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UITZICHT 
Aan het begin van de Vredesweek liep ik in 

de buurt van Rhenen. In de ochtend aan 

de overzijde, vanaf het middaguur via een 

veerpont naar deze zijde, van Rhenen. Aan 

deze zijde de Grebbeberg, het militair 

ereveld, de eerste oorlogsbegraafplaats 

van Nederland. Plaats van stenen, namen 

en herinneringen. Plaats die uitzicht biedt 

op mensen van wie het leven ontijdig 

eindigde, die door hun inspanning 

bijdroegen aan een leefbaar leven. Op het 

monument zijn woorden van J.C. Bloem 

opgetekend:  

 

Vijf dagen - en de vrijheid 

ging verloren 

Vijf jaren - en eerst toen 

werd zij herboren 

Zo moeizaam triomfeert 

gerechtigheid 

Aan dit besef zij deze 

grond gewijd 

 

Vijf dagen waarin uitzicht steeds meer uit 

beeld geraakte. Vijf dagen van toenemend 

inzicht in wat vrijheid is, wat vrede is. Dat 

wat verloren gaat, doet ons des te meer 

verstaan. Mensen hebben meer nodig dan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

één dag. In vijf dagen neergeslagen. Zo  

diep dat er meer dan één jaar nodig was 

om de strijd te winnen, op uit de diepte 

omhoog getrokken te worden, om 

opnieuw geboren te worden. Eén jaar was 

niet genoeg, het werden vijf jaren. Niet ik 

was daar om te strijden. Anderen, vaak 

jonge mensen, deden het voor mij. Voor 

ons allen.  

Zij droegen bij aan uitzicht, hoop, vrede, 

toekomst. Ik leefde ervan en hoe ouder ik 

word, hoe meer ik dit geschenk begrijp – 

veel meer dan vijf jaren had ik hiervoor 

nodig. En dat spijt me.  

Maar nu dan, nu mijn ouder wordende 

geest en lichaam niet anders meer kan 

dan open te zijn voor de waarde en de 

kwetsbaarheid van vrijheid, vrede en van 

uitzicht, nu dan: wat nu? Wat, nu ik besef 

dat God zelf mij bevraagt?  

 

Louisa Vos, predikant van de Evangelisch-
Lutherse Gemeente te Zutphen. Hiernaast 
werkzaam als GZ-psycholoog in de GGZ. 
 
Reageren? Dat 
kan:  louisa.vos@gmail.com

OVERWEGING                       WOORD UIT DE REGIO        
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Datum en tijd 

5 december          10 uur 12 december          10 uur 19 december         10 uur 

Voorganger Ds. R. Reilink Ds. H. van Boggelen Dhr. J.W. Hengeveld  

Bijzonderheden 2e Advent 

Dienst zonder 
bezoekers 

3e Advent 4e Advent 

Kleur paars paars paars 

1e Collecte 

Diaconie 
Kerk in Actie 

Werelddiaconaat 
Rwanda 

Kerk in Actie 

Binnenlands Diaconaat 

Kerk in Actie 

Kleine Arbeider 

2e Collecte CvK Oikokrediet Aanschaf liedboeken Jeugdwerk JOP 

Autorijdienst Dienst zonder 
bezoekers 

Dienst zonder bezoekers J. Bosma 

06 44500157 

   

 

Datum en tijd 

24 december      21   uur 

 

25 december          10 uur 

 

26 december         10 uur 

 

Voorganger Ds. E. Groen Ds. D. van Doorn Taakgroep eredienst 

Bijzonderheden Kerstnacht Kerst    Kerst 

Kleur wit wit wit 

1e Collecte 

Diaconie 
Kerk in Actie 

Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen 
in Griekenland 

Kerk in Actie 

Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 

Kerk in Actie 

Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 

2e Collecte CvK Plaatselijk Kerkenwerk Plaatselijk Pastoraat  Kerkelijk Quotum 

Autorijdienst J. Zoerink 

06 12658924 

A. Aalderink 

06 51522371 
Z. ter Mul 

0575 517866 

 

 

   

Datum en tijd 31 december       17  uur   

Voorganger  Dienst in Gorssel    

Bijzonderheden Oudejaarsavond    

Kleur wit   

1e collecte 
Diaconie 

Plaatselijke Diaconie   

2e collecte CvK Kerkinterieur   

autorijdienst H. Slurink 

0575 515446 

  

 

 

 DIENSTEN IN DE  ONTMOETINGSKERK                                   december 2021                                          
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U kunt de kerkdiensten via internet live ontvangen en terug kijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienstgemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl. Ook daar kunt 
u de uitzending aanklikken en de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 
Momenteel geen autorijdienst, als het t.z.t. weer kan graag de chauffeur bellen voor 10 uur 
’s zaterdags, of eerder. Denk aan het mondkapje in de auto. 
 
NB. Raadpleeg de kerkbrief of de website voor actuele informatie i.v.m. corona! 
 

