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       BLIJF BIJ DE WEG 
 
Als ik op een doordeweekse dag naar huis terugrijd vanuit een bezoek aan mijn vader in Surhuisterveen 
overweeg ik om alvast na te denken over deze meditatie. Blijf bij de weg, is het volgende wat in me opkomt. 

Dat is misschien wel zo verstandig, zo bedenk ik dan. Houd de aandacht op het verkeer. Dat is al meer dan 
genoeg, want het wordt al drukker, wanneer ik plaatsen als Zwolle en Apeldoorn nader. Onderweg word ik 
tot de orde geroepen, als een inhaalmanoeuvre van mij met een luid claxonneren wordt beantwoord. Direct 
wijk ik terug naar de rechterbaan en mopper intussen op degene, die mij passeert. Onterecht eigenlijk, want 
ik liet maar weinig ruimte tussen onze auto’s, ook al speelde ik naar mijn idee wel in op de snelheid van onze 
voertuigen.  
 

Blijf bij de weg. Ja, zelfs al is het vrij rustig, dan is het nog altijd opletten geblazen, want het gevaar schuilt 
in een klein hoekje. En juist als je aanneemt dat je ook wat anders kunt doen, zoals een berichtje op de 
mobiel lezen, wijk je gemakkelijk af van de rechte lijn. Het is bekend en zo herkenbaar en toch doen velen 
wat eigenlijk niet kan.  
 

Blijf bij de weg. Ja, geloven is eigenlijk ook 
heel praktisch! God vraagt van ons niet 

alleen geestelijke oefeningen, bijbel lezen of 
gebed. Het is ook heel gewoon doen wat op 
dat moment nodig is. Je verstand gebruiken. 
Bij de les blijven. Al zijn er heus 
werkzaamheden, waar je best met je 
gedachten op het geestelijke kunt zijn 

gericht. Als ik in de tuin bezig ben, kan er 
tegelijkertijd worden stil gestaan bij een nog 
uit te werken preek. Zoals je onder het 
strijken ook na kunt denken over een 
probleem op het werk, of een kind waar je 
zorgen over hebt. En dat kun je ook in gebed 
bij God brengen. 

 
Geloven biedt ook een richtingwijzer, een 
stuk gereedschap voor het dagelijkse leven. 

Een manier van leven. Wat in de bijbel met weg wordt aangeduid. Zoals we de weg van Jezus kennen en 
willen volgen, proberen leerling te zijn van Hem, die zich de weg, de waarheid en het leven noemt. Jezus is 
een man van het woord en van ons wordt hetzelfde verlangd, dat we doen wat we zeggen. Of zoals er ook 
andere verhalen zijn van bekende en minder bekende personen uit de bijbel, om te overwegen wat deze voor 

ons vandaag te zeggen hebben. Zo zullen we tot half februari in de Martinuskerk stilstaan bij de weg, die 
Abram is gegaan. En de weg die God met hem is begonnen. 
 
Zolang het minder verantwoord lijkt om samen te komen, blijven we deze diensten online aanbieden. Zo 
hopen we recht te doen aan wat op dit moment het welzijn van ons allen dient, maar tegelijkertijd invulling 
te geven aan wat we als kerk als onze opdracht verstaan: samenkomen op een vaste dag in de week tot 

bezinning op het bestaan. Een bestaan dat vandaag aardig onder druk staat. En de pijn daarvan wordt in alle 
lagen van de bevolking gevoeld. Het zo ineens besmet kunnen raken, geeft sommigen spanning. Er is een 
voortijdig verlies van een vader of moeder als gevolg van corona. Beelden van groepen mensen dicht bijeen, 
beelden van mensen, die elkaar de hand geven of omhelzen lijken nog zo vreemd en onwerkelijk, al keert 
zich het tij gelukkig. 
Winkels mogen open wanneer ze noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud. Maar geldt dat laatste niet 
evenzeer voor het onderhouden van je relatie met God? In feite heeft ieder het nodig om gevoed te worden 

met kracht en inspiratie van omhoog. Geloven houdt je op de been, zo is de ervaring van velen. Het kan in 
tijden van onrust voor moed zorgen. Zend dan uw licht en uw waarheid, God, mogen die ons geleiden (naar 
Psalm 43: 3).      Marten Dijkstra 

 
 Van de redactie: 

Het kerkblad zal dit jaar minder vaak bij u in de bus liggen dan u gewend was. Door minder mogelijkhe-
den voor activiteiten van de kerk is er minder te vermelden of aan te kondigen. Ook al doordat we zijn 
overgegaan naar een wekelijkse nieuwsbrief om actueel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
met de Corona maatregelen van de regering.  
De komende kerkbladen zullen eens per twee maanden verschijnen. 
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 Zondag 17 jan. Martinuskerk H. Avondmaal lopend 
 10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

 
 Zondag 24 januari Martinuskerk 
 10.00 uur  ds. D. van der Boon 
 
 Zondag 31 januari Martinuskerk 
 10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
 

 Zondag 7 februari Martinuskerk.  
 Bevestiging en afscheid ambtsdragers 
 10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
 
 Zondag 14 februari Martinuskerk 
 10.00 uur  ds. D. van der Boon 

 
 Zondag 21 februari Martinuskerk 

 10.00 uur  mw. P. Kramer uit Laren(gld) 
 
 Zondag 28 februari Martinuskerk 
 10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
 

 Zondag 7 maart Martinuskerk Doopdienst 
 10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
 
 Woensdag 10 maart Brookschole  

Biddag gewas en arbeid 
 15.00 uur  ds. M. Dijkstra 
 

 Zondag 14 maart Martinuskerk 
10.00 uur  mw. D, Beuving-Dannenberg 

 
Zondag 21 maart Martinuskerk 
10.00 uur  ds. H. Overdijk uit Ommeren 

 

Zondag 28 maart  Martinuskerk  Palmzondag 
10.00 uur  ds. D. van der Boon 

 
Zoals u vast al gezien hebt staan er geen collectes  
vermeld bij de diensten terwijl we dat in het verleden wel 
deden. 
 

In het vervolg zullen lopende collectes worden vermeld in 
de wekelijkse nieuwsbrief die u via E-mail ontvangt.  
Hebt u wel een E-mail adres maar ontvangt u nog niet de 

 Nieuwsbrief, neem dan contact op met het kerkelijk 
 bureau. Telefoonnummers en E-mail adressen staan in de 
 colofon. 

 

U kunt uw collectegeld overschrijven naar de bankreke-
 ning van de kerk of van de diaconie zoals ze hiernaast in 
 de colofon vermeld staan.  

Zet u bij uw overschrijving wel even waarvoor uw gift  
bestemd is?  

   

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fotografie Marjan Noteboom 

Volgende uitgave: 24 maart 2021 
Inleveren kopij vóór: 11 maart 2020 
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 

mailto:h.bolink27@gmail.com
mailto:jadvanderboon@gmail.com
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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WAT DOET DE KERK NU ER GEEN gewone 

KERKDIENSTEN ZIJN………? 
In plaats van de gebruikelijke kerkdiensten waarbij 
vaak zo tussen de 30 en 100 personen aanwezig 

zijn, houden we nu kerkdiensten ‘live’. Er is een 
ouderling, een diaken, een dominee, een organist 
en een camerabediener aanwezig in de kerk. Alle-
maal ruim 1,5 meter uit elkaar (dat kan in zo’n 
grote kerk) en die 5 mensen maken het mogelijk 
dat u vanuit uw huiskamer de kerkdienst kunt 
meemaken op uw TV, PC, smartphone of tablet.  

