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

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur, afwisselend in Eefde en Gorssel. 

 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT  

Ds. G. de Pender                                                     06-42082029 
                 : dependergertjan@gmail.com 

De vrije dag is maandag 
 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

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

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
_________________________________________________________ 

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

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  

: bolinakeukenmeester@hotmail.com          06-25516989 
_________________________________________________________ 

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

: ritasim1@hotmail.com                                 of  06-30957121                                         
 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink         06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Cantor:  Mw. A. Touwen               06-30716472              

: alyde.touwen@gmail.com  
 

Organist:  Dhr. R. Smit                                      06-21597949 

 

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

 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

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

 

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

Telefonisch te bestellen en af te spreken                    542430 

 

 

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

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

 
___________________________________________________ 

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

Contact: Mw. B. Aalderink( kerkenraad/afstemming taak-
groepen)                                                                   06-25516989 

 
_________________________________________________________ 

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

: joopgerda@hotmail.com 
 

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

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

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

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale            511819 

: ledenadministratie@pgeefde.nl                    
_________________________________________________________ 

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

: hommekrol@kpnmail.nl 
 

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

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

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

Website ontmoetingskerk 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink         548830 
: beheerwebsite@pgeefde.nl 
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KERKVENSTER       
februari 2023              
 
 
Van de redactie 
 
Hierbij een iets ander Kerkvenster dan u 
gewend bent. Vanaf nu laten we het Kerk-
venster maken bij een drukker.  
Printen in eigen beheer is niet langer mogelijk 
omdat de printers te slecht zijn geworden en 
de benodigde wax (inkt) niet meer kan worden 
geleverd. Het binnenwerk doen we in zwart-
wit om kosten te sparen. Voor onze digitale 
lezers blijft alles in kleur.    
 
Veel dank aan onze eigen drukkers van de 
laatste tijd (Herman Lenselink tot in zijn 91e 
jaar! , Gert Kale en André van Oene, onder 
regie van Lydie Wijkstra) én aan de 20 mensen 
van de nietploeg die met veel inzet aan de 
productie van het blad hebben bijgedragen!  
Jullie moeten andere bezigheden gaan zoeken 
om fit te blijven (daar helpt de ‘groene kerk’ bij 
met lichte kniebuigingen, zie pag. 15). 
En gelukkig moet het blad nog wel worden 
rondgebracht! 
 

  Boudewijn Drewes 
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COLOFON: 
 

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

____________________________ 

Redactie: 

 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Annie Nijenhuis 

Gert Kale 

Boudewijn Drewes*        510512                           

Jannie Zoerink*    :06-42514064 

 

*Eindredactie en opmaak 

____________________________ 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

of: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

____________________________ 

Bezorging: 

 

Coördinatie: 

dhr. J. te Linde             : 517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 kerkvensterdigitaal@gmail.com 

____________________________ 

Volgend Kerkvenster: 

 

Kopij kunt u tot uiterlijk maandag 
13 februari 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 16 februari 9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

Bezorging:  

Vrijdag 24 februari 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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“Waarom papa?” 

12 jaar oud en voor het eerst naar de middel-

bare school. Op de oude fiets van mijn tante. 

Andere kinderen hadden een nieuwe of betere 

fiets. Ik kwam na de eerste dag uit school en 

vroeg aan mijn vader: ‘Papa, het is niet eerlijk, ik 

heb een hele oude fiets”. Mijn vader zei toen: 

‘kind de wereld is niet altijd eerlijk en recht-

vaardig’. 

 

Het is toch niet de wereld die rechtvaardig is of 

niet. De schepping was toch goed. Het zijn de 

mensen die uitmaken hoe rechtvaardigheid kan 

heersen over de wereld. Toen ik ouder werd 

leerde ik dat rechtvaardigheid door de oude 

Grieken en de Christenen als deugd werd inge-

zet. In jouw leven moest je die vaardigheid 

ontwikkelen.  