 

 

 

 

         Oecumenische middagpauze-diensten 

 Elke donderdag 12.15-12.30 uur 

 Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 

 

 02-12-2021  Ds. C. Bochanen 

 09-12-2021  Pastor mevr. G. Pols 

 16-12-2021  Ds. W. Stolte 

 23-12-2021  Ds. S.A. Meijer 

 30-12-2021  Dhr. J.W. Hengeveld 

 

Dienst in Het Spijk 

Voorlopig gesloten i.v.m. Corona 

 

Diensten in de Borkel     De Lunette, Coehoornsingel 3 

op zaterdag 16.00 uur    elke vrijdag 15.30 uur 

Voorlopig alleen voor bewoners van   geen opgave 

de Borkel 

  

  

 

  

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

 

http://www.pgeefde.nl/
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Zondag 12 december is het de derde  
zondag van Advent 
 

Lucas neemt ons mee in zijn verhaal op 
weg naar de geboorte van het Kind. 
In deze dienst zullen we ook kennis maken 
met de Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 
(NBV21). 
De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe 
Bijbel Vertaling (NBV) die in 2004 
uitkwam. Bij het verschijnen van die bijbel 
werd toegezegd dat er op zeker moment 
een revisie zou komen  op grond van de 
reacties op deze bijbelvertaling.   
Het resultaat is een ‘bijbelvertaling voor 
de 21e eeuw’. 
Of we die zondag weer kerkdiensten met 
gemeenteleden in de kerk kunnen houden 
is de vraag. 
 

 
 
Maar online meedoen kan ook. Legt u dan 
uw eigen bijbel (NBG 1951 of NBV2004 of 
de Willibrordusvertaling of een andere 
bijbel) klaar. 
In de dienst zullen verschillende 
vertalingen gelezen worden en kan het 
alsnog een interactieve dienst worden. 
 

ds. Hannie van Boggelen 

  

 
Vanaf 21 november weer diensten zonder bezoekers 
 

De kerkenraad heeft in zijn vergadering 
van 10 november besloten dat wij met 
ingang van 21 november, weer diensten 
gaan uitzenden zonder bezoekers. 
Daar zijn verschillende redenen voor. Ten 
eerste de forse stijging van het aantal 
mensen dat positief getest wordt op 
corona of ziek is geworden. Dat geldt ook 
voor onze eigen omgeving: in Eefde horen 
we van verschillende kanten dat er 
mensen besmet zijn met het Covid-virus, 
ook al zijn ze dubbel gevaccineerd. 
We zijn als kerk van het begin af aan 
solidair geweest met de ontwikkelingen in 
ons dorp. Ook nu willen we, voorzover het 
in onze macht ligt, het risico vermijden dat 

een dienst in de Ontmoetingskerk een 
bron wordt van besmettingen. 
Gelukkig kunnen we de zondagse diensten 
wel blijven uitzenden met een beperkt 
aantal medewerkers en met toepassing 
van de corona-regels. En u kunt deze 
diensten nog steeds online meebeleven 
door in te schakelen op 
www.kerkdienstgemist.nl/Eefde. De 
bijbehorende kerkbrief en orde van dienst 
zijn te vinden op onze eigen website: 
www.pgeefde.nl 
Het is verdrietig dat het zo moet, maar wij 
hopen zo onze bijdrage te leveren aan een 
snelle daling van de besmettingen en een 
gezondere samenleving. 

 

     

DE GEMEENTE BIJEEN / BIJ DE DIENSTEN 
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Voor altijd gekend 
‘Koester de namen die wij hier gedenken, 

Dat zij geborgen zijn in Uw genade, 

Dat zij gekend zijn bij U en bij ons (LB 199) 

 

In het weekend van 6 en 7 november 
gedachten wij onze dierbare overledenen. 
Wij noemden hun namen en staken 
kaarsen aan aan de Paaskaars, symbool 
van het Licht voor de wereld.  
Op zaterdagavond was er de mogelijkheid 
de kerk in te lopen, een kaars aan te 
steken, stil te zijn en naar muziek en 
gedichten te luisteren. 

In de dienst op zondagmorgen werden de 
namen genoemd van onze gemeenteleden 
die in het afgelopen jaar zijn overleden. 
Hun nabestaanden konden een kaars 
aansteken op het doopvont.  
We mogen terugkijken op waardevolle 
bijeenkomsten. Mooi en goed om dit 
samen zo te doen en mooi dat het zo goed 
was vorm gegeven.     

 
 

Symbolisch bloemschikken  ‘ Op weg naar Advent en Kerst’ 2021 
 

Thema dit jaar is: ‘In een ander licht ‘. 
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het 
donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt 
de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een 
goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander 
licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we 
toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit 
de hoop op een beter leven. De lezingen die we 
gebruikten komen uit het evangelie van Lucas. 

Symboliek ‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de 
geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat 
Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in 
de toekomst van dit kind in een ander licht te staan. In de bloemschiksuggestie maken we 
gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een 
nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in 
volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst 
om aan te sluiten bij de lezing van de zondag. Laat u verrassen, en lees wat er dit jaar iedere 
week op de kerkbrief staat over de betekenis van die zondag. 
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KERKENRAAD 

 

Uit de kerkenraad van 11 oktober en 10 november 

 

Afscheid en bevestiging  

In de dienst van 14 november zal afscheid 
worden genomen van Marijke Bockting. Zij 
heeft jarenlang vanuit haar woonplaats 
Joppe als ontvanger van het College van 
Kerkrentmeesters de dagelijkse financiële 
administratie voor onze gemeente gedaan 
en, samen met haar man die accountant 
is, de gegevens voor de jaarlijkse begro-
tingen en jaarrekeningen verzorgd. Een 
van die ‘stille krachten’ op de achtergrond 
waar de gewone gemeenteleden weinig 
van merken, maar die onmisbaar zijn voor 
het goed functioneren van de gemeente 
als organisatie. We zijn haar heel veel 
dank en hulde verschuldigd voor haar 
trouwe inzet. Haar taken zijn nu groten-
deels uitbesteed aan de KKA, het kantoor 
kerkelijke administratie, dat ook de 

administratie van de Actie Kerkbalans al 
enige jaren voor ons verzorgt. Nu het 
steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te 
vinden voor dit soort specifieke taken voor 
langere termijn, moeten we meer uitbe-
steden. Dat betekent onvermijdelijk 
hogere kosten. We zijn wel heel dankbaar 
dat er een penningmeester voor het 
College is gevonden in de persoon van 
Dolly Thiemann-Slotboom, die in dezelfde 
dienst zal worden bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester, samen met Gera 
Janssen-Ebbekink als ouderling scriba.   
Het afscheid van Maps en Evert als ambts-
dragers is voorlopig gepland voor de 
dienst van 9 januari. 
   

