkmans. 
Hendrik Jan is 87 jaar geworden. Hij kon terugzien 
op mooie jaren samen, waarbij ze de langste tijd 
aan de Wehmekamp hebben gewoond. Veel respect 
is er voor zijn toewijding en zorg, toen Hanna ziek 

werd en op latere leeftijd begon te dementeren. Als 

vader wilde hij niet dat hun drie kinderen ook maar 
iets tekort kwamen. Klein- en achterkleinkinderen 
gunde hij van alles. Op de Anholtskamp missen 
bewoners en personeel in hem een behulpzame 
man, die uitkwam voor zijn mening en met zijn 

humor bijdroeg aan een positieve sfeer. Als het 
even kon, zat hij daar buiten. Zelden zag je hem 
zonder stropdas. Hij liet zich ook graag rondtoeren 
op een Duofiets over de Borkeld, waar hij aan de 
Holtense kant was opgegroeid met nog veertien 
broers en zussen. In Markelo raakte hij bekend als 
kelner. Overdag was hij voor de firma Klumpers op 

pad. Toen we in het crematorium te Haarlo 
afscheid van hem namen, scheen net op dat 
moment de avondzon door de bomen naar binnen. 
Moge HaJé in het Licht zijn, herenigd met Hanna. 

    MD 
 

 
 
Op 27 mei overleed Gert-Jan Paalman wonend aan  
de Larenseweg 24. Hij overleed waar hij werd ge-
boren op Erve Keppels. De maand ervoor had hij 
zijn 90e verjaardag gevierd. Gert-Jan was sinds 
2002 gehuwd met Bep van der Zwan die, nadat ze 

elkaar op fietsvakantie in Denemarken hadden 
ontmoet. Bep verruilde haar stekje in Schevenin-
gen voor Markelo. En wat hadden ze het goed sa-
men! Vanuit zijn huis keek Gert-Jan uit op de Ding-
spelerberg. Merkwaardig dat hij pas aan het einde 
van zijn leven ontdekte hoe mooi dat uitzicht was.  

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

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

e-mail: gb.vv@kpnplanet.nl 
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In de afscheidsdienst, op 3 juni, stonden we daar-
bij stil. En we lazen uit de Twentse Bijbelvertaling 

van Prof. v d Meiden (die dezelfde dag zou overlij-
den): 
“Noar de bearge zee ik op: woar zal miene hölp 
vandan kommen? 
Ik verwocht miene hölp van UM, 
den hemmel en eerde maakt hef.” 
Gert-Jan heeft niet altijd een gemakkelijk leven 

gehad. In tegenstelling met hoe veel anderen het 
ervaren waren voor Gert-Jan de laatste 20 jaar de 
beste! Dat had alles te maken met Bep die zo on-
verwachts deel uitmaakte van zijn leven en hier 
kleur aan gaf. Het beste komt het laatste; zo lazen 
we in de dienst. In Bijbelse termen wordt de beste 

wijn als laatste geschonken. In dàt vertrouwen 
hebben we afscheid genomen van Gert-Jan. 
   ds. Rob. Nijhuis 

 

 
 
Op 29 mei overleed na een afnemende gezondheid 
Jansje Veneman-Nijenhuis in haar appartement in 

de Stoevelaar te Goor. Enkele weken erna zou ze 
90 zijn geworden. Ze was afkomstig van het Look 
bij Holten. Tijdens danslessen bij café Vosman 
leerde ze Berend Veneman kennen, wonend op de 
boerderij aan de Witterietsweg 5, met wie ze in 
1954 trouwde en twee zoons en een dochter kreeg. 
Jansje leerde kleding maken. Was ze in een andere 

tijd geboren, dan had ze wel in de zorg willen wer-
ken. Nu vervulde ze die rol als moeder en schoon-
dochter. In 1993 werd de boerderij verkocht en 

trokken zij en Berend naar een vrijstaande woning 
in het dorp. In 1996 werd hij getroffen door een 
herseninfarct en stierf zes jaar later. Ze kon nog 

langere tijd zelfstandig blijven wonen, genietend 
van de tuin, tot het beter werd dat ze in een ver-
zorgingshuis terechtkwam. Jansje bleef positief in 
het leven staan en was realistisch. Maar na stop-
zetting van activiteiten vanwege corona begon ze 
wel de gezelligheid en de directe contacten met de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen te missen, 

die een warme plek in haar hart hadden. In ver-
trouwen op een weerzien met Berend kon ze heen-
gaan. MD 
 

