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                      EEN VREEMD VERHAAL 

In de Martinushof heb ik al heel wat tweedehands boeken voor niet meer dan twee of drie euro per boek op 
de kop getikt. Regelmatig spreek ik mezelf toe om hier een tijd mee te stoppen. Maar als ik een interessante 
titel tegenkom, kan ik het vaak niet laten. Zo was ik laatst op een vrije zaterdag in Deventer in een pas ver-
huisde boekenzaak. Het laat zich raden dat ik niet met lege handen uit de winkel ging. Ik kocht er het pas 

verschenen boek van de Belgische journaliste Margot Vanderstraeten, Minjan. Hierin geeft ze een inkijk in 
het leven van ultraorthodoxe joden in Antwerpen. Het denken en doen van een op het oog gesloten en van 
de wereld vervreemde gemeenschap wordt een beetje toegankelijk gemaakt. 
Toen hun synagogen tijdens corona waren gesloten, bedachten mannen om ieder op hun eigen balkon of ter-
ras te gaan bidden op het moment van een viering, zodat ze met nabij wonende medegelovigen een minjan 
vormden, het minimale aantal van tien mannen voor het houden van een volledige gebedsdienst. Het illu-

streert niet alleen vindingrijkheid om toch een viering te houden, maar ook een sterke motivatie om elkaar 
op te blijven zoeken voor de ontmoeting met de Allerhoogste. Waar vind je een dergelijke drijfveer in kerke-
lijke kringen?  
 
Een enkele keer werd ik tijdens het lezen van ontmoetingen met chassidische joodse vrouwen en mannen 
geraakt door het wederzijdse respect en openheid voor elkaar, dat ik proefde, de moeite om zich in te leven 
in de ander, hoe verschillend ook in overtuiging en leefstijl. Momenten van irritatie en onbegrip worden ook 

open belicht. Haar werk doet me denken aan een ander lezenswaardig boek van de Belgische journalist, Mat-
thias Declercq, over de bevolking op Urk (De ontdekking van Urk, 2020). Hij heeft er een half jaar gewoond. 
Als kerkenraad zijn we er in oktober een dag geweest op uitnodiging van enkele leden van de gereformeerde 
Bethelkerk aldaar, die ons hebben geholpen met zangavonden met populaire kerkelijke liederen. Urk en Mar-
kelo vormt een wonderlijke combinatie, maar het is voortgekomen uit al langer bestaande contacten en bij-
wonen van de Urker activiteit ‘Zingen in de Zomer’. Ik was er nooit eerder geweest, maar wil er zeker nog 
een keer heen, en dan samen met Aafke.  

 
Nu er veel mensen op de IC terecht komen uit kerkelijke verbanden, waar men zich uit overtuiging niet laat 
vaccineren, roept dat de vraag op wat daar de reden van is. Begrijpen doe ik het niet om je bij een zieken-
huisopname wel te laten behandelen tot genezing en herstel maar een vaccin te weigeren dat een dergelijke 
opname zou kunnen voorkomen. Waarom het een wel en het ander niet past, kan ik niet volgen en is mij 
vreemd. Maar ik ben dan ook geen insider, maar buitenstaander. Overigens laten leden van de Bethelge-

meente zich wel vaccineren, zo kreeg ik na ons bezoek mee.  
 
Wie zelf weinig of geen voeling heeft met geloof in een hogere macht kan in voorbeelden zoals die hierboven 
zijn geschetst, een bevestiging vinden van het eigen standpunt. Het doet mij opnieuw beseffen welk een af-

stand er is te overbruggen, wanneer je vertelt van een God, die deze wereld heeft gemaakt en die met ons 
aardbewoners in contact wil komen en daartoe Jezus heeft gezonden. In Hem aanwezig is.  
Kerst biedt met de geboorte van een goddelijk kind waarover we zingen, een verhaal dat de wereld vreemd 

is. Maar ik ben wel blij met dat gekke geschenk, want het geeft mij meer hoop en perspectief in heden en 
toekomst dan wanneer we louter zijn overgeleverd aan onszelf, de grillen van machthebbers of wat er in de 
kosmos en op onze planeet gebeurt. MD 
 

BERICHT VAN DE KERKENRAAD 
Op donderdag 4 november is de kerkenraad in een extra vergadering bij elkaar gekomen om te besluiten over 
de nieuwste coronamaatregelen van de overheid en de daaropvolgende adviezen van de landelijke kerk. 
En terwijl u dit kerkblad leest, kunnen deze regels al wel weer achterhaald zijn en aangepast, maar hopen van 
harte dat dit niet het geval is. 
We hebben binnen de kerkenraad besloten dat bij het in- en uitgaan van de kerk er weer mondkapjes worden 
gedragen, en dit geldt ook in de Martinushof, als u op uw plek zit mag het mondkapje af. 
U hoeft geen QRcode te laten zien als u de eredienst wilt bijwonen, daarentegen handteren wij wel weer de 1,5 
meter afstand bewaren van andere kerkgangers, daarom wordt u weer een zitplaats aangewezen door een van 
de gastvrouwen, echtparen en gezinnen mogen natuurlijk wel naast elkaar zitten. 
We zien ook weer graag dat u zich weer aanmeldt voor de erediensten via een bericht of belletje naar 06-
57511169, zodat we vooraf de placering al in orde kunnen maken, dit scheelt een wachtrij bij de ingang van de 
kerk. ervaring leert ons dat er meestal plek genoeg is in de kerk, dus mocht u vergeten zijn u aan te melden er in 
de meeste gevallen nog wel een plekje is.  
Mocht u zingen bij een van de koren die repeteren in de Martinushof, dan dient u hiervoor een QRcode te laten 
zien bij binnenkomst in de zaal.  
We bekijken van week tot week hoe nu te handelen.  
We hopen als kerkenraad u allen in goede gezondheid te zien bij de erediensten of andere activiteiten in de 
Martinuskerk en Martinushof.  
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 Zondag 21 nov Martinuskerk 2 Gedachtenisdiensten 

10.00 uur en om 13.00 uur 

ds. M. Dijkstra, ds. R. Nijhuis, ds. D. v d Boon 

Vrijdag 26 nov  Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  ds. D. van der Boon 

Zondag 28 nov Martinuskerk Doopdienst 1e advent 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra  

Zondag 5 dec Martinuskerk 2e advent 
10.00 uur  ds. R. Nijhuis 

Zondag 12 dec Martinuskerk 3e advent 
10.00 uur  mw. F. Venema uit Almelo 

Vrijdag 17 dec Anholtskamp Kerstviering 
14.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Zaterdag 18 dec Martinuskerk 
Opname RTV Oost Kerstnachtdienst (zie ook blz. 9) 

19.30 uur    Kerk open 19.00 uur 

Zondag 19 dec Martinuskerk 4e advent  
      10.00 uur  ds. D. v d Boon KerkinActie: Geef licht 
      19.30 uur  ds. D. v d Boon Volkskerstzang  
      m.m.v. de Fanfare en Markelo’s mannenkoor 

Vrijdag 24 dec Martinuskerk  
      Kerstnachtdienst  

      22.00 uur  ds. R. Nijhuis m.m.v. het Kerkkoor 

Zaterdag 25 dec Martinuskerk 1e kerstdag 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra m.m.v. koor Enjoy 

Zondag 26 dec Martinuskerk 2e kerstdag 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Zondag 2 jan Martinuskerk Nieuwjaarswensen 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra, ds. R. Nijhuis, ds. D. v d Boon 

Zondag 9 jan  
     Martinuskerk 
     10.00 uur  ds. D. v d Boon 
     Stokkum buurtdienst 
     10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Zondag 16 jan Martinuskerk H. Avondmaal 

10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
 
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?  

  
 HUISKAMERTAFEL 
 Iedere donderdagmorgen kunt u vanaf 9.30 

 uur tot 12.00 uur gezellig een kopje koffie of 
 thee komen drinken aan de huiskamertafel in 
 de Martinushof.  
 Er zijn altijd mensen aanwezig waarmee u 

 een gesprek  kunt voeren. Hartelijk welkom! 
 