       
                                                                                
 
    
  
 
Dolly                                                                     Gera  
    
 
 
 
 
 

 
Maatregelen in verband met corona 
Na een korte tijd van versoepeling zijn we 
gedwongen de teugels weer aan te halen. 
De landelijke stijging van de ziektecijfers 
en de vele besmettingen  in het dorp 
brengen ons daartoe. Vooruitlopend op de 
persconferentie van de regering op vrijdag 
12 november heeft de kerkenraad daarom 
op 10 november, met pijn in het hart, 
besloten tot herinvoering van de 

erediensten zonder bezoekers. Dat 
gebeurt met ingang van zondag 21 
november. Gezien het programma voor 14 
november (zie eerste alinea) en de daarbij 
aangekondigde gasten is het niet doenlijk 
het een week eerder te doen. De 
taakgroepen zullen zich moeten beraden 
op de door hen geplande activiteiten voor 
de komende tijd.

KERKENRAAD 
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De commissie koffieconcerten 
heeft contact gezocht met het moderamen. Twee van de vier 
commissieleden stappen op en nu zijn alleen Koos Ornée 
(contactpersoon) en Gerda Kamphuis nog over. Er worden 
tenminste twee nieuwe leden gezocht. Gezien de beperkingen in 
de door ons toegestane aantallen van zowel uitvoerenden als 
bezoekers heeft de commissie besloten tot nader order de 
concerten niet te hervatten. 
 
 
 

 
Nieuwe organist en cantor 
Er is een overeenkomst gesloten met Roel Smit als organist per 1 januari 2022.  
Zie verder onder kerkrentmeesters. 
 
Werving van professionals  
De eerstvolgende bijeenkomst van beide kerkenraden  is gepland op 29 november.  
 
Werkplannen en budgetten van de taakgroepen /organigram 
De taakgroepen hebben hun plannen voor 
het komende jaar ingeleverd. De 
bijbehorende budgetten gaan naar de 
penningmeester die ze zal verwerken in de 
begroting voor 2022. Deze zal aan de orde 
komen in de vergadering van de 

kerkenraad in januari. Natuurlijk is de 
uitvoering van de plannen afhankelijk van 
de ontwikkelingen op coronagebied.  
Als bijlage komt een overzicht van wie in 
welke groep zit / onder welke groep valt 
(een zgn. organigram).  

 
Collecterooster 
Het gemeenschappelijke collecterooster 
van de diaconie en de kerkrentmeesters 
wordt besproken en goedgekeurd, op een 
paar kleine wijzigingen na. Sinds vorig jaar 
zijn de collecten voor de diaconie samen 
met Gorssel/Epse opgesteld. De collecten 
voor de landelijke kerk en Kerk in Actie 
worden tussen de diaconie en de 
plaatselijke kerk verdeeld. Die worden 

weer afgedragen aan ‘Utrecht’. Het is 
altijd een hele puzzel om alle wensen 
eerlijk te verdelen over de beschikbare 
zondagen. Ook worden er zondagen 
gereserveerd voor onverwachte oproepen 
of aanvragen in verband met rampen e.d. 
Gelukkig is daar ook geld voor uit de 
reserves, als de diakenen dat verantwoord 
vinden.  

 
Evaluatie gedane zaken en volgende bijeenkomsten 
Het startweekend en het 
gemeentegesprek van 26 september 
worden besproken. Verbeterpunten en 
actiepunten worden genoteerd en zullen 
op hun tijd worden uitgevoerd. Soms kan 
dat meteen, bijv. de vleugel staat nu 
dichter bij het orgel, soms duurt het wat 

langer, maar alles komt aan de beurt! Een 
volgend gemeentegesprek staat gepland 
voor 12 december. Nu al geldt: als u iets 
op het hart hebt, bel of mail dan met een 
van de kerkenraadsleden en zout het niet 
op! Wij willen met gemeenteleden in 
gesprek blijven, ondanks de beperkingen. 
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Afkondigen van overlijden van oud-gemeenteleden 
Tegenwoordig wordt ook in een dienst het 
overlijden van oud-gemeenteleden 
gemeld, die bijvoorbeeld uit Eefde 
verhuisd zijn, als wij daar een bericht van 
ontvangen. Voor hen wordt een kaars 
aangestoken en wij zijn een ogenblik stil. 
Er wordt ook een kruisje met de naam 

gemaakt en de familie krijgt een 
uitnodiging voor de volgende 
gedachtenisdienst in november. Dit is 
relatief nieuw en desgevraagd gaat de 
kerkenraad akkoord met de aanpassing 
van het beleid op dit punt.  

