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KERKVENSTER april 2019
Gedenken
In een hoek van onze kamer staat een
theetafeltje met wat fotolijstjes.
De oma van mijn vrouw, mijn ouders en
een van mijn drie broers; zij zijn niet meer.
Mensen die een stempel hebben gezet op
ons leven en die we op deze wijze gedenken.
Bij het afstoffen van de lijstjes is er een
moment van vertedering. Ze worden niet
vergeten.
Zo hebben we allemaal mensen op een
foto of in ons hart die met ons meegaan,
en aan wie we zo nu en dan denken.
En meer dan dat. Ze vormen ons vandaag
nog met hun wijsheid, liefde of wat ze
maar voor ons betekend hebben.
Gedenken doen we in de kerk ook.
We vieren Pasen en horen het verhaal dat
Jezus aan de leerlingen verschijnt. Als dezelfde maar totaal anders. In de gedaante
van een tuinman, hoe alledaags wil je het
hebben (Johannes 20).
Hij verschijnt aan Maria, en later aan de
leerlingen die van angst vervuld achter
gesloten deuren een veilig heenkomen
gezocht hebben.
Hoe verschijnt Jezus aan ons?
Het aardige is dat in het evangelie zelf al
met die vraag gerekend wordt.
We zien Jezus niet meer. Als iemand zegt
dat Jezus aan hem is verschenen, zijn we
sceptisch. Vreemd, alsof het niet waar zou
kunnen zijn.
Nee, voor de meesten van ons geldt dat
we Jezus niet meer zien en hem niet als
een aanwezige in ons bestaan weten.
Het verhaal van de Emmaüsgangers gaat
in op die vraag: en hoe kan Jezus dan bij
ons weer verschijnen?
Lucas laat Jezus meewandelen met
Kleopas en zijn anonieme metgezel.
Hij is het, het is Jezus, zo weten we als lezers, maar voor de wandelaars naar Emmaüs is het zomaar een man.

In het verhaal gaat het niet zozeer om het
zien en doorzien dat de man Jezus blijkt te
zijn.
Veel meer gaat het erom dat zij horen, het
verhaal horen van alles wat aan Jezus is
voorafgegaan en waar de voor hen anonieme man naar verwijst.
Ze horen het verhaal van Wet en profeten,
van Israël dat uit een ellendige situatie
werd bevrijd en van profeten die onvermoeibaar tegen de stroom en feiten in,
de hoop levend houden dat er een andere
wereld mogelijk is en komt.
Spelen met brood
Voor ons geldt in hun spoor om dat profetische verlangen aan te houden en te onderhouden. Die nieuwe wereld komt. Ja,
laten we dat vooral blijven hopen.
Als we maar heilig blijven geloven dat het
goede doen aan elkaar zinvol is ondanks
alle kwaad om ons heen en in ons zelf.
Bij de breking van het brood en de gave
van het brood is er het feest van herkenning.
Daarmee roept Lucas ons toe dat Jezus
aanwezig is overal waar we het brood breken.
Laten we dat brood breken vooral heel
breed zien.
We breken het brood in de kerk en delen
het in de liturgie als vorm, bij wijze van
heilig spel waarin we uitbeelden
‘delenderwijs’ hoe ons leven tot zijn bestemming komt.
Hoe dan wel? Door te geven en ontvangen in onze huizen en familie, in ons werk
en alle vrijwilligerswerk. Geven en ontvangen in een zo verharde samenleving, wat
zou het een weldaad zijn. Elkaar wat van
het goede van onszelf geven en ontvangen, elkaar wat gunnen en weet hebben
van vergeving en een tweede kans.
Ik wens u nog een zinvol vervolg toe van
de Veertigdagentijd en gezegende paasdagen.
ds. Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN APRIL 2019

