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KERKVENSTER, februari 2020 

 

Achteromkijken 
 

Nu - bij het bereiken van de AOW-datum - 
na ruim 37 jaar voor mij het predikants-
doek valt, is het moment van terugblikken 
aangebroken.  
Op 23 februari zal ik 32 jaar èn 2 dagen 
mijn werk als predikant onder u, de  
gemeente van Eefde, verricht hebben.  
Behalve dat het werk in Eefde eindigt,  
is het tevens het slot van mijn leven als 
dienstdoend predikant.  
Dat predikantsleven begon voor mij in 
Westervoort-Duiven in juni 1982.  
Een stoet aan beelden trekt aan mij  
voorbij. Dankbaarheid is er dat ik in goede  
gezondheid de AOW-datum haal en dat ik 
me niet steunend en zuchtend naar de 
eindstreep van het werkzame leven be-
geef. In de hoop en verwachting dat  
de - wat dan tegenwoordig de derde  
levensfase heet - mij weer een nieuw  
begin kan schenken.  
Er komen vast andere verbanden waarin 
zin en voldoening gevonden kunnen wor-
den, alleen en samen met Wieke. 
Ik zal onderdelen van mijn werk gaan  
missen. Ik noem: de energie en het plezier 
van samenwerken, met elkaar iets organi-
seren. Met nu en dan gezonde tegenzin 
naar een avondvergadering gaan en daar 
toch weer energie krijgen van je collega 
kerkenraads- of taakgroepleden.  
Je bent bij alle soms ogenschijnlijk alle-
daagse regelarij ondertussen wel met  
elkaar doende de voortgang van de  
gemeente van Christus te dienen.   
Die voortgang is er ja, natuurlijk door God 
die door zijn Geest de gemeente voort-
stuwt, maar daarvoor zijn er wel mensen 
nodig die antwoord geven, ja zeggen, en 
meedoen in het kerkenraadswerk en via 
zoveel andere taken die vrijwilligers op 
zich nemen.  En dat vaak voor vele jaren. 
Met de onontbeerlijke steun en bijval van 
het thuisfront. 
Terugkijkend en voor mezelf op een rij  
zettend wat het werk me heeft gegeven 
kom ik op het volgende: 
 

 Het werk liet me met een diversiteit aan 
mensen in aanraking komen.  
Levensverhalen komen voorbij,  
verwikkelingen in families, innige  

verbondenheid en soms tragische mis-
verstanden en verwijdering, vreugde en 
grote solidariteit van partners en mantel-
zorgers. 

 

 In het pastoraat werd ik vooral getroffen 
door de wijze waarop gemeenteleden 
omgaan met verlies van een geliefde,  
verlies van gezondheid en fysieke beper-
kingen. Ik zag indrukwekkende aanvaar-
ding van grenzen, het kunnen loslaten 
van de vertrouwde woonomgeving en de 
overgave aan zorgverleners, de trouw 
van partners en kinderen en gemeentele-
den.  
Daarnaast mocht ik delen in vreugde en 
zelfs meedansen, ja echt, bij een huwe-
lijksjubileum van een collega kerken-
raadslid in de Nieuwe Aanleg.   

 

 Uitvaarten: ik ben geen man die lijstjes 
bijhoudt van het aantal preken.   
Evenmin heb ik de keren geteld dat op 
mijn pastorale zorg bij een uitvaart een 
beroep werd gedaan en ik als predikant 
dienstdeed in een aula of onze kerk.  
Hoe bijzonder was het steeds weer om 
met een familie in alle vertrouwen het 
goede en het moeilijke te kunnen delen 
en stil te staan bij wat de overledene aan 
‘erfenis’ na zou laten. Steeds was ik ver-
wonderd om alle vertrouwen dat een pre-
dikant dan geschonken wordt. De positie 
van de predikant mag in de loop der jaren 
dan veranderd zijn, er leeft nog altijd een 
breed besef dat de predikant een ambts-
geheim met zich meedraagt. 

 

 Bijzondere vreugde gaven mij de dien-
sten. Ik heb altijd zoveel plezier beleefd 
om tekstueel bezig te kunnen zijn, de  
teksten in de grondtalen lezen levert altijd 
zoveel meer op.  
En vervolgens de slag naar onze wereld 
te maken, naar onze huizen en naar de 
samenleving. 

 

 Er was de prima samenwerking met de 
kosters, de achtereen volgende organis-
ten.  
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Ook was er de aanwezigheid van de can-
torij; in menige gemeente is de cantorij ter 
ziele gegaan, zo niet in Eefde.  
De slagroom op bijna 38 jaar voorganger 
zijn was in dit kader natuurlijk de komst 
van het nieuwe Liedboek in 2013.  
Wat een muzikale mogelijkheden ont-
vouwden zich voor ons allemaal!  
En wat fijn dat onze gemeente zich zo vol 
overtuiging openstelt voor nieuwe wegen 
in de kerkmuziek.  
U hebt me daar heel vreugde mee be-
zorgd in de afgelopen jaren. Bij dit alles 
ben ik ervan doordrongen geraakt dat we 
als gemeente van Christus zonder ver-
binding met het Oude of Eerste Testa-
ment en de joodse traditie Christus niet 
werkelijk kunnen kennen en recht doen. 

 

 Diensten en in het bijzonder Leerhuis en 
Leeskring waren voor mij plaatsen van 
wederkerigheid.  
Natuurlijk, van mij mocht verwacht wor-
den dat ik vanuit mijn achtergrond (en 
meer tijd voor verdieping in de achter-
grond) een inbreng zou hebben. Tegelijk 
heb ik zoveel ontvangen door de vragen, 
de inzichten, de levensverhalen en le-
venswijsheid van degenen met wie ik kon 
optrekken. Mijn wijze van geloven is ver-
rijkt door al die gesprekken, ontmoetin-
gen, vragen of opmerkingen tussendoor. 
Dank daarvoor. 
 

Namen noemen bij een afscheid is hachelijk.  
Zeker wil ik noemen de naam van mijn eerste 
collega Jan Scholten, hervormd predikant in 
Westervoort, overleden in 2018.  
Hij maakte me wegwijs in het predikantsvak, 
was direct in de omgang, was mij een voor- 
en tegenspraak en kundig bijbeluitlegger en 

solidair. Daarnaast: collega Bert Goedhart die 
- net 60 jaar geworden - overleed in 1999. 
Een inspirerende collega vanwege zijn liefde 
voor de gemeente en de theologische weten-
schap. 

 
 

 
 

Tot slot. 

Ik dank u voor alle vertrouwen dat ik mocht 
ondervinden, de gastvrijheid die er was bij 
mijn bezoeken aan huis en in het ziekenhuis.  
En nu gaan onze wegen na al die  
jaren uiteen. Natuurlijk is er weemoed, omdat 
ik zo vertrouwd ben geraakt met zoveel men-
sen, omdat het overgrote deel van het werk 
mij veel voldoening gaf. Het is goed en ge-
zond dat er nu voor Eefde een nieuwe tijd 
aanbreekt en dat een andere theoloog met u 
de reis gaat voortzetten als Gods volk onder-
weg.  
U en ik, beiden op onze nieuwe plaats, we 
weten ons gedragen door Gods zegen. 
Laat ik eindigen met de Franciscaanse ze-
genbede: ‘Vrede en alle goeds’.

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

         

datum en tijd 2 februari 2020 
10 uur 

9 februari 2020 
10 uur 

16 februari 2020 
10 uur 

 
voorganger 

ds. A. Broekhuis ds. Th. Menting, 
Gendringen - Bontebrug 

ds. A. Broekhuis 

 
bijzonderheden 

Werelddiaconaat   

 
kleur 

groen groen groen 

 
diaconale  
collecte 

Kerk in Actie 
Werelddiaconaat  
Oeganda  

Kerk in Actie 
Stichting de Kleine  
Arbeider 

Kerk in Actie  
Werelddiaconaat 
Kameroen 

 
2e collecte 

 
Beel en Geluid 

 
Plaatselijk Pastoraat 

 
Aanschaf liedboeken 

auto  
ophaaldienst 

H.J. Zoerink 
06-12658924 of 511989 

A. Aalderink 
06-51522371 of 514151 

J.L. Bosma 
06-44500157 
 

 

 

 
datum en tijd 

23 februari 2020 
10 uur 

  

 
voorganger 

ds. A. Broekhuis   

 
bijzonderheden 

Dienst met afscheid van 
ds. A. Broekhuis 

  

 
kleur 

rood   

 
diaconale  
collecte 

Kerk in Actie, Binnenlands 
Diaconaat: Hulp voor 
mensen zonder papieren 

  

 
2e collecte 

 
Plaatselijk Kerkenwerk  

  

 
auto  
ophaaldienst 
 

 
H.J. Zoerink 
06-12658924 of 511989 

  

U kunt de kerkdienst op de zondag ook via de computer ontvangen en terugkijken: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
 
 
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag. 

