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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE
 0575-546349 www.ontmoetingskerk-eefde.nl
ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

KERKDIENSTEN

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

Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries
: g.kale@versatel.nl

PREDIKANT

Dhr. N. Jansen

Vacant

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

: 474393
: 06-25044095

Mw. R. Simonis (ouderling)
Ds. H.E. van Boggelen

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

 06-21563940

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

 542430
 541318

 494009

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

 511819

COLLECTEMUNTEN

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

 06-83159867

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)
 474393

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

 542430

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

 542305

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)
 540976

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

 06-14867210

ORGANIST

MELDPUNT ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte

Bloemencommissie (voor de eredienst)
Mw. N. Roeterdink, : roete094@planet.nl

 06-15620782

CANTOR-ORGANIST
Mw. T. Hinloopen

Voorzitter Mw. R. Simonis (ouderling)
: ritasim1@hotmail.com

 511819

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

 540609

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

 510512

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

 512610

 510812

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

PGE (altijd doel/reden vermelden)
Collectemunten
Diaconie, ook verjaardagsfonds
Kerkbalans
Kerkvenster
Koffieconcerten
Diaconale hulp bij bijzondere noden

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

tnv
tnv
tnv
tnv
tnv
tnv
tnv

 548830

Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde
Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde
Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden
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KERKVENSTER
december 2020

COLOFON:
Kerkvenster is het maandelijkse
informatie- en mededelingenblad
van de Protestantse Gemeente
Eefde.
Redactie:
Bolina Aalderink
Maps Adriaanse
Laura van der Burg (voorblad)
Annie Nijenhuis
Anneke Nijkamp
Arie Zuidema
Eindredactie:
Boudewijn Drewes
Jannie Zoerink :06-42514064
Redactieadres
voor het aanleveren van kopij:
Boudewijn Drewes,
Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde
 0575 510512
 kerkvenster.eefde@gmail.com

Van de redactie
'Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.'

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

Dit refrein van een bekend adventsliedje is een
mooie samenvatting van waar het in de
advent om draait: we wachten op de komst
van Jezus Christus in deze wereld, we dromen
van vrede want Jezus is diegene die vrede zal
brengen. En we dromen verder over een
Coronavrije wereld waarin iedereen elkaar
weer vrij kan ontmoeten.
Goede adventstijd gewenst.

Bezorging:
dhr. H. Hagelstein
: 540208
Bezorging digitaal:
dhr. W. Bieleman
Aan- en afmelden:
 kerkvensterdigitaal@gmail.com

Namens de redactie,
Jannie Zoerink

INHOUD:
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
DIENSTEN IN DE OMGEVING
OVERWEGING
MEELEVEN
KERKENRAAD
COLLEGES
DIVERSE BERICHTEN
AGENDA

Volgend Kerkvenster:
Kopij kunt u tot uiterlijk maandag
7 december 20.00 uur sturen naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres

blz
4
5
6
7
8-9
10-12
13
15

Redactie-vergadering:
Donderdag 10 december, 9.30 uur
Nietploeg: komt niet bij elkaar
Distributie: donderdag
17 december
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INTERNET-DIENSTEN ONTMOETINGSKERK
Datum en tijd

december 2020

6 december
10
uur
Dhr. H. Brouwer
Rouveen
1e Advent
Kerkbezoek?
Paars
Kerk in Actie Oekraïne
School van onze
dromen
Aanschaf liedboeken

13 december

Ds. J. Kool
Vorden
2e Advent
Kerkbezoek?
Paars
Kerk in Actie Zuid Afrika
Kinderopvang en gezond
koken
Oikokrediet

Ds. T. Menting
Gendringen Bontebrug
3e Advent
Kerkbezoek?
Paars
Solidaridad

Auto Ophaaldienst
Koffie/theedienst
(9.15 uur)

geen

geen

geen

geen

geen

geen

Datum en tijd
Voorganger

24 december 21 uur
Ds. D. van Doorn

25 december
10 uur
Ds. D. van Doorn

Bijzonderheden
Kleur
Diaconale
Collecte

4e Advent
Kerkbezoek?
Wit
Kerk in Actie
Kinderen in de knel

KERST
Kerkbezoek?
Wit
Kerk in Actie
Kinderen in de knel

2e collecte

Plaatselijk Pastoraat

Plaatselijk Kerkenwerk

Auto Ophaaldienst

geen

geen

geen

geen

Voorganger
Bijzonderheden
Kleur
Diaconale
Collecte
2e collecte

Koffie/theedienst
(9.15 uur)

