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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE
 0575-546349 www.ontmoetingskerk-eefde.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

KERKDIENSTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Koffiedrinken na de dienst.
Voor live-uitzendingen en terugkijken:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst.
Auto-ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder.
(zie Dienstenrooster)

Voorzitter: Dhr. E. W. Brouwer
: brouwer.ew@gmail.com
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo
 : monique.dolman@outlook.com
Ontvanger Protestantse gemeente Eefde:
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink
 : mbocktingPGE@hetnet.nl

PREDIKANT

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Vacant

Dhr. G. J. Kale, : gtkadevr@gmail.com

MELDPUNT ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte
: 474393
: 513637

Mw. R. Simonis
Dhr. J. van Raamsdonk

KERKENRAAD
Voorzitter: Mw. T. Drewes, : trix.drewes@xs4all.nl
Scriba: Mw. M. E. Adriaanse
: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde

 510512
 542808

Dhr. N. Jansen

 06-14867210

ORGANIST
Mw. T. Hinloopen

 06-21563940

Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com
Munten telefonisch te bestellen
Als de betaling binnen is kan telefonisch een
afspraak worden gemaakt.

Mw. R. van Bosheide, : r.vanbosheide@upcmail.nl

Coördinatie koffie/thee kerkdiensten:
Mw. B. Aalderink

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3
 06-12658924
Secretaris: Mw. E. Meijer, : eelkehinkmeijer@ziggo.nl  846638
Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)
Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries
: g.kale@versatel.nl
OUDERLING Mw. H. Roebers-Zwiers

Dhr. K. Ornée, : ornee001@kpnmail.nl

Contactadres: Dhr. H. Krol
: hommekrol@kpnmail.nl

 474393

 540976

 540296

 510812

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

 513637

 542430

POSTZEGELS EN KAARTEN

Mw. M.(Margarethe) Massink, : madmassink@kpnmail.nl
Kosterstelefoon (uitsluitend kerkelijke zaken)
 06-83159867

Voorzitter: Dhr. J. van Raamsdonk (ouderling)
: ko.vanraamsdonk@live.nl
Mw. R. Simonis (ouderling)

 511819

BLOEMENFONDS (voor gemeenteleden)
EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. L. van Meggelen

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

 494009

BLOEMENCOMMISSIE ( voor de eredienst)

KOSTER

 06-25516989

 541318

COLLECTEMUNTEN

Mw. N. Roeterdink, : roete094@planet.nl

CANTOR-ORGANIST

 542430

 542305

 540609

KERKVENSTER
Kopij sturen naar : kerkvenster.eefde@gmail.com
of naar Dhr. B. Drewes, Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde
Zie: Colofon Kerkvenster

 510512

KERKBRIEF
Samenstelling: Dhr. W. Volkers
: w.volkers@kpnmail.nl

 511819

WEBSITE ONTMOETINGSKERK

 517391

Berichten sturen naar:
: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink

 512610

 548830

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis

 511232

Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde (bloemen)
Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden

NL79 RABO 0373 7111 15
NL12 RABO 0301 4160 87
NL79 RABO 0322 3006 30
NL02 RABO 0322 3025 01
NL51 INGB 0006 8605 91
NL21 RABO 0386 7181 13
NL37 RABO 0322 365 309

Kerkbalans en Vrijwillige bijdrage
Collectemunten
ook Verjaardagsfonds
t.g.v.: altijd doel/reden vermelden
bijdrage Kerkvenster
koffieconcerten
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KERKVENSTER
april 2020
Van de redactie
COLOFON:

Hierbij het aprilnummer van Kerkvenster.
Met natuurlijk veel aandacht voor de gevolgen
van het Corona virus. Wie had gedacht dat we
op deze manier in de 40dagentijd zouden
belanden? Het vraagt zorg voor elkaar en ook
om creativiteit en nieuwe wegen. We trekken
ons niet terug achter gesloten deuren. De
klokken blijven luiden: de Trooster, en ook de
Roeper… tot ook de Juicher weer mee kan
doen.
PKN scriba De Reuver gaat in op de vraag
‘wat kunnen we doen?‘ Ook de kerkenraad
komt met antwoorden: zo gaan we proberen
de kerkdiensten zoveel mogelijk via internet
door te laten gaan! De uitzendingen kunt u
aanklikken op de website van de kerk. Vraag
hulp als u daarbij hulp nodig hebt en help
degene die hulp nodig heeft.

Kerkvenster is het maandelijkse
informatie- en mededelingenblad
van de Protestantse Gemeente
Eefde.
Redactie:
Bolina Aalderink
Maps Adriaanse
Hennie van der Burg
Laura van der Burg (voorblad)
Annie Nijenhuis
Anneke Nijkamp
Arie Zuidema
Eindredactie:
Boudewijn Drewes
Jannie Zoerink :06-42514046
Redactieadres
voor het aanleveren van kopij:
Boudewijn Drewes,
Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde
 0575 510512
 kerkvenster.eefde@gmail.com

We kijken terug op een goed afscheid van
ds. Arie Broekhuis met een mooie bijdrage van
hem en Wieke, aangevuld met een aantal
foto’s, gemaakt door Wijtse Doevendans.

Dupliceren:
mv. Wijkstra:
 ly.wijkstra@gmail.com
: 540220

Op weg naar Pasen!

INHOUD:
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
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KERKENRAAD: besluiten i.v.m. CORONA
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COLLEGES

15

TAAKGROEPEN
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DIVERSE BERICHTEN

19

ACTIVITEITEN-AGENDA

20

Bezorging:
dhr. H. Hagelstein
: 540208
Bezorging digitaal:
dhr. W. Bieleman
Aan- en afmelden:
 kerkvensterdigitaal@gmail.com
Volgend Kerkvenster:
Kopij kunt u tot uiterlijk maandag
20 april 20.00 uur sturen naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactie-vergadering:
donderdag 23 april, 9 uur
Nietploeg:
donderdag 30 april
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alleen internet DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
Datum en tijd

29 maart

Voorganger

ds. C. Janssen, Borculo

ds. J. Kool, Vorden

Bijzonderheden
Kleur
Diaconale
Collecte

40dagentijd

Palmpasen

Paars
Kledingactie Oost
Europa

2e collecte

Beeld en geluid

Paars
Kerk in Actie
Werelddiaconaat
Oeganda
Jeugdwerk JOP

Auto Ophaaldienst
Koffie/theedienst
(9.15 uur)

geen

geen

H. Slurink
Tel. 515446

geen

geen

geen

Datum en tijd

10 april in Epse
19.30 uur
ouderlingen
mw. R. Roebers
mw. T. Drewes
Goede vrijdag