datum en tijd

7 april 2019
10.00 uur

14 april 2019
10.00 uur

18 april 2019
19.30 uur

voorganger

ds. G. Pender,
Varsseveld

ds. A. Broekhuis

Ds. D. Bargerbos,
Gorssel/Epse

bijzonderheden

Veertigdagen5

Morgengebed
Palmpasen
Veertigdagen6

Witte donderdag,
avondmaal zittend

kleur

Paars

Paars of Rood

Wit

diaconale
collecte

Kerk in Actie
Rwanda

Noodhulp slachtoffers
Cycloon Idai

Europa Kinderhulp

2e collecte

Beeld en Geluid

Jeugdwerk, JOP

Plaatselijk kerkenwerk

auto
ophaaldienst

J. Brummelman
540224

A. Kloosterboer
540204

H. van ’t Veld
540394

datum en tijd

19 april 2019
19.30 uur

21 april 2019
10.00 uur

voorganger

Ds. A. Broekhuis

20 april 2019
20.30 uur
ds. A. Broekhuis,
dienst in Gorssel

bijzonderheden

Goede vrijdag

Paaswake Avondmaal

Paasmorgen

kleur

Wit

Wit

Wit

diaconale
collecte

Geen collecte

Dreamhouse

Europa Kinderhulp

2e collecte

Geen collecte

auto
ophaaldienst

datum en tijd

W. Volkers
512610
28 april 2019
10.00 uur

voorganger

ds. A. Broekhuis

bijzonderheden

2e van Pasen

kleur

Wit

diaconale
collecte

Dreamhouse

2e collecte

Kerkinterieur

auto
ophaaldienst

H. Slurink
515446

ds. A. Broekhuis

Kerk in Actie, de kerk in
Pakistan
E. van Zeijts
473336

A. Aalderink
514151

U KUNT DE KERKDIENST OP DE ZONDAG OOK VIA DE COMPUTER ONTVANGEN.
https://kerkdienstgemist.nl/eefde
of gemiste uitzendingen via https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl bij bekijk meer preken.
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkkinderoppas
dienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
Maandag 15 april 14.30 paasdienst in de Goede Week met Avondmaalsviering.
Voorgangers ds. A. Broekhuis en pastores R. Rijk en R. van Veen.
De dienst begint om 14.30 uur.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie, voor bewoners van SpijkBungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen welkom is.
De Lunette Coehoornsingel 3
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken
05 april
ds W. Stolte
12 april
pastor J. Pattij
18 april
ds R. Heins / pastor R. v. Veen / R. Rijk
19 april
pastor R. v. Veen / R. Rijk
20 april
pastor R. v. Veen / R. Rijk
26 april
ds W. de Bruin
Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
13 april
pastor R. van Veen
18 april
pastor L Versluis (witte donderdag 16.00 uur)
Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauzedienst in
de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
donderdag 04 april 2019 ds. I. Builtjes-Faber
donderdag 11 april 2019 ds. M. Terwel-Hamster
donderdag 18 april 2019 ds. S.A. Meijer (witte donderdag)
donderdag 25 april 2019 ds. W. Stolte
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 31 maart is de 4e in de Veertigdagen, en draagt een licht feestelijk karakter.
Verblijdt u (Laetare). Halverwege de weg naar Pasen gloort op deze zondag al wat Paasvreugde.
De Taakgroep Pastoraat bereidt deze dienst voor en kiest voor het thema “Licht en donker’.
We lezen hierbij Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. Er is vreugde (laetare, verblijd u) in het huis als de zoon weerkeert. Wat verhindert de oudste zoon om in die vreugde
te delen?
Zondag 14 april Palmzondag is er, vanwege de Marcus Passie op de middag, in onze kerk
een kortere dienst dan gebruikelijk om 10.00 uur. We vieren de dienst in de vorm van een
Morgengebed, trouwens een heel waardevolle vorm waarin het accent ligt op het gebed en
het lied.
De Drie dagen van Pasen
Zo worden de dagen van Witte Donderdag t/m Paasmorgen aangeduid in ons Liedboek.
We vieren de diensten voor een deel samen met Gorssel/Epse, net als in eerdere jaren.
De Witte Donderdag 18 april wordt gezamenlijk gevierd in Eefde en daarin zal ds. Bargerbos, Gorssel/Epse de voorganger zijn.
De Paaswake 20 april wordt gevierd in de kerk van Gorssel samen met Gorssel/Epse.
Daarin zal de cantorij van Gorssel/Epse o.l.v. Bert van Kooten meewerken en ik zal de voorganger zijn.
In deze dienst gedenken we onze doop, teken van het nieuwe leven dat wij ontvangen in
Christus de Levende.
In beide gezamenlijke diensten breken we het brood en delen we de wijn, waarbij Witte Donderdag en de Paaswake elk hun eigen kleur aan de viering van het Avondmaal geven.
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P.S. De Paaswake op zaterdag 20 april wordt dit jaar gezamenlijk met onze buurgemeente
Gorssel/Epse gevierd in de kerk van Gorssel, Hoofdstraat, 20.30 uur.
Mocht u de dienst willen bijwonen en de afstand naar Gorssel een bezwaar vinden, laat het
ons weten.
Dan regelen we dat u er kunt komen om de Paaswake te vieren.
Meld u zich tijdig bij de voorzitter of bij mij (abroekhuis@hetnet.nl of 0575-540006)
Goede Vrijdag 19 april en Paasmorgen 21 april vieren Gorssel/Epse en Eefde elk afzonderlijk hun diensten.
Aan de Goede Vrijdag dienst werkt de Cantorij mee o.l.v. Nico Jansen.
We lezen in deze dienst het lijdensevangelie naar Johannes.
Op Paasmorgen 21 april zal Tooske Hinloopen de organist zijn. Heel fijn dat zij als organist
in opleiding op deze hoogtijdag beschikbaar kan zijn.
De beide andere organisten hebben elders verplichtingen als organist en cantor.
Zondag 28 april, Beloken Pasen – deze zondag wordt het Paasfeest afgesloten. Nu we in
het C-jaar zitten qua leesrooster en daarmee het evangelie van Lucas volgen krijgen we het
zo prachtige verhaal van de Emmaüsgangers voor deze zondag na Pasen onder ogen en
oren. Ik heb er in mijn hoofdartikel van deze editie van het kerkblad al wat over geschreven.
ds. Arie Broekhuis
Deze foto kregen we van Toos van ’t Veld.
Links op de foto is Gert Jan de Pender. Hij gaat voor op 7 april.
Hij is bij verschillenden van ons bekend van de I.K.A vakantieweken. Dit jaar is hij ook weer van de partij in Lunteren.
Rechts ziet u Henny Roeterdink.