 

In latere politieke theorieën werd rechtvaar-

digheid niet meer als persoonlijke levenshou-

ding, maar als abstract grondbeginsel voor het 

politieke stelsel gezien. Maar dat mag het voor 

ons als gelovige mensen zeker niet alleen zijn.  

Jezus zelf roept ons op. Hij vertelde, Hij luister-

de, Hij handelde en ging de stilte zoeken in 

gebed om nieuwe kracht. Hij riep ons op: ‘Wees 

er’. Wij moeten aanwezig zijn met al onze 

vaardigheden om recht te doen aan mensen. 

 

‘Papa waarom’? Ook vandaag horen wij kinder-

stemmen die dit vragen. Angstig, verdrietig, 

verloren, hulpeloos. De beelden van de t.v. zijn 

veelzeggend, maar ook het kind bij ons in de 

straat om de hoek. ‘Wat kan ik nou in mijn 

eentje doen’. Ook zo’n uitdrukking die ons zo 

maar kan ontslaan om het recht te doen.  

Maar dan zie ik dat kleine kind van Bethlehem. 

Hij begon ook alleen, kansarm zouden wij 

zeggen. 

 

En hoe is het gegaan, door alle momenten van 

het leven heen, bejubeld, veracht, bewonderd, 

gevolgd. Met Hem kregen wij een nieuwe 

toekomst.  
 

Wij zijn geen Jezus, maar wel mensen die iets 

kunnen. Allemaal hebben wij vaardigheden, en 

wij worden uitgedaagd een leven lang om daar-

mee recht te doen. 

  

Mia Tankink,  

emeritus pastoraal werker  

Maria Laetitia parochie 

 

 

 

 

 

Reageren?  

pastor.mtankink@gmail.com

 

                                     rechtvaardigheid    

 OVERWEGING                              
 

 

 

 

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

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

 
  

 
Datum en tijd 
Plaats 

 
29 januari               10 uur 
Eefde 

 
5 februari              10 uur 
Gorssel    

 
12 februari           10 uur 
Eefde    

Voorganger Ds. G. de Pender Ds. M. Bassa, Voorst 
 

Ds. R. Reiling, 
Steenderen 

Bijzonderheden Presentatie 3-jarig 
project diaconieën 

 11.30 uur: Koffieconcert 

Kleur groen groen groen 

1e Collecte 
Diaconie 

Kerk in Actie, Wereld-
diaconaat: Oeganda  
 

Kerk in Actie, Wereld-
diaconaat: Pakistan, 
vaktraining voor 
jongeren 
 

Kerk in Actie, Nood-
hulp: Ethiopië, nood-
hulp en rampen-
preventie  

2e Collecte CvK Beeld en geluid  Catechese en educatie  Verwarming kerken  

Autorijdienst                               J. Strijker 
06 21940742 

Z. ter Mul 
517866 

H. Slurink 
515446 

Koffiedienst P. en A. vd Berg, 
D. Thiemann  
  

                __ 
                

K. Grotentraast,  
J. en T. Brummelman              

 
Datum en tijd 
Plaats 

 
19 februari             10 uur 
Gorssel 

 
26 februari           10 uur 
Eefde 

 

Voorganger Ds. G. de Pender 
 

Ds. G. de Pender 
 

 

Bijzonderheden Dienst van Schrift en 
Tafel m.m.v. cantorij G/E 

1e zondag van de  
40-dagentijd 
11.30 uur: Soepmaaltijd 

 

Kleur wit paars  

1e Collecte 
Diaconie 

Pasman manege 
 

Kerk in Actie, Kinderen 
in de knel: Zambia, 
maatjes voor aidswezen 

 

2e Collecte CvK Pastoraat in eigen 
gemeente  

Beeld en geluid  

Autorijdienst J. Brummelman 
540224 

A. Kloosterboer 
540204 

 

Koffiedienst               __ A. Kloosterboer,  D. van 
Zeijts, D. Wagenvoort 
 

 

 

KERKDIENSTEN  gezamenlijk met Gorssel/Epse                          februari 2023                                                                       
december 

http://www.pgeefde.nl/
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Met open handen – verbintenisdienst ds. Gertjan de Pender 
 

Een geslaagde en ongedwongen viering, de verbintenisdienst op 22 januari. De kerk in Gorssel was 
zeer goed gevuld, de gevarieerde liederen werden uit volle borst meegezongen en er waren precies 

genoeg toespraken (te weten twee).  