  
 

 

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:      19 januari 2022 
Inleveren kopij vóór:   6 januari 2022 
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 
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            BIJ DE DIENSTEN 

 
Gedachtenisdienst 
Op zondag 21 november hopen we de overleden 

gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar bij 
naam te noemen voor wie een gedachtenis heeft 
plaatsgevonden of alsnog is gewenst. Omdat er 
slechts een beperkt aantal kerkgangers mogelijk is, 
verdelen we deze gedachtenis over een ochtend- 
en een middagdienst. Om resp. 10 uur en 13 uur. 

De desbetreffende naasten zijn van tevoren 
uitgenodigd via het ons bekende contactadres van 
de rouwkaart. Voor hen worden zitplaatsen 
gereserveerd. Om zeker te zijn van een van de 
overige beschikbare zitplaatsen, is het raadzaam 
om je van tevoren op te geven op het mobiele 
nummer 06-57511169 of via de scipio-app.  

Er blijft ook de mogelijkheid bestaan om in de 
dienst zelf een naam te noemen op het moment 
van een persoonlijke gedachtenis, waarbij een 
kaars wordt aangestoken. Wie op of na 1 november 
van dit jaar is overleden, kan ook pas het volgende 
jaar worden herdacht. Die keuze is aan de 
desbetreffende familie of naasten. Dan blijft het 

gedachtenisblad nog een jaar langer in de kerk. 
Degenen van wie de uitvaart valt in de week 
voorafgaand aan de 21ste november worden in 
ieder geval een zondag later herdacht (28 
november) en pas het volgende jaar meegenomen 
in de gezamenlijke gedachtenis. 

Doopdienst 
Op zondag 28 november wordt er gelegenheid 
geboden om een kind te laten dopen. De 
eerstvolgende doopdienst is ingepland op zondag 6 

maart 2022, dan met ds. Rob Nijhuis.  

Kerstviering Anholtskamp 
Op vrijdag 17 december gaat ds. Marten Dijkstra 

voor in een kerstviering in de grote zaal in de 
Anholtskamp met medewerking van pianist Henk 
Langenkamp en Bep van der Zwan op de 
dwarsfluit. Deze viering begint om 14.00 uur. U 
bent van harte welkom. 

Volkskerstzang 
Zondag 19 december om 19.30 hopen we weer bij 

elkaar te komen voor de Volkskerstzangdienst . 
Voorafgaande aan de dienst om 18.50 zullen de 
koperblazers van de Fanfare ons verwelkomen  
onder de toren. 
Het hele korps van de Fanfare en het Markelo’s 
Mannenkoor leveren een bijdrage aan de dienst en 

Dina Nijkamp-Hakkert draagt haar eigen gemaakte 
gedicht voor. 
Zoals we gewend zijn zingen we samen bekende 
kerstliederen en ds. Deodaat van der Boon deelt de 
kerstgedachte met ons. 
Het beloofd een fantastische avond te worden. 

Kerstavond gezinsdienst 

Op Kerstavond 2021 zal er dit jaar aan het eind 
van de middag, begin van de avond geen gezins-
dienst zijn. Deze dienst laten wij vervallen, omdat 
op datzelfde tijdstip via RTV Oost een tevoren op-

genomen dienst vanuit onze kerk te zien zal zijn. 
Aan deze deinst doen kinderen uit onze gemeente 

mee en velen zullen dan met hen aan de buis zijn 
gekluisterd! Vanzelfsprekend bent u van harte wel-
kom in de kerstnachtdienst. 

Kerstnachtdienst 
Kerstavond laat (22.00 uur) is er een kerstnacht-
dienst die geleid wordt door ds. Rob. Nijhuis.  
Medewerking wordt verleend door het Markelo’s 
kerkkoor onder leiding van de nieuwe dirigente Ma-
rianne Weenink. Zij worden met pianomuziek bege-
leid door Roel Praas. 

Eerste kerstdag 
Op zondag 25 december hoopt het koor Enjoy on-
der leiding van Josien Veneberg haar medewerking 
te verlenen aan de kerstdienst.  

Nieuwjaar winnen 
Op zondag 2 januari is er in de Martinuskerk een 

vereenvoudigde dienst waarbij we elkaar een 
gezegend nieuw jaar toe willen wensen. De zondag 
erop vindt dit plaats in Stokkum. Zal het echt door 
kunnen gaan? We hopen het van harte.  
 

 
GEDOOPT 
Ze hebben er wel even op moeten wachten door de 
coronamaatregelen van het afgelopen jaar, maar 
op 5 september hebben Jorit Zandvoort en Ellen 

Burggraaff hun dochtertje Sara laten dopen door 
ds. Deodaat v d Boon. Ellen, Jorit en Daan: van 
harte gefeliciteerd. 

 
WIJ GEDENKEN 

Op 6 september ’21 is na een korte ziekteperiode 
Pieter Hellinga overleden op de leeftijd van 86 jaar. 
Een bekend Markeloër is heengegaan. 
Piet wordt geboren op 29 september ’34 met twee-
lingzus Minie. De tweeling groeit op aan de Potdijk 

samen met de jongere broers Jan en Herman. Ook 
hebben ze nog een ouder zusje Janny. 
‘We waren een gelukkig en hecht gezin’, zo vertelt 
Piet later tijdens een interview  voor ‘Verhalen uit 
het Goorse textielverleden.’ 

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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Na een aantal jaren trouwt hij zijn Gerrie van Zon 
uit Nijverdal. De Wehmekamp 14 wordt hun thuis. 
Piet en Gerrie hebben drie kinderen Lieuwe, Geri en 

Jantina. ‘Hij was een vader met onvoorwaardelijke 
liefde voor zijn gezin’ aldus zijn kinderen.  
Later worden Piet en Gerrie de trotse opa en oma 
van zes kleinkinderen. ‘As ’t doa ma good met 
geet’, zei hij vaak, dan was hij ook gelukkig. 
Piet had een sterk rechtvaardigheidsgevoel en op-
komen voor de armen en de zwakkeren vond hij 

belangrijk. Het leverde een politieke carrière op; 24 
jaar lang was hij raadslid voor de PvdA; waarvan 8 
jaar wethouder in Markelo. ‘Een man, een man, 
een woord, een woord’, zo werd hij getypeerd. De 
laatste jaren wandelde hij vaak door zijn Markelo, 
al was hij ook trots op zijn Friese roots. Met me-

nigeen maakte hij graag een praatje  
en zijn oprechte interesse in anderen zorgde voor 

mooie ontmoetingen. Op zijn rouwkaart lazen we: 
‘Niet alles is voorbij, je blijft bij ons door wie je 
bent en wat je zei.’ 
We wensen  Gerrie en zijn andere dierbaren veel 
sterkte toe.  Marja Zandjans 

 
Op 13 september overleed 
Diny Reurink-Nijhuis op de 
leeftijd van 72 jaar in de 
Stoevelaar te Goor, afde-
ling de Wheehof 1-c. Sinds 
juni verbleef ze hier, maar 

al vanaf 2015 woonde ze niet meer thuis aan de 
Nijhuisweg 2, waar ze is geboren. In 1974 was ze 
getrouwd met Jan Reurink uit Gelselaar. Ze kregen 
twee kinderen, Ilse en Dorien en werden opa en 
oma van vier kleinzoons. Eind jaren ’80 raakte Diny 

in een crisis terecht en is ze ruim twee jaar opge-

nomen geweest. Dorien schetste tijdens de uitvaart 
in de Martinuskerk hoe psychische problemen haar 
belemmerden om dan te kunnen zijn, wie ze wer-
kelijk was: een attente, zorgzame vrouw, die hield 
van gezelligheid, muziek en toneel, die gehecht 
was aan tradities, zich uit kon leven in de keuken 
en vele uren met bloemen en planten bezig kon 

zijn. Schilderwerk was bij haar in goede handen, 
evenals de kleinkinderen, wanneer het tijd was 
voor oppassen. Op een van de foto’s in de dienst 
zag je Diny bezig met haar specialiteit, de verzor-
ging van hapjes. Zij deed dat ook wel bij De Poppe, 
terwijl Jan dan achter de bar meehielp. Hier vond 
ook de koffietafel plaats na de begrafenis. Moge zij 

in een hemels verblijf zijn. MD 
 
Op 14 september 2021  is Sephy Roding–Geuting 

op de leeftijd van 81 jaar overleden. 
Vanwege haar toenemende dementie waren Sephy 
en Henk verhuisd van de A. ten Hovestraat naar 

