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KERKVENSTER, DECEMBER / JANUARI /2019/2020 
     
 
O, Kind dat geen wieg en geen warmte had,  
kom dicht aan het hart dezer donkere stad… 
 
maar een kind dwaalt verloren door Amsterdam. 
 
Bovenstaande regels komen uit een gedicht 
van Ed. Hoornik, in de tweede wereldoorlog 
in gevangenschap in Dachau, dichter en 
schrijver die in het midden van de vorige 
eeuw in ons land een grote reputatie had.  
Vlak na de tweede oorlog schreef hij het  
gedicht Kerstmis in Amsterdam, waaruit de 
geciteerde regels afkomstig zijn.  
Het gedicht is te lang om hier compleet af te 
drukken. Hoornik tekent het Amsterdam van 
na de oorlog, zijn tekening kan op elke  
metropool van toepassing zijn.  
Hij schetst al die plaatsen waar mensen ploe-
teren om overeind te blijven in de rauwe  
werkelijkheid van armoede, prostitutie  
(hoezo, romantiek van de rosse buurt?),  
uitbuiting door handelaars in vrouwen,  
daklozen, eenzaamheid van ouderen en jon-
geren. Hoornik roept het Kind op te gaan 
naar al die plaatsen in de stad waar de men-
selijkheid ver te zoeken is en de waardigheid 
van mensen in het geding is.   
Het Kind is toch gekomen en aan de wereld 
beloofd om er verlossing, licht te brengen? 
De regels ‘geen plaats in de herberg’ zitten in 
ons collectieve geheugen.  
Ze roepen iets vertrouwds op. De evangelist 
Lucas die deze woorden bezigt in zijn ge-
boorteverhaal drukt ermee uit dat er in onze 
wereld doorgaans geen plaats is voor waar 
het God om gaat.  
Het Kind, Christus, is van meet af aan ont-
heemd in deze wereld. Er is geen vanzelf-
sprekende plaats voor waar het Kind voor 
staat. Jezus wordt niet in een gespreid bedje 
geboren.  
Zijn wijze van leven en liefhebben en strijden 
tegen onrecht en miskenning van wie anders 
zijn, vuile handen hebben, sluiten niet aan bij 
hoe het onder ons toegaat. 
Met de regel “maar een kind dwaalt verloren 
door Amsterdam”  besluit Hoornik zijn  
gedicht.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Daar valt me iets op; nu schrijft hij kind  
met een kleine letter, waar hij eerder in het 
gedicht met Kind onmiskenbaar op Jezus 
doelt.  
Die laatste regel roept troosteloosheid op, 
iets wat niet hoort.  
Kind zou hier wel eens kunnen staan voor  
allen die weerloos zijn, en dat zijn we soms 
zelf. We kunnen ons bij tijden zo klein voelen, 
onmachtig en niet opgewassen tegen alles 
wat niet klopt en wat ons zo kan aangrijpen. 
We kunnen ons met ons verhaal verloren 
voelen, ook te midden van veel mensen om 
ons heen. 
We kunnen onszelf en elkaar soms kwijt zijn, 
ons niet begrepen of gehoord voelen.  
Op zoveel plaatsen is het geen leven,  
mensen vertoevend in vluchtelingenkampen 
(‘Kerst op Lesbos, hoe vier je dat daar?’  
zei iemand tegen mij); het is geen leven daar 
voor kinderen van ouders die zo nodig een 
kalifaat wilden oprichten, maar wat kunnen 
die kinderen daaraan doen?  
‘maar een kind dwaalt verloren door Amster-
dam.’  
In deze regels hoor ik het verlangen naar ge-
borgenheid en naar thuiskomen, naar mense-
lijkheid.  
Kerst is het feest waarbij we vieren dat het 
God om ons geluk en onze bestemming  
begonnen is. Het is het Kind erom begonnen 
dat mensen niet naar de knoppen gaan, maar 
opgericht en gezien worden. 
De evangelisten vertellen ons hoe het Kind, 
eenmaal groot geworden, dat gaat doen. 
Het Kind komt naar ons toe, zo beschrijft  
Lucas de weg van God naar ons.  
Van buitenaf worden we tegemoet getreden 
met liefde, mededogen.  
Er wordt van ‘hogerhand’ van ons gehouden. 
Ik wens u een gezegende (resterende)  
Adventstijd en Kerstdagen toe. 
 

ds. Arie Broekhuis 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                                              JANUARI 2020 

         

datum en tijd dinsdag  
24 december 2019 
21.00 uur 

woensdag  
25 december 2019 
10.00 uur 

29 december 2019 
10.00 uur 

 
voorganger 

ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis ds. D. van Doorn 

 
bijzonderheden 

Kerstnachtdienst 1e Kerstdag  

 
kleur 

wit wit wit 

 
diaconale  
collecte 

Kerk in Actie: Kinderen in 
de knel 

Kerk in Actie: Kinderen in 
de knel 

Stichting ALS Nederland 

 
2e collecte 

Plaatselijk Kerkenwerk Kerkelijk Quotum Plaatselijk Pastoraat 

auto  
ophaaldienst 

J. Strijker 
Tel. 514828 

Z. ter Mul 
Tel. 517866 
 

H. Slurink 
Tel. 515446 

 

 

 
datum en tijd 

dinsdag  
31 december 2019 
17.00 uur 

5 januari 2020 
10.00 uur 
 

12 januari 2020 
10.00 uur 

 
voorganger 

ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis 

 
bijzonderheden 

Oudjaarsdienst Dienst met nieuwjaar-
begroeting Epifanie 1 

Dienst van Schrift en Ta-
fel Epifanie 2 

 
kleur 

wit wit wit 

 
diaconale  
collecte 

Pax Stichting Les Amis de 
Gambie 

ISBN 

 
2e collecte 

Nederlands Bijbelgenoot-
schap 

Oikocredit Beeld en Geluid 

 
auto  
ophaaldienst 
 

J. Brummelman 
Tel. 540224 

A. Kloosterboer 
Tel. 540204 

H. van ’t Veld 
Tel. 540394 

datum en tijd 19 januari 2020 
10.00 uur 

26 januari 2020 
10.00 uur 

 

voorganger dhr. J.W. Hengeveld, Al-
men 

ds. A. Broekhuis  

bijzonderheden Epifanie 3   

kleur wit groen   

diaconale collecte GOVOS Bolivia Plaatselijke Diaconie  

2e collecte Collecte Missionair Collecte Jeugdwerk, JOP  

auto ophaaldienst W. Volkers 
Tel. 512610 

Tel. E. van Zeijts 
Tel. 473336 
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U kunt de kerkdienst op de zondag ook via de computer ontvangen: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde  
of gemiste uitzendingen via https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl bij “bekijk meer preken”. 
 