Op die manier kunnen we toch nog enigszins ‘con-
tact’ houden met elkaar en met Gods woord. Daar-
bij mag u thuis gewoon meezingen als er een be-
kend lied op ons mooie orgel of op de piano wordt 
gespeeld en u de tekst van het lied in beeld hebt.  

Eén ding is zeker: We hopen wel dat er nu door de 
vaccinaties snel weer ‘gewone’ kerkdiensten kun-

nen worden gehouden alhoewel we door zullen 
gaan met de diensten ook ‘live’ aan te bieden in de 
toekomst! 

 

BIJ DE DIENSTEN 

BEVESTIGING EN AFSCHEID 
Op 7 februari staat de bevestigingsdienst gepland 
op het preekrooster. Hoe we dit vorm gaan geven, 
is nu nog open. Maar bekend is dat Marjolein Lam-
bers afscheid neemt als diaken en Frits van Zwol 

als ouderling kerkrentmeester. Olga ten Brummel-
aar stopt als ouderling, maar neemt in de rol van 
pastorale medewerker een taak aan voor bewoners 
van de locatie van de JP van den Bentstichting te 
Markelo. Gerdien Rabe gaat een tweede ambtster-

mijn aan als ouderling met het scribaat als bijzon-

dere opdracht. We zijn blij met allen, die als ker-
kenraadslid willen doorgaan met hun vrijwilligers-
werk of dit opnieuw willen oppakken. Dank aan 
Frits, Marjolein en Olga voor wat zij hebben gedaan 
en nog altijd willen blijven doen. Wie gaat hun rol 
voortzetten en overnemen?   
 

DOPEN 
Op zondag 7 maart a.s. is er een doopdienst ge-
pland. Aanvankelijk zou ds. Dijkstra in deze doop-
dienst voorgaan maar we hebben van dienst ge-
ruild; daarom ben ik de voorganger op 7 maart. 
Natuurlijk weten we op dit moment niet of corona 
roet in het eten zal gooien,  maar daarvan houden 

we jullie natuurlijk op de hoogte middels de kerk-
mail en de website.  Inmiddels is al één dopeling 
bekend. Graag even een mailtje als je ook jouw 

kind in die dienst wilt laten dopen.  
Misschien ben je recent, of al wat langere tijd gele-
den, vader of moeder geworden en is er van dopen 

nog niet gekomen.  
Misschien heb je vragen rondom het dopen of is 
het lastig omdat je als ouders daar niet helemaal 
hetzelfde over denkt. 
Aarzel niet om vrijblijvend contact met mij op te 
nemen om hierover van gedachten te wisselen.  
Een gesprek hierover wil helemaal niet zeggen dat 

het tot dopen hoeft te komen maar kan misschien  

 
helpen om samen het denkproces rondom de doop 

weloverwogen af te ronden. Bel of mail me gerust. 
En….oh ja…. leeftijd maakt helemaal niks uit… 
    ds. Rob. Nijhuis 

 
GEBOREN 
Op 17 november is Sara 
Zandvoort geboren 
dochter van Jorit en El-
len en zusje van Daan. 
Het gezin woont aan de 

Goorseweg 32. Van har-
te willen we als gemeen-
te rond de Martinuskerk jullie hiermee feliciteren 
en wensen jullie met z’n vieren Gods zegen. 
   ds. Rob. Nijhuis 
 

WIJ GEDENKEN 

Op 1 november overleed Henk Jansen. Henk werd in 
Holten geboren, net voor de oorlog. Hij groeide op 
en leerde in de buitensociëteit in Deventer Jenny 
kennen. Ze vonden elkaar direct leuk, hadden plezier 
en dat was het begin van een leven lang samen.  
Henk was technisch tekenaar bij het kadaster. Later 
werd hij landmeter en werkte hij onder meer op de 
Holterberg, het heuvelachtige gebied dat deel uit-
maakt van de Sallandse Heuvelrug. Dit werk in de 
buitenlucht paste hem als een jas.  
Niet alleen het  buitenleven trok hem. Hij had veel 
passies; Frankrijk- met name de streken Normandië 
en Bretagne waar hij met Jenny en hun twee doch-
ters elke zomer een maand doorbracht -, dagelijks 
het nieuws volgen, ook de Belgische en Franse jour-
naaluitzendingen, en boeken waren zijn passie. De 
liefde voor boeken bracht hij op zijn dochters over. 
Hij zocht regelmatig met veel zorg boeken voor zijn 
dochters en kleinkinderen uit. Zijn laatste boekentip 
gaf hij mij, zijn jongste dochter vlak voor zijn overlij-
den. Hij zei: ‘Onder de klok ligt een prachtig boekje 
van Stefan Zweig. Het heet de Schaaknovelle. Het is 
een prachtig verhaal, dat moet je lezen.’ Ik heb het 
gelezen en inderdaad, het is een juweeltje. 
Dat nieuws volgen, deed hij eerst vanuit Enschede, 
daarna in Holten. Later verhuisden ze naar Markelo 
naar de Vennekesweg, vlak bij de ijsbaan, en daarna 
bouwden ze hun droomhuis aan het Diekink. Een 
huis waar ze gelukkig waren, maar waar ze ook ver-
driet hebben gekend. Want hun oudste dochter over-
leed op veel te jonge leeftijd. Voor hen beiden een 
bijna ondraaglijk verlies. Ellis was elke dag in de ge-
dachten van Henk. 
Bij zijn afscheid, dat in kleine familiekring werd ge-
houden, wilde hij graag dat we zouden luisteren naar 
een bekend nummer van Herman Lippinkhof: ‘Zon-
der oe’. We zullen 
zonder Henk verder 
moeten. Maar door 
zijn liefde voor ons en 
de herinneringen die 
blijven, voelen we ons 
getroost.  
        Karin Jansen 
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Op 10 november over-
leed Jan Jansen op de 
leeftijd van 95 jaar. Hij 

is geboren op een 
boerderij in de omge-
ving van Colmschate en 
kwam in 1939 in Mar-
kelo terecht toen zijn 

ouders met hun gezin hier naartoe verhuisden. Jan 
raakte bevriend met Dina Ebbekink van de Poorte 

met wie hij in 1953 trouwde. Ze kregen een zoon.  
Ze vonden een mooie plek aan de Postweg 2, waar 
ze wat koeien, varkens en kippen hadden voor de 
hobby. Overdag werkte Jan bij de coöperatie. In 
1988 verhuisden ze naar de Holterweg 7. Jan was 
graag in de tuin bezig of maakte een praatje met 

bekenden, die voorbij kwamen. Verder deed hij aan 
biljarten totdat Dina ziek werd en er meer hulp no-

dig was. Na haar overlijden in 2008 maakte hij in 
2015 de overstap naar een aanleunwoning bij de 
Anholtskamp. Lang wist hij voor zijn boodschappen 
en eten te zorgen tot gezondheidsproblemen hem 
meer aan huis hielden. In dankbaarheid voor zijn 

leven heeft hij afscheid kunnen nemen van zijn 
zoon, schoondochter, de beide kleinzoons en hun 
partners en achterkleinkind. Zij en zijn broer en 
zusters verliezen in hem een nuchtere man, die 
recht door zee was, trouw, zorgzaam en hecht met 
zijn familie.   MD 

