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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE 
                               ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE     www.pgeefde.nl 

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 

Mogelijkheid van kerkbezoek: zie overzicht Diensten en 
Website 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

Mw. R. Simonis (ouderling)                                              474393 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06-25044095 
_________________________________________________________ 

KERKENRAAD 
Voorzitter: Mw. T. Drewes (ouderling)                         510512 

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl      
 

Scriba: Mw. G. Janssen (ouderling)               06 49624698 

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  

: bolinakeukenmeester@hotmail.com          06 25516989 
_________________________________________________________ 

PASTORAAT (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Mw. R. Simonis (ouderling)                        474393 

: ritasim1@hotmail.com 
 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06 25044095 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink          06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

Mw. N. Roeterdink,  : roete094@planet.nl             540976 
 

Organist 
Dhr. R. Smit                                                              0621 597949 
 

Organist/pianist 
Mw. T. Hinloopen                                 06-21563940 
 

Collectemunten 
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com 

Telefonisch te bestellen en af te spreken                     542430 

 

DIACONIE (COLLEGE VAN DIAKENEN) 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink (diaken)              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, INSPIRATIE & LEREN (TAAKGR.) 
Voorzitter: Mw. T. Kale                                                    511819 

: gtkadevr@gmail.com 
_________________________________________________________ 

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

: joopgerda@hotmail.com 
 

Koffieconcertcommissie 
Dhr. K. Ornée,  : ornee001@kpnmail.nl                   542305 
_________________________________________________________ 

BEHEER (COLLEGE  VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis (ouderling) 06 46750510 
 

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale           511819 

: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl                    
_________________________________________________________ 

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        
Zie: Colofon Kerkvenster  (pagina 3)                              510512 
 

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

Website ontmoetingskerk 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink         548830 
: beheerwebsite@pgeefde.nl 

 



3 
 

 

KERKVENSTER     april 2022 

Van de redactie 

 

Beste lezers, 

 

Alles komt goed?! 

 

Dat is het thema van The Passion 2022. 

Dit kan gemakkelijk klinken - en voor veel mensen is het misschien  

moeilijk te geloven.  

Maar tegelijk kunnen dit ook woorden van hoop zijn.  

God belooft een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet.  

Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien, zoals Jezus het heeft  

voorgedaan.  

 

Gewoon door er voor elkaar te zijn,  

geven we de hoop van Pasen  

door, in het vertrouwen dat alles  

goedkomt. 

 

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 

 

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  11  april 20.00 uur 
sturen naar: 

 
kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactievergadering: 

Donderdag 14 april   9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

Distributie: donderdag 21 

april 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com


4 
 

 

                                                                                                               Vreugde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ode aan de vreugde 
Vreugde is een geschenk. Ze ontstaat 
spontaan, zij laat zich niet afdwingen. Ze 
heeft te maken met licht en blijdschap en 
nieuw begin. Met geluk, met delen en 
elkaar iets bijzonders gunnen. 

Vreugde heeft ook iets van dankbaarheid 
in zich: ‘Tot onze vreugde werd geboren 
ons dochtertje’ schreven mijn ouders op 
mijn geboortekaartje. Echte vreugde is 
ontroerend en er zit ook nog eens een 
berg liefde onder verstopt. 

 

Echte vreugde voelen, voelt bevrijdend.  

Je kunt voor het moment even alle 
bekommernissen laten vallen en blij zijn. 
Na een grijze, ‘duustere’ coronatijd, zijn 
mensen extra gevoelig voor een blij 
verhaal. Verlangen ze naar mooi en goed 
nieuws. Ik ga binnenkort, na jaaaaarenlang 
single te zijn geweest, trouwen met de 
liefste van mijn leven. Als ik dat vertel dan 
zie ik ogen oplichten, een glimlach 
tevoorschijn komen en klinkt er een 
hartelijke wens.  

 

Vreugde ontstaat spontaan, toch kun je er 
best iets aan doen om het een beetje naar 
je toe te halen. Er zit veel ‘kleine’ vreugde 
in kleine dingen om ons heen (ja 
inderdaad: ‘het zijn de kleine dingen die 
het doen’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mooiste in het vroege voorjaar vind ik 
de bloeiende toverhazelaar met zijn 
fragiele knalgele bloemetjes op het kale 
hout. Ga er eens even aan ruiken: 
heerlijke geur, die al zomer belooft.  

Er zit veel vreugde in kleine hoekjes 
verstopt – train je oog en je hart erop om 
ze te vinden. Een twinkelend kind dat van 
school terugkomt, een gezellig praatje met 
de dame bij de kassa, de kleuren van de 
zonsondergang of de knater- heldere volle 
maan in de avond.  

Trainen? Ja, elke avond voor het slapen 
gaan tien dingen noemen of opschrijven 
die je positief raakten, blij maakten of 
waar je je goed bij voelde. Het moeten er 
echt tien zijn – daardoor ga je toch anders 
kijken naar wat je op een dag meemaakt. 

Veel plezier! 

 

ds. Alleke Wieringa 

 

Predikante van de  

Remonstrantse 
Gemeente  

Lochem Zutphen 

 

 

Reageren? Dat kan: 
woorduitderegio@gmail.com 

OVERWEGING                             

 



5 
 

 

 
 

 

Datum en tijd 3 april               10.00 uur 10 april               10.00 uur 14 april             19.30 uur 

Voorganger Ds. S.M.A. Wevers van 
der Feltz,  Gorssel 

Ds. D. van Bosheide 
Apeldoorn 

Ds. H. van Boggelen  en 
Jenny Mooij 

Bijzonderheden Veertigdagen V Veertigdagen VI 

Palmzondag  

Witte Donderdag  

Dienst in Eefde  

Dienst schrift en tafel 

Kleur paars paars wit 

1e Collecte 

Diaconie 
Kerk in Actie 
Werelddiaconaat Zuid 
Afrika  

St. Leergeld Lochem Stichting de Kleine 
Arbeider 

2e Collecte CvK Kerk in Actie Moldavië  Paaschallenge Kerkinterieur 

Autorijdienst 

 
J. Zoerink 

Tel. 06 12658924 

J.L. Bosma 

Tel. 06 44500157 

J. Strijker 

Tel. 06 21940742 

   