11 april in Eefde
20.30 uur
ds. D. Bargerbos, Gorssel

12 april

Paaswake
Schrift en Tafel
Wit
Kerk in Actie
St. De Kleine Arbeider

Pasen
1e zondag Paastijd
Wit
Kerk in Actie
St. De Kleine Arbeider

Voorganger

Bijzonderheden
Kleur
Diaconale
Collecte

Rood
Geen collecte

10 uur

5 april

10 uur

APRIL 2020
9 april in Gorssel
19.30 uur
ds. D. Bargerbos, Gorssel
Witte donderdag
Schrift en Tafel
Wit
Kerk in Actie
St. De Kleine Arbeider

10 uur

ds. J. Bruin, Zutphen

2e collecte

Geen collecte

Plaatselijk pastoraat

Paascollecte

Auto Ophaaldienst
Koffie/theedienst
(9.15 uur)

W. Volkers
Tel. 512610

E. van Zeijts
Tel. 473336

A. Aalderink
Tel. 514151

geen

geen

geen

NB: De vorm van de diensten na 5 april zijn onder voorbehoud. Volg de website.
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken.
Ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Daar kunt u de uitzending aanklikken.
Of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
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 kerkdienst.
Wilt u dit voor dienst melden bij de koster?
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
Datum en tijd
Voorganger

APRIL 2020

19 april
10 uur
mw. ds. I. Pijpers,
Zutphen
2e zondag Paastijd

26 april
10 uur
ds. C. Brevet, Deventer
3e zondag Paastijd

3 mei
10 uur
ds. R.G.E. Lutmers,
Den Haag
4e zondag Paastijd

Kleur
Diaconale
Collecte

Wit

Wit

Wit

IKA vakantieweken

Hassinkhof

2e collecte

Aanschaf liedboeken

Oikokrediet

Auto Ophaaldienst

H. J. Zoerink
Tel. 5121989

J. L. Bosma
Tel. 06 44500157

J. Strijker
Tel. 06 21940742

Koffie/theedienst
(9.15 uur)

Alie Kloosterboer
Dirkje van Zeijts
Diny Wagenvoort

Jannie Dijkerman
Jan Brummelman
Truus Brummelman

Annie de Boer
Rikie Poelert
Bea Vrouwerff

Bijzonderheden

DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk

Diensten in De Borkel

op maandag 14.30 uur, restaurant
geen recente opgave

op zaterdag 16.00 uur

Iedereen is welkom.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en SpijkHoeve.

Onder voorbehoud:
25 april mw. J. Ruiterkamp

De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
onder voorbehoud
03 april pastor G. Pols
09 april pastores R. Rijk en R. van Veen
10 april pastores R. Rijk en R. van Veen
11 april pastores R. Rijk en R. van Veen
17 april pastor D. Koldenhof
24 april ds. W. de Bruin
01 mei pastor R. Rijk
Na afloop is er de mogelijkheid samen koffie
te drinken.

Oecumenische middagpauze-diensten,
elke donderdag 12.15-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
Onder voorbehoud:
02 april ds. R.W. Heins
09 april ds. S. A. Meijer (witte donderdag)
16 april pastor mw. G. Pols
23 april ds. W. Stolte
30 april mw. Ds. I. Builtjes-Faber
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TER OVERWEGING
We denken vaak dat we grip
hebben op het leven. Maar nu
heeft het coronavirus grip op óns,
op onze samenleving. Wat kunnen
we doen?
Deze meditatie sprak PKN scriba ds. René de
Reuver uit tijdens de kapelviering die op
zondag 15 maart werd uitgezonden op NPO2.
Het is een bijzondere zondag vandaag: een
zondag waarop veel kerken dicht zijn, maar
waarop we toch met elkaar verbonden zijn.
Ruim 30 jaar geleden, uitgerekend op deze
zondag - de derde in de Veertigdagentijd - ben
ik bevestigd tot predikant. In die 30 jaar
gingen elke zondag de kerkdeuren open. Maar
niet vandaag. En waarschijnlijk volgende week
ook niet, en die week daarop ook niet. Een
unieke situatie in ons land.
Stopt nu het evangelie? Gaat de lofzang niet
meer door? Goddank niet. Er zijn allerlei
andere mogelijkheden - zoals deze
kapelviering - om met elkaar toch het
evangelie te horen en de lofzang gaande te
houden. Het evangelie is gewoon niet te
stuiten. Ook niet in ons land. En daarom is het
bijzonder dat we hier zijn. Dat we vandaag
woorden lezen, die door de eeuwen heen heel
vaak op deze zondag zijn gelezen.
De zondag van vandaag heet ook wel
‘Ogenzondag’. Zondag Oculi. Een tekst uit
Psalm 25 staat centraal. Toen ik die tekst er
weer bij pakte, was ik erdoor getroffen hoe
actueel hij is, juist nu. Ik lees u de tekst voor
(vers 15-17):

Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer U tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.