 
Op 17 november overleed op 79 jarige leeftijd de 
heer Wim Kranenberg van de Stobbendijk 4. Om-

dat we zo kort na het overlijden van zijn vrouw en 
trouwe maatje, Marietje, weer samengekomen wa-
ren in de Martinuskerk voelde het of we nu af-

scheid van hen beiden namen. Van ‘Va en Mo’ zoals 
de kinderen hen noemden maar ook zoals ze elkaar 
noemden. In Markelo stond Wim bekend als ‘Wim 

van Goorman’, zoals gebruikelijk naar de huis-
plaats. En Marietje ging Kranenberg heten. Won-
derlijk; ze namen elkaars naam aan. Symbolisch 
voor de hechte eenheid die ze vormden. 
Wim was een rustige en lieve man. Op en top boer 
en trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Geen 
grote prater; meer een doener. Ook als het om ge-

loven ging. Wim van Goorman; een praktische ge-
lovige. Daarom stond in de dienst van afscheid ‘Het 
onze Vader’; ’t Oonze Va in ’n hemmel’ centraal. 
Dat is  een heel praktisch gebed. Niet hoogdravend 
maar wel met diepgang. Zie hier de parallel met 
Wim. 
We legden Wim’s lichaam te ruste bij Marietje in de 

graftuin aan de Goorseweg. Vertrouwend dat God 

niet zal loslaten wat Zijn hand is begonnen. 
Oonze Va in ’n hemmel….biej Mo. 
  ds. Rob. Nijhuis 
 
Na een afnemende gezondheid overleed op 20 no-

vember Hanna Pasop-Brinkmans op de leeftijd van 
80 jaar. Ze verbleef op afdeling De Hoch in de An-
holtskamp. In 2019 was ook haar man, Hendrik 
Jan, vanuit de Wehmekamp naar een aanleunwo-
ning in hetzelfde gebouw verhuisd. Ruim 64 jaar 
hebben zij als echtpaar lief en leed gedeeld. Hanna 

onderscheidde zich met het vervaardigen van kle-
ding voor hun beide dochters en zoon. In haar trof-

fen ze een moeder, oma en overgrootmoeder met 
een luisterend oor, die vaak voor hen klaar stond. 
Een vrouw zonder poeha, die veel verdroeg, maar 

ook haar grenzen aan kon geven. Vele jaren waren 
zij en haar man beschikbaar om te helpen in enkele 
horecabedrijven in Markelo. Zij bood haar diensten 
aan in de keuken, terwijl hij in de bediening bezig 
was. Het is ook door dit werk dat zij elkaar op jon-
ge leeftijd troffen. Hanna woonde toen aan de 
Roudaalterweg, hij op een boerderij aan de Holten-

se kant van de Borkeld. Op latere leeftijd kreeg ze 
last van tumoren, maar ze bleef er moedig onder, 
ook nadat haar rechterarm gedeeltelijk verlamd 
was geraakt. Met respect en dankbaarheid voor 
haar is er afscheid genomen.   MD 
 

Op vrijdag 27 november namen we afscheid van 
Wolter Jan Stoelhorst. Jan van de Matroze, zoals 

zijn dagelijkse naam luidt, werd op 13 april 1934 
geboren aan de Ovinksweg.  Bij zijn huwelijk met 
Dina Nijmeijer kwam hij aan de Enkelaarsweg in 
het Markelose Broek te wonen. Jan was een harte-
lijk en toegankelijk man. 

 In de afscheidsdienst stonden zijn dochters stil bij 
de loop van zijn leven. In de overdenking herdach-
ten we, dat het kenmerkend voor Jan is geweest 
dat hij bij de bedrijfsopvolging alle ruimte gaf aan 
zijn opvolger. Een zelfde ruimte die hij ooit van zijn 
schoonvader Gerrit Hendrik kreeg, toen hij de 
boerderij overnam. Jan was een man die anderen 

vertrouwen en ruimte kon schenken – een levens-
houding die wij herleidden tot zijn geloof in God. 
Bij geloven in de Eeuwige hoort een houding van 
vertrouwen, niet bevreesd zijn om dingen los te la-
ten. Wij realiseerden ons, hoe wezenlijk het is om 

het Woord van God niet alleen te horen en het te 

bewaren, maar ook om het te dóen; het handen en 
voeten te geven door je wijze van gaan en staan in 
het leven. 
Vanaf februari van dit jaar woonden Jan en Dina in 
de Anholtskamp. Hoewel de verandering natuurlijk 
groot is geweest, kon Jan er zijn plekje vinden. He-
laas heeft hij  niet lang in de nieuwe woning kun-

nen zijn. Op zaterdag 21 november legde  hij in 
zijn slaap zijn leven terug  in de handen van zijn 
Schepper. De schok van Dina, de kinderen en 
kleinkinderen, familie en oude buurt is groot.  
Wij herdenken in Jan Stoelhorst een gewoon bij-
zonder mens en wensen aan zijn naasten de troost 
van vele goede herinneringen toe. 

  DvdB 
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Na een korte ziekteperio-
de is op 1 december ’20 
Willemien ter Welle-

Pongers plotseling over-
leden op 67-jarige leef-
tijd. Haar echtgenoot Jan, 
de kinderen Marieke & 
Marc, Martin & Esther en 

kleinkinderen Jurre, Sep en Liv vol ongeloof en 
verdriet achterlatend. 

De geboorte van Willemien bracht vreugde en 
dankbaarheid voor haar ouders en inwonende 
grootouders nadat zij afscheid hadden moeten ne-
men van drie jongens die voortijdig waren gestor-
ven. 
Willemien wordt liefdevol opgevoed aan de Witte-

rietsweg en kan terugkijken op een mooie jeugd. 
Na de Brookschole, vervolgt ze de Huishoudschool 

en krijgt nadien een baan bij supermarkt VéGe. 
Nog jong leert ze Jan ter Welle kennen, haar grote 
liefde, waarmee ze in 1973 trouwt. 
Wonende aan de Stationsstraat worden daar tot 
hun geluk de kinderen Marieke en Martin geboren. 

‘Mama was een schat en heel zorgzaam’, zo blijkt 
hun ervaring. 
Familie was altijd belangrijk voor Willemien en als 
haar ouders niet langer zelfstandig kunnen wonen 
is er sprake van verhuizing. Er wordt een nieuw 
huis aan de Prinses Beatrixstraat gebouwd dat 
ruimte biedt voor drie generaties. Naast de zorg 

voor haar gezin, ondersteunt ze haar ouders tot 
aan hun dood. 
Vanaf het pensioen van Jan ondernemen hij en Wil-
lemien veel samen waarbij hun gezamenlijke trots, 
de kleinkinderen, een hoofdrol spelen.  