Ds. Helma van Loon-Kuiper die de bevestiging middels 
handoplegging deed waardoor Gertjan als predikant 
aan onze gemeenten werd verbonden, sprak mooie 
persoonlijke woorden over hem. Zij noemde in het 
bijzonder zijn trouw en betrouwbaarheid. 

Muzikaal gezien hadden de aanwezigen niets te klagen: 
prachtig orgel- en pianospel door Bert van Kooten - hij 
blééf maar lopen - en overtuigende zang van een 
gecombineerde cantorij onder leiding van Alyde 
Touwen. 

Na afloop waren er welkomstwoorden en bloemen van 
kerkenraadsvoorzitter Trix Drewes. Henk Datema 
(voorzitter voorbereidingscommissie) overhandigde het 
welkomstgeschenk voor het hele gezin: een goed 
gevulde mand met streekproducten. 

Voorts waren er keukenschorten, opvallend veel 
keukenschorten. Eén van Gertjan zelf en een heel stel 
zelfgemaakte door de kinderen van de kinderkerk. Wie 
weet krijgt u er binnenkort één overhandigd om samen 
aan de kook en aan de slag te gaan! We hebben immers 
niet voor niets gezongen: “Wil je geven wat je hebt, dat 
de wereld zich herschept?” (Iona 40) 

                                                                                                                                        
Gera Janssen-Ebbekink en  Ava van Baaren 

 

 

 

 

 

Soepzondag op 26 februari 2023 

 
Op zondag 26 februari a.s. kunt u om ca. 11.30 
uur aanschuiven voor een soep-Maaltijd. 

Wij gaan samen met de nieuwe medelanders 
(statushouders) die hier wonen, genieten van 
diverse soepen met stokbrood, smeersels en een 
nagerecht. 

De start is na de koffie van de zondagse dienst. 

Wij hopen velen van u te ontmoeten en wij 
kunnen ook nog mensen gebruiken die willen 
helpen met de voorbereiding.  

De kosten zijn € 5,- per persoon. 

 

 

U kunt zich al opgeven bij Toos of Eelke. In de 
diensten van februari wordt nog langs gegaan 
met een inschrijfformulier. Er volgt nog meer 
informatie op de kerkbrief. 
 

Toos van ‘t Veld, tel: 0575 540394,  

e-mail: toosenhans2@hotmail.com 

Eelke Meijer, tel: 0575 846638, 

e-mail: eelkehinkmeijer@ziggo.nl 

 

 

       AAN TAFEL                                                                      

mailto:toosenhans2@hotmail.com
mailto:eelkehinkmeijer@ziggo.nl
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Oecumenische middagpauze-diensten, 
elke donderdag  12.00 - 12.30 uur. 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 

 

 

Dienst in Het Spijk op de 1e maandag van  de 
maand, 14.30 uur, restaurant 

 
Diensten in De Borkel om 16.00 uur 
11 februari en 25 februari   

 
De Lunette, Coehoornsingel 3,  
elke vrijdag 15.30 uur  
  3 febr.  pastor R. Rijk 
10 febr.  pastor R. van Veen 
17 febr.  pastor R. Rijk 
24 febr.  pastor R. van Veen 
 

 
 

 

 

 

 

Collectedoelen (1e collecte) voor de 
komende zondagen 

 

Zondag 29 januari: Kerk in Actie-Wereld-
diaconaat: Oeganda (zie vorig Kerkvenster) 

  