Angst heeft ons te pakken. Ons, mensen die
vaak denken dat wij de grip op de dingen
hebben. De grip op het leven, de grip op
situaties. De grip op ... vult u maar in. Het
blijkt nu bijna omgekeerd te zijn. Het virus
heeft grip op óns. En we zijn er nauwelijks
tegen bestand. Niet tegen het virus, niet tegen
mensen die ziek worden ten gevolge van het
virus. We zijn trots op onze gezondheidszorg,
maar is die wel toereikend? Zijn er wel
ziekenhuisbedden genoeg? Zijn de doctoren
straks nog wel beschikbaar?
We verliezen daarmee niet alleen de grip op
het virus, maar ook zo'n beetje op ons leven.
Op ons samenleven. De samenleving raakt
ontwricht. Het leven valt stil. De economie
krijgt harde klappen. Dat maakt ons bang. En
ook verward. Hoe kunnen we hiermee
omgaan? Hoe kunnen we ons ertegen
wapenen?
Veel mensen zitten thuis. In quarantaine, of
gewoon omdat hun baas gezegd heeft: je
moet thuiswerken. Gelukkig kunnen we thuis
nog wel volgen wat er in de wereld gebeurt.
We kunnen naar het nieuws kijken. Maar
zodra je de tv aandoet, zie je de triomftocht
van het virus. Wéér meer besmettingen. Wéér
uitbreiding. Wéér strengere maatregelen. En
als je al de moed hebt om nog even langer te
kijken, dan zie je wellicht de verschrikkelijke
beelden van vluchtelingen.
Kinderen. Mannen en vrouwen. Ontredderd.
Bijvoorbeeld in het kamp op Lesbos, Moria.
Moria, dat is de berg waar God aan Israël de
Thora, de leefregels, de regels van het leven,
gaf. Wat een schril contrast.
Het maakt ons bang. Verbijsterd. Ontredderd.
Wat staat ons te doen? Nou ja, misschien
allereerst - heel nuchter - gewoon de
voorschriften opvolgen die de overheid geeft.
Om, voor zover dat in ons vermogen ligt - het
virus in te dammen. Doen, dat opvolgen.
Ten tweede: we kunnen politici aansporen om
hun nek uit te steken voor kwetsbare mensen.
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Voor eenzame mensen. Voor die kinderen
daar in het vluchtelingenkamp op Lesbos. Om
die een beetje perspectief te bieden.
En dan ten derde - en daar gaat het over in de
psalm: we kunnen onze ogen richten op God.
We kunnen bidden: God, geef ons in deze
duisternis een klein beetje licht. Wie verlangt
daar niet naar? Naar licht dat nooit meer
dooft, dat sterker is dan de duisternis. Is dat
niet een heel diep verlangen van ons mensen,
van ons allemaal? Daar gaat het ook om in
Psalm 25.
Ik houd mijn oog gericht op de HEER. Op God,
de bron van het licht. Je hoeft de Bijbel maar
open te slaan: het allereerste woord van Hem
is 'licht'. Zonder licht kunnen wij niet
leven. Ook niet in de huidige situatie. Zonder
licht groeit er niet eens leven. God is de bron
van het licht. En van het leven.
Vandaar die oproep in de psalm. Als je die
leest, dan merk je dat Davids leven - ook al
was hij koning - ook door donkerte heenging,
en door diepte. Benauwdheid, angst,
gevangenschap, alleen-zijn. Hij wist er
allemaal van. En in die donkerte richtte hij zijn
ogen op God. Op God, omdat hij ervaren had,
wist, geloofde, erop vertrouwde: U bevrijdt.
Uw licht is sterker dan de duisternis. U bent
genadig. U laat mij niet in dat donker zitten,
maar ziet me, en wil me telkens weer in uw
licht trekken, zodat ik weer verder kan. Dát

Zon
schilderij van
Jeltje Hoogenkamp

was de ervaring van David. Vandaar dat hij
zichzelf als het ware opriep om zijn ogen te
richten op God.
Wij horen vandaag dit woord, op deze
‘Ogenzondag’. Het wordt ons aangereikt
vanuit de traditie van de kerk. Richt je ogen op
God. Want als Hij, de bron van het licht, ons
voor ogen is, dan valt zijn licht ook weer op
ons leven. Voor onszelf, maar natuurlijk
evenzeer voor de mensen om ons heen.
Dat woord uit die psalm is een bemoediging,
een aansporing, maar het verruimt
tegelijkertijd je blik. Want als je zelf in het licht
staat, krijg je ook oog voor die ander. Voor die
vrouw die nu thuiszit, waar de kinderen niet
meer kunnen komen vanwege het
coronavirus. Haar angst voor besmetting. Dat
je denkt: laat ik even bellen. Laat ik even een
kaartje sturen. Laat ik iets van me laten horen.
Zodat die eenzaamheid even doorbroken
wordt.
In dat licht zie je ook ineens dat kind, daar in
dat kamp Moria. Zonder toekomst daar. Is het
licht niet evenzeer voor hem of haar bestemd?
In uw licht zien wij het licht. Psalm 25 is een
bemoediging. Om midden in het donker de
ogen te richten op God. Om zijn licht op je
leven te laten vallen, en ook op het leven van
de ander. Zodat je zelf ook een beetje een
lichtdrager in deze donkere wereld wordt.
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DE GEMEENTE BIJEEN
Een dankbaar mens schrijft
Het lijkt zo gewoon, zo voorspelbaar.
Predikant neemt afscheid en wijdt daar
dankwoorden aan bij wijze van terugblik.
Gemeente gaat voort en voor de predikant
geldt ‘Alleen maar vrije tijd’ , aldus naar een
titel van een boek van ds. Nico ter Linden.
Neemt u van mij aan dat ik kan terugzien op
een prachtig afscheid dat mij als een weldaad
zal bijblijven. En dat geldt ook voor Wieke.
Samen met de kerkenraad is uitgewisseld wie
de afscheidscommissie zouden gaan vormen.
Vervolgens is vooral met de driekoppige
afscheidscommissie Tjerie Kale, Jannie Zoerink
en Wim Volkers, onze onbetwiste nestor, een
programma op maat gemaakt en uitgevoerd
zoals ik me dat wenste. Zij tekenden ook voor
de fraaie uitnodiging die aan alle gasten werd
gestuurd.
Er was de dienst waaraan de muzikanten heel
wat uren voorbereiding hebben besteed. De
cantorij was uiteraard van de partij. Er klonk
fluit-, piano- en orgelmuziek. Diverse stukken
waren op mijn verzoek gekozen en werden
uitgevoerd door Nico Jansen, Christa
Kelderman, en Tooske Hinloopen en als grote
verrassing was daar Bolina Aalderink die Ken
je mij, van Trijntje Oosterhuis, zong!
En ja, toch even over geld. De diaconale
collecte in de dienst voor de St. Leergeld heeft
een prachtig bedrag opgeleverd, ruim € 400.
Fijn dat de diaconie (en kerkenraad) mij de
ruimte gaf dit collectedoel te mogen kiezen.
Dankbaar ben ik voor alle mooie en goede
woorden die tot mij kwamen, de zegen in de
dienst zelf van collega Daan Bargerbos, de
toespraak van Daan en het cadeau namens de
collega’s uit ‘oud-Gorssel e.o.’, de warme,
weloverwogen woorden van onze voorzitter
Trix Drewes, de ontspannen spreekstalmeester Wim Volkers, de woorden van onze
goede vriend Joop Jansen Schoonhoven, en de
woorden van onze dochter Marthe die ons
daarmee zoveel teruggaf. Er was de prettige
samenwerking in het Hart met Barry de Weerd
en zijn medewerkers.

