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KERKVENSTER, december 2019 

 

Met eeuwen kou in mijn gebeente 
 
Tijdens de Advent wachten we op het 
verlossende Woord. Hoe verlossend een 
woord kan zijn, hebben we allemaal wel eens 
ervaren. Je komt voor de uitslag van een 
onderzoek en de dokter zegt: ‘Niet 
kwaadaardig’. Een verlossend woord: gebukt 
ging je op weg, opgericht keer je naar huis 
terug. Na een zwangerschap met 
complicaties zegt de verloskundige: ‘Wat een 
prachtige meid!’ Met recht een verlossend 
woord. 
 
Verlangen naar warmte 
Wat zouden we zijn zonder mensen die 
goede woorden spreken. De dichter Gerard 
den Brabander schreef eens: ‘Ik sta met 
eeuwen kou in mijn gebeente’. Mensen 
kunnen lijden onder de kou van het leven. 
Menigeen ziet tegen de feestdagen op, 
omdat het stil wordt om hen heen.  
De kerkgang is, voor buitenkerkelijken met 
kerst niet alleen een hang naar romantiek, 
maar ook een verlangen naar warmte die je 
wezen doorgloeit.  
Een hartelijk welkomstwoord is dan soms 
genoeg! De mens is niet compleet zonder 
een mens tegenover zich, zegt het oude 
verhaal. De medemens die ánders is dan jij, 
waardoor je je laat verrassen en verrijken.  
Ik weet van een vluchteling die rond de Kerst 
in de tram werd aangesproken door een 
wildvreemde. Het was voor hem of de hemel 
open ging. Het paradijs, dat is woord en 
wederwoord.  
 
Een lamp voor je voet 

Rampzalig is als het 
woord dat de waarheid 
aan het licht zou moeten 
brengen, mensen en 
relaties verheugend.  
Dan worden mensen 
vastgepind op wat ze ooit 
zeiden, geëtiketteerd 
vanwege een gebrek of 
daad.  
 

 

 
 
Ze zijn alleen nog patiënt, ex-gedetineerde of 
allochtoon.  
Dat vereenzaamt je pas echt,  
zulke woorden zaaien verwoesting.  
(Huub Oosterhuis).  
 
Het woord is in de Bijbel dan ook evocatief: 
het roept op! In de chaos van woest en doods 
roept Gods woord het licht in het aanzijn.  
Het woord is als een kapmes dat een weg 
baant door de jungle. Het licht je bij en toont 
je een weg, waar misschien nog niemand 
ging. Het licht is creatief. Het brengt niet 
alleen aan het licht, maar creëert een nieuwe 
werkelijkheid. Gods ‘ja’ ontneemt deze 
wereld, ondanks alle duisternis, het karakter 
van een spookhuis. Door zijn verlossende 
woorden gaan er lichten aan en wordt wat 
kitsch en bedrog is ontmaskerd. Hij laat zien 
dat het anders kan. Hij neemt de lamme bij 
de hand en zegt: Je kunt lopen!  
De blinde ogen raakt hij aan en zegt:  
Je kunt zien!  
Zijn woord is het herscheppende licht waarin 
mensen opleven. 
 
Meer dan ons tekort 
Wij mensen zijn meer dan ons tekort, meer 
dan onze handicaps. In de kerk lag in het 
verleden helaas een zwaar accent op het 
zondaar-zijn, alsof er niets méér over een 
mens te zeggen valt. Over eeuwen kou in het 
gebeente gesproken. We zijn namelijk in 
eerste instantie in het beeld Gods 
geschapen, we zijn sprekend God!  
Daar worden we dan ook op aangesproken 
en toe uit gelokt. Jezus komt in de wereld om 
tevoorschijn te roepen wat verloren leek.  
Ik wens u een maand toe van echte 
ontmoetingen, van woord en wederwoord, 
van warmte in je botten! 
Rob van Essen 
 
Bron: Red@ctieService, jaargang 14, 
nummer 4, 2016  
Deze tekst is opgenomen in: Vrolijk in de 
marge’,  Rob van Essen. Narratio, ISBN 978 90 
5263 9659 E 15,00 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                                              DECEMBER 2019 

         

datum en tijd 1 december 2019 
10.00 uur 

8 december 2019 
10.00 uur 

15 december 2019 
10.00 uur 

 
voorganger 

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

 
bijzonderheden 

1e advent Dienst van 
Schrift en Tafel 

2e advent  3e advent 

 
kleur 

paars paars paars 

 
diaconale  
collecte 

Rode Kruis Kerk in Actie 
Onderwijs voor werkende 
kinderen in Colombia 

Kerk in Actie 
Stabiel thuis voor 
kinderen in Nederland 

 
2e collecte 

Kerkinterieur Plaatselijk pastoraat Oikocredit 

auto  
ophaaldienst 

E. van Zeijts 
Tel. 473336 
 

A. Aalderink 
Tel. 514151 
 

H.J. Zoerink 
Tel. 06-53143179 / 
511989 
 

 

 

 
datum en tijd 

22 december 2019 
10.00 uur 

 
 

 

 
voorganger 

ds. S.M.A. Wevers- 
van der Feltz, Gorssel 

  

 
bijzonderheden 

4e advent   

 
kleur 

paars   

 
diaconale  
collecte 

Kerk in Actie 
Vluchtelingenkinderen uit 
Myanmar 

  

 
2e collecte 

Beeld en geluid   

 
auto  
ophaaldienst 
 

J.L. Bosma 
Tel. 06-44500157 

  

 
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? 

 
 
 
 
 
 

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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Dienst in Het Spijk  
02 december ds. M.Terwel  
De dienst begint om 14.30 uur. Iedereen is welkom. 
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 
 

De Lunette Coehoornsingel 3, vrijdag 15.30 
06 december  ds. W. Stolte 
13 december  pastor G. Pols 
20 december  pastor D. Koldenhof 
24 december  pastor R. Rijk/R. van Veen 
na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken. 
 