Datum en tijd 15 april            19.30 uur 16 april               20.30 uur 17 april             10.00 uur 

Voorganger Ds. H. van Boggelen en 
Jenny Mooij 

Ds. H. van Boggelen en 
Jenny Mooij 

Ds. H. van Boggelen 

 

Bijzonderheden Goede Vrijdag  

Dienst in Gorssel 

Paaswake 

Dienst in Gorssel 

Dienst van schrift en tafel 

1e Paasdag  

1e van de Paastijd 

Kleur rood wit wit 

1e Collecte 

Diaconie 
Geen collecte  Stichting de Kleine 

Arbeider 
Stichting de Kleine 
Arbeider 

2e Collecte CvK Geen collecte Beeld en Geluid Kerk in Actie Libanon 

Autorijdienst 

 

Z. ter Mul 

Tel. 517866 

H. Slurink 

Tel. 515446 
J. Brummelman 

Tel. 540224 

    

Datum en tijd 24 april             10.00 uur   

Voorganger Ds. J. Pijpers 

 Zutphen 

  

Bijzonderheden 2e van de Paastijd  

Dienst in Gorssel  

  

Kleur wit   

1e Collecte  

Diaconie 

Hospice Zutphen   

2e Collecte CvK Verwarming kerken   

Autorijdienst A. Kloosterboer 

Tel. 540204 

  

 

 DIENSTEN IN DE  ONTMOETINGSKERK                                   april 2022                                          
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Kerk weer open zonder maatregelen, maar met de door u gewenste afstand 
 
Inmiddels worden er weer kerkdiensten met bezoekers gehouden. Verheugend is dat de 
overheid alle maatregelen heeft losgelaten. Dit betekent dat we dit in en rond de 
kerkdiensten ook doen. We zullen ook weer koffie drinken. 
Wel verzoeken we u om de afstand van elkaar te houden die we zelf prettig vinden en om 
rekening te houden met wat de ander aangeeft fijn te vinden. Vraag aan de ander wat 
diegene prettig vindt. 
 
U kunt de kerkdiensten via internet live ontvangen en terug kijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienstgemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl. Ook daar kunt 
u de uitzending aanklikken en de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 
 

 
 

 

 

          Oecumenische middagpauze-diensten 

  Elke donderdag 12.15-12.30 uur 

  Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 

   7 april pastor V.T.T. ten Bruin 

 14 april ds. S.A. Meijer 

 21 april ds. P.D. Wolthaus 

 28 april ds. J. van Houwelingen 

 

 

 

Dienst in Het Spijk 

Paasviering op maandag 11 april 14.30 uur in het restaurant van het Spijk.  
Na afloop nog even een gezellig samenzijn met een passende consumptie.  
Voorgangers: Mw. R. Rijk en Mw. R. van Veen 

 

 

Diensten in de Borkel       De Lunette, Coehoornsingel 3 

op zaterdag 16.00 uur                  elke vrijdag 15.30 uur 

Voorlopig alleen voor bewoners van     geen opgave 

de Borkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

http://www.pgeefde.nl/
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De vieringen in de Stille Week  
 
De kerkdiensten in de Stille Week worden gezamenlijk door Eefde en Gorssel/Epse verzorgd. 
De diensten zijn:  
op Witte Donderdag (14 april) in Eefde om 19.30 uur, m.m.v. de cantorij Eefde o.l.v. cantor 
Alyde Touwen en Roel Smit, organist 
op Goede Vrijdag (15 april) in Gorssel  om 19.30 uur, m.m.v. de cantorij Gorssel/Epse o.l.v. 
cantor-organist Bert van Kooten 
op Stille Zaterdag (16 april) in Gorssel  om 20.30 uur, m.m.v. de cantorij Gorssel/Epse o.l.v. 
cantor-organist Bert van Kooten. Ook zal Cilianne van Kooten haar medewerking verlenen. 
De diensten kunnen ook gevolgd worden via ‘Kerkdienstgemist’  
 

In de Stille Week 
 
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.  
 

De drie dagen voor Pasen 
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 voor Pasen is: 
‘Ademloos wacht de wereld’  
Op Witte Donderdag vieren we in de stilte van de avond onze verbondenheid met Jezus. Hij 
deelde brood en wijn met zijn vrienden, voordat Hij werd overgeleverd. Hij heeft gezegd 
‘Blijf die maaltijd vieren met elkaar, want zo krijg je voedsel voor onderweg. Zo ben ik in 
jullie midden’. Zo vieren we het Avondmaal als teken van Zijn verbond met ons. 
Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden van Jezus Christus. Hij wil door Zijn lijden ons 
lijden op zich nemen en daarmee verandert Hij ons in bevrijde mensen. We volgen Zijn weg 
van lijden en sterven langs afbeeldingen vervaardigd door de kunstenaar Ted Felen en 
worden ons ook bewust van de mensen die in onze tijd lijden. De dienst eindigt in stilte.  
Op Stille Zaterdag komen we in stilte de kerk binnen, nog onder de indruk van Goede 
Vrijdag. Ademloos wachten we op het Licht van de Opstanding. We lezen bijbelgedeelten 
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. We hebben Zijn Licht gezien dat duisternis laat verdwijnen. Zo mogen 
we opademen en vol goede moed verder gaan. 
 
We wensen u en jou een goede Stille Week toe uitlopend op Paasmorgen! 
 
drs. Jenny Mooij en ds. Hannie van Boggelen, voorgangers 
 
 

VIEREN / BIJ DE DIENSTEN 
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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 Paasmorgen 
geklonken. In welke omstandigheden men zich ook bevond,  was dit de boodschap van hoop 
en bevrijding. Hoe actueel kan zo’n boodschap soms ineens zijn!  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, met elkaar in de kerk en verbonden met hen 
die dit thuis meevieren!   

En we wensen elkaar een Gezegend Paasfeest toe. 

 

ds. Hannie van Boggelen 

 

 

Cantorij 

 
Na een lange tijd van afwezigheid zijn we als cantorij weer gestart. 

Onder de enthousiaste leiding van Alyde Touwen  zijn we aan het oefenen voor de dienst 
van witte donderdag. 

We repeteren 1 keer per twee weken op donderdagochtend van 10 tot 12 uur. 