een appartement op Erve Görkink. Ondanks de 
liefdevolle mantelzorg van haar man daar, verbleef 
Sephy tijdens haar laatste levensfase in Eugeria. 
Geboren in een groot gezin groeide Sephy in Lie-
velde op.  Ze kon terugkijken op een mooie jeugd 
en moest net als haar zussen en broers meehelpen 
op de boerderij.  Na de huishoudschool volgt ze de 

interne opleiding tot kleuterschoolleidster in Brede; 

het begin van een mooie carrière in het onderwijs. 
In 1966 trouwt ze met Henk Roding en ze worden 

de gelukkige ouders van dochter Esmé.  
Vanwege het werk van Henk verblijft het gezin Ro-
ding veel in het buitenland zowel in Europa als 

daarbuiten.  Vanaf 1974 wonen ze in Markelo waar 
Sephy tot aan haar pensioen met heel veel passie 
actief is in het onderwijs; een goede en geliefde juf 
Sephy, zo blijkt. 
Ze is altijd een  energieke, creatieve en sportieve 
vrouw geweest en iemand die voor een mooie sfeer 
kon zorgen. Geweldig trots was ze ook op de klein-

kinderen Joy en Jez die graag in Markelo kwamen 
logeren. Tijdens haar afscheid zongen kleindochter 
Joy en dochter Esmé; een hartverwarmend eerbe-
toon aan Sephy. 
Een lieve vrouw, zorgzame moeder en oma is 
heengegaan. We hopen dat de herinneringen aan 

haar tot troost mogen zijn voor Henk, Esmé & Mar-
cel, Joy en Jez.  Marja Zandjans 

 
‘Zoals hij leefde is hij heengegaan. Kalm, tevreden 
en liefdevol’. Zo stond er boven de kaart die het 
overlijden berichtte van de heer Hendrik Jan Altena 
van de Kappelaarsdijk 3. En wat is dat treffend ge-

formuleerd. Hendrik Jan bereikte de hoge leeftijd 
van 99 jaar. Sinds 28 april 2005 was hij weduw-
naar van Dika Roeterdink. Altijd was Hendrik Jan 
op de achtergrond aanwezig op ‘Erve Hondebe-
arnd’. Vader, opa en oude opa was er gewoon op 
z’n eigen manier. Het woord ‘tevreden’ voerde de 
boventoon in z’n leven. Daar ging het dan ook over 

in de herinneringsdienst op 30 september in de 
Martinuskerk en we stonden stil bij psalm 103: 
‘Loof de Heer, mijn ziel’. Opa leerde de kleinkin-
deren van alles. Hij laat dan ook een spoor van 
herinneringen na. Maar het belangrijkste is mis-

schien wel die tevreden levenshouding. Een dank-

bare herinnering en blijvende levensles voor ieder-
een die van hem afstamt. We gaven Hendrik Jan 
uit handen en vertrouwden hem toe aan zijn 
Schepper. Hendrik Jan was ‘tevrean’ Wat mooi en 
bijzonder als dat aan het einde van een 99-jarig le-
ven gezegd kan worden.  
  ds. Rob. Nijhuis 

 
Binnen een jaar na het overlij-
den van haar man Jan Stoelhorst 
stierf ook Dina Stoelhorst-
Nijmeijer, 88 jaar oud. Tot hun 
verhuizing naar de Anholtskamp 
woonde zij op een boerderij aan de Enkelaarsweg, 

de Matroze. Hier groeide ze op als enig kind. Ze 
vond in Jan een partner voor het leven, kreeg vier 
dochters en klein- en achterkleinkinderen. Dina 

was de spil in huis. Ze hield van gezelligheid en 
was attent naar familie toe en mensen in de buurt. 
Langer dan een dag weg gaan, hoefde van haar 

niet zo. Met het gezin naar de markt in Rijssen of 
Doetinchem en dan trakteren op wat lekkers, bood 
al een eenvoudig uitje, waar met dankbaarheid op  
wordt teruggekeken. In de laatste jaren ging haar 
gezondheid achteruit. Er werd een steeds groter 
beroep gedaan op haar man en het gezin van haar 
jongste dochter naast hen.  
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Ze was bezorgd om alleen te zijn, maar wilde 
evenmin een ander tot last zijn.  
In de uitvaartdienst lazen we de woorden van 

Psalm 146: ‘Gelukkig wie de God van Jakob tot 
hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER zijn 
God.’ Rust zacht, wij weten dat pa op je wacht’, 
staat er op de rouwkaart. MD 

 
Op 7 oktober overleed 
Bernarda Mensink-Gersen 
in de Stoevelaar Zij werd 
93 jaar. Narda Mensink 

was een vrouw van het 
oude stempel: betrokken 
bij haar gezin, de familie 

en die andere familie: de geloofsgemeenschap van 
de kerk in Markelo. Daarin was zij vele jaren ou-
derling en werd daarin opgevolgd door haar echt-

genoot, Willem. Nadat  Willem afgetreden was als 
(wijk-)ouderling gingen Narda en Willem op pad 
voor de kerk. Vele jaren bezochten zij Markeloërs 
die verbleven in diverse  
verzorgings- en verpleeghuizen. Op die manier wa-
ren zij ‘het gezicht van de Markelose Kerk voor on-
ze gemeenteleden buiten de grenzen van Markelo’. 

Narda overleed in de Stoevelaar, waar Willem nu 
nog woont. Het was een moeilijke stap, maar het 
gezonde verstand dat altijd haar metgezel is ge-
weest, maakte dat zij de beslissing kon aanvaar-
den. Op donderdag 14 oktober deden wij vanuit de 
kerk in Markelo uitgeleide aan Narda, nadat wij 
troost hadden gezocht bij de woorden van Narda’s 

belijdenistekst uit Spreuken 3: 6: ‘Ken de Here God 
in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.’ 
In gedachten en gebeden zijn wij verbonden met 

Willem Mensink en wij wensen de kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen toe dat de vele goede her-
inneringen aan hun Narda hun tot troost zullen 

zijn.  DvdB 
 
Gerrit Eertink, echtgenoot van Gerda Eertink-
Hesselink. Vader en schoonvader van Jolande en 
Rikus, Edward en Astrid. 
Trotse opa van Manon en Thom, Ruben, Jeroen (in 
herinnering), Rinze, Pien en Madelief. 

Gerrit was geen man van veel woorden. Het liefst 
bleef hij op de achtergrond, bescheiden als hij was. 
Gerrit was een betrouwbare en trouwe man voor 
de mensen waar hij om gaf. 
Het is 29 juli 1941 wanneer Gerrit Eertink aan de 
Drostendijk in Markelo wordt geboren. 
Na de lagere school gaat hij naar de Ambachts-

school in Goor om voor timmerman te leren. 

Gerrit vervult de dienstplicht in Frankrijk en gedu-
rende zijn leven volgen er verschillende werkge-
vers, maar vele jaren werkt Gerrit, ook met Gerda, 
in de horeca als kelner. 
Gerrit en Gerda geven elkaar op 28 juli 1967 het 

jawoord in Delden en hun gezin breidt zich uit met 
de geboorte van Jolande en Edward. 
Ze gaan uiteindelijk wonen aan de Taets van Ame-
rongenstraat waar het gezin op hun plek is en Ger-
rit geniet van de ruimte rondom de deur. 

En zo leeft Gerrit zijn leven, aan de zijde van zijn 
Gerda. Wanneer zijn gezondheid achteruit gaat 

zegt hij vaak; ‘A’k ma stille blief zitt’n dan geet ’t 
wa, klaag’n helpt ok nie’. 
De liefde was de basis van hun gezin. De basis 

waarop Gerrit zijn leven kon afsluiten. Het woordje 
samen kwam vaak naar voren want samen waren 
ze sterk. En zo ging het leven van Gerrit op zater-
dagavond 9 oktober over in sterven. 
  Liesbeth van Berkel 
 
Jenneken Krijgsman-Geerligs werd op 22 septem-

ber 1931 geboren als boerendochter in Stokkum en 
groeide op in een gezin met twee broers. Op 14 
mei 1958 is ze getrouwd met Gerrit Jan Krijgsman. 
In de beginjaren hebben ze gewoond in Goor en 
hun zoon werd daar geboren. Vervolgens werd er 
verhuisd naar Markelo, waar een huis gebouwd 

werd en waar ze de rest van haar leven zou blijven 
wonen. 