Zondag 5 februari:  Kerk in Actie-Wereld-
diaconaat: Pakistan, vaktraining voor  

jongeren 
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de 
watersnoodramp in Nederland plaatsvond. 
Pakistan was een van de landen die meteen 
te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi 
om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen 
voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land 
die nu ónze hulp nodig hebben. 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de 
organisatie AWARD die jongeren helpt met 
vakopleidingen en leningen.  AWARD 
begeleidt de jongeren na hun opleiding bij 
het opzetten en uitbouwen van een eigen

bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universi-
taire studie willen volgen zich voor te bereiden 
op de toelatingstest die daarvoor geldt. De 
organisatie wil jongeren niet alleen economisch 
zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, 
waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 
 
 

       DIENSTEN IN DE OMGEVING                                               

DIACONIE 

U kunt met vermelding van datum en doel een gift overmaken op: 

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

    NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gorssel/Epse,  

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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Zondag 12 februari:  Kerk in Actie-Noodhulp: 
Ethiopië, noodhulp en rampenpreventie 

Door de klimaatverandering worden bepaalde 
delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door 
langdurige droogte en heftige regenval.  

Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen 
raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De 
Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat 
patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich 
aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren  

 

vruchtbare grond vast te houden, grond te 
irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die 
bestand zijn tegen droogte. Ze gebruiken een  

weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste 
kunt planten en oogsten. 

Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen 
van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn 
als de oogst tegenvalt. 

 

Zondag 19 februari:  Pasman manege 

De Pasman manege wordt al ruim dertig jaar 
geëxploiteerd door de Stichting Paardrijden 
Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. . Bij de 
manege rijden zo´n 120 gehandicapte en circa 80 
niet-gehandicapte ruiters en amazones. 
Paardrijden is als sport uitermate geschikt voor 
mensen met een lichamelijke en/of verstande-
lijke beperking. Het evenwicht, de coördinatie, 
het reactievermogen en de ontspanning worden 
gestimuleerd. De omgang met het paard of de 
pony heeft bovendien een gunstige invloed op 
de ontwikkeling van met name jongeren. De 
stichting stelt zich ten doel deze vorm van paard- 
en ponyrijden voor die doelgroep, zowel oude-
ren als jongeren, te bevorderen, indien nodig 
tegen een lager tarief. Daarom heeft de manege 
steun van derden nodig. Onze diaconieën steu-
nen dit doel van harte. 

 

Zondag 26 februari:  Kerk in Actie-Kinderen in 
de knel: Zambia, maatjes voor aidswezen 

(zie volgend Kerkvenster) 

 

 

 

 

 
Collecteopbrengsten diaconie PGE in de afgelopen periode 
 
Datum  Doel collecte Opbrengst in €      
  4 december 
11 december 
18 december 
24 en 
25 december 
31 december   
  
 
 
         

Kerk in Actie, werelddiaconaat: Libanon, Jordanië, Irak  
Kerk in Actie, binnenlands diaconaat: vrolijkheid in AZC’s 
Kerk in Actie, werelddiaconaat: De Kleine Arbeider 
  
Kerk in Actie: Kinderen in de knel 
Plaatselijk diaconaat   
 
 
 
Voor 4, 18, 25 en 31 december zijn de bedragen vermeld die 
via de bank zijn binnengekomen. De diensten waren in 
Gorssel. 

     150,00 
     146,75 
       40,00 
      
     335,01   
     200,00 
      
 

       
                                                                              Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen
 
Zondag 29 januari :   Beeld en geluid 

Zondag   5 februari:  Catechese en educatie 

Zondag 12 februari:  Verwarming kerken  

Zondag 19 februari:  Pastoraat in eigen gemeente 

Zondag 26 februari:  Beeld en geluid 

 

           

2023   een belangrijk jaar….. 