Zingt u dus graag, maar wilt u 's avonds de deur niet meer uit, weet u dan welkom bij de 
cantorij. 

Info bij Toos van ’t Veld, tel. 540394 

 
 

 

 
 

Uit de kerkenraad van 8 maart 
 
Taakgroep Ontmoeting, Inspiratie en Leren 

De taakgroep Ontmoeting, Inspiratie en 
Leren heeft aangegeven (voorlopig) te 
stoppen met haar werkzaamheden omdat 
Tjerie Kale stopt als voorzitter en men er 
niet in is geslaagd om een nieuwe voor-
zitter te vinden. De lopende activiteiten 
worden nog afgerond. In de kerkenraad is 
afgesproken dat de coördinatie van de 
gespreksgroepen en leerhuizen voorlopig 
onder het afstem-mingsoverleg valt totdat 
er een nieuwe voorzitter is gevonden of 

een andere oplossing is bedacht.  
 
Jaarrekening College van Diakenen 2021 
De jaarrekening is vastgesteld nadat Gerrit 
Bannink, administrateur van het college, 
aan de kerkenraadsleden een toelichting 
had gegeven. 
Vanwege Corona zijn er allerlei activiteiten 
niet doorgegaan zoals de ouderenreis en 
vakantiekampen. Ook waren er minder 
scholingsactiviteiten en kwamen er 
minder statushouders in Eefde wonen, die 

KERKENRAAD  
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altijd een welkomspakket krijgen. De 
uitgaven die daarbij horen waren minder.  
Bij het verjaardagsfonds kwam meer geld 
binnen dan begroot. Uit het verjaaardags-
fonds wordt het bezoekwerk betaald. Het 
is fijn dat het bezoekwerk in 2021 wel 
volop heeft doorgedraaid en dat daarvoor 
de middelen ruim beschikbaar waren. De 
bezoekers nemen plantjes of koekjes mee 
als ze op bezoek gaan. Ook is vanuit het 
verjaardagsfonds een investering in 
Oikocredit gedaan. Dit is een lening die 
indien nodig teruggevraagd kan worden. 
In 2021 is geen herwaardering gedaan van 
de waarde van het stukje grond dat de 
diaconie in bezit heeft. In overeen-
stemming met de richtlijnen is het 
herwaarderingsbedrag van 2020 over-
gebracht van de algemene reserve naar de 
herwaarderingsreserve. 
Het is niet de bedoeling dat er geld 
overblijft. Er wordt nagedacht over 
bestemmingen waar mensen in het dorp, 
vooral degenen die het echt nodig 
hebben, wat aan hebben en die 
bijvoorbeeld iets betekenen op het gebied 
van duurzaamheid. De diakenen zullen dit 
ook bespreken tijdens de cursus die de 
diaconie gaat doen, waarover u hebt 
kunnen lezen in het vorige nummer van 
Kerkvenster. 
 
 

Bezinningsdag kerkenraden 
De kerkenraden van Eefde en 
Gorssel/Epse zullen op 23 april een 
gezamenlijke bezinningsdag hebben onder 
leiding van een trainer. 
 
Paasontbijt 
De taakgroep Kerk & Samenleving gaat 
een Paasontbijt organiseren. 
 
Uitbreiding faciliteiten beeld en geluid 
De kerkenraad is akkoord met een 
voorstel voor uitbreiding van de 
faciliteiten voor beeld en geluid. Naast het 
feit dat het geluid overal in de kerk beter 
zal worden en er meer mogelijkheden zijn 
om beeld te vertonen, zijn de voordelen 
onder andere dat men makkelijker kan 
doorschakelen naar Gorssel/Epse als er 
plotseling een predikant uitvalt, dat de te 
zingen liederen niet meer op het bord 
hoeven te worden aangegeven en dat er 
beter kan worden voldaan aan de hoge 
eisen die mensen tegenwoordig stellen 
aan rouwdiensten. Aan het College van 
Kerkrentmeesters is gevraagd te 
bespreken hoe het gefinancierd kan 
worden. De in de vergadering aanwezige 
ouderling-kerkrentmeesters nemen een 
aantal suggesties uit de vergadering mee 
naar het overleg van de kerkrentmeesters. 
Het gaat om een behoorlijk bedrag: 
 € 20.000. 

Gera Janssen-Ebbekink 
Scriba 

 

 

 

   Geduld:  geloof, hoop en liefde. 

Geduld met anderen is liefde,  
geduld met jezelf is hoop.  

    geduld met God is geloof.      
Adel Bestavros 
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Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen: 
 

Zondag 3 april   

Kerk in Actie Werelddiaconaat                                                                                                                                                           
Zuid Afrika: Veel arme boeren in de Zuid-
Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven 
al generaties lang in armoede. Ze geloven 
niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een 
christelijke ontwikkelingsorganisatie 
doorbreekt deze mentaliteit door 
boerenfamilies te laten samenwerken.  

 

De organisatie inspireert hen met 
bijbelverhalen en leert hun hoe ze met 
betere landbouwmethoden de 
voedselopbrengst kunnen verhogen. In 
het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ 
investeert de organisatie juist ook in 
kinderen zodat er een structurele 
verbetering van de leefomstandigheden 
optreedt. 

 

 

Zondag 10 april  

Stichting Leergeld 
Lochem 

Voor kinderen is het 
heel belangrijk om 

mee te kunnen doen aan school- en 
verenigingsactiviteiten, uitstapjes, sporten 
en andere groepsactiviteiten. Niet ieder 
gezin heeft hier de financiële middelen 
voor. Stichting Leergeld wil deze kinderen 
tussen de 4 en 18 jaar helpen zodat ze 
onbezorgd mee kunnen doen met 

(buiten)schoolse activiteiten, zwemlessen, 
sporten of culturele activiteiten om zich 
spelenderwijs beter te ontwikkelen. 

Alle kinderen mogen meedoen - want nu 
meedoen is straks meetellen! 

 

Alle kinderen moeten naar school kunnen. 
Stop kinderarbeid in Colombia 

 

Donderdag 14 april Witte donderdag  

In de stille week collecteren wij voor ons 
‘eigen’ project van Kerk in Actie: Stichting 
De Kleine Arbeider. Dit is het laatste jaar 
van de drie jaar dat dit project gezamenlijk 
door de beide diaconieën wordt 
ondersteund. 