Dat de mooie herinneringen aan Willemien voor 

haar dierbaren een troost mogen zijn. 
  Marja Zandjans 
 
Na een operatie besluiten Annie en Jan te verhui-
zen van de Loosboerstraat naar een nieuwe en 
kleinere woning aan Erve Görkink. Een goede keu-
ze, maar een herseninfarct en de revalidatieperiode 

daarna hebben impact. Op 13 december 2020 
overlijdt mevrouw Annie Mensink-Stoelhorst op 81-
jarige leeftijd in het ziekenhuis te Deventer. 
Annie groeide op in een groot gezin op een boerde-
rij in Stokkum en kan terugkijken op een mooie 
jeugd. Na de huishoudschool gaat ze aan het werk 
als schoonmaakster. Tijdens ‘bal’ bij café Venne-

bekken leert ze Jan Mensink kennen. Sinds hun 
huwelijk in 1963 wonen ze aan de Loosboerstraat 
waar hun kinderen, Wilma en André geboren wor-

den. Na het overlijden van haar vader, trekt het 
gezin Mensink bij Annie’s moeder in, nadat de 
boerderij verbouwd is. Naast haar gezin en het 

werk op de boerderij, is Annie samen met Jan ac-
tief als vrijwilliger voor o.a. de EHBO, de Motorclub, 
de Brandweer, de rijvereniging en de pony- en 
menclub. 
Als de kinderen het huis uit zijn en haar moeder 
overleden is gaan Jan en Annie, tot vorig jaar, 
weer aan de Loosboerstraat wonen. Een plek waar 

ze het samen goed hebben. 

En als echt familiemens was Annie enorm trots op 
de kleinkinderen Robin, Roy en Senne. Een lieve, 

actieve en betrokken vrouw die onvoorwaardelijk 
van haar dierbaren hield, is heengegaan. 
We wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen 

sterkte en troost toe. 
  Marja Zandjans 
 
Op 21 december overleed, op 92-jarige leeftijd, 
mevrouw Dika Bussink-Zendman van de Dijker-
hoekweg 5. Dika was een hele lieve vrouw en dat 
bleek op verschillende wijzen. Onder andere door 

haar bezorgdheid om andere mensen, haar betrok-
kenheid bij het gezin van haar zoon Berend Jan en 
Dini maar ook door haar betekenisvol aanwezig zijn 
in de buurschap van de Dijkerhoek. De klein- en 
achterkleinkinderen namen een bijzondere plaats in 
haar leven in. En die liefde was wederzijds, zo 

bleek in de dienst van afscheid en herinneringen 
die gehouden werd op 28 december in de Marti-

nuskerk. De woorden van schoondochter Dini en de 
kleinkinderen Rudi en Marja gaven weer hoe be-
langrijk ze voor hen was. De achterkleinkinderen 
bliezen, voor in de kerk, belletjes van zeepsop. Als 
gebeden stegen de belletjes omhoog totdat ze aan 

het oog werden onttrokken. Centraal in de dienst 
stond ‘de wind’. Dat ongrijpbare fenomeen dat je 
niet kunt vastpakken maar wel voelt. Net als de 
liefde….Zo namen we afscheid van Dika van Seine. 
En telkens als het waait kunnen we worden herin-
nerd aan deze lieve vrouw. De wind… Gods adem, 
vertelt ons dat Dika in Gods tijdloze liefde is opge-

nomen. Voor altijd! 
  ds. Rob. Nijhuis 
 
Op 2e kerstdag, 26 december 2020 is Gerda Egber-
dina Hargeerds-Hargeerds overleden op de leeftijd 

van 85 jaar.  

Geboren op een boerderij aan de Twikkelerweg 4 
groeide Gerda daar als oudste op met nog drie zus-
sen. Een plek waar ze haar hele leven zal wonen en 
waar de afscheidsbijeenkomst heeft plaatsgevon-
den, want deze plek was haar vertrouwd en bete-
kende veel voor haar.  
In 1960 trouwt Gerda met Hendrik Jan en samen 

krijgen ze 7 kinderen. Tot hun verdriet overlijden 
drie dochters op jonge leeftijd. Later moet zij ook 
afscheid nemen van haar schoondochter Yvonne, 
haar man in 2005 en van haar zoon Dirk Jan.  
Ondanks de tegenslagen die ze heeft meegemaakt 
had ze een bijzondere drive om te leven. De kin-
deren Jan Henk, Wilma en Egbert en de kleinkin-

deren Daphne, Nick, Patrick en Ilse waren daarbij 
enorm belangrijk. Hun aller bijdrage aan het af-
scheid van hun moeder en oma was dan ook heel 

waardevol. 
Gerda is altijd een zelfstandige vrouw geweest, een 
vrouw die genoot van het boerenleven en die elk 

jaar opnieuw druk was met haar bloemen- en 
moestuin en – als ze zat – handwerkte ze graag. 
Ze was iemand die de kleine dingen in het leven 
kon waarderen en altijd blij was met bezoek. Zij 
wist namelijk als geen ander, dat even bij elkaar 
zijn niet vanzelfsprekend is. We wensen de kin-
deren en kleinkinderen sterkte en al het goede toe. 

  Marja Zandjans 
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Op vrijdag 8 januari namen wij in een dienst in de 

kerk afscheid van Janna Wessels Versteeg. Zij 
overleed thuis aan de Roosdomsweg op 3 januari 
op de leeftijd van 95 jaar. 
Janna werd in 1925 geboren in Oele, een buurt-
schap in de buurt van Delden. In 1950 trouwde zij 
met Hendrik Jan Wessels en bij haar huwelijk 
kwam zij te wonen op Diekink, de inmiddels afge-

broken boerderij die lag waar nu de straat met de-
zelfde naam in Markelo ligt. 
De familie Wessels ging met de ruilverkaveling in 
1975 naar een nieuwe boerderij aan de Visscher-
dijk, waar zij tot 2009 woonden. Vanaf die tijd 
woonde Janna Wessels met het gezin van haar 

zoon Jan aan de Rosdomsweg. 
Janna was een hardwerkende vrouw, die in het 

laatst van haar leven geestelijk steeds meer in een 
schemertoestand terecht kwam. In die moeilijke 
tijden is zij op een bewonderenswaardige manier 
verzorgd door haar schoondochter Giny. 
Bij de afscheidsdienst stonden we stil bij gezang 

675 ‘Geest van hierboven, doe ons geloven, hopen, 
liefhebben door uw kracht’. Deze woorden verwij-
zen naar de regels van de apostel Paulus in 1 Co-
rinthe 13 over ‘Geloof, Hoop en Liefde’. We hoor-
den, dat de dichter van gezang 675 ons in zijn lied 
laat weten dat ‘geloven, hopen en liefhebben’ van-
uit de wetenschap dat jij geliefd bent,  geléérd 

moeten worden. Wat kun je dan dankbaar zijn, 
wanneer je ouders je daarin zijn voorgegaan. 
Moge de dankbaarheid hierover ook bij Jan en 
Giny, hun kinderen en kleinkinderen blijven! 
  DvdB 

 

BEZOEKWERK ANDERS (1) 
In het afgelopen jaar 
heeft het bezoekwerk 
een andere invulling 
gekregen onder in-
vloed van het corona 
virus. Even spontaan 

bij mensen langsko-
men zat er minder in. 
Zo wilde ik voorkomen dat iemand zich min of 
meer verplicht voelde om mij binnen te laten, ter-
wijl men dat liever niet had vanwege een mogelijke 
besmetting. Er gebeurde meer op afspraak of het 
bleef bij een telefonisch contact. Deze aanpassing 

in het contact werd ook gehanteerd door ouder-
lingen en pastorale medewerkers van wie een aan-
tal zelf al kwetsbaar is vanwege leeftijd en gezond-

heid.  
 