Er was veel contact met het buurgezin. Helaas 
overleed de buurvrouw op jonge leeftijd en liet 3 
dochtertjes achter. Jenneken werd voor hen - zorg-
zaam als ze was - al gauw een soort pleegmoeder. 
Er ontstond een nauwe band tussen de twee gezin-

nen. Vaak werd er samen vakantie gevierd. 
Ook heeft Jenneken nog veel gereisd met Gerrit 
Jan die bij Essent werkte en als zodanig reizen kon 
maken naar Polen, Tsjecho-Slowakije, Rome, Sint 
Petersburg. 
Helaas is Gerrit Jan niet zo oud geworden, hij over-
leed op 68-jarige leeftijd. Jenneken was een zorg-

zame vrouw maar dat niet alleen het kwam ook 
een beetje voort uit haar karakter: ze was wat 
zwaar op de hand, snel erg bezorgd en na dat 
overlijden brak er voor haar dan ook een periode 
aan met veel depressiviteit. Misschien was die kant 

van haar karakter ook wel mede ontstaan door de 

gebeurtenissen in de tweede oorlog, waarbij haar 
vader tewerkgesteld werd in Duitsland. Dat vroeg 
ook veel van haar omdat het leven op de boerderij 
natuurlijk gewoon doorging. 
Gelukkig was er niet alleen verdriet: Zoon Henk 
trouwde met Saskia en er kwamen twee kleinkin-
deren. Samen met hen hebben wij, na haar overlij-

den op 13 oktober, afscheid van haar genomen in 
vertrouwen in de Naam van de Heer die hemel en 
aarde gemaakt heeft, die mensen bewaart, en die 
ons zo maakte, dat wij van elkaar kunnen houden 
en elkaar willen helpen en voor elkaar willen zor-
gen.  
Dat wie zij was niet uit Zijn hart is en uit Zijn hand 

zal vallen en bij Hem voorgoed geborgen is. 
  ds. Henk van Dijk 
 

Thuis aan de Tolweg kwam er vrij 
onverwacht een einde aan het le-
ven van Diny Waanders-Wansink. 

Ze werd 72 jaar, maar had al sinds 
haar 50ste levensjaar longproble-
men. Schoonmaakwerk bij particu-
lieren en de bibliotheek moest ze 
toen opgeven. Ook haar droom om 

een racefiets aan te schaffen op haar 60ste werd 
het niet meer.  
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Ze mocht anders graag fietsen, maar ze hield ook 
van wandelen met de hond of gezellig samen zijn.  

Samen met haar man, Jan Waanders, heeft ze vele 
reizen naar het buitenland kunnen maken in hun 
camper. Ze pakte vrijwilligerswerk op voor de kerk 
en in de Anholtskamp. Toen ze zelf te maken kreeg 
met dementie ging ze enkele dagen in de week 
naar de dagbesteding.  
Jan en Diny kregen drie zoons en werden opa en 

oma van zeven kleinkinderen. Als ze de kans had 
gekregen, had ze kleuterjuf willen worden. Kin-
deren kregen bij haar veel ruimte en aandacht.  
Dat hoorde je terug in de reacties tijdens de cre-
matieplechtigheid, waar ook respect is uitgespro-
ken voor de wijze waarop Jan taken in huis op zich 

had genomen. Tijdens de plechtigheid klonk het 
‘Ave Maria’ en staken kleinkinderen een kaars aan, 

omdat Diny dat graag deed bij een Mariabeeldje in 
huis. MD 
 
Op 19 oktober overleed Dina Klein Teeselink-
Schottink van de Herikeresweg 1 op de leeftijd van 

91 jaar. Na een lichte beroerte verbleef ze sinds 
anderhalf jaar op afdeling ‘De Borkeld’ van de An-
holtskamp.  
Ondanks een afnemende gezondheid hoorde je 
haar weinig klagen. Ze bleef oog houden voor het 
mooie in haar leven. Ze was blij met haar man, 
Gerrit Klein Teeselink, met wie ze 60 jaar gelukkig 

getrouwd is geweest, en met hun zoon en dochter 
en partners. Ze was trots op de vier kleinkinderen. 
In haar verliezen zij een lieve, wijze vrouw met ge-
voel voor humor.  
Uit haar handgeschreven levensloop valt op te ma-

ken dat haar hulp hard nodig was op de ouderlijke 

boerderij. Zij was enig kind. In de tijd van ds. 
Schellenberg gaf ze leiding aan de zondagsschool. 
Het overlijden van haar ouders in 1974 zorgde voor 
een mentale inzinking. Dina hield allerlei gebeurte-
nissen bij en verzamelde spreuken, gedichten en 
bijbelse wijsheden. In de uitvaartdienst gaven we 
een van haar woorden mee: ‘De Tijd is kort. Dus 

zing een vrolijk lied.  (…) Geniet van wat het leven 
je heeft gegeven’. MD 
 
Enkele weken nadat ze niet meer van bed kon ko-
men, is Annie Oplaat-Berghuis, op 29 oktober thuis 
aan de Winterkamperweg rustig ingeslapen. In die 
weken richtte ze zich op een opgaan naar Boven. 

Ze zong liederen, waarvan je soms enkele woorden 
kon verstaan. Eén zo’n lied is in de uitvaartdienst 
gebruikt bij haar uitdragen: ‘Ik wil zingen van mijn 

Heiland’ (JdeH 657). Zingen deed ze altijd al graag. 
Zangavonden in de Anholtskamp vond ze gezellig. 
Sinds haar man, Jan Oplaat, in 2010 was overle-

den, kwam ze vaker naar de kerk, het liefst op de 
fiets. Omdat ze graag mensen om zich heen had, 
ging ze door de week naar de dagbesteding en la-
ter naar zorgboerderij Alldrik. Ze was dankbaar 
voor alle aandacht en zorg, die ze kreeg. Toen er 
zes kinderen waren groot te brengen, kon een be-
roep worden gedaan op haar schoonzus. In de 

laatste periode ontving ze veel steun van het gezin 

van haar jongste zoon, bij wie ze onder hetzelfde 
dak woonde. Annie was een lieve, zachte vrouw, 

die zichzelf wegcijferde. Een ontvangst in het he-
melse met bloemen zou passen, want daar hield ze 
van, en het is haar van harte gegund. Annie is 85 

jaar geworden. MD 
 
Ruim tien jaar nadat er bij Hendrik Smit een tumor 
op de stembanden was ontstaan, overleed hij op 
30 oktober in het ziekenhuis te Deventer, 87 jaar 
oud. Een besmetting met corona is hem te veel 
geworden. Begin 2021 was hij door het oog van de 

naald gekropen, toen een bloedpropje in een van 
de aderen bijtijds kon worden weggenomen. Hij 
had geluk gehad, zo zei hij achteraf. Dat was ook 
in 2011 zijn reactie. Hij was er nog en kon met 
hulp van een stemprothese praten, terwijl enkele 
familieleden en kameraden al waren gestorven. 

Sinds 1959 was hij getrouwd met Rikie Knopers. 
Mede dankzij hun vrijgezelle zoon bij hen aan de 

Winterkamperweg, hoefden ze niet verhuizen. Hun 
getrouwde dochter woont verder weg. In het 
crematorium te Haarlo sprak haar zoon lovende 
woorden over opa Hendrik, die hij schetste als een 
man van gezelligheid met een borrel op zijn tijd en 

die hield van jagen, tuinieren en dansen. Tot zijn 
56ste heeft Hendrik in het slagersvak gezeten. Als 
hobby maakte hij worst en had hij enkele 
vleeskoeien. Hij had plezier in het leven tot zijn 
krachten op waren en hij zijn geliefden los moest 
laten. Tot een hereniging in een hemels koninkrijk. 
  MD 

 

Vrije week 
Van maandag 10 tot en met zondag 16 januari is 
mijn vrije week gepland. Indien nodig, nemen 
collega’s voor mij waar. Bij deze een voorspoedig 

2022 toegewenst.     Marten Dijkstra 
 
 

MARTINUSHOF 
  
De deur van de Martinushof open is op: 
Maandag: 13.00 – 16.30 en vanaf 19.30 uur. 
Dinsdag:    19.00 – 21.30 
Woensdag: 19.00 – 21.30 
Donderdag:    09.00 – 12.30 

Vrijdag:         09.00 – 12.00  
Kerkelijk bureau is open op: 
Dinsdag:      09.30 – 12.00 
Donderdag:  09.30 – 12.00 
 
Wilt u een zaal huren voor een bijeen-
komst/vergadering/repetitie/receptie? 