In de sloppenwijken van Bogotá werken 
talloze kinderen op de markt of in de 
vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen 
moeten werken in Colombia. Kinderen 
doen zwaar en gevaarlijk werk, maken 
lange dagen.  

DIACONIE 

Voor alle collectes geldt,  U kunt ook zelf een gift overmaken op: 

NL 79 RABO 0322 3006 30  t.n.v  Diaconie Prot. Gem. Eefde.  Of op: 

NL 37 RABO  0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Kerk Gorssel/Epse o.v.v. collecte (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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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. 

 

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 

Geen collecte 

 

Zaterdag 16 april Stille zaterdag 

Zie donderdag 14 april 

 

Zondag 17 april Pasen 

Zie donderdag 14 april 

 

Zondag 24 april   

Hospice Zutphen 

Hospice Zutphen is een klein en sfeervol 
hospice dat ruimte biedt aan vijf gasten. 
Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, 
maatschappelijke achtergrond of 
levensbeschouwing. Het is een “bijna-
zoals-thuis-huis” waarin liefdevolle 
ondersteuning geboden wordt. Elk mens is 
uniek, zijn/ haar levensovertuiging, 
levensverhaal en levensstijl zijn bepalend 
voor de inhoud en wijze van zorg. Naast 
een vast team van verpleegkundigen 
bestaat de dagelijkse verzorging van de 
gast door zorgvuldig opgeleide en 
geselecteerde vrijwilligers. Op verzoek 
wordt ook passende geestelijke verzorging 
geboden. Het hospice is voor een groot 
deel afhankelijk van giften en donaties.  

Alle collecten worden warm aanbevolen! 

 

 

 

 

Kledingactie 
De voorjaarskledingactie is dit jaar op zaterdag 23 april.  

Tussen 10 en 12 kunt u weer kleding inbrengen in de hal van de kerk. Graag 
verpakken in plastic zakken. Zie ook de huis aan huisbladen. 

Toos van ‘t Veld 

Collecteopbrengsten vanaf februari 2022 

Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen zijn   
 
   

Datum   Doel Opbrengst 
€ 

 

6 februari  

13 februari    

  Kerk in Actie Werelddiaconaat Oeganda 

Kerk in Actie Noodhulp Nepal 

148,60 

108,20 

 

20 februari   Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië      102,11  

27 februari  

 

Tot en met 8 maart 

Bijdrage diaconie PGE 

 

 

 

 

 

  

Okero 

 

Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne  

Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne  

      15,00 
 
  1770,00 
    250,00 

 

 

  

Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE   
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Paasgroetenactie 2022 
 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland 
sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in 
Nederland en Nederlandse gevangenen in het 
buitenland. Samen met vrouwelijke 
gedetineerden in Nieuwersluis maakte 
justitiepredikant Harma Zuidersma het 
kunstwerk dat afgebeeld staat op de 
paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat 
schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat 
ervaren gedetineerden als geen ander. De 
draad staat voor de helende kracht van God. 
Hij maakt alles weer nieuw.” 

 

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, u mag ervan 
overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 
gedetineerden erg goed doet. Het is een 
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 
kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld.  

 

Rineke van Emst 

 
 

 

Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen 

3 april:  Kerk in Actie, Moldavië 

40dagentijdcollecte 

Kinderen en ouderen worden gezien 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië 
werken veel mensen in het buitenland. 
Kinderen en ouderen blijven achter en 
krijgen thuis niet de zorg en aandacht die 
ze nodig hebben. In de twee opvangcentra 

van de christelijke organisatie Bethania 
krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 
worden na schooltijd opgevangen en 
krijgen eten en drinken en hulp bij hun 
huiswerk. Ouderen kunnen in de 
opvangcentra terecht voor een gezonde 
maaltijd, gezamenlijke activiteiten en 
basisvoorzieningen zoals een douche. 

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 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
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10 april: PaasChallenge 

Palmpasencollecte Jong Protestant 
PaasChallenge: inleven in het paasverhaal 
Elk jaar doen meer dan zesduizend 
jongeren in de week voor Pasen mee met 
de PaasChallenge.  

Met dit spel, dat gemaakt is door Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse Kerk, leren de 
jongeren de karakters uit het paasverhaal 
kennen.  
 
Door middel van allerlei opdrachten leven 
ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en 
Maria en wordt hun de vraag gesteld 
welke keuzes zij zouden maken in de 
situatie van toen. 
Jongeren ervaren de PaasChallenge als 
ontdekkend en verrijkend. 

 

14 april: Kerkinterieur 
 
16 april: Beeld en geluid 
 

 
 

 
17 april: Kerk in Actie, Libanon 
Paascollecte Kerk in Actie 
Werelddiaconaat Libanon 
Kansen voor jongeren in achterstandswijk 
 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en 
arme wijk in Beiroet, zijn de problemen 
niet te overzien. Geweld, verslaving, 
criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan 
goed onderwijs ontneemt de jongeren die 
er wonen elk perspectief op een betere 
toekomst. Kerk in Actie steunt het werk 
van het Manara Youth Center van Youth 
for Christ. Dit centrum geeft jongen 
psychosociale hulp en helpt hen om hun 
trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen 
er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er 
een vak training volgen. 

 
 

24 april:   Verwarming kerken 
 
 MEI 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
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Kerktuin 

 

De kerktuin ziet er vrolijk uit met al de bloeiende 
voorjaarsbollen die de afgelopen jaren zijn ingebracht.  

Maar er kan nog meer bij, dus als U weer uitgebloeide 
bolletjes heeft geef ze dan een tweede leven in de kerktuin. 

U mag ze bij de containers zetten. Alvast hartelijk dank.   

