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De kerk is een onmisbare pijler in de Markelose gemeenschap. Een veilige plek om 
belangrijke momenten in het leven te delen. Denk aan de doop, het huwelijk en 
rouw. De kerkgemeente zorgt voor zieken, ouderen en kansarme mensen. Voor ie-
dereen die daar behoefte aan heeft. Dat kan dankzij de inzet van vele vrijwilligers, 
die we daarvoor heel dankbaar zijn. 

De mooie momenten van 2017
Er was het afgelopen jaar veel reden 
voor dankbaarheid. De pilot Kerkbalans 
 – W’ij bint oe neudig – is uitstekend 
verlopen. Leden en Noabers hebben 
met gulle hand gegeven. De succesvolle 
themadiensten. De Elvis en de Top 2000 
dienst. De Kösters Koele die altijd tot de 
laatste plaats bezet is. Allemaal prach-
tige diensten waar veel Markeloërs op af 
zijn gekomen. Onze prachtige kerkkoren 
die eenieder, met hun hoge muzikale ni-
veau blijven verbazen. En niet te verge-
ten de koffieochtenden, gezamenlijke  
ZWO-maaltijden en de maandelijkse 
zangavonden in de Anholtskamp, die 
(een) belangrijke ontmoetingsplek (ken) 
zijn, de drukbezochte boekenmarkt en 
de fancy fair als een jaarlijks terugkerend 
hoogtepunt. In 2018 zal Rob Nijhuis zijn 
pastorale werkzaamheden aanvangen. 

Wij willen de mooie momenten en 
samenkomsten in 2018 graag blijven 
voortzetten. 

Help onze Martinuskerk voor alle  
Markeloërs in stand te houden 
 
Uw gemeente heeft u harder nodig dan 
u denkt
Ondanks de inzet van vele vrijwilligers, 
kost de kerk en het werk dat gedaan 
wordt, toch veel geld. Zonder geld, geen 
kerk. Ook als kerk, zien wij de kosten stij-
gen. Daarom doen wij ieder jaar weer een 
beroep op u tijdens de actie Kerkbalans. 
Door betrokken te zijn in woord en daad 
bouwen we aan de gemeenschap van 
ons dorp en onze Martinuskerk. De kerk 
geeft aan ons, dus wij geven aan 
de kerk. Dat is het principe 
van de actie Kerkbalans. 

Noaberschap centraal
Ook in 2018 willen we als Martinus-
kerk - het Noaberschap – en dus voor 
alle Markeloërs - centraal stellen want: 
Onze kerk is van en voor iedereen!
 
We delen er niet alleen samen mooie 
en belangrijke momenten, maar 
we dragen ook samen de kosten.  
 
Uw hulp in de vorm van een gelde-
lijke bijdrage is dan ook onmisbaar.  
Gelukkig zien wij dat een deel van 
de gemeente hun bijdrage jaarlijks  
verhoogt. Vanzelfsprekend is de  
bijdrage naar draagkracht, maar wij 

verzoeken u vriendelijk om de hoogte 
van uw bijdrage eens te overwegen en 
zo mogelijk naar boven bij te stellen.  
 
Om de financiële lasten van de kerk, 
de Martinushof met het uitvaartcen-
trum, de pastorale zorg en de hulp aan  
minder bedeelden op een  
verantwoorde wijze te realiseren  
hebben wij in totaal tenminste een 
kerkelijke bijdrage nodig van  
€ 210.000,-

(Vorig jaar heeft de actie kerkbalans  
€ 180.000,- opgebracht).

Krijg uw geld terug via de belastingdienst 
De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw gift in aanmerking komt 
voor belastingaftrek. Meer informatie hierover vindt u op www.belasting-
dienst.nl/giften, of kijk op onze website; www.pkn-markelo.nl

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 