 
Als u dit leest, in ons vernieuwde Kerkvenster, is de actie kerkbalans al bij u in de brievenbus geland. 
Hopelijk heeft u de bijgevoegde folder goed gelezen en het toezeggings-formulier met een warme 
hand ingevuld.  Want...uw financiële hulp is hard nodig dit jaar. 
Ik heb de folder nogmaals bijgevoegd om het belang ervan nog maar eens duidelijk te maken (zie 
pagina 10). 
We weten allemaal dat de energiekosten een cruciale rol gaan spelen in onze beide gemeenten. 
Graag willen we naast onze nieuwe gezamenlijke predikant assistentie in de vorm van twee kerkelijk 
werkers aantrekken, maar dat hangt van ons allen af. Mocht u denken ik wil mijn toezegging nog wat 
ruimer aanpassen dan ik gedaan heb,  neemt u dan gerust contact op met mij of de penningmeester, 
dan kan dat zeker geregeld worden. 
Eén van ons komt dan graag nog even bij u langs. 
 
Naast een nieuwe predikant en een nieuw Kerkvenster hebben we ook een nieuwe verwarming 
nodig. Zoals velen van ons weten, zijn er nogal wat problemen de afgelopen jaren met de huidige 
installatie. Deze loopt al heel wat jaren en de storingen van de laatste jaren gaven aan dat het einde 
nabij is. Vervanging van het hart van de verwarming gaat dan ook gebeuren. Een energiezuiniger 
exemplaar, klaar voor de toekomst, komt er voor in de plaats.  
 
DAAROM ZIJN: 
 

de kerkzaal met alle bij-ruimtes in de periode van  
30 januari t/m 11 februari a.s. gesloten. 

 
U kunt geen gebruik maken van de kerkzaal en vergaderzalen, er zal geen verwarming zijn en de 
werkzaamheden laten, gezien de veiligheid, geen mensen toe. 
Wij zorgen ervoor dat op 12 februari het kerkgebouw weer toegankelijk is voor alle activiteiten. 
 

Namens de kerkrentmeesters, 
Evert Brouwer 
 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Bijdragen voor onderstaande collecten kunt u, met vermelding van datum en doel, overmaken op 
rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde  
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Kerkbalans 2023 

                                                                                            
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
                                                                                                      
 

Eefde, Gorssel / Epse, januari 2023 
  
Geacht gemeentelid, 
 
De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek voor ontmoeting en 
inspiratie? Waar u zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te 
bezinnen en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen 
boven de waan van de dag? 
 
De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Feit is dat onze kerk voor veel mensen 
van grote betekenis is, zowel op de zondag als door de week. Het samenkomen om te zingen en 
muziek te maken, het geloof met elkaar te delen en naar elkaar omzien, is voor velen niet weg te 
denken. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar kerk kunnen zijn. Door uw steun is dat alles mogelijk. 
Daar zijn we u erg dankbaar voor! Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel 
kunnen doen. 
 
De kerken van Eefde en Gorssel/Epse werken voor de kerk van morgen. Dat betekent ook dat we deze 
Aktie Kerkbalans 2023 samen organiseren. De opbrengst wordt per eigen gemeente geadministreerd. 
In januari begint Ds. Gertjan de Pender als predikant in onze gemeenten. Gezamenlijk hadden we het 
voornemen om extra te investeren in de kerk van morgen door naast de predikant twee parttime 
kerkelijk werkers te werven voor een periode van drie jaar. Vanwege de sterk gestegen energiekosten 
hebben we de besluitvorming over de kerkelijk werkers moeten uitstellen tot het voorjaar 2023 en 
mede afhankelijk gemaakt van de opbrengst van deze Aktie Kerkbalans. 
 
Ook in 2023 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.  
Kerk-zijn kost wel geld. Denk aan vaste krachten, kerkgebouwen, organisten en zeker ook de hoge 
energiekosten. We hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen. Misschien wilt u uw bijdrage dit 
jaar verhogen. Dat zou mooi zijn. Maar natuurlijk zijn wij blij met iedere bijdrage. 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag 
inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee? U kunt 
uw bijdrage invullen op het bijgevoegde toezeggingsformulier . 
 
