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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE 
ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE 

 0575-546349  www.ontmoetingskerk-eefde.nl  

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 
Mogelijkheid van kerkbezoek: zie overzicht Diensten en Website 
Voor live-uitzendingen en terugkijken: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 

KERKGEBOUW 
Sleutelbeheerder: Dhr. H. Meijer                                                846638 
: eelkehinkmeijer@ziggo.nl 

 
PREDIKANT Vacant 
 
MELDPUNT ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte 
Mw. R. Simonis (ouderling) : 474393 
Ds. H.E.  van Boggelen : 06-25044095 
: hevanboggelen@gmail.com 
  

KERKENRAAD 
Voorzitter: Mw. T. Drewes        510512 
: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl      
Scriba: Mw. M. E. Adriaanse       542808 
: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 
Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  
: bolinakeukenmeester@hotmail.com           06-25516989 
 

KOSTER 
Mw. M.(Margarethe) Massink   
: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Kosterstelefoon               06-83159867 

 

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP) 
Voorzitter:  Mw. R. Simonis (ouderling)     474393 
: ritasim1@hotmail.com                                                                                         

OUDERLING EREDIENST 
Marijke Fomenko                                                                  06-41662670 
: marijkefomenko@hotmail.com                                 
 
Bloemencommissie (voor de eredienst) 
Mw. N. Roeterdink,  : roete094@planet.nl     540976 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3           06-12658924 
: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl 
Verjaardagsfonds                                                                 06-12658924 
Postzegels en kaarten 
Mw. L. van Meggelen       510812 

 

ONTMOETING EN INSPIRATIE  (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries    511819 
: gtkadevr@gmail.com 

 
KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)  
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis           06-15620782  

 
CANTOR-ORGANIST 
Dhr. N. Jansen             06-14867210 

ORGANIST 
Mw. T. Hinloopen             06-21563940 

 
COLLEGE  VAN KERKRENTMEESTERS  
Voorzitter: Vacant 
: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo     541318 
 : monique.dolman@outlook.com    
Ontvanger Protestantse gemeente Eefde: 
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink     494009 
 : mbocktingPGE@hetnet.nl     
 

KERKELIJKE ADMINISTRATIE 
Dhr. G. J. Kale,  : gtkadevr@gmail.com    511819 
 

COLLECTEMUNTEN 
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com 
Munten telefonisch te bestellen en af te spreken   542430 
 

KOFFIECONCERTCOMMISSIE 
Dhr. K. Ornée,  : ornee001@kpnmail.nl    542305 
 

COMMUNICATIE (TAAKGROEP) 
Contactadres: Dhr. H. Krol      540609 
: hommekrol@kpnmail.nl 
 

KERKVENSTER 
Kopij sturen naar : kerkvenster.eefde@gmail.com 
of naar dhr. B. Drewes,  Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde   510512 
Zie: Colofon Kerkvenster 
 

KERKBRIEF 
Samenstelling:  Dhr. W. Volkers      512610 
: w.volkers@kpnmail.nl 
 

WEBSITE ONTMOETINGSKERK 
Berichten sturen naar: 
: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink     548830 

PGE  (altijd doel/reden vermelden)  NL02 RABO 0322 3025 01   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Collectemunten    NL12 RABO 0301 4160 87   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconie, ook verjaardagsfonds  NL79 RABO 0322 3006 30   t.n.v.   Diaconie Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkbalans    NL79 RABO 0373 7111 15   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkvenster    NL51 INGB  0006 8605 91   t.n.v.   Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde 
Koffieconcerten    NL21 RABO 0386 7181 13   t.n.v.   Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconale hulp bij bijzondere noden  NL37 RABO 0322 365 309   t.n.v.   Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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KERKVENSTER       
april 2021              

 
 

Van de redactie                                                

 

 

 

 

 

Beste lezers, 

 

Paasontbijt? Tja, het zit er dit jaar wéér niet in, een 
gezamenlijk Paasontbijt. We dachten nog van misschien mogen 
we weer naar de kerk. Ook dat gaat niet lukken. 

 

Maar we hebben een mooi vooruitzicht: heus, ooit komt er een 
dag, niet al te ver weg hopelijk, dat we weer gewoon bij elkaar 
mogen komen. En dan zitten we onbekommerd naast elkaar, 
we zingen uit volle borst, we stoten elkaar aan, fluisteren iets 
in het oor van de ander en geven gewoon de koffie door.  

 

De dingen die zó gewoon zijn en waar we zó naar terug 
verlangen.  

 

Paasmorgen, het lichtende begin van de ultieme eerste dag.  

Zalig Paasfeest! 

 

    Jannie Zoerink 
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COLOFON: 

 

Kerkvenster is het maandelijkse 
informatie- en mededelingenblad 
van de Protestantse Gemeente 
Eefde. 

 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Anneke Nijkamp 

Arie Zuidema 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

Dupliceren: 

mw. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. J. te Linde 

: 517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 
kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij  kunt u tot uiterlijk maandag 
12 april 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 15 april 9.30 uur 

Nietploeg: komt niet bij elkaar 

Distributie: donderdag 22 april  

 

Foto narcis: Boudewijn Drewes 
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The rythm of life 
 

’s Ochtends springt mijn poes op de 
vensterbank, miauwt grommend en trekt haar 
bovenlipjes op: ze ziet een prooi. Ik kijk naar 
buiten en zie de eksters die in de hoge boom 
zitten. Ze zijn al vanaf januari bezig met een nest 
aan het bouwen en kondigen mij een nieuwe 
levenscyclus aan.   

