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

KERKDIENSTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Mogelijkheid van kerkbezoek: zie overzicht Diensten en Website.

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

Voor live-uitzendingen en terugkijken:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
Auto-ophaaldienst: momenteel niet

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

PREDIKANT

Dhr. N. Jansen

MELDPUNT-ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte
: 474393
 06-25044095

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

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

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

Mw. T. Hinloopen

 06-21563940

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

 542430
 541318

 494009

KERKELIJKE ADMINISTRATIE
 511819

COLLECTEMUNTEN
 06-83159867

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)
 474393

Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com
Munten telefonisch te bestellen en af te spreken
.

 542430

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

 542305

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)
 540976

COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3
 diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl
Administrateur: Dhr. G. Bannink
 g.bannink@kpnmail.nl

 06-12658924

Verjaardagsfonds

 06-12658924

Postzegels en kaarten
Mw. L. van Meggelen

 06-14867210

ORGANIST

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

KOSTER

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

 06-15620782

CANTOR-ORGANIST

Vacant

Voorzitter: Mw. R. Simonis (ouderling)
 Ritasim1@hotmail.com

Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis

 511819

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

 540609

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

 510512

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

 512610

 510812

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

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

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

t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.

 548830

Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde
Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde
Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden
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KERKVENSTER
Februari 2021

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

Van de redactie:
Corona, overal om je heen hoor je alleen nog
maar het woord CORONA.
We worden er weleens moedeloos van.

Redactie:
Bolina Aalderink
Maps Adriaanse
Laura van der Burg (voorblad)
Annie Nijenhuis
Anneke Nijkamp
Arie Zuidema

Op zoek naar een inleidend verhaaltje van de
redactie kwam ik onderstaande tekst tegen.

Eindredactie:
Boudewijn Drewes
Jannie Zoerink :06-42514064

U kent mij niet en ik ken u niet, maar u zit
wel in mijn gedachten. Want het corona-virus
gooit helaas roet in het eten tijdens ons
dagelijks leven. Ik hoop dat het goed met u
gaat! En dat u een verzetje heeft in een
activiteit of 1 bezoekje per dag.

Redactieadres
voor het aanleveren van kopij:
Boudewijn Drewes,
Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde
 0575 510512
 kerkvenster.eefde@gmail.com

Nooit de moed opgeven,
ook al is het soms zwaar.
De kracht om verder te gaan,
zeker met en voor elkaar!

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

Probeer vol te houden en blijf gezond!

Bezorging:
dhr. H. Hagelstein
: 540208

Namens de redactie, Jannie Zoerink

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

blz
4
5
6
7-8
8
10-14
15
16
16

Bezorging digitaal:
dhr. W. Bieleman
Aan- en afmelden:
 kerkvensterdigitaal@gmail.com
Volgend Kerkvenster:
Kopij kunt u tot uiterlijk maandag
15 februari 20.00 uur sturen naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactie-vergadering:
Donderdag 18 februari, 9.30 uur
evt. online
Nietploeg: komt niet bij elkaar
Distributie: donderdag 25 februari
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INTERNET-DIENSTEN ONTMOETINGSKERK
Datum en tijd
Voorganger

2e collecte

Jeugdwerk Jop

7 februari
10 uur
Ds. T. Menting
Gendringen-Bontebrug
5e zondag na Epifanie
Werelddiaconaat
groen
Kerk in Actie
Bangladesh, beter
bestand tegen water
Plaatselijk Pastoraat

Auto Ophaaldienst
Koffie/theedienst
(9.15 uur)

geen

geen

geen

geen

geen

geen

Datum en tijd
Voorganger

21 februari
10 uur
Ds. H. Nekeman,
Olst
1e zondag 40-dagentijd

28 februari
10 uur
Ds. D. van Alphen

paars
Kerk in Actie
Moldavië, de kerk helpt
kwetsbare mensen
Hospice Zutphen

paars
Stichting Okero

Bijzonderheden
Kleur
Diaconale
Collecte

Bijzonderheden
Kleur
Diaconale
Collecte
2e collecte
Auto Ophaaldienst
Koffie/theedienst
(9.15 uur)

31 januari
10 uur
Ds. H. Nekeman,
Olst
4e zondag na Epifanie

FEBRUARI 2021

groen
Pasman Manege

14 februari
10 uur
Ds. C. Bochanen,
Deventer
6e zondag na Epifanie
groen
Stichting Leergeld
Lochem, alle kinderen
mogen meedoen
Kerk in Actie
Noodhulp Ethiopië