Dankzij uw gift blijven onze kerken ook morgen een plek van betekenis. 
Alvast heel hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
Evert Brouwer en Henk Datema, kerkrentmeesters Eefde en Gorssel/Epse 
 

PS. Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft? Maak 
uw toezegging voor 2023 vandaag nog gereed. 
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In memoriam 

Pier Gerrit Santema 
 

De naam hoort bij een intensief geleefd en 
bewogen leven. Hij zag het levenslicht op 18 
augustus 1942 en hij sloot zijn ogen op 21 
december 2022. Een leven dus dat 80 jaar mocht 
duren. Op 29 december namen we in respect 
afscheid van zijn leven met ons, omringd door 
familie, vrienden, kennissen en buren, omlijst 
door dankbare herinneringen. 

Zijn wieg stond in een boerderij te Greonterp in 
een gezin met 3 jongens en 2 meisjes. 

Hoewel hij graag op het ouderlijk nest boer had 
willen worden, zat dat er door omstandigheden 
niet in. En dus moest hij zijn vleugels anderszins 
uitslaan. Zo landde hij op de sociale academie in 
Groningen in de flower-power periode,  met lang 
haar en vol met intermenselijke en politiek- 

maatschappelijke idealen! En dát werd het 

 

 

 
vertrekpunt van een werkzaam leven o.a.  

gekenmerkt door trouw, zorg, geestdrift en 
aandacht. Hij begon als groepsleider van jonge-
ren met te ongeregelde levenspatronen op de 
Mettray in Eefde. Samen met Klaske verhuisde 
hij naar Bussloo (huize de Bele te Voorst) en 
daarna nog naar Eibergen, Stadskanaal en 
Gieten. Door voortdurende studie eindigde hij 

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m 16 januari 2023 
 

Voorkeurkerk Eefde opgeheven,: 

Hoefijzer 15 7232 DW: De heer en mevrouw A. Broekhuis – den Besten, ingeschreven in 

Zutphen/Warnsveld. 

 

Verhuisd binnen de gemeente: 

Boedelhofweg 92 7211 BT: mevrouw T.A. Dijkman – Moltmaker, naar Zutphenseweg 292 7211 EZ 

Zutphenseweg 304 7211 EZ: mevrouw A. Nijkamp – Denkers, naar Zutphenseweg 202 7211 EK. 

Schurinklaan 8 7211 DG: de heer J.G. Mulder, naar Zutphenseweg 202 7211 EK. 

 

Overleden: 

Op 14 december 2022: mevrouw J. Langkamp – Buurman, Beekweide 3 . 

Op 20 december 2022: de heer H.M. ter Mul, Eendrachtstraat 16. 

Op 21 december 2022: de heer P. Santema, Zutphenseweg 202 , (was Angerenhof 7). 

Op 29 december 2022: mevrouw H. Kamphuis – Rouw, Zutphenseweg 244. 

Op 29 december 2022: mevrouw M.A. Bargeman – Pelgrum, Zutphenseweg 202a. 

Op 7 januari 2023: mevrouw C.M. Brilman – Van der Kolk, Zutphenseweg 272 

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

       Gert Kale,  ledenadministrateur 

 

PASTORAAT 

RAAD 

mailto:ledenadministratie@pgeefde.nl
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als directeur van een bejaardentehuis. Hij bleek 
zózeer met zijn werk vergroeid dat hij in zijn 
dementerende periode op het Spijk nóg 
worstelde met zijn verantwoordelijkheidsgevoel 
t.a.v. personeel en cliënten. 

In en na de herdenkingsbijeenkomst bleek dat 
veel vriendschapsbanden uit al die voornoemde 
woonplaatsen nog altijd levendig waren. Het kan 
niet anders dan dat zij beiden echt wat je noemt 
‘mensen-mensen’ waren: open-minded.  Niet 
dat zij soms geen zorgen en tegenslagen kenden. 
Zo werd hun kinderloosheid als een verdrietig en 
pijnlijk gemis ervaren en ook adoptie gaat vaak 
niet zonder problemen. Maar met hun ruime en 
gastvrije harten bleven zij levensblijheid en 
menselijkheid uitstralen naar hun omgeving. Zíe 
wat een mens vermag: bundeltjes licht op onze 
werkelijkheid als stukjes ‘paradijs’ . 