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
21 december  Kerstviering R. Rijk en R. van Veen 
 

Middagpauzediensten 
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst 
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
05 december ds. S.A. Meijer 
12 december ds. I. Builtjes - Faber 
19 december ds. W. Stolte 
 
 
 

Bij de diensten 
Zondag 1 december, Advent I 
Met de aanvang van een nieuw kerkelijk jaar slaan we een ander evangelie op en ditmaal is het 
weer de beurt aan Matteüs, het evangelie in het A-jaar. Deze zondag lezen we Jesaja 2:1-5, het 
visioen van de andere wereld waarop wij hopen: zwaarden worden tot ploegscharen, eindelijk 
vrede. En daarnaast de roep van de evangelist om waakzaam te zijn. De lezingen maken 
duidelijk dat we in Advent niet allereerst toeleven naar Jezus' geboorte. Het gaat om iets veel 
omvattenders: een wereld van vrede, recht, humaniteit en Jezus is daarvan het levende bewijs. 
We vieren een dienst van Schrift en Tafel, in zittende vorm. 
 
Zondag 8 december, Advent II 
Opnieuw een profetie van Jesaja en wel Jes. 11 waar uit de tronk van Isaï, - wat een beeld kiest 
de profeet!, - dus uit een afgehouwen stam, einde verhaal, toch nieuw leven komt. In de Bijbel is 
de komst van het nieuwe, het geluk, de goede aarde, de zoon of dochter nooit een 
vanzelfsprekendheid. Tegen alle verwachting in gloort er toch licht in het donker bestaan van 
mensen. In het evangelie staat een man bij het water. Johannes doopt zich een ongeluk, er is 
een besef dat het anders moet, dat verandering geboden is. Advent is ook dit: opnieuw 
beginnen, doodlopende wegen verlaten, vruchten van mededogen en solidariteit voortbrengen. 
 
Zondag 15 december, Advent III, werkt de Cantorij mee aan de dienst. We lezen uit Jesaja 35 
en Matteüs 11:2-11, waarin Johannes de profundis, uit de diepten van de gevangenschap 
vertwijfeld uitroept: 'Ben jij het die komen zou..?' Soms zou je willen dat we eens helemaal 
onbevangen de teksten weer zouden kunnen horen. Johannes stelt geen retorische vraag, 
vraagt niet naar de bekende weg. Zijn vraag is toch evengoed de onze of meer nog de vraag van 
zovelen op deze aarde die hunkeren naar recht, naar een uitkomst in een soms bar en boos 
bestaan. 
 
 
 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Een fragment uit een gebed om thuis te zeggen: 
De toekomst van uw aarde, God  
is zo vaak een sluitpost. 
Maak deze Advent tot een tijd  
van inkeer en nieuwe toewijding. 
Maak ons weer waakzaam van hart. 
(Uit: Doorgegeven,  Jan Groot en Henk Sechterberger †, 2003) 

ds. Arie Broekhuis 
 

Deze namen van overleden gemeenteleden zijn genoemd in de dienst van 
Allerheiligen - Allerzielen op zondag 3 november 2019   
 
‘Heer, herinner u de namen’ 
 
Hermpje Aaltje Witmarsum – van der Veen  
Jan Willem Boerstoel  
Jan Bertus Dijkerman  
Aaltje Elisabeth Pongers-Hissink  
Maaike Fleming-Bouwsma  
 
Hillegonda Dam-Hendriks  
Hendrika Willemina Johanna Enserink    
Adriana Frederika  Landstra- Zweverink   
Aaltje Doornink-Bieleman  
Hendrikus Hulst  
 
Gerrit Bernhard Dickman  
Hendrikus Wilhelm Feith  
Gerrit Klaas Roek  
Johanna Gezina Kloosterboer- de Greef   
 
‘Heer, herinner u de namen’ 
 
Uitleg bij de liturgische bloemschikking van de gedachtenisdienst  
De zwarte doek is rouw, de ladder reikt van de aarde uit naar de Hemel, de 
lelies zijn als trompetten.  
Zij verwelkomen ons. De lelie is de bloem van de opstanding. 
Klimop wordt in het liturgisch bloemschikken gezien als een teken van 
onsterfelijkheid, het eeuwige leven omdat het altijd groen blijft en het kruipt  
omhoog naar het licht. De twee grote bladeren lijken net handen, daar uit 
vandaan komen de lampjes als symbool voor alle dierbaren die het laatste jaar van ons heen 
gingen.  
 
God heeft de namen geschreven in zijn hand. De hemelsleutel (Sedum) staat voor het 
mysterie rond de dood. De rode kleur van de bloemen / bessen is de kleur van lijden en 
liefde. De bloemencirkel is niet gesloten en geeft hiermee aan dat we niet meer compleet zijn 
maar door de lampjes blijven we toch steeds met elkaar verbonden. 
 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag 
01 december Jannie Dijkerman/Jan Brummelman/Truus Brummelman 
08 december Annie de Boer/Bea van Vrouwerff/Rikie Poelert 
15 december Annie Wichers/Bolina Aalderink/Tinie Dijkman 
22 december Hans van ’t Veld/Toos van ’t Veld/Gerda van Zeijts 
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  
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naar, tel. 540861 

 
 

Gemeenteleden elders en weer thuis: 
Mw. J. Krol-Zebel is van het Buurtzorghuis, Warnsveld verhuisd naar de Borkel, afd. Flora, 
Gorssel, afd. Sering) 
Dhr. H. Nijenhuis verblijft op de Lunette, afd. Bastion 
Dhr. A. Zuidema is weer thuis vanuit  het Deventer ziekenhuis. 
                                                                                                                     Ds. Arie Broekhuis 
 

 
 

 

Uit de Kerkenraad  
Verslag van de kerkenraadvergadering van dinsdag 12 november 2019. 
De Kerkenraad bereidde de gemeenteavond op 14 november voor. Evert zal namens de 
Kerkrentmeesters de financiële situatie bespreken. Daarna zal Johan namens de diaconie 
vertellen over de overgang naar het gebruik van kleine bekertjes bij het avondmaal. Na de 
pauze gaan we met het rapport van de stuurgroep Toekomstverkenning Eefde-Gorssel/Epse 
aan de slag.  
Op 17 januari is er een Midwinterbijeenkomst in ’t Hart en in onze kerk georganiseerd door 
diverse organisaties. Ook onze kerkgemeenschap doet daaraan mee. De kerk is open, er is 
muziek. We maken werk van onze relatie met het dorp.  
De belangstelling voor Avondmaal bijeenkomsten in het Spijk is klein.  
De Taakgroep Pastoraat zal individuele zorg op maat blijven leveren.  
De Kerkrentmeesters zorgen binnenkort met een permanente projector boven het wandkleed 
voor een sterke verbetering van de audiovisuele mogelijkheden in de kerkzaal.  
De ramen aan weerszijden van het podium komen ook aan de beurt voor onderhoud. 
De Diaconie maakte een uitgebreid werkplan dat veel waardering kreeg. 
De Kerkenraad stemde in met het gezamenlijke collecterooster van het College van 
Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. De Diaconie maakte haar deel samen met 
de diaconie van Gorssel/Epse. De samenwerking ging goed. 
De financiële afrekening van het College van Kerkrentmeester over 2018 werd door de 
kascontrolecommissie positief beoordeeld en tijdens de vergadering goedgekeurd met dank 
aan de Kerkrentmeesters. Het aantal gemeenteleden is in 2019 teruggelopen tot 519. Het 
aantal daalt met circa 6% per jaar. 
We spraken over het jaarverslag van ds. Arie Broekhuis over 2017 en 2018. De nadruk lag 
op de voortzetting van de activiteiten die Arie (deels) onder zijn hoede heeft. Pastoraat en 
leren nemen daar een belangrijke plaats in.  