10 uur

20 december

10 uur

Collecte Missionair
Daarom Kerst

NB: Voor de laatste stand van zaken : volg de kerkbrief en de website
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken.
Ga op internet naar: “kerkdienst gemist” en typ in: Eefde
Of klik op de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken.
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DIENSTEN IN DE OMGEVING
Dienst in Het Spijk
op maandag 14.30 uur, restaurant
onder voorbehoud
7 december
ds. Van Alpen
21 december Pastores Rijk en van Veen
Kerstviering

De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave

Diensten in De Borkel
op zaterdag 16.00 uur
geen opgave

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

Advent is de tijd om te verwachten,
om verzonken te zijn in gedachten.
Advent is de tijd om stil te staan
bij wat God voor ons heeft gedaan.
Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze aarde.
Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde?
Advent is de tijd om te gedenken
dat Hij ons Zijn zoon zou schenken
Advent is de tijd om te denken aan het Licht
dat zich op ons zoekende mensen richt.
Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan
wat moet ik met de kerstboodschap aan?
Advent is de tijd om te denken, wat doet dat Kindje met mij?
Of vind ik de tijd rond kerst wel gezellig en neem ik er de rest voor lief bij.
Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods boodschap met jou doet.
Hopelijk geeft het je hoop en moed.
Advent is de tijd om te danken voor dat Kind
waarin onze mensheid verlossing vindt!
Beatrix Willemsen, gedichtensite.nl
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OVERWEGING

WOORD UIT DE REGIO

Een groep pastores in de Achterhoek
verzorgt om beurten de overweging voor hun
kerkbladen. Wij mogen daarvan dankbaar
gebruik maken.

Verwelkoming van de Opgestane Christus
Over Kerst in het licht van de gein van Pasen
‘Nu zijt wellekome’ is een topper op weg naar
Kerst. Nu begint in de beleving van de meeste
mensen Jezus met Kerst, om uit te komen bij
Goede Vrijdag en Pasen. Maar Kerst is een
relatief jong feest, vanouds staat het Paasfeest
centraal in elke christelijke traditie. Pasen, dáár
begint het mee en van daaruit licht het
Kerstfeest op. Dat hoor je terug in een ander
Kerstlied: ‘kwam op de aarde en droeg al zijn
kruis’. Omdenken is een werkwoord dat past bij
de Bijbel: het gaat steeds om ‘deze wereld
omgekeerd’.
Een woord dat mij daar enorm bij helpt is het
woordje ‘gein’. Dat is bij ons terecht gekomen
via het Jiddisch. Het Hebreeuwse woord, waar
gein van is afgeleid, is ‘chen’. Dat wordt meestal
vertaald met ‘genade’. Gek is dat: wij associëren
het woord genade helemaal niet met gein.
‘Genade’ is voor velen een zwaar woord, dat in
eenzelfde categorie thuishoort als ‘zonde’.
Maar de hele Bijbel door gaat het om genade, is
er ook gein en mag er dan ook gelachen worden.
Overigens wordt nergens van Jezus verteld dat
hij lacht. Wel dat hij huilt (om Jeruzalem, om
Lazarus), of kwaad is (denk aan de
tempelreiniging).

Voor sommigen is dat een reden te zeggen dat
wij als christenen niet mogen lachen…
Ons Kerstfeest heeft geen tegenhanger in de
joodse traditie. Maar ons christelijke Pasen heeft
alles te maken met het joodse Pesach. De
bevrijding uit de benauwdheid heeft alles te
maken met de overwinning op de dood. De
banden van de (doods)angst mogen we achter
ons laten. Dát is alle reden tot intense blijdschap
en grote vreugde. Een prachtig lied vind ik
daarom lied 624, we lachen daar heel wat met
elkaar: Ha-ha-ha-ha-ha-le-he-lu-hu-ja!
Misschien heeft u wel een lied dat helpt om die
gein ook al met Kerst uit te zingen!?
Daan Bargerbos,
PKN predikant PG Gorssel-Epse
(t/m 4 oktober 2020)
PKN predikant in de hervormde
gemeenten Diever en
Dwingeloo
(vanaf 18 oktober 2020)

