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

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 

Mogelijkheid van kerkbezoek: zie overzicht Diensten en 
Website 

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 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06-25044095 
_________________________________________________________ 

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 
 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06 25044095 

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 
 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

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

Organist 
Dhr. R. Smit                                                              0621 597949 
 

Organist/pianist 
Mw. T. Hinloopen                                 06-21563940 
 

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: Mw. T. Kale                                                    511819 

: gtkadevr@gmail.com 
_________________________________________________________ 

KERK EN SAMENLEVING (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@ontmoetingskerk-eefde.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     

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

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

  



3 
 

 

KERKVENSTER     Februari 2022 

Van de redactie 

 

Beste lezers, 

 
Blue Monday, de 3e maandag van januari:  
uitgeroepen tot een dag om ons te verstoppen onder  
dekens en alle ons niet behaalde voornemens te laten  
voor wat het is. Heeft u er last van gehad?  
Nu het februari gaat worden gaan we dit allemaal  
weer achter ons laten en we gaan’ omdenken’. 
Positief gekeken vanaf nu kan het alleen nog maar  
weer beter worden. 
De dagen gaan weer lengen en het zonnetje komt  
weer meer tevoorschijn. 
Het kerkvenster is weer uit en we wensen u  

          veel leesplezier! 
 
 

                                                                                                             Jannie Zoerink 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  13 

PASTORAAT EN EREDIENST   14 

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN             17 

 Expositie Bonhoeffer    

DIVERSE BERICHTEN                                         19 

AGENDA                 21 

  

 

 

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 

Arie Zuidema 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 
kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

Dupliceren: 

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 14 februari  20.00 uur 
sturen naar: 

 
kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactievergadering: 

Donderdag 17 februari  9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

Distributie: donderdag 24 
februari 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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TROUW 

 

 

 

 

 

Trouwe vader, 
 
Grappig, als ik dit zo in de aanhef zet 
kan het dubbel opgevat worden. Deze brief 
is geen gebed, maar geschreven aan jou. 
Ik ben hard aan het leren voor mijn studie 
theologie. Het is een deeltijdstudie en je 
weet dat ik er al bijna 7 jaar mee bezig 
ben. Jij bent ondertussen met emeritaat. 
Ik sta aan het begin en jij bent bezig met 
het toetje. We schrijven dit stukje over 
trouw zijn. Daar zou ik het weleens over 
willen hebben. Ik ben weleens 
teleurgesteld. God lijkt steeds verder weg 
in het leven van mensen. Jij bent je hele 
leven lang trouw gebleven, aan de 
mensen, aan de kerk en aan God. Kun jij 
mij vertellen waar jij je zegeningen ziet? 

 
Je zoon, Frans 

 
Psalm 94: 18 Toen ik dacht: Mijn voet glijdt 
weg, hield uw trouw mij staande, HEER. 
 
 
 
Reageren? Dat kan:  
Ds. Freek Brandenburg, emeritus-predikant: 
fw.brandenburg@hetnet.nl 
Frans Brandenburg, student theologie en 
m.i.v. 1 februari 2022 kerkelijk werker van 
Protestantse gemeenten Halle en Varsseveld: 
F.Brandenburg@gmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Lieve zoon, 
 
Zo gaat het dus, na al onze twijfel en 
aarzeling, bezorgdheid en angst die we in 
de loop van de tijd hadden, zie jij de trouw 
die bleef. Het antwoord op jouw vraag 
naar zegen zit hem daar juist in. Want ook 
in ons leven was het zo, dat ons met regel-
maat aarzeling en twijfel overkwamen. 
Dat kon ons bezorgd maken en angstig. Je 
moeder en ik hebben ervaren dat 
ongeloof dan geen antwoord is. 
Teleurstelling en twijfel maakt iedereen 
mee, maar dat is geen basis waarop je kan 
bouwen.  
 
Geloof is de zekerheid dat alles waarop we 
hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt 
ons van de waarheid van wat we niet zien. 
(Hebr. 11: 1) Ooit zijn we samen op weg 
gegaan met dit als voorgenomen 
zekerheid en vroegen daarbij Gods zegen. 
Zijn trouw is ons steeds nabij geweest! 

   
Je vader, Freek 

 

 
 

OVERWEGING                       WOORD UIT DE REGIO        
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Alle diensten zijn ten minste t/m 30 januari alleen online, dus zonder 
bezoekers in de kerk. 
NB. Raadpleeg de kerkbrief of de website voor actuele informatie i.v.m. corona! 
 
U kunt de kerkdiensten via internet live ontvangen en terug kijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienstgemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl. Ook daar kunt 
u de uitzending aanklikken en de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 
Momenteel geen autorijdienst, als het t.z.t. weer kan graag de chauffeur bellen voor 10 uur 
’s zaterdags, of eerder. Denk aan het mondkapje in de auto. 