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag. 

 
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst.  
Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster? 

 
 

 
 

Dienst in Het Spijk, maandag 14.30 
06 januari pastor G. Pols 
03 februari pastor R. Rijk 
De dienst begint om 14.30 uur. Iedereen is welkom. 
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 
 

De Lunette Coehoornsingel 3, vrijdag 15.30 
24 december  pastor. R. Rijk/R. van Veen 
27 december  pastor J. Pattij 
03 januari  ds. R. Reins 
10 januari  ds. I.M. Pijpers 
17 januari  pastor R. van Veen  
24 januari  pastor R. Rijk  
31 januari  ds. W. Stolte 
Na afloopmogelijkheid om samen koffie te drinken 
 

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
21 december  Kerstviering R. Rijk en R. van Veen 
11 januari  ds. D. Bargerbos 
25 januari  ds. A. Broekhuis 
 

Middagpauzediensten 
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een  
oecumenische middagpauze-dienst  
02 januari ds. W. Stolte 
09 januari mevrouw N. Bilder, LdH 
16 januari ds. D. van Alphen-Ubbens   
23 januari ds. S.A. Meijer 
30 januari dhr. R. de Boer 
 
 
 
 

Bij de diensten 
Zondag 22 december, Advent IV gaat ds. S.M.A. Wevers-van der Feltz, Gorssel, uit onze 
naaste buurgemeente Gorssel/Epse, bij ons voor. Deze zondag heeft de mooie naam  
‘Rorate, dauwt’ (en het vervolg luidt: hemelen, druppelt van gerechtigheid’ naar Jesaja 45:8) 
meegekregen. In Christus’ komst hopen we op de weldaad van recht en vrede. Jesaja 
spreekt deze woorden in een tijd dat die gerechtigheid ver te zoeken was. En toch, en toch. 
Dinsdag 24 december, kerstavond werkt Bolina Aalderink mee aan de dienst.  
Zij zorgt voor een vocale (solo en in wisselzang) inbreng samen met Tooske Hinloopen die 
op de vleugel en het orgel zal spelen.  
 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

DE GEMEENTE BIJEEN 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
https://deref-mail.com/mail/client/00CwMgAdkEQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ontmoetingskerk-eefde.nl%2F
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Woensdag 25 december, Kerstmorgen, werkt de cantorij mee o.l.v. Nico 
Jansen en Tooske Hinloopen zal begeleiding daarbij verlenen. 
We lezen hoe Johannes de komst van Christus onder ons belijdt.  
Bij hem geen geboorteverhaal zoals bij Mattheüs en Lucas, maar een  

tekening van de weg van Gods woord uit den hoge dat in ons bestaan valt als Licht.  
We worden belicht, in het licht gezet en alle duisternis wordt ontmaskerd in het licht van 
Gods waarheid en trouw. 
Zondag 29 december, na Kerst en een dag na ‘Onnozele kinderen’, gaat ons gemeentelid 
ds. D. van Doorn voor. Fijn dat hij dit wil doen op een zondag waarop de meeste collega’s 
hun vrije zondag kiezen. 
Dinsdag 31 december is er een korte dienst om 17.00 uur. We sluiten het kalenderjaar af 
met een Vesper. 
Zondag 5 januari, Driekoningen of Epifanie I, we vieren op deze dag de Openbaring van 
de Heer, om het even officieel te zeggen. Het kind mag dan wel in een uithoek geboren zijn, 
terzijde in een stal, het evangelie is bedoeld voor heel de aarde. Dat is de boodschap van de 
zondag Epifanie, letterlijk ‘verschijning’. 
Zondag 12 januari, Doop van de Heer, we vieren dat Jezus zich liet dopen door Johannes. 
Hij gaat tussen al die mensen staan aan de kant van het water, mensen met vuile handen 
die opnieuw willen beginnen. Jezus voegt zich bij hen en wil deelgenoot zijn van hun levens 
met alle hoogte- en dieptepunten. Dopen is solidair zijn. 
Zondag 19 januari gaat ds. J.W. Hengeveld, Almen, werkzaam als geestelijk verzorger op 
GGNet Warnsveld, voor. Hij maakt deel uit van de Werkgemeenschap van predikanten en 
kerkelijk werkers Lochem-Zutphen; we komen als Werkgemeenschap een aantal keer per 
jaar bijeen. We waren als collega’s in het najaar te gast op GGNet om daar te horen over zijn 
werk en tevens kennis te maken met de collega’s die vanuit de Humanistische geestelijke 
zorg daar werkzaam zijn. Fijn dat hij als nabije collega bij ons wil voorgaan en we als ge-
meente hem leren kennen. 

ds. Arie Broekhuis 

Credo of geloofsbelijdenis 
Sinds enige tijd heeft het Credo ofwel de 
Geloofsbelijdenis nu en dan een plaats in 
de liturgie. Samen met de organist is ge-
kozen voor een gezongen vorm (lied 340c) 
in een fris jasje (Apostolische geloofsbelij-
denis met een melodie van Willem Vogel). 
Let u eens op de orgelbegeleiding bij de 
woorden ‘opgevaren ten hemel’, waarbij 
de tonen omhooggaan! De reacties daar-
op zijn heel divers: voor de een is het een 
waardevol onderdeel, want we belijden 
met elkaar en met de kerk van alle tijden 
en plaatsen ons geloof. Anderen laten me 
weten er moeite mee te hebben, omdat ze 
bepaalde zinnen echt niet meer kunnen 
onderschrijven of de taal niet meer mee-
maken. 
De moeite kan betrekking hebben op be-
paalde voorstellingen, zoals ‘nedergedaald 
ter helle’ of ‘de verrijzenis van het  
lichaam’.  
Een collega zei me eens dat het wel lastig 
wordt en vreemd zal klinken in een dienst  
wanneer we bij het zingen van het Credo 
bij de ene zin wel en bij de andere zin niet 
meezingen. We kiezen dan uit wat (nog) 
bij ons past qua geloofsverwoording. 