 
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst.  
Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster? 
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Dienst in Het Spijk  
03 februari, pastor R. Rijk 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve. 
De dienst begint om 14.30 uur. Iedereen is welkom. 
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 
 

De Lunette Coehoornsingel 3 
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop mogelijkheid om samen  
koffie te drinken 
07 februari     pastor mw. G. Pols 
14 februari     ds. D. van Alphen  
21 februari     mevr. R. Rijk 
28 februari     mevr. R. van Veen  

 
Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
08 februari   mevr. R. van Veen 
22 februari   mevr. R. Rijk 

 
Middagpauzediensten 
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst 
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
06 februari  ds. W. de Bruin 
13 februari  mevr. ds. I. Builtjes-Faber 
20 februari  pastor mevr. G. Pols 
27 februari  ds. C. Bochanen 
 
 
 

 
Bij de diensten 
Zondag 2 februari is er aandacht voor het Werelddiakonaat. Onze voorzitter vroeg me al 

een poosje geleden of ik een wens had om voor de aanvang van het emeritaat tijd te reser-
veren voor een speciaal project of plan in de gemeente. Ik heb aangegeven dat ik graag met 
de kerkenraad iets inhoudelijks wilde doen en daarnaast een informeel samenzijn bij wijze 
van afscheid. 
Op 20 januari, N.B. Blue Monday, de meest somber stemmende dag, (als we de media en 
commercie mogen geloven), kwamen we bijeen om een herziening van de orde van dienst te 
bespreken en de lezingen van deze zondag door te nemen. De tijd vloog om. Dankbaar kijk 
ik er zelf op terug, want ik denk dat we zoveel winnen als kerkenraad bij inhoudelijke uitwis-
seling en stilstaan en nadenken over wat ons bezielen kan vanuit de Bijbel. 
We lezen deze zondag Sefanja 2:3 en 3:9-13 en daarbij de Zaligsprekingen uit Mattheüs 5, 
de aanvang van de Bergrede.  
De profeet roept op tot omkeer en zegt aan dat er altijd een kleine groep, de rest, zal blijven 
die doorgaat, stug en volhardend, om te geloven dat het mogelijk is om tot een andere, 
nieuwe wereld te komen, waarbij de Geest van God ons draagt en voedt. 
Zondag 9 februari is ds. Theo Menting bij ons de voorganger. Hij is als predikant werkzaam 
in Gendringen, aan de rand van de Achterhoek. 
Zondag 16 februari lezen we door in de Bergrede. Hier laat Jezus zijn leerlingen en de me-

nigte kennismaken met een nieuw verstaan van de aloude woorden van Mozes. Jezus staat 
immers net als Mozes op een berg, niet om Mozes op te doeken. Nee, hij wil de aanwijzin-
gen van Mozes (dat is een betere vertaling voor de Thora dan: ‘Wet’) opnieuw vertolken, een 
nieuwe uitleg geven om het leven van mensen te dienen. We lezen Matt. 5:17-26. 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Zondag 23 februari is de dienst waarin ik voor het laatst als dienstdoend predikant voorga in 

de PG Eefde. We vervolgen de lezing van de Bergrede (Matt. 5:38-48) en daarbij een Brief-
lezing die mij lief is geworden en die ik vaak lees bij een huisbezoek: I Johannes 4:11-16. 
Johannes schrijft over God die niemand gezien heeft, wiens liefde we wel kunnen kennen en 
ondervinden. Liefde die gegeven wordt vanuit de wereld van God, Christus en de Geest en 
die tussen ons werkelijkheid wordt. In de liefde (tussen twee mensen of meer, in de gemeen-
te zelf) zijn we met God verbonden en is Hij/Zij aanwezig als derde. 
Aan deze dienst werken tot mijn vreugde de cantorij mee en onze cantor-organist Nico Jan-
sen, en Tooske Hinloopen, orgel en piano. Christa Kelderman, die ik al jaren ken vanuit het 
vrijwilligerswerk voor de Stichting Henrik Baderorgel in Zutphen speelt fluit. 
Collega Daan Bargerbos, Gorssel/Epse zal als naaste collega een rol aan het slot vervullen 
in deze dienst. De afscheidscommissie heeft een fraaie uitnodiging voor de dienst laten ma-
ken voor gasten van de kerkenraad en van mijzelf, waarvoor mijn dank. Het wordt vast een 
mooi afscheid. 
             ds. Arie Broekhuis 
 
Dank voor alle goede woorden die Wieke en ik van u mochten ontvangen vanwege de 
Kerstdagen en het nieuwe jaar 2020. Mooi om zo namen door je hand te laten gaan. 
 

          ds. Arie Broekhuis 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag    

02 februari      Ali Kloosterboer, Dirkje van Zeijts, Diny Wagenvoort 
09 februari   Jannie Dijkerman, Jan Brummelman, Truus Brummelman 
16 februari   Annie de Boer, Rikie Poelert, Bea Vrouwerff 
23 februari   Annie Wichers, Bolina Aalderink, Willy Pasman  
I.v.m. de voorbereiding wordt van iedereen verwacht om 9.15 uur aanwezig 
te zijn.  
Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 

Bolina Aalderink, tel.  06-25516989  
 

naar, tel. 540861 
 
 

Gemeenteleden elders en weer thuis: 
Dhr. H. Nijenhuis verblijft op de Lunette, afd. Bastion 
Dhr. H. Aalderink is weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn 
Dhr. P. Tollenaar is weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis te Zutphen
 

Komen en gaan – mutaties  t/m  21-01- 2020 
Voorkeurkerk elders: 
Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw G.M. Hekman – Hagen, voorkeur Brummen. 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Troelstralaan 7E 7204 LC Zutphen: mevrouw C.H. Brinkman, naar Reesinkhof 6 7202 DJ 
Zutphen. 
Schurinklaan 12 7211 DG: mevrouw P.H. Broer – Rouwenhorst, naar Zutphenseweg 228 
7211 EK. 
 
Overleden: 
Op 8 december 2019: mevrouw D. Elsman – Groot Bronsvoort, Papaverhof 42 7211 DL. 
Op 1 januari 2020: mevrouw B.M. Lubberding – Ruijsch, Zutphenseweg 306 7211 EZ.  
Op 20 januari 2020: mevrouw J.M.A. Maillie – Kuipers, Zutphenseweg 202a 7211 EK  
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.       

Gert Kale  

MEELEVEN 
 

mailto:g.kale@versatel.nl
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In Memoriam  
 

 
 
Op 1 januari is overleden in de leeftijd van    
91 jaar Berendina Maria Lubberding-Ruijsch. 
 
Weduwe van Bertus Lubberding. 
Die wij allen kenden als Dinie Lubberding. 
Zij vierde nog, en dat was een traditie, het 
feest van Christus’ geboorte met onze 
gemeente op de Kerstavond vergezeld 
van wie haar lief waren. Vele jaren woon-
de zij op de Julianalaan met haar man en 
gezin en de laatste jaren op het Spijk.  
Vele jaren was zij betrokken bij de zaak 
van fam. Lubberding, een begrip zeker 
voor de oude Eefdenaren, kledingmakerij 
(maatwerk!), en alles wat daarmee sa-
menhangt.  
Ze kon er boeiend over vertellen. 
Zij was moeder van drie kinderen, Bert, 
Lia en Henk. 
In grote dankbaarheid werd er met de kin-
deren teruggezien op het leven met haar 
en als vanzelf werd daarbij uiteraard vader 
Bertus Lubberding betrokken. Er ging van 
haar zoveel liefde en zorgzaamheid, 
warmte en zachtaardigheid uit, die niet 
verward mag worden met weekheid.  
Ze was volhardend, probeerde na het ver-
lies van haar man voort te gaan en had 
oog voor al het goede dat er bleef in haar 
leven. 
Ze heeft zorgen gehad om Henk, wiens 
leven door ziekte zo anders is verlopen 
dan je als ouders zo wenst voor je kind.  
Ze gaf veel aan Henk, aan wijze raad en 
liefde. Henk op zijn beurt heeft haar veel 
kunnen geven aan zorg en hulpvaardig-
heid, toen haar fysieke grenzen zo in zicht 
kwamen. Ze was een meelevend lid van 
onze gemeente, was lid van de cantorij, 
bezocht trouw de kerkdiensten en hield 
met mooie stem de lofzang gaande.  