Ymte Groeneveld 
 
Onze toekomst 
We zijn als gemeente van Eefde in gesprek over onze toekomst: hoe willen en kunnen we 
kerk zijn en wat is daarvoor nodig? 
Wij hebben daarvoor twee aanleidingen: 
1. Het vertrek van ds. Broekhuis eind februari 2020: vacature-tijd is bezinningstijd! 
2. De toekomstverkenning die we samen met Gorssel/Epse hebben gedaan.    
Op de gemeenteavond op 14 november hebben we gesproken over de 10 punten die in het 
eindrapport van de Toekomstverkenning staan. In de 10 punten is samengevat wat u als 
gemeente in het afgelopen jaar hebt aangegeven als belangrijk voor de manier waarop we 
kerk zijn. U vindt ze elders in dit Kerkvenster. 
Nu moeten we kiezen wat we het belangrijkste vinden om aan te werken. Niet alles kan 
tegelijk. Die keuzes zijn straks ook van belang voor het profiel van een nieuwe predikant of 
kerkelijk werker.    

MEELEVEN 
 

KERKENRAAD 
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Op de gemeenteavond van 14 november (zie: “verslag gemeenteavond”) hebt u aangegeven 
welke 3 van de 10 punten u het belangrijkste vindt.  
Ook kon u aangeven aan wat u zelf wilt doen.  
Afgelopen zaterdag 16 november hadden we als Kerkenraad een bezinningsochtend waar 
we ook over deze zaken hebben doorgesproken.  (zie: “informatie uit de bezinning van de 
Kerkenraad”) 
We zijn natuurlijk eerst ook erg benieuwd naar  de bevindingen van  Gorssel/Epse.  
Graag willen we het moment van samenzijn na de dienst van 1 december gebruiken voor het 
volgende gemeentegesprek om hierover door te praten.    

Trix Drewes 
 
Verslag van de Gemeenteavond gehouden op 14 november 2019 
Alle aanwezigen (48 gemeenteleden) worden van harte welkom geheten door de voorzitter 
van de Kerkenraad Trix Drewes. Zij vertelt hoe het programma voor de avond er uit gaat zien 
en geeft daarna het openingswoord aan ds. Arie Broekhuis. 
Ds. Broekhuis deelt met ons gedachten over het avondmaal “de maaltijd van de Heer”. 
Er wordt in elke periode van het kerkelijk  jaar avondmaal gevierd en er zal ook dit jaar op de 
1e adventzondag avondmaal gevierd worden. De nadruk moet op het vieren liggen en 
het is belangrijk dat dit op gepaste eerbiedige wijze gebeurt.  Ds. Broekhuis refereerde aan 
enkele verzen uit lied 119 van Tom Naastepad “Richt op uw macht, o Here der heerscharen”.  
Het 4e vers van dit lied geeft de verbinding aan van advent met het avondmaal. 
Evert Brouwer geeft ons als Kerkrentmeester een financieel inkijkje in de begroting in 
verband met de komende vacaturetijd. De jaarrekening 2018 is al goedgekeurd door de 
Kerkenraad. Er komen op het grote scherm heel wat cijfers voorbij. Evert geeft uitleg over 
“levend geld” en vertelt doordat het ledenaantal terug loopt (van 549 in 2018 naar het huidige 
aantal 519) dit uiteraard ook financiële consequenties heeft voor het levende geld. De 
begroting voor 2020 komt ook aan bod. We hoeven ons niet rijk te rekenen als wij vacant 
zullen zijn want ook dan zullen we moeten bijdragen aan de landelijke PKN, voor pensioen 
e.d. Er is één duidelijke boodschap: Reserveren blijft nodig! 
 
Johan Zoerink deelt ons mee dat de kerkenraad op voorstel van de Diaconie en de 
Taakgroep Pastoraat & Eredienst heeft besloten  met ingang van 2020 kleine roestvrijstalen 
bekertjes te gebruiken voor de avondmaalsviering. Het is belangrijk dat bij de gekozen vorm 
alles in goede banen wordt geleid. Er wordt door alle ambtsdragers eerst een 
proefavondmaal gehouden en hun bevindingen worden geëvalueerd. In gezamenlijk overleg 
met Pastoraat & Eredienst is er besloten om deze bekertjes tijdens de avondmaalsviering op 
12 januari aanstaande met de gemeente te gaan gebruiken. Een goede voorbereiding is 
essentieel zodat het voor iedereen een goede beleving zal worden. 
 
Trix Drewes komt nog terug op het gemeentegesprek inzake het onverwachte vertrek van 
Broer de Boer. Er heeft inmiddels een gesprek met hem plaatsgevonden en Trix vertelt dat 
de excuses vanuit de Kerkenraad over de gang van zaken door Broer de Boer zijn aanvaard. 
 
De Kerkenraad zal op zaterdag 16 november een bezinningsochtend houden. Trix Drewes 
vertelt dat daarbij onder andere aan de orde komt welke predikant benaderd gaat worden om 
consulent te zijn in de komende vacaturetijd. In kerkenraadsvergaderingen en bij besluiten 
moeten alle ambten vertegenwoordigd zijn. De consulent voorziet daarin. 
 