 

Datum en tijd 

 

6 februari        10.00 uur 

 

13 februari        10.00 uur 

 

20 februari      10.00 uur 

Voorganger Ds. L. van Prooyen 
Schuurman Zutphen 

Ds. G.J. Depender 

Varsseveld 

Ds. M. Bassa 

Voorst 

Bijzonderheden Epifanie V, 
Werelddiaconaat 

Epifanie VI  

onder voorbehoud 
koffieconcert 

Epifanie VII, dienst van 
Schrift en Tafel 

Kleur groen groen groen 

1e Collecte 

Diaconie 
Kerk in Actie  

Klimaatverandering 

Oeganda 

Kerk in Actie Noodhulp 
Nepal:  

Meer werkgelegenheid 
voor jongeren in Actie  

Kerk in Actie 
Werelddiaconaat 

Moldavië: Kinderen en 

ouderen worden gezien 

 

2e Collecte CvK Kerk in Actie 
Werelddiaconaat 

Oeganda: Goed boeren 
in een lastig klimaat 

 

Aanschaf liedboeken Plaatselijk Pastoraat 

Autorijdienst 

 
Z. ter Mul 

Tel. 517866 

H. Slurink 

Tel. 515446 

J. Brummelman 

Tel. 540224 

   

 

Datum en tijd 

 

27 februari      10.00 uur 

  

Voorganger Dienst in Gorssel    

Bijzonderheden Epifanie VIII   

Kleur groen   

1e Collecte 

Diaconie 
Okero    

2e Collecte CvK Oikocredit   

Autorijdienst 

 

A. Kloosterboer 

Tel. 540204 

  

 

 DIENSTEN IN DE  ONTMOETINGSKERK                                   februari 2022                                          

http://www.pgeefde.nl/
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          Oecumenische middagpauze-diensten 

  Elke donderdag 12.15-12.30 uur 

  Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 

  Voorlopig geen diensten i.v.m. Corona 

  

 

           Dienst in Het Spijk 

           Voorlopig gesloten i.v.m. Corona 

 

Diensten in de Borkel       De Lunette, Coehoornsingel 3 

op zaterdag 16.00 uur                  elke vrijdag 15.30 uur 

Voorlopig alleen voor bewoners van     geen opgave 

de Borkel 

  

  

  

 

Kerkdienst wordt doorgeschakeld bij plotselinge afwezigheid predikant 

 
De beide gemeenten Gorssel/Epse en Eefde hebben nog steeds zondagse vieringen zonder 
bezoekers, maar met uitzendingen via kerkdienstgemist.nl 

Dat laatste kan een voordeel zijn bij plotselinge uitval van de dienstdoende predikant. Mocht 
het zich in deze tijd voordoen dat de predikant zich op het laatst afmeldt door corona of 
gerelateerde klachten, dan hebben we afgesproken om door te schakelen naar de andere 
gemeente. We doen dat door de verbinding aan te zetten die we ook gebruiken bij 
gezamenlijke diensten. 

In Eefde is Paul Zoerink, die hier tegenwoordig de coördinatie heeft van ‘beeld en geluid’ (en 
nu ook het rooster voor de technici maakt), hiervan op de hoogte en hij kan regelend 
optreden. Ook heeft hij een aantal hulpkrachten geïnstrueerd die het van hem kunnen 
overnemen, mocht hij een keer niet beschikbaar zijn. De instructie hangt in de kast in de 
Goedhartkamer bij de roosters. 

U hoeft als kijker/luisteraar dus niets te doen behalve gewoon inschakelen zoals u gewend 
bent. Een mooi voorbeeld van onze groeiende samenwerking! 

    
 
 
 
 
 

 

DE GEMEENTE BIJEEN / BIJ DE DIENSTEN 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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Verslag digitale gemeenteavond  

5 januari 2022 
 

Hoofdonderwerp was de voortgang bij het 
beroepen en werven. Op deze avond 
gaven we u nadere uitleg over de voor-
genomen besluiten in verband met het 
beroepen en werven. Zie hierover ook 
Kerkvenster van kerst/januari. Ten slotte 
werd een en ander verteld over de 
vervolgstappen. 
Tot uiterlijk 12 januari kon u reageren met 
vragen of opmerkingen. Meerdere keren  

is gedurende het traject uw mening 
gevraagd. Het is fijn dat u daar actief in 
meedeed. Naar aanleiding van het laatste 
Kerkvenster waren er een paar reacties. 
De antwoorden op de gestelde vragen zijn 
in de presentatie verwerkt.  

Ook in Gorssel / Epse was op dezelfde 
avond een digitale gemeenteavond. De 
presentaties zijn op elkaar afgestemd. 

 

De van belang zijnde documenten worden 
als ze definitief zijn vastgesteld, over 

handigd aan de wervingscommissie. 
Daarmee kunnen zij hun werk doen. 

 

Ook waren er tot nu toe een aantal 
contacten waar u al eerder over hoorde, 
zowel  met het Breed Moderamen (BM) 
en predikant van de classis en het CCBB 
(Classicaal College Behandeling 
Beheerszaken). 

 

Zoals u weet hadden we een aantal 
scenario’s. Daaruit is er nu één gekozen.  

Dat scenario hebt u in Kerkvenster kunnen 
lezen: we hebben de wens gezamenlijk 
één fulltime predikant te beroepen en 
voor ca. 3 jaar twee kerkelijk werkers te 
werven, ieder voor 50%.  

