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

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 

 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

Mw. R. Simonis (ouderling)              474393  of  06-30957121    

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
_________________________________________________________ 

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

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  

: bolinakeukenmeester@hotmail.com          06-25516989 
_________________________________________________________ 

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

: ritasim1@hotmail.com                                 of  06-30957121                                         
 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink         06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Cantor:  Mw. A. Touwen               06-30716472              

: alyde.touwen@gmail.com  
 

Organist:  Dhr. R. Smit                                      06-21597949 

 

Organist/pianist: Mw. T. Hinloopen           06-21563940 

 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

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

 

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

Telefonisch te bestellen en af te spreken                    542430 

 

 

DIACONIE (COLLEGE VAN DIAKENEN) 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink (diaken)              06-12658924 

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl 
 

Verjaardagsfonds                                                    06-12658924 

Postzegels en kaarten: Mw. L. van Meggelen              510812 
_________________________________________________________ 

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN (TAAKGR.) 
Voorzitter:  Vacant 

Contact: kerkenraad/afstemming taakgroepen 

(Mw . B. Aalderink:   06-25516989)  
_________________________________________________________ 

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

: joopgerda@hotmail.com 
 

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

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

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

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale            511819 

: ledenadministratie@pgeefde.nl                    
_________________________________________________________ 

COMMUNICATIE (TAAKGROEP) 
Contactadres: Dhr. H. Krol                                           540609 

: hommekrol@kpnmail.nl 
 

Kerkvenster 
Kopij sturen naar : kerkvenster.eefde@gmail.com 

of naar dhr. B. Drewes,  Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde        
Zie: Colofon Kerkvenster  (pagina 3)                              510512 
 

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

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

http://www.pgeefde.nl/
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KERKVENSTER       
december 2022              
 
 
 
Van de redactie 
 
 
Advent 
Hoopvolle verwachting  
Stilte waarin ineens God aan het woord komt 
 
 
 

  Boudewijn Drewes 
           (naar Ronald Heins in ‘De Louteringsberg’) 
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COLOFON: 

 

Kerkvenster is het maandelijkse 
informatie- en mededelingenblad 
van de Protestantse Gemeente 
Eefde. 

____________________________ 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Gert Kale 

 

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 

____________________________ 

Coördinatie printen: 

mw. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. J. te Linde 

: 517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 
kerkvensterdigitaal@gmail.com 

____________________________ 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij kunt u tot uiterlijk maandag 
12 december 20.00 uur sturen 
naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 15 december 9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

Nieten/distributie:  

donderdag 22 december 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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De Louteringsberg 
 
Deze zomer fietste ik van mijn woonplaats 
Zutphen naar Taizé, ruim 1.000 kilometer 
van thuis naar thuis. En, zoals dat met een 
pelgrimstocht gaat: het ging niet om het 
doel maar om de weg. Taizé zette mij op 
weg en gaf de richting aan. Toen ik vertrok, 
zat mijn hoofd vol met losse eindjes en 
ontkiemende plannen. Er was genoeg om 
onderweg over na te denken. Maar 
naarmate de kilometers onder mijn 
trappende voeten weggleden, werd ik meer 
en meer opgeslokt door de omgeving waar 
ik doorheen fietste. En eenmaal in de 
Ardennen waren het de heuvels die mij tot 
het kleinste verzet dwongen. Daar kon ik 
nog maar aan één ding denken: doorgaan! 
Na een stijl kiezelpad stond ik bovenop de 
heuvel. Het was er volkomen stil. Geen 
verkeer, geen mensen, enkel een specht die 
af en toe met zijn snavel aanklopte. Het was 
stil om mij heen, maar ook in mij. Geen 
gedachten zaten in de weg. En ook mijn 
lichaam voelde sterk en ontspannen. De  
heuvel was niet zomaar een heuvel maar 
een louteringsberg. In de moeite en de pijn 
van het klimmen was de ballast samen met 
het zweet van mij afgegleden. De stilte daar 
voelde als een heilig moment. 
 

Dagen later arriveerde ik in Taizé, de 
oecumenische communiteit op een 
Bourgondische heuvel. De plek waar ik de 
stilte twintig jaar geleden voor het eerst ten 
diepste heb gehoord en gevoeld. Elke 
ochtend, middag en avond is er in de dienst 
acht minuten stilte. Een lange stilte om je 
hart bij God te luchten, gedachten te 
ordenen en namen van mensen en landen 
bij Hem neer te leggen. Maar op een 
gegeven moment is alles gezegd en besef je 
dat God alles wel weet. En dan is het stil… En 
dan kan het gebeuren dat in die stilte 
opeens, onverwacht God aan het woord 
komt, in een nieuwe gedachte, een 
verrassend beeld, een gevoel. Bovenop de 
louteringsberg is heilige grond. 
 
Ronald Heins, 
predikant Protestantse Gemeente Zutphen 
 

                                                   
 
               Reageren?  rwheins@kpnplanet.nl 
 

 

                                                     STILTE 
 

 OVERWEGING                              
 

 

 

 

mailto:rwheins@kpnplanet.nl
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U kunt de diensten via internet live ontvangen en terugkijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienst gemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl    

Daar kunt u ook de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 
 

 
Op de adventszondagen staan de vrouwen centraal die in de lijn van voorouders van Jezus 
een rol spelen: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. 