Laten we eens anders kijken. Wat doen 
we als we zingen of het nu gaat om een 
credo dan wel een psalm of lied? 
Zingen we nu altijd wat we zelf voor 100% 
geloven? Willem Barnard zei eens dat we 
bij het zingen niet zozeer uiten wat we ge-
loven, als wel dat we ons het geloof te 
binnen zingen. 
Zelf vind ik het mooiste om het credo te 
zingen. Al zingend ‘durf ‘je toch meer uit te 
spreken dan wanneer je de woorden zegt. 
Zingen is toch spreken op verhoogde 
toon? 
We kunnen al zingend woorden in de 
mond nemen die eigenlijk te groot voor 
ons zijn, woorden die boven onze macht 
gaan, die we niet helemaal kunnen door-
gronden.   
En toch delen we al zingend ons geloof 
met wie ons voor zijn gegaan. Dat is ook 
kerk en waardevol. We staan in een tradi-
tie en wij zijn de eersten niet. Daarbij hoef 
ik niet alles te kunnen doorgronden en 
voor mijn rekening te nemen. Ik hoor 
graag reacties op het bovenstaande.  

ds. Arie Broekhuis
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Pastoraat 
In de komende weken probeer ik -met het emeritaat in zicht- extra bezoeken te brengen.  
U begrijpt dat ik daarbij een keuze zal moeten maken.  
Wanneer u een huisbezoek wenst, kunt u me dat laten weten. Als het binnen mijn mogelijk-
heden ligt dan zal ik daarvoor beschikbaar zijn. 
 

Orgelspel voor de dienst 
In onze gemeente is er na het luiden van 
de klokken orgelspel. De organist kiest 
een vrij stuk of een stuk dat verbinding 
heeft met de tijd van het kerkelijk jaar. 
Het zou mooi zijn en een blijk van respect 
naar de organist van dienst dat we dan in 
stilte naar de muziek luisteren. 
Het orgel is voor ons een niet weg te den-
ken instrument in de eredienst. Dat was 
ooit wel anders. Aan het eind van de 16e 
eeuw werd het orgel voor en na de dienst 
bespeeld. Al gauw verbood de kerkelijke 
overheid – we zitten in de Reformatie- het 
orgelspel vanwege ‘onkuyse liederen, 
aanstootgevend deunen en wulpse danse-
rieën’. 
De afbraak van orgels werd maar net te-
gengehouden door de burgerlijke over-
heid, immers eigenaar van de monumen-
tale orgels. Tijdens de dienst zong de ge-
meente o.l.v. een voorzanger, dus alleen 
voor en na de dienst orgelspel. 
Al gauw bleek dat de melodieën van de 
psalmen niet zomaar weggezongen kon-
den worden en werd de behoefte aan on-
dersteuning van het orgel gewenst.  
Het orgelspel voor de dienst degradeerde 
in de 20e eeuw al gauw tot achtergrond-
muziek – ook wel muzak genoemd-  bij de 

onderlinge gesprekken van gemeentele-
den. Ik citeer: ‘Zo maakte ik ooit een keer 
mee dat tijdens het orgelspel van ‘Allein 
Gott in der Höh sei Ehr’ naast mij een  
recept met macaroni besproken werd’. 
Achtergrondmuziek is muziek gemaakt 
door productiebedrijven die we horen als 
we achter ons boodschappenkarretje  
lopen en die ons mogelijk masseert tot  
extra aankopen of die we horen in de 
wachtkamer om ons wat rustig te stem-
men. Stilte voorafgaand aan de dienst:  
we hebben er zo’n moeite mee. .. 
Het sociale aspect wil ik zeker niet  
bagatelliseren, maar het moet toch moge-
lijk zijn om het informeren naar elkaars 
welbevinden te beëindigen als de klokken 
luiden en we in afwachting zijn van het  
orgelspel? 
Anderen zijn er die juist dat stille moment 
en luisteren naar orgelmuziek zo koeste-
ren als voorbereiding op de dienst. 
 
(n.a.v. een artikel in Op weg, gezamenlijk 
kerkblad van de PG Goes c.a. met dank 
aan Maps Adriaanse en de auteur  
Marjanne Deij, organist te Goes) 

  Ds. A. Broekhuis

 
Inzegenen of zegenen van verbintenissen van twee mensen met hetzelfde ge-
slacht?  
Een hoofdpijndossier voor de kerk  
Bijeenkomst op 23 januari 2020 om 14.30 uur met als thema: Gaan we als kerk voor 
waarheid of eenheid? 

 
Begin dit jaar was er commotie in ons land vanwege de uit de V.S. overgewaaide Nashville 
verklaring. Deze verklaring waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld werd onderschreven 
door predikanten in de rechterflank van onze kerk. 
Er was zelfs aandacht voor in het NOS-journaal. 
Onze Protestantse Kerk nam bij monde van scriba ds.  René de Reuver duidelijk afstand van 
de strekking van deze verklaring. Daar mogen we blij mee zijn. 
Desondanks zijn we er nog niet in de kerk, als het gaat om volledige erkenning van een le-
vensverbintenis anders dan die tussen man en vrouw.   
Er bestaat in onze kerkorde bij een liturgische samenkomst nog altijd een onderscheid tus-
sen de zegen aan een partnerschap of huwelijk van man en vrouw en aan het partnerschap 
of huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht. 
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Voor partners van hetzelfde geslacht is er de mogelijkheid dat hun levensverbintenis wordt 
gezegend. Onze gemeente heeft al enige jaren geleden besloten dat in onze gemeente 
daarvoor ruimte bestaat. 
Bij een verbintenis of huwelijk van man en vrouw is er sprake van inzegening. 
Dus: zegenen of inzegenen, dat is nu de kwestie. 
Wat twee letters al niet aan kerkelijke stof kunnen doen opwaaien! 
De Generale Synode heeft eind 2018 afgezien van het voorstel om in de kerkorde het onder-
scheid tussen zegenen en inzegenen op te heffen. 
Belangrijke reden daarbij was: als we nú aan de kerkorde gaan sleutelen, lees: eenduidig 
kiezen voor inzegenen, dan komt de eenheid van de kerk in gevaar.  
De Generale Synode vreest onrust, verscherping van standpunten en langdurige conflicten 
bij alle procedures die voor de tekstwijziging van de kerkorde nu eenmaal voorgeschreven 
zijn. Onrust, verharding en langdurige conflicten tussen de synodeleden van heel uiteenlo-
pende ligging en geloofsbeleving en in de kerkelijke pers. 
‘We zijn als kerk in dezen diep verdeeld’, een zin uit de brief van ds. René de Reuver die na 
de synodale vergadering aan de kerken heeft gestuurd. 
Anderen zeggen: we dienen de waarheid te eerbiedigen dat we in Christus en  
coram Deo, d.w.z. voor God, gelijkwaardig zijn en geroepen zijn tot liefde en trouw.  
Wij mogen allen zonder onderscheid vertrouwen op en bidden om Gods onverdeelde en ene 
zegen. In de kerkenraad hebben we hier over gesproken. Uit dat gesprek komt het initiatief 
voort van ondergetekenden om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. 
We willen graag horen hoe u hierover denkt. Daarom een vraag: 
Stelt u zich dit voor: uw zoon of dochter verzoekt aan een kerkenraad zijn/haar relatie met 
iemand van hetzelfde geslacht in een dienst te laten inzegenen.   
Het antwoord luidt: “Zegenen kan wel, maar inzegenen is alleen voorbehouden aan een ver-
bintenis van man en vrouw.” Wat zou uw reactie zijn? 
Wij kijken uit naar een gesprek en dialoog met ruimte voor heel diverse meningen, liever 
geen debat. Wat zou er op dit gesprek kunnen volgen of wat kunnen we met elkaar besluiten 
of voorstellen?  (Bijv. voortgaande bezinning in onze gemeente, een brief naar de Classis of 
Generale Synode). 