In de dankdienst voor haar leven klonken 
warme woorden van Lia en Bert namens 
de kinderen en de kleinkinderen vertelden 
hun mooie momenten met oma.  
Wat een vreugde dat ze nog de komst van 
haar achterkleinzoon kon meemaken. 
Bij een bezoek aan haar was er wederke-
righeid. Naast de aandacht voor haar was 
er omgekeerd de vraag aan mij: ‘Hoe is 
met u?’ Pastoraat is geven en ontvangen, 
wat een mooie herinneringen gaan er met 
me mee. 
Het was een mooi gebaar van Musica Vo-
cale (voorheen Hosanna) om aan deze 
dankdienst mee te werken. Vele jaren was 
Dinie Lubberding een trouw lid van dit 
koor. 
Liefde is de bron, deze woorden prijkten 

op de orde van de dankdienst. Zij heeft 
liefde gegeven en aan haar is door wie 
haar nabij stonden liefde teruggegeven.  
Zij leefde zelf uit de liefde die ons in het 
woord van God is aangezegd.  
Liefde die is betuigd, waarvan is getuigd 
door Mozes en door de evangelisten. 
Liefde zit in ons, kan verdiept en ontwik-
keld worden doordat we geloven dat we uit 
liefde leven van God, de onzienlijke, ja, 
onzichtbaar, maar liefde die ontstaat en 
zich meedeelt onder ons.  
De lezing uit Exodus waarin Mozes uit een 
doornstruik het geheim gewaarwordt van 
Gods Naam: Ik zal er voor je zijn. Die 
Naam is een gave en opgave, uitnodiging 
veeleer, om zo mens te zijn met en voor 
elkaar: ik zal er voor je zijn. 
 

       Correspondentieadres:  
T.A. Lubberding 
Berkenlaan 379 
7204 EN Zutphen 
 

ds. A. Broekhuis 
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Uit de Kerkenraad 
De Kerkenraad vergaderde op 14 januari van het nieuwe jaar.  

- Omdat het zijn laatste vergadering is,  
is ds. Arie Broekhuis gevraagd de opening 
en sluiting te verzorgen. Als opening leest 
hij het verhaal ‘snotaap Jozef’ uit de kin-
derbijbel Woord voor Woord van Karel 
Eykman. Eykman is een van de mensen 
die hem in zijn geloofsleven heeft geïnspi-
reerd. 
- Alle voorbereidingen voor onze presentie 
op de Midwinterbijeenkomst van het dorp 
op 17 januari zijn klaar. Yolan van Laar 
heeft dat prima georganiseerd.  
De evaluatie komt op de volgende kerken-
raadsvergadering. 
- De vele wensen en ideeën van gemeen-
teleden over ‘de bloem’ zijn verzameld en 
gerubriceerd. Er zal de komende tijd een 
keuze uitgemaakt worden waar we als 
eerste mee aan de slag gaan. 
- De concept intentieverklaring over verde-
re samenwerking met Gorssel/Epse wordt 
besproken en inhoudelijk akkoord bevon-
den. Er worden een paar taalkundige  
opmerkingen gemaakt.  
De beide voorzitters zullen een volgende 
versie klaarmaken voor bespreking op 
beide gemeenteavonden.  
- Onze gemeenteavond op 30 januari gaat 
er iets anders uitzien dan tot nu toe  
gebruikelijk. We beginnen pas om 20.30, 
om de cantorij de tijd te geven, en gaan 
dan eerst de concept intentieverklaring 
bespreken. Daarna is er een uiteenzetting 
van de kerkrentmeesters over de pastorie. 
De oorspronkelijk plannen moeten gewij-
zigd worden, dat gaat u horen en ook 
waarom. Verder wordt iets verteld over de 
personen die ons gaan ondersteunen tij-
dens de emeritaatsperiode van ds. Arie 
Broekhuis. We verwachten dit allemaal in 
een uur te kunnen afronden en daarna 
nog gezellig een nazit te hebben met een 
hapje en een drankje. 

- Uit het overleg van vorig jaar met Gors-
sel/Epse over communicatie is een voor-
stel geboren om eenmalig een gezamen-
lijk blad uit te geven aan alle leden van 
beide gemeenten. Zie verder het artikel 
van Ymte Groeneveld hierover in dit blad. 
De kerkenraad wordt gevraagd het voor-
stel te omarmen en opdracht hiertoe te 
geven. De kerkenraad gaat in principe ak-
koord, maar wacht een concreet voorstel 
met kostenraming af. 
- Diaken Johan Zoerink  is verheugd te 
kunnen berichten dat de heer Gerrit Ban-
nink bereid is gevonden om Jan Bosma op 
te volgen als administrateur van het Colle-
ge van Diakenen. De kerkenraad gaat hier 
graag mee akkoord. Jan is bedankt voor 
zijn vele werk na de dienst van 30 decem-
ber j.l.  
- Tegelijkertijd moet Johan berichten dat 
Eelke Meijer haar functie als diaken eind 
april zal neerleggen, aan het eind van haar 
eerste periode. Alle begrip hiervoor, maar 
toch helaas. We gaan naarstig op zoek 
naar een vervanger. 
- Uit de post komt een uitnodiging van de 
Stichting Welzijn Lochem, Knooppunt 
Mantelzorg, voor een (gratis) verwen-
weekend voor mantelzorgers op Ehzer-
wold (20 - 22 maart) en een filmvoorstel-
ling met nagesprek over mantelzorgen In 
Dorpshuus Hoeflo, Harfsen, op 15 april. 
Zie verder bericht in dit blad.  
- Jan Willem Aalderink en Boudewijn Dre-
wes gaan samen de website van de kerk 
toegankelijker maken en ook nieuwe e-
mailadressen voor een aantal kerkelijke 
functies maken, zodat die niet meer af-
hankelijk zijn van privé mailadressen. 
- Tenslotte sluit ds. Arie Broekhuis af met 
een deel uit Psalm 91, in de versie van het  
Huissens brevier, zoals gebruikt wordt 
door de Dominicaanse Gemeenschap in 
Huissen, en eindigt met gebed. 

Maps Adriaanse 
 

 
 
 
 

KERKENRAAD 
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Samenwerking met Gorssel/Epse: de intentieverklaring 
In het vorige Kerkvenster staat op blz. 8 een stuk van de kerkenraad: Van verkennen naar 
aan elkaar wennen… 
Daarin wordt uitgelegd wat er de afgelopen tijd is gebeurd in het kader van de samenwerking 
tussen de gemeenten in Eefde en Gorssel/Epse. Het is gebleken dat aan beide kanten posi-
tief wordt gedacht over verder samen na te denken over de toekomst van de kerk in beide 
dorpen en over verdergaande samenwerking. Die wens is nu kort en bondig verwoord  in 
een zogenaamde intentieverklaring, waarvan u de tekst in concept  hieronder ziet. De beide 
kerkenraden hebben deze tekst besproken en leggen deze nu voor aan alle leden van de 
gemeenten door hem hier te publiceren. Op de komende gemeenteavond van 30 januari a.s. 
krijgt u de gelegenheid uw reactie daarop te geven, zie de uitnodiging hierna. 
 