Voor de natuur heeft alles zijn tijd: in de herfst 
trekt ze zich terug om krachten te sparen. Als de 
lente in aantocht is, maakt ze zich klaar voor de 
bloei. Gek dat de mens juist de wintertijd 
volpropt met vergaderingen en de biologische 
klok inruilt voor kunstlicht. Om vervolgens juist 
in de zomer rust en vakantie te nemen. Dat is 
tegennatuurlijk, en toch doen we het allemaal. 
‘Monday I’ve got Friday on my mind’ zingt Oleta 
Adams in Rythm of Life en suggereert 
vervolgens: ‘Mother Nature, Father Time, maybe 

it’s the family of man’? Zijn we losgezongen van 
de seizoenen en haar kenmerken? 

Het Paasfeest en de afgelopen veertig dagentijd 
biedt ons de kans weer in het natuurlijk ritme te 
komen. We konden ons opmaken voor het Licht 
dat komt en dat ons energie geeft.   
Dit is het ideale moment om bij jezelf te rade te 
gaan: hoe ga jij 2021 anders beleven dan het 
vorige jaar? Wat geeft levenskracht? Welke 
keuzes maak je voor jezelf en voor een mooiere 
wereld? Wat laat je en waar investeer je in? Niet 
alleen mag je daarover nadenken in de tijd vóór 
Pasen, maar ook nu wanneer het leven rondom 
je zich opent. Laat ook je hart tot bloei komen, 
kom tot leven en vlieg de wijde wereld in! 

 

En mijn poes? Dat is een ‘binnenkat’ en laat de 
vogeltjes hun nest bouwen. Ze laat de natuur 
haar gang gaan, hoe tegennatuurlijk dat voor 
haarzelf ook is! 

 

 

 

 

 

Leander Grooten 

Pionier De nieuwe Rank Borculo e.o. en  

voorbereidend pionier Winterswijk 

 

 

 

 

Reacties welkom op info@leandergrooten.nl en  

Whatsapp: 06-14847818 

 OVERWEGING                       WOORD UIT DE REGIO        

  N E S T E L E N 

mailto:info@leandergrooten.nl
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     NB: Voor de laatste stand van zaken : volg de kerkbrief en de website 
 

U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken. 
Ga op internet naar:  “kerkdienst gemist” en kies: Eefde.   
Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken 
en de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 

 
Datum en tijd 

 
Donderdag 1 april  
19.30 uur 

 
Vrijdag 2 april  
19.30 uur 

 
Zaterdag 3 april 
20.30 uur 

Voorganger Dr. M. de Vries-Schot 
Ds. H. van Boggelen 
Dienst vanuit Eefde 

Dr. M. de Vries-Schot 
Ds. H. van Boggelen 
Dienst vanuit Gorssel 

Dr. M. de Vries-Schot 
Ds. H. van Boggelen 
Dienst vanuit Gorssel 

Bijzonderheden Witte donderdag  Goede vrijdag  Paaswake  

Kleur Wit Geen antipendium  
en stola 

Wit  

1e Collecte 
Diaconie 

St. de kleine Arbeider Geen collecte  St. de kleine Arbeider 

2e Collecte CvK Beeld en Geluid  Geen collecte  Geen collecte  

   

 
Datum en tijd 

 
4 april                      10.00 uur 

 
11 april             10.00 uur 

 
18 april              10.00 uur 

Voorganger Ds. H. van Boggelen  Ds. T. Menting 
Gendringen – Bontebrug  

Ds. D. van Doorn 

Bijzonderheden Pasen, 1e  zondag van de 
Paastijd 

2e zondag van de Paastijd 3e zondag van de Paastijd 

Kleur Wit Wit Wit 

1e Collecte 
Diaconie 

St. de kleine Arbeider  Kledingactie mevrouw te 
Wierik Lochem 

Hassinkhof 

2e Collecte CvK Plaatselijk Pastoraat  Oikocredit Kerkinterieur  

    

    

Datum en tijd 25 april                   10.00 uur   

Voorganger  Ds. L. van Prooyen -
Schuurman, Zutphen 

  

Bijzonderheden 4e zondag van de Paastijd   

Kleur Wit    

1e Collecte 
Diaconie 

Kerk in Actie Binnenlands 
diaconaat 

‘Vrolijkheid in 
Asielzoekerscentra’ 
 

  

2e Collecte CvK Plaatselijk Kerkenwerk    

DIENSTEN VANUIT DE ONTMOETINGSKERK                               APRIL  2021                      

 

 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Dienst in Het Spijk 
op maandag 14.30 uur, restaurant 
voorlopig geen diensten            

 

 

Diensten in De Borkel  
op zaterdag 16.00 uur 
geen opgave 
 
 

De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
geen opgave 
 
 

Oecumenische middagpauze-diensten 
elke donderdag  12.15-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 
voorlopig geen diensten.