ONTSPANNING 
Als de redactie van dit kerkblad bijeen is, hoop ik 

nog te genieten van de laatste vakantieweek op 
Texel. Na terugkeer in het werk zou ik willen, dat 
er iets van verkregen ontspanning wordt vastge-

houden. Maar mijn ervaring is dat het al snel weer 
gaat volgens oude patronen, waarbij het bewaren 
van een stukje rust lastig is. Of ik kom toch verder 
in loslaten op een wijze, die ik heb gehad toen ik in 
mei een tandartsafspraak had in Bathmen en on-
derweg er achter kwam dat ik mijn tasje met por-
temonnee, agenda en alle belangrijke documenten 

op de oprit had achter gelaten. In het besef dat ik 
er niets meer aan kon veranderen en moest hopen 
dat Aafke op tijd thuis zou komen, heb ik niet eer-
der zo ontspannen mijn gebit na laten kijken als 
toen. Gek hoe zoiets werkt. Achteraf heb ik me ook 
geen zorgen hoeven maken, want alles was er nog 

toen zij arriveerde. Gelukkig maar. Krijgen we de 
komende tijd ook meer mogelijkheden aan activi-
teiten op cultureel en recreatief gebied en in sport 
en spel? Ik hoop het van harte en wens het ons al-
len toe. Want ook dat kan bijdragen aan wat meer 
ontspanning. Daar zijn velen hard aan toe. Dan 
valt natuurlijk ook te denken aan het Markelose 

feest.  
 Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra 

 

 
 

 

 
 

 
 

Iedereen welkom 
Op de zomeravonden is iedereen van 
harte welkom! Zowel de zangavonden als 
de gespreksavonden beginnen om 19.30 

uur. 
De toegang is vrij.  

 
Wij gaan uit van de huidige RIVM regels 

wat betreft samenkomsten. 
Iedereen die kan aantonen via de app of 
via het gele inentingsboekje dat hij 

voldoende is gevaccineerd, kan gewoon 
gaan zitten.  

Voor diegenen die (nog niet of 
onvoldoende) is  gevaccineerd  zijn 
speciale plaatsen gereserveerd, waar 1,5 

meter afstand kan worden gehouden. 
Dus…. Gewoon komen!  
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ZOMERZANGAVONDEN LIEDLIJST   

1. Psalm 25: 2 en 7 – Heer, ai maak mij uwe 
wegen 

2. Psalm 27: 7 – Zo ik niet had geloofd dat in 
dit leven 

3. Psalm 42: 1 en 5 – ‘t Hijgend hert der jacht 
ontkomen 

4. Psalm 43: 3 en 4 – Zend Heer, Uw licht en 

waarheid neder 
5. Psalm 68: 10 – Geloofd zij God met diepst 

ontzag 
6. Psalm 75: 1 – U alleen, U loven wij  
7. Psalm 84: 1 en 2 – Hoe lieflijk, hoe vol heil-

genot 

8. Psalm 89: 7 en 8 – Hoe zalig is het volk, dat 
naar Uw klanken hoort 

9. Psalm 105: 1 en 5 – Looft, verheugt den 

Heer der heren 
10. Psalm 108: 1 en 2 – Mijn hart, o hemelma-

jesteit  
11. Psalm 116: 1 en 11 – God heb ik lief, want 

die getrouwe Heer  
12. Psalm 121: 1 en 2 – ‘k Sla de ogen naar ’t 

gebergte heen 
13. Psalm 138: 1 en 4 – ‘k Zal met mijn ganse 

hart Uw eer 
14. Psalm 146: 1 en 3 – Prijs den Heer met blijde 

galmen 

15. Als je bidt zal Hij je geven 
16. Alzo lief had God de wereld 
17. Hoger dan de blauwe luchten 
18. Hosanna in de hoge 
19. Is je deur nog op slot? 