Reageren? Dat kan!
e-mail: ds.hg.diever-dwingeloo@xs4all.nl
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DE GEMEENTE BIJEEN
Niet tevergeefs
Al is er maar één –
Een mens
die zich aan jou verwarmt,
een mens
wiens hoop, wiens troost
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er maar één –
een mens
die een mens aan je heeft,
je leeft,
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt
aan je bestemming.
Uit: Hans Bouma, Elkaars mens
(voorgedragen door Ab Pongers tijdens de
themadienst
‘Houd moed, heb Lief’ op 25 oktober jl.)

MEELEVEN
Komen en gaan – mutaties in de kerkelijke administratie t/m 16 november 2020
Ingekomen:
Nachtegaalstraat 9 7211 GM: mevrouw S.M. Holsbeeke en de heer G.J. Oostenk.
Verhuisd binnen de gemeente:
Beekweide 23 7211 CN: mevrouw D. te Kamp – de Greef, naar Zutphenseweg 202a 7211 EK.
Beeklaan 5 7211 GA: mevrouw J.J. Jonkman – Wiltink, naar Zwiepseweg 107 K46 7241 GR Lochem.
(mevrouw Jonkman blijft (voorkeur)lid in Eefde).
Overleden:
Op 2 november 2020: de heer A. Elsman, Papaverhof 42 7211 DL.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
Gert Kale
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KERKENRAAD
Uit de kerkenraad
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering na 7
oktober was gepland op 18 november. Omdat er
ten tijde van dit schrijven pas op 17 november
’s avonds een persconferentie van het kabinet is
gepland en we op dit moment niet met zoveel bij
elkaar mogen komen, is besloten de vergadering
uit te stellen tot 2 december.

U krijgt nog een vervroegde uitgave van
Kerkvenster vóór de kerstdagen, daarin wordt u
weer bijgepraat. Houd intussen de website in de
gaten, daar staat, dank zij Boudewijn en Jan
Willem, altijd het allerlaatste nieuws.
De kerkenraad wenst u voor deze tijd goede
adventsweken.

Nieuwe kandidaat ouderling
De kerkenraad is verheugd u te kunnen berichten dat Marijke Fomenko zich bereid heeft verklaard
om de taak van ouderling op zich te nemen. Zij zal als ambtsdrager deel gaan uitmaken van de
Taakgroep Pastoraat en Eredienst en ze is al voorzitter van de werkgroep eredienst die onlangs door
de taakgroep is ingesteld. Mocht u gerede bezwaren hebben, dan kunt u die tot uiterlijk 15
december schriftelijk of per e-mail indienen bij de scriba. In de brievenbus aan de Schurinklaan 1,
7211DD (aan de achterkant van het bijgebouwtje) of via
scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com.
Zijn er op die datum geen bezwaren binnengekomen, dan zal Marijke worden bevestigd in de
kerkdienst van 20 december.

Jaarrekening 2019 ter inzage
De jaarrekening over 2019 van de
kerkrentmeesters (en dus van de hele gemeente,
behalve de diaconie, die heeft een eigen status
en rekening, zie vorige Kerkvenster) is door het
college van kerkrentmeesters afgerond, door de
controlecommissie goedgekeurd en ingediend
bij de kerkenraad. Hij zal naar verwachting in de
kerkenraadsvergadering van 2 december
worden getekend. Voor mensen die het naadje
van de kous willen weten ligt hij na 2 december
een week ter inzage bij Evert Brouwer.
De rekening moet worden gestuurd naar de
Classicale Commissie voor de Behandeling van
Beheerszaken (CCBB).

