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Al eeuwenlang staat de Martinuskerk trots en fier midden in ons dorp. Niet alleen 
centraal in het dorp, maar ook in onze gemeenschap. Zo is de kerk actief betrokken 
bij projecten als de voedselbank, het Uitvaartcentrum, bezoekwerk, vluchtelingen-
opvang, de fancy fair en tal van andere – door vrijwilligers georganiseerde -  
activiteiten.

De kerk is voor velen een plek om te vieren. Met Kerst, Pasen, een doop of hu-
welijk. Maar ook een plek om te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse 
koffieochtenden en boekenmarkt en de jaarlijkse fancy fair. De kerk is een plek om 
troost te vinden en te gedenken, bijvoorbeeld bij een overlijden of andere ingrij-
pende gebeurtenis. 

De Martinuskerk is er voor alle  
Markeloërs. Ook voor u! 
Dat willen we zo houden en daarom 
is vorig jaar de Stichting Noaberschap  
opgericht. Veel inwoners zijn er  
(belangeloos) bij betrokken om de  
Martinuskerk en haar activiteiten te  
kunnen behouden en te blijven  
uitvoeren! 

Help de kerk in stand te houden
Ondanks de inzet van vele enthousiaste 
vrijwilligers, kosten de kerkactiviteiten 
geld. Daarom zamelen wij ieder jaar in  
januari, tijdens de landelijke Actie  
Kerkbalans, geld in voor al het mooie 
werk van onze kerk. Het zou geweldig 
zijn als we er als Markelose gemeenschap  
samen voor zorgen dat we alle activiteiten 

ook in 2018 weer kunnen uitvoeren. Voor 
mensen van alle leeftijden en uit alle ge-
ledingen van de Markelose bevolking. Wij 
zijn met elkaar de Noabers van de Marti-
nuskerk!

Daarom vragen wij aan alle inwoners van 
ons prachtige dorp:
Help de kerk in stand te houden en 
geef tijdens de actie 
Kerkbalans.

Mogen we ook op u 
rekenen?

Met de bijgevoegde antwoordkaart kunt u heel eenvoudig uw bijdrage 
doorgeven. Uw antwoord op Kerkbalans wordt bij u opgehaald, u kunt deze 
zelf afgeven bij de Martinushof of U kunt een gift overmaken op rekening 
NL43RABO0315029382 t.n.v. Protestantse Gemeente Markelo o.v.v. Stich-
ting Noaberschap. 
Alles wat u geeft komt volledig ten goede aan de Protestantse Kerk in  
Markelo. Uw gift komt bovendien in aanmerking voor belastingaftrek
(zie ommezijde).

Hartelijk bedankt voor uw onmisbare, financiële steun.  

Met vriendelijke groeten,

College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Markelo 

Marti Pluygers, Bert van Coeverden en Wim Welmer 