En ja, het mooie geschenk door u
bijeengebracht, allereerst natuurlijk het
kunstwerk van Gerard Ursem (Schepping van
alle groen) en het kwintet cadeaubonnen
waarmee zoveel leuks is te bedenken, het
boeket bloemen voor Wieke, boeken en
bloemen, e-mails en brieven, tekeningen van
de kinderen uit de ad hoc kindernevendienst.
En daarnaast brieven en kaarten en diverse emails met warme woorden en herinneringen.
Namens de St. Georgengemeinde Dessau
waren Dorothea en ds. Justus Strümpfel in ons
midden, wat een verrassing en een moeite.
Er waren veel familieleden, vrienden en
kennissen, niet allemaal even thuis in het
kerkelijke leven, die lieten weten zo genoten
te hebben van de ontspanning, de prettige
sfeer en warme ontvangst en het samenzijn
op deze dag. Een compliment voor onze
gemeente.
Zovelen van koffieploeg tot kosters droegen
eraan bij om er een prachtig afscheid van te
maken dat ons zal bijblijven. Wat een inzet om
alles goed te laten verlopen. Onze
kleinkinderen waren heel trots om te mogen
helpen bij het luiden van de klokken.
Zoveel jaren hebben we samen opgetrokken,
met soms roerige tijden, maar de tijd gaat
voort en met dank aan mijn ouders heb ik
geleerd om juist en vooral alle goede
momenten en ontmoetingen vast te houden.
En daar dankbaarheid, voldoening en
bevestiging uit te putten. En dat doe ik.
Nu breekt voor Eefde een nieuwe tijd aan van
bezinning. Welk verlangen drijft ons? Wat
vraagt Christus van ons in deze tijd? Waar
hopen we op? Eefde gaat op zoek naar een
nieuwe predikant die op zijn of haar wijze de
gemeente bij haar roeping wil bepalen, en
met een nieuwe invalshoek straks onder u zal
zijn.
Ik ben dankbaar voor alle jaren in Eefde,
waarin ik me aanvaard wist met al mijn
mogelijkheden en mijn grenzen, met mijn
lastige en prettige kanten.
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Hoe bijzonder dat je met zoveel voldoening
terug kunt zien op je werkzame leven, op de
ontmoetingen, de diensten, ach zoveel om op
te noemen. Een dankbaar mens, zeker.

Een hartelijke groet van ons beiden, vrede en
alle goeds,
Arie Broekhuis en
Wieke Broekhuis-den Besten
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MEELEVEN

Herman van Bosheide overleden
Namens de familie van Herman van Bosheide
stel ik u door middel van onderstaande tekst op
de hoogte van het overlijden van Herman. Deze
tekst is geschreven op 18 maart.
De voorbereidingen voor de uitvaart waren toen
in volle gang. Op het moment dat u dit leest
heeft de uitvaart inmiddels plaatsgevonden op
zaterdag 21 maart 2020.
“Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de
Heer.”
Zondag 15 maart is Herman Johannes van
Bosheide overleden. De bovenstaande tekst
koos hij zelf uit voor op de rouwkaart.
Herman wist al een tijdje dat hij ernstig ziek was
en binnen niet al te lange tijd zou overlijden. Hij
had duidelijke wensen met betrekking tot zijn
uitvaart en deze werden allemaal opgeschreven.
Hij wilde graag dat er een kerkdienst zou komen
en een condoleance in het Hart. En hij gaf aan
dat hij het heel fijn zou vinden voor zijn vrouw
Rietje als zij in de week tussen zijn overlijden en
de uitvaart bezoek thuis kon ontvangen. Hij
wilde graag thuis opgebaard worden.
Niemand had toen kunnen bedenken in welke
situatie we als land nu zouden verkeren. Een
zeer onzekere tijd waarin ook voor een uitvaart
strenge maatregelen gelden.
Het is erg verdrietig voor de familie van Herman
dat een aantal wensen van Herman niet door
kunnen gaan in verband met die maatregelen. Zij
hebben echter de kracht gevonden om hiermee
om te gaan en de uitvaart van Herman zo
persoonlijk mogelijk vorm te geven.
Veel van de wensen van Herman kan zijn familie
naleven. Herman blijft tot op de dag van de
uitvaart thuis. Zijn wens om in een witte
rouwauto naar de begraafplaats te gaan kunnen
we vervullen.
In een zeer kleine kring wordt in de Aula Gorssel
een afscheidsplechtigheid gehouden. Herman
had hiervoor Ko van Raamsdonk al benaderd en

Ko wil dit graag voor hem doen. Er zal worden
geluisterd naar muziek die Herman had
uitgezocht. Het mooie Grande Liturgie
orthodoxe slave Otche Nach zal klinken en ook
een koorgedeelte uit de Lukas Passion zal
worden gedraaid. Als Bijbellezing voor de dienst
koos Herman voor psalm 146. Deze wordt
voorgelezen door Ko. De dochter van Herman zal
het levensverhaal van haar vader vertellen en
leest een gedicht voor.
Na de dienst brengt zijn familie hem naar zijn
laatste rustplaats op de gemeentelijke
begraafplaats te Gorssel waar Ko naar de wens
van Herman Romeinen 14 vers 7-9 voorleest en
zal afsluiten met het bidden van het Onze
Vader.
Helaas is er geen mogelijkheid om de familie van
Herman persoonlijk te condoleren. Zij vinden het
erg fijn als u in de tijd na de begrafenis hen eens
opzoekt.
Namens de familie van Herman wil ik u
bedanken voor de mooie kaarten, bloemen en
telefoontjes die zij mochten ontvangen.
Deze warme blijken van medeleven doen hen
erg goed.
Namens de familie Van Bosheide,
Bolina Aalderink
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Gemeenteleden elders en weer thuis:
De heer H. Nijenhuis verblijft in de Borkel, afdeling Orchidee

_____________________ -------------------------------------------___________________________________________________________________________
Komen en gaan – mutaties t/m 17 maart 2020
Uitgeschreven:
Scheuterdijk 31A 7211 ES: de heer J. Donderwinkel,
Kapperallee 34 7211 CG: mevrouw B.A. klein Bleumink.
Rustoordlaan 31B 7211 AV: mevrouw A.C. Rakhorst – Martens.
Zuidwiek 10 7211 GJ: de heer J. Schuilenburg (29-08-1976).
Verhuisd binnen de gemeente:
Lintelostraat 71 7203 CT Zutphen: de heer en mevrouw A. Klein Hulse – Kamphuis, naar Van
Dorenborghstraat 15 7203 CA Zutphen.

Overleden:
Op 15 maart 2020: de heer H.J. van Bosheide, Teenkweg 14 7211 EV
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
Besluiten in verband met het
Corona virus
Juist in deze tijd van onzekerheid is het
belangrijk dat we ons met elkaar verbonden
weten. Het is belangrijk juist nu met elkaar in
contact te blijven, er te zijn voor de ander en
kracht en inspiratie te ontvangen uit de
ontmoeting met God en elkaar.
Daarvoor willen we als kerk en kerkenraad ons
inzetten binnen de ons gegeven mogelijkheden.
Het moderamen van de kerkenraad heeft een
aantal lijnen uitgezet en besluiten genomen voor
de periode tot 6 april.
Er kunnen zich intussen nieuwe ontwikkelingen
aandienen die om andere besluiten vragen.