Er waren bij de opstelling van de rekening een
aantal problemen op te lossen in verband met
een nieuw, verplicht te gebruiken computerprogramma dat niet aansloot op het oude
programma. We zijn veel dank verschuldigd aan
onze ontvanger, Marijke Bockting en haar man,
de waarnemend penningmeester Evert Brouwer
en aan de kerkrentmeesters voor het klaren van
deze moeilijke en tijdrovende klus!
De kerkenraad
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De Intentieverklaring is ondertekend !
Al begin dit jaar hebben de kerkenraden van de
Protestantse Gemeenten Eefde en Gorssel/Epse
de intentieverklaring definitief vastgesteld. Dat is
gebeurd na een gemeenteavond in beide
gemeenten op 31 januari 2020.
Het was de bedoeling deze intentieverklaring
officieel te bekrachtigen en te ondertekenen in
een feestelijke, gezamenlijke bijeenkomst van de
beide kerkenraden op 25 maart jl. Helaas moest
die bijeenkomst in verband met Corona destijds
worden geannuleerd. Ook in de zomermaanden
is er geen gelegenheid geweest om een
dergelijke bijeenkomst te organiseren.
Na een mooi, gezamenlijk startweekend in
september hebben beide kerkenraden besloten
het samenwerkingstraject weer intensief te
vervolgen, temeer omdat nu beide gemeenten
vacant zijn.
Wij hebben ervoor gekozen de eerder geplande
bijeenkomst nu in een online setting te houden.
En dus is er op 29 oktober jl. een ‘virtuele’
bijeenkomst belegd voor de beide kerkenraden.
In deze bijeenkomst is de intentieverklaring
ondertekend en zijn een aantal lijnen
gepresenteerd voor het vervolg met de stappen
die daarbij horen.

Een heerlijk gedicht over
gewoon beginnen aan wat je
echt graag wil realiseren.

Waarop zou ik willen wachten
schiet zo door mijn gedachten
als ik steeds hetzelfde herhaal
creëer ik nooit een nieuw verhaal
Tijd om oude patronen te vervangen
en zelf te kiezen voor nieuw verlangen
de vraag wat ligt er voor mij in het verschiet
de kick van het onbekende waar ik van geniet

Trix Drewes en Peter van der Steege tonen de
getekende intentieverklaring
Van de ondertekende intentieverklaring zijn drie
exemplaren gemaakt, zodat er in iedere kerk
(Eefde, Epse en Gorssel) een exemplaar kan
worden opgehangen.
Een mooie mijlpaal!
Trix Drewes
Peter van der Steege

Het is zo heerlijk iets nieuws te proberen
van fouten en mislukkingen wil ik leren
kom maar op, ik stoot wel weer mijn hoofd
het vuur in mij is absoluut nog niet gedoofd
In me borrelt juist gespannen nieuwsgierigheid
niet wetend waar de nieuwe keuze toe leidt
het is de sprong in het diepe die ik waag
van adrenaline stuiterend, ja zo graag
Oh, want er is één ding dat ik zeker weet
als ik dood ben gaat het om wat ik deed
het ‘nu of nooit’ is om vernieuwing te geven
en volop prachtige ervaringen te beleven.
Mark Verhees
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COLLEGES

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

In de adventstijd zijn de diaconale collecten
grotendeels bestemd voor Kerk in Actie Kinderen in de Knel. Veel kinderen en jongeren
staan er alleen voor in het leven zonder de
bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet
zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties, zoals voor straatkinderen en werkende
kinderen. Hun rechten moeten nageleefd
worden, zoals hun recht op onderwijs. We
stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol
krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van
kinderen in de knel te verbeteren? Steun
onderstaande projecten. Kerk in Actie werkt
altijd ter plekke via partners die de lokale
situatie goed kennen en weten wat er het
hardste nodig is.

De directrice van het internaat in de stad
Vynnyky wilde het anders en richtte de School
van onze Dromen op.
Deze school zet zich in om het onderwijs in
internaten positief te veranderen. Ze trainen
personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle
relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun
ouders of verzorgers. De onderwijzers leren
nieuwe onderwijsmethoden die het
zelfvertrouwen en de creativiteit van de
kinderen bevorderen.
Breng licht in het leven van deze kinderen met
deze adventscollecte!
Zondag 13 december: Kerk in Actie – Kinderen
in de knel
Zuid-Afrika - Kinderopvang en gezond koken.