 
Begroting 2022 van de diaconie 
Na een toelichting door Johan Zoerink 
(vanwege ziekte van Gerrit Bannink, de 
administrateur van de diaconie) wordt de 
begroting voor 2022 door de kerkenraad 
goedgekeurd. Er gaat meer geld naar het 
AZC Zutphen en de Voedselbank Zutphen 
de komende jaren. Het project samen met 
Gorssel ‘Kleine Arbeider’ loopt nog een 
jaar. Er wordt gestopt met het collectief 
bestellen en de verkoop van kalenders in 
de adventstijd. Deze kunnen nl. door 

iedereen persoonlijk gratis (voor 1 
exemplaar) worden besteld en 
thuisbezorgd in de online winkel van Kerk 
in Actie. Hierover volgt op tijd een bericht 
in Kerkvenster. 
Er wordt een verlies begroot van ca. € 
2000 voor het komende jaar. Het 
werkelijke verlies  zal ten laste worden 
gebracht van de reserves. De begroting ligt 
tot het einde van de maand ter inzage bij 
Johan Zoerink. 

 
Het Afstemmingsoverleg 
In 2019 zijn we begonnen met een proef 
van het afstemmingsoverleg. Dit kwam in 
de plaats van de Kleine Kerkenraad. Hierin 
zitten vertegenwoordigers uit alle 
taakgroepen. Het is de bedoeling dat daar 
de werkplannen worden besproken, ter 
informatie maar ook om elkaar te steunen 
en om te kijken welke projecten 
gezamenlijk kunnen worden aangepakt en 

wie dan het voortouw neemt. Bolina 
Aalderink en Yolan van Laar organiseren 
het overleg. Vanwege corona konden de 
betrokkenen niet regelmatig fysiek bij 
elkaar komen en is het hele proces  
langzaam van de grond gekomen. Nu 
beginnen er resultaten geboekt te worden 
en we hopen dat dat het volgende jaar 
verder groeit . 

 
Vertrek van Ds. Van Boggelen 
Ds. Hannie van Boggelen is voor een jaar 
aan onze gemeente verbonden geweest 
als predikant in hulpdienst voor pastoraal 
werk met een optie voor nog een jaar. Van 
die optie hebben we gebruik gemaakt en 
die loopt af per 1 maart 2022. De 

landelijke regeling is zo dat de optie na 
twee jaar niet mag worden verlengd. Het 
wordt daarom tijd dat we ons buigen over 
vervolgstappen, want we verwachten niet 
op die datum een nieuwe predikant te 
hebben. 

 
Rondvraag 
Tijdens de rondvraag verwoordt de 
voorzitter haar waardering voor de inzet 
van iedereen die heeft meegewerkt aan 
het gedachtenisweekend.  

Zowel de zaterdagavond als de 
zondagdienst zijn zeer positief ervaren en 
er zijn veel complimenten gemaakt door 
de aanwezigen.  
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Dit was de laatste kerkenraadsvergadering 
van het jaar. Tot slot bedankt de voorzitter 
Annie de Groot die het hele jaar de notu-

len heeft verzorgd en daarmee de 
werklast van de scriba heeft verlicht. 

 

 

 

Vriendelijk verzoek aan degene die het laatste papieren telefoonboek uit het kantoortje 
geleend heeft, dit weer op z’n plaats terug te leggen. Er wordt regelmatig gebruik van 
gemaakt. 
Met dank,  Maps Adriaanse 

 
 

 

 

Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen: 
 

 

In de advents- en kersttijd staan alle landelijke diaconale collecten in het licht van 
Kinderen in de Knel, één onderdeel van Kerk in Actie. In de kerstweek is gekozen voor het 
meest urgente project hieruit: hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.  

Onze diaconieën sluiten zich hierbij aan. 

 

DIACONIE 

U kunt 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. 

 

Uitnodiging voor een gemeentegesprek op 12 december 
 

We hebben gepland om op 12 december weer een gemeentegesprek te houden na de 
dienst. We hopen natuurlijk dat het fysiek kan, maar als dat niet zo is, dan vinden we daar 
een andere manier voor. U wordt bijgepraat over  het wervingstraject van een predikant 
en 2 kerkelijk werkers en over andere zaken die dan spelen. 

En natuurlijk komen uw vragen en opmerkingen ook aan bod. Helpt u mee door deze 
alvast  van te voren in de brievenbus aan de kerk te doen? Een email of een telefoontje 
naar mij kan ook. Een gesprek komt van twee kanten, ook al zijn er praktische 
belemmeringen. Het gaat ons beslist lukken. 

Alle adresgegevens vindt u op de binnenkant van de omslag van Kerkvenster. Via de 
kerkbrief houden we u op de hoogte hoe we het gaan aanpakken op 12 december.  

Trouwens, weet u dat u zich voor het ontvangen van de digitale kerkbrief kunt aanmelden 
bij Wim Volkers? (w.volkers@kpnmail.nl) 

 

Trix Drewes, voorzitter kerkenraad 

mailto:w.volkers@kpnmail.nl
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Zondag 5 december Kerk in Actie 
Werelddiaconaat 

Rwanda: Opvang en scholing van kwetsbare 
kinderen 

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven  

veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ 
richtte een organisatie op die voor deze kinderen 
een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen 
‘Mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, 
zoals zij die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt 
of die zelf besmet zijn.  

Ze regelen opvanggezinnen en helpen 
kinderen met persoonlijke begeleiding, een 
zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. 
Ook geven ze voorlichting over HIV/aids op 
scholen en in kerken. 

 

Zondag 12 december Kerk in Actie 
Binnenlands diaconaat 

Een stabiel thuis voor kinderen 

In Nederland zijn ongeveer 45000 kinderen uit 
huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven 
al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in 
de provincie Utrecht, kunnen 120 van deze 
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen 
wonen en werken aan hun toe-komst. In De 
Glind gelooft men sterk in de helende kracht 
van een stabiel gezinsleven. Verspreid over 
het verder heel gewone dorp staan 28 
gezinshuizen waar deze kinderen een veilig 
thuis vinden. 