Na de pauze krijgen we een korte uitleg over het vervolg van de avond. 
Het Eindrapport Toekomstverkenning van de kerkelijke gemeenten Eefde en Gorssel / Epse 
is door de stuurgroep aangeboden aan de kerkenraden. Hun taak zit er op. Het is een mooi 
document met veel erin voor de toekomst. Het vervolg is nu dat er keuzen en beleid gemaakt 
moeten gaan worden. Trix Drewes benadrukt dat het belangrijk is dat alle plannen voor de 
toekomst door de gemeente gedragen worden en dat de kerkenraad de gemeente steeds bij 
dit proces zal betrekken.  
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Ook stelt zij de vraag wat wij de Kerkenraad zouden mee willen geven voor hun 
bezinningsochtend, met name in het kader van de toekomst van de Protestantse Gemeente 
Eefde als het gaat om: de ontwikkelingsrichting, de samenwerking met Gorssel / Epse, 
prioriteiten en het tijdpad.   
Vervolgens worden we aan het werk gezet. We worden in groepjes ingedeeld met een 
ambtsdrager die ons hierbij begeleiden zal. Het toekomstbeeld, dat de stuurgroep in 10 
punten formuleerde in het eindrapport wordt uitgedeeld en het is de bedoeling om 3 
prioriteiten uit te kiezen en deze met een sticker op de daarvoor bestemde flap-overvellen 
te plakken.  
Daarna mogen we 1 prioriteit uitkiezen waarmee we in de toekomst actief aan de slag 
willen gaan. Dit kunnen we op een kaart met de betekenisvolle bloem schrijven en deze 
wordt daarna in een mand verzameld.  
De Kerkenraad zal in Kerkvenster verslag uitbrengen wat de uitkomst hiervan is. 
Tenslotte leest Trix Drewes ter afsluiting een zeer toepasselijk verhaal voor,  
“De tuin” van Toon Tellegen en gaat ons voor in gebed.  
Wij kunnen met elkaar terugkijken op een inspirerende avond. 
                                                                                                                      Marijke Fomenko 
 

Uit de bezinningsochtend van de Kerkenraad op 16 november 
Na de gemeenteavond hield de voltallige Kerkenraad een bezinningsochtend op 16 
november.  
Het Eindrapport ‘Toekomstverkenning Eefde en Gorssel / Epse’ mondt uit in een lijst van tien 
punten waarin de wensen van beide gemeenten zijn weergegeven. In de gemeenteavond op 
14 november kon elk van de aanwezigen aangeven welke drie van de tien punten zij of hij 
het belangrijkst vindt.  
 

Met de informatie uit de gemeenteavond zien we als grote lijn het volgende:  

We willen als gemeente vooral (meer) kerk zijn met het dorp en daarbinnen de verbinding 
zoeken met elkaar en de generaties. We willen aansprekend zijn voor jeugd en gezinnen, en 
samenwerken met scholen en andere maatschappelijke organisaties. Belangrijk hierbij is dat 
we nieuwe mensen weten te interesseren.  

Er is een verlangen naar vernieuwing van ons gemeente-zijn en naar variatie in de vieringen. 
Tegelijk is er gehechtheid aan het bekende (liederen!) en de verbondenheid met elkaar. De 
kerk moet vaker open zijn, ook voor andere mensen, activiteiten en verhalen. Gesprekken, 
maaltijden, leermomenten en muziek brengen mensen bij elkaar.  

Veel mensen gebruikten aan het eind van de gemeenteavond de antwoordkaarten om te 
laten weten waar ze aan denken bij activiteiten die we kunnen oppakken. Die kaarten zijn 
nog aanwezig in de kerk. 

De gemeente heeft veel belangrijke en dringende aandachtspunten genoemd voor de 
komende tijd. Samen met de gevolgen van het emeritaat van ds. Arie Broekhuis staat ons 
heel wat te wachten. Het wordt spannend. De Kerkenraad heeft er zin in.  

 

Doorgaan met de reeds bestaande kerkelijke samenwerking met Gorssel/Epse kan ons 
helpen kerk te zijn en te blijven in en voor het eigen dorp.    

Er kan een moment komen dat gebrek aan menskracht ons noodzaakt om de samenwerking 
over te laten gaan in de samenvoeging van gemeenten. Dat is in ieder geval zo als er te 
weinig mensen zijn om zelf een Kerkenraad te kunnen vormen (punt 10 van de 
Toekomstverkenning). Op dit moment telt de kerkenraad 9 leden en 5 vacatures. Volgens 
het rooster nemen we volgend jaar afscheid van 5 kerkenraadsleden.  

De omvang van de Kerkenraad kan de Kerkenraad zelf niet bepalen. Dat kan alleen de 
gemeente van de Ontmoetingskerk. Er zijn mogelijkheden om ambtsdrager te worden met 
een beperkte opdracht en/of een beperkte termijn. Over alles valt te praten.  

 

Ymte Groeneveld  
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Van Toekomstverkenning naar keuzen 
Op 31 oktober heeft de stuurgroep zijn eindrapport (zie de website van de kerk)  aan de 
kerkenraden aangeboden. De stuurgroep heeft op basis van de gesprekken met u als 
gemeente, met de taakgroepen en gesprekken in het bezoekproject van de 25- tot 50- 
jarigen een toekomstbeeld verwoord in 10 punten. Daarin klinkt het verlangen van de 
gemeenten.   
De volgende stap is verdere keuzen te maken, rekening houdend met waar onze kracht ligt. 
Niet alles kan tegelijk. Op de gemeenteavond van 14 november hebben we daarmee een 
begin gemaakt. 
Voor diegenen die er niet waren hebben we een A4 neergelegd met de 10 punten om mee 
naar huis te nemen. Daarbij hebben we de uitnodiging om te bedenken aan  welke activiteit u 
zou willen meedoen. Daarvoor kunt u de komende tijd een kaartje (met of zonder naam) 
inleveren in de mand. Zo krijgen we een beeld van hoe we de komende tijd kerk willen zijn 
en waar we op in moeten zetten. Dat is ook van belang voor de invulling van de 
predikantsvacature volgend jaar en voor hoe we de verdere samenwerking met 
Gorssel/Epse willen vormgeven.  

Namens de Kerkenraad, Trix Drewes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitnodiging voor het Gemeentegesprek na de kerkdienst op 1 december 
 
Op 1 december hebben we na de kerkdienst een gemeentegesprek. U wordt daarvoor van 
harte uitgenodigd. We kunnen vanaf 11.15 tot iets voor 12.00 uur van gedachten wisselen 
over de resultaten van de gemeenteavond en de bezinningsochtend van de kerkenraad.  
Daarna kunnen een aantal van ons op tijd naar ‘t Hart voor de maaltijd. 
 