 
Datum en tijd 
Plaats 

 
27 november    10 uur 
Eefde 

 
4 december       10 uur 
Gorssel    

 
11 december  10 uur 
Eefde    

Voorganger Ds. J. Jansen Schoon-
hoven, Doetinchem  

Ds. Th. Menting, 
Gendringen/Bontebrug 

Dr. H.E. Wevers, 
Gorssel 

Bijzonderheden 1e Advent          Bathseba 
Dienst van Schrift en 
Tafel m.m.v. cantorij 

2e Advent                 Ruth 3e Advent           Rachab 

Kleur paars paars paars 

1e Collecte 
Diaconie 

Kerk in Actie 
Werelddiaconaat: 
Colombia, onderwijs 
voor werkende kinderen 

Kerk in Actie 
Werelddiaconaat:  
Libanon/Jordanië/Irak: 
Creëren van banen voor 
jongeren 
 

Kerk in Actie  
Binnenlands diaco-naat: 
Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra 
  

2e Collecte CvK Beeld en geluid  Taakgroep Vieren Beeld en geluid 

Autorijdienst                               H. Slurink 
515446 

J. Brummelman 
540224 

A. Kloosterboer 
540204 

Koffiedienst K. Grotentraast,  
B. Aalderink, P. Zoerink              

                __ 
                

P. en A. vd Berg, 
D. Thiemann  
 

Datum en tijd 
Plaats 

18 december  10 uur 
Gorssel 

  

Voorganger Ds. A. Roodenburg, 
Apeldoorn 

  

Bijzonderheden 4e Advent              Tamar   

Kleur paars   

1e Collecte 
Diaconie 

Kerk in Actie, 
Werelddiaconaat: 
Colombia: De Kleine 
Arbeider 
 

  

2e Collecte CvK Verwarming kerk   

Autorijdienst H. van ’t Veld  
540394 

  

Koffiedienst               __   

KERKDIENSTEN  gezamenlijk met Gorssel/Epse             adventsperiode 2022                                                                        
december 

http://www.pgeefde.nl/
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 Er is een lijn van vrouwen 
 
 Er is een lijn van vrouwen, van Eva af een lijn, 
 wier rol in de geschiedenis alleen Gods werk kan zijn. 
 Hoewel in alle eeuwen hun stem verzwegen is, 
 God gaf hun om hun zegen moed en betekenis. 
 

 Kom zing het lied van Sara die lachend moeder werd, 
 en zing het lied van Tamar, die opkwam voor haar recht. 
 En zing het lied van Hanna, die droeg tot God haar klacht. 
 En zing dat eens Maria Gods woord ter wereld bracht. 
 

 Er is een lijn van vrouwen die tegen macht en wet 
 hun volk het leven gaven; ze hebben het gered. 
 Hoewel, ondanks triomfen, geen ophef is getoond - 
 God heeft hun huis doen groeien, hun lieve list beloond. 
 

 Kom zing het lied van Sifra en Pua, die ’t bevel 
 om jongetjes te doden weerstonden bij de Nijl, 
 en zing het lied van Rachab, van vrijheid langs haar koord, 
 en zing het lied dat Ester voorkwam een massamoord. 
 

 Er is een lijn van vrouwen - die hadden Jezus lief, 
 Die boden Hem gastvrijheid, en zagen hoe Hij stierf. 
 Terwijl hun nieuws verdacht was, als onzin afgedaan, 
 stond Jezus in hun midden, verrezen, opgestaan. 
 

 Dus zing het lied van Anna, die zag het Christuskind, 
 en zing het lied van Marta, die Jezus heeft gediend, 
 en zing van de Maria’s, die hebben goed gedaan  
 en op de hemelbruiloft aan Jezus’ tafel gaan.   
 
 Uit Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow. Gooi en Sticht, Kampen. 2003 
 Bron: Adventskalender PKN 2022 
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Symbolisch bloemschikken voor 
Advent en Kerst 

Aan tafel! Plek voor iedereen 
 

Tijdens Advent krijgt het jaarthema het 
accent van Gods nabijheid: Hij komt ons 
nabij en nodigt ons in zijn nabijheid.  

De tafel is gekozen als uitgangspunt voor 
de schikkingen voor Advent en Kerst 2022. 

 

Het gaat daarbij om méér dan de 
'letterlijke' tafel: de nadruk ligt op de 
gemeenschap, op je gezien weten en mee 
mogen doen in de beweging van God en 
de Geest, die zichtbaar werd in Jezus. Er is 
plek voor iedereen, God komt iedereen 
nabij en iedereen mag zich genodigd 
weten in Gods nabijheid – niemand 
uitgezonderd. 

 

De basis van de schikking symboliseert de 
tafel, waar elke week iets aan veranderd 

en toegevoegd wordt. De tafel is vierkant, 
een verwijzing naar de eerste altaren in de 
tempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er wordt gebruik gemaakt van de teksten 
van het oecumenisch leesrooster. In de 
lezingen op de adventszondagen gaat het 
over vier vrouwen Bathseba, Ruth, Rachab 
en Tamar, die verbonden zijn met de 
levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij 
zijn (me-)de dragers van de tafel.  Per 
zondag gaat het verhaal over één van deze 
vrouwen, één van deze dragers.  
 

Iedere week wordt een vierde van de tafel 
aangekleed met bloemen en mos en een 
kaars. Op de kerkbrief komt een uitleg met 
de boodschap en enkele kernwoorden die 
richting hebben gegeven aan de schikking.  

 

Ik heb hulp van een uitleg van de PKN en 
werk samen met de bloemengroep in 
Gorssel. Ik hoop dat iedereen weer kan 
genieten van deze schikkingen de 
komende Advent en Kerst,  afwisselend in 
Eefde en Gorssel.   

 

Netje Roeterdink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIEREN 
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Dienst in Het Spijk op de 1e maandag van de 
maand, 14.30 uur, restaurant 
  5 dec.  Geen dienst 
19 dec.   Feestelijke Kerstviering voor en                                   
……………met iedereen in en rond Het Spijk 

Oecumenische middagpauze-diensten 
elke donderdag  12.00-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 
  1 dec.   Dhr. A. Verburg 
  8 dec.  Ds. J. van Houwelingen      
15 dec.  Ds. J. van Alphen- Ubbens 
 

De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
Geen opgave 
 

Diensten in De Borkel   
Geen opgave   

 
 
 

 
Aan tafel bij de lunch op de 
adventszondagen 
 

Het jaarthema van de PKN is aan tafel. Het 
leek mij mooi om daar iets mee te doen. 