2e zondag 40-dagentijd

geen

Kerk in Actie
Noodhulp Griekenland
geen

geen

geen

NB: Voor de laatste stand van zaken : volg de kerkbrief en de website
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken.
Ga op internet naar: “kerkdienst gemist” en typ in: Eefde
Of klik op de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken
en de kerkbrief met de orde van dienst vinden.
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
op maandag 14.30 uur, restaurant
momenteel geen diensten

De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave

Diensten in De Borkel
op zaterdag 16.00 uur
geen opgave

Oecumenische middagpauze-diensten,
elke donderdag 12.15-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
diensten tot en met 11 februari vervallen
Onder voorbehoud:
18-2 ds. Mevr. I.M. Pijpers-Hoogendoorn
25-2 ds. C. Bochanen

De uren traag, de tijd verglijdt,
de toekomst ligt verborgen
en moedig wordt de hoop
verspreid,
op dagen zonder zorgen..

Cobie Verheij-de Peuter
www.gedichtensite.nl
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OVERWEGING

WOORD UIT DE REGIO

DOORGEVEN
Show van Toon Hermans. Hij vertelt hoe hij
aanzit aan een chique diner. Met allemaal
hotemetoten. En gaande dat diner ontvalt hem:
‘heren, geef de appelmoes eens door’. Dan van
schrik een hand voor de mond. Dat kun je daar
helemaal niet zeggen: niet aan een chique diner.
Dan maar liever gewoon. Dat hoort erbij. Is zelfs
iets wezenlijks: even iets doorgeven. Zo moet
het zijn gegaan bij de spijziging van de
vijfduizend. Thema bij mijn intrede in mijn
tweede gemeente. Jezus ging echt niet alle rijen
af. Het begint bij Hem. En wij moeten het
doorgeven. En daarbij blijkt, dat er genoeg is.
Een wonder? Zeker! Tegelijk: doodgewoon. We
leven ervan.
Vaak realiseren wij ons nauwelijks hoezeer
doorgeven een vitaal onderdeel van ons leven
uitmaakt. Interactie: zonder dat hebben wij geen
leven.
Doorgeven: daarvoor moet je eerst ontvangen.
Men zegt wel eens: het is zaliger te geven dan te
ontvangen. Het is dan ook levenskunst om
anderen die zaligheid te gunnen. Daar leven we
zelf ook van op. Alleen zo kunnen wij iets
doorgeven. Anders drogen wij zelf op. Niet voor
niets raadt men mantelzorgers: denk ook om
jezelf.

Wat geef je door? Een geloof? Een
levensbeschouwing? Zeker. Maar meer nog: hoe
je in het leven staat. Het ligt meestal aan kleine
dingen. Die uiteindelijk heel grote dingen blijken
te zijn. De manier waarop je reageert op de
ander. Of je alleen aan jezelf denkt of echt
ruimte kunt maken voor een ander. Een
luisterend oor. Een glimlach. Een beetje
relativering. Gevoel voor humor. Daarmee kun je
doorgeven. Vooral ook wat geloof voor jóu
betekent.
In een moeilijke periode heb ik wel gedacht:
heeft al mijn werk wel enige zin. Als mijn leven is
geleefd: wat heb ik doorgegeven? En dan
fladdert op mijn bureau een brief van iemand,
die mij vertelt hoe zij door mij op het pad is
gezet om zelf predikante te worden. Fantastisch
toch! Een glimlach van ‘Boven’.

Carlotte Goldschmeding
Emeritus predikante,
Oud advocate,
Nu:
mantelzorgster
(voltijdsbaan!)