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
07 april
14 april
21 april
28 april

Jannie Zoerink, Johan Zoerink, Tine Ebbekink
Alie Kloosterboer, Dirkje van Zeijts, Diny Wagenvoort
Pasen. Geen koffiedrinken na de dienst
Jannie Dijkerman, Truus Brummelman, Jan Brummelman

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Bolina Aalderink, tel. 06-25516989
naar, tel. 540861
MEELEVEN

Thuis
Mw. B Dijkerman-Dijkerman verblijft na een ziekenhuisverblijf nu voor revalidatie op
Randerode, Apeldoorn.
Weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis:
Mevrouw G. Haveman
De heer H. Roeterdink
Mevrouw T. Klopman-Verschoor
Mevrouw A. de Boer- v.d. Velde
Mevrouw A. Wichers
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In memoriam
Op 5 maart
overleed in de
leeftijd van 82 jaar
(in april zou zij 83
jaar oud zijn geworden)
Aaltje Elisabeth
Pongers-Hissink,
die gekend is als
Aly Pongers. Ab en zijn kinderen en kleinkinderen en zus Henny Ruysink verliezen
in haar een warme en zorgzame vrouw
van wie zoveel liefde is uitgegaan.
Gerdrik en Annet en de kleindochters Lotte en Hilde mede namens de 3e kleindochter Lisa gaven daar warme woorden aan in
de dankdienst in onze kerk op 11 maart.
Het is een zegen wanneer er zo teruggezien kan worden op het leven met elkaar,
met Aly die hen zo gestempeld heeft en
hen mede heeft doen uitgroeien tot de
mensen die zij zijn.
Aly gaf veel en er is aan Aly evenzeer gegeven. In de laatste jaren van haar leven
verloor zij de greep op het leven, op de
‘gewone ‘gang van zaken en was Ab volop
mantelzorger voor haar in hun zo geliefde
huis. Een verhuizing van Aly naar de Lunette was onontkoombaar en op die plaats
was er liefdevolle zorg en de trouwe aandacht van Ab en zijn kinderen en kleinkinderen en zus Henny en zovele anderen
die haar bezocht hebben.
In onze gemeente toonde Aly vele decennia een grote betrokkenheid.
Afkondiging van overlijden – enkele
veranderingen
In de Kerkenraad van november is
gesproken over de wijze waarop de afkondiging van overlijden plaatsvindt in de
zondagse dienst. We besloten tot wat wijzigingen.
De afkondiging wordt verplaatst naar de
aanvang van dienst.
De ouderling van dienst doet zoals gebruikelijk de mededelingen en erna volgt het
openingslied (doorgaans een Psalm).
Hierna blijft de gemeente staan. De ouderling heeft daar bij de aankondiging van het
openingslied al om verzocht.
Dan volgt de afkondiging van overlijden.

Eerst in de Hervormde Gemeente Eefde,
waar zij jaren in de zondagsschool meewerkte en de bloemendienst. Hoe vaak
zag ik hen beiden niet aan het werk op het
liturgisch centrum op zaterdag om iets
moois neer te zetten voor de dienst.
Er was de gesprekskring in de jaren 60 en
70, waar maatschappelijke thema’s en geloofsthema’s aan de orde werden gesteld.
Vragen stellen, zoeken en tasten naar
antwoorden, vriendschappen voor het leven smeden.
Zelf heb ik met haar als ouderling opgetrokken. Ze was trouw in het bezoekwerk
en had een weloverwogen inbreng bij de
vergaderingen van de ouderlingen en in
de Kerkenraad.
In de dienst werd aangesloten bij de
woorden op de overlijdensbrief ‘voor een
nieuw begin’. We hopen en vertrouwen dat
er voor Aly een nieuw begin is. Dat is een
geheim, een mysterie. En evenzeer een
nieuw begin voor Ab en wie hem lief zijn,
levens die voortgaan zonder haar en dat
zal natuurlijk af en toe zwaar en ingewikkeld zijn. Weemoed en dankbaarheid gaan
hand in hand. Laat de dank om haar hen
de grond geven om verder te gaan onder
Gods hoede en omringd door goede mensen.
Correspondentieadres:
Kerkegaard 9
7211 DW Eefde.
ds. A. Broekhuis