Namens de Kerkenraad, Trix Drewes 
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Diaconie 
Collecteopbrengsten 
27 oktober   €128,70 Kerk in Aktie binnenlands Diaconaat 
03 november   €298,32 Stichting Cynthia 
10 november €136,90 Landelijke kerk Steun kleine     
   kerkgemeenschappen 
17 november    €151,50 Kledingactie te Wierik    
 , 
Collectedoelen 

Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ‘collecte [datum] en [doel]´. 
 
Tijdens de vier adventszondagen zijn de diaconale collecten bestemd voor projecten van 
Kerk in Actie/Kinderen in de Knel. Geef licht aan Kinderen in de Knel! Onze diaconie haakt 
daarop in, maar de eerste zondag hebben wij nog een schuld in te lossen: door de ingelaste 
collecte voor Cynthia vorige maand moest het Rode Kruis uitwijken en dat gaan we op  
1 december inhalen. 

  
1 december Het Rode Kruis: Vecht tegen honger in de wereld. 
Dreigende hongersnood door conflicten en extreem weer. 
De afgelopen twintig jaar is er vooruitgang geboekt in de strijd 
tegen honger. Tot zover het goede nieuws. Want het aantal 
mensen met honger neemt de laatste jaren weer toe. 
820 Miljoen mensen in de wereld hebben honger, evenveel als het 
aantal inwoners van de EU en Amerika samen!  De situatie is 
alarmerend. In Zuidelijk Afrika, Jemen en Centraal-Afrikaanse 
Republiek dreigt een hongersnood. Het Rode Kruis luidt de 

noodklok over deze alarmerende situatie en opent Giro 6868. Mensen hebben nu hulp nodig 
en hiermee redden we levens. 
Wilt u rechtstreeks doneren dan kan dat op IBAN NL83 INGB 0000 0068 68 of via de eigen 
diaconie, zie hierboven. 
 

8 december Kerk in Actie/Kinderen in de Knel   

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag 

zwaar en gevaarlijk werk doen. Zij groeien op in een omgeving 

met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken 

van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of 

in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting 

Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen 

onderwijs en maakt ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 

120 jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. 

De Kleine Arbeider heeft daarnaast een internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding.  

  

15 december  Kerk in 

Actie/Kinderen in de Knel 

Een stabiel thuis voor kinderen in 

Nederland 

In Nederland kunnen door allerlei 

problemen 45000 kinderen niet 

meer thuis wonen. In Jeugddorp 

De Glind worden 120 kinderen en 

COLLEGES 
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jongeren opgevangen. Daar gaat men uit van de helende kracht van het gewone 

gezinsleven. Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er 24/7 zijn. Het biedt kinderen 

structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de gezinsomgeving. Daar kunnen ze 

werken aan hun toekomst!  

 

22 december Kerk in Actie/Kinderen in de Knel 

Vluchtelingenkinderen uit Myanmar 

Als gevolg van langdurige conflicten in Myanmar, het vroegere Birma, zijn veel Birmezen de 

grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie Mae Tao Clinic 

(MTC) de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied. Want ondanks dat de 

politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen niet 

terug omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in 

Bangkok werken. Ook zijn in hun oude dorpen vaak nog geen voorzieningen als scholing en 

voldoende voedsel.  

Met de opbrengst van deze collecten wil Kerk in Actie lichtpuntjes bieden aan deze kinderen 
en andere kinderen in de knel. Doet u royaal mee? Dank u wel, namens al deze kinderen!    

 
 
Collecterooster 2020 : gezamenlijk project van de diaconieën van Eefde en 
Gorssel/Epse. 
De diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse hebben, in het kader van de samenwerking, een 
gezamenlijk collecterooster opgesteld voor beide kerkelijke gemeenten.   
Een gezamenlijk collecterooster betekent dat niet meer alles van beide roosters meer 
gerealiseerd kan worden. Hoe doen we dat? We zijn niet over één nacht ijs gegaan.  
Begonnen is met een informatiebijeenkomst over het opstellen en kiezen van projecten 
onder leiding van Jaantje Vink, consulent van de PKN.  
Daarna hebben we de projecten van Eefde en Gorssel/Epse onder de loep genomen en 
gekeken welke projecten moesten blijven en welke eventueel konden afvallen.  
De overgebleven projecten hebben we samen met de projecten van Kerk in Actie door elkaar 
gemengd en daarmee het rooster ingevuld.  
U vindt dus de ene zondag een vertrouwd project uit het oude collecterooster en de andere 
zondag een “nieuw” project uit de andere gemeente. We collecteren steeds beiden voor 
hetzelfde doel. We zullen alle doelen blijven beschrijven in de kerkbladen, zodat u op de 
hoogte blijft van alle projecten waarvoor gecollecteerd wordt. 
Voor Gorssel/Epse loopt het 3-jarig-project “Dreamhouse” in Indonesië aan het eind van dit 
jaar af. We hebben besloten om  samen een nieuw project te gaan steunen voor opnieuw 3 
jaar. Het wordt het project: “Onderwijs voor werkende kinderen” in Bogotá - Colombia.  
U zult daar in de volgende kerkbladen meer van horen.  
Als u nog vragen heeft kunt u altijd bij de diakenen terecht. 

De Diaconie Eefde 
en Gorssel/Epse 

 

 
 
 

https://www.kerkinactie.nl/static/image/3666/14/Vaktraining%20voor%20jongeren.png
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Impressie van dankdag voor gewas en arbeid 2019 

 
 
Hoe kan de kerk bijdragen aan duurzaamheid ? 
De Diaconieën van de Prot. Gemeenten in Eefde en Gorssel/Epse werken al een tijdje aan 
enkele gezamenlijke projecten. 
Eén daarvan is het thema Duurzaamheid, waarvoor een werkgroepje is opgericht bestaande 
uit een paar diakenen en enkele gemeenteleden van beide kerken. 
Het thema Duurzaamheid is bij uitstek een onderwerp voor de kerk, wij zijn immers geroepen 
om zorgvuldige ‘Rentmeesters’ te zijn en oog te hebben voor toekomstige generaties. 
Tegelijk zien we om ons heen en in de media dat een duurzame samenleving, ook op 
mondiale schaal, nog ver verwijderd is.  
 