20. Jezus is de goede herder 

21. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat 
wij zijn als kaarsjes 

22. ‘k Stel mijn vertrouwen 
23. Lees je Bijbel, bid elke dag 
24. Mijn Vader, dank U wel 
25. Nu gaan de bloemen nog dood 
26. Weet je wel, weet je wel, je bent een tempel 

27. Zingen maakt blij 
28. Zoek eerst het Koninkrijk van God 
29. Abba, Vader 
30. Al de weg leidt mij mijn Heiland 
31. Als de nacht valt in je leven 
32. Als een hert dat verlangt naar water 
33. Als een lopend vuurtje (wijze: Er is een land 

van louter licht) 
34. Als g’ in nood gezeten 

35. Als ik maar weet 
36. Beveel gerust uw wegen 
37. Blijf mij nabij 
38. Breng rust in mijn leven 

39. Daar is kracht in het bloed 
40. Daar ruist langs de wolken 
41. Daar zijn geen grenzen 
42. De haven van rust 
43. De Heer is mijn herder 
44. Eens als de bazuinen klinken 
45. Er is een God die hoort 

46. Ere zij aan God, de Vader 
47. Ga met God en Hij zal met je zijn 
48. Genade, zo oneindig groot 

49. Geprezen zij de Heer 
50. Ginds in een steeg vol ellende en hoop 
51. Glorie aan God 
52. Grijp toch de kansen 
53. Groot is uw trouw,  o Heer 
54. Grote God, wij loven U 
55. Heel de schepping, prijs de Heer 

56. Heer, ik hoor van rijke zegen 
57. Heer, ik kom tot U 
58. Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
59. Heer, wat een voorrecht 
60. Heer, wees mijn gids 
61. Heer, wij zijn bijeengekomen ( wijze Eens als 

de bazuinen klinken) 
62. Heer, wijs mij uw weg 
63. Hij die rustig en stil 

64. Hoe groot zijt Gij 
65. Hoort, Jezus noodt U. Kom tot het Feest 
66. Ik bouw op U 
67. Ik wandel in het licht met Jezus 

68. Ik wil zingen van mijn Heiland 
69. Ik zal er zijn 
70. Ik zie een poort wijd open staan 
71. Jezus leeft in eeuwigheid 
72. Jezus, die mijn ziel bemint 
73. ‘k Ben een Koninklijk kind 
74. ‘k Ben reizend naar die stad 

75. Kom tot uw Heiland 
76. Lichtstad met uw paarlen poorten 
77. Lof zij de Heer 
78. Machtig God, sterke rots 
79. Mijn Jezus, ik hou van U 

80. Nooit kan ’t geloof te veel verwachten 

81. O, eeuw’ge Vader, sterk in macht 
82. Ruwe stormen mogen woeden 
83. Samen in de naam van Jezus 
84. Scheepke onder Jezus’ hoede 
85. Stromen van zegen 
86. Tel uw zegeningen 
87. U zij de glorie 

88. Vaste rots van mijn behoud 
89. Verlosser, vriend, o hoop, o lust 
90. Vol verwachting blijf ik uitzien 
91. Voorwaarts, Christenstrijders 
92. Vreugde, vreugde, louter vreugde 
93. Vuur, wind en water (wijze: vreugde, vreug-

de louter vreugde) 

94. Waar je woont op deze wereld 
95. Wat de toekomst brengen moge 

96. Welk een vriend is onze Jezus 
97. Zegen nu 
98. Zegen ons, algoede 
99. Zie ons wachten aan de stromen 

100. Zing van zijn naam 
101. Zingen in de zomer (wijze: op bergen 

en in dalen) 
102. Zoals een arm, vertroostend om mij 

heen (wijze psalm 119) 
 