Sinds maart ben ik niet meer in het ziekenhuis op 

bezoek geweest. Maar zou er een verzoek zijn om 
bij deze of gene langs te komen, dan wil ik gaan. 
In de praktijk zal er overleg nodig zijn, want er 
gelden bepaalde richtlijnen. In verzorgings- en 
verpleeghuizen kwam ik wel, zij het met de nodige 
terughoudendheid en ook dan met inachtneming 
van de bestaande afspraken. Hopelijk gaat met het 

vaccineren langzaamaan meer ruimte komen voor 

een gewoon persoonlijk contact, om zo daadwerke-
lijk present te zijn als voorganger. Hoe ongewoon 

zijn de tijden! MD 
 
BEZOEKWERK ANDERS (2) 

Het schrijven van een kaart is ook een alternatief 
geweest voor een bezoek aan huis of op de kamer. 
Dat gebeurde wel bij verjaardagen of ziekte, maar 
is ook in plaats gekomen van een bos bloemen in 
aansluiting op de kerkdienst op zondag, als groet 
vanuit de gemeente en blijk van aandacht en mee-
leven. Alleen al als zondagse groet zijn er door mij 

vanaf juli welgeteld 74 kaarten beschreven in 
2020. Zo bereik je gelukkig nog veel mensen en we 
ontvangen er waardering voor. De overgang naar 
een deeltijd betrekking vanaf 2019 heeft geen we-
zenlijke invloed gehad op het pastoraat van mijn 
kant uit. Dat leid ik af uit een overzicht van de 

laatste drie jaren. Daarbij bleef mijn focus wel 
hoofdzakelijk gericht op wijk noord. Rob Nijhuis 

was de eerst aangewezene om in wijk zuid be-
zoekwerk op te pakken met ouderling Gerda 
Vedders-Vasters als aanspreekpunt en contactper-
soon. Incidenteel is ook Deodaat van der Boon bij 
gemeenteleden geweest. Naar elkaar toe gebeurde 

dit in openheid en overleg. Dat gold ook voor uit-
vaarten. Gelukkig is deze samenwerking aanwezig 
en kan er een beroep worden gedaan op drie pre-
dikanten, zij het elk met een beperkt aantal uren. 
Des te belangrijker is ook de ondersteuning vanuit 
de beide pastorale teams. Zij zijn de ogen en oren 
in de gemeente. Zij onderhouden de contacten, 

ook telefonisch of bij een bijzonder jubileum of een 
bijzondere verjaardag met het bezorgen van een 
kaart. Des te meer hopen we op terugkeer naar 
een normaler situatie waarbij ook zij, actiever dan 
nu het geval is, op pad kunnen gaan. Er wordt na-

gedacht over de vraag of en hoe de verdeling in 

wijken en pastorale teams is te herzien en wat dit 
betekent voor het werkveld van ons als predikan-
ten. MD 
 
BIJNA EEN UITGLIJDER 
Op een zondagmorgen loop ik naar de kerk, wan-
neer ik het nieuwe appartementencomplex van Er-

ve Görkink passeer. Omdat het regenachtig weer 
is, neem ik de kortste route dicht langs de huizen 
en de  nog leegstaande kantoor- en winkelruimte. 
Dat heb ik geweten, want met mijn gladde schoen-
zolen maak ik al snel een glijbeweging over de 
gladde bestrating. Wat moet dat zijn als je hier als 
oudere niet bedacht op bent! Ik kom er bij een val-

partij misschien nog af met een bult op het achter-
hoofd, maar als hier iemand loopt die slecht ter 
been is? Bij dit ongewenste effect is bij het ontwerp 

vast niet stilgestaan. Ik kon mijn weg richting kerk 
gelukkig ongeschonden vervolgen, maar er mag bij 
dergelijke omstandigheden wel een bord geplaatst 

worden met een waarschuwing voor gladheid! 
 
VRIJE WEEK 
Van maandag 15 februari tot en met zondag 21 fe-
bruari hoop ik vrij te zijn van het werk. Zo nodig 
nemen collega’s voor mij waar.  
 Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra 
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KERKRENTMEESTERS 

In het vorige kerkblad hebben we al vermeld dat er 
in de Martinushof/Uitvaartcentrum Markelo een 
nieuwe geluids- en videoinstallatie is geplaatst. Na  
enkele weken van gebruik is nu iedereen blij met 
de geluidskwaliteit en de presentatie van foto’s en 
film. 
Het is zoals men wel eens zegt: “Het kost wat maar 

dan heb je ook wat!” 
We mogen niet onvermeld laten dat we deze appa-
ratuur voor het grootste deel hebben kunnen aan-
schaffen dank zij sponsoring. De TV/Monitor voor 
video is betaald door de Boekenmarkt met de ver-
koop van 2e-hands boeken. De Vrienden van An-

holtskamp hebben de helft van de geluidsappara-
tuur betaald en de andere helft is betaald door een 

legaat van een gemeentelid. Wij willen dan ook alle 
gevers hartelijk danken voor hun bijdrage die alle 
Markeloërs ten goede komt.  
Ook is er nu een videocamera geplaatst en wordt 
het binnenkort mogelijk om een (uitvaart) bijeen-

komst ‘live’ mee te beleven via internet, net zoals 
het nu al vanuit de kerk gebeurt. Wel zitten we 
dringend verlegen om genoeg mensen om de ‘live 
streaming’ te verzorgen. Het is niet moeilijk maar 
enige kennis van de bediening van een PC is wel 
nodig. Neem contact op met de scriba als u denkt 
ons te kunnen helpen.  

 
 
 
 

 

KERKBALANS 

Actie Kerkbalans 2021 

 

                         

 
 

 
Vanaf zaterdag 16 januari kunt u de envelop 
van Actie Kerkbalans 2021 bij u in de brievenbus 

verwachten. Wij hopen dat u ook, juist dit jaar, 
met gulle hand wilt geven voor de Martinuskerk. 
Juist nu hebben wij uw steun zo hard nodig! 
 
Heel veel vrijwilligers zetten zich ook dit jaar weer 
in om de enveloppen bij alle leden te bezorgen. 
Met de huidige omstandigheden en de benodigde 

maatregelen hebben wij vanzelfsprekend rekening 
gehouden. 
 
Het ophalen van de enveloppen zal plaatsvinden 
vóór zondag 31 januari. Er wordt uiteraard goed 
afstand gehouden wanneer de bezorger bij u aan 

de deur komt. Vandaar dat wij op de enveloppen 
de ophaaldag/datum zullen vermelden. Wilt u be-

hulpzaam zijn? Zet de envelop klaar op de aange-
geven datum, of lever het tijdig in op het aangege-
ven adres wanneer dat met u is overlegd! 
 