Reageren? Dat kan! email:
charlotte.j.m.goldschmeding@outlook.com

7

MEELEVEN
Komen en gaan – mutaties in de kerkelijke administratie t/m 18 januari 2020
Ingekomen:
Mevrouw H.J. Kranenburg–Ligtenbarg, Zutphenseweg 202a, 7211 EK Eefde
Mevrouw G.L. Ebbekink en de heer H.M.J. Jansen, Rustoordlaan 52, 7211 AZ Eefde
Mevrouw M. van Harten, Mettrayweg 14, 7202 LD Zutphen
Mevrouw Y.L. van den Brink–van den Berg, Schoolstraat 48 7211 BC
Mevrouw M. Knol, Schurinklaan 14 7211 DG:
Verhuisd binnen de gemeente:
Mevrouw B.R. Korenblik – Roosen, van Coehoornsingel 3/105, 7201 AA Zutphen
naar Coehoornsingen 5/119 7201 AA Zutphen.
de heer H. Regelink, van Zutphenseweg 308 7211 EZ Eefde,
naar Zutphenseweg 202a 7211 EK.
Uitgeschreven:
de heer L. Snellenberg, Schoolstraat 44a 7211 BC Eefde
Overleden:
Op 2 januari 2021: de heer G.J. Rood, Kapperallee 50, 7211 CG Eefde.
Op 17 januari 2021: mevrouw H.W. Addink – Radstake, Beekweide 5 7211 CL Eefde.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
Gert Kale
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Eenmaal met pensioen kon hij zich helemaal
wijden aan zijn grote hobby: het houden van
vogels. In zijn tuin had hij een grote volière.
De tropische vogels en vooral de kaketoe,
waarmee hij zelfs wereldkampioen werd, waren
onafscheidelijk met hem verbonden. Bijzonder is
dan ook dat Gerrit is overleden in het bijzijn van
twee van zijn vogeltjes, die hij mocht meenemen
naar De Lunette, waar hij sinds juli verbleef om
aan te sterken en waar hij nog een goede tijd
heeft gehad.

WIJ GEDENKEN
Gerrit Jan Rood
Gerrit
* Eefde, 25 maart 1943
† Zutphen, 2 januari 2021
Na een periode van afnemende gezondheid is op
2 januari jl. in het bijzijn van zijn vogeltjes
overleden Gerrit Jan Rood in de leeftijd van 77
jaar.
Gerrit werd in de oorlogsjaren in Eefde geboren.
Als enig kind in het gezin heeft hij zijn leven lang
aan de Kapperallee gewoond.
Hij bezocht de lagere school in Eefde en ging
daarna naar de LTS in Zutphen voor een
opleiding als timmerman, een beroep dat hij 40
jaar lang met voldoening heeft uitgeoefend.

In de afscheidsdienst in de St. Martinuskerk in
Warnsveld hebben we Gerrits leven herdacht
met een lied van Mozes, die aan het eind van
zijn leven de zorg en de trouw van God bezingt
met het beeld van een adelaar, die voortdurend
bij zijn jong blijft vliegen. En dreigt het te vallen,
dan duikt de adelaar eronder en spreidt zijn
vleugels. Zo wordt het opgevangen en gedragen.
In het vertrouwen dat God niemand laat vallen,
hebben we Gerrits leven toevertrouwd aan de
Eeuwige en afscheid van hem genomen op de
begraafplaats in Gorssel, waar hij begraven is bij
zijn ouders.
ds. Hannie van Boggelen
Correspondentieadres:
Dhr. en mw. Harmsen
Burgemeester Galleestraat 43, 7251 EA Vorden

KERKENRAAD
De laatste keer dat de kerkenraad voltallig bij
elkaar is geweest, was op 2 december. U hebt
daar in het vorige nummer van Kerkvenster een
verslag van kunnen lezen. Daarna konden de
geplande vergaderingen van de verschillende
groepen niet meer doorgaan. Maar er komen
steeds zaken voorbij die niet eindeloos kunnen
wachten. Daarom heeft het moderamen (Trix,
Maps, Evert en Johan) wel twee keer bij elkaar
gezeten, natuurlijk coronaproof. Sommige
onderwerpen worden digitaal aan de hele
kerkenraad toegestuurd met verzoek om hun
reactie, zodat er toch een aantal rechtsgeldige
besluiten kunnen worden genomen.
Hierna een samenvatting van de behandelde en
te behandelen punten.

1. De kerkenraadsagenda 2021
Hierop staan:

Begroting 2021 College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020 College van Diakenen

Bij de diaconie: dingen die niet door
kunnen gaan (geldt ook voor andere
groepen)

Continuïteit werving taakdragers

Werving professionals: predikant en
kerkelijk werker

De aanwezigheid van corona en de
maatregelen die daarbij horen
(waakzaamheid geboden, aandacht
schenken aan verbinding.