 

8 
 

 



 

9 
 

 
 

 

KINDERNEVENDIENST 
De zomervakantie is alweer begonnen. Wat was het een raar schooljaar voor ie-
dereen. Gelukkig kunnen we nu allemaal lekker gaan genieten van zon, zee, 
strand, bos, spelen en samen zijn…. In de zomervakantie is er ook genoeg te 
doen in de kerk. Tijdens de donderdagochtenden is er naast de tentoonstelling 
over kerk en dorp, voor de kinderen ook een leuke speurtocht in de kerk uitge-

zet. Neem vooral je telefoon mee, want het is een interactief spel…  
Daarnaast gaat de kindernevendienst natuurlijk gewoon door. Mocht er een keer 
geen leiding aanwezig zijn, ligt er van alles voor jullie klaar in de consistorie. 
De komende weken gaan we verder met verhalen die ons door alle tijden dragen.  
 

             
 

In mei konden we eindelijk weer beginnen met de kindernevendienst. We hebben de afgelopen weken al ver-
halen gehoord en gelezen over Salomo en David. In juli en augustus gaan we onder andere luisteren naar 
verhalen over Talitha en de Barmhartige Samaritaan. Uiteraard gaan we bij elk verhaal een leuke knutselop-
dracht maken. De verhalen zijn ook elke week in de kerkmail te lezen.  

In de kerkmail staat altijd het laatste nieuws.  

Helaas nemen wij afscheid van Johanneke als leiding van de kindernevendienst. Johanneke heeft besloten 
om te stoppen. Jarenlang heeft Johanneke met veel plezier leiding gegeven. Wij vinden het heel jammer dat 

Johanneke stopt, Johanneke heeft veel kennis en creativiteit en we konden altijd op haar rekenen, dit gaan 
we zeker missen. Johanneke heel erg bedankt voor alle jaren, we hopen je natuurlijk nog vaak te zien! 
De kindernevendienst begint elke zondag vanaf 10.00 uur in de Martinushof. Als je komt is het fijn als je je 
van tevoren even aanmeldt. Dit kan via het bekende 
nummer 06-57511169. 

 
We wensen jullie allemaal een hele leuke vakantie! 
Janneke, Naomi, Olga en Marlies 
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Het vertaalwerk aan 
de NBV21 is klaar 
Het vertaalteam dat vanaf 2017 de 
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) revi-
seerde, is klaar. ‘De eindredactie 

van alle bijbelboeken is afgerond en de laatste knopen 
zijn doorgehakt’, vertelt projectleider Matthijs de Jong.  
 
De vernieuwde NBV, de NBV21, verschijnt naar verwach-
ting in oktober. In de eindredactiefase zijn alle teksten 
doorgelopen en alle wijzigingen gecontroleerd. Soms – 
zoals in Jesaja 29:10 – lag er nog een kwestie die bespro-
ken moest worden. 
Grote verhaal 
‘Het zijn details’, vervolgt Matthijs, ‘maar ze dragen bij 
aan het grote verhaal. Hier gaat het om het thema van 
omkering, dat in het boek Jesaja heel belangrijk is. Wat 
bij mensen doorgaat voor wijsheid, is door God in 
dwaasheid veranderd. Het volk is ziende blind. Alleen 
wie Gods boodschap leert verstaan kan tot inzicht ko-
men. Dat is, ruim vijfentwintig eeuwen na Jesaja, niet 
anders. Het is wat ons als vertaalteam ten diepste dreef 
bij het werk. We wilden dienstbaar zijn aan de nauwkeu-
righeid én de zeggingskracht van de vertaling. In de hoop 
dat ze ogen en harten mag openen.’ 
Op weg naar de NBV21 
Bij de verschijning van de NBV in 2004 bestond al het 
plan om de vertaling na verloop van tijd te herzien. Een 
vertaalteam van negen personen – brontaalkenners en 
neerlandici – werkte van 2017 tot 2020 de hele NBV 
door. Ieder vers werd aan de brontekst getoetst. Op veel 
plaatsen werd de nauwkeurigheid van de vertaling ver-
groot. De NBV is wetenschappelijk up-to-date gebracht 
en alle binnengekomen vertaalsuggesties werden be-
oordeeld. In totaal zijn er ruim 12.000 wijzigingen in de 
vertaling aangebracht (eerbiedshoofdletters niet meege-
rekend). Ongeveer 20% daarvan is aangedragen door 
een reactie van buiten. 
Nieuwsgierig naar voorbeelden?  
Kijk op NBV21.nl of schrijf je in voor de NBV21-
nieuwsbrief: 
https://nbv21.nl/nieuwsbriefinschrijving/?utm_source=bijbelg
enootschap&utm_medium=nieuwsbericht-vertaalwerk 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
Contactpersoon: G. Beltman, T. Hoogendam, D. Rozen-
dom 
Link: https://nbv21.nl/over-de-nbv21/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