U kunt ons vrijblijvend bellen voor de moge-

lijkheden op 0547-363890 of mailen met marti-
nushof@pkn-markelo.nl  
In overleg kan er ook op een ander moment van de 
week gebruik gemaakt worden van een ruimte. 
Wel graag reserveren om teleurstellingen van beide 

kanten te voorkomen.  
Wij heten u hartelijk welkom in de Martinushof! 
Hartelijke groet van  
      Anita, Annette, Jettie en Janet 
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KERSTNACHTDIENST RTV OOST 18 december 
Dit jaar wordt de Kerstnachtdienst in de streektaal 
van RTV-OOST opgenomen in de Martinuskerk in 

Markelo. Deze viering wordt rond de Kerstdagen 
meerdere keren uitzonden op radio en TV. 
Het thema van deze viering is:  

’t Mirakel van Maarkel”. 
Ook dit jaar zijn de voorgangers bisschoppelijk 
vicaris Ronald Cornelissen en classispredikant van 
Overijssel ds. Klaas van de Kamp.  

Het wordt een bijzondere Kerstdienst met o.a. 
medewerking van het koor “Enjoy” uit Markelo  
onder leiding van Josien Veneberg. Kinderen uit het 
dorp zullen ook hun kleine steentjes bijdragen in 
de vorm van gedichtjes. Alles in het dialect. 
Natuurlijk wordt er aandacht besteed aan 

wonderen.  
U hoort de variaties van streektaal in onze 

provincie in lezingen, in de koorzang en in de 
overdenkingen en liturgische leiding. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de 
organist en Gerjanne Dannenberg op fagot, tevens 
hoort u trompetklanken. 

Buiten klinken de Ossehoorns die u uitnodigen om 
te komen. Want u kunt erbij zijn en deze viering 
meemaken in de indrukwekkend versierde kerk.  
De kerk is op zaterdag 18 december open vanaf 19 
uur. De opname door RTV-OOST begint om 19.30 
uur. U bent zeer welkom!  
Dit alles onder voorbehoud i.v.m. eventuele  

Coronamaatregelen.

KERKKOOR 
Sinds september zijn wij weer bij elkaar op maan-
dagmiddagen om samen te zinge n en nieuwe lie-

deren in te studeren. De komende tijd hopen wij 
mee te werken aan de kerstviering van de H.V.V. 
op 15 december en op kerstavond gaan wij zingen 
in de kerstnachtdienst. 
 
PROTESTANTSE VROUWENDIENST  
De afgelopen maanden zijn er in Anholtskamp twee 

zangavonden geweest. 
In september alleen met de bewoners van Anholts-
kamp. Deze avond werd geleid door ds. Deodaat 
van der Boon. In oktober waren er bij de zang-
avond ook weer mensen van "buiten" welkom en 
deze avond werd geleid door ds. Rob. Nijhuis. Bei-

de avonden was er een goede opkomst en de men-
sen vonden het "voor herhaling vatbaar”. We gaan 

dus gewoon door met de zangavonden. Op 26 no-
vember zal ds. Deodaat van der Boon voorgaan en 
op 17 december om 14.00 uur is er de kerstviering 
met ds. Marten Dijkstra. Bep van der Zwan zal 
voor ons een muziekbijdrage op de dwarsfluit ver-

zorgen. Een hartelijke groet van de commissie van 
de Prot. Vrouwendienst die nu bestaat uit: Dinie 
van de Noort, Alie Reef, Ria ter Maat, Johanna 
Bekkernens, Froukje Lammertink. Gerry Berend-
sen, Herma Bonenkamp en Sjoke van Zwol. 

 

KINDERNEVENDIENST 
De afgelopen weken hebben we aardig wat verhalen verteld over Jozef, Jona en 

Ester. Leuke verhalen, sommige heel bekend en anderen iets minder. Vooral het 

verhaal van Jozef en de farao was interessant. Wat is nu eigenlijk een farao en 

hoe ziet hij er uit...? Samen piramides vouwen bleek nog niet zo makkelijk te zijn, 

maar wel gezellig. Nu is de wintertijd alweer ingegaan en wordt het kouder en 

eerder donker. Nog eventjes en de feestmaand begint…  

 
Ook dit jaar gaan we samen met de kinderen aan het werk met een 
adventsproject. Het thema is “Tel je mee” van BijbelBasics.  
Misschien vraag je je weleens af of je eigenlijk meetelt. Of je ertoe doet als je 
niet heel rijk, knap, beroemd, machtig of slim bent.  
De bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God.  
Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier 
duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en 
hulpeloos kindje en zijn familie was arm. Zo liet God zien dat 
juist ‘kleine’ mensen een speciale plek bij Hem hebben. Elke 
adventszondag lezen we een verhaal over mensen die in de 

ogen van anderen misschien niet zoveel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een 
bijzondere rol kregen. Uiteraard gaan we met elkaar de verhalen bespreken en er een leuk 
knutselwerkje, een puzzel of spel bij maken.  
De kindernevendienst is er elke zondag om 10.00 uur in de Martinuskerk. We zien jullie graag!  
We wensen iedereen hele mooie kerstdagen en een gelukkig 2022! 
 

Groetjes, Janneke, Naomi, Olga en Marlies 
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                                                             KERST KLEURPLAAT in de ADVENTSTIJD 

 

 

Kleur elke dag vanaf 1 december een ster in een andere kleur, dus op 1 december ster nummer 1, 

op 2 december ster nummer 2 enzovoort. 

Als je 24 sterren gekleurd hebt dan is alleen 25 nog over. De grootste ster want op 25 december 

denken wij er aan dat Jezus als baby op aarde kwam. Kleur daarom de ster met nummer 25 maar 

mooi helder geel. 
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Helpt u ons vandaag 

voor de kerk van 
morgen? 
Actie Kerkbalans 2022 

komt eraan. In januari doet onze gemeente weer 
mee aan deze grootste fondsenwervende actie in 
Nederland. Tijdens de actieperiode vragen meer 
dan 2000 kerken in Nederland hun leden om een 
financiële bijdrage. Die bijdrage is hard nodig om 
ook in 2022 samen kerk te kunnen zijn.  Want de 
coronacrisis heeft financieel veel van onze kerk 

gevraagd. Creatieve en digitale vormen van kerk-
zijn brachten extra kosten met zich mee. Tegelijk 
kwam er lange tijd juist minder geld binnen, onder 
andere door het wegvallen van collectes. 
Na een ingewikkelde tijd zitten we als Martinus-
kerk nu weer in een periode van opbouwen. Alleen 

samen kunnen we de financiële achterstand inlo-
pen en de onderlinge nabijheid ook in de toekomst 

vorm blijven geven.  
Vorig jaar leidde de Actie tot mooie resultaten. 
Daar hopen we dit jaar weer op. Want kerk-zijn, 
dat doen we samen! Hebt u nog niet gegeven? 
Dan hopen we van harte dat u dit alsnog wilt 

doen! 
Maar Actie Kerkbalans vergt ook de nodige voor-
bereiding en organisatie. Voor ons plaatselijke 
team zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. Om alles goed te regelen, hebben we 
mensen nodig die  in januari de actiebrief bij kerk-
leden thuis bezorgen en weer ophalen.  

Geef u vandaag nog op en werk mee aan de kerk 
van morgen! Samen maken we er een succesvolle 
actie van. Doet u mee? mail naar het kerkelijk bu-
reau kerkburo@pkn-markelo.nl.  

 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING  
Wij als bestuur hebben  
columniste en schrijfster mevr. 
Annegreet van Bergen uitgeno-
digd.  