Er volgt een passende stilte of er wordt
een lied gezongen of er wordt een gedicht
of andere tekst gelezen.
Hierna gaat de gemeente op een teken
weer zitten.
Vervolgens wordt een gedachteniskaars
aangestoken die in een houder op de tafel
van het liturgisch podium staat (deze
kaars blijft branden gedurende de dienst).
Door de ouderling wordt een blanco gedachteniskruisje, waarop later de naam
van de overledene zal worden aangebracht, in de gedachtenis-nis geplaatst.
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(De kruisjes hangen nu nog in de hal,
maar de bedoeling is dat er in de kerkzaal
zelf een gedachtenis-nis zal komen.
De Kerkrentmeesters onderzoeken daarvoor de mogelijkheden).
Voorlopig zal in afwachting van de gedachtenis-nis het kruisje naast de kaars op
de tafel gelegd worden.
De gedachteniskaars wordt na afloop bewaard en zal weer een plaats krijgen in de

dienst nabij Allerheiligen/Allerzielen, waarin we de namen van overleden gemeenteleden zullen noemen.
We hopen dat deze bescheiden veranderingen bijdragen aan een waardige gedachtenis van wie niet meer onder ons
zijn.
ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 19-03-2018
Ingekomen:
Schoolstraat 49 7211 BB: Mevrouw S.J. Huurnink.
Uitgeschreven:
Koffiestraat 3 7211 AB: mevrouw J.M.W. Littooij.
Overleden:
Op 18 februari 2019: De heer M. Nieuwenhuis, Zutphenseweg 202 7211 EK.
Op 5 maart 2019: mevrouw A.E. Pongers – Hissink, Kerkegaard 9 7211 DW.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
Gert Kale.
KERKENRAAD

Uit de Kerkenraad van 25 februari 2019
In de Kerkenraad van februari kwamen
(onder andere) de volgende onderwerpen
ter sprake:
Vanuit het CvK kwam de Jaarrekening
voor 2017.
Zoals te verwachten is 2017 afgesloten
met een tekort, wat ten laste gaat van de
reserves. Hiervoor heeft de KR bewust
gekozen en de jaarrekening wordt dan ook
zo vastgesteld mede op advies van (en
met dankzegging aan) de Kascommissie
bestaande uit Peter Lootsma en Jannie
Zoerink.
Naast de jaarrekening voor 2017 is ook de
begroting voor 2019 behandeld
Opvallend is dat de PGE nu qua ledenaantal even groot is als Gorssel. Verder
wordt in de begroting het beleid van de afgelopen jaren voortgezet en zijn er (nog)
geen grote investeringen nodig. De begroting wordt dan ook goedgekeurd met de
opmerking erbij dat de KR zich realiseert
(en het verantwoord vindt) iets meer in te
teren op het vermogen.

Het traject met Gorssel / Epse.
Alle taakgroepen zijn nu bij elkaar geweest
en momenteel vinden er ook gesprekken
met de ‘groep 25-50 jarigen’ plaats. De
stuurgroep ligt redelijk op schema en zal
zelf ook verder verslag uitbrengen.
Het beleidsplan.
Het concept beleidsplan is op 15 oktober
2018 vastgesteld in de Kerkenraad en online geplaatst. Helaas kon het in de vorige
gemeenteavond niet behandeld worden.
De Kerkenraad heeft er nu nogmaals naar
gekeken en wat nuances aangebracht en
het nieuwe concept is goedgekeurd en zal
weer online geplaatst worden voor bespreking in de Gemeenteavond van 26
maart.
In de rondvraag is er tenslotte nog aandacht besteed aan het faunabeheer in de
kerk. Het College van Kerkrentmeesters is
druk doende om de plaag van de kleine
beestjes in de kerk aan te pakken.
Rik Rook
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COLLEGES