 
 
 
 

 
Pasen – Feest van de opstanding 
Met Pasen vieren we het feest van de 
Opstanding. 
‘De Heer is waarlijk opgestaan’ heeft alle 
eeuwen door in de Paasnacht en op Paas-
morgen geklonken. 
In welke omstandigheden men zich ook 
bevond was dit de boodschap van hoop en 
bevrijding. Het doodse bestaan heeft niet het 
laatste woord, maar het leven in Gods liefde. 
Hij geeft je de moed om te leven. Dit feest 
vormt de basis van de wereldwijde kerk 
waarmee wij ons - juist in deze tijd - nog meer 
dan op andere dagen verbonden voelen. 
Zo vieren we ook dit jaar het feest van Pasen! 
Nu nog vanuit een lege kerk, maar verbonden 
met u en met jou die thuis dit feest 
meevieren. 
En we wensen elkaar een Gezegend Paasfeest 
toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vieringen in de Stille Week  
 

In de Stille Week 
De kerkdiensten in de Stille Week worden 

gezamenlijk door Eefde en Gorssel/Epse 

verzorgd. De diensten zijn online: op Witte 

Donderdag vanuit Eefde, op Goede Vrijdag en 

Stille Zaterdag vanuit Gorssel. Naast de zang 

van de cantor-organisten zingen enkele 

gemeenteleden mee; op Goede Vrijdag zal 

ook Cilianne van Kooten haar medewerking 

verlenen. Voor de dienst op Witte Donderdag 

zal op de websites van de kerken de liturgie 

geplaatst worden. Deze kan vooraf gedown-

load worden. De diensten kunnen gevolgd 

worden via de normale manier van 

‘Kerkdienstgemist’ of uw settopbox in 

combinatie met uw TV.  

Automatisch krijgt u de juiste viering te zien, u 

hoeft dus niet zelf naar de andere kerk te 

zoeken. (zie ook: Gezamenlijke diensten in 

Eefde en Gorssel/Epse) 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

BIJ DE DIENSTEN  
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Op Palmzondag begint de Stille Week. Het is 

de laatste week van de veertigdagentijd.  

In veertig dagen zijn we onderweg naar het 

feest van de Opstanding. We wachten in de 

stilte van ons hart op de dingen die komen. 

Jezus zal lijden en gaat zelfs zover dat Hij zijn 

leven geeft voor ons. Maar de dood heeft niet 

het laatste woord, want Hij staat op.   

 

‘Vrij en liefdevol’ 

De vieringen op Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en Stille Zaterdag vormen één dienst 

met een doorgaande lijn op weg naar Pasen. 

Het thema van deze Drie dagen van Pasen is: 

‘Vrij en liefdevol’. 

 

Op Witte Donderdag horen we hoe Jezus zich 

in vrijheid dienstbaar toont door de voeten 

van zijn leerlingen te wassen. En Hij nodigt ons 

uit aan Zijn tafel.  

Aan brood en wijn geeft Hij een nieuwe 

betekenis. ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’.  Zo 

vieren we het Avondmaal als teken van een 

nieuw verbond.  

 

 

Dat kan ook thuis door een eigen tafel te 

bereiden met een kaars of met bloemen erop. 

Daarop kan een stukje brood worden 

klaargelegd en een beker of glas met een 

kleine hoeveelheid wijn of druivensap of een 

ander soort sap. Vanzelfsprekend is het 

evengoed mogelijk om in gedachten en gebed  

deel te nemen.  

 

Op Goede Vrijdag lezen we de lijdens-

geschiedenis en het sterven van Jezus Messias 

om tot ons door te laten dringen hoe onvoor-

stelbaar groot Zijn liefde voor ons is dat Hij dit 

vrijwillig op zich heeft genomen en hoe 

waardevol we allemaal voor Hem zijn.  

We eindigen de dienst in stilte en het wordt 

donker, want als we het sterven van Christus 

gedenken is er geen licht meer, alleen nog 

maar leegte. 

 

Op Stille Zaterdag gaan we in stilte verder, 

nog onder de indruk van Goede Vrijdag. We 

wachten op het Licht van de Opstanding, want 

we weten dat de dood Hem niet kon 

vasthouden. We lezen bijbel-gedeelten over 

Gods verbondenheid met ons, die ons Zijn 

opdracht geeft mensen naar Zijn hart te zijn. 

We gedenken het moment waarop wij 

gedoopt zijn en Zijn Naam in één adem met 

onze naam geklonken heeft.  

Als we een eigen doopkaars hebben dan 

kunnen we die er thuis bij zetten. We beseffen 

dat we mogen leven en onszelf mogen geven 

vanuit de overgave van Christus aan ons. Zijn 

liefde mogen we doorgeven aan elkaar en aan 

de schepping. En we mogen vrijuit leven, 

omdat we bevrijd zijn van alle kwaad, schuld, 

lijden, angst en tekortkomingen, ook in deze 

tijd en in de huidige omstandigheden.  

We wensen u en jou een goede Stille Week 

toe uitlopend op Paasmorgen!  

 

 

Nico Jansen en Bert van Kooten, cantor-organisten,  

Ds. Hannie van Boggelen en dr. Margreet de Vries-Schot, voorgangers.  
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Wij gedenken 
 

Elisabeth Tadema 
            

      Bets 

       

*  Zeist, 27 augustus 1918   

†  Gorssel, 15 februari 2021   
    

 
Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar  
alles wat zij voor ons heeft betekend hebben wij 
afscheid moeten nemen, van mijn lieve 
schoonzus en onze tante Elisabeth Tadema, op 
de bijzondere leeftijd van 102 jaar. 
Zo heeft de familie haar overlijden bekend 
gemaakt. Ruim een eeuw oud mocht zij worden! 