We gaan uit van de regels die landelijk bekend
zijn gemaakt en laten ons leiden door wat de
landelijke kerk aan adviezen en suggesties
doorgeeft.
De website van onze kerk wordt de komende tijd
belangrijk om op de hoogte te blijven en mee te
doen. Wij doen een beroep op u om de mensen
die geen of moeilijk toegang hebben tot de
website te helpen en te informeren.

www.ontmoetingskerk-eefde.nl
Wat doen wij als Protestantse Gemeente Eefde?
We zetten de besluiten hierna op een rij.
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Corona: wat doen wij als
Protestantse Gemeente Eefde?
De kerkdiensten gaan door vanuit de kerk,
zonder kerkgangers. De vorm zal anders zijn,
maar alles komt aan de orde.
U kunt het via internet volgen op uw tv,
computer, laptop, Ipad of smartphone.
Het handigste kunt u gaan naar de website van
de kerk. www.ontmoetingskerk-eefde.nl
Daar kunt u de uitzending en het terugkijken van
de kerkdienst aanklikken.
Of u gaat naar kerkdienst gemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477Ontmoetingskerk-Eefde
Bij de kerkdienst hoort de kerkbrief. De
kerkbrief kunt u ook vinden op de website van
de kerk.
Leden van wie we weten of vermoeden dat ze
geen internet gebruiken, krijgen een papieren
kerkbrief in de brievenbus. Als u er geen krijgt en
er wel één wilt hebben, vraag dan uw
contactpersoon ernaar.
Op de website van de kerk zullen we de
komende tijd alle informatie zetten over het
reilen en zeilen van onze gemeenschap. Dus kijk
daar regelmatig op.
Elke woensdagavond doen wij mee aan de
landelijke actie “klokken van hoop”. Dan zal één
van onze drie klokken, namelijk de Trooster (een
toepasselijke naam) worden geluid van 7 uur tot
kwart over 7 als teken van verbondenheid en
bemoediging. Dan is ook de kerk open, van 7 uur
tot half 8, voor iedereen die een moment van
rust en bezinning nodig heeft. Je kunt een
kaarsje aansteken, even tot jezelf komen.
Zegt het voort: het is voor het hele dorp!
De klokken luiden:
 als teken van hoop en troost voor alle
mensen: dat we samen denken aan en
bidden voor al die mensen die ziek zijn
of alleen thuis zitten.
 als signaal dat we samen respect hebben
voor al die hulpverleners die zich dag
aan dag inzetten voor de gezondheid
van medemensen



wie thuis is en de klokken hoort luiden,
kan een kaars voor het raam of lantaarn
voor de deur zetten als teken van
verbondenheid met elkaar.

De pastorale gesprekken met de ouderlingen of
Ds. Hannie van Boggelen gaan zoveel mogelijk
via de telefoon. Voor ds. Van Boggelen kunt u
bellen met het meldpunt, tel 513637, Ko van
Raamsdonk of 474393, Rita Simonis.
De diaconie heeft besloten dat we ons voor
hulpvragen aansluiten bij de landelijke actie
www.nietalleen.nl
Als u hulp nodig heeft kunt u bellen met 08001322. Dan wordt iemand in de buurt gezocht die
wil en kan helpen. U kunt zich ook opgeven om
te helpen via info@nietalleen.nl.
Dat neemt niet weg dat iedereen die acuut hulp
nodig heeft, voor zichzelf of voor een ander ,
altijd een medekerklid kan bellen om bij te
springen.
Alle andere geplande activiteiten voor de
periode tot 6 april zijn afgelast.
Wij houden u op de hoogte van veranderingen in
de plannen en verdere acties in april via de
website en de wekelijkse kerkbrief.

Tot slot
Wij hopen en verwachten door het nemen van
deze maatregelen met elkaar verbonden te
blijven en elkaar te bemoedigen.
Het moderamen vertrouwt op de kracht van
onze Protestantse Gemeente van Eefde, de
kracht van onze gemeenteleden.
Samen kunnen we heel veel. Samen, met onze
vertrouwde warme inzet in verbondenheid met
God en elkaar, mogen we gemeente zijn op onze
manier.
Deze tijd daagt ons uit om creatief te zijn.
namens moderamen en kerkenraad,
Maps Adriaanse, scriba
en Trix Drewes, voorzitter
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Gemeentegesprek 1 maart
Het gemeentegesprek op zondag 1 maart na de
dienst ging over de twee zaken die dit jaar
parallel lopen: het invullen van de vacaturetijd
en de samenwerking met de gemeente van
Gorssel/Epse.
Trix legde uit waarom er nog geen
beroepingscommissie is benoemd. Er zijn een
aantal stappen die we moeten doorlopen:
1. Eerst moeten we voor onszelf vaststellen hoe
wij gemeente (willen) zijn: een gemeenteprofiel
schrijven.
2. Daarna kunnen we vaststellen welke
professionaliteit we nodig hebben om ons daarin
te begeleiden en te ondersteunen: we schrijven
een profiel van een predikant en/of kerkelijk
werker.

Kerkenraadsvergadering 9 maart
De kerkenraad (KR) kwam op 9 maart bijeen. We
begonnen om zes uur met soep en een broodje,
zodat we ontspannen kennis konden maken met
onze twee helpers tijdens de vacaturetijd die
ook waren uitgenodigd: ds. Loes Kraan als
consulent en ds. Hannie van Boggelen als
predikant in hulpdienst voor het pastoraat.
Na een snelle opruimronde konden we precies
op tijd om half acht beginnen met de
vergadering.
- Er was eind februari een eerste
afstemmingsoverleg (AO) geweest. Daaraan
nemen vertegenwoordigers van alle colleges en
taakgroepen deel, zoals vroeger in de Kleine
Kerkenraad, en worden concrete plannen
besproken. Het wordt geleid door Yolan van Laar
en Bolina Aalderink vanuit de kerkenraad. Johan
Zoerink, die namens de diaconie aan beide
groepen deelneemt, had deze keer op zich
genomen om vanuit het AO verslag te doen
omdat Bolina er niet bij kon zijn.
- Johan rapporteerde dat het AO positief was
over de midwinterbijeenkomst in het Hart. Dat
was de kerkenraad ook, dus werd besloten