In het gekozen scenario ziet u de taak-
verdeling. We spreken over speerpunten 
en aandachtsgebieden. Speerpunten zijn 
de onderwerpen waarvan we als 
gemeente hebben gezegd dat ze hoge 
prioriteit moeten hebben. 
Aandachtsgebieden zijn de werkvelden in 
de kerk. 

 

De predikant heeft naast het speerpunt 
jeugd en middengroepen (verbinding 
tussen de generaties) twee aandachts-
gebieden: het voorgaan in vieringen en 
het bijdragen aan ontmoetingen, gericht 
op inspireren en leren.    

Kerkelijk werker 1 met speerpunt kerk in 
het dorp krijgt diaconaat als aandachts-
gebied. 

Kerkelijk werker 2 met speerpunt 
pastoraat  krijgt ook crisis pastoraat en 
pastoraat bij rouw als aandachtsgebied. 
Aan ons als alle gemeenteleden samen is 
het speerpunt samenwerking (verbinding 
tussen de twee gemeenten) toebedeeld 
en doen we mee en dragen we bij aan alle 
onderdelen. 
In het overzicht in het vorige Kerkvenster 
kunt u ook lezen welke kwaliteiten de 
professionals voor hun werk moeten 
hebben. 

 
Bij de taakverdeling maken we de 
volgende opmerkingen.   
• Afhankelijk van de kandidaten, kan er 

later (bij de werving) nog flexibel 

gekozen worden binnen de overige 

aandachtsgebieden. 

• De kandidaten dienen aanvullend te 

zijn op elkaar (samenhang). 

• Tenminste één persoon uit het team is 

sterk in organiseren en/of het 

toerusten en coachen van vrijwilligers. 

KERKENRAAD  
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• Kandidaten ‘moeten’ zich in beide 

gemeenten (bij de verschillende 

vierplekken) thuis kunnen voelen. 

 

Met ieder lid van het team vindt jaarlijks 
een evaluatie van de werkzaamheden 
plaats. Dat doen we met een kleine groep 
kerkenraadsleden samengesteld uit de 
beide kerkenraden.  

Al deze dingen geven we mee aan het 
wervingsteam, dat voor ons op zoek gaat 
naar de professionals en uiteindelijk met 
een voordracht zal komen. 

 

En dan nu iets over het profiel van het 
team. We vinden het belangrijk dat ze 
kunnen samenwerken en dat ze elkaar en 
ons kunnen inspireren. Als speciale kennis, 
deskundigheden en vaardigheden worden 
onder andere gevraagd: creativiteit, 
geloofsverhalen vertalen naar deze tijd en 
het toerusten en ondersteunen van 
vrijwilligers. Dat ze makkelijke verbinding 
kunnen leggen met mensen, toegankelijk 
zijn en zichtbaar zijn in de gemeente, 
vinden we ook van belang.  

 

Tot slot nog iets over het werkplan van de 
predikant. We moeten dat aanleveren bij 
het vragen van toestemming om te mogen 
werven. In het werkplan is de verdeling 
van de uren van de predikant zichtbaar. 
De meeste tijd - 49% - van de predikant 
gaat naar het speerpunt  “verbinding van 
jeugd en middengroepen (verbinding met 
de generaties)”. Het aandachtsgebied 
“voorgaan in vieringen” krijgt 16%.  Het 
tweede aandachtsgebied van de predikant 
is O,I & L en dat krijgt ook 16%.  Voor het 
voorgaan in vieringen betekent het dat de 
predikant 24 keer voorgaat. In iedere 
gemeente apart is dat 8 keer, samen 16 
keer.  De derde 8 gaat naar de 
gezamenlijke diensten. De overig uren 
bestaan uit 6% voor Permanente Educatie, 
dat is studie en training, en 14% voor 
bestuur en administratie. 

Beide  kerkenraden hebben eerder 
besloten hun pastorieën te verhuren op 
de vrije markt  maar nu blijkt dat we 
verplicht zijn een pastorie aan te bieden. 
Zou een predikant een van beide 
pastorieën willen, dan betekent dit 
waarschijnlijk dat de huuropbrengst 
minder is dan bij verhuur aan derden. Het 
verschil in de opbrengst zal gedeeld 
worden tussen beide gemeenten. 

 

De definitieve besluiten nemen de 
kerkenraden in een gezamenlijke 
vergadering. Deze staat gepland voor 8 
februari. Het aanvragen van de 
toestemming gebeurt gezamenlijk. 

De opdracht voor de wervingscommissie 
zijn we aan het maken en stellen we ook 
gezamenlijk vast.   

Na goedkeuring van CCBB en BM kunnen 
we de wervingscommissie installeren. Dan 
kunnen ze aan de slag en we hopen dat 
rond de zomer zicht is op een predikant en 
twee kerkelijk werkers. 

 

Trix sloot de presentatie af met de 
woorden uit een lied van Iona: 

 

God de stem die sprak tot Abraham: “Ga 
op reis en pak je tent.” 