Op dinsdag 2 februari, over de dag verspreid om fi-

levorming te voorkomen, leveren de vele vrijwil-
ligers hun tas met hierin de toezeggingen weer in 
bij de Martinushof. Helaas zal er dit jaar geen kof-
fie klaar staan.  
Als blijk van waardering wordt vooraf aan de lopers 

meegegeven: lekkere Noaberkoek, om thuis 

van te genieten.  
Gedurende deze week worden de enveloppen ge-
leegd en de toegezegde bedragen opgeteld. Om 
onnodige contacten te voorkomen zijn de mede-
werkers van die avond persoonlijk gevraagd. De 

uitslag zal eind februari kenbaar worden gemaakt. 

 
Door de maatregelen rond corona zijn mensen 
meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aan-
gewezen en dan is de kerk een plek van verbin-
ding, al dan niet via internet. Vandaar dat wij een 

beroep op u willen doen om juist nu gul te geven 
en de bijdrage voor ondersteuning van de Marti-
nuskerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste 
kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven 
worden gedaan om op andere manieren in contact 
te blijven met iedereen.  
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
Als u denkt, ook ik wil een steentje bijdragen aan 
het vele werk dat de kerk doet en u wilt één van 
onze vrijwilligers worden, Wij verwelkomen u met 
open armen! 

 

De Martinuskerk die al eeuwen een plek 
heeft midden in de Markelose dorpsge-
meenschap en daar maatschappelijk, so-

ciaal en pastoraal haar rol vervult, wil die 
rol blijven vervullen voor alle inwoners en 

(zomer)gasten. 
Daarom Kerkbalans 2021: Geef, van-
daag voor de kerk van morgen 

De jaarrekeningen van de Martinuskerk en 

van de Diaconie over het jaar 2019 zijn in te 

zien op het kerkelijk bureau tot eind januari 

2021. 
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KINDERNEVENDIENST 

Hallo allemaal, wat hebben we de afgelopen perio-
de veel gedaan met elkaar! Ondanks Corona en de 
lockdown hebben we een mooie adventstijd en 
kersttijd gehad. De kerstfilm was erg leuk om 

naar te kijken en ook de 
kerststal in de consistorie 
was mooi om te zien. In 
januari zijn we gelijk 
doorgegaan met een aantal 
mooie verhalen. Zo zijn we 
begonnen met het verhaal 
over de koningen. Thuis 
mochten jullie je verkle-
den als koning of zelf een 
kroontje knutselen. Jacky  
heeft in ieder geval een 

mooie kroon gemaakt (zie foto). De verhalen zijn 
te lezen in de kerkmail. De komende tijd zullen we 
vaker gebruik maken van de kerkmail. Nieuwtjes, 
verhalen en ook de projecten van de kinderneven-
dienst worden hierin aangekondigd. Als je ouders 
de kerkmail nog niet ontvangen kunnen ze een 
mailtje sturen naar de redactie.  
Momenteel zijn we een project aan het bedenken 
voor de 40-dagentijd. Het is uiteraard afwachten 
hoe we dit kunnen doen i.v.m. Corona. Gelukkig we-
ten we dat er genoeg mogelijkheden zijn om leuke 
dingen te bedenken op wat voor manier dan ook! 
We hopen jullie snel allemaal weer in de kerk te 
zien!  
Tot gauw!  
Janneke, Johanneke, Marjolein, Naomi, Olga en 
Marlies 

 

 
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. 
Redactie adres: Mw. R. Wibbelink, Tel: 0547-261937 
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. 

 

 Van N.B.G. 

          
 Vervolg op bladzijde 10 

 

   januari 2021  
zo 17  Genesis 17:15-27 Abraham lacht 

ma 18  Psalm 40 Gered van de dood 

di 19  1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof 

wo 20  1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk 

do 21  1 Petrus 2:1-10 Heilig volk 

vr 22  Marcus 1:1-13 De Vader, de Zoon en de Geest 

za 23  Marcus 1:14-20 Spreken met gezag 

zo 24  Marcus 1:21-34 Doorvertellen 

ma 25  Psalm 107:1-22 God is trouw 

di 26  Psalm 107:23-43 Zie jij het ook? 

wo 27  
Deuteronomium 
16:18–17:1 

Recht 

do 28  
Deuteronomium 
17:2-13 

Vorm van proces 

vr 29  
Deuteronomium 
17:14-20 

Koningswet 

za 30  
Deuteronomium 
18:1-13 Met grond zonder grond 

zo 31 
Deuteronomium 
18:14-22 Echte en valse profeten 

    februari 2021  

ma 1  Psalm 87 Lang leve de vreemdelingen 

di 2  
Deuteronomium 
19:1-10 

Uitwijkmogelijkheid 

wo 3  
Deuteronomium 
19:11-21 

Oog om oog, tand om tand 

do 4  
Deuteronomium 
20:1-9 

Strijdvaardig, niet strijdlustig 

vr 5  
Deuteronomium 
20:10-22 

Om gruwelijkheden te 
voorkomen ... 

za 6  Psalm 83 Strijdlied 

zo 7  Marcus 1:35-45 Beterschap! 

ma 8  Marcus 2:1-12 Wie kan zonden vergeven? 

di 9  Marcus 2:13-22 Eetgewoonten 

wo 10  Psalm 44 Wat merk je van Gods trouw? 

do 11  Marcus 2:23–3:6 Heer van de sabbat 

vr 12  Marcus 3:7-19 Goed nieuws verspreiden 

za 13  Psalm 32 Biecht 

zo 14  Joël 1:1-14 Vertel het door 

ma 15  Joël 1:15-20 Verlang de dag van de HEER? 

di 16  Joël 2:1-11 Machtsvertoon 

wo 17  Joël 2:12-17 Iedereen moet meedoen 

do 18  1 Petrus 2:11-17 Vrijheid 

vr 19  1 Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit 

za 20  1 Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig  

zo 21  1 Petrus 3:13-22 Hoop doet leven 

ma 22  1 Petrus 4:1-11 Anders: gericht op anderen 

di 23  1 Petrus 4:12-19 Vuurproef 

wo 24  1 Petrus 5:1-14 De Heer is je herder 

do 25  Psalm 38 Roep om hulp 

vr 26  2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting 

za 27  2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam 

zo 28  Psalm 99 Koninklijke waardigheid 

HOUD CONTACT MET DE KERK 
Wie als lid van de Protestantse gemeente 
Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte 
of overlijden in het kerkblad, willen we vragen 
om dit tijdig aan ons door te geven. Een in 
memoriam van maximaal 200 woorden is aan 

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

 

 
ANNO DOMINI - JAAR VAN DE HEER 

 
We sloten het oude jaar af en richten ons op het 
nieuwe.  
Maar deze keer beseffen we meer dan anders dat 
de grens tussen 31 december en 1 januari niet 

scherp is. Veel van het oude jaar nemen we mee 
naar het nieuwe. Corona trekt zich niets aan van 
grenzen, ook niet van de overgang van het ene 
jaar naar het andere. 
Toch is 2021 ook een 'jaar van de Heer'. En dat 
geeft perspectief. De Heer is erbij; Hij is bewogen 
met mensen.  

Kerstfeest, wat nog maar net achter ons ligt, heeft 
niets aan betekenis ingeboet. Ook al vierden we 
het heel anders dan we wilden. Jozef en Maria ont-
vingen hun kind in de tijd dat er voor hen 'nergens 

plaats was'. Maar de herders vertelden wat een en-
gel had gezegd: dit kind is de beloofde redder, 
Christus de Heer. 