Suggestie van aanwezigen: meer een praktisch
ingesteld iemand dan een kamergeleerde.
3. De derde stap is: toestemming vanuit
‘Utrecht’ in verband met de financiën. Dat
bepaalt voor hoeveel uur we iemand mogen
werven.
4. De vierde stap is dan het samenstellen van
een beroepingscommissie. Daarover kwamen de
tongen los! Suggesties: jong én oud, kerkelijk én
minder kerkelijk, iemand uit Gorssel.
Trix vertelde tenslotte nog kort over de huidige
stand van zaken en de plannen in de
samenwerking met Gorssel/Epse. Binnenkort
komen de beide kerkenraden samen. Er komt
een coördinatieteam voor het vervolg van het
traject ter ondersteuning van de taakgroepen en
de kerkenraden.
Maps Adriaanse, scriba

hiermee door te gaan, en dan ook in de
voorbereiding mee te doen.
Verder werden er een aantal data vastgesteld
voor leerhuis, bijeenkomst met KR Gorssel/Epse,
extra vergaderingen voor vaststellen profielen
(inmiddels allemaal uitgesteld vanwege de crisis
door het coronavirus).
- Om acht uur kwamen Jan Bosma en Gerrit
Bannink, de opvolger van Jan als administrateur
van de diaconie, op bezoek om de jaarcijfers van
de diaconie over 2019 toe te lichten. De
jaarrekening was daarvóór al door de
kascontrole-commissie goedgekeurd en
geaccepteerd door het college van diakenen zelf.
Ook de KR kon zich geheel vinden in de cijfers en
het achterliggende beleid, zodat deze kon
worden goedgekeurd en getekend door preses
en scriba.
- De intentieverklaring om samen met
Gorssel/Epse ‘de ingeslagen weg van verkennen
naar aan elkaar wennen’ te intensiveren kon nu
ondertekend worden, nadat er tijdens en na de
gemeenteavond van 30 januari geen principiële
bezwaren uit de gemeente zijn gehoord. (De
datum van een feestelijke bevestiging door
beide kerkenraden gezamenlijk is, om
begrijpelijke redenen, voorlopig uitgesteld.)
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- Er waren vragen binnengekomen over de mast
die naast de toren was opgezet. Dit was van
tijdelijke aard vanwege groot onderhoud aan de
toren, om de communicatie niet te onderbreken.
Op de website is daarover een bericht geplaatst.
- Ds. Van der Brug uit Zutphen heeft zich bereid
verklaard om de Leerhuiskring voor het lopende
seizoen te leiden. (Ook hiervoor moest echter
nadien vanwege het corona virus de eerste
datum worden afgelast.)
Over het vervolg in seizoen ‘20/’21 zal overleg
met Gorssel/Epse worden gevoerd.
- Bij sommige diensten in het Spijk (Kerst, Pasen)
was ds. Broekhuis gastpredikant (Sutfene heeft
zelf twee geestelijke verzorgers in dienst voor
Zutphen en Eefde). Er wordt overlegd over de
situatie nu.
- Over het beleid ten aanzien van ‘Kerk in het
dorp’ werd alleen kort verkennend gesproken.
Een paar concrete opmerkingen zullen naar het
AO worden meegenomen.
- Er werd een aantal recente evenementen
geëvalueerd. Met name de Tafel van Hoop kreeg
veel positieve bijval. De band met de gasten
groeit, hun bijdragen in het geheel nemen toe,
de sfeer was heel gezellig. Ook over de
afscheidsdienst van ds. Arie Broekhuis was men
zeer te spreken. Hulde aan alle medewerkers
aan beide gebeurtenissen.
- Er was een brief van ds. Arie Broekhuis waarin
hij verslag deed over de themamiddag die op 23
januari is gehouden over het onderwerp
Zegenen of Inzegenen van een verbintenis tussen
partners van hetzelfde geslacht. De synode heeft
daarover in oktober van het vorig jaar een
besluit genomen dat het verschil zoals in de
Kerkorde staat, gehandhaafd blijft. Huwelijken

worden ingezegend, andere verbintenissen
worden gezegend. Onze gemeente heeft al jaren
geleden besloten dat bij ons geen onderscheid
wordt gemaakt en dat elke relatie hier kan
worden ingezegend. Die ruimte is er in de
kerkorde en zo staat het ook in onze plaatselijke
regeling. Tijdens de themamiddag werd dat door
de aanwezigen ook zo verwoord. Het merendeel
van de PKN-gemeenten volgt deze lijn. Er is
echter een beperkt aantal (orthodoxe)
gemeenten die hiertegen bezwaren blijft houden
en deze luid en duidelijk in de synode naar voren
weet te brengen. Om de mening van de
‘zwijgende meerderheid’ ook nog eens te laten
horen verzocht ds. Broekhuis de KR om een brief
naar de synode - via de classis, dat is de
geëigende weg - te sturen met ons standpunt.
De Kerkenraad was het daar unaniem mee eens.
- De plannen voor groot onderhoud aan de
pastorie vorderen gestaag. Dank zij de
ingeroepen hulp van een isolatieadviseur
(isolatie is het belangrijkste punt van de
renovatie) zijn offerte-aanvragen de deur uit.
- Er is een offerte binnengekomen van De Zalige
Zalm voor de ondersteuning bij het maken van
een eenmalig gezamenlijk blad met Gorssel/Epse
over de thema’s van verdergaande
samenwerking. De offerte werd geaccepteerd,
maar de uitdaging is om schrijvers te vinden die
het blad willen gaan maken. Er moeten uit beide
plaatsen twee redacteuren komen. Zij hoeven
lang niet alles te schrijven, er is veel kopij
beschikbaar, maar met behulp van het opmaakprogramma dat door De Zalige Zalm wordt
aangeboden moet er wel een mooi geheel van
gemaakt worden. Wie biedt zich aan?
Maps Adriaanse, scriba

Kerkvenster digitaal?
een vraag van de redactie:
Op dit moment worden er maandelijks 400
papieren Kerkvensters geproduceerd en bij u
thuisbezorgd.
Vanwege het Corona virus kunnen de niet-ploeg
en bezorgers niet bij elkaar komen en ook op
andere vrijwilligers moeten we zuinig zijn.
Het zou mooi zijn als we het aantal papieren
Kerkvensters tijdelijk kunnen verminderen.

Onze vraag: als u het goed vindt om Kerkvenster
alleen digitaal bezorgd te krijgen, wilt u dan een
mailtje sturen naar:
kerkvensterdigitaal@gmail.com
met vermelding van uw naam en postadres.
En wilt u ook vermelden: ‘tijdelijk’ of ‘blijvend’?
Als u aangeeft ‘tijdelijk’, dan ontvangt u na
verloop van tijd weer de papieren versie!
Met de hulp van Wim Bieleman en Henk
Hagelstein komt het in orde. Met dank!