Diaconie: Collecteopbrengsten
24 februari
€ 110,94
Groene Kerk
03 maart
€ 102,15
Bartiméus Fonds
10 maart
€ 109,-Kleding actie Wierik
11 maart
€ 272,66
Gedachtenisdienst: voor Stichting Alzheimer
17 maart
€ 114,65
Kerk in actie Binnenlands Diaconaat
Gift
Op 12 februari ontving ik, ds. A. Broekhuis, tijdens een huisbezoek van dankbare gemeenteleden een gift van € 10,00 welke is bestemd voor de diaconie.
Collectedoelen
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ‘collecte [datum] en [doel]´.
De tweede helft van de 40-dagentijd is het thema van Kerk in Actie/Werelddiaconaat nog
steeds Kerken staan op tegen honger. Wereldwijd lijden 820 miljoen mensen honger.
Vooral de arme bevolking wordt zwaar getroffen door de gevolgen van klimaatverandering,
langdurige droogtes, orkanen en overstromingen. Lokale kerken bieden met steun van Kerk
in Actie hulp aan vooral kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen.
7 april Kerk in Actie: Rwanda
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord.
De jongvolwassene Rose Mukankaka overleefde deze
genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees
waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen.
Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. Tegenwoordig steunt Mwana
Ukundwa kinderen die hun ouders aan aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels kinderen helpt met bijvoorbeeld medicijnen
en schooluniformen. Ook worden alleenstaande moeders die besmet zijn, geholpen met de
zorg voor zichzelf en hun gezin.
14 april Kerk in Actie: noodhulp slachtoffers
Cycloon Idai
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen
mensen getroffen door de cycloon Idai.
Zij hebben dringend alle basisbehoeften: voedsel,
water, kleding, onderdak en medicijnen nodig.
De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte
later ook de buurlanden Zimbabwe en Malawi.
Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en
wegen zijn weggevaagd.
Hele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden
mensen die al dagen op daken en in bomen zitten. Er wordt nu al gesproken van de ergste
natuurramp die zuidelijk Afrika ooit heeft getroffen. Kom in actie en help de slachtoffers en
hulpverleners door uw gebed en uw financiële bijdrage.
U kunt ook zelf rechtstreeks een bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp cycloon Idai. Dringend aanbevolen!
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18 en 21 april, Witte donderdag en Pasen: Europa Kinderhulp
Je wilt toch het beste voor je kinderen?
Helaas is ‘het beste’ verre van de realiteit voor bijna 400.000 kinderen in
ons land. Zij staan langs de zijlijn. Dingen die voor andere kinderen ‘gewoon’ zijn, zijn voor hen vaak niet weggelegd. Je verjaardag of een schoolreisje overslaan omdat er geen geld voor is.
Nooit eens een dagje uit kunnen, laat staan op vakantie.
Geen gezellige kamer maar een matras op de grond. Het komt vaker voor
dan u denkt. Vandaag collecteren we voor deze kinderen, een collecte die van harte door de
Diaconie wordt aanbevolen.
19 april:
Goede vrijdag
Geen collecte

20 april:

Dreamhouse

Het project Dreamhouse in Yogjakarta, Indonesië is een project van Kerk in
Actie wat door de diaconie Gorssel/Epse meerjarig ondersteund wordt.
De diaconie heeft zich verplicht jaarlijks een vast bedrag te doneren en een
paar keer per jaar voor dit doel te collecteren, om zo de betrokkenheid van
de gemeenteleden te hebben. In Yogjakarta leven veel kinderen op straat.
De organisatie Dreamhouse vangt de kinderen op in opvanghuizen, zij gaan
naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen met hun studie. Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook meer structureel aan preventie werken;
voorkomen dat kinderen op staat belanden.
Ze willen zorgen dat kinderrechten beter worden nageleefd. Ze voeren met name campagne
voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen, zij werken samen met andere organisaties.
28 april
Govos Bolivia
GOVOS staat voor Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking en is in 1980 opgericht. Al meer dan 25
jaar ondersteunt de vereniging (met leden en donateurs) een educatief centrum in Cochabamba, de
derde stad van Bolivia met in totaal 800 000 inwoners. Elke dag worden ongeveer 70 kinderen van 2 tot 6 jaar opgevangen. Ze krijgen les en
twee maaltijden per dag. Hun arme ouders moeten allebei werken en thuis is geen opvang.
Ook krijgen zo’n 50 kinderen in de basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het centrum,
zodat ze van de straat zijn. De steun van GOVOS wordt rechtstreeks via een Boliviaans
werkgroep lid in Nederland, dat regelmatig op familiebezoek naar Cochabamba gaat, meegenomen en elke cent wordt verantwoord via rapportages. Voor slechts € 8,00 per maand
krijgt een kind elke dag opvang, les en twee maaltijden. U kunt donateur worden door zich op
te geven via www.govos.nl. Een eenmalige gift kunt u overmaken op NL58 TRIO 0390 9979
43 t.n.v. GOVOS o.v.v. Bolivia.

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
7 april
Beeld en geluid
14 april
Collecte jeugdwerk, JOP
Jongeren doorleven het paasverhaal
Christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord.
Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.
In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid
van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht,
eenzaamheid, vermoeidheid en troost.
Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmor-
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gen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Collecteer mee,
zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
18 april

Plaatselijk Kerkenwerk

21 april
Kerk in Actie, de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en
behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipel-schap en theologie.
Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining.
Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.
Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.
28 april

Kerkinterieur
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Bijeenkomst contactpersonen pastoraat
Op woensdagmiddag 10 april a.s. van 14:00 – circa 16:00 uur is een bijeenkomst gepland
voor de contactpersonen van het pastoraat. De bijeenkomst wordt gehouden in de Goedhartkamer van de Ontmoetingskerk. Allereerst houden wij weer de gebruikelijke vragenronde
en wisselen wij ervaringen uit als contactpersoon. Na deze overlegronde gaan we over op
het gespreksthema van deze middag. Dit thema moet nog uitgewerkt worden.
Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat
Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
In de dienst van 24 februari heeft de
gemeente nagedacht over het thema:
“de Groene kerk en aandacht voor de
Schepping”

Hieronder enkele handreikingen.