Voor de adventszondagen nodig ik 5 mensen 
bij mij thuis uit aan een (eenvoudige) lunch – 
tafel. 

Tijdens de lunch kunnen we napraten over 
de viering van adventszondagen waarin één 
van de voormoeders van Jezus centraal 
staat.  
 

Wie weet gaan er meer lunchtafels ontstaan.  
Als u ook mensen wilt uitnodigen, kan dat 
kenbaar worden gemaakt via de kerkbrief. 
 

Op de adventszondagen staan de vrouwen 
centraal die in de lijn van voorouders van 
Jezus een rol spelen: Bathseba, Ruth, Rachab 
en Tamar. Vrouwen die in de ogen van men-
sen niet belangrijk zijn. Waarom noteert 
Mattheüs juist hen in zijn geslachtsregister?  

De predikanten die voorgaan in de advents-
diensten staan daarbij stil en verkennen dat 
met ons in de vieringen. 

 

 

 
 

Op zondag 27 november praten we tijdens 
de lunch na over de dienst waarin we 
gelezen en gehoord hebben over Batsheba. 
Op zondag 4 december gaat het over Ruth, 
zondag 11 december staan we stil bij Rachab 
en zondag 18 december bij Tamar. 

U bent van harte welkom aan de lunchtafel. 
Er is iedere adventszondag plaats voor 5 
mensen. 

Komt u lunchen?  

Aanmelden kan via trix.drewes@xs4all.nl of 
via telefoon 510512 
 

Inmiddels weet ik dat Alyde Touwen en 
Eduard Groen op 3 zondagen: 27 november, 
11 en 18 december mensen uitnodigen voor 
de lunch na de dienst. Bij hen zijn 4 
personen welkom, opgeven kan via 
alyde.touwen@gmail.com  

 

Trix Drewes 

       AAN TAFEL                                                                      

       DIENSTEN IN DE OMGEVING                                               

mailto:trix.drewes@xs4all.nl
mailto:alyde.touwen@gmail.com
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Collectedoelen (1e collecte) voor de 
komende zondagen 
 

Zondag 27 november: Kerk in Actie, 
Werelddiaconaat, adventscollecte  

Dit is de eerste zondag van de kerst-
campagne van Kerk in Actie. De komende 
weken tot aan de Kerst zijn alle collecten van 
Kerk in Actie bestemd voor kwetsbare 
kinderen en jongeren.  

Deze week: Colombia, Onderwijs voor 
werkende kinderen. 

Het project De Kleine Arbeider in Bogotá dat 
onze diaconieën voor drie jaar steunen, richt 
zich op een kleine groep van de 1,5 mil-
joen(!) kinderen in Colombia die elke dag 
zwaar en gevaarlijk werk doen. Naast hun 
werk krijgen ze onderwijs en extra steun in 
hun moeilijke levensomstandigheden. Elke 
extra bijdrage van onze kant wordt in grote 
dankbaarheid aanvaard! 

 

Zondag 4 december: Kerk in Actie, 
Werelddiaconaat  

Deze week: Libanon/Jordanië/Irak: Creëren 
van banen voor jongeren. 

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en 
onder meer terecht gekomen in de buur-
landen Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven 
daar in extreme armoede en proberen zo 
goed en zo kwaad als dat kan een nieuw 
bestaan op te bouwen. Vaak kunnen ze geen 
werk vinden. Daarom ondersteunt Kerk in 
Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme 
lokale families met een opleiding in sectoren 
waar veel vraag naar personeel is. Of met 
het opzetten van een eigen bedrijf. 

 

 

  
Zondag 11 december: Kerk in Actie, 

Binnenlands diaconaat: Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra 

Eén op de drie vluchtelingen die naar Neder-
land komen is jonger dan achttien jaar. Ze 
hebben vaak nare ervaringen achter de rug 
en hun bestaan in Nederland is nog jaren-
lang onzeker. Stichting De Vrolijkheid orga-
niseert wekelijks meer dan honderd kunst-
activiteiten in bijna dertig asielzoekerscen-
tra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en 
beeldende kunst zijn instrumenten om de 
veerkracht van jonge azc-bewoners te ver-
sterken en hun talenten tot bloei te laten 
komen. 

 

Zondag 18 december: Kerk in Actie, 
Werelddiaconaat: Colombia: De Kleine 
Arbeider 

De laatste collecte 
van ons driejarig 
project om 
werkende 
kinderen in 
Bogotá, Colombia, 
te steunen met 
onderwijs naast 
hun werk en 
mogelijkheden 
om hun toekomst 
te verbeteren. 
Kerk in Actie gaat 

door met het steunen van de Stichting De 
kleine arbeider, onze diaconieën kiezen voor 
een ander project volgend jaar. Dus dit is 
een laatste kans om nog een keer goed uit te 
pakken!  

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. 
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Kerk in Actie:  Kaartenactie  
Wij vragen uw aandacht voor de kaarten-
actie van Kerk in Actie ten behoeve van de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.  

Zij (én inmiddels ook in Nederland!) maken 
mee wat geen enkel kind zou mogen mee-
maken, omdat ze nergens in Europa welkom 
zijn. Wij gunnen hen een beter leven!  

De Kerk in Actie collecten van kerstavond 24 
december en kerstdag 25 zijn bestemd voor 
steun aan deze kwetsbare kinderen. Naast 
geld in de collecte kunt u ook zelf concreet 
actie ondernemen:  

Schrijf een kaart aan de Tweede Kamerleden 
van de Vaste Commissie Justitie en Veilig-
heid, liefst t.a.v. een lid van een partij die 
past bij uw eigen politieke voorkeur. 