15

COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten : Geen opgave

Collectedoelen:
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Eefde, of op NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Gorssel/Epse, met vermelding van datum en doel.
Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rekeningnummer
NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel.

Veertigdagentijd: 26 februari - 11 april
Het thema van Kerk in Actie in 2020 is: Sta op! Leef vanuit geloof, hoop en liefde.
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe
naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op’
tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot
leven. Hij gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister,
maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop: we mogen iedere dag
weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.
Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van
Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet
neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg. Sta op!
Daarom komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan
vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in
armoede of moeilijke omstandigheden. Doe mee, kom in beweging. Sta op!

Zondag 29 maart
Kledingactie Oost Europa
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar een actie
voor het inzamelen van tweedehands kleding, overig textiel en verbandmiddelen. Dit gebeurt in
samenwerking met de familie Te Wierik in Lochem (tel. 0573-254992). Zij beschikken over
verschillende contacten in Polen, Roemenië en Oekraïne Alles krijgt een goede bestemming. De
collectegelden worden gebruikt voor o.a. opslag- en transportkosten.
Zondag 5 april
Kerk in Actie Werelddiaconaat; Oeganda, kwetsbare vrouwen
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen
getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk
rondkomen.
Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze
vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Zij zorgen o.a. voor zaaigoed, zodat moeders zelf in
hun inkomsten kunnen voorzien en maken moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en
drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
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Witte Donderdag 9 april:
Kerk in Actie, Stichting De Kleine Arbeider
Dit project wordt de komende drie jaar ondersteund door de diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse.
Kerk in Actie werkt samen met de partnerorganisatie Stichting De Kleine Arbeider in Bogotá,
Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken op de markt of in de vuilnis in Colombia.
Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een
omgeving met veel
geweld en
drugsgebruik.
Stichting De Kleine
Arbeider is een
bevlogen organisatie
die onderwijs biedt
aan deze kinderen en
hen weerbaar maakt
om hun kansen op
een betere toekomst
te vergroten.
Wekelijks krijgen 60
kinderen hier een
vaktraining. Ook
ouders en vooral
tienermoeders
worden ondersteund.
Goede Vrijdag 10 april:
Stille Zaterdag 11 april:
Paas zondag
12 april:

geen collecten
Stichting de Kleine Arbeider, zie 9 april
Stichting de Kleine Arbeider. Zie 9 april

Zondag 19 april:
I.K.A vakantieweken
De I.K.A. (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek) organiseert vakantieweken voor mensen die
door een lichamelijke beperking niet meer in staat zijn om zelfstandig op vakantie te gaan. Ook
partners zijn welkom. De verzorging wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers.
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, voorzien van een- en tweepersoonskamers met eventueel
een hoog/laag bed en tillift. De vrijwilligers stellen samen met de predikant die meegaat een gezellig
en gevarieerd programma samen.
In de I.K.A. zijn de diaconieën van de Achterhoek en Liemers vertegenwoordigd en deze dragen ook
financieel bij.
Namens de diaconie van Eefde is Toos van ’t Veld contactpersoon, voor Gorssel/Epse is dat Gerda
Ruiterkamp.
Zondag 26 april:
Hassinkhof
De Hassinkhof in Gorssel is in 1994 ontstaan op initiatief van enkele ouders die voor hun
zoons/dochters met een beperking een huis zochten waar zij zo gewoon mogelijk kunnen leven,
wonen en gelukkig zijn. De Woningbouwvereniging IJsseldal en Philadelphia werden ingeschakeld en
werkten volledig mee. Boven wonen al jaren dezelfde 5 bewoners, die volledig zijn ingeburgerd in
buurt en dorp, de benedenverdieping wordt ingericht als logeerhuis, voor bijvoorbeeld tijdelijke
opvang, weekeind of week, voor mensen met een beperking.
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College van Kerkrentmeesters
KERKBALANS 2020
De actie kerkbalans 2020 zit er weer op. Wij als
rentmeesters willen hierbij alle trouwe
bezorgers/ophalers hartelijk danken voor het
werk dat zij verricht hebben.
De meeste leden van onze kerk hebben het
toezeggings-formulier ingeleverd. We moeten
nog het één en ander per post van de
familieleden die de financiën voor hun moeder
of vader doen, ontvangen. Dus we zijn er nog
niet helemaal.
Wij hebben al uw toezeggingen in bijna twee
dagen in het systeem gezet zodat alles op de
juiste manier verwerkt kan worden.
Ons nieuwe rekeningnummer is goed ontvangen.
Maak van dit nummer gebruik s.v.p.
Het thema dit jaar was ”Onze Kerk heeft heel
wat te bieden.”
Om hieraan een vervolg te kunnen geven, heeft
u ons financieel goed ondersteund.
De voorlopige cijfers geven een beeld van een
bijna gelijke toezeggingen als vorig jaar.
Hartelijke dank en zeer hoopgevend.
Zoals U allen weet loopt landelijk het aantal
kerkleden terug. Ook onze gemeente heeft
hiermee te maken door vertrekkende leden en
door overlijden. Maar u geeft ons door uw
toezegging ondanks alles, moed en …...
vertrouwen.

Enkele leden die onder de vaste kosten van
€ 40,00 - welke wij aan de landelijke kerk
moeten afdragen - geven of toezeggen, willen
wij nog eens benaderen om dit uit te leggen. Het
is van groot belang dat voor ons allen duidelijk is
hoe de zaak landelijk en plaatselijk geregeld is.
Er waren dit jaar bijna geen op- en
aanmerkingen. Die er nog zijn, zullen worden
doorgegeven aan de ledenadministrateur en aan
Kerkvenster zodat alles goed komt.
Ons kantoor ( KKA ) zal de zaak in gang zetten op
financieel gebied. Het gaat inmiddels helemaal
goed met de verwerking, na vele jaren van
bijsturen.
Enkelen van u maken hun bijdrage nog steeds op
oude rekeningnummers over, maar.....dit gaat
stoppen. Dus let op: na maart van dit jaar werkt
het oude rekeningnummer niet meer. Graag snel
aanpassen in uw computer (het nummer staat
op het schutblad van dit Kerkvenster.)
Het jaar 2020 is een jaar waarin veel moet
worden gedaan en ondernomen. Dat zult u zeker
ervaren en merken. Doet u mee....
Wij blijven u informeren.
Evert Brouwer,
voorzitter C.v.K en
waarn. penningmeester

TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat & Eredienst
Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden en
ernstige ziekte
Voor de periode dat binnen onze gemeente de
predikantsplaats vacant zal zijn, is afgesproken
dat de Taakgroep Pastoraat & Eredienst de

meldingen van gemeenteleden over
ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte
zal coördineren. Dit geldt ook voor te maken
afspraken voor huisbezoek van ds. Hannie van
Boggelen.
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Pastoraat & Eredienst heeft nu een meldpunt
ingericht voor ziekenhuisopname, voor
overlijden en ernstige ziekte van gemeenteleden
en voor afspraken met ds. Van Boggelen. Dit
meldpunt wordt ‘bemenst’ door de ouderlingen
pastoraat Rita Simonis (tel. 474393) en Ko van
Raamsdonk (tel. 513637).
Meldingen ziekenhuisopname
Indien u een ziekenhuis opname wilt melden
dan kunt u dat doen bij het meldpunt.
Het bezoek aan gemeenteleden die in het
ziekenhuis verblijven wordt uitgevoerd door
ds. Dick van Doorn, in zijn functie als taakdiaken
voor ziekenhuisbezoek. Hij gaat in principe
alleen op bezoek bij gemeenteleden in het Gelre
ziekenhuis (locatie Zutphen) en het Deventer
ziekenhuis. Bij opname in een ander ziekenhuis
zal het bezoek anders worden geregeld door het
meldpunt. Als het gemeentelid weer thuis is
komt ds. Van Doorn in de regel één keer op
huisbezoek. Daarna ligt de pastorale zorg weer
in handen van de ouderlingen pastoraat.
In verband met de privacy wordt bij het melden
van een ziekenhuisopname gevraagd of van deze
opname melding mag worden gemaakt op de
kerkbrief en in Kerkvenster. Publiciteit biedt
andere gemeenteleden de gelegenheid om mee
te leven.

Meldingen overlijden en ernstige ziekte
Bij het melden van het overlijden van een
gemeentelid gaat een ouderling pastoraat op
bezoek bij de familie. Op wens van de familie
kan ds. Van Boggelen worden gevraagd de
kerkelijke uitvaart te leiden. De gemeente wordt
geïnformeerd door een afkondiging van
overlijden in de eerstvolgende kerkdienst.
Bij het melden van een ernstige ziekte zal een
ouderling pastoraat op bezoek gaan bij de zieke.
Eventueel kan ds. Van Boggelen worden
ingeschakeld om de zieke te bezoeken.
Aanvraag huisbezoek ds. Van Boggelen
Vanaf 1 maart is ds. Hannie van Boggelen
binnen onze gemeente beschikbaar voor
pastoraat bij crisis en rouw. Als u een beroep
op haar wil doen voor een huisbezoek, dan
kunt u dit aanvragen via de ouderlingen
pastoraat Rita Simonis of Ko van Raamsdonk.
Op 22 maart zal ds. Van Boggelen voorgaan in
de dienst en zich voorstellen. Deze dienst wordt
via internet uitgezonden.

Rita Simonis (tel. 474393) en
Ko van Raamsdonk (tel. 513637),
ouderlingen pastoraat

Taakgroep
Ontmoeting & Inspiratie
Uitstel van de expositie
De taakgroep heeft besloten om de expositie
van schilderijen van de kunstenaar Jeltje
Hoogenkamp die op zondag 5, 19 en 26 april in
de “Ontmoetingskerk“ zou plaats vinden
voorlopig uit te stellen.
In overleg met Jeltje Hoogenkamp hopen wij op
een later tijdstip alsnog de expositie te
organiseren.
Joke Bouwhuis

Doortocht, schilderij van Jeltje Hoogenkamp
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DIVERSE BERICHTEN

Paasgroetenactie 2020 Diaconie
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse
gevangenen in het buitenland. De afbeelding op
de paaskaart wordt onder leiding van een
justitiepredikant door gevangenen zelf
ontworpen. Aan de hand van het thema van de
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’,
werd een kruis van takken gemaakt, met als
tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de
Levende!
Ook onze gemeente doet mee aan de
paasgroetenactie. De planning was om zondag
29 maart tijdens het koffiedrinken na de dienst
deze kaarten te ondertekenen. Dat kan nu niet.
Wij zoeken nog naar andere mogelijkheden.
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, toch mag u ervan
overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht
wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is
een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Rineke van Emst

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van10:00 - 17:00
uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662.
Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl.
Volg ons ook op facebook voor het laatste nieuws:
wereld winkel Eefde.

In verband met de landelijke richtlijnen ter
voorkoming van besmetting met het Coronavirus en ter bescherming van onze klanten en
medewerkers is de Wereldwinkel ten tijde van
dit schrijven tot nader order gesloten tot met 6
april. Wij hopen dan weer open te kunnen gaan
en onze klanten te kunnen bedienen nog voor de
paasdagen. Maar wij volgen de landelijke
richtlijnen, die elk ogenblik weer kunnen worden
aangepast. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Maps Adriaanse
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ZING
Gepubliceerd op 15 maart 2020 door Christien Crouwel
Te midden van alle angst en zorgen rondom het Coronavirus, beginnen hier en daar ook andere
geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen? Zou de
pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudiger levensstijl of een nieuwe economie?
En zouden we als kerken daarin niet het voortouw kunnen nemen? Oude, vaak diep christelijke
waarden kunnen nieuwe betekenis krijgen: Rust en aandacht voor elkaar, zorg voor de schepping,
een duurzame levensstijl, een economie van het genoeg, ruimte voor persoonlijke reflectie en gebed.
De Ierse monnik Richard Hendrick OFM schreef de volgende tekst onder de titel Lockdown (vertaling
eronder), die hiertoe een aanzet geeft.

Vergrendeling
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van
lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van
rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
Vandaag bereiden kerken, synagogen,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier om naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
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Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.

En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.
Richard Hendrick, OFM
13 maart 2020
Bron: E-flits Raad van Kerken

ACTIVITEITEN-AGENDA APRIL
Zo
Wo
Zo

29 maart
01 april
05 april

Kerkdienst via internet
Luiden van de klokken van hoop 19.00 uur; kerk open van 19.00 -19.30 uur
Kerkdienst via internet
In de komende tijd wordt bekeken hoe de kerkdiensten na 5 april kunnen
worden vormgegeven. Dit wordt via de website en de kerkbrief bekend
gemaakt
Alle andere, eerder geplande activiteiten voor deze periode zijn afgelast
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Landbouw en visserij in een Afrikaans land.

Hier kún je een kijkdoos van maken!