Zondag 6 december: Kerk in Actie - Kinderen in
de knel

Oekraïne – School van onze dromen biedt
kinderen veiligheid.
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie
voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs,
minimale zorg en onverschillig personeel.

In Mamelodi, een wijk ten oosten van de stad
Pretoria is de organisatie NOVA een
kinderopvang gestart. Coördinator Catherine
Senyolo vertelt: “Kinderen kunnen iedere week
naar deze opvang komen, zodat ze belangrijke
waarden leren om een goed leven op te
bouwen.”
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Dat gebeurt op een vrolijke speelse manier via
muziek en theater. Ook worden de ouders
ondersteund. In Zuid-Afrika woont slechts een
derde van de kinderen bij beide ouders.
Tweederde van de kinderen leeft in armoede en
ongezonde omstandigheden.

Naast het kinderprogramma heeft de organisatie
ook energiezuinige kookovens ontwikkeld (de
Basa Magogo), die veertig procent minder hout
kosten en minder rook en fijnstof geven in huis.
Kinderen een goede start geven met steun van
kerken!

Zondag 20 december: Solidaridad

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin
alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit
met mens, milieu en toekomstige generaties. Als
we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort.
Solidaridad werkt op alle continenten:
kleinschalige boeren worden getraind in
milieuvriendelijke landbouwtechnieken en

methoden om beter bestand te zijn tegen
klimaatveranderingen. Er wordt gewerkt aan
betere arbeidsvoorwaarden voor arbeiders in de
textielindustrie en de goudmijnen. In Europa
worden campagnes gehouden om de consument
solidair te laten kopen.
De kerken collecteren in deze adventstijd voor
een specifiek project: thee uit India. In India
werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de
theesector. De gebieden waar thee wordt
verbouwd worden beheerst door deze monocultuur. Hierdoor raakt het ecosysteem uit
balans waardoor de grond minder voedzaam
wordt. Daarbij zorgt klimaatverandering voor
onberekenbaar weer en droogte. Boeren maken
– door een gebrek aan duurzame oplossingen –
steeds meer gebruik van chemicaliën, die de
grond dan weer verder verontreinigen en de
gezondheid van de boeren aantasten. Het
Trinitea programma ontwikkelt trainingen om
deze problemen aan te pakken.

Collecteopbrengsten
Hieronder staan de giften die op de diaconie rekening zijn gestort voor de collectes.
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen zijn
overgemaakt.

Datum

Doel

Opbrengst

04 - 10
11 - 10
18 – 10
25 – 10

Jan Brandhof
War Child
Kerk in Actie Rwanda
Plaatselijke Diaconie

91,60
66.90
40,00
160.00

Gerrit Bannink, administrateur Diaconie PGE
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College van Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang:
Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01
tnv Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel

6 december:
13 december:
20 december:

Aanschaf liedboeken
Oikokrediet
Collecte Missionair: Nederland – Daarom Kerst

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de
deuren wagenwijd open te zetten. Dit jaar doen
we dat online. Veel mensen zijn op zoek naar
warmte, licht en geborgenheid. Als christenen
mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere
feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons
mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de
Protestantse Kerk diverse materialen en
activiteiten aan om mensen op een
aantrekkelijke manier kennis te laten maken met
de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan
bijvoorbeeld buren of vrienden.

24 december:
Plaatselijk Pastoraat
25 december:
Plaatselijk Kerkenwerk
27 december:
Kerkelijk Quotum
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters MEI

scha

TAAKGROEPEN
"Op weg naar kerst " vanaf half december zult u kunnen genieten van een
gevarieerd programma. U wordt via de kerkbrief, de website, plaatselijke bladen en in het
kerkvenster op de hoogte gehouden.
Laat u verassen. Een groep enthousiaste gemeenteleden werkt er hard aan.!
Namens taakgroep kerk en samenleving, Gerda Kamphuis
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DIVERSE BERICHTEN