 

Zondag 19 december  Kerk in Actie project 
Kleine Arbeider 

Dit project, waarbij werkende kinderen in 
Bogotá, Columbia, worden geholpen door 
opvang en een vaktraining, hebben de beide 
diaconieën voor drie jaar geadopteerd.  

 

Vrijdag 24 december        kerstavond 

Zaterdag 25 december     eerste kerstdag 

Zondag 26 december        tweede kerstdag 

 

 

Tijdens alle diensten in de kerstweek 
collecteren we voor Kerk in Actie, het 
project:  

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. 

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke 
hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen, sanitaire voorzieningen.  

En jarenlang onzeker wachten.  Dat is de realiteit 
waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien.  

Via 3 partnerorganisaties uit de Grieks-Orthodoxe 
kerk helpt Kerk in Actie hen met voedsel,  

kleding, zorg en onderwijs.  

Partner ‘Borderline’ laat vluchtelingen bij 
aankomst op Lesbos op krachten komen door 
ze eten en drinken aan te bieden. Daarna 
krijgen ze hulp bij het invullen van officiële 
documenten. Op een eigen school kunnen 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen 
Engels, Grieks en wiskunde volgen.  

Partner ‘Synyparxis’ geeft zorg en begeleiding 
aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen 
in vier opvangcentra op het Griekse vasteland.  

In de voedselkeuken van partner ‘Apostoli’ in 
Athene krijgen vluchtelingen en dakloze 
Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen 
krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere 
spullen voor persoonlijke verzorging 
uitgedeeld. 

Mede dankzij onze financiële steun geven zij 
hoop op een leven in vrede. 

Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage 
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 
in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, 

Hartelijk dank! Van harte aanbevolen. 

 

Vrijdag 31 december, oudejaarsavond 

Plaatselijke diaconie 

Armoede signaleren en bestrijden is een 
kerntaak van de diaconie. Onze diaconie 
collecteert meestal rechtstreeks voor 
concrete doelen die door hen voor een jaar 
zijn vastgelegd. Daarnaast steunt de diaconie 



14 
 

structureel de Voedselbank in Zutphen, het 
AZC in Zutphen en geeft ze jaarlijks een vast 
bedrag aan de ISBN. Maar in de loop van het 
jaar komen er altijd onverwachte situaties op 
ons pad die ook om financiële steun vragen. 
En natuurlijk hebben we onze ‘eigen’ 
activiteiten: kerkleden die worden bezocht of 

uitgenodigd voor een dagje uit of een feestje 
in de kerk. Voor al deze activiteiten heeft de 
diaconie een eigen begroting en daarvoor 
wordt vandaag gecollecteerd. 

 

Alle collecten warm aanbevolen! 

 

 

 

 

 

Advent 
 

De donkere tijd van het jaar, 
veelal de tijd van overdenkingen 

of althans het zoeken er naar. 
 

met veel of weinig bedenkingen. 
Iedere week het ontsteken 

van een nieuw licht. 
 

Met alle bezinning en verlossing 
op het Kerstfeest gericht. 

 
- Droomster  

 

 

Collecteopbrengsten vanaf half september en oktober  2021 

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

Datum   Doel Opbrengst €  

19 september   War Child Oorlogskind de toekomst verbeteren   186,95  

26 september   Plaatselijke diaconie 292,00  

03 oktober   Pax kinderhulp Borculo 100,35  

10 oktober   Kledinginzameling mw. te Wierik 70,20  

17 oktober   Kerk in Actie Wereld diaconaat Kameroen 119,15  

24 oktober   Plaatselijk diaconie 89,30  

31 oktober   Gorssel dienst St Noaberhulp 40,00  
 

  

   
   
                Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen 

 
5 december:  Oikocredit 
Oikocredit werkt aan een wereldwijde, 
eerlijke samenleving waarin bronnen 
duurzaam worden gedeeld. Iedereen moet 
de mogelijkheid hebben om eigen keuzes 
te maken. En om een waardig bestaan op 
te bouwen. 

12 december:  Aanschaf   Liedboeken 
19 december:  Jeugdwerk JOP 
24 december:  Plaatselijk Kerkenwerk 
25 december:   Plaatselijk Pastoraat 
26 december:   Kerkelijk Quotum 
31 december:   Kerkinterieur 

 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 

 

Mededelingen Kerkrentmeesters 
 

Na een proef periode van enkele speel-
beurten in onze erediensten kunnen we 
wel zeggen dat er een klik is tussen het 
CvK, de gemeente, en de organist.  
Voor wie het nog niet allemaal weet, zijn 
naam is Roel Smit wonende in Olst, con-
servatorium geschoold, beroepsmusicus 
en bevlogen en actief beiaardier in de 
omgeving. Hij vindt onze gemeente een 
goed zingende gemeente, wat hem als 
organist stimuleert om met plezier onze 
zang te begeleiden. Hij heeft intussen al 

met diverse gemeenteleden contact 
gehad. Ook het contact met Tooske is 
prima, dus het ziet er al met al goed uit 
voor de Ontmoetingskerk.  
De kerkrentmeesters kunnen daarom met 
vreugde vermelden dat ingaande januari 
2022 wij een overeenkomst hebben 
gesloten, en er een nieuwe enthousiaste 
organist bij hebben. Samen met Tooske 
gaat hij de erediensten begeleiden.  
Hij is verantwoordelijk voor het orgel, en 
Tooske voor de vleugel.  