En daarmee behoorde zij  -in bijbelse taal- 
gesproken tot de ‘zeer sterken’ en was zij ook 
het oudste kerklid van de protestantse 
gemeente in Eefde.  
Op een bijzondere manier nam zij een plaats in 
in de familie. Zelf had zij geen kinderen, maar 
haar drie neefjes Hans, René en Peter waren 
alles voor haar. 

 

Bets werd op 27 augustus 1918 samen met haar 
tweelingzusje Dicky in Zeist geboren, maar ze 
verloor haar zusje op 8 jarige leeftijd aan een 
hersenvliesontsteking. Ze verhuisde met haar 
ouders naar Eefde, waar haar broertje Piet werd 
geboren. Na de lagere school heeft ze de mulo 
gedaan en vond ze werk bij de machinefabriek 
IMZ in Zutphen, waar ze administratief werk 
deed.  

 

Naast haar werk was ze ook actief in de kerk in 
Eefde, met name bij de Zondagsschool.  

Voor haar werk bij IMZ - waar ze haar 40-jarig 
jubileum vierde - als ook haar inzet voor de kerk 
is ze koninklijk onderscheiden.  

 

 

 

 

Het geloof en de kerk hebben in haar leven altijd 
een belangrijke rol gespeeld. Voor velen was zij 
dan ook geen onbekende in de kerk in Eefde.  

 

Bets hield van autorijden en van fietsen en was 
actief met breien, puzzelen en vooral met 
borduren. Rond haar 90e jaar verhuisde ze naar 
de Borkel. Daar heeft ze nog fijne jaren gekend, 
al is ze door de verbouwing binnen de Borkel in 
die jaren 5x verhuisd.  Haar 100e verjaardag 
werd er uitbundig gevierd. Tot de leeftijd van 
101 ging alles nog goed. Maar door een 
herseninfarct werd het leven zwaar.  Maar ze 
klaagde niet en bleef opgewekt als altijd.  Ze was 
dankbaar voor alles wat het leven haar gegeven 
heeft. En hoewel ze niet getrouwd was en geen 
kinderen had, kreeg ze in de Borkel wel het 
meeste bezoek.  Wat veel zegt over haar 
betrokkenheid en haar aandacht voor anderen. 

Dankbaar voor dit leven hebben we haar 
toevertrouwd aan de Eeuwige, die nooit loslaat 
wat zijn hand begon. Haar gedachtenis zij velen 
tot zegen. 

 
Correspondentieadres: 
Fam. Tadema. 
Rudolf Steinerlaan 143 
7207 PV Zutphen 
 
Ds. Hannie van Boggelen 

 
 

 

MEELEVEN 
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WIJ GEDENKEN 
 

Gerrit Hendrik Hagelstein 
            

      Henk  

            

*  Wilp 6 mei 1932 

†  Eefde 6 maart 2021 EN DORP 

 
Op 6 maart jl. is onverwacht overleden Henk 
Hagelstein in de leeftijd van 88 jaar.  

Een gezegend leven is hem toebedeeld.  

 

Meer dan zestig jaar deelde hij in liefde zijn 
leven met Hennie Hagelstein-Wagenvoort. 
Hennie overleed in 2018. Ze kregen twee 
kinderen, Gerrit en Karin. Samen met hun 
partners Margreet en Carolien breidde de kring 
zich uit - met zeven kleinkinderen, hun partners 
en drie achterkleinkinderen  - tot een betrokken 
familie rondom Henk.  

 

Henk werd op 6 mei 1932 in Wilp geboren. Zijn 
leven speelde zich voor een groot deel af op het 
boerenerf. Hij had een bloeiend agrarisch 
bedrijf, te midden waarvan de kinderen 
opgroeiden en er mooie herinneringen aan over 
hebben gehouden.  
 

Met zijn brede interesse en grote nieuwsgierig-
heid begaf hij zich ook op het maatschappelijke 
erf, waar hij zich verdienstelijk heeft gemaakt bij 
verschillende raden, zoals de gemeenteraad en 
verenigingen als de Oranjevereniging en de 
Schietvereniging. 
 

Ook het kerkelijk erf kon op hem rekenen. Als 
‘baas’ van de ‘niet-ploeg’ kwam hij elke maand 
met een groep ouderen in de kerk om het 
kerkblad in elkaar te zetten en te nieten. Op 
deze manier zorgde hij voor onderlinge sociale 
contacten en hij organiseerde ook de uitjes.  

 

 

 

 

 

 

 

Henk was altijd bezig, deed  vele klusjes. In de 
kerkenraad nam hij de taak van toen nog 
kerkvoogd op zich. En in die taak was hij 
doeltreffend in het oplossen van problemen en 
tegelijkertijd ook heel sociaal.  

Op alle drie de erven viel één eigenschap op. Hij 
werd getypeerd als vredebewaarder, bemid-
delaar. Als er ergens problemen waren, 
probeerde hij dat in goed overleg samen op te 
lossen. Vanuit welke gedrevenheid Henk zijn rol 
vervulde, liet hij niet blijken. Misschien wel 
vanuit een  bepaalde nuchterheid,  als een echte 
Feijenoord-fan die hij was: ‘geen woorden maar 
daden’. Misschien ook wel doordat hij gegrepen 
was door die boodschap van liefde en vrede die 
hij als kind al had meegekregen. Dat alles bij 
elkaar, in voor- en tegenspoed,  maakte  hem tot 
de mens die hij geworden is.   