Een eeuwenoud verhaal, maar nog altijd goed 
nieuws. Nieuws dat ons vol goede moed 2021 laat 
ingaan. Nieuws dat we graag dichtbij brengen! 
 
We wensen u een hoopvol nieuwjaar toe. 
  G. Beltman, T. Hoogendam, D. Rozendom  

 
 

 
 

 
COLLECTEN EN GIFTEN 2020 
 
VOOR DE KERK  

  
Collecten  
Eerste collecte € 1.462 

Onderhoudsfonds € 191 

Orgelfonds € 59 

Instandhouding erediensten € 198 

Buurtdiensten € 129 

Themadiensten € 88 

Verjaardagfonds € 80 

Kinder- en jeugdwerk € 62 

Kerkblad € 163 

Noabers € 85 

Diverse € 722 

Totaal € 3.241 

  
Giften  
Algemene giften € 1.893 

Onderhoudsfonds € 300 

Verjaardagfonds € 185 

Kerkblad € 132 

Totaal € 2.510 

  
Giften noabers € 916 
 

 

Onderstaand overzicht bevat niet de 

giften die rechtstreeks aan de Diaconie 

zijn overgemaakt. 

 

DIACONIE  

  
Collecten  
Eerste collecte € 1.222 

Noodfonds € 83 

Eindcollecte eigen middelen € 182 

Eindcollecte jeugd- en jongerenwerk € 198 

Anholtskamp € 127 

Collecten NBG € 97 

KiA Rudolphstichting € 10 

KiA Vakantiepret Kinderen in armoede € 67 

Collecte stichting Zonnebloem € 73 

De Tweede Mijl € 5 

Kerstpakketten voor minima Hof van Twente € 5 

Nationaal fonds Kinderhulp € 2 

Oeganda € 534 

ZWO € 25 

St. Theo de Wit Sri Lanka € 170 

Totaal € 2.799 

  
Giften  
Algemene giften € 1.053 

Giften bloemen € 230 

Giften boekje dankdag € 35 

Giften kalender € 20 

Giften voedselbank € 230 

Totaal € 1.568 

 

    maart 2021  

ma 1  2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft 

di 2  2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens 

wo 3  2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld 

do 4  2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 

vr 5  Psalm 19 Natuur-wet 

za 6  Jozua 1:1-9 Opvolgen 

zo 7  Jozua 1:10-18 Mobilisatietijd 

ma 8  Jozua 2:1-14 Op de wallen van Jericho 

di 9  Jozua 2:15-24 De rode draad 

wo 10  
Biddag  
Psalm 126 Een droom wordt werkelijkheid 

do 11  Jozua 3:1-17 Stilstaand water 

vr 12  Jozua 4:1-14 Een steen bijdragen 

za 13  Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen 

zo 14  Jozua 5:2-12 Inhaalslag 

ma 15  Jozua 5:13–6:14 Omlopen 

di 16  Jozua 6:15-27 De muur valt 

wo 17  Jozua 7:1-15 Wat ging er fout? 

do 18  Jozua 7:16-26 Straf op de zonde 

vr 19  Jozua 8:1-13a List 

za 20  Jozua 8:13b-29 Overwinning 

zo 21  Jozua 8:30-35 Voorleesdag 

ma 22  Jozua 9:1-15 Misleid 

di 23  Jozua 9:16-27 De eed blijft geldig 

wo 24  Jozua 10:1-15 De zon blijft schijnen 
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Martinushof Markelo                         
Boekenmarkt 
“Héla, Hóla, houd er de moed 

maar in!” zegt een bekend 

versje….en dat doen we dan ook maar de 

komende tijd. Die boekenmarkt mag en zal niet 

verdwijnen. Er zijn gelukkig weer  mensen 
gevonden die de boekenmarkt voortzetten. 

Alleen is nog niet duidelijk wanneer we weer 

open kunnen. Zo gauw het kan laten we dat 

weten via Maarkelsnieuws, website en krant, 

dus wacht ook nog maar even met de 

boekeninbreng…….. 
 

 
 
Moge dit ons bewogen houden. 
Dat jij, die gegaan bent, toen op een dag, zomaar,  
omdat het niet anders meer kon,  
-God weet hoe het was- dat jij, mensenkind, 
gegaan langs moeizame wegen,  

met velen, alleen door duistere nachten,  
aangespoeld aan onze grenzen,  
dat jij, nu jij hier bent,  
ja, dat jij ogen mag ontmoeten die jou zien,   
handen die jou omarmen,  
harten die jou verstaan en je stiltes verdragen.  
Dat jij, zo overgeleverd aan mij en anderen,  

iets mag ervaren van de Vriendelijke, Erbarmende  

en Leven Schenkende.  
Want weet je, de toekomst is ook van jou, 
deze aarde, deze lucht, ze komt jou toe, je bent zo 
nodig.  
  Ad Wijlhuizen 
 

 
 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig 
eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in 
Griekse vluchtelingenkampen op de winter die 
komt. Is dit de plek waar ze eindigen? 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland zijn, soms 
helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-

Oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte en 
veiligheid. 
Is dit de plek waar ze eindigen?  

Kerk in Actie helpt vluchtelingen-

kinderen in Griekenland. 
 
Wilt u meehelpen? 
Geef dan met een warm hart: 
Via Diaconie: NL65 RABO 0340 700 327 
Of naar KerkinActie: NL89 ABNA 0457 457 457 

 

 
 
 

 

TikTok tienerdienst laat zien dat 

Jezus de grootste influencer aller-

tijden is 
Veel tieners kijken ruim 4 uur per dag TikTok. Een 
TikTokdienst van 55 minuten kijken ze dus snel weg, 
bedacht de commissie bijzondere diensten in Enter. 
Maar, je hebt er wel echt veel TikTok filmpjes voor 
nodig. 

Tienerdienst 
De commissie bijzondere diensten van de Gerefor-
meerde Kerk te Enter verzorgt elke maand een dienst 
specifiek voor een doelgroep. Marleen Smit - ten Hove 
maakt deel uit van de commissie en is een van de 4,5 
miljoen Nederlandse TikTokkers. Ze vindt de korte 
filmpjes van zo’n 15 seconden krachtig, bijzonder of 
grappig. Als kapster ziet ze jongeren veel filmpjes 
maken. De Gereformeerde Kerk in Enter wil de jeugd 
erbij houden, dus besloten ze op 13 december 2020 
een TikTokdienst te houden. 