 

Trudy en Toos 

 
 

 

 

 

 

 
    

Actie Kerkbalans 2022 

 

Het is alweer even geleden dat deze actie 
plaatsvond. Door Corona liep alles nu ook 
weer  anders dan gebruikelijk. 
Mondkapjes, 1,5 m afstand, niet alle 
lopers tegelijk ontvangen, geen gezellig 
koffie drinken.  Ondanks dat was het 
enthousiasme er nog steeds en willen wij 
daarom alle lopers, trouwe en nieuwe,  
hartelijk bedanken voor het vele werk 
door een ieder verricht.  
Het college van kerkrentmeesters van 
onze kerk, heeft dit jaar voor het eerst de 
voorbereidingen geheel samen met 
Beheer Gorssel/Epse  getroffen. Deze 
samenwerking verliep naar grote 
tevredenheid.  De praktische uitvoeringen 
ervan hebben de gemeentes ieder voor 
zich en op hun eigen wijze gedaan. 
Evert  had voor ons alles in de puntjes 
voorbereid en samen heeft het college alle 
brieven gevouwen,  enveloppen gevuld,  
stapels per loper klaargemaakt , lopers 
ontvangen, die op de voor hen geplande 
datum en tijd kwamen om alles in 
ontvangst te nemen.  Dit alles liep 
gesmeerd,  ondanks coronamaatregelen 

en slecht weer. Vele handen maken licht 
werk! 
Na het terugontvangen van het grootste 
deel der enveloppen hebben Evert en 
ondergetekende (voor de eerste keer) alle 
toezeggingen verzameld en ingevoerd in  
de computer ,  zodat alles goed te 
vervolgen is. Dit zgn. “inkloppen”  duurde 
drie halve dagen, maar het resultaat was 
dan ook mooi. Tot onze grote vreugde zijn 
er, ondanks een teruggelopen aantal 
leden, in verhouding meer toezeggingen 
terug ontvangen en met zelfs een iets 
hoger totaal bedrag dan vorig jaar.  Echter 
moeten we wel  rekening houden  met 
geringe terugloop in de toezeggingen 
i.v.m. vroegtijdig vertrek of overlijden. Dan 
stopt nl. de toezegging. Maar we blijven 
positief. 
Ons  Kantoor Kerkelijke Administratie 
(K.K.A.) zal de zaak verder verzorgen voor 
ons, zodat uw toezegging ook binnenkomt  
op de door u aangegeven wijze. Wij  als  
rentmeesters hebben zo dan ook goed 
zicht op de financiële positie van onze 
kerk. 
De genoteerde wijzigingen, op- of 
aanmerkingen m.n. adreswijzigingen,   
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zijn doorgegeven aan het pastoraat en de 
ledenadministratie.  
Op de begroting 2022, die in 2021 is 
gemaakt en goedgekeurd, staat een door 
de kerkrentmeesters geschatte toezegging  
opgevoerd;  die is nog net niet gehaald, 
maar er zijn altijd een aantal leden die niet 
toezeggen maar wel bijdragen aan onze 
kerk van morgen.  We gaan er dan ook van 
uit, dat we het begrote bedrag gaan halen.  
We kunnen dus gerust zeggen dat we dit 
zien als een cadeautje en zeer vreugdevol 
zijn. Wij  willen alle GEVERS, lopers en  

mensen die hebben bijgedragen aan het 
slagen van deze ACTIE KERKBALANS 2022 
heel  hartelijk danken dat we er samen 
voor  zorgen dat  ONZE KERK IN ONS 
DORP EEN TOEKOMST HEEFT!   
Tot slot nog als ruggesteuntje het 
bankrekeningnummer van KERKBALANS: 
NL97 RABO 0373 7111 15  
 
Dolly  Thiemann-Slotboom,  
penningmeester C.v.K.   en   Evert Brouwer,   
a.i. voorzitter  C.v.K 
 
 

 

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN    
 

 

 

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN    
WIJ GEDENKEN 

 
 

 

Arie Huig Zuidema 

*  Waddinxveen,  

25 juli 1940   

†  Eefde,  

4 februari 2022 

 

 

 

‘De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij’ 

 

Na een tijd van afnemende gezondheid is 
overleden Arie Zuidema. Arie werd aan het 
begin van de oorlog in Waddinxveen 
geboren als vijfde kind in een gezin van zes. 
Na de lagere school ging hij naar de Mulo 
en leerde in de eerste klas Plonie kennen. 
Vanaf die tijd waren ze onafscheidelijk.  Na 
de Mulo ging Arie naar de Grafische School 
in Utrecht. Daarna kwam de militaire 
dienst. Tijdens het kerstverlof in 1962 zijn 
Arie en Plonie getrouwd. Samen kregen ze 
drie kinderen: Ellen, Anke en Bart.  
Plonie was lerares in naaldvakken, totdat 
de kinderen kwamen. Arie werd 
vertegenwoordiger bij een bedrijf in 
verpakkingen, een baan die echt bij hem 

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m  22 maart 2022 
 

Overleden:  
Op 14 maart 2022: de heer H. Regelink, Zutphenseweg 202a 7211 EK.  

 

Voor de mededelingen betreffende overleden gemeenteleden zie ook bij pastoraat. 

 

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht. 

email: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl  tel 0575 511819  
 

       Gert Kale,  ledenadministrateur 
 

PASTORAAT 

mailto:ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl
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paste.  De auto stond als een symbool voor 
zijn leven, zowel voor zijn werk als voor de 
vakanties met het gezin, eerst in Nederland 
en later in Frankrijk.  

 

Als vader was hij enerzijds best streng.  

’s Zondags gaan we naar de kerk, was zijn 
motto, maar verder mocht er veel op die 
dag. Anderzijds was hij een vader van wie 
je veel leerde en die je vooral stimuleerde: 
‘Doe wat met  je talenten’. 

Een actieve man was hij ook, hij hield van 
hardlopen, maar wel bij een trimclub, want 
het sociale aspect was in zijn leven ook erg 
belangrijk: de contacten met anderen en 
de reisjes naar loopwedstrijden in het 
buitenland. 

 

Arie ging graag naar de kerk, al moesten de 
preken niet te lang zijn en het zingen niet  

te langzaam. Voor velen was hij samen met 
Plonie een bekende op het kerkelijk erf. In 

de kerkenraad wisselden ze elkaar af, maar 
bleven dan elk op een andere manier 
betrokken. Tot op het laatst was Arie nog 
actief in de redactie van Kerkvenster. 

 

In 2009 is Plonie overleden. Hij miste haar 
erg. Daarnaast ging zijn gezondheid steeds 
verder achteruit, maar zo lang als mogelijk 
was ging hij er met zijn scootmobiel nog op 
uit. In zijn slaap is hij op 4 februari jl. 
overleden.  