Zij vertelt ons over haar boek  
‘HET GOEDE LEVEN’, op 
woensdag 17 november in de 
Martinushof om 20.00 uur, hoe 
Nederland in korte tijd rijker is geworden dan we 
ooit voor mogelijk hadden gehouden. Nieuwe we-
tenschappelijke inzichten en technische mogelijk-

heden zorgden ervoor dat de wereld letterlijk en 
figuurlijk werd opengebroken. 
Ook laat ze met nieuwe observaties en anekdotes 
zien hoe de sterke naoorlogse groei het leven in 
Nederland onherkenbaar heeft veranderd. 
De tijd is voorbij dat verloofde stellen jaren moes-

ten sparen voor hun uitzet of mensen maanden op 

een telefoonaansluiting moesten wachten. 
Welke vrouw wordt nog ontslagen als ze gaat 
trouwen?  
En wie biedt zijn gasten nog een rokertje aan? 
Nog graag opgave i.v.m. bezetting in de Martinus-
hof bij Leidy ter Haar, tel. 0547 361733 of per 

mail g.h.e.ter.haar@gmail.com 
 
 

KERSTVIERING 
Onze advent kerstviering is op woensdag 15 de-

cember a.s. in de Martinushof. 
Wij willen de avond beginnen om 18.00 uur met 
een heerlijk stamppotbuffet. 

Na die tijd hebben we het kerkkoor van Markelo 
uitgenodigd om onder leiding van Marianne Wee-
nink mooie kerstliederen te zingen. 
Ook zal Marianne ons een mooi vrij verhaal vertel-
len. 
Opgeven voor deze avond bij Leidy ter Haar,  
tel.  0547 361733 of per  

mail g.h.e.ter.haar@gmail.com  
 
KERSTBAKJE MAKEN 
Op dinsdagmorgen 14 december a.s. zal Anneke 
Maas met ons een mooi kerstbakje maken. 
Dit zal plaats vinden in de Martinushof aanvang 

9.30 uur. Nadere informatie volgt. 
 

NIEUWJAARSVISITE  
Op donderdag 13 januari houden wij onze nieuw-
jaarsvisite. 
Deze middag zal Frits Kolkman uit Borculo ons 
mooie verhalen en gedichten vertellen in het Ach-

terhoeks dialect onder het genot van een kop kof-
fie of thee met een heerlijk nieuwjaarsrolletje. 
Waar we deze viste gaan houden hoort u later. 
Wij wensen U alvast gezegende kerstdagen 
en een goed en gezond nieuwjaar toe.   
  Bestuur H.V.V. 
 

LITURGISCH BLOEMSTUK STARTZONDAG 12 SEPTEM-
BER 2021 
Voor dit li-
turgisch 
bloemstuk 

hebben 
we 4 ver-
schillende 
soorten 
schoeisel 
uitgeko-
zen. Zij 

verbeel-
den onze gemeenteleden, klein, groot, jong of 
oud. Met schoeisel aan, een klomp, laars of sport-
schoen kunnen we op pad gaan.  Zij geven aan 
dat we startklaar staan om op pad te kunnen gaan 
in ons nieuwe kerkelijke jaar,  een nieuw seizoen 
vol met activiteiten. 

Een bonte verzameling van bloemen, symboliseert 
de veelkleurigheid en de verscheidenheid van onze 
gemeenteleden. Iedere bloem met zijn eigenheid 
en karakter. In de schikking zijn onder andere te 

zien zonnebloemen (kracht, loyaliteit), anemonen 
(eerlijkheid) en dahlia’s (kracht).  

De schikking is omringd door klimop en rood lint, 
dit verwoord Gods verbondenheid en eeuwige 
trouw.  

Dat de start van het nieuwe winterseizoen mag leiden 
tot nieuwe ontmoetingen, wederzijds respect, een 
luisterend oor en een goed gesprek met elkaar. 
 
 

mailto:kerkburo@pkn-markelo.nl
mailto:g.h.e.ter.haar@gmail.com
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     De Boekenmarkt in de Martinushof... 
 
Een grote wens van de 
vrijwilligers van de Boe-

kenmarkt is uitgekomen. 
In overleg met Janet en 
Anita, zijn er nieuwe boe-
kenkasten aangeschaft 
voor de koffieruimte. De 
ruimte is bijzonder sfeer-
vol geworden, mede door 

de prachtige foto's aan de 
wand. De Streekromans 
hebben een mooie plek 
gevonden in deze nieuwe 
kasten, passend bij de 
kasten in de verkoopruim-

te zelf.  
 
Wij als vrijwilligers, heb-
ben nog genoeg ideeën 
voor de toekomst. Met als 
doel de boeken nog beter en overzichtelijker te presenteren in de daarvoor bestemde ruimtes. Daarnaast 
vinden we het fijn, wanneer zoveel als mogelijk, de 2e hands boeken een nieuwe bestemming vinden. We 

houden met onze plannen en de aankleding van de ruimtes rekening met het uitvaartcentrum. De Martinus-
hof is als geheel een mooie locatie, dat willen we graag zo houden. 
 
Wekelijks verwelkomen we nieuwe kijkers en kopers, naast de vaste klanten. En ook de inbreng van nieuwe 
2e hands boeken verloopt voorspoedig. Regelmatig spreken mensen hun waardering uit over de ruimte, het 
aanbod en de kwaliteit van de boeken. Dat is fijn om te horen. Daar doen we het voor. 
 

In deze tijd van het jaar staat de Boekenmarkt een beetje in het teken van Sinterklaas en Kerst. Komt u ook 
eens bij ons snuffelen? Voor een leuk of mooi present, of misschien wel om uw eigen voorraad aan te vul-
len.... De winter komt er immers aan! Er is genoeg, en zoals u weet zijn de prijzen redelijk, de kwaliteit van 

de boeken is goed. We noteren uw evt. wensen graag; wanneer het door u gezochte boek bij ons binnen 
komt, dan bellen we u vrijblijvend. 
Iedere donderdagochtend bent u van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur. Inbreng boeken graag tijdens 

opening Boekenmarkt op donderdagochtend. Mits netjes en verkoopbaar. 
 
Graag tot ziens in de Martinushof.  
  

OVERZICHT COLLECTEN en GIFTEN 
    
collecten september     
datum   totaal        CvK         Diaconie   bijzonderheid 
5-sep  € 231,52    € 115,76   € 115,76  doopdienst 
12-sep  € 73,70      € 36,85     € 36,85  startzondag 
12-sep  € 197,00    € 197,00     maaltijd startzondag 
19-sep  € 200,60    € 100,30   € 100,30   
24-sep  € 27,50            € 27,50  Anholtskamp 
26-sep  € 109,70    € 54,85     € 54,85   
         € 10,00   collecte  giften 
totaal  € 840,02    € 514,76   € 335,26   

collecten oktober     
datum   totaal    CvK      Diaconie    bijzonderheid 
3-okt  € 141,30  € 70,65    € 70,65   
10-okt  € 77,60    € 38,80    € 38,80   
17-okt  € 201,95  € 100,97  € 100,98   
24-okt  € 91,60    € 45,80    € 45,80   
24-okt  € 91,75    € 45,87    € 45,88   dienst Stokkum 
29-okt  € 47,44                   € 47,44   Anholtskamp 
31-okt  € 161,60  € 80,80    € 80,80   
      € 10,00    € 60,00   collecte giften 
totaal € 813,24   € 302,09  € 490,35 

 
giften diaconie     
bestemming september oktober 
algemeen    € 37,50   € 25,00  
bloemendienst  € 140,00   € 70,00  
verjaardagsfonds    € 40,00   € 10,00  
Voedselbank     € 55,00  
NBG     € 20,00  
totaal   € 217,50  € 180,00  
 

 
giften CvK    
bestemming september oktober 
algemeen € 107,50      € 50,00  
onderh. fonds    
kerkblad     € 10,00   
verjaardagsfonds    € 100,00  
totaal   € 117,50   € 150,00 
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VELE HANDEN  
MAKEN  

LICHT  
WERK ..  
 