Hoe kunnen de kerken hierin een rol van betekenis vervullen ? 
Als werkgroep kwamen we er na enkele gesprekken al snel achter dat we het thema moeten 
inperken en prioriteiten moeten stellen. Anders verdrinken we in de veelheid van aspecten 
die om aandacht en actie vragen. 
Ook hebben we als uitgangspunt gekozen dat het in ons geval vooral gaat om 
bewustwording bij onze gemeenteleden te versterken. Zeker ook om te benadrukken dat wij 
als gemeenten iets kunnen bijdragen.  
Het is geen onderwerp voor bijvoorbeeld de Diaconieën alleen. 
 
Omdat we het van belang vinden welke prioriteiten u zou willen aanbrengen, hebben we een 
peiling opgesteld. U vindt het peilingsformulier elders in dit kerkblad. 
Een reactie van uw kant zouden we bijzonder waarderen. U kunt deze reactie inleveren,  
hetzij via e-mail naar eefdegorsselepse@gmail.com, hetzij door het deponeren van de brief 
in een doos in de hal van kerken in Eefde, Gorssel en Epse  
Mogen wij uw reactie uiterlijk medio december ontvangen? 
Alvast onze dank en een vriendelijke groet, 

Werkgroep Duurzaamheid Eefde en Gorssel/Epse 

 

 

 

 

 

about:blank
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Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  

01 december:  Kerkinterieur 
08 december:  Plaatselijk Pastoraat 
15 december:  Oikocredit 
22 december:  Beeld en geluid 

Levend geld 

Bron: Kerkbeheer juli/augustus 2019 

Als we het hebben over de Kerk – over de aard ervan of de 
betekenis – dan is geld niet het eerste dat bij ons boven komt. We 
spreken dan met recht veel eerder over de Kerk als uitdrukking van 
Goddelijke presentie in de wereld, over het missionaire en het 
diaconale en over de gemeenschap van gelovigen. Dat daar 
middelen, gebouwen en betaalde krachten deel van uitmaken, daar 

zijn we ons van bewust. Maar onze focus ligt anders.  
Kerkrentmeesters nemen in dat gesprek vanouds een specifieke positie in. En dan heb ik het 
niet over de karikatuur: de Kerkrentmeester als de zuinige penningmeester, die meer let op 
de nul begroting dan op de vitaliteit van de gemeente, die graag oppot voor mindere  
tijden. Nee, ik doel dan op de (ouderling) kerkrentmeester die nadenkt over de continuïteit 
van de kerkelijke gemeente, die de Kerkenraad uitdaagt om met elkaar naar meerjarig 
perspectief te kijken om te zoeken naar wegen om ook in de toekomst vorm te geven aan de 
vitaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschap. En die zich op korte termijn inzet voor wat 
in onze kring ‘levend geld’ heet om de jaarlijkse exploitatie van de gemeente rond te krijgen.  
Bescheidenheid is een calvinistisch trekje: we slaan onszelf niet snel op de borst. Maar als je 
er goed over nadenkt, dan is en blijft het toch een klein wonder dat we met elkaar elk jaar 
weer in staat zijn vorm te geven aan het omvangrijke project Kerkbalans. Natuurlijk zien we 
met de krimp van de kerk middelen minder worden, maar de jaarlijkse actie in al die 
plaatsen, met al die vrijwilligers is nog steeds een prestatie van formaat. Dat we daarbij 
tegelijk hebben na te denken over andere vormen van geldwerving is duidelijk.  
Dat we daarin zorgvuldig hebben te opereren en niet zomaar voorbij gaan aan de kracht van 
de directe plaatselijke acties met betrokken vrijwilligers evenzeer.  
Zoeken naar nieuwe wegen die jongeren weten aan te spreken, maar ook respectvol 
voortgaan met de verworvenheden van het bestaande. Een mooi begrip overigens: levend 
geld. Geld is in de kerkelijke gemeenschap een noodzakelijke voorwaarde, maar het staat in 
teken van het levend houden van de geloofsgemeenschap.  
Sluitend krijgen van de begroting, financiering van het gebouw, verantwoord werkgeverschap 
zijn essentiële elementen van de kerkelijke organisatie. Maar altijd als middel voor het 
hogere doel; voertuig voor een gemeenschap waarin bezinning en ontmoeting centraal staat 
met elkaar en met het Hogere en waar van uit we ook van betekenis willen zijn voor de ander 
dichtbij en ver weg. Dan wordt geld levend. Dan maken we ook daadwerkelijk gebruik van de 
talenten die we ter beschikking hebben gekregen.   

Nog enkele mededelingen 
Zaterdag 16 november is de klok met het dakje geplaatst op het onderstel dat al enige tijd in 
onze kerk tuin stond. Het geheel moet nog wat afgewerkt worden (wat schilderwerk en de 
spits op het dakje) maar het geheel staat. 
Als straks in het voorjaar de bloemen bloeien dan maken we er een leuke feestelijke 
gebeurtenis van. 
Op 3 december a.s. is er weer een inloop spreekuur in de Goedhartkamer over de 
Kerkrentmeesterlijke zaken. De stukken die onlangs gepresenteerd zijn op de gemeente 
avond en goedgekeurd door uw kerkenraad liggen voor alle leden ter inzage. 

De Kerkrentmeesters wensen u gezegende feestdagen, 
Evert Brouwer  
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Kom knutselend in kerststemming op 15 december 

Het summum van Kerstromantiek? De weerspiegeling van kaarslicht in kinderogen. 
 
Mocht u dat bij wijze van voorpret willen beleven, en wie wil dat niet, kom dan op zondag 15 
december naar de Ontmoetingskerk. Liefst met uw kinderen en/of kleinkinderen. 
Want aansluitend op het koffiedrinken die zondagmorgen nodigt de Taakgroep Kerk en 
Samenleving u uit om een kerstbakje te maken. Voor uzelf of voor een ander. 
 
Beschikt u over kaarsjes, takjes, besjes, appeltjes of andere versierselen, neem die dan 
alstublieft mee. U kunt die attributen voor de dienst in de hal afgeven. 
Voor een plankje met oase wordt gezorgd. Het staat u natuurlijk vrij om andersoortige 
versieringen of knutseldingetjes te maken. 
 