·
·
·
·

Verwarming lager
Bak voor afval voedsel bij de COOP
Zaklamp op zonne-energie
Wasmachine vol op zaterdag draaien

·
·
·
·

·
·

Water koken en in de thermoskan voor de hele dag
Doppers gebruiken

·
·

Geen gif in de tuin
Minder vlees
Douchestraal verminderen
Bij Wereldwinkel, fairtrade en gerecyclede
producten kopen
Consuminderen
Whiteboard i.p.v. flap-over gebruiken
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·
·
·

Seepje voor afwas-en wasmachine
minder waspoeder
Kerkbrief op één vel papier
Eerst koude kraan of douche water
opvangen voor planten

·

Regenwater voor de planten

·

Fietstassen gemaakt van vrachtwagenzeil

Verslag van de filmmiddag op 8 maart 2019.
Om 14.30 uur werden de mensen die zich hadden opgegeven voor de filmmiddag,
ontvangen met koffie en thee in de hal van de Ontmoetingskerk.
Deze middag was georganiseerd door de Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie.
De film “Rafaël” die door de Taakgroep was gekozen kon helaas nog niet vertoond worden,
omdat deze nog niet op dvd was verschenen.
In plaats daarvan hebben we gekeken naar de film “Publieke werken” naar het gelijknamige
boek van Thomas Roseboom.
Te oordelen naar de reacties die de bezoekers gaven was dit een goede keuze.
De film had vele facetten in zich. Macht, misbruik, weldoen, en de strijd voor een leefbaar leven kwamen aan de orde.
Aansluitend aan de film werd er gezamenlijk gegeten. Tijdens deze maaltijd kwamen de
gesprekken over de film op gang, maar ook over vele andere zaken die de mens bezig kunnen houden.
De middag werd afgesloten met het lezen van een spreuk van Theun de Vries.
Op verzoek wordt deze hieronder vermeld.
Sinds sterren ogen werden en het licht de vorm koos van een menselijk aangezicht
hangt het mysterie over onze levens en is de schepping nieuw aan ons verricht.
Namens de taakgroep, Tjerie Kale-de Vries

Taakgroep Kerk en Samenleving

Zondagmorgen 21 april vindt het jaarlijkse Paasontbijt plaats.
Het is een goede traditie dat gemeenteleden op Paas-morgen voor de
dienst samen ontbijten. U bent vanaf 08.30 uur van harte welkom in
de kerk waar wij om 08.45 uur het eerste eitje hopen te tikken.
U kunt zich tot en met woensdag 17 april opgeven voor deelname aan
het ontbijt bij Jannie Zoerink 06-42514064 of
bij Rik Rook 06-20637501.
In gedachte mag je bij een ander zijn.
De wedergeboorte van Jezus Christus.
Je kunt dan opnieuw beginnen.
Een paasfeest voor allen.
Helaas in de wereld, is dat niet altijd zo..
De oorlogen en ruzies
maken het bijzonder lastig, ·om Pasen te vieren op deze aarde.
Paasfeest, hopelijk met oog voor een
ander, die liefde en gezelligheid nodig heeft.
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Passiemuziek in de Ontmoetingkerk
Het stond al in uw agenda, maar hier toch
nog maar even een herinnering:
Op Palmpasen (14 april) komt het Kerkkoor uit Driebergen naar de Ontmoetingskerk in Eefde om voor ons de Marcus
Passie op te voeren.
De Marcus Passie gaat uit van teksten van
het evangelie van Marcus en is in
1977/1978 getoonzet door Hans Boelee,
die op dat moment dirigent was van het
Kerkkoor Driebergen.
In dit geheel Nederlandse passiestuk
wordt het lijdensverhaal niet als recitatief
gezongen, maar gelezen door een lector
(Tjerie Kale).
De woorden van Jezus worden gezongen
door de baritonsolist. De woorden van Petrus en Judas worden door de tenor en de
bas vertolkt en de woorden van de slavin
in de hof door de sopraan. Het koor zingt
bekende lijdensliederen en vertolkt de
stem van het volk rondom de kruisiging.
De begeleiding komt van orgel, viool, hobo, cello en trompet.
Bovendien zingen de bezoekers een aantal koralen met het koor mee.
Het stuk duurt ongeveer 75 minuten en
begint om half drie. Dus:

Palmzondag 14 april om 14.30 uur
De Marcus Passie in Eefde
In het kader van de ‘Open Kerk’ heeft de
Taakgroep besloten tot een gratis toegang, maar aan het einde zal er een collecte zijn voor de bestrijding van de onkosten.
De Taakgroep Kerk & Samenleving