Rie Roebers-Zwiers, ouderling en Ds. Arie Broekhuis 

 
Koffie/thee drinken na de dienst van zondag 
05 januari Joke Hogenkamp/Jan Bosma/Hannie Doevendans 
12 januari Krijn Grootentraast/Toos Nijenhuis/ Paul Zoerink 
19 januari Piet van den Berg/Agnes van den Berg/Dolly Thiemann-Slotboom 
26 januari Jannie Zoerink/Johan Zoerink/Henny Gotink 
I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn. 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 

Bolina Aalderink, tel. 06-25516989  
naar, tel. 540861 

 
 

Gemeenteleden elders en weer thuis: 
De heer H. Nijenhuis verblijft op de Lunette, afdeling Bastion 
 

Komen en gaan – mutaties  t/m  11-12-2019 
Ingekomen: 
Stoomdijk 1, 7211 MK: de heer J.H. Wansink.  
Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw G.M. Hekman – Hagen. 
Vertrokken:  
Meijerinkstraat 4D, 7211 AD: mevrouw G.C.A. Reijlink, de heer H.J.G. Kolkman en de heer 
S.A.A. Kolkman. 
Kerkegaard 9, 7211 DW: de heer A. Pongers, naar Coehoornsingel 5 7201 AA Zutphen K-
506. Dhr Pongers blijft voorkeurlid in Eefde. 
 

MEELEVEN 
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Overleden: 
Op 19 november 2019: mevrouw B. Hazelaar – Blikman, Zutphenseweg 258 EX. 
 
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 
 
 

 

Uit de Kerkenraad 
Op 11 december vergaderde de Kerken-
raad. Ter inspiratie las ds. Arie Broekhuis 
aan het begin van de vergadering een 
tekst van de theoloog Bert ter Schegget. 
Er was een volle agenda.  
Deze avond werd de begroting voor 2020 
van het college van diakenen toegelicht,  
besproken en goedgekeurd.  
Daarin is de samenwerking met de diaco-
nie van Gorssel/ Epse zichtbaar. 
Onze Kerkenraad en die van Gorssel 
/ Epse zien veel overeenkomsten in de 
door de gemeenteleden aangegeven  
gewenste prioritering voor de toekomst.  
Ook de prioriteiten van de Kerkenraden 
komen overeen. In de brief die de voorzit-
ters namens de kerkenraden schreven, 
leest u daarover meer.  
Deze brief staat ook in dit Kerkvenster. 
Het College van Kerkrentmeesters legde 
de Kerkenraad een toekomstvisie en  
aanbevelingen ten aanzien van de pasto-
rie voor. Het document bevatte een viertal 
opties en deze werden toegelicht.  
De opties zijn verkoop pastorie, herbouw 
pastorie, luxe renovatie huidige pastorie 
en grondige renovatie huidige pastorie.  
De Kerkenraad had daarmee de gelegen-
heid dit goed te bespreken.  
Het College zal op de gemeenteavond van 
30 januari ook aan de gemeenteleden de 
opties presenteren en de gemeenteleden 
een toelichting geven.  
 
De Kerkenraad stelde het vergaderrooster 
voor 2020 vast. We gaan als proef in 2020 

wat anders vergaderen. De Kerkenraad 
(voltallig) gaat 7 keer vergaderen en daar-
naast komt er een afstemmingsoverleg 
van vertegenwoordigers van de colleges, 
taakgroepen en werkgroepen.  
Deze komen 4 keer bij elkaar, stellen hun 
eigen agenda vast en maken geen   
notulen, alleen afsprakenlijstjes.  
De onderwerpen consulent en de invulling 
van het pastoraat na het vertrek van  
ds. Arie Broekhuis kwamen ook aan de 
orde. In het begin van het nieuwe jaar  
hopen we u daarover concrete informatie 
te geven.  
Om de verbinding met het dorp te verster-
ken presenteert ook de Protestantse  
Eefde zich tijdens de Midwinter - 
bijeenkomst in Het hart op vrijdag 17 janu-
ari. We hopen op die manier in gesprek te 
komen met Eefdenaren, verenigingen en 
organisaties die actief zijn in Eefde.  
Verdere informatie is te vinden op flyers 
die her en der in het dorp verspreid wor-
den. Heel verheugd en dankbaar is de 
Kerkenraad over de kandidaatstelling van 
drie leden van de gemeente om ambts-
drager te worden. Bolina Aalderink is be-
reid ouderling te worden, Maps Adriaanse 
wil voor één jaar ouderling-scriba worden 
en Rita Simonis wil als ouderling bijdragen 
aan de invulling van het pastoraat in onze 
gemeente. 
Na een intensieve vergadering gingen we 
opgetogen huiswaarts.  
 

Trix Drewes
 

  
Vooraankondiging  

Gemeenteavond op donderdag 30 januari 2020  
Vanaf 20.30 uur 

Onderwerpen: aanpak pastorie, intentie samenwerking met Gorssel/ Epse 
vanaf 21.30 uur kerkcafé 

 

 
 