TikTok is een kans 
Marleen: ‘TikTok slaat razendsnel op wat jij leuk vindt 
dus het is een beetje verslavend. Zelf heb ik er een 
begrenzer op zitten. We willen als gemeente niet het 
vingertje opsteken, maar juist tieners wijzen op het 
feit dat als je zoveel minuten op dit sociale medium zit 
je ook filmpjes kan zoeken over Jezus. Zie TikTok ook 
als een manier om te groeien in je geloof.’ 
Het betekent niet dat ze in Enter geen nadelen weten 
van TikTok. Marleen: ‘Het is voor ouders echt goed 

om je er van bewust te zijn dat TikTok geen filter han-
teert. Porno en geweld worden direct verwijderd, 
maar niettemin circuleren er filmpjes waar tieners 
echt bang van kunnen worden.’   
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TikTokdienst liturgie 
Marleen: ‘Je kunt de plank volledig misslaan in zo’n 
dienst door de gewone liturgie half te hanteren en een 
beetje TikTok te tonen.’ In Enter sluit de commissie 
echt aan bij de doelgroep (12 tot 14 jaar). Dit bete-
kent dat alles via korte filmpjes gaat: het welkom, het 

gebed. 
Met een aantal grappige TikTok filmpjes is de toon ge-
zet, niemand kan meer om dit medium heen. Via Tik-
Tok filmpjes krijgen ze ook boodschappen van Marleen 
zoals: ‘Maakt TikTok dat je erbij hoort of zorgt het er-
voor dat je je nog meer alleen voelt? Hoe anderen re-
ageren op je berichtje, kan ook pijn doen.’ Een aantal 
jongeren heeft songs aangeleverd voor deze dienst en 
zo wordt er geluisterd en gekeken naar de song ‘God 
only knows’ van for King & Country. 

TikTokpreek 
Als een snelle blik voor de spiegel worden tieners door 
de filmpjes uitgedaagd om na te gaan hoeveel uren zij 
gemiddeld per dag aan TikTok spenderen. Jezus kun 
je zeker een influencer noemen, zou jij Hem volgen, 
liken? Het zou toch top zijn als Hij filmpjes zou posten 
van de genezingen en wonderen. Wat als Hij jou een 
persoonlijk bericht zou sturen? Of zoals Zacheüs dat 
je eigenlijk uit de boom werd gehaald voor een kof-
fiemoment met Hem. Jezus kwam op aarde in een an-
dere tijd, maar toch mogen we Hem een influencer 

noemen. Hij had volgers, maar raakte ze ook snel 
kwijt. Een YouTubefilmpje brengt het dalend aantal 
followers in beeld op het moment dat Jezus gaat ster-
ven. Zelfs al zijn vrienden haakten af.  

 

Geloofs challenge 
Hoe zit het met jou? Volg jij Jezus? Of heb je Hem ge-
blokkeerd, ontvolgd? Deze eerlijke vraag krijgen tie-
ners in enkele seconden mee. Ieder tiener wordt uit-
gedaagd om te midden van de dagelijkse schermtijd 
ook tijd te nemen om Jezus te ontmoeten en Hem te 

volgen. Jezus is volop te ontmoeten op TikTok. Chris-
tenen vertellen enthousiast over krachtige gebedsver-
horingen of God als Schepper, maar ze horen ook over 
Bible apps, Ikwonderjou of Eerstdit. Mag Jezus jou le-
ven beïnvloeden? Weet, Hij is volop te vinden op soci-
ale media.  De dienst sluit af met songs en natuurlijk 
een TikTokzegen.  

Tiktokdienst: dit mag wel vaker 
Zo’n ruim 200 gezinnen hebben gekeken naar de Tik-
Tokdienst. Hoewel de dienst zich richt op 12-14 jari-

gen is er ook heel enthousiast gereageerd door twinti-
gers. 
Een broer en zus reageerden met: “We vonden het 
een hele leuke dienst, mag wel vaker zo!” 
Een ander tiener gaf terug: "Ik geef deze dienst een 
9!" 
De jeugdouderling keek met zijn hele gezin naar de 
dienst. Bij de start zeiden de kinderen: "Moeten we 
hier naar kijken?" Maar toen de dienst op gang was, 
werden ze steeds enthousiaster. In januari is er op-
nieuw een TikTokdienst over het thema: hoe ben je 

christen?  
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Ik verwonder mij over het verzet tegen het coronavaccin. 2020 was het jaar van het virus. Met angst, ver-

driet en zorg. Van harte hoop ik dat 2021 het jaar van het vaccin zal worden. Hopelijk is deze zomer de pan-

demie voorbij.  

 

Een jaar lang hebben wij gevreesd, geleden, geklaagd, ons herpakt, ons beperkt, voor elkaar gezorgd, naar 

elkaar omgezien, boven onze krachten gewerkt misschien, onszelf machteloos stilgezet wellicht, en vooral 

uitgezien naar het einde van deze plaag. 

Nu gloort er licht aan het einde van de tunnel, en nu rijzen er bij sommigen bedenkingen. Dat begrijp ik niet. 

Ik ben opgegroeid met inentingen. Mijn moeder zei dat deze tot de zegeningen van onze tijd behoorde.  

Destijds kon ik dat om mij heen zien en horen. Verhalen van mijn grootouders over hun kindertijd, waarin 

tyfus, cholera en Spaanse griep rondgingen. Beelden uit verre landen van mensen die een pokkenepidemie 

hadden overleefd, en daar misvormingen aan hadden overgehouden.  

Een vrouw bij ons in de buurt die moeilijk kon lopen, omdat zij kinderverlamming had gehad. Gezinnen waar 

een kind was gestorven vanwege mazelen, kinkhoest of difterie. Ik wist waarom mijn gevreesde inentingen 

nodig waren.   

Toen wij zelf kinderen kregen, viel er al spoedig informatie over het vaccinatieprogramma op de mat. Van ie-

der kind werden de prikken in een boekje bijgehouden. Iedere vaccinatie zorgde geheid voor een doorwaakte 

nacht, maar als ouders wist je waar je het voor deed.  

 

Als dominee verwonder ik mij over gelovigen die geen vaccinatie willen vanwege hun geloof. Ik ben opge-

groeid op de Veluwe, ik ken de gelovige vrees voor een vaccin van nabij. En ook de worsteling die het in 

sommige gelovige gezinnen met zich meebrengt. 

“Ons leven ligt in Gods hand. Het is aan Hem om ons te behoeden en te bewaren in gevaar. Het is niet aan 

de mensen om daarop vooruit te lopen. Daarom dus geen brandverzekering, en ook geen kindervaccinatie-

programma.” 

 

Het doet mij denken aan de man op het meer wiens boot zinkende is. “Laat mij u redden”, biedt een passe-

rende schipper zijn hulp aan. Maar de man in nood weigert. “God zal mij redden.” Tot drie keer toe slaat de 

man hulp af, zinkt dan en verdrinkt.  

Bij de lieve Heer aangekomen klaagt hij zijn nood. “Ik vertrouwde op U. Ik was in nood en U hebt mij niet 

gered.” “Drie keer heb ik een boot gestuurd om je veilig aan wal te brengen”, zegt de lieve Heer, “drie keer 

heb je mijn hulp afgeslagen. Wat had ik meer kunnen doen?” 

 

De pandemie is een plaag van alle eeuwen. Het vaccin is een zegening van onze tijd. Het behoedt voor on-

heil. Ik heb mijn medemensen, mijn dierbaren, mijzelf en ook de lieve Heer veel uit te leggen als ik deze ze-

gen laat liggen.  

Bedenkingen kan ik niemand ontnemen. Wel ieder een gezegend 2021 wensen.  

 

Van: Classispredikant Wim Beekman       Bron: Leeuwarder Courant 



 

Weer heel 

 

Ik heb het leven niet bespied, 

niet tegen het licht gehouden, 

ik danste wat en zong een lied 

en als ik m’n handen vouwde 

werd wat gebroken was weer heel 

en ik kon weer liedjes schrijven 

ik bad dan: Heer, ik weet niet veel 

maar laat ’t maar zo blijven. 

 

Toon Hermans 