Maak bijvoorbeeld (deels) gebruik van de 
voorbeeldtekst op 

Kerk in Actie/kaartenactie 

 

Stuur de kaarten op tijd, want van 23 
december 2022 t/m 16 januari 2023 hebben 
de politici kerstreces.  

 

Adres: Tweede Kamer der Staten-Generaal 
t.a.v. (voor namen en partijen zie de 
voorbeeldtekst)  

lid van de Vaste Commissie Justitie en 
Veiligheid 
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag 

 

 

 

 

 

I.K.A. vakantieweken 2023 
 
Na een paar jaar zonder IKA vakantie weken 
konden we dit jaar weer op vakantie. Dit jaar 
waren het Doorn en Lunteren. 

Voor volgend jaar staan de vakantie weken 
al weer gepland. Lukt het u niet meer om 
zelfstandig op vakantie te gaan, dan kunt u  

 

zich hiervoor aanmelden. Gezellig met 
verschillende mensen op vakantie in een 
prachtige omgeving en een mooie locatie die 
van alle gemakken is voorzien.  
 

De verzorging wordt gedaan door een 
enthousiaste groep vrijwilligers en zo 
proberen we er met elkaar een fijne week 
van te maken.

 
Collecteopbrengsten diaconie in de afgelopen periode 
 
Datum  Doel collecte Opbrengst in €      
25 september 
  2 oktober 
  9 oktober 
16 oktober 
23 oktober 
30 oktober 
 
         

Plaatselijke diaconie 
Pax kinderhulp Borculo 
Kledingactie Oost-Europa 
Kerk in Actie Kameroen 
Kerk in Actie Noodhulp Pakistan 
Noaberhulp Zutphen 
 
Voor 9 en 23 oktober zijn alleen de bedragen vermeld die via 
de bank zijn binnengekomen. De collectes waren in Gorssel. 

     206,45 
     183,15 
       10,00 
     143,10 
       30,00 
     253,65 
 

       
                                                                              Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kaartenactie/
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De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, 
voorzien van één- en tweepersoonskamers 
met eventueel een hoog/laag bed en tillift. 
De vrijwilligers stellen samen met de predi-
kant die meegaat een gezellig en gevarieerd 
programma samen. 

In de I.K.A. zijn vertegenwoordigd de 
diaconieën  van de Achterhoek en Liemers. 
Deze dragen hier ook financieel aan bij. 

Namens de diaconie van Eefde zal ik contact-
persoon zijn. 

 

Heeft u interesse in een week of wilt U eerst 
nog wat meer informatie dan kunt u zich bij 
mij aanmelden. Opgave graag voor 5 januari 
2023. Via de website 
www.ikaachterhoekliemers.nl  kunt u ook 
informatie inwinnen.

 

Zonder vrijwilligers kunnen deze vakanties 
niet doorgaan. Zelf ervaar ik deze week altijd 
als een fijne vakantieweek. Mocht je dus tijd 
en zin hebben om mee te gaan meld je dan 
aan (enige zorgervaring is gewenst).     

 

Naast de IKA vakantieweken zijn er het hele 
jaar door ook landelijke weken, hiervoor 
kunt u zichzelf aanmelden. Info hierover bij 
de diaconie, of in de hal in de Kerk bij de 
brochures. 

Ook kunt U informatie hierover vinden op: 
https://hetvakantiebureau.nl/ 

   
 

 

Toos van ’t Veld,  tel: 540394  

Email:      toosenhans2@hotmail.com

 
De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in de Achterhoek en de 
Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van vakantieweken. Vakantieweken voor mensen die zonder 
“zorg” of begeleiding niet op vakantie kunnen ongeacht hun leeftijd. 

 

 

 

 

  

IKA vakantieweken 2023

Week van   zaterdag  15  t/m  vrijdag  21 april 2023     Dennenheul in Ermelo 

Week van   zaterdag   6  t/m zaterdag 13  mei 2023     Nieuw Hydepark in Doorn  

Week van   zaterdag   3  t/m zaterdag 10  juni 2023     Het Bosgoed in Lunteren  
 

Kledingactie 
 

Op 26 november is weer de halfjaarlijkse kledinginzameling bij de kerk van Eefde en 
Gorssel, In Eefde op zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. 

 

Deze keer kunt alléén goed draagbare kleding brengen. Dus geen linnengoed, oud textiel 
en andere zaken. 
 

http://www.ikaachterhoekliemers.nl/
https://hetvakantiebureau.nl/
mailto:toosenhans2@hotmail.com
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Mededeling en uitnodiging: 
 

De kerkenraad van Eefde is verheugd u te kunnen meedelen dat de heer Eduard Groen 
bereid is gevonden om zich kandidaat te stellen voor het ambt van ouderling. Mocht u als 
gemeentelid bezwaar hebben tegen zijn bevestiging, dan kunt u dit vóór 30 november 
aangeven bij de kerkenraad, per email aan de scriba of per brief via de brievenbus aan de 
kerk. De adressen vindt u in Kerkvenster en op de website. 

 

Het volgende gemeentegesprek  - samen met Gorssel/Epse  -  is op zondag 27 november 
aansluitend aan het koffiedrinken na de dienst. Graag nodigt de kerkenraad u daarvoor uit!   

 

Gera Janssen-Ebbekink, scriba 

 

Nieuws uit de kerkenraads-
vergadering van 8 november 
 
AVG 

Nadat veel voorbereidend werk is verricht 
door Maps Adriaanse en Gert Kale, heeft de 
kerkenraad gesproken over hoe we als 
gemeente zullen omgaan met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), 
waaraan iedere organisatie binnen de 
Europese Unie sinds 25 mei 2018 moet 
voldoen. Twee kerkenraadsleden gaan er 
samen met Gert en Maps verder over 
praten. De kerkenraad hoopt volgend 
voorjaar daarover de gemeenteleden te 
kunnen informeren en besluiten te kunnen 
nemen. 