DIVERSE BERICHTEN

Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de
groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Een nieuw begin.
Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond
een beeld naar aanleiding van de tekst:
“Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de
weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar
ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt
vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit dat er om hen
gedacht wordt gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis
als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van
lange adem, en het is moeilijk werk als je voortdurend bedreigd wordt.
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Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie
Zondag 31 maart worden de kaarten na de dienst aan de gemeenteleden meegegeven.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
Rineke van Emst

Nieuwe predikant Harfsen
We leven mee in dankbaarheid met onze buurgemeente de Protestantse
Gemeente Harfsen. Op 3 maart is ds. Lidy van Prooyen Schuurman verbonden aan Harfsen. We wensen haar alle goeds toe en de gemeente
veel vreugde in een nieuwe voorganger. En als collega’s zullen we elkaar
geregeld treffen in het overleg van voorgangers in de voormalige gemeente Gorssel en de werkgemeenschap Zutphen-Lochem.
Namens de kerkenraad waren ouderling Ymte Groeneveld en diaken
Eelke Meijer- Boer bij de verbintenis aanwezig.
ds. Arie Broekhuis

Uitleg over inhoud programma door Nico Jansen, 4 april a.s.
“Zoals Augustinus het al zei; “onze taal is
te arm voor God, en wanneer de taal u
niet helpen kan, gij echter ook niet zwijgen
moogt, wat blijft u dan over, als dat gij jubelt”.
(Ds. A.C.D. van den Bosch in een toespraak bij de inwijding van een nieuw
kerkorgel in de N.H. kerk van Ginneken in
1951.)
Beste gemeenteleden,
Ja, soms schieten woorden tekort! Het bovenstaande citaat is een goed doordachte
opbouw van een mooie ouderwetse volzin.
Het is een ijzersterk beeld en uiteraard is
een goede voordracht van de zin van vitaal belang om de boodschap minstens zo
goed over te brengen.
Ik heb het over “retorica”; de schoonheid
van het woord. Hoe formuleren we? Hoe
dragen we iets voor? In de 17 e eeuw en
een deel van de 18 e eeuw sprak men van
“muziek” als van “die redende Kunst”;
de sprekende kunst; óók als de muziek instrumentaal bedoeld was zoals de muziek
voor het kerkorgel. Als we ervan uitgaan
dat muziek een taal is, dan is het
ook een voorwaarde dat de luisteraars de
taal verstaan kunnen. Maar muziek is
geen internationale taal! In India musiceert
men anders dan in Japan of in Afrika of in
Europa.
En hier, in Europa, zeker in West-Europa,
musiceert men nu heel anders dan bijvoorbeeld 300 jaar geleden; in de baroktijd.
Wat zijn de aspecten van de muzikale taal
in de baroktijd? Over deze vraag gaat mijn

lezing/recital van 4 april in onze kerk. Retorica zal een sleutelwoord blijken te zijn.
Het zal gaan over de mens die in zijn leven ‘harmonie’ nastreeft en in dat streven
geholpen wordt door de muziek.
Niét de muziek die in de eerste plaats bedoeld was om de oren te strelen,
maar muziek bedoeld als klinkend beeld
van ons menselijk bestaan.
De verhouding woord / muziek lag in de
baroktijd totaal anders dan wij nu gewend
zijn.
Muziek was als het ware een imitatie van
het leven zelf.
Het gaat dus om muziek die gevoelens
(affect) niet alleen oproept maar ook uitbeeldt.
Ik heb het op de avond van 4 april over de
z.g. ‘affectenleer’; de leer van het uitbeelden en oproepen van gevoelens in de barokperiode. Hoe moeten we naar deze
muziek luisteren?
Welke hulpmiddelen had een componist
uit deze tijd om de teksten van een lied in
muziek om te zetten? Was het alleen inspiratie of kwam de muziek door verstand
tot stand?
Er zijn uiteraard vele honderden, zo niet
duizenden, voorbeelden van instrumentale
en/of vocale werken uit de barok die van
affectenleer doordrongen zijn.
Ik behandel deze avond echter slechts
één werk; de koraalpartita “O Gott, du
frommer Gott” van J.S. Bach; een werk dat
heel goed op ons fraaie kerkorgel klinkt.
Hierbij zullen enige frappante zaken aan
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het licht komen waaruit zal blijken dat elke
variatie van de koraalmelodie geënt is op
elk afzonderlijk vers van de koraaltekst.
Hoe ga ik te werk? Na een inleiding wordt
eerst de hele liedtekst (8 verzen) voorgedragen. Vervolgens zal elk vers nogmaals
apart worden voorgedragen, waarna de
tekst van dit vers én zijn muzikale vormgeving uitgelegd wordt en daarna op het
orgel ten gehore
gebracht. U zult merken dat u het werk
van Bach na een dergelijke analyse beter
begrijpt en daarom ook meer waarderen
kunt.
U hoeft niet bang te zijn dat ik een puriteins musicus ben die alleen maar retorisch speelt.
Daar is geen sprake van! Muziek moet
vrijmaken en niet afsluiten!
Uiteindelijk gaat het om het plezier van het
musiceren en om de schoonheid van de
compositie; niet om de perfectie.