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde

Hebt u al een nieuwe agenda en kalender?
De OxfamNOVIB kalender 2021 is weer een lust
voor het oog. En de winst gaat naar het goede
doel. De zakagenda is al bijna op, maar in de
royale kantooragenda kunt u alle afspraken
kwijt, zo handig naast de telefoon.
Zoekt u nog een origineel sinterklaascadeau voor
de kleinkinderen? Wij kunnen u vast helpen.
December is de maand van het licht. Maak het
voor jezelf ook licht in huis door veel lichtdragers
om je heen: we hebben (geur)kaarsen en
lichtdragers in vele varianten. Liever geen echte
kaarsen in huis? Er zijn veel elektrische varianten
en lichtjes als alternatief.
Ook iets lekkers mag nu niet ontbreken. Tony
heeft Sinterklaas- en kerstchocola met
bijzondere smaken.
Geen ruimte voor een boom? Denk eens aan een
kerststal als mogelijkheid. In alle maten en
materialen, van over de hele wereld. Bijzonder
dit jaar: een kerststal van vilt met 10 figuren
erin, gemaakt door de vrouwen van Sjaal met
een Verhaal uit Nepal. Natuurlijk ook veel
andere figuren van vilt en hout en andere
materialen, om op te hangen of neer te zetten.
We gaan minder op bezoek bij elkaar en daarom
schrijven we meer kaarten. We hebben royaal
wenskaarten ingeslagen, maar wacht niet tot het
laatste moment, nu is er nog keus.

We blijven aangepaste openingstijden houden mits er geen totale lock-down komt - tot eind
van het jaar, dus u kunt van dinsdag tot en met
zaterdag elke dag van 11.00 - 16.00 uur bij ons
terecht. Natuurlijk volgen we nog steeds de
hygiënische richtlijnen, ter bescherming van uw
en onze gezondheid.
U bent van harte welkom: graag tot ziens in de
winkel aan de Schoolstraat 17A. Tel. 518662.
Bezoek onze website:
www.wereldwinkeleefde.nl. Volg ons ook op
facebook en instagram voor het laatste nieuws:
wereld winkel Eefde.
Maps Adriaanse
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Kerktuin nieuws
Hebt u de vijgenboom al zien staan?
We kregen hem van Hink en Eelke Meijer. Hij
werd te groot op hun balkon. Zo’n bijbelse boom
past mooi bij de kerk, zo was de gedachte. Af en
toe hebben we het er wel eens over om van de
tuin een liturgische tuin te maken….. .
De boom heeft een mooie plek gekregen. Hij is
er op 6 november door Hink en Piet v.d Berg
(met aanhanger) onder toeziend oog van Eelke
neergezet. Hartelijk dank!
Namens de tuinwerkgoep,
Boudewijn Drewes

Podcasts voor de thuiszitters
Eens iets anders dan een boek of de TV? Hierbij tips voor twee interessante podcasts.

Voor het orgel de kerk in.
Nederland is een echt orgelparadijs. Maar wat weten we eigenlijk van die oude reuzen, die pijporgels
die met zoveel liefde en vakmanschap zijn gebouwd en bespeeld, die galmen in kerken met
lofprijzingen en smeekbeden? Of er nu getrouwd, gerouwd, gevierd of herdacht wordt, in
Nederlandse kerken is er vaak een orgel van de partij. Orgelfanaat Sander Zwiep maakt samen met
vakman Matthias Havinga ‘Voor het orgel de kerk in’, een podcastserie van NPO Radio 4 en
AVROTROS. Hiervoor reizen ze langs de mooiste orgels van Nederland, van Groningen tot Maastricht
en van Alkmaar tot Breda.
nporadio4.nl / podcasts
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Een goed gesprek
De Ongelooflijke Podcast
Hoe relevant is het geloof in een steeds ongeloviger Nederland? Journalist David Boogerd ( EO Radio
1) en theoloog Stefan Paas praten daarover met interessante gasten. Dat levert een serie goede
gesprekken op die te beluisteren zijn via de podcast ‘De Ongelooflijke Podcast’. Zo is er een gesprek
met historica Beatrice de Graaf over de geschiedenis van pandemieën, met psychiater Damiaan
Denys over angst en met kerkjurist Rik Torfs over de beeldenstorm.
Spotify, PodNL, iTunes en nporadio1.nl

ACTIVITEITEN-AGENDA
2
December
20 December
half December

december 2020

Kerkenraadsvergadering
Bevestiging ouderling Marijke Fomenko
Kerstactiviteiten, houd de kerkbrief en website in de gaten
Alle andere, eerder geplande activiteiten voor deze periode zijn afgelast