 

Begroting diaconie 

De kerkenraad heeft ingestemd met de 
begroting 2023 van de diaconie. Deze ligt 
om vastgesteld te kunnen worden tot eind 
november ter inzage. De diaconie krijgt iets 
meer armslag dan voorgaande jaren door de 
inkomsten van het stuk grond dat in 
erfpacht gaat. Daar staat tegenover dat er 
meer uitgaven worden verwacht doordat er 
meer noodhulp nodig zal zijn in verband met 
de energiecrisis. 

Rooster van aan- en aftreden ambtsdragers 
Trix Drewes en Joop Kamphuis treden eind 
februari af als ambtsdragers. Joke Bouwhuis 
heeft aangegeven in april 2023 te willen 
aftreden. De kerkenraad is verheugd aan de 
gemeenteleden kenbaar te kunnen maken 
dat Eduard Groen zich beschikbaar stelt als 
ouderling. Mochten er geen bezwaren tegen 
zijn bevestiging worden gemaakt, dan wordt 
hij half december bevestigd als ouderling.  

 

Gera Janssen-Ebbekink, scriba 

 

Vieren: hoe doe je dat eigenlijk? 
Verslag van een goed gesprek 
 

Op zaterdag 12 november hebben de beide 
kerkenraden zich over dit – op het oog 
vanzelfsprekende – onderwerp gebogen. Dat 
viel nog lang niet mee, ondanks de opdrach-
ten ter voorbereiding (beter bekend als 
huiswerk) die Bernhard Vosselman van 
“Kerkvitaal, gemeenteadvies- en begelei-
ding” ons had toegestuurd.  

Thuis kon het boekje ”Tot Gods eer – 
handreiking voor gesprekken over liturgie” 
worden doorgenomen, op zoek naar aan-
sprekende teksten. Ook werd ons gevraagd 

KERKENRAAD 
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indien mogelijk een dienst te waarderen aan 
de hand van een zogenaamde ‘hoorlijst’. 
Wat maakt een dienst tot een geslaagde 
viering, waarin alle onderdelen op hun 
plaats vallen en de aandacht krijgen die ze 
verdienen? 

 

We begonnen in groepen met enkele 
vragen. De eerste daarvan – wat waardeer je 
aan de samenkomsten in jullie eigen 
gemeente? – leverde al zoveel gespreksstof 
op dat sommige groepjes nauwelijks aan de 
andere twee toekwamen. De beleving van 
een viering omvat dan ook zoveel: van je 
eigen plekje in de zaal en het gevoel van 
verbinding tot de muziek, de stilte, de 
bloemschikking en de zegen. 

De opdracht aan de hand van de hoorlijst 
leverde volgens Bernhard Vosselman vooral 
het beeld op van twee tamelijk kritische 
kerkenraden. Goed om je daarvan bewust te 
zijn. Niet alles kan elke zondag – en hoeft 
misschien ook niet. 

In groepjes werkten we aan nog een 
opdracht: vier liederen waarderen naar je 
eigen voorkeur en naar de (veronderstelde) 
voorkeur van de gemeente. Klinkt makkelijk, 
maar is het niet. De liederen waren heel 
uiteenlopend wat betreft het godsbeeld dat 
eruit blijkt. Bij het ene lied staat God ver 
boven ons, een tweede lied gaat over God 
die nabij is, in een derde lied heeft God een 
relatie met je, laat Hij zich aanspreken, en 
een vierde lied gaat niet over God maar 
heeft wel godsdienstige taal die kan inspire-
ren. Ben je je bewust van je eigen gods-
beeld, hoe ziet dat eruit, weet je hoe het 
eruit ziet voor de gemeente en komen deze 
een beetje overeen? Na de lunch werd dit 
verder uitgewerkt en de uitkomst stemde 
tot nadenken. Wat natuurlijk precies de 
bedoeling van deze dag was.

Tot slot werd er kort over liturgie gesproken. 
Wat verstaan we daar eigenlijk onder? Is dat 
gewoon een ander woord voor orde van 
dienst, is het het resultaat daarvan in woord 
en gebaar of dat wat gebéurt? 

 

Het was een zeer goede én gezellige bijeen-
komst die, zoals gezegd, veel stof tot naden-
ken heeft opgeleverd. In een volgende 
gezamenlijke kerkenraad bespreken we wat 
de opbrengsten kunnen zijn en hoe we deze 
gaan delen met de gemeenten en met ds. 
Gertjan de Pender.  

Maar niet alleen delen natuurlijk, uiteindelijk 
ook in praktijk brengen. Het rapport van de 
stuurgroep, waarin de wensen van de 
gemeenten zijn verwoord, gaat daarbij 
helpen en richting geven.  
 

 

Ava van Baaren 

Gera Janssen-Ebbekink 
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In memoriam 

Diny Heijenk 

 
Op 15 oktober jl is op 87-jarige leeftijd op 
Het Spijk in Eefde Gerdina Willemina 

Heijenk-Regelink overleden. Daarmee kwam 
een einde aan een lang leven van een door 
velen geliefd mensenkind, waarvan de 
laatste jaren in toenemende verwarring. 

Diny Regelink werd op de laatste dag van het 
jaar 1934 op het Nieuwe Gazoor in Vorden 
geboren. Ze werd welkom geheten in een 
boerengezin met uiteindelijk 4 kinderen. Zij 
was de 3de in aankomst. Haar jeugd in Vor-
den was een fijne tijd. De lagere school be-
zocht ze in oorlogstijd, om vervolgens de 
Vakschool voor meisjes in Zutphen te bezoe-
ken. En daarna aan het werk. Later zei ze 
daarover dat als ze had mogen kiezen, ze 
iets in de zorg of verpleging had willen doen. 
Dat had haar waarschijnlijk heel goed 
gepast. 