God de stem die sprak tot Sara: ”Lach en 
reken op een kind.” 

 

en de woorden uit één van de diensten 
tijdens de kerstdagen: 

 

“Met wijsheid gezegend mogen we gaan”.  

Laten we gaan. 

 

Reacties op de 
gemeenteavond/toelichting van de 
voorgenomen besluiten en het vervolg 

Zowel Trix als Gera hebben behalve enkele 
positieve opmerkingen over het horen geen 
vragen of andere opmerkingen meer gekre-
gen na de online gemeente-bijeenkomst. 
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De kerkenraad van de PG Eefde heeft u nu 
als gemeente gehoord over de voorgeno-
men besluiten met betrekking tot het 
samen met Gorssel/Epse beroepen van 
een predikant en het werven van twee 
kerkelijk werkers. Naar aanleiding van het 
horen gaat de kerkenraad van Gorssel/ 
Epse in de week van 17 januari vergaderen 
over hetgeen zij hebben gehoord en hoe 

ze daarmee om willen gaan. 
Wij hopen in een gezamenlijke 
vergadering van de twee kerkenraden de 
voorgenomen besluiten definitief te 
kunnen maken. Deze staat nu gepland 
voor dinsdag 8 februari. 
 

Gera Janssen – Ebbekink, scriba

Uit de kerkenraad van 13 januari 
 

Hulpkosters 
Om de hulpkosters te ontlasten, worden 
zij niet meer ingeroosterd bij diensten 
zonder bezoekers. 
 
Kosterstelefoon 
De kosterstelefoon verdwijnt. Bij zaken 
waarvoor voorheen de koster werd 
gebeld, kan men nu rechtstreeks bellen. 
Bijvoorbeeld voor zaken van overlijden 
naar Rita Simonis of voor zaken 
betreffende het kerkgebouw naar de 
kerkrentmeesters. 
 
Corona-maatregelen 
Vanwege het toenemend aantal Covid19-
besmettingen is besloten de diensten 
zonder bezoekers te blijven houden en de 
persconferentie van eind januari af te 
wachten. We hopen dat we snel weer 
fysiek kunnen samenkomen! 

Taakgroep Eredienst 
De taakgroep Eredienst zal voortaan 
taakgroep Vieren genoemd worden. 
 
Bloemen 
Tijdens de lockdown van de afgelopen tijd 
werden er kaarten gestuurd namens de 
gemeente in plaats van het brengen van 
bloemen. Besloten is vanaf zondag 16 
januari weer bloemen te gaan brengen. 
 
Begroting College van Kerkrentmeesters 
en budgetten taakgroepen 
Evert heeft een toelichting gegeven. 
Doordat men met het rapportagesysteem 
FRIS is gaan werken, ziet de begroting er 
anders uit dan andere jaren en ook wat 
vreemd omdat bepaalde potjes moesten 
worden opgeheven. De budgetten van de 
taakgroepen zijn bijvoorbeeld niet meer 
apart zichtbaar. De kosten voor beheer 
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zijn hoger geworden omdat administratie-
kantoor KKA het beheer gaat doen in 
plaats van Marijke Bockting. De post 
‘Vergoedingen vrijwilligers’ verdwijnt 
omdat de kerk niet meer met 
vrijwilligersvergoedingen werkt. De post 
‘kerkblad’ is negatief omdat er nog geld 
over is van vorig jaar. 
Er wordt gewerkt aan een nieuw plan voor 
beeld en geluid. Dit is niet opgenomen in 
de begroting. Als dit plan concreet is, 
wordt in de kerkenraad besloten of het uit 
de reserves mag worden betaald. 
Na deze toelichting is de begroting 
vastgesteld. 
Ook de budgetten voor de taakgroepen 
zijn vastgesteld, behalve die voor de 
taakgroep Vieren. Daar moet nog even 
goed naar gekeken worden omdat er extra 
zaken zijn bijgekomen die onder het 
budget van deze taakgroep vallen. In de 
kerkenraadsvergadering van 8 maart komt 
een nieuw voorstel aan de orde. 
 
Afscheid ambtsdragers 
In de pauze van de 
kerkenraadsvergadering werd afscheid 
genomen van Maps Adriaanse als 
ouderling-scriba en van Evert Brouwer als 
ouderling-kerkrentmeester. Het werk van 
beiden wordt zeer gewaardeerd, zo heeft 
Trix hen ook laten weten. Maps zal met 
instemming van de kerkenraad nog wel 
werkzaamheden afronden betreffende de 
werving van een predikant en kerkelijk 
werkers. Ook is de kerkenraad ermee 
akkoord dat Evert op voorstel van het 
College van Kerkrentmeesters (CvK) nog 
een paar zaken afhandelt en als technisch 
voorzitter (geen ambtsdrager) blijft van 
het CvK totdat er een nieuwe voorzitter is 
gevonden. Het afscheid in een kerkdienst 
zal nog geen doorgang vinden zolang er 
diensten zonder bezoekers zijn. 
 