HERVORMDE VROU-

WENVERENIGING 

Het is al lang geleden dat wij 
onze laatste bijeenkomst heb-
ben gehad, maar wij willen in 
september weer proberen op 
te starten, mits natuurlijk de 

maatregelen het toelaten. 
Onze bedoeling is om op 
woensdag 8 september ’s morgens eerst even ge-
zellig koffie te drinken met elkaar en elkaar weer 
te ontmoeten. Hoe laat en waar zullen wij via een 

convocaat midden augustus kenbaar maken. Maar 
U mag die datum alvast in uw agenda noteren.  

Na dit koffie-uurtje willen wij, voor wie dat wil, ge-
zamenlijk een rondje Markelo fietsen. Ook hier-
voor kunt U zich tzt opgeven, maar houdt de da-
tum alvast vrij. 
Wij zijn bezig om voorzichtig weer een programma 
op te zetten en hopen dat wij allen weer het ver-
trouwen mogen krijgen dat wij elkaar in goede ge-

zondheid mogen blijven zien. 
Graag tot ziens bij de vrouwenvereniging 
 Hartelijke groet van het Bestuur 

 
 

 
 
Zo heel geleidelijk aan hebben de mensen de weg 
naar de kringloopwinkel weer gevonden. Ook de 
kerkenraad was onlangs op bezoek….. en sommi-
gen wisten niet wat ze zagen. 
Enthousiast zijn ze weer vertrokken want met de 
opbrengst van de kringloopwinkel was iedereen 

super tevreden en dat met een beperkt aantal 
gemotiveerde vrijwilligers en coronabeperkingen! 
Die kringloopwinkel opstarten op 16 januari 2020 
was een gouden greep. 
Iedereen kan nu komen zonder afspraak. Met een 
beperkt aantal mandjes kunnen we aardig het be-

zoek in de hand houden. 
De inbreng is gelukkig ook erg goed. De inge-
brachte spullen worden eerst uitgezocht, schoon-
gemaakt en afgewassen, zodat ze een plaats in de 
winkel kunnen krijgen. 
Vrijwilligers zijn ook (nog steeds) van harte wel-
kom en met meer vrijwilligers is er ook de moge-

lijkheid om vaker open te zijn in vakantietijd. 
Linie Welmer: 06-11951057 
Jan Nijland   : 06-22335199 
 
 
 

 

Algemeen 

http://www.nbv21.nl/?utm_source=bijbelgenootschap&utm_medium=nieuwsbericht-vertaalwerk
https://nbv21.bijbelgenootschap.nl/nieuwsbrief-inschrijving?utm_source=bijbelgenootschap&utm_medium=nieuwsbericht-vertaalwerk
https://nbv21.bijbelgenootschap.nl/nieuwsbrief-inschrijving?utm_source=bijbelgenootschap&utm_medium=nieuwsbericht-vertaalwerk
https://nbv21.nl/over-de-nbv21/
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Martinushof Markelo                        
Boekenmarkt 
 
Positieve berichten van de Boe-
kenmarkt Martinushof. 