In de dankdienst in de Ontmoetingskerk hebben 
we het leven van Henk herdacht met woorden 
uit Lucas 10 en een lied van Hanna Lam:   
‘Het eerste woord zal vrede zijn,  
waar jij ook binnengaat,  
shalom voor jou, shalom voor mij,  
maak van dit woord een daad’.    

Dankbaar voor dit leven hebben we zijn leven 
toevertrouwd aan de Eeuwige.  

We wensen allen die hem dierbaar zijn, kracht 
en liefdevolle herinneringen toe in de tijd die 
komt. 

 

 

ds.  Hannie van Boggelen 
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Dankwoord van de familie Hagelstein 

 
Lieve mensen van de Ontmoetingskerk, 
 
Op 12 maart 2021 hebben wij afscheid genomen 
van onze vader Henk Hagelstein. Met een mooie 
dienst in de Ontmoetingskerk en een natte 
begrafenis in Gorssel.  
Wij konden dat doen dankzij de gastvrije 
ontvangst in jullie kerk en de leiding, hulp en 
ondersteuning van Hannie van Boggelen en een 
aantal betrokken kerkmensen.  
Onze vader is 88 jaar geworden en heeft met 
veel plezier deel uitgemaakt van jullie kerk.  
Veel dank aan jullie voor zijn afscheid in de 
Ontmoetingskerk en de vele jaren dat hij en 

onze moeder Hennie deel mochten uitmaken 
van jullie gemeenschap. 
Onze band met Eefde wordt daardoor weer een 
stuk dunner. Het is niet anders. 
 
Wij wensen jullie het allerbeste en Gods zegen. 
 
Met hartelijke groet, 
Margreet en Gerrit Hagelstein 
Camphuysenstraat 10 
3906 WV Veenendaal 
Tel. 0318-540616 / mobiel  06-55121281 
 

 

 
 
 
Mutaties in de ledenadministratie t/m    16 maart   2021 
 

Verhuisd binnen de gemeente: 

de heer en mevrouw H.T. Braakhekke – de Lange, van Angerenhof 3, 7211 AS  naar Zutphenseweg 
292, 7211 EZ Eefde  

mevrouw D. Markvoort – Klijn Velderman, van Papaverhof 31 7211 EZ,  naar Zutphenseweg 234, 
7211 EK Eefde 

 

Overleden: 

Op 6 maart 2021: de heer G.H. Hagelstein, Zutphenseweg 208,  7211 EK Eefde  

 

 
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht. 
email: gtkadevr@gmail.com of tel.: 0575 511819 
          Gert Kale     
 

 

 

mailto:gtkadevr@gmail.com
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Uit de kerkenraad 

 

De kerkenraad vergaderde op 8 maart online, 
dus iedereen achter zijn eigen scherm thuis. 

Rita is gevraagd als inleiding iets over het 
pastorale werk van de Taakgroep Pastoraat & 
Eredienst te vertellen. Zij vertelt dat ze de 
persoonlijke contacten met mensen het fijnste 
vindt. Tot nu toe was dat vooral per telefoon, 
maar binnenkort begint ze met bezoeken aan 
huis, natuurlijk met inachtneming van de 
corona-regels. Samen met Johan Zoerink is ze 
bezig met de verschillende adressenbestanden 
die binnen onze kerk worden gebruikt samen te 
voegen, zodat ze voor meerdere doeleinden 
gebruikt kunnen worden en het handmatig 
sorteren en bijwerken kan worden verminderd. 
De verschillende vormen van contact in de 
afgelopen maanden (kaarten, groeten, 
paaszakjes) zijn zeer gewaardeerd, het zijn even 
zovele tekenen dat de kerkleden niet vergeten 
worden en zo blijven ze betrokken bij de 
kerkgemeenschap. 

Verder kan Rita laten weten dat Joke Bouwhuis 
bereid is gevonden om pastoraal ouderling te 
worden. Ze wil bezoekwerk gaan doen en ook 
ouderling van dienst worden. De kerkenraad is 
daar erg gelukkig mee.  

 

Er wordt opnieuw gesproken over de 
kerkdiensten: met of zonder bezoekers? Wel of 
geen zang? Er zijn twee brieven binnengekomen 
over dit onderwerp, één uit Utrecht (de 
landelijke kerk) en één van onze 
Classispredikant. De landelijke kerk trekt haar 
dringend advies om niet te zingen in en legt de 
verantwoordelijkheid daarvoor bij de lokale 
kerken. Ook is het aan de lokale kerken om wel 
of niet gebruik te maken van de mogelijkheid 30 
kerkbezoekers toe te staan met toepassing van 
de coronaregels. Wij besluiten om voorlopig de 
situatie te houden zoals het is, dus geen 
bezoekers en geen zang, behalve zang op 
bescheiden schaal of extra muziek in de Stille 
Week en op Paasmorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

De reden is dat de corona-situatie niet echt is 
verbeterd en dat wij, naast solidair te willen zijn 
met het dorp, de verantwoordelijkheid voor 
onze, merendeel kwetsbare, oudere 
gemeenteleden ook zwaar laten wegen. Ook 
wordt er gezocht naar een creatieve manier om 
op donderdag in de Stille Week toch Avondmaal 
te vieren. U vindt daar elders in dit blad meer 
over. 