 
CONCEPT 

Intentieverklaring 
 

 
 
Deze intentieverklaring is een logisch vervolg op het verkenningstraject dat hieraan vooraf is gegaan. 
De resultaten van dit traject zijn vastgelegd in een door de stuurgroep in oktober 2019 opgesteld 
eindrapport.  
De kerkenraden hebben bij de start van de Toekomstverkenning een centraal thema gekozen: “De 
kerk als plaats van ontmoeting en inspiratie”. De Toekomstverkenning heeft tien kernpunten opgele-
verd die als basis gezien worden om de kerk die plaats van ontmoeting en inspiratie te laten zijn. 
Centraal in die tien punten is het woord: “Verbinding”.  
Niet alle tien punten kunnen we tegelijk realiseren. In de gesprekken in de gemeenten en kerkenra-
den werden vier punten het belangrijkst gevonden om eerst aan te werken. Daarmee gaan we samen 
aan de slag. Deze vier punten / thema’s zijn: 
 

 Inspiratie van en voor middengroepen: ‘verbinding tussen de generaties’ 
 Pastoraat: ‘verbinding met elkaar’ 
 Kerk in en met het dorp: ‘verbinding met het dorp’ 
 Opties voor structuur en organisatie: ‘verbinding tussen Eefde en Gorssel en Epse’ 

 
De kerkenraden vinden het van groot belang dat de samenwerking vanuit de basis wordt opgepakt 
en vormgegeven.  
 
Voor de noodzakelijke coördinatie en voortgangsbewaking wordt gedacht aan een coördinatieteam, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van beide gemeenten. 
Bij sommige onderwerpen zal inschakeling van externe deskundigheid gewenst zijn. 
 
Eefde/Gorssel, 
17 januari 2020 

De kerkenraden van de Protestante Gemeente te Eefde en de Protestantse 
 Gemeente te Gorssel/Epse verklaren dat zij, op de huidige weg van 

 verkennen naar aan elkaar wennen, de samenwerking willen intensiveren.  
Levend vanuit het geloof in de ene HEER  

die zich verbonden heeft met zijn gemeente wereldwijd,  
willen wij werken aan een blijvende relatie.  

In dit verband hopen wij elkaar te leren kennen  
en door elkaar gekend te zijn. 
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Een verheugende mededeling 

De kerkenraad is blij u te kunnen zeggen dat ds. Hannie van Boggelen 
bereid is om vanaf 1 maart een deel van het pastoraat te verzorgen in on-
ze gemeente. Ze is beschikbaar voor 8 uur per week. Met de kerkenraad 
wordt afgesproken hoe het pastoraat door haar wordt ingevuld.  
Ds. Hannie van Boggelen woont in Deventer.   
        Trix Drewes 
 
Een speciaal blad voor de gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse  

In een bijeenkomst van de (taak-)groepen Communicatie uit beide gemeenten en de stuur-
groep “Verkenning Toekomst en samenwerking” ontstond vorig jaar het idee om voor alle  
leden van beide gemeenten een speciaal, mooi vormgegeven blad te maken met de resulta-
ten van onze gezamenlijke verkenning als thema.  
Want in veel dorpen in Nederland zijn kleine kerkgemeenten, net als wij,  bezig met vernieu-
wing en samenwerking. De PKN heeft ‘dorpskerkambassadeurs’ aangesteld die kunnen he l-
pen om kennis uit te wisselen. In ons speciale blad kunnen we onze ervaringen spiegelen 
aan de ontwikkelingen in de landelijke dorpskerkenbeweging.    
Het gaat om een eenmalige uitgave waarvoor een redactie in het leven wordt geroepen en 
waarvoor  professionele ondersteuning wordt gevraagd.  
Het blad zal vóór de zomer verschijnen. De kerkenraden is gevraagd het voorstel te omar-
men en opdracht hiertoe te geven.  Het voorstel is in de laatste kerkenraadsvergaderingen 
van Eefde en Gorssel/Epse  toegelicht en besproken.   
Onze kerkenraad is enthousiast over het idee en is in principe akkoord. De kerkenraad heeft 
gevraagd het voorstel uit te werken en te voorzien van een kostenraming.   
We verheugen ons op dit mooie samenwerkingsproduct. 

         Ymte Groeneveld 
 
 

UITNODIGING                  
Voor een bijzondere gemeenteavond op 30 januari a.s. 

We beginnen pas om 20.30 uur, in de kerkzaal, in verband met repetitie van de cantorij. 
Eerst gaan we de concept intentieverklaring bespreken. De tekst daarvan vindt u hiervoor in dit 
blad. Daarna is er een uiteenzetting van de Kerkrentmeesters over de pastorie.  
De oorspronkelijke plannen moeten gewijzigd worden, wat, dat gaat u horen en ook waarom.  
Verder wordt iets verteld over de personen die ons gaan ondersteunen tijdens de emeritaatspe-

riode van ds. Arie Broekhuis.  
We verwachten dit allemaal in een uur te kunnen afronden en daarna nog gezellig een nazit te 
hebben met een hapje en een drankje tot uiterlijk 22.30 uur. 
 

Wat betreft de intentieverklaring: mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de gemeente-

avond te komen, dan kunt u eventuele opmerkingen ook sturen naar de kerkenraad, via de 

brievenbus op Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde, of mailen naar: 

scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com,  maar natuurlijk is het het fijnst als u op de ge-

meenteavond uw woord persoonlijk kunt doen en ook de mening van anderen kunt horen.  

 

Als u er tegenop ziet om ’s avonds in het donker nog naar de kerk te komen, dan kunt u worden 

opgehaald en weer thuisgebracht. Bel dan naar Maps Adriaanse, tel. 542808,  

bij geen gehoor graag naam en nummer achterlaten op het antwoordapparaat. 

We zien u graag allemaal op de dertigste.  

        Trix Drewes, preses kerkenraad 

 

 

mailto:scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
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We verheugen ons op dit mooie samenwerkingsprodukt.    Ymte Groeneveld 

    
 

       

 
       
       
 
 

  U I T N O D I G I N G 
 
 
 

Op Zondag 23 februari 2020 neemt onze predikant  
ds. Arie Broekhuis afscheid van de Protestantse Gemeente Eefde. 
Ds. Broekhuis gaat, na  32 jaar predikant in onze gemeente te zijn geweest,  
met emeritaat.  
 
Namens de kerkenraad nodigen wij u hartelijk uit voor de dienst waarin afscheid van hem genomen 
wordt.  Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.  
De dienst wordt gehouden in de Ontmoetingskerk Schurinklaan 1, 7211 DD te Eefde.   
Aanvang 10.00 uur. 
 
U wordt tevens uitgenodigd voor het informele samenzijn na de dienst.   
Hier wordt u koffie en thee aangeboden en is er gelegenheid voor een drankje.  
Tijdens dit informele samenzijn zijn er muzikale bijdragen en enkele korte toespraken. 
Rond 13.15 uur gaan we naar Dorpshuis “Het hart”, grenzend aan het kerkgebouw, om het geheel 
met een lunch af te sluiten. 
 
Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Eefde, 
 

                                          De voorbereidingscommissie. 
 
Wilt u deelnemen aan de lunch, dan vragen we u vriendelijk zich voor 9 februari aan te melden bij 
Jannie Zoerink, dit kan via e-mail:  
     afscheid.ds.Broekhuis@gmail.com        
     of via inschrijfformulier dat achter in de kerk ligt. 
 
Adres van ds. Arie Broekhuis: Hoefijzer 15, 7232 DW Warnsveld.  
E-mail: abroekhuis@hetnet.nl  

AFSCHEID DS. ARIE BROEKHUIS 

mailto:afscheid.ds.Broekhuis@gmail.com
mailto:abroekhuis@hetnet.nl
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Afscheidscadeau 
Ter gelegenheid van het afscheid willen we ds. Broekhuis samen als gemeente een cadeau 
aanbieden. U mag en kunt meedoen en uw bijdrage storten op: 
NL02 RABO 0322 3025 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde, ovv cadeau ds. Broekhuis     
        

       De voorbereidingscommissie  
 
 
 

Diaconie 
Collecteopbrengsten: 
24-25 dec. € 268,17 Geef licht aan kinderen in Moldavië 
     29 dec. €   73,20 Stichting ALS Nederland 
     31 dec. €   11,75 PAX 
     05  jan. € 146,70 Stichting les Amis de Gambie 
     12  jan. € 115,40 Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden 
     07  jan. € 164,40 Dankdienst bestemd diaconie hulp bijzondere noden 
     19  jan. € 125,25 GOVOS Bolivia 
 

Collectedoelen 
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. 
 