Sinds 29 april is de Boekenmarkt iedere donder-
dagochtend geopend van 9.30 tot 12.00 uur.  
Veel oude én nieuwe klanten hebben de Boeken-
markt inmiddels bezocht. De reacties zijn onver-
minderd positief over het uitgebreide aanbod, de 
kwaliteit van de boeken en hoe e.e.a. aangeboden 
wordt. 

Helaas is er nog geen gezamenlijk koffie drinken 
mogelijk. 
Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de “Ik 
zoek een boek service”. We noteren uw wens en 
bellen u tot een half jaar na notitie, mochten we 
het boek binnen krijgen. Het is al gelukt om voor 

een aantal mensen deze wens te vervullen. Wij 
zelf zijn blij met de hoeveelheid door u ingelever-
de boeken voor de Boekenmarkt. Regelmatig zit-
ten daar mooie en actuele boeken bij, zeker de 
verkoop daarvan verloopt voorspoedig. Ook de 
mini Boekenmarkt bij de ingang van de Martinus-
hof wordt goed bezocht. 

U kunt boeken inleveren op iedere donderdagoch-
tend tussen 9.30 en 12.00 uur. We vinden het fijn 
als de boeken er netjes uit zien. I.v.m. ruimtege-
brek liever geen woordenboeken, encyclopedieën 

of leerboeken. De opbrengst gaat zoals bekend 
naar de gemeenschap. 
Let op: er is alleen contant betalen mogelijk. 

We werken samen met de Kringloop Martinuskerk, 
zij verkopen net als wij kinderboeken. 
Bij vragen over de Boekenmarkt kunt u contact 
opnemen met: 
 Jolanda van Coeverden  tel. 06-12364123 
Graag tot ziens! 

 
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. 
 

 
 

 

 juli 2021  
wo14 Deuteronomium 9:15-29 Verzet gebroken 

do 15  Psalm 90 Tijd en eeuwigheid 

vr 16  Marcus 6:1-13 Aanstoot 

za 17  Marcus 6:14-29 Uit de hand gelopen  

zo 18  Marcus 6:30-44 Massabijeenkomst 

ma19  Marcus 6:45-56 Oversteek 

di 20  Deuteronomium 10:1-11 Tweede wet 

wo21  Deuteronomium 10:12-22 Gehoorzaam uit liefde 

do 22  Deuteronomium 11:1-9 Maak een keuze 

vr 23  Deuteronomium 11:10-21 De kracht van de herhaling 

za 24  Deuteronomium 11:22-32 Kiezen 

zo 25  Johannes 6:1-15 Brood en water 

ma26 Johannes 6:16-24 Waterloop 

di 27  Johannes 6:25-36 Het echte brood 

wo28  Johannes 6:37-46 Discussie 

do 29  Johannes 6:47-59 Harde woorden? 

vr 30  Johannes 6:60-71 Scheiding 

za 31  Marcus 7:1-13 Wet en traditie 

 augustus 2021  

zo 1  Marcus 7:14-23 Onreinheid komt van binnenuit 

ma 2  Marcus 7:24-37 Open 

di 3  Marcus 8:1-13 Teken 

wo 4  Marcus 8:14-26 Blind en ziende 

do 5  Marcus 8:27–9:1 Wie is Jezus? 