KERKENRAAD 
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Van verkennen naar aan elkaar wennen…… 
De laatste maanden is er veel gebeurd op het vlak van de samenwerking tussen de beide 
gemeenten in Eefde en Gorssel/Epse. 
Wij brengen de belangrijkste momenten nog even in herinnering. 
Op 31 oktober heeft de stuurgroep haar werkzaamheden afgerond en haar eindrapportage 
overhandigd aan de beide kerkenraden. 
Op basis van deze rapportage is er nagedacht over de route die we verder willen volgen. 
Daarvoor zijn er in beide gemeenten gemeenteavonden gehouden en de beide kerkenraden 
hebben in afzonderlijke bezinningsbijeenkomsten zich gebogen over het onderwerp.  
Daarbij zijn de opmerkingen uit de gemeenteavonden meegenomen.  
Over de gemeenteavonden en bezinningsmomenten zijn verslagen verschenen in dit of een 
eerder kerkblad. Allereerst hebben de kerkenraden de vraag beantwoord of men positief 
staat tegenover een vervolg en intensivering van de samenwerking. Hier is een volmondig 
‘Ja’ op gekomen. Het is ons goed bevallen om samen na te denken over de toekomst van de 
kerk in onze dorpen en de samenwerking te zoeken. 
Omdat we niet alle thema’s ( er zijn 10 kernthema’s in het rapport geformuleerd ) tegelijk 
kunnen oppakken, is er nagedacht over de gewenste prioriteit. Zowel de op de gemeente-
avonden aanwezige gemeenteleden, als de kerkenraadsleden hebben hun voorkeur kunnen 
aangeven. 
Hieruit is een duidelijke consensus te destilleren ten aanzien van de onderwerpen die het  
belangrijkst gevonden worden om eerst aan te pakken. Dit zijn: 

 Aandacht voor de ‘middengroepen’ / verbinding tussen de generaties 

 Pastoraat (Gorssel / Epse) / verbinding met elkaar 

 Kerk in en met het dorp (Eefde) / verbinding met het dorp 

 Aandacht voor structuur en organisatie 

Daarnaast werd ‘communicatie’ regelmatig genoemd als randvoorwaarde om onze plannen 
op een goede manier uit te kunnen voeren. 
Op basis van deze uitkomsten zal nu het vervolg opgestart worden. 
We denken er nog over na, hoe we deze volgende fase het beste kunnen coördineren en 
aansturen, bijvoorbeeld vanuit een gezamenlijke werkgroep. 
In ieder geval zijn de uitkomsten van het verkenningstraject zodanig positief en is er ook op 
de gemeenteavonden en bij de Kerkenraden zoveel enthousiasme aangetroffen ten aanzien 
van een verdere samenwerking, dat we nu voorstellen een intentieverklaring op te stellen om 
daaraan richting te geven. 
Deze intentieverklaring zal in kleine kring worden geformuleerd en als concept aan de  
Kerkenraden worden voorgelegd. Dit zal ongeveer medio januari 2020 het geval zijn. 
Omdat een dergelijke stap van groot belang en niet vrijblijvend is, zal de intentieverklaring op 
een gemeenteavond voorgelegd worden aan de beide afzonderlijke gemeenten.  
Hiervoor kunt u alvast de datum 30 januari vrijhouden. 
Vervolgens zouden de beide kerkenraden in de eerste helft van februari de intentieverklaring 
definitief kunnen bekrachtigen. 
Wij spreken de hoop en verwachting uit, dat de positieve energie en opbrengsten uit het  
verkenningstraject in het verdere vervolg vastgehouden, of zelfs versterkt zullen worden. 
Met een hartelijke groet, 
 

Namens de Kerkenraden, 
Trix Drewes, voorzitter Eefde 

                                     Peter van der Steege, voorzitter Gorssel / Epse  
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Collectedoelen 
Voor alle collecten geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 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]. 
 

Diaconale collecten 2020 
De diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse hebben voor 2020 een gezamenlijk collecteroos-
ter opgesteld. Naast de landelijke collecten zullen voor de regionale en plaatselijke collecten 
in beide gemeenten op een zondag voor hetzelfde doel worden gecollecteerd. 
Eén project van Kerk in Actie dat de komende drie jaar gezamenlijk zal worden ondersteund 
is het project dat valt onder Kinderen in de Knel en gaat over (onderwijs voor) jongeren in de 
sloppenwijken van Bogotá in Colombia. Hiervoor werkt Kerk in Actie samen met de partner-
organisatie Stichting De Kleine Arbeider. Wat doet deze stichting? 
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je 
talloze kinderen werken 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. Bovendien groeien ze vaak op in 
een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. 
Stichting De Kleine Arbeider is een bevlogen organi-
satie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen 
weerbaar maakt om hun kansen op een betere toe-
komst te vergroten.  
Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining.  
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. 
 
24 en 25 december Kerstdiensten: Kerk in Actie - Kinderen in de Knel 

Geef licht aan kinderen in Moldavië 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker.  

Ze moeten leven met oorlog, armoede en/of ziekte. Ook in Moldavië, 

het armste land van Europa. Veel ouders proberen werk te vinden in 

het buitenland en laten hun kinderen thuis achter.  

Ze zijn daarom al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen of afhan-

kelijk van grootouders en krijgen vaak niet de zorg die ze zo hard 

nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra 

krijgen ze naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd.  

De meeste kinderen daar hebben gedragsproblemen.  

Daarom bieden de centra psychologische begeleiding en therapie.  

Bethania biedt de kinderen een veilige plek en zorgt dat zij naar school blijven gaan en hun 

school succesvol kunnen afmaken. Dit betekent dat zij op langere termijn minder risico lopen 

om verslaafd te raken aan alcohol of drugs en minder kans lopen om slachtoffer te worden 

van mensenhandel.  

Met de opbrengst van deze collecten wil Kerk in Actie lichtpuntjes bieden aan de kinderen in 

Moldavië en andere kinderen in de knel.  

Doet u royaal mee? Dank u wel, namens al deze kinderen!  

 

 

 

COLLEGES 
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29 december Stichting ALS Nederland 

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een ziekte van de  

zenuwcellen die de spieren aansturen. Het gevolg is dat alle  

spieren geleidelijk uitvallen en men uiteindelijk totaal verlamd 

raakt. De exacte oorzaak van ALS is nog niet bekend.  

Evenmin bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen stoppen of genezen.  

De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is drie tot vijf jaar.  

Stichting ALS Nederland draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek dat in het ALS Centrum 

wordt gedaan. ALS Centrum Nederland is het expertise centrum op het gebied van ALS, 

PSMA en PLS, alle drie ziekten van de zenuwcellen. Naast wetenschappelijk onderzoek met 

als doel het vinden van effectieve behandelingen, verzorgt het ALS Centrum scholingen en 

projecten voor betere kwaliteit van zorg. Het ALS Centrum werkt nationaal en internationaal 

samen en wordt gecoördineerd vanuit het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. 

Binnen het centrum werken neurologen, revalidatieartsen en onderzoekers samen met een 

team van paramedici. 

 

31 december PAX  

PAX werkt samen met betrokken burgers 

en partners aan de bescherming van  

burgers tegen oorlogsgeweld, aan het  

beëindigen van gewapend geweld en het 

opbouwen van rechtvaardige vrede. 