 

De voorbereidingen voor het werven van een 
predikant en kerkelijk werker worden de 
komende tijd weer opgepakt. Op 16 maart wordt 
er een online gezamenlijke bijeenkomst van de 
twee kerkenraden (Eefde en Gorssel/Epse) 
georganiseerd. Daarvoor is een externe 
gespreksleider ingehuurd die ervaring heeft met 
online bijeenkomsten met grotere groepen. 
Naast Eefde heeft dan ook Gorssel/Epse zijn 
gemeenteprofiel zover rond dat we de twee 
naast elkaar kunnen leggen en we van daaruit 
kunnen bepalen naar wat voor predikant(en) en 
kerkelijk werker(s) we op zoek gaan. 

Ook de financiële meerjarenbegrotingen zullen 
dan bekeken moeten worden, waaruit zal 
moeten blijken wat we ons financieel de 
komende jaren kunnen veroorloven. 

 

Op verzoek van enkele kerkenraadsleden gaan 
we uitzoeken of we op 25 april na de dienst een 
gemeentegesprek kunnen houden zoals we 
gewend waren, maar dan online. Dat houdt in 
dat u als gemeenteleden na de dienst vanuit de 
kerkenraad wordt bijgepraat. Vragen die in de 
gemeente leven kunnen van te voren worden 
ingestuurd. Ook gaat er bekeken worden of er 
technisch nog meer kan, bijvoorbeeld live 
chatten.  

 

 

 

 

 

 

KERKENRAAD  
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Informatie over de samenwerking 

 

Gezamenlijke diensten in Eefde en 
Gorssel/Epse 
In de vorige Kerkvenster hebben we u 
aangegeven welke vervolgstappen er zijn gezet 
in het samenwerkingsproces. 

Ook zijn de gezamenlijke vieringen in de Stille 
week genoemd. 

Naar aanleiding van de vraag: ‘wat kunnen we 
nog meer gezamenlijk doen ?’ hebben beide 
kerkenraden inmiddels besloten dat 
gezamenlijke diensten ook een goede bijdrage 
kunnen leveren aan een nauwere band. 

 

Daarom zal er vanaf mei iedere maand een 
gezamenlijke dienst worden gehouden, 
wisselend in Eefde of Gorssel. Zoals eerder 
aangegeven kan Epse hierin vooralsnog niet 
meedraaien, vanwege de Corona situatie en het 
ontbreken van een online mogelijkheid. 

In de Coronatijd betekent dit dat we via 
‘Kerkdienst gemist’ bij elkaar kunnen meekijken. 
In de andere kerk is er die zondag geen dienst. 

 

Na augustus zullen deze diensten geëvalueerd 
worden en zal bekeken worden of we een stap 
verder willen gaan, bijvoorbeeld met het 
uitwisselen van ambtsdragers.  

We hebben het volgende rooster afgesproken: 

 

2 mei - Eefde 

6 juni - Gorssel 

4 juli - Eefde 

1 augustus - Gorssel 

12 september - gezamenlijke startdienst 

 

 

 

Om het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te 
houden, hebben we het zo geregeld dat u op de 
normale manier ‘Kerkdienst gemist’ kunt 
gebruiken, of uw settopbox in combinatie met 
uw TV.  

Automatisch krijgt u de juiste viering te zien, u 
hoeft dus niet zelf naar de andere kerk te 
zoeken. 

Mede naar aanleiding van de geluiden uit de 
landelijke kerk hebben beide kerkenraden ook 
gesproken over mogelijke versoepelingen rond 
de vieringen, met name of er ook weer 
bezoekers kunnen worden toegelaten in de 
kerkdienst.  

We hebben echter besloten op dit moment nog 
niet te versoepelen. De situatie rond Corona is 
nog nauwelijks stabiel. Ook zou er zeker nog niet 
gezongen kunnen worden door de gemeente  en 
geen koffiedrinken na afloop. Maar bovendien 
vinden we het ten opzichte van onze omgeving 
niet erg solidair om al weer bezoekers toe te 
laten. De horeca, verenigingen, binnensporten 
enz. zitten nog op slot. Het is dan lastig uit te 
leggen dat er wel kerkdiensten met (beperkt) 
bezoekers gehouden worden. 

 

Dus in lijn met het overheidsbeleid vragen we 
iedereen nog een tijdje vol te houden. Misschien 
dat we volgende maand tot een andere 
beoordeling kunnen komen en we hopen dat we 
vanaf dan wel voorzichtig weer stappen in de 
richting van ‘normale kerkdiensten’ kunnen 
zetten. 

 

Namens de kerkenraden, 

Trix en Peter 

 

Nieuwe kandidaat-ouderling 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden 
dat Mw J. Bouwhuis - van Wijk zich bereid heeft 
verklaard om ambtsdrager-ouderling te worden 
binnen de taakgroep Pastoraat & Eredienst. Mw. 
Bouwhuis is in het verleden al verschillende 
keren ambtsdrager geweest, als diaken en als 
ouderling, en is bij velen van u bekend. 