2 februari Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om 
boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds on-
voorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverande-
ring. Samen met de kerk van Oeganda steunt Kerk in 
Actie boerengezinnen in de strijd om het dagelijks 
bestaan.  
Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor pro-
ductie en opslag van gewassen. Ook worden ener-
giezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw ge-
plant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst.  
Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. 
 

9 februari  Kerk in Actie  - Kinderen in de Knel 

Stichting de Kleine Arbeider 
Nog wat extra informatie over dit project, dat de komende 
drie jaar door de diaconieën van Gorssel/Epse en Eefde 
structureel zal worden ondersteund met een vast toege-
zegd bedrag.  
Het is een project in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. 
De politieke situatie in Colombia is de laatste jaren verbe-
terd, mede nadat er vredesakkoorden zijn gesloten tussen 

de regering en rebellenorganisaties zoals de FARC. Maar daarmee is alles niet in één keer 
opgelost. Er zijn nog veel uitdagingen die om verbetering vragen. Met name voor kinderen in 

de grote steden. Daarom steunt Kerk in Actie de FPT: Funcación Pequenõ Trabajador = 

Stichting de Kleine Arbeider. Alejandro Martinez van FPT zegt: “We zijn FPT gestart in 1988. 
Een deel van onze kinderen moet buiten schooltijd werken. Vaak hebben ze veel veerkracht. 
Ze zijn niet zielig, maar wel kwetsbaar.  

COLLEGES 
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We willen het leven van deze kinderen veranderen: we leren hen wat hun rechten zijn, we 
geven hun vertrouwen in zichzelf en in hun gemeenschap. We zijn hun tweede thuis. De 
overheid probeert kinderarbeid uit de bannen door hen met geweld te verjagen. Ze sluiten 
hen drie dagen op. Wij vinden dat je de kinderen niet moet vervolgen, maar juist bescher-
men.”  Volgende keer meer. Zie ook www.kerkinactie.nl/fpt  
 
16 februari Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

Kameroen: Samen werken aan een stabiele toe-
komst 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in 
de Sahel-zone, een regio met een grillig klimaat. 
Door lange periodes met extreme droogte rukt de 
woestijn op.  
Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen door  
onrust in de omliggende landen. Kerk in Actie  
ondersteunt boeren om via duurzame landbouw  
voldoende voedsel te verbouwen.  
 

Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Daarnaast wordt ook noodhulp 
geboden aan vluchtelingen in de regio.  
 
23 februari Kerk in Actie  - Binnenlands diaconaat 

Hulp voor mensen zonder papieren 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten  
zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten.  
Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning 
gekregen. Maar zij verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat 
het land van herkomst hen niet (meer) accepteert.  
Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig 
rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet 
te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals 
het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rot-
terdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen 
met informatie, advies en scholing. 
 

De Tafel van Hoop 
Zondag 16 februari a.s. organiseren de diaconie en het pastoraat  van de PGE  
(Protestantse Gemeente te Eefde) weer een gezamenlijke maaltijd met Syrische  
statushouders, gemeenteleden van de PGE en Eefdenaren.  
De Tafel van Hoop maakt deel uit van een landelijke actie, die door Kerk in Actie (Utrecht) 
georganiseerd is. Wij willen onze nieuwe medeburgers het gevoel geven dat zij welkom zijn 
en erbij horen. Samen eten met vreugde en de ontmoeting met elkaar is belangrijk. 
 
Plaats: De Ontmoetingskerk te Eefde 
Tijd   : 12.15 – 14.00 uur 
Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom. 
 
Een drankje staat voor u klaar. De “Hollandse Maaltijd” zal bestaan uit soep, Arabische  
gerechten, boerenkool stamppot , zuurkoolschotel en nagerecht. Kosten: € 5,- p.p. 
 
Op zondag 2 februari en zondag 9 februari a.s. liggen er achter in de kerkzaal intekenlijsten 
voor deelname aan de Tafel van Hoop.  
 

      Eelke Meijer, namens diaconie en pastoraat  
 
 

http://www.kerkinactie.nl/fpt
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I.K.A. vakantieweken 2020 

We zijn weer gestart met de voorbereidingen voor de vakantieweken van de I.K.A.  
Lukt het u niet meer om zelfstandig op vakantie te gaan dan kunt u zich hier voor aanmel-
den. De verzorging wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers en zo proberen 
we er met elkaar een fijne week van te maken. 
Vorig jaar gingen we voor het eerst naar het Bosgoed in Lunteren.  
Deze locatie is ook dit jaar weer opgenomen in het programma . 
 
Week van    18-24 april     De Imminkhoeve Hallenhuis in Lemele 
Week van    06-13 juni      Nieuw Hydepark in Doorn  
Week van    20-27 juni      Het Bosgoed Lunteren 
Week van    05-11 sept     De Imminkhoeve Hallenhuis in Lemele     
         
De weken in Lemele zijn 1 dag korter en met een kleinere groep. 
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, voorzien van één- en tweepersoonskamers met 
e.v.t. een hoog/laag bed en tillift. De vrijwilligers stellen samen met de predikant die meegaat 
een gezellig en gevarieerd programma samen. 
In de I.K.A. zijn vertegenwoordigd de Diaconieën van de Achterhoek en Liemers en deze 
dragen hieraan ook financieel bij. 
Namens de Diaconie van Eefde zal ik contactpersoon zijn. 
Van verschillende mensen heb ik het aanvraagformulier al ingevuld. Bent u nog niet eerder 
mee geweest, of wilt u eerst nog wat meer informatie, dan hoor ik dat graag van u. 
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 vakantie week. Mocht je dus tijd en zin hebben om mee te gaan, meld je dan aan   
(enige zorgervaring is gewenst).     
Naast de I.K.A. vakantieweken  zijn er het hele jaar door ook landelijke weken, hiervoor kunt 
u zich zelf aanmelden. Info hiervoor bij de Diaconie, of in de hal in de kerk bij de brochures. 
Ook kunt u informatie hierover vinden op: www.hetvakantiebureau.nl  
           
                                              Toos van ‘t Veld, tel: 540394, email:toosenhans2@hotmail.com 
 

 

     
 
 
College van Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
02 februari: Beeld en Geluid 
09 februari: Plaatselijk Pastoraat 
16 februari: Aanschaf liedboeken 
23 februari: Plaatselijk kerkenwerk 
 

  namens het College van Kerkrentmeesters, Monique Dolman 

 
 

 

http://www.ikaachterhoekliemers.nl/
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Aktie Kerkbalans 2020 
Donderdag 16 januari jl. werden traditie getrouw bijna alle gemeenteleden die de enveloppen 
van de landelijke Actie Kerkbalans 2020 in onze gemeente bezorgen, in een gezellige sfeer 
ontvangen in de Goedhartkamer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je dan als rentmeester rondkijkt dan kun je alleen maar dankbaar en blij zijn.  
Deze mensen willen zich inspannen om ons te inspireren om mee te doen om onze kerk in 
ons dorp levendig te houden. Daarom mijn oproep: stel ons niet teleur en vul de toezegging 
ruimhartig in. Er is nog veel te doen als kerk hier in ons dorp en zeker om ons heen. 
 
Het thema voor 2020 is niet voor niets :       ONZE KERK HEEFT HEEL WAT TE BIEDEN ! 
 
Ruim 40 leden van onze kerkgemeenschap brengen deze weken die boodschap bij u in de 
brievenbus. Leest u eens rustig de prachtige folder door dan ziet u wat er te doen valt. 
Ook kunt u lezen wat er al gedaan wordt  en voor wat voor een uitdagingen we nog staan. 
Ik hoor het al, u zegt vast: ach ik ben al zo oud moet dat nog?  Jazeker zeg ik dan, en geluk-
kig veel van u en uw geloofsgenoten ook, want de kerk is er voor iedereen, jong en oud. 
Knip daarom het onderste deel van het toezeggingsformulier af, en vul het ruimhartig naar 
draagkracht in, leg het vast klaar voor als ze het weer op komen halen dan maakt u uw kerk 
enorm blij en degene die de antwoordenvelop weer bij u op komt halen ook. 
U mag het ook te allen tijde ( bijvoorbeeld als u de loper gemist heeft) bij mij in de brievenbus 
doen, het adres is : Teenkweg 4 7211 EV  Eefde. 
En wij als uw kerkrentmeesters zeggen dan “ Het komt vast wel goed” 

 
Beeld en geluid 

De komende maand zal er een vaste beamer geïnstalleerd worden waardoor het mogelijk zal 
worden om beelden, informatie en films op het grote doek te vertonen. 
Weer een stap verder om onze kerk voor mooie en grote projecten te kunnen gebruiken en 
te exploiteren. 
 