Vredesorganisatie PAX is ontstaan uit een 

samenwerking van Pax Christi en IKV en werkt aan vredesprogramma's vanuit één organisa-

tie. PAX opereert onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door een brede 

groep betrokken burgers en maatschappelijke organisaties.  

Zij is verbonden met zes kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

PAX werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in conflictgebieden: menselijke waardig-

heid en solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld. 

Onze centrale waarden leiden tot een andere visie op vrede en veiligheid. Bij het bestrijden 
van een conflict staat het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop. 
 
5 januari Stichting Les Amis de Gambie 
In 2009 opende de stichting een kindertehuis voor weeskinderen in 
Sinchu Alhajie in Gambia, en werkt daarbij ook aan diverse projecten 
voor de lokale bevolking.  
In Gambia groeien veel weeskinderen op zonder ouders. 
In het tehuis hebben nu 25 kinderen een thuis gevonden.  
Naast een liefdevolle zorg krijgen ze ook goed onderwijs, zodat ze 
onbezorgd kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen met een 
positief toekomstbeeld.  
Als de kinderen 18 jaar zijn moeten ze (wettelijk) weg uit het tehuis.  
Ze kunnen dan nog een aantal jaren begeleid zelfstandig wonen in een overgangshuis  
vlakbij totdat ze geheel zelfstandig kunnen gaan leven. 
 
12 januari  Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden ISBN  
Armoede komt (helaas) ook in onze maatschappij voor, voornamelijk onder alleenstaande 
ouders met kinderen, mensen zonder betaald werk, ouderen met een klein pensioen of  
mensen met psychische problemen. De ISBN geeft (meestal tijdelijke) hulp aan mensen in 
situaties waarbij de sociale/maatschappelijke diensten nog in gang gezet moeten worden. 
Soms zitten mensen in een schuldsaneringstraject.  
De schuldsanering wordt niet ondersteund, maar er wordt dan geholpen als men in acute 
geldnood komt. Soms gaat het om wat aanvulling om het eind van de maand te halen.  
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Deze hulp wordt gegeven namens de diaconieën van de voormalige burgerlijke gemeente 
Gorssel. Hieronder vallen de dorpen Eefde, Gorssel, Epse, Harfsen en Almen.  

 
19 januari GOVOS Bolivia 
GOVOS staat voor Gorssel voor Ontwikkelingssa-
menwerking en is in 1980 opgericht. Al meer dan 25 
jaar ondersteunt de vereniging (met leden en dona-
teurs) een educatief centrum in Cochabamba, de 
derde stad van Bolivia met in totaal 800 000 inwo-

ners. Elke dag worden ongeveer 70 kinderen van 2 tot 6 jaar opgevangen. Ze krijgen les en 
twee maaltijden per dag. Hun arme ouders moeten allebei werken en thuis is geen opvang. 
Ook krijgen zo’n 50 kinderen in de basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het centrum, 
zodat ze van de straat zijn. De steun van GOVOS wordt rechtstreeks via een Boliviaans 
werkgroep lid in Nederland, dat regelmatig op familiebezoek naar Cochabamba gaat,  
meegenomen en elke cent wordt verantwoord via rapportages. Voor slechts € 8,00 per 
maand krijgt een kind elke dag opvang, les en twee maaltijden.  
U kunt donateur worden door zich op te geven via www.govos.nl  
 
26 januari Plaatselijke diaconie 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De diaconieën van Eefde 
en Gorssel/Epse voeren alleen (en in de toekomst steeds meer gezamenlijk) activiteiten uit 
die tot doel hebben om mensen in de knel hulp te bieden. We bedoelen daarmee iedereen 
die arm, ziek of eenzaam is of om een andere reden een steuntje in de rug nodig heeft.  
Dat geldt binnen de eigen kerkelijke gemeenten en ook daarbuiten.  
Wij organiseren bijeenkomsten voor alleenstaanden, ouderen die jarig geweest zijn, koffie-
ochtenden en soos. Een bezoekje met aardigheidje vanwege dankdag, Kerst en Pasen 
wordt door de ontvangers zeer op prijs gesteld. De laatste jaren wordt ook aandacht besteed 
aan buitenlandse statushouders in de dorpen, met huisbezoeken en De Tafel van Hoop.  
De diaconieën kijken ook verder dan de eigen dorpen. Regionaal worden bijvoorbeeld de 
Pasman-manege en de kledingactie van mevrouw te Wierik ondersteund, andere  
voorbeelden zijn bijdragen aan ISBN, de IKA, de Voedselbank Zutphen en dit jaar ook Kerk 
en Vluchteling Zutphen.  

 
Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
24 december:  Plaatselijk kerkenwerk 
25 december:  Kerkelijk Quotum 
29 december:  Plaatselijk Pastoraat 
31 december:  Ned. Bijbelgenootschap 
5 januari  Oikocredit 
12 januari:  Beeld en geluid 
19 januari:  Collecte Missionair, Nederland – een goed verhaal 

Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 
2019/2020 is ‘Een goed verhaal’. In de kerk leven we 
vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt.  
Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspira-
tie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk 
relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens  
catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn 
kerken bezig met dat goede verhaal.  
De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend ma-
teriaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ont-

wikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia.  
Wij collecteren in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen 
en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen. 
 

http://www.govos.nl/
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26 januari: Collecte jeugdwerk, JOP 
Nederland – Sirkelslag voor  
kinder- en jeugdgroepen 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, 
Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugd-
groepen op eigen locatie een interactief spel.  
Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit 
en strijden tegen andere groepen in heel  
Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar 
in verbinding.  
Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen 
waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire 
rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS  
(8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvor-
men kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. 

  Monique Dolman, namens College van Kerkrentmeester 

 
Tafel van Hoop. 
Wat gaan wij doen? De titel is: Tafel van Hoop. Tafel heeft te maken met eten en dat gaan wij 
doen. Hoop heeft te maken met verwachting! Wat verwachten wij? Een gezamenlijke maaltijd 
met inburgeraars, kerkleden en gasten. Een maaltijd brengt mensen samen, met elkaar eten 
verbindt. Vriendschappen tussen inburgeraars en Eefdenaren hebben zich de laatste tijd 
ontwikkeld, maar het kan nog beter.  
Een gezamenlijke maaltijd kan hierbij helpen. De Tafel van Hoop zal D.V. plaats vinden op  
26 januari 2020 in de kerkzaal van onze kerk. Tijd:12.00-14.00 uur. Meer informatie volgt 
in de kerkbrieven. 
              Ze zijn rondgedwaald 

Het spoor bijster 
in de leegte van een woestijn. 