vr 6  Marcus 9:2-13 Verschijning 

za 7  Psalm 74 Vraag om actie 

zo 8  Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste 

ma 9  Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht 

di 10  Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 

wo11 Psalm 86 Roep om hulp 

do 12  Spreuken 10:1-17 Goed gedrag 

vr 13  Spreuken 10:18-32 Tegen-stellingen 

za 14  Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie 

zo 15  Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping 

ma16  Galaten 2:1-14 Ruimte 

di 17  Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus 

wo18  Psalm 124 Onze hulp 

do 19  Zacharia 1:1-6 Nieuwe kansen 

vr 20  Zacharia 1:7-17 Stilte voor de storm 

za 21  Zacharia 2:1-9 Ommuurde stad 

zo 22  Zacharia 2:10-17 Uitreisbevel 

ma23  Zacharia 3:1-10 Schone kleren 

di 24  Zacharia 4:1-14 Niet door eigen kracht 

wo25  Zacharia 5:1-11 Wat in het vat zit 

do 26  Zacharia 6:1-8 Paardenrace 

vr 27  Zacharia 6:9-15 Kroning 

za 28  Zacharia 7:1-14 Treurig 

zo 29  Zacharia 8:1-8 Het komt goed 

ma30 Zacharia 8:9-17 Hou vol! 

di 31  Zacharia 8:18-23 Feest! 

 september 2021  

wo 1  Galaten 3:1-14 Tact? 

do 2  Galaten 3:15-29 Nalatenschap 

vr 3  Galaten 4:1-11 Rechten van het kind 

za 4  Psalm 54 Gebed na verraad 

zo 5  Johannes 7:1-13 PR-strategie 

ma 6  Johannes 7:14-24 Wijsheid van boven 

di 7  Johannes 7:25-36 Tijd en plaats 

wo 8  Johannes 7:37-52 Wie is Jezus? 

do 9  Galaten 4:12-31 Volg het goede 

vr 10  Galaten 5:1-12 Scherpte 

za 11  Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid 

zo 12  Galaten 6:1-18 Draagtijd 

ma13  Psalm 92 Geniet van de rustdag 

di 14  Spreuken 11:1-16 Eerlijk duurt het langst 

wo15 Spreuken 11:17-31 Positief of negatief 

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

Info bij Janet of Anita      tel. 363890 
Email:    martinushof@pkn-markelo.nl 

mailto:martinushof@pkn-markelo.nl
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Het is niet moeilijk duisternis te schilderen. 
Het is een uitdaging om zelf licht uit te stra-
len. 
 

 

WAT DOET KERK IN ACTIE. 
Op allerlei manieren houden kerkelijke organisa-
ties over de hele wereld contact met elkaar. Dit 
wereldwijde kerkelijke netwerk biedt goede moge-
lijkheden voor efficiënte hulpverlening, maar ook 
voor de uitwisseling van ideeën en vragen over 

geloof en leven. 
Medegelovigen in andere delen van de wereld stel-
len kritische vragen, bijvoorbeeld over onze om-
gang met de schepping, de leegloop van onze ker-
ken en over de oorzaken van de grote verschillen 
tussen arm en rijk. 

Binnen ZWO komen deze vragen dan ook vaak 
aan  
de orde en via informatie- en actiemateriaal van 
Kerk in Actie worden de plaatselijke kerken hierbij 
betrokken. Bijvoorbeeld een waterproject in Tan-

zania, waar bijna de helft van de mensen geen di-
recte toegang heeft tot drinkwater. 

Vrouwen en hun dochters moeten, meerdere ma-
len per dag, soms urenlang naar een bron in de 
bergen lopen. Naar daar waar schoon water is. 
De tijd die ze nu kwijt zijn aan water halen, zou-
den ze liever anders besteden. 
Aan werk, waar ze geld mee verdienen om zo hun 
kinderen te kunnen laten doorleren en hen een 

beter leven geven. 
 

 

Wij willen nog steeds Oegande-
se straatkinderen een nieuwe 
kans geven 

 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven 

duizenden kinderen op straat. Velen van hen 

zijn hun geboorteregio in het droge noord-

oosten ontvlucht vanwege geweld en armoe-

de. Ze hoopten op een beter leven in Kampa-

la.  