 
 

Nieuwjaarskaart Midwinterbijeenkomst 
De kerk heeft meegewerkt aan de 
nieuwjaarskaart van de deelnemers van de 
Midwinterbijeenkomst, die dit jaar 
vanwege de Coronamaatregelen geen 
doorgang kon vinden. Deze kaart is bij alle 
Eefdenaren in de brievenbus gestopt. Het 
is een aanrader om de filmpjes te bekijken 
via de QR-codes op de kaart. Een mooie 
activiteit in het kader van kerk in het dorp! 
(zie ook blz. 19) 
 
Werven predikant en twee kerkelijk 
werkers 
Zowel Trix als Gera, hebben behalve 
enkele positieve opmerkingen over het 
horen, geen vragen of andere op-
merkingen meer gekregen na de online 
gemeentebijeenkomst van 5 januari. Naar 
aanleiding van het horen gaat de kerken-
raad van Gorssel/Epse in de week van 17 
januari vergaderen over hetgeen zij 
hebben gehoord en hoe ze daarmee om 
willen gaan. De volgende stap is dat in een 
gezamenlijke vergadering van de twee 
kerkenraden  de voorgenomen besluiten 
definitief gemaakt worden.  
Deze vergadering staat nu gepland voor 
dinsdag 8 februari. 
De stukken die nodig zijn voor het vervolg 
van de wervingswerkzaamheden zijn 
nagenoeg klaar. Er is ook al een trainer op 
het oog voor het trainen van de 
wervingscommissie. De kerkenraad is 
ermee akkoord gegaan om de pastorie 
toch ter beschikking te stellen, mocht de 
predikant hier willen gaan wonen. We 
bleken hiertoe verplicht te zijn. 
 
ds. Hannie van Boggelen 
Ds. Hannie van Boggelen is bereid nog aan 
te blijven tot 1 september als dit - in 
tegenstelling tot eerdere berichten - toch 
kan worden geregeld. Evert heeft hierover 
contact met het landelijk bureau. Hopelijk 
kan dit doorgaan! 
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Extra kerkenraadsbijeenkomst 
Op 2 februari houdt de kerkenraad een 
extra kerkenraadsbijeenkomst over de 
uitkomsten van de gesprekken met 
ambtsdragers die Trix heeft gehouden. 

Daarbij komt ook de visie op de gemeente 
gekoppeld aan de toekomst aan de orde. 
 

 

Gera Janssen – Ebbekink, scriba

 

 

 

 

 

 

Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen: 
 

 

Zondag 6 februari Kerk in Actie 
Werelddiaconaat 

Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat 

Klimaatverandering zorgt in het noorden van 
Oeganda voor steeds langere perioden van droogte 
én overstromingen door te veel regen ineens. Het 
wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te 
kunnen verbouwen. De Oegandese Anglicaanse 

Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training 
op demonstratievelden met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens. Ze leren 
bomen planten tegen erosie, regenwater op te slaan en de oogst beter bestand tegen het 
klimaat te bewaren. Zij geven hun kennis weer door aan anderen. 

 

Zondag 13 februari Kerk in Actie Noodhulp 

   Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren 

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de 
Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de 
coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert 
in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid in hun eigen omgeving. De jongeren krijgen 
een landbouwtraining of vakopleiding, een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact 
gebracht met afnemers of werkgevers.  

 

Zondag 20 februari  Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en 

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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ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de 
twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kinderen 
worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. 
Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke 
activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. 

 

Zondag 27 februari Okero 

De stichting Okero is opgericht in 1998 door Mariko 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. Ook zijn er contacten 
met ‘Kisii Special School’. Dit is een lagere school voor gehandicapte kinderen met meer dan 
100 leerlingen. Daar worden vooral onderhoudsprojecten bekostigd die niet door de 
overheid worden betaald. De belangrijkste bron van inkomsten is een groep van trouwe 
donateurs en giften. Zie ook www.Okero.nl 

 

Alle collecten warm aanbevolen!

 

 

 

 

Begroting ter inzage 
De begroting van het College van Kerkrentmeesters 2022 is voor de gemeenteleden ter 
inzage. Wie hier belangstelling voor heeft, kan contact opnemen met de penningmeester 
mw. Dolly Thiemann om een afspraak te maken, zie binnenkant omslag. 

Collecteopbrengsten vanaf half september en oktober  2021 

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

Datum   Doel Opbrengst €  

05 december   Kerk in Actie Werelddiaconaat Rwanda       375,00  

12 december 

 

17 december 

24-26 december 

31 december 

  Kerk in Actie Binnenlands diaconaat stabiel thuis 

voor kinderen De Glind                                                                  

De Kleine Arbeider Bogota  

Kerk in Actie, vluchtelingenkinderen Griekenland 

Plaatselijke Diaconie                                                                          

       305,00 

 

         40,00 

       235,00 

       150,00 

 

      
 

  

Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE   
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
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Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen 

 
6 februari:  Kerk in Actie 

Werelddiaconaat:  Oeganda
13 februari:  Liedboeken 
20 februari:  Plaatselijk Pastoraat 
27 februari:  Oikocredit 
 

 Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 

 

 
 
 
 
 

 

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 

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m  17 januari   2021 
Ingekomen: 

Zutphenseweg 202  7211 EK: de heer G. Kreunen. 