Zullen ze blijven? 
Zullen ze teruggaan? 

Uit: De emigrant; Mohammed Chacha’ 
De Diaconie 

Viering van de Maaltijd van de Heer  
Op zondag 12 januari vieren wij het Heilig Avondmaal. 
Op deze dag gaan wij voor het eerst het Avondmaal in de Kring vieren met gebruikmaking 
van kleine bekertjes van RVS materiaal. 
Hierover heeft de Diaconie u geïnformeerd op de gemeenteavond in november. 
De opstelling van de stoelen wordt dan aangepast om het geheel goed te laten verlopen. 
In de dienst zelf zult u aanwijzingen ontvangen, zodat we in alle ontspannenheid een stijlvol-
le viering kunnen beleven. 

Namens de Diaconie, Johan Zoerink 
 

Hoe kan de kerk bijdragen aan duurzaamheid? ( Herinnering ) 
Graag herinneren wij u nog even aan de peiling die wij als Diaconieën van de Protestante 

Gemeenten in Eefde en Gorssel/Epse hebben uitgezet. Het formulier daarvoor staat op de 

achterkant van de vorige editie van het Kerkvenster. Een reactie van uw kant zouden we bij-

zonder waarderen. U kunt deze reactie inleveren, hetzij via e-mail naar 

eefdegorsselepse@gmail.com, hetzij uw formulier inleveren via een doos in de hal van de 

kerken in Eefde, Gorssel en Epse. Alvast onze dank en een vriendelijke groet, 

Werkgroep Duurzaamheid 

 

 

mailto:eefdegorsselepse@gmail.com
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Ontmoeting en Inspiratie 
Drieluik over de schoonheid van liturgie, Psalm 23 en de schoonheid van de muziek 
Als laatste in de serie van bijeenkomsten aandacht voor muziek. 
III De Schoonheid van de muziek – inleiding Nico Jansen. 
Een leven lang is Nico Jansen, sinds 2017 verbonden aan de PG Eefde, als organist en  
pianist, kerkmusicus en dirigent dagelijks bezig met muziek.  
Hij is als geen ander doordrongen van de schoonheid, vreugde en troost die muziek kan  
bieden in alle seizoenen van het leven. Nico Jansen zal deze schoonheid laten horen,  
ons deze laten ervaren en ook toelichten, zowel instrumentaal als vocaal: een ‘lezing-recital’. 
Datum en tijd: woensdag 15 januari om 14.30 uur.  

Plaats: Kerkzaal van de Ontmoetingskerk, Eefde. 
 
 
 

 
Vakantietips 
Op Kranenburg: kerstgroepen 
De kersttentoonstelling in het heiligenbeeldenmuseum aan de Ruurloseweg 101 op 
Kranenburg (Vorden) bestaat dit jaar grotendeels uit kerstgroepen uit de collectie van 
Jacob Graansma.  
Hij werkt samen met Christian Wucherpfennig, een Duitse art-designer en fotograaf 
uit Kleve. Hij is in het bezit van ruim 200 groepen en objecten.  
Er zijn vooral veel oude groepen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Italië.  
 
Topstukken zijn een Napolitaanse groep van rond 1780 en een groep uit het klooster Maria 
Laach in de zgn. Beuroner Stil van rond 1920. Naast geboortescènes zijn er ook scènes met 
de verkondiging aan Maria en de vlucht naar Egypte. Ooit gehoord van kerstdoeken?  
Daarvan zijn er een aantal te bewonderen, gemaakt door mevrouw Kramer uit Neede.  
De tentoonstelling is nu open tot en met zondag 12 januari, iedere dag van 12.00 tot 17.00 
uur behalve eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Entree € 5,-.  
Museumkaarthouders en kinderen onder 12 jaar gratis.  
Woensdag 18 december is de tentoonstelling open tot 21.00 uur met een kerstconcert om 
19.30 uur door het koor ‘Inspiration’ onder leiding van Piet Piersma. 
 

In Catharijne Convent Utrecht: North & South en Kerstival 
Het oudste houten beeld uit de collectie van Museum Catharijne-
convent is een Maaslandse Maria van omstreeks 1240.  
Tot voor kort wisten we eigenlijk niet wat haar plaats en functie in de 
kapel of kerk was geweest. Middeleeuwse kerkelijke kunstwerken 
zijn vrijwel verdwenen uit West Europa, o.a. door beeldenstormen en 
oorlogen.  
Maar door een toevallige ontmoeting van drie conservatoren, één uit 
Utrecht, één uit Bergen in Noorwegen en één uit Vic in Catalonië, is 
de Maaslandse Maria nu tijdelijk herenigd met haar ‘zusters’ uit het 
verre noorden en het diepe zuiden van Europa, waar zij tot op de dag 
van vandaag nog hun oorspronkelijke functie hebben behouden.  
Daar zijn nog spectaculaire altaar decoraties uit de 12e tot en met de 
14e eeuw te vinden, waaronder de vroegste voorbeelden van West-
Europese schilderkunst op paneel. Dankzij hun afgelegen locaties en 
beschermd door de fjorden in het noorden en de Pyreneeën in het 
zuiden blijken deze Maria’s verrassend veel overeenkomsten te  

TAAKGROEPEN 

DIVERSE BERICHTEN 
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bieden. Ook dat wordt verklaard in de tentoonstelling, waar deze stukken - waarvan de 
meeste nog nooit eerder hun land uit zijn geweest - voor een korte tijd bij elkaar zijn gebracht 
in Utrecht.  
Nog te bezichtigen tot 26 januari. Te bezoeken van dinsdag t/m vrijdag van 10 - 17 uur, za-
terdag, zondag en feestdagen van 11 - 17 uur. Nieuwjaarsdag gesloten. Gaat u in de kerst-
vakantie, dan kunt u meteen de Napolitaanse kerstgroep bewonderen en de kinderen heb-
ben hun eigen feestje. 
Meeste museumkaarten gratis toegang. Toeslag € 3,-. Kinderen tot 5 jaar gratis.  
Zonder museumkaart 65+ € 15,50. www.catharijneconvent.nl 
Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht 
 

 

Kinderen opgelet! Kom in de kerstvakantie met je familie 
naar Kerstival 2019! In het museum Catharijneconvent is 
van alles te zien en te beleven. Ga op pad met de ezel, be-
wonder de mooiste kerststallen en kom al spelend meer te 
weten over Kerstmis, het gezelligste feest van het jaar. 
Kerstival is vooral geschikt voor kinderen van 2 tot 8 jaar. 
Kom je langs? Voor de kinderen is er van 21 december tot 5 
januari het feest Kerstival.  
Kaarten € 6,- kinderen tot 6 jaar gratis, museumkaart geldig. 