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m  15 november   2021 
 
 

Overleden:  
Op 3 november 2021: Mevrouw D. Markvoort – Klijn Velderman, Zutphenseweg 234 7211 EK 

 

 

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

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

       Gert Kale,  ledenadministrateur 
 

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

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

mailto:ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl
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Samenwerking 
Ook is het college een praktische samen-
werking aangegaan met onze partners in 
Gorssel/Epse.  Wij hebben een gezamen-
lijke vergadering gehad, wat leidt tot 
meer.  Er is besloten om de komende 
Aktie Kerkbalans 2022 samen te gaan 
maken. Met dien verstande dat we de 
informatiefolder samen gaan doen en 
leren van elkaar.  

Uw toezegging blijft voor Eefde en 
Gorssel/Epse als gemeente apart.  
U geeft, of zegt toe, voor uw eigen 
gemeente.  
We zetten kleine stappen in het 
samenwerkingsproces, want we moeten 
verder kijken, de toekomst ligt open.  
 
Ons motto is dan ook, Samen SterK! 

 
Namens alle kerkrentmeesters,  Evert Brouwer 
 

 

 

 

 

 
   

 Op 14 oktober j.l, is overleden de heer, 

           Paul Laurens Albers 
    
   Op een leeftijd van 76 jaar, 
   Paul woonde met Jantien in Eefde. 
   Na de dienst is Paul naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
 
  
   Op 3 november j.l. , is overleden , 

    Derkje Markvoort - Klijn Velderman 
         
   Bij ons bekend als Dirkje, op de leeftijd van 75 jaar. 
   Dirkje woonde in Het Spijk. 
   De begrafenisplechtigheid heeft in besloten kring plaats       
   gevonden 
  

Wij bidden dat God hen in zijn ontferming heeft    
opgenomen. Wij geloven dat de liefde van God 
sterker is dan de dood en dat  alle mensen in die 
liefde bewaard worden .  in die verwachting 
bemoedigen we elkaar. 

  
              Rita Simonis , ouderling pastoraat 

 

 

 
 
 

 PASTORAAT EN EREDIENST 
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WIJ GEDENKEN 
 

 

Derkje Markvoort –  
Klijn Velderman 
*  Epse,  9 augustus 1946 
†  Eefde, 3 november 2021 
 
Op 3 november jl. overleed geheel 
onverwacht Derkje Markvoort – Klijn 
Velderman in de leeftijd van 75 jaar.  
Derkje werd geboren in Epse, waar ze haar 
jeugd doorbracht in een gezin met nog 
een zus en een broer. In 1966 trouwde ze 
met Gerrit Markvoort. Samen woonden ze 
de eerste jaren bij Derkje’s ouders in en 
hier werd hun oudste dochter Toos ge-
boren. Het jonge gezin verhuisde naar de 
Jodendijk in Eefde waar de jongste 
dochter Gerrie ter wereld kwam. Toen de 
ouders van Derkje bij hen kwamen in-
wonen, werden de rollen omgedraaid. 
Met veel liefde heeft Derkje haar ouders 
tot op het laatst toe verzorgd.  
 
Het leven van Derkje kende veel hoogte-
punten, maar ook groot verdriet is haar 
niet bespaard gebleven. In 1993 overleed 
na een kort ziekbed haar man Gerrit en in 
2013 haar schoonzoon Marco. En toch 
wist ze steeds weer de draad op te 
pakken. Ze noemde zichzelf een 
bevrijdingskind en  ze liet zien zo ook in 
het leven te staan. Ze was een lieve 
zorgzame moeder van een hecht gezin, 

waar de kinderen en kleinkinderen 
liefdevol op terugkijken. 
 
In 2001 verhuisde Derkje naar de 
Papaverhof. Daar ging ze er meer op uit en 
ondernam ze veel activiteiten. Ze genoot 
van de mensen om haar heen en stond 
ook klaar om anderen te helpen.  
De kerk kon vaak op haar rekenen met 
vrijwilligerswerk bij de kledingactie, de 
kerk schoonmaken, en bezoekjes brengen. 
En ze was een specialist in het bakken van 
kniepertjes bij kerkelijke evenementen en 
daarbuiten. Verjaardagen en andere 
feesten vieren vond Derkje erg belangrijk 
en ze was blij dat ze in deze coronatijd 
haar 75e verjaardag heeft kunnen vieren. 
 
In de dankdienst in de Ontmoetingskerk 
hebben we haar leven herdacht met een 
tekst over de bruiloft te Kana die Gerrit en 
Derkje meekregen op hun huwelijksdag. 
Met wijn als symbool voor de levens-
vreugde, die op kan raken in moeilijke 
tijden. Maar als we het niet meer zien 
zitten, dan zegt Jezus: vul de vaten met 
water. Het water werd wijn, de vreugde in 
het leven mag weer opgepakt worden. 
Vertrouwend op die belofte heeft Derkje 
haar leven geleefd. Dat water weer wijn 
kan worden in een mensenleven, dat 
houdt God ons voor. Dat wensen we de 
kinderen en kleinkinderen toe in de tijd 
die komt. 

ds. Hannie van Boggelen 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 

Achtste van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 

 
 

 
  Door goede machten trouw en stil omgeven, 
  bewaard, getroost als door een wonder, 
  zo wil ik deze dagen met de mijnen leven, 
  en met jullie samen een nieuw jaar ingaan.  
 

Dietrich Bonhoeffer, december 1944  

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN   -   EXPOSITIE 
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KYRIE EN GLORIA 
 
Ontferm u over ons in kwade dagen 
als wij de zware last zo wankel dragen, 
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot, 
ontferm u God. 
 
Ontferm u over ons in stille uren, 
als wij de schaduw van de dood verduren, 
onwetend van het ons beschoren lot, 
ontferm u God. 
 
Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven 
zolang zult gij ons met uw licht omgeven 
en met uw liefde – wonderbare macht, 
gij geeft ons kracht. 
 
Wij mogen in de avond, in de morgen, 
ons veilig bij u weten en geborgen 
tot in het diepe zwijgen van de nacht, 
o stille wacht. 
 
René van Loenen, liedtekst bij “Goede machten” van Dietrich Bonhoeffer -  Melodie: liedboek 101  

 
 
 

 

 

 

VRAAG 

WAT ZIJN DE GOEDE 
MACHTEN DIE JOU 

VERTROUWEN GEVEN ? 
 

 

 

De stichting Roos van Culemborg heeft in 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding een project 

georganiseerd voor de nagedachtenis aan Dietrich Bonhoeffer. Vlak voor het einde van de oorlog 

werd hij ter dood gebracht.  

Bonhoeffer schreef in gevangenschap gebeden en een tiental gedichten. De stichting heeft twee 

schrijver/dichters en de schilderes Jeltje Hoogenkamp uitgenodigd zich te laten inspireren door 

deze geschriften van Bonhoeffer. De resultaten daarvan zijn samengebracht in een werkschrift. 

(Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in gevangenschap). Op deze manier- zo zegt de stichting- 

worden grote thema’s aangesneden, zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof behouden in 

wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring dat God mensen overeind houdt.  

 

Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting, Inspiratie & Leren’ in 2020 de schilderijen 

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

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

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

dertien keer. De Kerkvensters met de afbeelding zijn in kleur ook te zien op www.pgeefde.nl 

Als u interesse hebt om erover na te praten, laat u dit dan weten aan Tjerie Kale.  Wellicht 

kunnen we daarvoor dan iets bedenken.   gtkadevr@gmail.com  of (0575) 511819. 

http://www.pgeefde.nl/
mailto:gtkadevr@gmail.com
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Werkgroep Wasdom gelooft erin      Een kerk voor héél Eefde 

Moeilijk voorstelbaar in deze hardnekkige 
coronatijd, maar hoe mooi zal het zijn als 
de Ontmoetingskerk door heel het dorp 
Eefde wordt gebruikt. En dan niet alleen 
op zondag of bij rouw en trouw, maar op 
alle dagen van de week. Op z’n minst twee 
min of meer trouwe kerkgangers geloven 
erin: Hink Meijer en Homme Krol.  
Sinds kort vormen de twee een werk-
groepje onder de naam Wasdom. Het 
probeert de Eefdenaren – gelovigen èn 
ongelovigen - te bewegen mee te denken 
over een ruimer gebruik van onze kerk dan 
alleen voor eredienst, muziekuitvoeringen 
en herdenkingen.    
Met onze Ontmoetingskerk hebben we in 
Eefde een pracht van een accommodatie, 
zo redeneren de twee heren. De kerk kan 
zo’n driehonderd mensen een warme 
zitplaats bieden, beschikt over een goede 
audiovisuele installatie, een filmwand en 
een riant plein voor gratis parkeren. 
Bovendien biedt het naastliggende 
dorpscentrum ’t Hart aanvullende ruimte 
met restaurant.  
Hoe kunnen we deze prachtplek onder 
schappelijke voorwaarden aan ons dorp 
aanbieden? Met die vraag schoven Hink 
Meijer en Homme Krol onlangs aan in een 
vergadering van de taakgroep Kerk & 
Samenleving, waaraan ook enkele leden 
van de taakgroep Ontmoeting & Inspiratie 
& Leren deelnamen.  
Hink vertelde dat de groep Wasdom was 
geboren uit het idee om de kerk als een 
soort regionaal filosofiecentrum te (doen) 
gebruiken, met name aantrekkelijk voor 
40-plussers van allerhande 
levensovertuiging, naar voorbeeld van een 
door hem in Groningen bezochte groep. 
Maar uitgebreid onderzoek had hem 
geleerd dat in die filosofische behoefte in 

onze naaste omgeving al ruimschoots 
voorzien wordt.  
Laten we de focus wat ruimer richten, 
besloot Wasdom vervolgens in 
samenspraak met voorzitter Trix Drewes 
van de kerkenraad. De focus ligt nu op het 
interesseren van groepen Eefdenaren voor 
gebruik van de kerk naar hun eigen 
behoefte. Die doelstelling riep ter 
vergadering veel enthousiasme op. Er 
werd volop gebrainstormd over 
mogelijkheden om met het kerkgebouw in 
te spelen op  de muzikale interesse van 
tieners, over concerten en zelfs over een 
kerkelijk café. Ook het voornemen om de 
beide basisscholen in Eefde op te wekken 
de kerkruimte voor hun publiek gerichte 
activiteiten te benutten vond een goed 
onthaal.  
De groep Wasdom onderhoudt reeds 
contacten met Barry de Weerd van ‘t Hart 
om te komen tot meer (projectmatige) 
samenwerking tussen kerk en 
dorpscentrum. Verder gaat de groep met 
de Dorpsraad in gesprek om te peilen of 
onder de Eefdese verenigingen behoefte 
bestaat voor gebruik van ons kerkgebouw.  
De Ontmoetingskerk met plein leent zich 
ook uitstekend voor een groot publiek 
evenement, vond men. Wat dat zou 
kunnen zijn werd ter vergadering niet echt 
duidelijk, al gingen er stemmen op om de 
jaarlijkse kerstviering in kerk en op het 
plein tot een publiekstrekker voor heel het 
dorp uit te bouwen.  
 