 

Vertrokken:  

Zutphenseweg 226 7211 EK: mevrouw A.A. Lok – Langeveld, naar Coehoornsingel 3 Zutphen. 

 

Verhuisd binnen de gemeente: 

Zutphenseweg 292 7211 EZ: Mevrouw H. Slotboom – Hoff, naar: Zutphenseweg 202a 7211 
EK. (nagekomen bericht, bericht was niet via LRP binnengekomen.) 

Luunhorststraat 3 7211 EW: mevrouw A.J. Pongers – van Reen, naar:  Zutphenseweg 202 
7211 EK. 

Boedelhofweg 72 7211 BT: de heer J.H. Dijkman, naar: Zutphernseweg 202a 7211 EK. 

 

Uitgeschreven: 

Hoog Barge 33 7211 DT: de heer en mevrouw J. Terpstra. 

Overleden: 

Voor de mededelingen betreffende overleden gemeenteleden zie bij pastoraat. 

 

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

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

       Gert Kale,  ledenadministrateur 
 

mailto:ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl
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Mededelingen vanuit het pastoraat 
 Op 12 december J.L. is overleden de heer 
Hendrik Uilen op een leeftijd van 85. 
                 & 
Op 14 december J.L. is overleden Mevrouw 
Annigje Uilen – Bouwman  op een leeftijd van  86. 
Zij woonden samen in Eefde. De crematie  van het echtpaar heeft op 20 
december plaats  gevonden in het Crematorium de Omarming in 
Zutphen. 
  
Wij bidden dat God hen in zijn ontferming heeft opgenomen. 
Wij geloven dat de liefde van God sterker is dan de dood en dat alle 
mensen in die liefde bewaard worden. In die verwachting bemoedigen 
we elkaar.                                       

Rita Simonis, ouderling pastoraat  

 

 

 “Buurtcontact” 

Als leden van de Ontmoetingskerk willen wij "omzien naar elkaar". 
 
Bezoekwerk is hierbij een belangrijke schakel, op die manier zijn wij "elkaars" oren en ogen 
binnen de geloofsgemeenschap. De term "Buurtcontact" wordt gebruikt i.p.v. "bezoeker / 
bezorger" . In Gorssel/Epse gebruikt men deze term en in de Ontmoetingskerk is besloten 
hier in mee te gaan. 
Met ingang van 2022 is het coördineren van "Buurtcontact" (bezoek / bezorgwerk / 
verjaardagsfonds) door Elly Heijink overgenomen van Rita Simonis. 
 

Even voorstellen: Ik ben Elly Heijink en woon, met mijn man Willem, 2 
jaar in Eefde. Het bevalt ons goed en actief zijn binnen de kerk helpt ons 
om mede Eefdenaren te leren kennen.  
 
Mocht u bijzonderheden weten / horen die voor "Buurtcontact" 
belangrijk zijn, neem dan contact op met: Elly Heijink, Schoolstraat 2 B, 
tel: 06-51142245, ellyheijink@gmail.com of met ouderlingen pastoraat: 
Rita Simonis (wijk 1) Joke Bouwhuis (wijk 2).  
                     Dat er goede contactmomenten mogen zijn! 

 
 

Hartelijke groeten, Hannie van Boggelen, Rita Simonis, Joke Bouwhuis, Elly Heijink 

 
 

 PASTORAAT  
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WIJ GEDENKEN 

 
Henk Tolkamp 

*  Bredevoort, 6 februari 1942 

†  Eefde, 16 december 2021 
 

 

 

Op 16 december jl. is overleden Henk 
Tolkamp in de leeftijd van 79 jaar. Henk is 
geboren in Bredevoort. Hij was de oudste 
zoon in een boerengezin met nog drie 
zussen en drie broers.  

Toen Henk nog jong was, verhuisde het 
gezin naar Het Woold, waar Henk het 
grootste deel van zijn jeugd doorbracht. 
Zoals in die tijd gewoon was, gingen alle 
boerenzoons naar de landbouwschool, 
maar Henk had geen interesse in het 
boerenbedrijf. Hij volgde cursussen voor 
het vak kruidenier en heeft in Aalten en in 
Bredevoort in een kruidenierszaak 
gewerkt.  

 

In 1973 leerde hij Riek Jentink kennen en 
kon hij werk krijgen als chef in een 
kruidenierszaak in Eefde. Het jaar daarop 
trouwden ze en gingen ze in Eefde wonen. 
Na het werk bij de kruidenierszaak ging 
Henk werken bij een groothandel voor 
supermarkten in Zutphen en Doetinchem.  

Henk en Riek kregen samen twee zonen, 
Huub en Bert en het gezin werd later 
uitgebreid met twee schoondochters  

en vier kleinkinderen. Als trotse opa kon hij 
erg genieten als de kleinkinderen over de 
vloer kwamen.  

 

Henk was vooral een buitenmens. Met Riek 
ging hij graag erop uit: wandelen en 
fietsen, samen de natuur in. Ook heeft hij 
vrijwilligerswerk gedaan bij het Gelders 
Landschap.  