De liefde van haar leven kwam in 1951 in 
beeld: Jan Heijenk uit Eefde. Het stel trouw-
de op 5 oktober 1956 in de toen 2 jaar oude 
Ontmoetingskerk te Eefde. Ds. Van Voorst 
Vader zegende het huwelijk in en gaf het 
bruidspaar de trouwtekst “Wat zal ons 
scheiden van de liefde van Christus?” uit 
Romeinen 8 : 35 mee. 

Daarmee begon een 66 jaar in liefde verbon-
den huwelijk. Diny trok in bij Jan, zijn ouders 
en zijn broer Anton op de boerderij met de 
naam ‘De Nieuwe Flierse’, alwaar hun 3 
zoons geboren zijn: Bert, Henk en Geert. 

Eén van de beste beslissingen in haar leven 
vond ze het tijdig stoppen met de boerderij 
in 1993. Misschien ook wel één van de 
moeilijkste, zeker voor haar man. Daarmee 
kwam er wel veel vrije tijd beschikbaar,  

waarvan ze genoten door tal van uitjes en 
reizen. Met name familiebezoek in Canada  

 

 

en een reis in 2005 met Geert was onverge-
telijk.  

Al deze en meer herinneringen werden in de 
drukbezochte dankdienst op 22 oktober in 
de Ontmoetingskerk opgehaald door 
kleindochter Babet, de zoons Bert en Henk, 
schoondochter Wilma, nadat aan het begin 
kleindochter Elke een kaars had aangesto-
ken. Geert verrijkte de dienst muzikaal met 
zijn trombonespel, ter ondersteuning van 
orgelspel (Arend Klein Hulze) en samenzang. 
Diny Heijenk zou met name van de muziek 
(gezongen en gedraaid) genoten hebben. 
Zelf speelde ze namelijk niet onverdienstelijk 
orgel en accordeon. Ze was een vrouw met 
talenten die ze ook voor anderen inzette. In 
2007 kreeg ze een Koninklijke onderschei-
ding. Onder andere voor meer dan 30 jaar 
vrijwilligerswerk bij de Kerk, Tafeltje Dekje 
en op Het Spijk. Ze was een mens met oog 
en hart voor mensen.  

 

Na afloop van de 
dankdienst 
bestelden we Diny 
ter aarde op de 
begraafplaats van 
Gorssel. We namen  
afscheid van een 
heel speciale, 
zorgzame, lieve 
vrouw met een 
sterk rechtvaardig-
heidsgevoel. We 
namen afscheid. 
Alhoewel, wat kan 
ons scheiden van 
de liefde....? 

Moge Diny haar 
geliefden nog lang 
bijblijven. 

 

Ds. Jan Kool 

PASTORAAT 

RAAD 
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AN KERKRENTMEESTERS 

 

 
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen
 

Zondag 27 november: Beeld en geluid 

Zondag   4 december:  Taakgroep Vieren 

Zondag 11 december:  Beeld en geluid 

Zondag 18 december:  Verwarming kerk 

 

           
 

 

 

 

Monique Dolman, namens het CvK 

 

 

Beeld en Geluid 

 
De kerkmarkt is al even geleden. De op-
brengst van de dag is iets lager dan eerder 
gemeld. We hadden van de diaconie € 500,- 
wisselgeld voor de markt geleend en dat 
moest natuurlijk retour.  Met wat nageko-
men betalingen was de netto opbrengst van 
de kerkmarkt € 1874,77.  

De commissie ‘koffieconcerten’ tastte ook 
diep in de buidel en overhandigde een 
cheque van € 750,-. Geweldig!  

Daarna waren we zeer verheugd over een 
onlangs ontvangen bijdrage van ‘de erven 
van…’ ter waarde van € 1000,-.  

Verder hebben verschillende acties het saldo 
van de bankrekening doen groeien met  

€ 796,- .   

 

Dus het totale bedrag dat bestemd is voor 
Beeld en Geluid is nu € 4420,77. Heel mooi, 
maar we hebben nog een heel eind te gaan. 
Binnenkort lanceren we de manshoge ther-
mometer, zodat u van week tot week de 
financiële voortgang van Beeld en Geluid 
kunt volgen.  

In het nieuwe jaar zetten we nieuwe 
stappen om fondsen te werven.

Intussen heeft Joop Kamphuis een serie 
berkenhouten voeder-
stammetjes gemaakt 
met gaten die met 
(vogel!)pindakaas 
dichtgesmeerd kunnen 
worden. Daar komen 
veel mezen en andere 
tuinvogels op af, een 
lust voor het oog! 

Ze zijn te koop op  
kwekerij De Veldsprong 
bij Hans en Toos van 

’t Veld en na de zon-
dagse dienst van 27 
november bij Joop voor 
€ 5,- tot € 10,-. 

Graag cash betalen.  

Een mooi Sinterklaas- 
of kerstcadeau! 

De pindakaas wordt er 
voor € 1,50 zelfs 
bijgeleverd. 

 

Je kunt ze ook bestellen bij Joop Kamphuis: 

joopgerda@hotmail.com 

 
Ymte Groeneveld 

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

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
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Beste mensen, 
 
Wij als taakgroep Kerk en Dorp (voorheen 
Kerk en Samenleving)  hebben het idee om 
samen een woensdagmiddag te gaan 
freubelen met groen in bakjes. Herinnert je je 
de afgelopen keren nog?  Wij wel: veel groen, 
mooie bakjes. Koffie, thee en wat lekkers. 
Neem je buurvrouw ook gerust mee. 
Wil je geen bakje maken kom dan gerust thee 
drinken. Dat kan ook.   

 
 
                                                                                                                       
 
 

 
 

 
Er is goede begeleiding van 
de dames uit de bloemen-
groep. Chapeau!  
En veel samen praten.  
 