Wie op dit bericht wil reageren, liefst met 
ideeën, is welkom bij: 
Hink Meijer, e-mail: 
eelkehinkmeijer@ziggo.nl    
Homme Krol, e-mail: 
hommekrol@kpnmail.nl 

 

DIVERSE BERICHTEN 

mailto:eelkehinkmeijer@ziggo.nl
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Het  kerstverhaal in live-music vorm!!    
(i.v.m. Corona geen bezoekers) 

Zondagavond 19 december om 20 uur kunt u via www.kerkdienstgemist.nl/Eefde een unieke 
muzikale kerstvertolking beluisteren. 
Musica Vocale, het Eefdes Mannenkoor en een koperensemble van De Harmonie Gorssel-
Eefde willen met elkaar het kerstverhaal begeleiden. Dat wat vorig jaar niet mogelijk was, 
gaat nu wel gebeuren. Met de huidige techniek is veel mogelijk en daar maken deze 
verenigingen graag gebruik van. Zo houden ze ook contact met u als publiek, ondanks de 
huidige beperkingen. Een zang- of muziekvereniging zonder concerten en zonder publiek 
wordt uiteindelijk een beetje doelloos en dat wil men graag voorkomen natuurlijk. 
Het zal een kort afwisselend programma zijn, waarbij muziek en vertelling elkaar afwisselen. 
Veel dynamiek dus om maar in muzikale termen te spreken. 
Zorg dat u deze unieke “Eefdese” kerstvertolking niet mist! 
 
Namens de besturen van Musica Vocale, Mannenkoor en Harmonie,    Dirk Jan van Meggelen 

 

De herdertjestocht gaat niet door! 
 

 
 
 
De tiende Herdertjestocht op 19 december a.s. rond de Protestantse kerk in Gorssel kan 
helaas niet doorgaan. De Herdertjestocht met tientallen vrijwilligers en honderden 
deelnemers is een evenement dat nu niet past in de strategie van de overheid tegen het 
coronavirus. Ook de onzekerheid over de maatregelen die na 4 december a.s. zullen gelden 
en die we voor het organiseren van zo’n groot evenement niet kunnen afwachten, speelt 
een rol bij ons besluit.  
Het is met spijt in ons hart dat we moeten zeggen: geen Herdertjestocht in 2021. Maar we 
kijken al uit naar de tiende Herdertjestocht die we in december 2022 wel hopen te kunnen 
organiseren ! 
Namens de werkgroep Herdertjestocht, 
 
Ida Jager  

http://www.kerkdienstgemist.nl/Eefde
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Canticum Gorssel zoekt nieuwe bassen  
  

We zoeken mannen die het leuk vinden om gemengd te 
zingen en van klassieke muziek houden. Ook de tenoren 
en alten kunnen wat versterking gebruiken.   We zingen in 
de Gorsselse kerk, zodat we vanwege Corona voldoende 
afstand van elkaar kunnen houden. De repetities zijn op 

dinsdagavond van 19:45 – 22:00 uur. Houd je van zingen en ben je enthousiast! Neem even 
contact op via www.canticumgorssel.nl  
  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

zo. 12 december  Gemeentegesprek 

 

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):   

Protestantse Gemeente Eefde         NL02 RABO 0322 3025 01   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 

Collectemunten    NL12 RABO 0301 4160 87   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 

Diaconie, ook verjaardagsfonds  NL79 RABO 0322 3006 30   t.n.v.   Diaconie Protestantse Gemeente Eefde 

Kerkbalans    NL79 RABO 0373 7111 15   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 

Kerkvenster    NL51 INGB  0006 8605 91   t.n.v.   Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde 

Koffieconcerten    NL21 RABO 0386 7181 13   t.n.v.   Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde 

Diaconale hulp bij bijzondere noden  NL37 RABO 0322 365 309   t.n.v.   Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden 

 

 
Advent     -     uitkijken naar   -     
            geboorte van Jezus   -    kwam ook voor mij   -   
                       dankbaar!                   
 

          ACTIVITEITEN-AGENDA               december 2021 

Verslokaal 
 
"Ter herinnering: extra inloopmogelijkheid om persoonlijke uitleg te krijgen over Verslokaal op 
zaterdag 27 november van 14.00 tot 15.30 uur in  het Verslokaal op het Sintpietplein. Voor 
meer informatie zie vorige Kerkvenster." 

        Mart Janssen 
 
 

 

http://www.canticumgorssel.nl/
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'Verlanglijst voor God' 
 

Was God maar net als Sinterklaas, 
dan waren we gauw klaar. 

We dienden een verlanglijst in 
met wensen voor dit jaar. 

We zetten `vrede' bovenaan. 
Daarna op nummer twee:  

`een beetje liefde voor elkaar', 
want dat valt lang niet mee. 

En `niemand honger', dat wordt drie. 
`Geen tranen en gepest', 

die komen op de vierde plaats 
en daarna volgt de rest: 

`wat meer waardering' en `respect' 
en graag `wat minder druk', 

en ook `voor ieder mens een vriend', 
en verder: `veel geluk'. 

 
Was God maar net als Sinterklaas, 

dan waren we gauw klaar. 
Dan kregen we het zo cadeau, 

één nachtje slapen maar! 
Maar kijk, de goede Sint krijgt hulp, 

want iedereen springt in: 
jij maakt een pakje voor je broer 

en hij voor zijn vriendin. 
Wie zet zich ook zo in voor God? 

Het klinkt misschien wel raar, 
maar toch: wie wil er `hulpgod' zijn? 

Wie maakt er iets van waar? 
Wie wordt een vriend? Wie toont respect? 

Breng jij geluk misschien? 
Dan zijn we vast massaal verrast 

door wat we morgen zien. 
 

Greet Brokerhof 
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