En al was hij een man van weinig woorden, 
zingen liep als een rode draad door zijn 
leven. Vroeger was hij lid van een 
evangelisatiekoor, later zong hij bij het 
mannenkoor in Eefde en in de cantorij. 

 

Al snel na zijn pensionering werd Parkinson 
bij hem geconstateerd en langzaam ging 
zijn gezondheid achteruit. De laatste drie 
jaar verbleef Henk in de Spijkhoeve, waar 
Riek hem dagelijks bezocht. En hoewel het 
praten door zijn ziekte steeds moeizamer 
ging, zingen deed hij nog lang. Het laatste 
lied dat hij spontaan heeft gezongen, was 
‘De Heer is mijn herder’.  

 

Voorafgaand aan de crematie hebben we 
in de dankdienst in de Ontmoetingskerk 
het leven van Henk herdacht met de 
woorden en het lied van Psalm 23. 
Dankbaar voor dit leven hebben we zijn 
leven toevertrouwd aan de Eeuwige. We 
wensen allen die hem dierbaar zijn, kracht 
en liefdevolle herinneringen toe in de tijd 
die komt. 

ds. Hannie van Boggelen 
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Ex 

Expositie Bonhoeffer 75 jaar 

Tiende van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                De dood van Mozes 
 
“Op wonderlijke wijze ging u met me om, 

     mijn bitterheid veranderde in mededogen. 
      

Laat mij dwars door de sluier van de dood beleven 
hoe daar mijn volk verheven opgaat naar het feest. 
 

Houd me nu vast, de staf glijdt uit mijn hand, 
     getrouwe God, geef mij een graf.”  

 
Dietrich Bonhoeffer, september 1944 
 

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN   -   EXPOSITIE 
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Lied van Mozes 
 
Hier sta ik, God, mijn ogen vast gericht 
op het beloofde land, dat daar beneden 
als vrijplaats op uw volk te wachten ligt: 
uw woord van trouw klinkt door tot in dit heden. 
 
Het is mijn tijd. Mijn leven is voorbij. 
Ik ben een sterveling, met schuld beladen. 
U spreekt mij in het uur des doods niet vrij, 
maar troost mij met de glans van uw genade. 
 
In weerwil van mijn ongehoorzaamheid 
mag ik uw licht hier helder door zien breken. 
Het volk dat ik gediend heb en geleid 
zal deze doodsrivier straks oversteken. 
 
Dit beeld is mij genoeg: uw volk is vrij. 
Ik zal de overoever niet betreden. 
O Eeuwige, ontferm u over mij, 
bedek mij met het dauwkleed van uw vrede. 
 
René van Loenen, liedtekst bij het gedicht ” De dood van Mozes” van Dietrich Bonhoeffer 
Melodie: Liedboek 949 
 
 
 
 

 

VRAAG 

 
BIJ MOZES GAAT HET OM  

DE SPANNING TUSSEN 
GEMEENSCHAP EN INDIVIDU. 

MAG HET DEEL UITMAKEN  
  VAN EEN GEMEENSCHAP  

   JE WAT KOSTEN? 
 

 

 

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

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

werd hij ter dood gebracht.  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.pgeefde.nl/
mailto:gtkadevr@gmail.com
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Elke dag weer opstaan, dankbaar voor het licht, 
voor de stilte die meer dan anders ruimte laat 

voor die innerlijke stem 
die met me meegaat. 

Dankbaar ben ik en rijk gezegend 
te wonen in een mooie omgeving 

waar ik kan wandelen dichtbij huis. 
Voor de natuur, 

het voorjaar zo teer groen, 
zo stralend de bloesems, 

de jubelende vogels, 
de schone lucht. 

Blij soms toch nog iets te kunnen betekenen voor een ander. 
Tegelijk is er die nevel 

van geen echt uitzicht op een toekomst 
die veilig is, een zachte nevel 

van angst en onzekerheid, 
van verdriet om al het leed dat de ziekte aanricht. 

Van niet dichtbij kunnen zijn juist nu het zo nodig is, 
van de ongelijkheid die nog schrijnender in de wereld aan het licht komt. 

Toch is dankbaarheid krachtig aanwezig, 
ik hoop en bid dat we ons allen juist in deze tijd gedragen weten 

ondanks alles. 
 

Jeanette van Osselen 
 
 
 
 
 

 



19 
 

 

 

 

We zijn als Ontmoetingskerk betrokken 
geweest bij de nieuwjaarskaart met 
puzzelactie van de deelnemers van de 
Midwinterbijeenkomst, die dit jaar niet 
fysiek kon plaatsvinden. Huis aan huis zijn 
deze kaarten in Eefde verspreid. Ook 
hebben we namens de kerk een kort 
filmpje opgenomen. Via QR-codes op de 
kaart zijn deze filmpjes van de diverse 
meewerkende organisaties te zien. 
 