De koster 
U als kerkbezoeker zult wel gemerkt hebben dat de kosterstaken al geruime tijd door hulp-
kosters worden uitgevoerd. Ook worden enkele taken door een extern bedrijf uitgevoerd. 
Zoals het er nu naar uitziet zal dat nog wel even zo blijven. 
Wij zijn erg blij dat er gemeenteleden zijn die die taak op zich hebben genomen. 
 
De pastorie 

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de renovatie. Wij hebben een externe deskundige 
ingeschakeld om de juiste dingen te doen die in dit geval de wet aan deze renovatie stelt. 
Isolatie is het grote punt, groen en energie zijn de lijdende regels. Veel verplichtingen worden 
anno 2020 gesteld vandaar dat het wat langer duurt dan we gehoopt hadden.  
Wij blijven u informeren.                                                           

Evert Brouwer, Kerkrentmeester 
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Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie 
Ontmoeting en Inspiratie voorjaar 2020  
U ontvangt bij deze editie van het kerkblad weer een overzicht en aanbod van alles wat er  
op het vlak van Ontmoeting & Inspiratie in de komende tijd is te beleven. 
Het is een prachtig aanbod, zeker vanwege de aansluiting bij de herdenking van de bevrij-
ding in Europa 75 jaar geleden.  
Ook onze taakgroep Ontmoeting & Inspiratie laat zich niet onbetuigd. 
Ditmaal treft u niet het vertrouwde gele vel aan, maar een wit vel, waarmee de illustraties  
beter tot hun recht komen.  
Met dank aan collega Wilma Klein en Lidy van Prooyen Schuurman die mij aan illustraties 
hebben geholpen. 

          ds. Arie Broekhuis 

Activiteiten in de vastentijd 
In onze gespreksgroep  “Dat wat je raakt “ hadden we vorig jaar tijdens de vastentijd een  
gesprek met elkaar over “vasten”. Wat is dat eigenlijk en hoe schenken wij daar aandacht 
aan?  
In de groep ontstonden ideeën. Het lijkt ons aardig om in aanloop naar Pasen tijdens de 40-
dagentijd een aantal activiteiten te bedenken. 
We worden geïnspireerd door het volgende citaat :  
 “ALS ALLES IN HET LEVEN 
 ZO EVIDENT EN NORMAAL IS GEWORDEN,  
 DAN WORDT HET TIJD OM TE VASTEN” 
 
VASTEN wordt dan een loskomen uit het dagelijks ritme en terug gaan naar de hartslag van 
het leven 
VASTEN wordt dan een loslaten van aangeprezen levenswijzen en weer voelen waar het op 
aan komt 
VASTEN wordt dan een loswringen uit gedwongen contacten en vriendschappen sluiten die 
het hart raken. 
VASTEN wordt dan een losmaken uit een god-vreemde wereld en hem zien in de mensen 
om je heen. 
  
We hebben een aantal activiteiten bedacht en tijdens die activiteiten kunnen we ons op bo-
venstaand citaat bezinnen en van gedachten wisselen. De activiteiten zien er als volgt uit : 
  26 februari:  een sobere broodmaaltijd  
   04 maart:      kaarsen decoreren 
        11 maart:      een verhaal over loslaten 
 18 maart:      een sobere broodmaaltijd 
 25 maart:      een voorjaarsstuk maken 
 11 april:      muziek passend in de 40-dagentijd 
 
Alle activiteiten kunnen aangevuld worden met meegebrachte gedichten, verhalen, voorwer-
pen e.d. passend in deze tijd. Dit alles vindt plaats in de Goedhartkamer: de broodmaaltijden 
zijn om 17.30 uur, de overige om 15.00 uur.  
Voor alle gemeenteleden is er ook gelegenheid om hun gedachten over de vastentijd op pa-
pier te zetten (waarover later meer). 
  
Wilt U zich tijdig opgeven voor één of meerdere activiteiten ? 
Wij zien er naar uit! 

     Rie Roebers, Riek Arnoldus, Trix Drewes en Trudy Aalderink
      

 

TAAKGROEPEN 
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Taakgroep Pastoraat en Eredienst 
Pastoraat 

Met nog enkele weken  te gaan voor het emeritaat aanbreekt breng ik extra huisbezoeken en 
zijn om die reden Leerhuis en Leeskring in januari afgesloten. 
U begrijpt dat ik daarbij een keuze zal moeten maken. 
Wanneer u een huisbezoek wenst, kunt u me dat laten weten.  
Als het binnen mijn mogelijkheden ligt dan zal ik daarvoor beschikbaar zijn. 

         ds. Arie Broekhuis

 

  

Alle liefdevolle homo’s, lesbiennes en transgenders gewoon inzegenen 
Rie Roebers en Arie Broekhuis willen graag met de gemeente in gesprek over het PKN-
hoofdpijndossier ‘zegenen of inzegenen’. Daar wil ik met de volgende bijdrage aan meedoen.  
Wat mij betreft gaan we de PKN-kerkorde vandaag nog hervormen. Waar hebben we het 
over? Wie zich bewogen weet door liefde en trouw, al of niet christelijk geïnspireerd, hoeft 
zich naar seksuele geaardheid niet te verantwoorden, vind ik. Op die grondslag is elke vorm 
van partnerschap gelijkwaardig. Homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders hebben in 
onze kerk dus evenveel recht als heterostellen om gewoon ingezegend te worden. Daar ho-
ren geen mitsen en maren bij. En zeker geen kerkordelijk onderscheid. Dus stel ik voor per 
direct te stoppen met de verbale acrobatiek over zegenen of inzegenen.  
Voor een verlicht christen heeft de bijbel sinds lang afgedaan als spoorboek naar verlossen-
de waarheid en hemelse zaligheid. Als leerboek voor inspirerend leven, naar het liefdevolle 
voorbeeld van ene Jezus van Nazareth, is het voor velen nog altijd een rijke bron, ook voor 
mij.      
Met het vergoelijkend bewaren van kerkelijke eenheid heb ik niet zoveel. Onder die noemer 
is in de loop der eeuwen veel onheil gesticht en onrecht verdoezeld. Wat bijvoorbeeld is die 
eenheid waard als driehonderd PKN-kerken de vrouw nog altijd uitsluiten van kansel en ker-
kenraad (zie Trouw van 17 jan. jl.). 

Geef mij maar een kerk waar mensen naar hun seksuele geaardheid zichzelf mogen zijn en 
hun talenten inzetten, liefhebben en trouwen zonder tot de discriminerende orde geroepen te 
worden. Een brief met die strekking naar Classis en/of Generale Synode heeft bij voorbaat 
mijn zegen.  
          Homme Krol  
 
 
 
 
 
 
  

ONZE LEZERS SCHRIJVEN 
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Succesvolle berging oorlogsvlieger mede dankzij Hans van ’t Veld 
 
 

   
 

 
Binnen vier werkdagen was de klus geklaard.  
Driekwart eeuw na zijn crash in het weiland achter 
ons huis werd het vliegtuig van sergeant William 
Hurrell met diens lichaamsresten geborgen.  
Ik was ooggetuige van deze met man en macht uit-
gevoerde operatie. De brokstukken deden me niet 
zoveel, wel het drama van zijn leven en dood, zoals 
dat tijdens een massaal bezochte herdenkings-
dienst in onze Ontmoetingskerk op 20 november 
filmisch in beeld werd gebracht.  
Jammer dat we de 21-jarige Engelse vlieger, die op 
26 september 1944 geen schijn van kans had toen 
hij door een formatie Messerschmitts boven Eefde 
werd verrast en neergehaald, zo lang in zijn wei-
landgraf hebben laten liggen.  
Er waren goede redenen voor – ik ga ze hier niet 
opsommen.  
Historische vereniging De Elf Marken plaatste een 
jaar of twintig terug een herdenkingssteen nabij de 
onheilsplek. Echt bevredigend was dat niet.  
Met de berging van het lichaam en de indrukwek-
kende herdenking in de kerk, in het bijzijn van verre 
Australische nazaten, kreeg de ongelukkige vlieger 
een meer passend eerbetoon. 