9


Intensivering samenwerking Gorssel/
Epse, starten coördinatieteam

2. Bezetting College van Kerkrentmeesters
Evert Brouwer en Wijtse Doevendans stoppen
allebei per 1 maart. (Zie ook onder CVK, blz.13).
Om te zien hoe we de werkzaamheden kunnen
voortzetten, bespraken we de taken van het CvK.
De drie hoofdtaken van het CvK zijn: Financiën,
Beheer onroerend goed en Personele zaken.
Financiën: tekenbevoegdheid ligt nu bij Evert
(als interim penningmeester) en Marijke
Bockting (als ontvanger). Zolang er geen
penningmeester als ambtsdrager is mag iedere
ouderling-ambtsdrager tekenen voor uitgaven
die in de begroting staan. Daarbuiten moet
toestemming van de KR worden gevraagd.
Het ontvangen en controleren van het levend
geld via de Actie Kerkbalans is uitbesteed aan
een bureau, de KKA. De lopers worden
geïnstrueerd door het CvK. PR rondom de Actie
Kerkbalans, o.a. het maken van de folder en
brief, gebeurt binnenshuis maar kan ook worden
uitbesteed.
Beheer van onroerend goed: Dat is de taak van
Joop Kamphuis, maar die is meestal niet in Eefde
op werkdagen. Misschien zou hij alleen kunnen
aansturen en kan iemand anders gevraagd
worden om de nodige telefoontjes te plegen om
afspraken te maken met derden voor de uitvoer.
Ook is er iemand nodig tijdens werkzaamheden
door derden: openen van de deuren indien
nodig en controle na afloop (tekenen van de
werkbonnen en afsluiten).
Die persoon ook vragen om beschikbaar te zijn
voor storingen, bijv. aan de verwarming?
Personele zaken: Zolang er geen vaste koster is,
moeten de vrijwilligers van de kosterspool een
aanspreekpunt hebben. Daarnaast wordt er
overleg gepleegd met de organisten. Ook bij het
beroepen/benoemen van de professionals
(predikant en eventuele kerkelijk werker) is een
lid van het CvK nodig.
3. Nieuwe corona-maatregelen
Na aanscherpen van de landelijke regels op 12
januari wordt er voorlopig helemaal niet meer
gezongen (dringend advies van ‘Utrecht’).

Alternatief door de predikant te bedenken, in
overleg met de organist.
Na aanscherpen van de landelijk regels ook geen
bloemen meer naar kerkleden, maar een
bloemenkaart. De bloemen kunnen weer mee
met de voorganger.
4. Uitbreiding commissie en werkgroepen
De HIK (commissie herinrichting kerkzaal) wordt
opnieuw actief als AIK (commissie advies
inrichting kerkruimten). Daaronder valt ook het
groen - de vaste planten - in de kerk, dat Trudy
Aalderink al een tijdje in overleg met Evert op
zich genomen heeft. Trudy is ook aanspreekpunt
voor de tuin achter de kerk. Toos van ’t Veld is
dat voor de borders en de voorkant. Zij werken
in overleg met elkaar. Alle drie de groepen vallen
onder het CvK.
5. Stand van zaken overleg met Gorssel/Epse
Er komt een laatste versie van de opdracht aan
het coördinatieteam (CT) met input van de door
de kerkenraadsleden ingestuurde opmerkingen.
Dan gaat deze nog een keer naar alle leden voor
een definitief akkoord. Daarna installatie van het
CT.
6. Nieuwe data vergaderingen en belangrijkste
onderwerpen
We zijn genoodzaakt ook de volgende geplande
vergaderingen te verzetten,.
De vervallen KR-datum van 11 januari wordt
maandag 22 februari, 18 januari (overleg over de
profielen) wordt dinsdag 9 februari, de volgende
KR van 8 maart blijft staan. Op 22 februari komt
de begroting 2021 van het CvK op de agenda, en
jaarplannen van de taakgroepen en Colleges
(uitgesteld van januari). Op 8 maart komt de
jaarrekening 2020 van de diaconie op de agenda,
evenals het vaststellen van de opdracht coördinatieteam en tijdspaden beroepingswerk en
samenwerking (in overleg met Gorssel/Epse
worden tijdspaden gemaakt voor beide
trajecten).
Dit alles natuurlijk alleen als het weer kan en
mag!
Maps Adriaanse, Scriba
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COLLEGES

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

Zondag 31 januari: Pasman manege
De Pasman manege wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door
de Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o.
De dagelijkse leiding van de manege ligt bij de vier instructrices.
De manege stelt zich ten doel om de gehandicapte ruiters tegen
een lager tarief te laten paardrijden maar helaas wordt dat steeds moeilijker. Daarom collecteren we
een paar keer per jaar om de manege steunen.