 

Voorafgaand aan de begrafenis hebben we 
in de dankdienst in de Ontmoetingskerk 
het leven van Arie herdacht met woorden 
uit het boek Prediker. Dankbaar voor dit 
leven hebben we hem 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 
 

 

 

Avond over Bonhoeffer, verrassend actuele 
theoloog uit het verzet 
Binnenkort herdenken en vieren we dat de Tweede 
Wereldoorlog 77 jaar voorbij is. We worden er vandaag 
weer aan herinnerd door de gebeurtenissen in Oekraïne 
dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.  De Protestantse 
gemeenten te Gorssel-Epse en Eefde willen met u stil 
staan bij de nalatenschap van de beroemde Duitse 
theoloog en verzetsman tegen het Nazisme, Dietrich 
Bonhoeffer (1905-1945). Vlak voor de bevrijding, op 9 

april 1945, werd hij opgehangen wegens hulp bij het ontsnappen van joden naar Zwitserland 
en vanwege betrokkenheid bij de mislukte aanslag op Hitler. Hij laat een indrukwekkend 
oeuvre achter waaronder zijn boek Navolging en zijn geestelijk testament Verzet en 
Overgave met aantekeningen en brieven uit de gevangenis.   
 
Prof. dr. Edward van ’t Slot, hoogleraar te Groningen en voorzitter van de Nederlandse 
afdeling van het internationale Bonhoeffer gezelschap, spreekt met ons over de betekenis 
van Bonhoeffer. Plaats: Protestantse Kerk te Gorssel, Hoofdstraat 27 
Tijd: woensdag 20 april 2022 om 20.00 uur 

Inlichtingen: Herbert Wevers, tel.0653806044 

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN    



17 
 

 

Jammer, tijdens de zomermaanden is er niets te doen…..!....? 

 

Tijdens de 2 corona-jaren kon het niet 

anders, maar in de periode daarvoor 

hoorde ik bovenstaande kreet nogal eens. 

Men miste het onderlinge contact. Immers 

niet iedereen gaat in de zomerperiode 

foetsie. 

Maar nú is er wel wat te doen! 

Diezelfde corona stond ook een eventueel 

leerhuis over Jona danig in de weg … en 

waarom zullen we dat nú dan niet doen? 

Een kerngroepje heeft zich al gemeld, maar 

er kunnen er nog meer bij.  

De eerste datum is door hen vastgesteld op 

18 mei om 10 uur in de Goedhartkamer.  

 

 

De resterende 3 keer worden in onderling 

overleg verspreid over juni, juli en augustus 

(eventueel met een uitloop naar 

september). 

We zijn gewend te spreken over de 

‘bijbelboeken’ als het om het oude en 

nieuwe testament gaat. Wie de moeite 

neemt om het ‘bijbelboek’ Jona op te 

zoeken, zal zien dat het geheel slechts 2 

bladzijden beslaat, maar… u zult er versteld 

van staan hoeveel daarover te vertellen is 

(en hoezeer ‘heidenen’ ook ons kunnen 

voorgaan in -daadwerkelijk- geloof!) 

De eerste keer (18 mei) bestaat uit een 

inleiding over o.a. de plaats van Jona in het 

oude testament, 

de tweede keer: over de mislukte vlucht 

(Jona 1), 

de derde keer: de prediking in Ninevé, 

de vierde keer: over hoe Jona over God en 

hoe God over Jona denkt (de genade van 

de humor en de humor over de genade). 

 

Indien u interesse heeft, geef dat dan aan 

mij door. 

Mede namens de taakgroep Ontmoeting, 

Inspiratie en Leren 

Ds. D. van Doorn,   tel. 431221  

 

Paasmiddag voor belangstellenden op 10 april 

 Op zondagmiddag 10 april is er in de Ontmoetingskerk een Paasmiddag voor 
belangstellenden. 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
Vanaf 14.30 uur bent u welkom en is er koffie of thee met wat lekkers. 
Rond 15.00 uur is er een Paasviering ‘Tot Bloei komen’  (met beeld) en samen zingen. 
De middag sluiten we af met een gezellig samenzijn en hopen we velen van u te ontmoeten. 
U bent van harte welkom! 
  
Rita Simonis, Joke Bouwhuis, Marijke Fomenko en Hannie van Boggelen 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
Twaalfde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 
 

 

 

 

MORGENGEBED 

 
In de vroegte roep ik tot u, o God. 
Help me bidden 
en al mijn gedachte te wijden aan u. 
Ik kan het niet alleen. 

 
In mij is het donker, maar bij u is er licht, 
ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in de steek, 
ik ben angstig, maar u steunt mij, 
in mij is onrust, maar bij u is er vrede, 
ik ben verbitterd, maar u bent geduldig, 
ik kan uw wegen niet begrijpen, 
maar u kent de weg die ik gaan moet. 

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN   -   EXPOSITIE 
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Vader in de hemel, 
ik loof u en dank u voor de rust van de nacht, 
ik loof en ik dank u voor de nieuwe dag 
ik loof en ik dank u voor al uw goedheid en trouw 
in het leven dat achter mij ligt. 
U deelde veel goeds aan mij uit, 
laat mij nu ook het zware gewicht uit uw handen ontvangen. 
laadt niet meer op mijn schouders dan ik kan dragen. 
U weet wat het allerbeste is voor uw kind. 

 
Jezus Christus, mijn Heer, 
u was net als ik arm ellendig, 
gevangen verlaten, 
Ieder menselijk lijden kent u, 
U blijft bij me, als niemand mij nog helpt, 
U vergeet me niet en zoekt me, 
U wilt dat ik zie en me omkeer naar u. 
Heer ik hoor uw roepstem, ik volg u. 
Help mij. 

 
Heilige Geest, 
schenk mij geloof, 
dat me van wanhoop en zonde verlost. 
Schenk me de liefde tot God en de mensen, 
die alle haat en verbittering doodt, 
schenk me de hoop, 
die me bevrijdt van depressie en vrees. 
Leer mij Jezus zien en zijn wil doen. 
Amen. 