Uw eigen scheppingslust krijgt alle ruimte. Zo kunt u met uw kroost ook meedoen aan 
de versiering van de grote kerstboom in de kerk. Er komen weliswaar geen 
brandgevaarlijke kaarsje in maar er is genoeg moois om op te tuigen. 
En dat alles onder het genot van een sapje en een hapje, een slokje glühwein en een 
muzikaal intermezzo. 

Taakgroep Kerk en Samenleving 
 
 
 

Kerstconcert Mannenkoor en Concordia Eefde
 

De kaartverkoop van een wel zeer bijzonder 
kerstconcert dat het Warnsvelds Mannenkoor 
en Concordia Eefde samen geven op vrijdag 
13 december in de Buitensociëteit van de 
Hanzehof in Zutphen is gestart. Dit is de eerste 
keer dat het harmonieorkest van 
muziekvereniging Concordia uit Eefde en het 
Warnsvelds Mannenkoor samen een concert 
geven.  
Bij de voorbereidingen waren de Eefdenaren 
en de Warnsvelders het al snel eens: dit wordt 
geen standaard optreden van koor en orkest. 

Het wordt wel een kerstconcert, maar dan ánders: verfrissend, tintelend, geestig, ontroerend. 
“Een soort van Kerstconcert”.  
Traditionele kerstliederen horen daar natuurlijk ook bij, maar voeren niet de boventoon.  
Het publiek zal verrast worden met nummers die niet te boek staan als kerstliederen maar 
wel goed passen bij deze avond. Het concert begint om 20.00 uur en de zaal is geopend 
vanaf 19.30 uur.  
Kaarten (voorverkoop € 15,00 | zaal € 17,50) zijn te koop in Eefde bij COOP Versluis en 
Bloem&meer.  
In Warnsveld bij The Read Shop en in Zutphen bij v.d. Brink Boek en Buro.  

TAAKGROEPEN 

DIVERSE BERICHTEN 
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Kaarten kunnen ook online besteld worden via www.concordiaeefde.nl en 
www.warnsveldsmannenkoor.nl. 

Advents concert 2019 
Op zondag 22 december 2019 vindt het jaarlijkse adventsconcert van 
het Christelijk Mannenkoor IJsselstreek.  
Dirigent Gerrit te Rietstap en pianobegeleiding,  Maps Adriaanse en het 
gemengd koor Musica Vocale. Dirigent: Ingrid Kuypers.  
Plaats in de Ontmoetingskerk in Eefde.  
Deze keer met een Blazers-ensemble van de Christelijke 
Muziekvereniging de Harmonie Gorssel-Eefde.  
Orgel: Arend Klein Hulze. 
Aanvang 19.30 uur. Kerk geopend vanaf 19.00 uur.  
De toegang is gratis. Na afloop van het concert is er een collecte ter 
bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom! 
 

Koffieconcert 
Het laatste koffieconcert van het jaar wordt op 8 december gegeven door een tweetal 

muzikanten en dat zijn de pianiste Tooske Hinloopen 
en “onze eigen” vaste organist Nico Jansen. Tooske 
woont sinds ruim een jaar in het dorp en heeft hier een 
eigen lespraktijk. Ze volgde haar muziekopleiding aan 
het conservatorium in Amsterdam, waarna ze 
musicologie studeerde aan de universiteit in dezelfde 
stad. Sinds kort dus in Eefde, waar ze in korte tijd al 
een zekere bekendheid heeft opgebouwd. Zeker niet in 
de laatste plaats door haar zogeheten Musicolumns 
die regelmatig in de media verschijnen en waarvan de 
nodige op internet te vinden zijn. De tweede die op 8 
december meewerkt aan het koffieconcert deed dit nog 
niet eerder, alhoewel hij wekelijks laat horen wat de 
mogelijkheden zijn van ons Flentrop orgel, 
waarvan het herstel de start van de serie 
koffieconcerten betekende.  We doelen 
uiteraard op organist Nico Jansen, die deze 

keer solistisch te horen is.  
Over het programma dat de twee gaan spelen leest u te zijner tijd in de 
lokale pers en hoort u op 30 november ’s avonds om kwart voor zeven bij 
de lokale omroep Achterhoek fm. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar om 
kwart over elf, waarna het concert om half twaalf begint. Opnieuw is de 
toegang vrij en wordt er gecollecteerd bij de uitgang.                                                                                            
Dan kijken we ook nog even terug naar het concert op 10 november en dat 
is meer dan de moeite waard. Er werd een record gevestigd in de bijna 20 
jaar durende serie;  De Harmonie, versterkt met een aantal muzikanten uit 
omliggende plaatsen, speelde een big band programma voor een publiek 
dat in omvang groter was dan ooit in de geschiedenis van de reeks 
koffieconcerten!                                                                                                                                            
Het volgende concert tenslotte is te horen op 12 januari waarover u in het 
volgende kerkblad het nodige kunt lezen.                                                                                         

Namens de commissie, Koos Ornée 
 

 

 

http://www.concordiaeefde.nl/
http://www.warnsveldsmannenkoor.nl/
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De gratis Joodse Lezingen gaan weer beginnen! We zijn heel blij dat emeritus predikant 
Leo IJkel de organisatie komt versterken.  

De eerste lezing wordt traditiegetrouw gehouden door opperrabbijn Jacobs 
Chanoeka, het feest van het licht! Zondag 1 december | 15:00 uur.  

De Synagoge van Apeldoorn | Paslaan 18. 
Parkeergarage aan Marktplein 1 is 1 minuut lopen www.joodselezingen.nl 

 
 

Nieuws uit de Wereldwinkel 
Zilversmid uit Nepal komt 26 november naar Eefde! 
Dambar Biswokarma is zilversmid in Nepal.  
Hij heeft daar een werkplaats waar hij met een aantal 
door hem opgeleide zilversmeden prachtige sieraden 
maakt van hoge kwaliteit zilver. 
Dambar is al meer dan 30 jaar zilversmid en komt al 
een aantal jaren naar Nederland om zijn sieraden o.a. aan klanten van Wereldwinkels te 
verkopen. 
De Wereldwinkel Eefde heeft hem kunnen reserveren voor dinsdag 26 november, van 
10.30 tot 16.00 uur. Hij geeft dan in onze winkel een demonstratie en u kunt rechtstreeks van 
hem zijn sieraden, zoals kettingen en armbanden, kopen. Ook kunt u hem een opdracht 
geven om een speciaal voor u persoonlijk sieraad te ontwerpen.  
Een prachtige kans om een unieke vakman te ontmoeten en een uniek sieraad te kopen! 
Wij verwelkomen u graag die dag in de Wereldwinkel in de Schoolstraat 17A.  
 