Mocht u bezwaren hebben tegen de benoeming 
van mw. Bouwhuis, dan kunt u dat vóór 15 april  

 

 

ter kennis brengen van de kerkenraad door 
middel van een mail naar de scriba (zie 
binnenkant omslag Kerkvenster) of schriftelijk 
t.a.v. de kerkenraad via de brievenbus aan de 
zijkant van de kerk, Schurinklaan 1,  7211 DD, 
Eefde. 

Zonder binnengekomen bezwaren zal de 
bevestiging plaatsvinden in een nog nader te 
bepalen kerkdienst. 
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Diaconie
 
 

Paasgroetenactie 2021 
 

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, ‘Ik ben 
er voor jou’, werd de verbondenheid van de 
gemeente binnen de muren met de gemeente 
daarbuiten uitgebeeld in een prachtig 
kunstwerk.  
 
Ook onze gemeente doet mee aan de 
paasgroetenactie. De diaconie heeft de kaarten 
voorzien van een tekst en opgestuurd. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze 
een kaart krijgen, zeker als daar ook 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. 
Het doet goed als je merkt dat er aan je gedacht 
wordt. 
 
Rineke van Emst 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Collectedoelen voor de komende zondagen: 
 

 

Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v.  

 

 

 

 

 

COLLEGES 

Voor alle collecten geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79RABO 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. 
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Donderdag 1 april   St. De Kleine Arbeider  

 

Vrijdag 2 april        Geen collecte 

 

Zaterdag 3 april       St. De Kleine Arbeider 

 

Zondag 4 april         St. De Kleine Arbeider 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Stille Week en met Pasen collecteren 
de diaconieën voor het Kerk in  Actie (KIA) 
project ‘De Kleine Arbeider'. Wij hebben ons 
vanaf begin 2020 voor drie jaar verbonden aan 
dit project.  

De Kleine Arbeider zet zich in voor (onderwijs 
voor) jongeren in de sloppenwijken van Bogotá 
in Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen 
moeten werken in Colombia. Ze 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. 
Ook ouders en vooral tienermoeders worden 
ondersteund. 

Wat kan De Kleine Arbeider doen met uw 
bijdrage? 

• Voor 75 euro per jaar krijgt een kind iedere 
dag iets te eten. 
• Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus 
volgen om zich bewust te worden van zijn 
rechten. 
• Voor 200 euro kan één jongere een jaar een 
vaktraining volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 april  

Kledingactie Oost-Europa 

door mevrouw Ineke Te Wierik en mw. Sandra 
Meijer. 

Op 10 april kunt u weer kleding en ander 
textiel inleveren bij de kerk. Deze worden 
verdeeld in Polen, Rusland, Oekraïne en 
Moldavië. Ze zijn bestemd voor ouderen, 
alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in 
tehuizen. De dames werken samen met der 
Stichting Zending over Grenzen in Almere. 
Deze stichting geeft ook humanitaire en 
sociale hulp in die landen.  
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Zondag 18 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.  

 

Boven wonen al jaren dezelfde 5 bewoners, die 
volledig zijn ingeburgerd in buurt en dorp, de 
benedenverdieping is ingericht als logeerhuis, 
voor bijvoorbeeld tijdelijke opvang, weekeind of 
week, voor mensen met een beperking. 

De Woningbouwvereniging IJsseldal en 
Philadelphia werden ingeschakeld en werkten 
volledig mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 25 april  Kerk in Actie 
Binnenlands diaconaat 

Vrolijkheid in Asielzoekerscentra 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland 
komen is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak 
nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in 
Nederland is meestal ook onzeker. Met steun 
van Kerk in Actie organiseert Stichting De 
Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen 
en jongeren in AZC’s. Door bijvoorbeeld muziek, 
dans, theater, film en fotografie wil De 
Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners 
van AZC’s tot bloei laten komen en hun 
veerkracht versterken. 
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Collecteopbrengsten  
Hieronder staan de giften die op de diaconie rekening zijn gestort voor de collectes. Het is niet 
bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende  
doelen zijn overgemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gerrit Bannink, administrateur Diaconie PGE 

 

 
 
 
 

College van kerkrentmeesters 
 
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen:  

 

 
01 april: Beeld en Geluid 
4 april:  Plaatselijk Pastoraat 
11 april: Oikokrediet 
18 april: Kerkinterieur 
25 april: Plaatselijk Kerkenwerk 

 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01 
t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel 

 

Collecteopbrengsten februari 2021 
 
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende 
doelen zijn overgemaakt. 
 

Datum   Doel     Opbrengst  
 7 februari  Kerk in Actie Bangla Desh  55.00 

14 februari   Stichting Leergeld Lochem   55.00 

21 februari   Kerk in Actie Moldavië   55.00 
28 februari   Stichting Okero    55.00 

 



 
  17 
 

 
 

Taakgroep Kerk en Samenleving
  

 

 

Paasklanken  
Op zondag 4 april, Paaszondag, kunt u ’s middags genieten van 
een extra zanguitvoering  vanuit de kerk. Het thema is: Pasen. 

Om 14.30 uur krijgt u liederen te horen (en te zien!) als u afstemt 
op de Ontmoetingskerk in Eefde. Dat kan via kerkdienstgemist.nl / Eefde of, als u een kastje heeft, 
net zoals ’s morgens voor de kerkdienst.  

Alyde Touwen zingt paasliederen, begeleid op de piano door Tooske Hinloopen.  

De uitzending duurt een klein uurtje, een mooie onderbreking van de dikwijls stille zondagmiddag.  

