
Bank NL7 3Rab o 03 407. 01. 153  

 
 
 
 
Retouradres: Scriba PG Markelo, Lochemseweg 20, 7475 PB Markelo 

 

       

 
 
  

 
 

     
 

                                                                                                                                        

 

Protestantse Gemeente  
Markelo 
 
Scribaat 
G.H. Rabe 
Telefoon 06-51424315 
scriba@pkn-markelo.nl 
 
Kerkplein 41 
7475 AE Markelo 
www.pkn-markelo.nl 
Bank NL73Rabo 03407.01.153  

 
Markelo 9 september 2019 
 
Onderwerp:  uitnodiging gespreksgroep 
 

 
Beste mensen, 
 
Na achttien jaar in Wassenaar te hebben gewerkt, zijn Nank en ik weer teruggekomen in het oosten 
van het land. Inmiddels wonen we (weer) in Hummelo. We hebben het hier enorm naar ons zin. 
Intussen heb ik op het erf van de Martinuskerk ook weer wat stappen gezet, o.a. door op zondag 
voor te gaan in een kerkdienst. 
Intussen heeft de kerkenraad van de Martinuskerk mij gevraagd om in Markelo twee 
gesprekskringen op te zetten. Eén van die gesprekskringen heeft als doelgroep ‘oudere jongeren’ (zo 
noem ik dat dan maar ;-) ). Via de administratie van de Martinuskerk ben ik daarom aan jullie adres 
gekomen.  
 
Met een klein groepje heb ik inmiddels zitten brainstormen, waarover wij met elkaar in gesprek  
kunnen gaan. We kwamen met elkaar tot de conclusie dat heel veel mensen die in het arbeidsproces 
zitten, die een bedrijf hebben, waar dan ook werken, mensen mét en zonder kinderen, mensen met 
toenemende (mantel)zorgtaken voor ouders, kortom heel veel mensen van jullie leeftijd hartstikke 
veel moeite hebben om ‘alle ballen in de lucht te houden’. Er blijft zo verschrikkelijk weinig tijd over 
voor jezelf, voor je partner, voor het aangaan of bijhouden van vriendschappen.   
 
Daarbij is onze vraag: waarom zouden we vanuit de Martinuskerk met elkaar niet een setting 
creëren, waarin we hierover met elkaar kunnen sparren. Natuurlijk komen dan noties als God en 
geloof ter sprake – maar het gaat er allereerst om, dat we met elkaar eens in de zoveel tijd op àdem 
kunnen komen. 
 
Mag ik jullie daarom uitnodigen voor een eerste (nieuwe?) ontmoeting op dinsdag avond 8 oktober 
in de Martinushof om 20.00 uur? 
 
Met een hartelijke groet, ook namens Olga ten Brummelaar en Gerdien Rabe,  
Deodaat van der Boon 
 
 
Als je interesse hebt, kun je je opgeven via Olga:  olga_van_het_goor@hotmail.com, 
via Gerdien: scriba@pkn-markelo.nl  of via Deodaat: jadvanderboon@gmail.com (06 2396 2861) 