 
Het was een ontroerend gebeuren waarin de burgemeester van Lochem,  
Sebastiaan van ‘t Erve opriep tot twee minuten stilte om ‘de mannen en vrouwen te eren  
die voor onze vrijheid zijn gestorven’ en waarin het mannenkoor uit Lochem een gezongen 
hymne aan de gevallen piloot bracht.  
Hans en Toos van ’t Veld waren er ook bij. Voor hen was de berging een succesvol sluitstuk 
van een door Hans in gang gezette actie.  
Toen hij twee jaar terug hoorde van een rijksprogramma om tientallen vliegtuigwrakken uit de 
Tweede Wereldoorlog te bergen nam hij contact op met de gemeente Lochem. Hij bood alle 
hulp en gratis medewerking aan om de berging van het vliegtuigwrak en de vlieger op zijn 
grond te bewerkstelligen. Met inschakeling van defensie, gemeente, De Elf Marken en aan-
nemer kwam een grote operatie op gang met verrassend snel en bevredigend resultaat.  
Het is de bedoeling om William Hurrell binnen afzienbare tijd ter aarde te bestellen op het 
Erehof van het Gemenebest van de Algemene Begraafplaats Gorssel.  

Homme Krol  

Kerstknutselen - een gebeurtenis om op te toosten 

Nog een verlaat snapshot van het kerstknutselen 2019 in de Ontmoetingskerk.  
Ik telde dertig volwassenen en wel twee handenvol kinderen in de weer met  
groen en versiersels. Wat een luxe in onze kerk, die kinderen.  
Echt een huzarenstukje van Gerda Kamphuis, Hannie Doevendans en  
Trudy Aalderink, namens Kerk en Samenleving.  
Voor herhaling vatbaar zou ik denken. Misschien met Pasen  
alreeds? Handig om dan ook Maps Adriaanse weer te vragen.  
Heerlijk zoals zij de kindertjes met kerstliedjes aan de piano had vast geklonken.  
Dat Arjen van ’t Veld ons een tijdje later met wereldse accordeonklanken wist te bewegen 
kon de stemming alleen maar verhogen.  
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En ook Fien Jansen zie ik graag terug met haar voordrachtskunst die zij treffend stem gaf 
met haar kerstverhaal: De Vrouw van de Herbergier van (de gelukkig nog niet vergeten)  
Michel van der Plas. En niet te vergeten die rijkelijk uitgedeelde soep met tomaat, kip en 
groente. Met een glaasje glühwein hoog geheven. Wat wil een berouwvolle zondaar nog 
meer in kerkelijk verband? 

Homme Krol 

Mijn ontdekking 

In de weken vóór Kerst was ik op zoek naar kerstkaarten met een christelijke boodschap, 
want ik werd een beetje ziek van de met pakjes overladen kerstmannen, de roodgeneusde 
rendieren met slee en de dik besneeuwde winterlandschappen (hoezo, sneeuw met kerst?). 
Uiteindelijk vond ik een christelijke boekhandel in Zutphen: de Vonk, in de Spittaalstraat 37, 
twee minuten lopen vanaf het AH parkeerterrein via de uitgang naast de AMRO. 
De twee alleraardigste meisjes in de winkel (vrijwilligsters natuurlijk, want anders kan zo’n 
zaakje niet bestaan) hadden tot mijn verdriet als lokkertje op de stoep ook de standaardkaar-
ten staan en ik was er daarom bijna langsgelopen, maar binnen bleek het assortiment toch 
verrassend anders te zijn. Behalve kaarten is er ook een interessant assortiment aan boe-
ken, kaarsen en nog veel meer. Zeker de moeite waard om eens binnen te lopen.  
Er zijn ook plannen om in het pandje nr. 35 naast de winkel een Koffiehuis Sparkle te  

openen, waar naast koffie en thee met lekkers ook rust en aandacht wordt geboden.  
Zo’n initiatief verdient in mijn ogen alle steun die ze kunnen krijgen.  
Voorgenomen activiteiten in Sparkle zijn voorleesuurtjes voor kinderen en hun (groot-) ou-

ders, creatieve ochtenden, workshops, uitnodigen van schrijvers en muzikanten, leesclubs, 
enz. Koffiehuis Sparkle wordt een non-profit instelling, de stichting heeft een ANBI-status, en 
is op zoek naar vrienden die maandelijks vanaf € 10,00 willen bijdragen aan de huur.  
Tel. winkel 0575-510933, info@devonkzutphen.nl   

          Maps Adriaanse 

DIVERSE BERICHTEN 
DIVERSE BERICHTEN 

 

 
Nieuwe preses PKN  
De behoudende predikant Marco Batenburg is de nieuwe preses van de  
Protestantse Kerk. Batenburg is lid van de gereformeerde bond, de  
orthodoxe stroming binnen de PKN. Voor het eerst sinds 2013 bestaat de twee-
hoofdige leiding van de PKN nu weer uit twee mannen, Batenburg en de scriba 
René de Reuver.  
Volgens De Reuver is er bij de zoektocht naar een nieuwe preses vooral gelet op 
bestuurlijke kwaliteiten.  
Batenburg volgt de voortijdig vertrokken Saskia van Meggelen op. Vóór haar was 
Karin van den Broeke preses van 2013 tot 2018.  
De nieuwe PKN-topman blijft, net als zijn voorgangers, parttime verbonden aan zijn  
kerkelijke gemeente, de Sint-Janskerk in Gouda. De nieuwe voorman zei zich te zullen  
voegen naar het beleid van de kerk, dat veel ruimer is dan dat van de gereformeerde bond. 
 

Zegening transgenders 
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is sinds kort de enige kerk ter wereld waar trans-
genders in een kerkdienst hun geslachtsverandering en naamsverandering kunnen laten  
zegenen. De kerk heeft teksten opgesteld die daarbij kunnen worden gebruikt.  
Het gaat om een toevoeging aan het zogenoemde dienstboek van de kerk: daarin staan  
onder meer handleidingen voor kerkdiensten bij bijzondere momenten in het leven, zoals een 
huwelijk, een begrafenis en de doop. Een naamswijziging van een transgender hoort vanaf 
nu ook in dat rijtje thuis. In de liturgie staan allerlei gebeden en andere teksten die door de 
voorganger kunnen worden uitgesproken, en ook voorstellen voor liederen.  
 

BERICHTEN UIT DE LANDELIJKE KERK 

mailto:info@devonkzutphen.nl
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De voorganger stelt de transgenderpersoon tijdens de dienst de vraag: ‘Je bent het proces 
aangegaan om te leven met een ander geslacht, een andere identiteit. Hierin heb je een 
nieuwe naam gekozen. Hoe wil jij je genoemd weten bij de Heer van alle levenden, bij de 
gemeenschap van Jezus Christus en bij de mensen?’ 
 
 
 
 

Koffieconcert 
Op 9 februari is er na de kerkdienst weer een  
koffieconcert te horen in de kerk.  
Niet door een onbekende:  
Evert Jan de Groot komt uit zijn woonplaats 
Utrecht hier naar toe voor een piano recital.  
Zijn muzikale ontwikkeling begon in het dorp, 
waar hij opgroeide.  
Na zijn middelbare school werd hij opgeleid op de 
conservatoria in Amsterdam en Utrecht.  
In deze laatste plaats studeerde hij bovendien  
filosofie. In korte tijd  (hij is 30) bouwde hij een 
brede ervaring op als solo pianist, begeleider van 
instrumentalisten, zangers en koren, repetitor bij operagezelschappen, muzikant in orkesten 
– niet alleen achter de piano maar ook als hoornist – organist en koordirigent. Hij besteedt de 
meeste tijd aan zijn werk als repetitor van de Nederlandse Reis Opera en de NTR Zaterdag 
Matinee, een concertserie van het Concertgebouw in Amsterdam.  
En op 9 februari dus in Eefde, waar hij een programma speelt met onder meer de Prelude en 
fuga uit band 1 van Das Wohltemperierte Klavier van Bach, deel 1 uit Drei Klavierstücke van 
Schubert en de Holberg suite van Grieg. Zoals gewoonlijk is er koffie om kwart over elf, 
waarna het concert op 9 februari om half twaalf begint. Ook nu weer is de toegang vrij en 
wordt er gecollecteerd bij de uitgang. 
 