Drie Oegandese partnerorganisaties van Kerk 

in Actie werken samen met de kinderen aan 

een beter bestaan, met familie, een dak bo-

ven hun hoofd en vooral: op school. Als ze 

willen, begeleiden de organisaties jonge 

moeders en kinderen terug naar hun geboor-

tedorp, waar de kansen op een beter bestaan 

zijn toegenomen.  
Kinderen gaan weer naar school. Jongeren 

krijgen de kans om een eigen bedrijfje op te 

zetten. Ouders leren hoe ze beter voor hun 

kinderen kunnen zorgen en hoe ze genoeg 

inkomsten kunnen verdienen. Uiteindelijk 

moeten ze immers zelf weer zorgen dat hun 

kinderen naar school gaan. 

Samen werken ze er zo aan om de vicieuze 

cirkel van armoede te doorbreken. Met uw 

steun kunnen zij dit belangrijke werk voort-

zetten. 

● Voor 225 euro kan een straatkind op-

gevangen worden in Kampala. 

● Familie opsporen en terugkeer voorbe-

reiden kost 40 euro per kind. 

● Voor 330 euro kan een Oegandees ge-

zin een nieuw leven opbouwen 

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de 

collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op 

NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie  

  o.v.v. straatkinderen Oeganda. 

Lees meer op  

www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda.  

 

 

HOUD CONTACT MET DE KERK 
Wie als lid van de Protestantse gemeente 

Markelo prijs stelt op een bericht van ge-
boorte of overlijden in het kerkblad, willen 

we vragen om dit tijdig aan ons door te ge-
ven. Een in memoriam van maximaal 200 
woorden is aan te leveren bij de wijkpredi-
kant of het kerkelijk bureau in de Martinus-
hof. 
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op 
verzoek ook worden beperkt tot de naam, 

datum en leeftijd. 

 

http://www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda
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GroeneKerken en Maatschappij van Wel-

stand slaan de handen ineen en starten 

het project ‘Goed voor duurzame innova-

tie’, waarbij ze geld beschikbaar stellen 

voor groene plannen van kerken. Ze da-

gen kerken uit: maak een innovatief plan 

voor het verkleinen van jullie ecologische voetafdruk. Kerken met de beste ideeën ontvangen 

een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren. 

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de 

klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte 

van 1990.  

“Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld 

zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van hun 

footprint,” vertelt René van de Kieft, directeur van Maatschappij van Welstand. “Met het fonds 

willen we kerken helpen om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.”  

 
Verduurzaming 

De twee organisaties gaan op zoek naar vernieuwende en complete ideeën, die als voorbeeld 

kunnen dienen voor alle kerken in Nederland. Ideeën kunnen gaan over uiteenlopende on-

derwerpen, zoals het betrekken van de hele gemeenschap, circulair bouwen, verbetering van 

bestaande concepten, veranderingen met grote impact, zichtbaar maken van verduurzaming 

of het verbreden van draagvlak.  

“Geloof in God als Schepper en de zorg voor Zijn schepping zijn onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden en komen bij elkaar in een kerkgemeenschap. Daarom is duurzaamheid voor elke 

kerk een relevant en essentieel thema,” legt Hanna van der Horst, projectleider GroeneKerken 

uit.  

Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen 

worden, kunnen tot 1 november 2021 een innovatief plan inleveren. De kerken met de beste 

ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren. 

 
Over GroeneKerken 

Groenekerken is er voor alle kerken die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, so-

ciale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Ruim 300 kerken zijn 

onderdeel van het netwerk van GroeneKerken en zetten zich in voor duurzaamheid in hun 

kerk en hun eigen leven. 

GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie, Tearfund en Maatschappij van Welstand. 

Meer informatie over de prijsvraag vindt u op groenekerken.nl/goedvoorduurzameinnovatie 

 

http://www.groenekerken.nl/goedvoorduurzameinnovatie


 

                  Zee 

 

Ik zet mijzelf hier neer in ’t zand 

En luister naar de wind 

Hier bij de zee die eeuwig ruist 

Ben ik een beetje kind 

 

Hier ga ik op in het heelal 

In ’t zingen van de zee 

Hier ben ik even net iets meer 

dan de dingen die ik dee 

 

Toon Hermans 
 