December: cadeaumaand. 
Sinterklaasletters in zeven smaken. De S-letters van Tony Chocolonely zijn al gedeeltelijk 
uitverkocht. Voor de snelle beslisser is er nog keus, maar op = op. 
 
De Wereldwinkel heeft een uitgebreid assortiment aan cadeauartikelen voor de feestmaand. 
Groot of klein, voor dagelijks gebruik of luxe, maar altijd bijzonder en u geeft met het warme 
gevoel dat de producenten er een eerlijke prijs voor hebben gekregen, want daar staat fair 
trade voor! Eén van onze uitblinkers deze maand: kerststallen in verschillende soorten en 
maten. Met zoveel creativiteit, vakmanschap en liefde gemaakt. Komt en verwondert u! 
 
Op zaterdag 21 december vieren we Eefde uit de Bocht. Alle bedrijven en winkels in de 
Schoolstraat (ook de twee nieuwe !) en ‘om de bocht’  houden dan een braderie met leuke 
aanbiedingen, proeverijen en meer verrassingen. Ook zijn er bedrijven uit andere straten te 
gast. Kom kennismaken, voor het eerst of opnieuw, en laat u verwennen.  
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 
kerstspullen!), daarna sluiten we tot vrijdag 3 januari in verband met jaarwisseling en 
balansen. 
Vanaf vrijdag 3 januari ben u weer van harte welkom aan de Schoolstraat 17A op de 
gewone tijden. Telefoon 518662. Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl.  
Volg ons ook op facebook: wereld winkel Eefde voor de laatste nieuwtjes. 
 
 

http://www.wereldwinkeleefde.nl/
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ACTIVITEITEN 
 
 

 
 Woensdag 4 december 10.00 uur Leerhuis. We lezen Romeinen 8  

met ds. A. Broekhuis in de Goedhartkamer 

 Maandag 9 december 14.00 Leeskring Inspirerend geloven – we lezen pag. 81-101 
uit Geloven op de tast; we komen bijeen bij ds. D. van Doorn, tel. 431221 

 Woensdag 11 december 19.30 Kerkenraad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rooster voor verschijnen van Kerkvenster 

Inleverdatum kopij Vergadering redactie Nietploeg  

Dinsdag 21 januari 2020 Donderdag 23 januari 2020 Donderdag 30 januari 2020 

Dinsdag 18 februari  Donderdag 20 februari  Donderdag 27 februari  

Dinsdag 17 maart  Donderdag 19 maart  Donderdag 26 maart  

Dinsdag 21 april Donderdag 23 april  Donderdag 30 april 

Dinsdag 19 mei  Woensdag 20 mei, ivm hemelvaartsdag  Donderdag 28 mei  

Dinsdag 16 juni Donderdag 18 juni Donderdag 25 juni  

maand juli vervalt i.v.m. vakantie  
 Dinsdag 18 augustus  Donderdag 20 augustus  Donderdag 27 augustus  

Dinsdag 15 september  Donderdag 17 september  Donderdag 24 september  

Dinsdag 20 oktober  Donderdag 22 oktober  Donderdag 29 oktober  

Dinsdag 17 november  Donderdag 19 november  Donderdag 26 november  

Dinsdag 08 december  Donderdag 10 december  Donderdag 17 december  

Dinsdag 19 januari 2021 Donderdag 21 januari 2021 Donderdag 28 januari 2021 

 

ACTIVITEITEN 
 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 10 december 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 12 december om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen bij 

de redactie. 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Adventsgedicht 
 

Zie je deze kaarsjes, 
één ervan mag aan, 

elke week een kaarsje meer, 
het kerstfeest komt eraan 

 
Kijk eens naar de kaarsjes, 

het feest komt dichterbij, 
het lichtje brandt niet meer alleen, 

er komt een tweede bij. 
 

Een kleine rij van kaarsjes, 
ze geven steeds meer licht, 

het derde kaarsje brandt nu ook, 
ze brengen een bericht. 

 
Nu branden alle kaarsjes, 

wil je hun boodschap horen, 
we gaan nu bijna vieren 
dat Jezus is geboren. 

 
Coby Poelman - Duisterwinkel 
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Om in te vullen en in te leveren, doos staat in de hal van de 

kerk. 

Waar denkt u aan bij Duurzaamheid? 

Dat is de vraag die wij ons stelden toen we de eerste keer als werkgroepje bij elkaar 

kwamen. Al snel realiseerden we ons we dat het een breed begrip is en dat je er eerst een 

definitie voor moet bedenken om er wat meer kaders aan te geven. Een definitie die 

beschrijft hoe we als kerk duurzaam bezig willen zijn met elkaar. Om daar achter te komen 

leggen we een aantal van onze ideeën aan u voor om er samen een DuurSaam project van 

te maken.  

 

Aan u de vraag welke van onderstaande ideeën u zou willen ondersteunen. Geef gerust ook 

eigen ideeën, suggesties en opmerkingen. U kunt meerdere onderwerpen aankruisen. 

 

 
  

Een informatief dagdeel over het thema duurzaamheid. (spreker uitnodigen) 

 
Een informatief dagdeel over:  
0 duurzame kleding 
0 circulaire landbouw 
0 Duurzame voedselketen 
0 Ander zelf in te vullen onderwerp namelijk………………………………………………. 

 
Het aanleggen van een bijenlint in onze dorpen. 

 
De kerk nóg groener maken in Eefde en een Groene kerk worden in Gorssel/Epse. 

 
Eigen kopjes mee naar de kerk. 

 
Zelf koekjes bakken (geen verpakkingen meer). 

 
Vaker mensen meenemen in de auto als je ergens naar toe gaat. 

 
Regelmatig een weggeefwinkel (ruilmarkt) organiseren met spullen die je over hebt. 

 
Een openbare boekenkast op het kerkplein. 

 
Schoonhouden van de omgeving met een groep mensen 

 
Oude uitgebloeide bloembollen inzamelen en op een vergeten plekje zetten in de kerktuin. 

 
Duurzaam beleggen.  

 
Ander eigen idee namelijk: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 