 
 
Op 7 november hebben we 
de oogst gezinsdienst ge-
had. Na de dienst zijn er 
gelukkig weer vele vrijwil-

ligers geweest die ons heb-
ben geholpen alle gemaak-
te fruitbakjes naar ge-
meenteleden te brengen 
van 80 jaar en ouder.  
De diaconie wil eenieder 
die geholpen heeft met het 

maken en/of het rondbren-

gen van de fruitbakjes heel 
hartelijk danken. 
 Diaconie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LITURGISCH BLOEMSTUK OOGST- GEZINSDIENST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zonnebloemen kijken omhoog, zoeken licht om te 
leven 

De vruchten van het veld zijn ons door God gegeven 
Ieder jaar een nieuwe oogst 
De klimop als teken van Gods eeuwige trouw 
Gods liefde is de belangrijkste vrucht in ons leven 
God voedt ons door zijn geest, wil het licht zijn op 
ons pad. 
Laten wij ook ons licht laten schijnen, de medemens 

aandacht geven 
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           KRINGLOOPWINKEL MARTINUSKERK 
Zoals u vast al weet wordt het hart van ons dorp, Grote-
straat en Kerkplein, in 3 fases opnieuw bestraat en mooi 
gemaakt en dat duurt tot begin mei 2022. 
Dat heeft ook wat gevolgen voor de bereikbaarheid van on-

ze winkel. 
U kunt ons gelukkig nog steeds goed bereiken via de Prin-
ses Irenestraat-Pastoriepad (straat naast de Welkoop) en 
de Taets van Amerongrenstraat.  
Dat is belangrijk want met de komende feestdagen zoals 
Sinterklaas en Kerst wilt u vast komen kijken of er nog iets 

van uw gading in onze winkel ligt voor uzelf, voor uw part-
ner of voor uw kinderen.  
Ook zijn er leuk verpakte,  
gezonde cadeautjes voor de ---->                
in uw tuin die weer een  

winter tegemoet gaan. 
 

 
Op zaterdag 27 november van 10.00 – 
12.00 uur is Sinterklaas met zijn Pieter-
baas in onze winkel. 
Niet alleen de kinderen maar ook de ‘grote 
mensen’ kunnen dan even persoonlijk kennis 
maken met de Goedheiligman en (Zwarte) 

Piet, maar alleen voor de kinderen heeft Piet 
een traktatie. 
Die kans mag u niet missen dus we zien u 
vast! 

 
Tijdens het Sinterklaasfeest zitten we al mid-
den in de adventstijd voor het Kerstfeest. In 
deze donkere dagen kwam ruim 2000 jaar ge-
leden God naar ons toe als mens. De geboorte 

van Jezus. Dit feestelijke gebeuren is ook een 
tijd om gezellig om de kerstboom te zitten met 
je gezin, familie of vrienden.  

Voor diegenen die het huis gezellig aan willen kleden of de kerstboom willen versieren of cadeautjes willen 
geven is er ook volop te koop in onze winkel voor een heel zacht prijsje, want zo staat onze winkel bekend! 
Komt en ziet……..!    
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Geef Licht.  
ZWO en de Kindernevendienst zullen ge-
durende de adventsweken uw aandacht 
vragen voor de kinderen zonder toe-
komst.  

Een gammele tent. Extreme kou of juist 
de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Ge-
brek aan schoon drinkwater, medicijnen 
en sanitaire voorzieningen.  
Maar misschien wel het ergst van alles: 

de uitzichtloosheid, het jarenlange, on-

zekere wachten.  
Dat is de realiteit waarin duizenden kin-
deren in Griekse vluchtelingenkampen 
opgroeien. Wij gunnen hun een beter le-
ven! Daarom komen we in actie. Doe 
mee! Geef licht aan vluchtelingen-
kinderen in Griekenland.  

Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Ze helpen met voedsel, kleding en on-
derwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren ze in de landen van herkomst in een 
beter leven voor kinderen. 
 
 

Betekent "Groene kerk" ook meer dan zuinig zijn? 
Een groep christenen uit o.a Polen, Duitsland en Zweden wilde door middel van een petitie 
tonen, dat ook de kerk bezorgd is over de verandering van het klimaat. Zij organiseerden 
een pelgrimstocht en liepen van Polen door Duitsland, Nederland en Engeland naar de 

COP26, de 26e Wereldklimaatconferentie in Glasgow, die nu al gehouden is en waarvan de 

uitkomst u al bekend is. 
Onderweg deden ze allerlei groene kerken aan, ook Markelo. Daar werden ze door enkele 

gemeenteleden en de ZWO-groep hartelijk ontvangen met koffie en koek en na een zegenlied, waarin we ons 
verbonden voelden 
met alle christenen, 
trokken ze verder, via 

de Larense weg en de 
wandelpaden langs de 
Schipbeek richting 
Colmschate.  
Onderweg kregen ze in 
de Wippert nog een 
lunch aangeboden, 

lekkere broodjes, 
klaargemaakt  door de 
Diaconie en de ZWO-
groep.  

In de klimaatpetitie 
worden regeringslei-

ders opgeroepen tot 
klimaatactie en kli-
maatgerechtigheid. 
2.500 mensen teken-
den de petitie persoon-

lijk al! Ook 70 kerken ondertekenden de klimaatpetitie; zij hebben samen bijna 100.000 leden. 
Nu de klimaatpelgrimstocht op Nederlandse bodem voorbij is, roepen de kerken op om zorg te blijven dragen 
voor Gods schepping – onze wereld. 
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LICHTJESMIDDAGEN 2021 OP DE  
ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en 
HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF VAN TWENTE 
 
De Stichting BAB Hof van Twente hoopt de Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en 

herdenkingsparken in de Hof van Twente dit jaar weer te kunnen organiseren, en dat de corona-

maatregelen geen roet in het eten gooien. Uiteraard moet men zich ook op de begraaf- en her-

denkingsparken aan de dan geldende coronamaatregelen houden.  

Wij willen iedereen graag in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op eigen gepaste 

wijze te gedenken tijdens deze lichtjesbijeenkomst, even stil te staan met een moment van herin-

neren en herdenken met een lichtje. 

Elke begraafplaats/herdenkingspark wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. 

Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoornbloazers hun speciale klanken laten horen.  

 

herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden op: 
zaterdag      11 december 2021 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Goor, 
zondag        12 december 2021 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Delden, 
zaterdag      18 december 2021 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Diepenheim, 
zondag        19 december 2021 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Markelo. 
 

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde: 

Dit jaar is er geen verzameling en opening bij de aula. In verband met corona is er nu inloop en 

doorstroom.  

Van 16.15 uur tot 17.00 uur kunnen de deelnemers bij de ingang van de begraafplaat-

sen/herdenkingsparken een graflicht in ontvangst nemen en kunnen dan direct doorlopen om de 

aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare te plaatsen.  

 

Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraaf-

plaats of ’t herdenkingspark.  

Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen. In stilte verlaten we daarna de verlichte 

begraafplaats, ‘t herdenkingspark. Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom.  

Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking. 

 

De Lichtjesmiddagen 2021 worden mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Begrafenis-

vereniging “De Laatste Eer” Markelo, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaart-

verzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorps-

feest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.  

Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen. 

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van de-

ze middagen. Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren ge-

beuren: in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goe-

deren, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuur-

schalen.  

Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoor-

beeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan 

de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.  

 

Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met Jan Meutstege, tel. 0547-

271433 
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Brook Duo Kerkentour 
De Tweeduusterschavuit is de zesde winterse vertelling, voor de Brookduo kerkentour, geschreven door 
streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat.  
 
”De Tweeduusterschavuit” is het nieuwe verhaal en wordt ondersteund met dialectliedjes, gedichtjes, 
lichtshow, beelden en afsluitend het “Stille nacht”.  
 

Mochten de coronamaatregelen het toelaten dan zal op zondag 12 december, om 14.00 uur en 20.00 uur de 
nieuwste winterse vertelling van het Brookduo in de Martinuskerk te zien en te horen zijn.  
Via de wekelijkse kerkmail wordt u op de hoogte gehouden vanaf wanneer en waar er kaarten te koop zijn.  

We hopen u te mogen ontmoeten.   