 
Dietrich Bonhoeffer, fragmenten, 194 

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, Inspiratie & Leren’ in 2020 de schilderijen 

van Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door 

corona niet mogelijk, ook vorig jaar niet. In plaats van de tentoonstelling in de kerk laten we de 

schilderijen met een gedicht voorbij komen in Kerkvenster en Kerkespraak.  Eén per nummer, 

dertien keer.  
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Paasontbijt 
We mogen weer........dus ook weer een paasontbijt op 1e paasmorgen in de kerk. 

Dit geheel verzorgd met koffie, thee, broodjes en een eitje. Samen eten - samen delen 

net als voorgaande jaren. 

Om half negen starten we en daarna is aansluitend de kerkdienst. 

U kunt zich opgeven bij Paul Zoerink 0610656929 paul.zoerink@chello.nl,    of  

Gerda Kamphuis 0615620782 joopgerda@hotmail.com 
 

Gerda Kamphuis 
 

 

 

Gevonden voorwerpen 
- goud(kleurige) broche, gemaakt van een deel  (slot?) van een boerendracht, met hangende 
witte kraaltjes.  

- 2 verschillende oorknopjes, 1 met rood steentje gevat in goudkleurig metaal, 1 met 
geslepen wit steentje gezet in zilver vierkantje. 

Informatie bij Maps Adriaanse, tel. 542808 

Dank: Voor het telefoonboek in het kantoortje! 

 

Maps Adriaanse 
 

De Harmonie treedt weer op: 10 april kerk in Gorssel 
De Harmonie gaat op zondagmiddag 10 april weer ouderwets optreden. Het enthousiasme is 
groot na de corona-jaren. Vanaf 15 uur  zullen het groot orkest en de HIT-orkesten (jeugd) 
weer van zich laten horen. Het groot orkest heeft als thema "New York", met heerlijk 
swingende en bekende muziek van bijv. Frank Sinatra. 
De entrée is gratis en vanaf 14.30 zijn de deuren geopend. Bij de uitgang is er gelegenheid 
voor een vrije gift. Graag ontmoeten wij u/jou op 10 april! 

 

Dirk Jan van Meggelen 

DIVERSE BERICHTEN 

TAAKGROEP KERK EN SAMENLEVING 

mailto:paul.zoerink@chello.nl
mailto:joopgerda@hotmail.com
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Noteer vast in uw agenda   

 

 

 

 

 

 

 

 12 juni 2022 Openluchtdienst op Landgoed ’t Haveke in Eefde 

 
Bovenstaande foto is enkele jaren geleden in 2019 gemaakt. Toen hadden we ontzettend veel geluk 
dat er een trouwerij was in de tuin van ’t Haveke en dat we gebruik mochten maken van de mooie 
tenten. De jaren daarna hebben we zoals u weet alleen maar digitale diensten gehad. 

We hopen dat we dit jaar elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. 
 

De voorbereidingen zijn begonnen. 

Voorganger zal dan zijn ds. L. van Prooyen Schuurman. 

Nadere informatie komt t.z.t. via de kerkbladen en via de lokale krantjes en affiches. 

 

Namens de voorbereidingscommissie 

Jannie Zoerink 

 

 

Pasen en de 40-dagentijd 
 

We zijn al een tijdje op weg in de 40-
dagentijd. Voor velen van ons een periode 
waarin we proberen meer tijd te besteden 
aan ons geestelijk leven. Dat kan alleen als 
we ruimte daarvoor maken door ons 
andere bezigheden te ontzeggen. Voor een 
ieder is dat anders: wat vind je moeilijk om 
‘los te laten’ en hoe vul je de gegeven extra 
tijd dan in? Misschien hadden we een doel 
voor ogen, maar is de klad er alweer een 
beetje ingekomen: 40 dagen is best lang, 
ook al zijn er 6 zondagen in deze periode 
waarin we ons als op een feestdag mogen 
voelen.  

Om een steuntje in de rug te hebben kun je 
gebruik maken van de vele boeken, muziek 
en films/video’s die speciaal voor deze 
periode zijn gemaakt. Ook veel voor 
kinderen. De christelijke boekhandel De 
Vonk in de Spittaalstraat 37 in Zutphen 

heeft een uitgebreide verzameling. Loop er 
eens binnen of kijk op de website: 
devonkzutphen.nl  Voor bestellingen: 
info@devonkzutphen.nl of 0575-510933 of 
appen 06-28841962. 

 
 

Koffieconcerten, gelukkig mogen we 
weer van start 
Noteer alvast de datums: 

8 mei, 19 juni, 9 oktober, 13 november, 11 
december, 8 januari, 12 februari, 12 maart 
16 april, 14 mei, 18 juni.  

Koos Ornée 

mailto:info@devonkzutphen.nl
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Boeren met gevouwen handen 

 
Veel boeren - agrariërs zowel als 
veeboeren - staan de laatste jaren onder 
zware druk. In de discussie over de 
stikstofcrisis wordt al gauw naar de 
landbouw gewezen als één van de 
boosdoeners.  

 

Alternatieven als duurzaam, 
milieuvriendelijk, biologisch krijgen veel 
aandacht. Maar hoe zit het dan met de 
boeren die oprecht en bewust kiezen voor 
een klassieke vorm van voedsel 
produceren en daarbij hun uiterste best 
doen om toch met respect voor de aarde 
hun dagelijkse brood te verdienen?  

 

In het maartnummer van het tijdschrift 
Petrus, het kwartaalblad van de landelijke 
Protestantse Kerk, maken we kennis met 
Piet Jan Moijses, landbouwer in Stellendam 
(Goeree-Overflakkee). Hij bewerkt 70 
hectare eigen akkerland en daarnaast 
naast landbouwer is hij koster in de 
hervormde kerk van Stellendam. Hij was 
een tijdje diaken en is nu lid van de 
jeugdraad. Hij vertelt wat het Onze Vader, 
dat hij dagelijks bidt aan tafel, voor hem 
betekent.  

Een paar uitspraken in het artikel: 

‘Ik doe wat ik moet doen op de plek waar 
God mij geplaatst heeft.’ Ik bewerk de 
aarde in het besef dat die door God 
gegeven is. Je doet wat nodig is, maar je 
kunt de gewassen niet laten groeien. Dat 
doet God.   