Zondag 7 februari: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Bangladesh: beter bestand tegen het water
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de
klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg.
Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de
inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed
mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld
door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Zondag 14 februari: Stichting Leergeld Lochem
Alle kinderen mogen meedoen!
Want nu meedoen is later meetellen.
Voor kinderen is het heel belangrijk om mee te kunnen doen
aan school- en verenigingsactiviteiten, uitstapjes, sporten en
andere groepsactiviteiten. Niet ieder gezin heeft hier de
financiële middelen voor. Stichting Leergeld wil deze
kinderen tussen de 4 en 18 jaar helpen zodat ze onbezorgd
mee kunnen doen met (buiten)schoolse activiteiten, zwemlessen, sporten of culturele activiteiten
om zich spelenderwijs beter te ontwikkelen.
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Zondag 21 februari: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Moldavië: de kerk helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen
andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit
heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen
wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie
ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.
Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden
ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze
met hun verhaal terecht kunnen.

Zondag 28 februari Stichting OKERO
De stichting OKERO is opgericht in 1998 door Riet van Vemde,
toen studente, uit Gorssel. Het doel is een aantal
weeskinderen uit Kisii in het Westen van Kenia de kans te
bieden om (goed) onderwijs te volgen. Dit bevat het hele
traject van basisschool tot en met een gerichte
beroepsopleiding of universitaire studie. Om dit mogelijk te
maken wordt vanuit de stichting financiële ondersteuning
gegeven voor scholing en studie, maar ook voor de
bijkomende kosten, zoals medische verzorging, studieboeken
en schooluniformen.
De belangrijkste bron van inkomsten is een groep van trouwe donateurs en giften.

Collecteopbrengsten
Datum

Doel

Opbrengst

06-12
13-12
20-12
24/25-12

Kerk in Actie Kinderen in de Knel Oekraïne
Kerk in Actie Kinderen in de Knel Zuid Afrika
Solidaridad Thee uit India
Kerk in Actie, vluchtelingen kinderen Griekenland

130 euro
115 euro
110 euro
205 euro

27-12
31-12

Dorcas, alle projecten
Plaatselijke diaconie Eefde

125 euro
110 euro

Vanaf 3
mei t/m
oktober

De kleine arbeider

215 euro

Hierboven staan de giften die op de diaconie rekening zijn gestort voor de collectes.
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen zijn
overgemaakt.
Gerrit Bannink, administrateur Diaconie PGE
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Verjaardagsfonds
Het jaar 2020 is ten einde daarom wil de diaconie de bezoekers en bezorgers
hartelijk danken voor het vele werk wat gedaan is. Ook de gevers hartelijk
dank.
Een bijzonder woord van dank aan Hannie Menkveld, Rietje van Bosheide en
Wim Volkers die vele jaren achter de schermen het mogelijk hebben gemaakt
om het Verjaardagsfonds ten uitvoer te brengen. Ook de vele bezoekers en bezorgers veel dank voor
het vele werk.
Nu Hannie, Rietje en Wim zijn gestopt met hun werkzaamheden is het tijd om het stokje door te
geven. Het is goed om te weten dat Truus Klein Velderman, Carla Brouwer en Piet van den Berg het
werk voortzetten. Heel fijn.
Vanuit de diaconie wensen wij alle bezoekers, bezorgers, gevers en achtergrondwerkers veel plezier
met hun werkzaamheden in dit nieuwe jaar 2021.
Namens de diaconie, Johan Zoerink

De Tafel van Hoop
Vanaf maart 2017 heet de diaconie van de Protestantse gemeente te Eefde (PGE) nieuwkomers
(= statushouders) in Eefde welkom met een attentie.
Vanaf januari 2018 vond jaarlijks in de maand januari “De Tafel van Hoop” plaats.
De Tafel van Hoop wil de nieuwkomers het gevoel geven dat zij welkom zijn en erbij horen.
Samen eten, drinken en converseren verbroedert.
Helaas was het niet mogelijk om in januari 2021 een Tafel van Hoop te organiseren vanwege de
Covid-19 pandemie.
De nieuwkomers in Eefde worden niet vergeten. Voor de dankdag (8 november 2020) zijn zij bezocht
met een attentie (speculaas, chocolade en een mooie kaart).
Momenteel krijgen nieuwkomers een welkomst-attentie aangereikt en wordt er corona-proof
contact met hen gehouden.
Eelke Meijer
aanspreekpunt voor de nieuwkomers namens de diaconie
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College van Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang:
Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01
tnv Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel

31 januari:

Jeugdwerk JOP
Jong Protestant

7 februari:
14 februari:

Plaatselijk Pastoraat
Noodhulp Ethiopië

Noodhulp Ethiopië

Sirkelslag: Interactief bijbelspel
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en
bij het geloof?
Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen
jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen
locatie een interactief spel. Ze strijden tegen
groepen in andere plaatsen - met wie ze online
in verbinding staan - om de hoogste score. Bij
Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal.
Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo
bezig met geloofsonderwerpen.

Noodhulp & rampenpreventie.
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme
droogte en soms juist door overstromingen.
Oogsten mislukken dan, vee sterft en
waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk
van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest
kwetsbare inwoners met noodhulp.
Maar nog beter is het als noodhulp kan worden
voorkomen. Daarom krijgen boeren
landbouwtraining en leren ze welke gewassen
beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren
op andere manieren geld verdienen, zodat ze
hun gezinnen kunnen blijven voeden als de
oogst tegenvalt.

21 februari:
28 februari:

Hospice Zutphen
Kerk in Actie,
noodhulp Griekenland

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

Personele wijzigingen in het College van Kerkrentmeesters.
Per 1 maart leggen Evert Brouwer en Wijtse Doevendans, na een periode van respectievelijk 9 en 12
jaar, hun functies binnen het College van Kerkrentmeesters neer. Wijtse blijft nog enkele zaken doen
ter afronding. Evert blijft ouderling (ambtsdrager) en ook ouderling van dienst. Hij zal de nieuwe
kandidaten binnen het College voorlopig begeleiden. Wie dat worden staat op dit moment nog niet
vast, maar er zijn gesprekken gaande met verschillende gegadigden.

HIK opnieuw actief als AIK
De HIK (de commissie herinrichting kerk), wordt opnieuw actief als AIK (commissie advies inrichting
kerk). De bestaande leden hebben verklaard zitting te willen nemen. Hun advies zal worden gevraagd
bij wijzigingen in de verschillende kerkruimten. Daaronder valt ook het groen - de vaste planten - in
de kerk, dat Trudy Aalderink al een tijd in overleg met Evert verzorgt. Trudy is ook aanspreekpunt
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voor de werkgroep kerktuin, het gedeelte achter de kerk. Toos van ’t Veld is dat voor de borders en
de voorkant. Zij werken in overleg met elkaar. Alle drie de groepen vallen onder het College van
Kerkrentmeesters.

Actie Kerkbalans
De jaarlijkse Actie Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 16 tot 30 januari. Ondanks de corona
heeft het college van kerkrentmeesters besloten dat de lopers toch op pad konden gaan, natuurlijk
alleen als zij dat zelf willen. De brieven worden in de brievenbus gestopt of in de gang bezorgd en
ook het ophalen gaat, met mondkapje op en eventueel handschoenen aan, zonder dat de mensen
binnen hoeven te komen, alles coronaproof. U kunt hen helpen door de envelop klaar te leggen in de
gang of, nog beter, hem zelf in de brievenbus bij de bezorger te retourneren, met uw adres
geschreven op de buitenkant. Warm aanbevolen. Maak het hen niet moeilijker dan nodig is. Dank
voor uw medewerking.

Mededeling voor de ‘nietploeg’ van Kerkvenster
op dit moment in ruste vanwege corona.
Ondergetekende gaat stoppen met zijn
werkzaamheden voor Kerkvenster.
Ik heb de leiding overgedragen aan Johan te
Linde (tel. 517369).
Mijn verspreidingscontacten worden
overgenomen door Adri Kloosterboer.
Het potje met een klein saldo van onze uitjes
gaat naar Riek Arnoldus.
Ik hoop dat de groep dit jaar weer bij elkaar kan
komen, want de deelnemers vonden niet alleen
het werk leuk. Het was ook een gezellig uurtje
met koffie van de koffiedames.