 
Tweeduuster schavuit  
In 2010 wordt bij Nienke van der Weij een mysterieus pakketje bezorgd. De inhoud roept veel vragen op. Van 
haar wordt verteld dat ze heet zigeunerbloed in haar aderen heeft terwijl anderen beweren dat ze van Italiaanse 
komaf is.  
Nieuwsgierig naar haar onopgeloste verleden komt ze in contact met Hannes die bekend staat als de Twee-
duuster schavuit omdat hij begin jaren zeventig in de schemering vaak als stroper onderweg was om naast zijn 
kleine boerderijtje wat bij te verdienen.  
Op zoek naar haar verleden belandt ze op de “Pauwenhoeve”, een boerderij waar haar moeder een pension 
runde.  
Met veel emotie, een kettinkje met Geloof Hoop en Liefde, een verdwenen doopjurkje en de eerlijkheid van de 
Tweeduuster schavuit komt ze dichter bij de waarheid……vindt Nienke de waarheid en de rust?  

do 16  Jesaja 7:1-9 In het nauw 

vr 17  Jesaja 7:10-17 Ongevraagd teken 

za 18  Jesaja 7:18-25 Kaalslag en overvloed 

zo 19  Lucas 1:57-66 Johannes is zijn naam 

ma 20  Lucas 1:67-80 1e woorden van Zacharias 

di 21  Jesaja 8:1-10 Billboard 

wo 22  Jesaja 8:11-23 Maak het verschil 

do 23  Jesaja 9:1-6 Licht in de duisternis 

vr 24  Lucas 2:1-20 Bijzonder gewoon 

za 25  Johannes 1:1-18 Mens geworden 

zo 26  Psalm 98 Juichstemming 

ma 27  Romeinen 15:14-21 Nieuwe wegen 

di 28  Romeinen 15:22-33 Verantwoording 

wo 29  Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 

do 30  Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen 

vr 31 Psalm 121 Bergen … 

 januari 2022  

za 1 Psalm 33 Juich voor God 

zo 2 Spreuken 15:1-18 Zelfbeheersing 

ma 3 Spreuken 15:19-33 Bij wijze van Spreuken 

di 4 Jesaja 32:9-20 Wachten op de geest 

wo 5 Jesaja 33:1-12 Onheil en genade 

do 6 Jesaja 33:13-24 Bevrijdingsdag 

vr 7 Johannes 10:1-10 Herkenbare stem 

za 8 Johannes 10:11-21 De goede herder 

zo 9 Psalm 65 Lofprijzing 

ma 10 Marcus 11:27-33 Vragen zonder antwoorden 

di 11 Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen 

wo 12 Marcus 12:13-27 Ieder het zijne 

do 13 Marcus 12:28-37 Dicht bij Gods nieuwe wereld 

vr 14 Marcus 12:38–13:2 Rijk en arm 

za 15 Genesis 18:1-15 Sara lacht 

zo 16 Genesis 18:16-33 Getalscriteria 

ma 17 Genesis 19:1-14 Gast(on)vrijheid 

di 18 1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof 

wo 19 1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk 

 november 2021  
zo 14 Marcus 12:38–13:2 Rijk en arm 

ma 15 Genesis 18:1-15 Sara lacht 

di 16 Genesis 18:16-33 Getalscriteria 

wo 17 Genesis 19:1-14 Gast(on)vrijheid 

do 18 Genesis 19:15-29 God redt de rechtvaardigen 

vr 19 Genesis 19:30-38 Incest 

za 20 Johannes 10:22-30 Cruciale vraag 

zo 21 Johannes 10:31-42 Kei-hard 

ma 22 Marcus 13:3-13 Weeën 

di 23 Marcus 13:14-23 Wees gewaarschuwd 

wo 24  Marcus 13:24-37 Wees waakzaam 

do 25 Sefanja 1:1-13 Grote schoonmaak 

vr 26 Sefanja 1:14–2:3 Neem God serieus 

za 27 Sefanja 2:4-15 Hoop voor Gods volk 

zo 28 Lucas 1:1-25 Priesterzegen 

ma 29 Lucas 1:26-38 In gez. omstandigheden 

di 30 Lucas 1:39-56 Magnificat 

 december 2021  

wo 1  Maleachi 1:1-9 Gekwetste liefde 

do 2  Maleachi 1:10–2:9 Schijn en werkelijkheid 

vr 3  Maleachi 2:10-16 Kinderen van één vader 

za 4  Maleachi 2:17-3:5 Boodschapper komst 

zo 5  Maleachi 3:6-12 Neem de proef op de som 

ma 6  Maleachi 3:13-18 Onderscheidingsvermogen 

di 7  Maleachi 3:19-24 Ooit komt Elia ... 

wo 8  Psalm 28 Smeekbede 

do 9  Sefanja 3:1-13 Recht 

vr 10  Sefanja 3:14-20 Bemoediging 

za 11  Psalm 72 De beste wensen... 

zo 12  Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 

ma 13  Jesaja 5:8-19 Afloop 

di 14  Jesaja 5:20-30 Angstbeeld 

wo 15  Jesaja 6:1-12 Roeping 



Dankdag 3 november 2021 

 
Fijn de’w hier vanmiddag bint 

Um Dankdag te vieren, eensgezind 
Zingen en dominee verteld 
Wordt op pries gesteld 

Dissen dienst ma’w neet vergetten 
Proberen voort te zetten 

 
Nog steurig is ’t n bijzondere tied 
Wat mag en wat mag niet 

Wier de 1 ½ meter en de 
mondkapjesplich 

En de duren, hoelang lös, hoelang dicht 
Met ‘zingen in de zomer’ was de karke 
extra open 

Altied fijn um noa binnen te lopen 
’n tentoonstelling, het prachtige zingen 

Kuiren met eerd’re kunnigen over allerlei 
dingen 

 
Met enkele ondernemmers is de 
startzondag creëert 

Op Anholtskamp de zangavond wier 
waardeert 

 
Dan de truck-run, wat een stralende 
gezichten 

Effen nen dag het leven verlichten 
 

En die groep wandelaars? 
De pelgrimstocht ging deur Maarkels 
dreven 

Etten van eigen grond is heur gegeven 
Etten van die mooie boerenstè – ok ’n 

schijnwerperlech 
De Boerderijverlichting hef ’t oetgelegd 
Geerne weten hoe ’t binnen wèèn zal 

Goa lekker lunchen biej de koeien in de 
stal 

 
Allemoal drok – mar kunt ok in gedachten 
wèèn 

Over iets groots – over iets kleins 
Missschien wal over’n book in eigen taal 

Bladeren in ’t lèvensbook, elke bladzie 
een verhaal 
Völle wat er stond was fijn en good 

Ok wal: hoe krie’w wier mood? 
Altied gif er Ene krach 

Um deur te komm’n ’n duusteren nach 
 
 

 
 

Kiek is, ’n harfst brech met mooie kleuren 

Schoonheid in ons Twenteland 
Bronzen eken, rode beuken 

In het bos en heuvelland 
Neet te passe of gin invulling 
De schone an is dan zo’n ding 

 
Het beste pillendeuske is de natuur 

Alles is echt en puur 
Maarkelse heuvels kunt het geven 
Prachtige vergezichten, rieke an dier en 

plantenleven 
De natuur zo mooi opgebouwd 

Ons allemoal toevertrouwd 
Biej toch dankboar veur wa’j mag’t zeen 
en ontvangen 

Kunt neet meer verlangen. 
 

Mar helaas de wereld verandert snel 
Grote vragen bint er wel 

Aj ’s avonds het journaal wier zeet 
Wat’n ellende en verdreet 
Afghanistan – de woningnood 

Problemen echt heel groot 
Politiek – de gaspries – wat een gevecht 

Och weej wat – gauw noar’n cursus 
eenpansgerecht 
 

Seizoenen komt en goat, de tied geet 
vedan 

Vasteleg in ’t scheppingsplan 
Zo ok dissen middag, bienoa weer 
veurbiej 

Veur dej ’t weet is er wier ’n niej 
An collecte en voedselbank kan worden 

gegeven 
Blomen wordt gebrach as medeleven 
Zondag de fruitbakjes, lik misschien ’n 

kleinigheid 
Wal een teken van verbondenheid 

Straks de kerkbalans in zicht 
Loa’w geven, dan blif er evenwicht 
 

En met mekaar blieven vertrouwen 
Dan kun ‘w verder bouwen 

Nooit vergetten hoevölle veurspood er 
was 
Doarveur danke wie op Dankdag veur 

arbeid en gewas 
 

Dina Nijkamp-Hakkert 
 