Dan kijken we ook nog even terug: Op 12 januari werd een concert gegeven door het Thee-
huiskoor uit Arnhem. Ze zongen hier nog niet eerder en dat bleek een gemis te zijn: Een 
goed gevulde kerkzaal heeft drie kwartier met veel plezier geluisterd naar het gezelschap 
o.l.v. Saskia Regtering. Na afloop was er een opvallend lang aangehouden applaus.  
Even verder kijken is ook de moeite waard: Op 8 maart al weer een primeur.  
Dan speelt het symfonisch blaaskwartet “Hrfstwnd” uit Gaanderen, die hier niet eerder te ho-
ren waren.  
Kortom: Meer dan de moeite waard om op de 2de zondag van de maand naar de koffiecon-
certen te komen luisteren. 

       Namens de commissie, Koos Ornée  
 

Nieuws uit de Wereldwinkel    
Voor het nieuwe jaar zijn er zoveel mooie en leuke 
nieuwe spulletjes ingekocht.  
Geschikt voor Valentijn of gewoon als cadeau of voor  
jezelf.  Met stip bovenaan staan allerlei producten van 
vilt, o.a. van Sjaal met verhaal. Behalve bijzondere 

sjaals maken de vrouwen uit Nepal ook prachtige tasjes, portemonneetjes, kralen om zelf te 
rijgen, dierfiguren, onderzetters enz. Ook heel bijzonder en praktisch, uit Kashmir, van Happy 
Lona: geborduurde en effen schoudertassen, met de hand gemaakt van schapensuède. 
Mooie kleuren en heerlijk zacht, van binnen gevoerd, goed afgewerkt met ritsen. Voor de 
(klein)kinderen hebben we heel leuk speelgoed van massief hout, sommige op wieltjes met 
een trektouw en bewegende figuurtjes. 
En dan die mooie grote wanddecoraties van geklopt metaal, gekleurd of chic in glanzend 
metaalkleur. Voor binnen en buiten, vooral geschikt voor in de hal of in de serre.  

DIVERSE BERICHTEN 
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Kom kijken en genieten! 
In de voedselafdeling hebben we naast de vertrouwde kerriepasta’s nu ook twee varianten 
pasta’s met een Marokkaans tintje, voor een stoofpotje en voor een gerecht met  gehaktbal-
letjes,. Een verrassende afwisseling op ons Hollandse menu - en niet scherp!   
 
Wij verwelkomen u graag in de Wereldwinkel in de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dins-
dag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662.  
Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl. Volg ons ook op facebook voor het laatste 
nieuws: wereld winkel Eefde.  
 

Verkeerde 
(post)bak! 
De groene bak in 
de hal, bestemd 
voor het verzame-
len van gebruikte 
inktpatronen en 
oude mobieltjes, 
begint al aardig vol 
te raken. Dat is 
heel fijn. Wat 
schetst echter on-
ze verbazing dat 
de bak onlangs 
ook is gebruikt 

voor het ‘aanbieden’ van een snoer oude 
kerstlampjes en nog meer ongein!  
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oude 
elektrische apparaten en kapotte lampen 
kunt u gemakkelijk inleveren bij doe-het-
zelf zaken, onder andere op het Polplein 
op de Mars, waar bij de ingang grote bak-
ken staan. U hoeft daarvoor niet eens de 
winkel in. Dus graag deze vergissing recti-
ficeren.  
Ziet u geen kans om zelf naar het Polplein 
of een andere electriciteitszaak te gaan 
(die allemaal dit materiaal moeten inne-
men) vraag dan een medekerklid om dat 

even voor u te doen: we zijn op de wereld 
om elkaar, om elkaar……..juist. 
Nu we het toch hebben over elkaar helpen 
in dit verband: welke IT-wizard  kan Ymte 
Groeneveld helpen om zijn oude mobieltje 
helemaal schoon te poetsen - de binnen-
kant natuurlijk -  voordat hij die in de bak 
kan deponeren? Graag contact met hem 
opnemen via tel. 470999. Alvast bedankt! 
 
Postzegels en kaarten 

De groene bak staat naast de bekende 
bak voor kaarten en postzegels.  
Die valt nu minder op, maar ook deze 
vraagt om vulling. Na de kerstperiode hebt 
u misschien meer kaarten dan anders ge-
kregen die binnenkort opgeruimd gaan 
worden. Het is een kleine moeite om de 
postzegels van enveloppen uit te knippen 
en in een oude envelop in de bus te depo-
neren.  
De kerstkaarten zelf hebben geen waarde.  
Maar oude ansichtkaarten van dorpen en 
steden  en geboortekaartjes zijn zeer wel-
kom.  
Het levert elk jaar nog rond de € 30.00 op 
voor Kerk in Actie en de GZB, zeker de 
kleine moeite waard! 
Hartelijk dank voor ieders medewerking, 
namens Lenie van Meggelen.

 
     
               Maps Adriaanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wereldwinkeleefde.nl/
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ACTIVITEITEN 
 

 
Dinsdag 4 februari Verjaardagsfeest – o.l.v. taakgroep pastoraat in de kerkzaal 
Dinsdag 6 februari Taakgroepen Gorssel/Epse en Eefde: toekomstbeleid t.a.v.  
Ontmoeting & Inspiratie 
Woensdag 12 februari – Taakgroep pastoraat 
Zondag 16 februari – ’s middags Tafel van Hoop in de kerkzaal 
 

Nieuws vanuit de redactie: 
Bolina Aalderink heeft aangegeven te willen stoppen met de werkzaamheden voor de  
redactie van Kerkvenster omdat zij ouderling gaat worden.  
Boudewijn Drewes heeft zich spontaan aangemeld om dit van haar over te nemen. 
Bolina bedankt en succes met de werkzaamheden als ouderling. 
Boudewijn welkom bij de redactie van Kerkvenster. Heel fijn dat je mee gaat doen! 

 
Wij hadden voor 2020 al een rooster verspreid waarin alle data vermeld stonden voor  
inleveren van de kopij. We hebben besloten om de inleverdatum 1 dag te vervroegen. 
Dit om de redactie wat meer speling te geven bij het verwerken hiervan. 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking, u treft het nieuwe rooster hier onder aan.  

 

Inleverdatum kopij Vergadering redactie Nietploeg  
Maandag 17 februari  Donderdag 20 februari  Donderdag 27 februari  

Maandag 16 maart  Donderdag 19 maart  Donderdag 26 maart  

Maandag 20 april Donderdag 23 april  Donderdag 30 april 

Maandag 18 mei 
Woensdag 20 mei, i.v.m.  
Hemelvaartsdag  Donderdag 28 mei  

Maandag 15 juni  Donderdag 18 juni Donderdag 25 juni  

maand juli vervalt i.v.m. vakantie  
 Maandag 17 augustus Donderdag 20 augustus  Donderdag 27 augustus  

Maandag 14 september Donderdag 17 september  Donderdag 24 september  

Maandag 19 oktober Donderdag 22 oktober  Donderdag 29 oktober  

Maandag 16 november  Donderdag 19 november  Donderdag 26 november  

Maandag 7 december  Donderdag 10 december  Donderdag 17 december  

Maandag 18 januari 2021 Donderdag 21 januari 2021 Donderdag 28 januari 2021 

 
 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk maandag 17 februari,  20.00 uur  

mailen naar:  kerkvenster.eefde@gmail.com.  
Redactieadres: Boudewijn Drewes, Hoog Barge 5, Eefde (tel. 510512) 
 

 Donderdag 20 februari om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink  

ACTIVITEITEN 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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kleurplaat op 23 februari in te leveren tijdens afscheid van ds. Broekhuis  