Iedereen, ook de bezorgers, allemaal hartelijk dank voor de spontane medewerking.
Met vriendelijke groet,
Henk Hagelstein

Redactie: Deze foto is gemaakt in 2019 tijdens een uitje
van de ‘nietploeg’, misschien toen al elkaar gepolst??
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TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat & Eredienst
Jarenlang is Agnes van den Berg bezoekster en
contactpersoon geweest in onze gemeente.
Agnes begon haar werk al in het witte kerkje,
Na samengaan van de twee kerken ging Agnes
door met bezoekwerk.
Vooral in ‘Het Spijk’ had Agnes haar bezoekplek
gevonden.
Dat was wederzijds, de bewoners van ‘Het Spijk’
zagen Agnes graag komen.
Na 25 jaar legt Agnes haar bezoekwerk neer.
We zijn heel blij dat Agnes haar werk in de
taakgroep wil voortzetten.
Agnes, Heel Veel Dank, voor zoveel jaar bezoekwerk in onze gemeente.
Namens Taakgroep P&E,
Hannie van Boggelen
Marijke Fomenko
Rita Simonis

Veertigdagentijd
Zondag 21 februari is de eerste zondag in de
veertigdagentijd, die al begint op Aswoensdag.
We gaan in veertig dagen – de zondagen niet
meegerekend – op weg naar Pasen. Het is een
tijd van stil worden, van bezinning. Op de eerste
zondag lezen we het verhaal van de verzoeking
in de woestijn. En meer dan andere jaren
worden we ons misschien wel bewust dat de tijd
waarin we nu leven ook iets weg heeft van een
woestijn. Het zijn momenten van zorgen en
eenzaamheid, van afzien en verlangend uitzien
naar betere tijden, van moed verzamelen en
volhouden als een tocht door de woestijn. Maar
Pasen ligt in het verschiet als de belofte van een
nieuw begin.
Op welke manier we deze veertigdagentijd, de
Stille Week en Pasen kunnen vieren is nu nog
niet duidelijk. Hierover leest u meer in het
volgende Kerkvenster.
Op weg naar Pasen is er ook dit jaar weer een
veertigdagenkalender beschikbaar met als
thema: ‘Ik ben er voor jou’, waarbij stil wordt
gestaan bij de zeven werken van Barmhartig-

heid. Deze thema’s zullen ook in de diensten
aan de orde komen. U kunt de kalender zelf
gratis bestellen via
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagen
tijdkalender/
namens de taakgroep P&E,
Hannie van Boggelen
Marijke Fomenko
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namens de taakgroep

DIVERSE BERICHTEN

Nieuws van de Wereldwinkel
In het vorige nummer werd de definitieve
sluiting van de Wereldwinkel in Eefde
aangekondigd. Daarvóór zou er vanaf half
december begonnen worden met de
opheffingsuitverkoop. Helaas moesten wij,
zoals alle niet-essentiële winkels, op 15
december onze deuren sluiten. Die situatie is
nog steeds hetzelfde en op dit ogenblik is niet

ACTIVITEITEN-AGENDA
Ma
Ma

1 februari
22 februari

te voorspellen wanneer de winkels weer open
mogen. Zodra dat het geval is kunt u weer bij
ons terecht van dinsdag tot en met zaterdag
om gebruik te maken van de uitverkoop.
Natuurlijk zullen we ook dan nog steeds de
hygiënische richtlijnen handhaven, ter
bescherming van uw en onze gezondheid.
We hopen dat wij u weer spoedig van harte
welkom mogen heten in de winkel aan de
Schoolstraat 17A.

februari 2020

Moderamen, zo mogelijk digitaal
Kerkenraad, onder voorbehoud, zo mogelijk digitaal
Alle andere, eerder geplande activiteiten voor deze periode zijn afgelast

Als mijn Hemelse Vader "nee" zegt
heeft Hij altijd een beter plan,
iets veel mooiers heeft Hij voor ogen
en daar weet Hij alles van.

Het zijn de kleine dingen
waarin ik Zijn hand ga zien,
zo groei ik in 't geloof
voor grotere dingen misschien!

Ook al kan ik het niet begrijpen
en doorzie ik niet Zijn wil,
mijn Vader weet het altijd beter
en daarom wacht ik rustig stil.

'k Ben blij dat ik mag leren
dat Gods "nee" toch zoveel doet
en dat Hij zorgzaam handelt
daarom komt alles goed!

Vol vertrouwen zie ik uit
hoe Hij mijn wegen leidt
en stap voor stap ontdek ik
dat Hij mijn weg bereidt.

Els Hengstman-van Olst
www.gedichtensite.nl