De volgende tekst is bij het filmpje van de 
kerk uitgesproken: 
 
In het nieuwe jaar willen we als 
Ontmoetingskerk Eefde onze mede-
Eefdenaren graag weer ontmoeten. Wij 
proberen te luisteren naar ieders ideeën 
en wensen. We willen open staan voor 
iedereen, uit welk land je ook komt, 
welke achtergrond je ook hebt, gebruik 

maken van ieders kwaliteiten om 
daarmee een betere wereld te verkrijgen. 
Jezus was ons voorbeeld hierin, hij kon de 
minste zijn. Hij liet iedereen in zijn 
waarde. We moeten met respect met 
elkaar omgaan. Met elkaar, voor elkaar. 

Ook is er een tekening gemaakt waar we 
de kerk en de ontmoeting centraal stellen. 
De tekening is gemaakt door onze 
buurman Ernst Jan van Nieuwenhoven. 
Verder hebben behalve wij ook Ymte 
Groeneveld en Eelke Meijer aan de 
totstandkoming van het filmpje 
meegewerkt. Marijke Fomenko, Elly 
Heijink en Henriëtte Groeneveld hebben 
ook meegeholpen met het rondbrengen 
van de kaarten. 
 

Gera en Mart Janssen

 

 

 

 

  

DIVERSE BERICHTEN 
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 IK WIL, IK ZAL EN IK KAN, 
 
DAT ZIJN DE WOORDEN VAN EEN MAN 
 

 
verhaal van Jan de Kluiver 
Door Anja van Hamburg 
 
 
Het laatste jaar van zijn leven heeft Jan, op verzoek van 
zijn (klein)kinderen, zijn levensverhaal verteld aan Anja 
van Hamburg. Zij was beschikbaar via de Stichting Welzijn 
Lochem om te noteren wat hij vertelde. Hijzelf zag door 

zijn visuele beperking daartoe geen kans meer. Jan overleed in augustus 2020, vlak voor zijn 
90ste verjaardag. Nu is het boek verschenen, uitgegeven door zijn kinderen. Het is een 
boeiend relaas geworden. Vooral de eerste 16 jaar van zijn leven in Indië (Jan werd in 1930 
op het eiland Billiton geboren), waarvan vanaf 1942 tijdens de Japanse bezetting en in 
verschillende kampen, heeft zijn leven getekend. Het is heel gedetailleerd beschreven en 
geïllustreerd met zwart-wit foto’s uit zijn familiealbums. 
 
Wie geïnteresseerd is in het verhaal over Jan en over Indië in de oorlog  kan het voor € 8,00 
+ € 4,00 porto bestellen bij Hanneke de Kluiver, e-mail hanneke@dekluiver.com 
 

Maps Adriaanse 
 
 

Gedicht bij het boek van Jan de Kluiver, gemaakt door een nicht, Minka Kaszó 
 

Wij dragen de tranen 
die nooit zijn vergoten 
door de sterke ouders 
die de onze waren 
zij leerden ons zwijgen 
verdriet weg te stoppen 
wij moesten steeds flink zijn 
zoals zij immers ook 
zo groeiden wij op tot 
verkrampt maar altijd sterk 
want dat sprak toch vanzelf 
je hoeft niet te huilen 
zeker niet om jezelf 
dat doen wij toch ook niet 
en wij hadden het slecht 

jullie hebben het goed 
nog harder werken helpt 
tegen iedere kwaal 
laat vroeger maar rusten 
dat is al lang voorbij 
draag je kleine verdriet 
wij kennen het grote 
hoe bedoel je: trauma’s 
die zijn er immers niet 
als je wist hoe het was 
hoe het echt is geweest 
dan zou je wel zwijgen 
en zeker nooit huilen 
om wat je niet snapt. 
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wo. 2 februari Extra kerkenraadsbijeenkomst 

di. 8 februari Gezamenlijke kerkenraad  

do. 10 februari  Gespreksgroep geloven op de tast, ds. D. van Doorn 

do. 10 februari  Moderamen 

ma.  28 februari Bijbelgespreksgroep ds. D. van Doorn 

 

Nagekomen bericht 

Mededeling over de kerkbrief  

Iedere week wordt een kerkbrief gemaakt bij de zondagse eredienst.  

Vanaf nu gaan Wim Volkers en Maps Adriaanse dat samen doen, waarbij 

ze elkaar maandelijks afwisselen. 

De gebruikelijke kopij voor de kerkbrief moet nu worden gestuurd naar: 

kerkbrief.eefde@gmail.com   

Velen ontvangen de kerkbrief digitaal. Als u dat ook wilt, stuur dan even 
een mailtje naar het genoemde emailadres. Laat ook graag wijziging en 
afmelding van uw emailadres weten.     

 

 

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 

 

 
 
 

inleverdatum kopij redactievergadering nieten/bezorging  

14 februari 17 februari 24 februari 

21 maart 24 maart 31 maart 

11 april 14 april 21 april 

  9 mei 12 mei 19 mei 

20 juni 23 juni 30 juni 

 
 

          ACTIVITEITEN-AGENDA               februari 2022 

Data Kerkvenster 1e helft 2022 

mailto:kerkbrief.eefde@gmail.com
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