De verbindingen tussen muziek en retorica
in de 17e en 18e eeuw waren een hulpmiddel voor de componist. Als wij de
hulpmiddelen enigszins begrijpen, begrijpen en waarderen we de muziek des te
meer. Zeker aan de vooravond van de uitvoering van alle Mattheus Passionen.
Tot slot Ds. van den Bosch uit 1951 nogmaals aan het woord. Ook uit zíjn woorden
spreekt een “andere tijd”…. Zoals Augustinus schreef: “de mens is de tijd”...
“En met hoeveel blijdschap nemen wij, ons
aansluitend bij de kerk der eeuwen, vanavond, nu, dit nieuwe orgel in gebruik?
Om daarmee de lof en aanbidding, gewekt
en gereinigd door de stroom van Gods
liefde, uit het offer van Christus te laten rijzen tot de blanke hoogten van het hemelse Jeruzalem, als gedragen op de vleugels van de muziek van dit nieuwe orgel…”
Graag tot donderdagavond 4 april om 20
uur in de kerk!
Met een hartelijke groet van,
Nico A. Jansen

Nieuws uit de Wereldwinkel
Nieuwe producten. Burkina Fasso is beroemd
om zijn bronzen beelden. Wij hebben prachtige
exemplaren daarvan, echt een aanwinst voor
elke huiskamer.
Kleine maar fijne figuurtjes, met verbazingwekkende details en in oogverblindende kleuren.
Nu ook te zien op de website.
In de foodafdeling kunt u ook iets nieuws vinden: Cashew noten met zeezout en chocolade gecoate amandelen in kleine ‘snoepdoosjes’,
van Kappa. De informatieve gratis kaart die er naast ligt - neem mee!- somt alle goede eigenschappen op: van biologisch tot geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Tony heeft een leuke geschenkdoos uitgebracht met eenhaps-bonbons in alle regenboogsmaken. Een ideaal meeneemcadeautje voor de gastvrouw of gastheer!
De voorraad Tony eitjes (12 in een doosje) slinkt heel snel en we kunnen niet meer bijbestellen, dus wie het eerst komt…
Nieuwe service. Woensdag 3 april staan we weer op Het Spijk tijdens de koffieochtend.
Nieuw: zoekt u iets dat we wel in de winkel hebben, maar niet op het Spijk, dan brengen we
uw bestelling binnen 24 uur bij u aan huis, dus aarzel niet daarom te vragen!
U bent van harte welkom en verder zien we u graag in de winkel aan de Schoolstraat 17A.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662. Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl.
Volg ons ook op facebook: wereld winkel Eefde.
Wereldwinkel Eefde, voor (h)eerlijke cadeaus.
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Agenda







Maandag 1 april 14.00 uur, Huiskamergesprek bij Agnes
en Piet van den Berg.
Donderdag 4 april, 20.00 uur in de kerkzaal, Liturgie en
Psalmproject.
Onze cantor- organist Nico Jansen sluit de serie avonden
af met: De schoonheid van de muziek. Muziek staat centraal en er zijn woorden over muziek.
Maandag 8 april, 19.30 uur Kleine Kerkenraad in de
Goedhartkamer.
Woensdag 10 april, 10.00 uur De Brief aan de
Romeinen, we lezen hoofdstuk 2, in de Goedhartkamer
met ds. Arie Broekhuis.
Woensdag 10 april, 14.00 uur Bijeenkomst van de contactpersonen met de Taakgroep Pastoraat, Goedhartkamer

Mededeling van de redactie:
Hennie v.d. Burg heeft ongeveer 20 jaar de 1e opzet van Kerkvenster verzorgd.
Bij haar kon u altijd terecht voor vragen en aanleveren van de kopij.
Hennie gaat dit werk overdragen aan Bolina Aalderink. Ze blijft gelukkig wel als redactielid
beschikbaar. Hennie, namens ons allen super bedankt voor je tijd en inzet.
Wij zien je nog graag iedere maand voor het correctieuurtje.

Bolina, van harte welkom en we wensen je plezier toe bij deze nieuwe uitdaging.

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 16 april 2019 20.00 uur
deponeren in de brievenbus Bolina Aalderink, Schoolstraat 64.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel even
telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610).
 Donderdag 18 april om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink

Het licht van Pasen
In het licht van Pasen
in zijn dood gedoopt
wordt het graf verlaten
de opgestane Heer geloofd!
 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen bij

de redactie.

Coby Poelman-Duisterwinkel