Neem een bakje mee, wij 
zorgen voor oasis en groen. 
Hebt je groen voor 
ons om te gebrui-
ken, neem dat  
dan mee.  
 
Graag zien we je woensdagmiddag  14 
december om 14.00 uur in de kerk/hal. 
 
Namens de Taakgroep K&D, Gerda Kamphuis 

 KERK EN DORP  

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m 14 november 2022 
 

Ingekomen: 

Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw M. Meijer – Smallegoor. 
 

Verhuisd,  voorkeurkerk Eefde: 

Zutphenseweg 312 7211 EZ: mevrouw R.J. Meijerink – van Drumpt, naar Abersonplein 9 app. 30 
7231 CR Warnsveld. 

Zutphenseweg 292 EZ: de heer H.T. Braakhekke, naar Coehoornsingel 3 7201 AA Zutphen. 

Coehoornsingel 3 7201 AA Zutphen:  mevrouw A.A. Lok – Langeveld  van Veerpoort naar 
Laarpoort 6f. 
 

Verhuisd binnen de gemeente: 

Schoolstraat 1a 7211 BA: de heer en mevrouw Poelert – Brummelman, 

naar Zutphenseweg 274 7211 EX. 
 

Uitgeschreven: 

Stuurmanstraat 14 7203 DC Zutphen:  De heer en mevrouw  Mulschlegel – Stoter. 

Zutphenseweg 380 7211 EZ: mevrouw B.E. Koning – ten Cate. 
 

Overleden: 

Op 3 november 2022 mevrouw J. Kooren – Geerlings, Zutphenseweg 202 a. 

Op 11 juli 2022 de heer M. Ettema, Spijkpad 15 (Dit is een nagekomen bericht, wijzigingen 
worden niet automatisch aan de kerk doorgegeven als daartegen bezwaar is gemaakt.)  

 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht. 
email: ledenadministratie@pgeefde.nl  , tel 0575 511819  
 

       Gert Kale,  ledenadministrateur 

 

mailto:ledenadministratie@pgeefde.nl
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Koffieconcert op 11 december 

 
Het volgende koffieconcert in de serie 2022-
2023 wordt op 11 december gegeven door 
het vocaal ensemble Maat 5 met daarin 
ondermeer Henk van Zeijts en Anna Maria 
Roos. Ze verzorgden hier eerder met succes 
koffieconcerten in 2017 (toen nog onder de 
naam Sotto Voce) en 2018.

Het gezelschap zingt een afwisselend 
programma waarover we u in een later 
stadium in de lokale pers en de kerkbrief 
meer vertellen. Er is koffie om 11.15 uur, 
waarna het concert op 11 december om 
11.30 uur begint. Zoals gebruikelijk is de 
toegang vrij en wordt gecollecteerd bij de 
uitgang om de kosten te dekken. 

Tot 11 december!  

 

Dan kijken we ook nog even terug en dat is 
meer dan de moeite waard. Op 13 november 
werd een examenconcert gegeven door 
Patricia de Leeuw met ruime ondersteuning 
van de Harmonie Eefde/Gorssel. Een concert 
dat klonk als een klok met een voor het 
examen geslaagde Patricia de Leeuw en een 
volle zaal enthousiaste luisteraars. Kortom: 
een daverend succes. 
 

Namens de Cie. koffieconcerten PGE,  

Koos Ornée 

 
ERK EN DORP  

 

ENGELENHUIS – KERSTSAMENZANG 2022 

ZATERDAG 17 DECEMBER 19.30 UUR 

ONTMOETINGSKERK EEFDE 
 

Nadat door de Coronapandemie twee jaar geen kerstsamenzang kon zijn, zijn we blij dit jaar 
deze Eefdese traditie weer te kunnen voortzetten. 

Deze avond zal verzorgd worden door: 

Het blazersensemble van de Christelijke Harmonie Eefde – Gorssel 

Gemengd Koor Fa mi Contento Eefde 

Gemengd Koor Musica Vocale Eefde 

Samenzang door alle bezoekers 

 

Hoewel deze samenzang een traditie is, hebben we besloten dit jaar een kleine verandering 
aan te brengen in het traditionele programma. Dit echter zonder de gebruikelijke 

kerstliederen en de zo gepaste kerstsfeer te kort te doen. 

Daarom: kom luisteren en meezingen en laat u verrassen. 

Van harte welkom op deze kerstsamenzang. 

Entree is vrij, een vrijwillige bijdrage aan de uitgang wordt zeer op prijs gesteld. 

Het Bestuur Musica Vocale

 DIVERSE BERICHTEN  
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Decembermaand: cadeaumaand 

Tip: Geef een bijbel! 

 

Natuurlijk hebben we allemaal een bijbel, 
maar er is de laatste tijd zoveel moois bij 
gekomen. De bijbel lezen in een nieuwe 
vertaling of een nieuwe uitvoering kan je 
soms ineens een ander inzicht geven in hoe 
je het altijd hebt begrepen of gehoord.  

 

Er zijn verschillende uitgaven van de 
Nieuwste bijbelvertaling NBV21: naast de 
standaardeditie een kunsteditie, een weten-
schapsbijbel, een editie voor jongeren ( met 
toegankelijke inleiding en achtergrond-
informatie) de psalmen, het nieuwe testa-
ment in een weggeefeditie voor € 2,50. 

Van de populaire bijbel in gewone taal een 
weggeefeditie voor € 5,00.  

Voor het hele gezin een samenleesbijbel met 
informatieblokjes en leuke doe-opdrachten. 
Speciale uitgaven voor kinderen: de 
feestdagenbijbel, de voorleesbijbel, de 
startbijbel in gewone taal. 

Ook dagboeken van de NBV21 en van de 
bijbel in gewone taal.   

 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
heeft twee acties tot het eind van het jaar:  
de NBV21 standaardeditie van € 38,00 voor 

 € 28,00 en de kunsteditie van € 89,00 voor 
 € 69,00. 