 
foto: Lotte Proce 
Sterren knutselen, Kerstival 2018 

 
Nieuws uit de Wereldwinkel 
Kerstartikelen, het kan nog: aparte cadeaus en kerstartikelen voor  
de feestdagen. Groot of klein, voor dagelijks gebruik of luxe, maar altijd 
bijzonder en u koopt met het warme gevoel dat de producenten er een 
eerlijke prijs voor hebben gekregen, want daar staat fair trade voor!  
De hit van dit jaar: producten van vilt. Sjaals en kralen, onderzetters en dierfiguren, maar ook 
veel leuke figuurtjes om in de boom of voor het raam te hangen en de uitblinkers: kerststallen 
van vilt. Met zoveel creativiteit, vakmanschap en liefde gemaakt. Dat geldt evenzeer voor de 
andere stallen en stalletjes in verschillende materialen en maten. 
Kom en verwondert u! 
Nieuw zijn de handgemaakte schoudertasjes van schapensuède uit Kashmir, met een mooi 
verhaal erbij.  
Voor de snoepers heeft Tony twee soorten winterchocolade gemaakt met aparte smaken. 
Op zaterdag 21 december vieren we Eefde uit de Bocht, kersteditie 2019. 
Alle bedrijven en winkels in de Schoolstraat (ook de twee nieuwe!) en ‘om de bocht’ houden 
dan een kerstmarkt met leuke aanbiedingen, proeverijen en meer verrassingen. In de winkel 
bieden we alle kerstartikelen met 50% korting aan. Ook zijn er bedrijven uit andere straten te 
gast. Kom kennismaken, voor het eerst of opnieuw, en laat u verwennen van 13.00 tot 18.00 
uur. Op 20 - 22 december kunt u ons ontmoeten op verschillende kerstmarkten in de buurt. 
Openingstijden: op dinsdag 24 december gaan wij om 16.00 uur dicht, na de kerst zijn wij op 
vrijdag 27 en zaterdag 28 weer op de gewone tijden open (voor de koopjesjagers van kerst-
spullen!), daarna sluiten we tot vrijdag 3 januari in verband met jaarwisseling en balansen. 
Vanaf vrijdag 3 januari bent u weer van harte welkom aan de Schoolstraat 17A op de ge-
wone tijden. In januari houden we de maand van de éénlingen: enkele artikelen voor interes-
sante prijzen, een buitenkansje voor de snelle beslisser. 
U bent daar van harte welkom en verder zien we u graag in de winkel aan de Schoolstraat 
17a. Telefoon 518662. Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl. Volg ons ook op 
facebook: wereld winkel Eefde voor de laatste nieuwtjes. 
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ACTIVITEITEN 
 

Koffieconcert 
Het eerste concert in 
het nieuwe jaar wordt 
op 12 januari gegeven 
door het Theehuis-
koor, met daarin een 
aantal zangeressen 
die ook deel uitmaken 
van  het “Projektkoor 
Eefde”.  
Het gezelschap treedt 
regelmatig op in de 
regio, maar was in de 
Eefdese kerk nog niet  

eerder te horen. Een primeur dus!  Meer informatie over programma en muzikanten leest u 
te zijner tijd in de lokale pers en hoort u bij de lokale omroep Achterhoek FM.  
Zoals gebruikelijk staat de koffie klaar om kwart over elf en begint het concert op 12 januari 
een kwartier later om half twaalf. Denk om de collecte bij de uitgang!.                                                                                                                                                          
Dan kijken we ook nog even terug: Op 8 december werd het jaar besloten door Tooske  
Hinloopen op de vleugel en Nico Jansen op het orgel. Een concert dat meer dan de moeite 
waard was en dat dan ook werd gewaardeerd door de concertgangers.  
Vooral de “Musicolumn van Tooske over “Wat doen we met het harmonium” sprak bij velen 
tot de verbeelding.                                                                                                                                                           
Ook vooruit kijken is de moeite waard. Op 9 februari is een concert te horen van een niet  
onbekende pianist die full time met de muziek bezig is en dat is Evert Jan de Groot, die hier 
eerder liet horen wat hij in zijn mars heeft. Wellicht dat deze keer ook zijn zus als muzikante 
een aandeel heeft in het concert. Meer informatie hierover leest u in het februari nummer van 
Kerkvenster. Tenslotte wensen wij u plezierige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.  
Tot 12 januari!   

                                                                                                                                                  
Namens de commissie, Koos Ornée 

 

 
Zoals bekend gaat ds. Arie Broekhuis op 23 februari met emeritaat. 
Ter gelegenheid hiervan willen we hem samen als gemeente en genodigden  
een cadeau aanbieden. U mag en kunt meedoen en uw bijdrage storten op  
bankrekeningnummer:  NL02 RABO 0322 3025 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde,   
ovv cadeau ds. Broekhuis 
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 Dinsdag 7 januari – 14.00 instructie ambtsdragers voor de viering van het Heilig 
Avondmaal in de kring-Kerkzaal. 

 Woensdag 8 januari – 10.00 uur Leerhuis – we lezen Romeinen 9-11 – met  
ds. A. Broekhuis in de Goedhartkamer. 

 Dinsdag 14 januari – 19.30 uur Kerkenraad. 

 Woensdag 15 januari – 14.30 uur De schoonheid van de muziek in de kerkzaal met 
Nico Jansen. 

 Dinsdag 21 januari – 14.00 uur Taakgroepen pastoraat & eredienst Eefde en taak-
groep pastoraat en taakgroep vieren – Goedhartkamer. 

 Donderdag 23 januari – Inzegenen of zegenen van verbintenissen van twee mensen 
met hetzelfde geslacht - 14.30 uur Goedhartkamer. Ds. A. Broekhuis en Rie Roebers. 

 Maandag 27 januari – 14.00 uur Leeskring met het boek Geloven op de tast  
(we lezen pag. 89-117); bij Jan Dijkman, tel. 544863. 

 
 
 

Goede voornemens voor 2020 
 
Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 
 
Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
Als mensen naar Gods beeld? 
 
Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
Naar alles wat er leeft. 
 
William Livingstone Wallace 
Vertaling Wim van der Zee 
Lied 992 uit het Liedboek 

De redactie wens u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2020! 
 
 
 
 
 

 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 21 januari 20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Bolina Aalderink, Schoolstraat 64 te Eefde.  
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel 
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel.06-25516989) 

 Donderdag 23 januari 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink  
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