‘Een akkerbouwer beheert een stukje van 
Gods koninkrijk.’ Als boer voel ik dat heel 
sterk. Je bent afhankelijk van wat de 
natuur doet. Je kunt een beetje sturen, 
maar niet alles is maakbaar. Als wij bij 
droogte sproeien, is dat niet om ervoor te 
zorgen dat het gewas harder gaat groeien. 
Wat je doet is de droogte overbruggen - je 
houdt het gewas in leven. 

 

Wie het hele artikel wil lezen kan het 
exemplaar van Petrus no.17 meenemen 
dat op de leesplank in de hal staat. U kunt 
ook een gratis exemplaar aanvragen via 
petrus.protestantsekerk.nl/bestellen, met 
de code CO22-7100. Wilt u een gratis 
abonnement dan kan dat via 
abonnement@petrusmagazine.nl  Er staan 
veel inspirerende en boeiende artikelen in, 
dus van harte aanbevolen. 

Petrus verschijnt dit jaar nog in mei, 
augustus en november.     

Maps Adriaanse

mailto:abonnement@petrusmagazine.nl
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The Passion 2022   

‘Ieder mens maakt fouten, net als Petrus’ 

Acteur Thomas Cammaert  - onder andere 
bekend van de serie Ramses en het tv-
programma ‘Wie is de mol?’ - hij was de 
mol in 2017 - speelt dit jaar de rol van 
Petrus in The Passion. Deze keer krijgt 
Petrus een grotere rol dan ooit. 

Spontaan, een tikje impulsief en vooral 
positief ingesteld. Thomas herkent zich wel 
een beetje in Petrus.  “Ik heb het hart op 
de tong. Dat is een mooie eigenschap, 
want mensen weten altijd wat ze aan me 
hebben. Maar in sommige situaties is het 
handiger om even af te wachten.  

 

Fouten maken 

Het mooie aan de rol van Petrus is dat hij 
twee lagen heeft. Hij adoreert Jezus en is 
een trouwe volgeling.Tegelijk worstelt hij 
daarmee als het hem te heet onder de 
voeten wordt. Dan kiest hij voor zichzelf en 
verloochent hij Jezus. Dat maakt hem heel 
menselijk. Hij is geen slecht persoon, maar 
hij maakt fouten. En dat doet ieder mens, 
echt niemand is perfect. Als mens moet je 
je best doen in dit leven, maar je mag ook 
fouten maken. Het gaat erom wat je 
daarna doet: probeer je het weer goed te 
maken?” 

 

Een ode aan mijn opvoeding 

“Ik ben katholiek opgevoed en jarenlang 
misdienaar geweest. Veel bijbelverhalen, 
ook het verhaal over de kruisiging, ken ik 
dus. Ik ga niet meer naar de kerk, maar ik 
vind het fijn om deze rol te kunnen spelen. 
Voor mij is het een ode aan mijn jeugd en 
opvoeding.Ik zie het ook als een eerbetoon 
aan mijn overleden grootouders en aan 
mijn oma die nog in leven is. Om me in 
mijn rol in te leven, heb ik informatie over 
Petrus opgezocht en aan mijn oma 

gevraagd wat zij weet over de persoon 
Petrus. Echt inleven kun je je overigens pas 
als je het script voor je hebt. Dan weet je 
wat jouw personage doormaakt. Dit jaar 
heeft Petrus een grotere rol dan ooit, want 
na Pasen gaat The Passion door. Daar 
vertellen we snel meer over.” 

 

 
 

Alles komt goed?! 

Het thema van The Passion 2022 kan 
gemakkelijk klinken - en voor veel mensen 
is het misschien moeilijk te geloven. 
Tegelijk kunnen dit ook woorden van 
hoop zijn. God belooft een nieuwe wereld 
zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om 
daar nu al iets van te laten zien, zoals 
Jezus het heeft voorgedaan. Door er voor 
elkaar te zijn, geven we de hoop van 
Pasen door, in het vertrouwen dat alles 
goedkomt. 

 

Ook dit jaar vindt The Passion plaats 
zonder publiek. Het grootste muzikale 
paasevenement van Nederland speelt zich 
op Witte Donderdag af in Doetinchem en is 
te volgen op tv. 

 

Donderdag 14 april, 20.30 uur live bij KRO-
NCRV op NPO1. 

 

petrus/protestantsekerk.nl/thepassion 

Bron: Petrus maart 2022
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Bekendmaking Christelijk Mannenkoor IJsselstreek 
 
Na 57 fijne zangjaren van het Christelijk Mannenkoor IJsselstreek te Eefde, willen wij 
iedereen die ons een warm hart heeft toegedragen, hartelijk bedanken. Ook willen wij alle 
donateurs in het bijzonder bedanken voor de jarenlange steun met o.a. de donaties die wij 
van u mochten ontvangen. We hebben als koor gemeend te moeten stoppen, om de 
toename van de regels van de overheid, de leeftijd, stemverhouding, afzeggingen en ook 
corona heeft hier aan mee geholpen. Om het af te bouwen zingen we tot en met dinsdag 31 
mei nog iedere dinsdagavond met elkaar in ‘t Hart.         
 
Heel veel dank, namens het CHRISTELIJK MANNENKOOR IJSSELSTREEK. 
 
Hoogachtend,   
Voorzitter, Z.G. Ter Mul 

 

Zondag 3 april  Iconententoonstelling, kerkzaal, 11.30-16.00 uur 

Dinsdag  5 april gespreksgroep “Dat wat raakt” info Trix Drewes  
tel. 510512 

Donderdag  7 april Wake voor Vrede in Oekraïne, kerkzaal, 19.00 uur 

Donderdag  7 april Gespreksgroep ‘geloven op de tast’ ds. D. van Doorn 

Goedhartkamer 10.00 uur 

Zondag 10 april Gezellige middag in de kerk op Palmpasen 14.30 uur 

 

 

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):   

Protestantse Gemeente Eefde         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 

 
 
 

inleverdatum kopij redactievergadering nieten/bezorging  

11 april 14 april 21 april 

  9 mei 12 mei 19 mei 

20 juni 23 juni 30 juni 

 

          ACTIVITEITEN-AGENDA               april   2022 

Data Kerkvenster 1e helft 2022 