In de webshop van het NBG zijn nog veel 
meer uitgaven te zien.  

U kunt de bijbels bestellen bij de boekhandel 
of online bij het NBG, ga naar  

https://shop.bijbelgenootschap.nl/ 

 

 

 

 

 

NBV21 Literaire               

editie 

 

 

 
Voor iedereen die 
er aan toe is om 
zelf de Bijbel te 
lezen. 

 

 
 

 

 

 

Bijbel met bijdragen over 

geloof, cultuur en 

wetenschap 

Ook bekend als de 

Wetenschapsbijbel. 

Wat heb je aan de Bijbel bij 

ingewikkelde vragen uit deze 

tijd? Bij onderwerpen als gender, 

duurzaamheid of religieus geweld? Op internet 

worden Bijbelteksten voor allerlei meningen 

gebruikt. Waar vind je dan houvast? In deze 

Bijbeluitgave is de tekst van de Bijbel, in de vertaling 

van de NBV21, samengebracht met betrouwbare 

inzichten, geschreven door 60 wetenschappers met 

liefde voor de Bijbel. Zo kun je als lezer zelf je 

mening vormen en vol vertrouwen in gesprek gaan 

over thema’s die ons allemaal raken. 

 

           

 

Jongerenbijbel  

Bijbel in Gewone Taal 

Wil jij echt aan de slag met de Bijbel? Dan is 

deze Jongerenbijbel voor jou! Het is een echte 

doebijbel, voor en door jongeren, die je helpt 

om de bijbel te lezen, te begrijpen, en toe te 

passen in je dagelijks leven. 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/
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Bezinnend op weg naar Kerstmis 
 

 

 

 

 

 

Onzekere, donkere tijden. Een klein lichtje 
kan zoveel betekenen als het te donker 
wordt om je heen. Veel is er gaande in de 
wereld en in ons eigen leven. Veel is er 
onzeker. Veel problemen vragen onze aan-
dacht en energie, maar de complexiteit en 
hoeveelheid ervan werken verlammend. 
‘Wat moet ik doen, wat kan ik doen?’  
 

Een moment van bezinning schiet er in onze 
hectische tijd vaak bij in. Dan is het fijn om 
iets aangereikt te krijgen. Iets kleins dat 
groots kan werken. Een mooie tekst, een 
glimlach, een helpende hand. Een gedachte 
die een andere licht werpt op de situatie. 
Even stilvallen om een beeld, een woord, een 
gedachte op je in te laten werken kan je 
helpen je eigen innerlijk te verrijken, je 

 

zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je 
ook rust geven, je inspireren om je leven 
meer kleur te geven. 

In de adventstijd, van 27 november tot en 
met 6 januari, willen wij, Marga Engelage en 
Eveline Struijk, u via de mail elke dag een 
gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst 

aanreiken. Marga Engelage is voormalig 
pastoraal werker van parochie HH Twaalf 
Apostelen en Eveline Struijk is predikant van 
de protestantse gemeente Eibergen-Rekken. 
Wilt u deze mails ontvangen? U kunt u 
aanmelden door een mail te sturen naar  

communicatie@12apostelen.nl    onder 
vermelding van uw naam en woonplaats.  

Na aanmelding ontvangt u elke dag een 
bezinningsmail in uw postvak.  

Als u het afgelopen voorjaar ook de 
bezinningsmails op weg naar Pasen heeft 
ontvangen en uw emailadres is hetzelfde 
gebleven, hoeft u zich niet opnieuw aan te 
melden. Wij zien uit naar uw aanmeldingen!  

 

Een hartelijke en inspirerende groet van 
Marga Engelage en Eveline Struijk 

 

 

Lang zullen we overleven 
 

Leve de klimaatrebellen 

Die onze orde vet verstoren 

Uit hun soep en lijm en rellen 

Wordt nieuwe levenskunst geboren 

 

Leve de wetenschappers 

Die klimaatontkenners trotseren 

Waanwijzen bij de hersens vatten  

met harde feiten mores leren

 

 
 

 
Leve de technologen  

Die hun kennis in stelling brengen 

Het is in hun vermogen 

Onze levensduur te lengen 

 

Leve de filosofen  

Die ons ruimhartig kunnen leren 

Dat het heil niet komt van boven 

Maar van onze wil om te bekeren 

 
                Leve onze nieuwe wereldburger  

                   De achtmiljardste opgeteld 

                   Behoed het kind voor de welzijnswurger 

                   Bewaar het voor ons smartengeld                                Homme Krol 
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Za    26 november Kledinginzameling hal Ontmoetingskerk 10-12 uur 
Zo   27 november  Gemeentegesprek samen met Gorssel/Epse na de kerkdienst 

Zo  27 november Verkoop vogelvoederstammetjes tbv ‘Beeld en geluid’ na de 
kerkdienst.  

Di 29 november Gespreksgroep ‘Dat wat ons raakt’ , 17.00 uur 
Info: Trix Drewes,  tel.  510512 

Zo 11 december Koffieconcert na de kerkdienst met Maat 5 

Di 13 december Vergadering moderamen 19.30 uur 
Wo 14 december  Gezellige middag met kerstbakjes maken. 14.00 uur, hal van de 

kerk (taakgroep ‘Kerk en Dorp’) 
Zo 18 december  Herdertjestocht Gorssel, Start bij de kerk vanaf 18.45 uur 

Inleverdatum kopij redactievergadering nieten/bezorging  

12 december  15 december  22 december 

16 januari 19 januari 26 januari 

13 februari 16 februari 23 februari 

20 maart 23 maart 30 maart 

10 april 13 april 20 april 

15 mei 17 mei 25 mei 

19 juni 22 juni 29 juni 

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 

Data Kerkvenster 2022/2023 

                                              ACTIVITEITEN-AGENDA                   Advent 2022   

 

 