Onderstaand treft u de nieuwe data aan voor 2021 voor inleveren kopij kerkvenster, data voor de
redactievergadering en voor de nietploeg.
Dit schema is in overleg met de redactie van Kerkespraak Gorssel / Epse samengesteld.

inleverdatum

redactievergadering

Nietploeg: als het
weer kan

18-jan

21-jan

28-jan

15-feb

18-feb

25-feb

15-mrt

18-mrt

25-mrt

12-apr

15-apr

22-apr

10-mei

13-mei

20-mei

14-jun

17-jun

24-jun

16-aug

19-aug

26-aug

20-sep

23-sep

30-sep

18-okt

21-okt

28-okt

15-nov

18-nov

25-nov

6-dec

9-dec

16-dec

maand juli vakantiemaand
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Nagekomen bericht

Advent en Kerst

Symbolisch bloemschikken.

Elk jaar als de dagen korter en donkerder worden, leven we toe naar een nieuw begin. Met Kerstmis
vieren we de geboorte van een mens die de weg wijst naar een vernieuwd leven, verzoend en bevrijd
van alles wat beklemt en doodt
Een mens die in doen en laten ‘onze voetstappen richt naar vrede’ ( uit de lofzang van Zacharia).
Knoppen, groene takken en altijd groene bomen verwijzen naar de hoop die levend blijft, de eeuwen
door, ook als veel loofbomen kaal de winterkou verdragen. Een groene adventskrans zonder begin en
einde, getuigt daarvan.
Vertrouwen in God wordt getekend als verbonden blijven met de altijd groene boom: Altijd groene
bomen zijn in Nederland bijvoorbeeld allerlei soorten spar, den, taxus, jeneverbes, ceder, thuja en
andere coniferen.

1e Advent: Verdwaald Jesaja 63,16-64,8:
Waarom heeft u ons onbuigzaam gemaakt?

2e Advent: Een weg Jesaja 40,1-11:
Baan voor de Heer een weg

3e Advent: Licht Johannes 3,22-30:
Hij moet groter worden, ik kleiner.

4e Advent: Aankondiging van
de geboorte Lucas 1,26-38:
De heilige Geest zal over je
komen.
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Kerst Johannes1,1-14
In het woord was leven en het leven was licht voor de mensen.
Iedere week is er een tekst bij het aansteken van de kaars.
De kaarsen staan op een oude stronk en iedere week komt er een schikking bij iedere kaars en de
uitleg en tekst hiervan komt op de kerkbrief.

De tekst is uit het boek:
Van kerstboom tot kruishout en levensboom.
Liturgische schikkingen en boeketten voor het B-jaar van Tini Brugge en Anita Westhuis. Er staan
voorbeelden in het boek en hoe het nu in de kerk komt te staan ziet u iedere zondag op de tafel
staan. Er wordt gekozen voor diverse vormen en kleuren van takken bij het verbeelden van een weg
naar een nieuw begin. De beeldkracht van vormen zoals recht en krom, de kleuren groen, rood en
geel, wijst die weg. De schikking komt op een paarse ondergrond, en de derde zondag is het al een
beetje roze.
Netje Roeterdink
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De advent is een tijd van wachten, zegt mijn juf.
Maar wie wil er nu graag wachten? Dat is toch niet leuk?
Wachten bij de tandarts of bij de kassa van de supermarkt.
Als ik wacht, verveel ik me dood.
Wachten is soms nodig, zegt mijn mama.

Toen ik van jou in verwachting was, kon ik alvast van je dromen
en alles klaarmaken voor je komst. Dat wachten was best leuk.
Wachten op mijn verjaardag, wachten op vakantie,
dat is soms wel spannend.
Wachten op Kerstmis is anders.
We vieren opnieuw de geboorte van Jezus,
ook al is dat tweeduizend jaar geleden gebeurd.
Als je moet wachten, heb je tijd om na te denken.
Wat betekent Jezus voor mij?
Hoe kan ik echt een kind van God zijn?
Lieve God, wacht jij met mij mee?
Dan wordt Kerstmis echt een feest