U kunt ook op een later moment in de week de uitzending nog eens terugkijken. 
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 DIENSTEN IN DE OMGEVING 
  

 

Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
1e  van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

      
 

Verleden  
 
 
 

 

 

 

 

 

Je bent gegaan, geliefd 
geluk en diep beminde 
smart. 

Hoe zal ik je noemen? 
Ademnood of leven, 
heerlijkheid, 

stuk van mezelf, mijn hart, 
verleden tijd? 
 
Ik weet alleen maar dat je 
bent gegaan, alles is voorbij. 
    
 
 
 

EXPOSITIE 

 

VRAAG  

 

WAT IS DE KRACHT  

VAN 

HERINNERINGEN ? 
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Lied van de gevangene 
 
De deur valt in het zware slot. 
Jouw voetstap galmt nog na. 
Verleden lost in stilte op, 
waar ik verloren sta. 
 
Jij bent de zon die onderging, 
die in de zee verdween. 
Ik haat wat mij nog overblijft 
aan beelden om mij heen. 
 
Ik eis terug wat mij ontviel, 
de dagen van weleer, 
je geur, je adem en je lach, 
je ogen nog veel meer.

 

 

 

 De nacht, de slaap, is mij tot vriend, 

schenkt mij vergetelheid. 
De droom brengt jou bij mij terug. 
Ik proef de goede tijd. 
 
Dan schrik ik wakker uit mijn slaap. 
Mijn denken kantelt om. 
Mijn zoeken is vergeefs geweest. 
Waarom mijn God, waarom? 
 
Het kloppend hart van mijn bestaan 
ligt in uw hand, mijn lot: 
verleden, toekomst, schuld, berouw. 
Bewaar mij, goede God 

 
 
René van Loenen,  liedtekst bij het gedicht “verleden” van Dietrich Bonhoeffer, melodie 
Liedboek 848 

 

 

 
 

  

De stichting Roos van Culemborg heeft in 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding een project 
georganiseerd voor de nagedachtenis aan Dietrich Bonhoeffer. Vlak voor het einde van de oorlog 
werd hij ter dood gebracht.  
Bonhoeffer schreef in gevangenschap gebeden en een tiental gedichten. De stichting heeft twee 
schrijver/dichters en de schilderes Jeltje Hoogenkamp uitgenodigd zich te laten inspireren door 
deze geschriften van Bonhoeffer. De resultaten daarvan zijn samengebracht in een werkschrift. 
(Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in gevangenschap). Op deze manier- zo zegt de stichting- 
worden grote thema’s aangesneden, zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof behouden in 
wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring dat God mensen overeind houdt.  
 
Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting en Inspiratie’ in 2020 de schilderijen van 
Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door 
corona niet mogelijk, ook dit jaar niet. In plaats van de tentoonstelling in de kerk laten we de 
komende tijd de schilderijen met een gedicht voorbij komen in Kerkvenster en Kerkespraak.  Eén 
per nummer, dertien keer. De Kerkvensters met de afbeelding zijn in kleur ook te zien op 
www.ontmoetingskerk-eefde.nl 

Als u interesse hebt om erover na te praten, laat u dit dan weten aan Tjerie Kale.  Wellicht 
kunnen we daarvoor dan iets bedenken.   gtkadevr@gmail.com  of (0575) 511819. 

 

  

  

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
mailto:gtkadevr@gmail.com
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De gele kelk die langzaam open gaat 

wordt in mijn oog Uw volle lijdensbeker. 

Ik schonk hem vol met bitterheid en haat, 

maar nochtans ben ik van Uw liefde zeker. 

 

De gele kelk, die al ´t zonlicht binnenlaat 

lijkt nu een klok die beiert door de luchten: 

Zie hoe uw Heiland hel en dood verslaat, 

zie hoe de wachters vol ontzetting vluchten. 

 

De gele kelk, die wijd nu open staat 

wordt de bazuin die God ons zal doen horen 

straks, als Hij komt, de grote dageraad, 

waarin de nieuwe aarde wordt geboren. 

 

 

 
Foto genomen in de kerktuin. Dank u voor het 
inleveren van de uitgebloeide bloembollen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  maart Moderamen vergadering digitaal 

 4 april Paasklanken in de kerk om 14.30 uur 

14 april Digitaal overleg Havekedienst 

20 april Taakgroepen overleg digitaal 

25 april Gemeentegesprek digitaal  

 

DIVERSE BERICHTEN 

ACTIVITEITEN-AGENDA      april 2021 
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Droomkerk 
 

Ze staat nog altijd in het midden 

En zendt torenhoge data uit 

Haar plek wordt duurzaam uitgebuit 

Maar je kunt er gratis en hartgrondig bidden 

 

Het hele dorp dromt dagelijks voor de deur 

Begerig naar zin, vermaak, verheffing 

Ontmoeting als een vorm van blessing 

Doorbreekt de ik-gerichte sleur 

 

We geven ook jongeren wat ze willen: 

De kerk als tempel en theater 

Muziek en dans als bruisend water 

Ter inspiratie bij het chillen 

 

Door andermans wijs een podium te geven 

Lopen we niet langer eenzijdig mank 

Ons dorp kan bezield en wel overleven 

Met de kerk als mentale voedselbank 

 

                                                                                                      Homme Krol  
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De Redactie  

van Kerkvenster  

wenst u:                          