 

Er ligt nog steeds een verrekijker op een tafel om 
nog te kunnen genieten van vogeltjes in de 
struiken en op de voerplankjes. Een prachtige 
afbeelding van een grutto op de rouwkaart en 
een kievit aan de wand verraden hun oog voor 
de schoonheid van de natuur. Met enthousiasme 
- óók in deze dagen - kan Klaske vertellen over 
hun beider ervaringen en verwondering tijdens 
hun, ook hier zorgzame en actieve, deelname 
aan de weidevogelbescherming. Tellingen en 
registratie, het zoeken en markeren van nesten 
op de grond en wat al niet nog meer aan 
activiteiten (én dus menselijke contacten!).  

En wát ook een verwondering, als je met de 
immense verrekijker van de Volkssterrenwacht 
in Bussloo het firmament mag bestuderen en 
daarnaast allerlei cursussen over planeten en 
wat dies meer zij, volgt.  Immers.. wat kun je je 
als mens dan nietig, betrekkelijk en voorlopig 
voelen. 

 

Iets van die bescheidenheid, betrekkelijkheid en 
voorlopigheid van het menselijk bestaan zag ik 
bij hem als deelnemer aan een leerhuis en 
gespreksgroep. Het viel ons op dat hij veel wist, 
een brede visie had, nadenkend was en bedacht-
zaam kon spreken. Maar hij kon ook fel en door 
emotie gedreven reageren wanneer het ging 
over zaken van rechtvaardigheid of wanneer hij 
ál te vrome of dogmatische zinnen hoorde die 
niet aansloten bij de dagelijkse levenspraktijk. 

Sterrenkijker en verrekijker, een soort gereed-
schap om het wonderlijke en het schone 
dichterbij te halen. Twee attributen die passen 
bij zijn c.q. hun levensstijl die je zou kunnen 
typeren met het woord  ‘aandacht’ .  Hun 
aandacht voor de natuur, hun aandacht voor een 
hulpbehoevend mens, hun aandacht voor 
idealisme en geloof.  ‘Aandacht’ verspreidt een 
wonderlijk soort licht in het leven, want 
‘aandacht’ haalt altijd de naaste uit de schaduw.  
‘Aandacht’ is,  evenals liefde, voedsel voor de 
ziel. Hoe mooi is de mens die aandacht geeft en 
ontvangen kan in een bestaan van praktische 
naastenliefde!  En daarom is er -in het licht van 
zijn leven-  gekozen voor die prachtige tekst uit 
de 2e brief van Jacobus, de verzen 14-26, 
beginnend  met de woorden: “Wat baat het, 
mijn moeders, of iemand al beweert geloof te 
hebben, als hij geen werken heeft? (en lees voor 
uzelf ook de woorden die daarop volgen). 

 

Pier, die vrije vogel van het Friese platteland, die 
wat hippe kleurrijke vogel van de jaren 70 op de 
sociale academie. Allengs werd hij voor menig-
een iets van een beschermende arend die 
anderen, die in de diepte dreigden te vallen, 
tóch probeerde op te vangen op de brede 
vleugels van hartelijke nabijheid en deskundige 
zorg. Uiteindelijk, op het laatst, leek hij ondanks 
alle liefde en goede zorg van Klaske en de Spijk-
zorgenden op een gekooide en vleugellamme 
vogel in die op maat gemaakte rolstoel waar 
geen ontkomen meer aan was! 

Al eerder viel de uitdrukking: ‘een stukje para-
dijs’. In de overdrachtelijke zin past dat begrip 
wel een beetje bij Pier’s professie en levensstijl, 
immers ‘paradijselijk’ is de vorm van leven in 
harmonie en welzijn waar hij zich voor anderen,  
groot en klein, wilde inzetten op een intensieve 
en blijmoedige manier. Dus… méér dan een 
vleugellamme vogel noemen wij hem met liefde 
en in dankbaarheid onze ‘paradijs-vogel’. Nu 
mag hij hoger vliegen dan de hoogste boom en 
verder dan het verste bos. Hij drijft, gedragen 
door de wind van zijn ‘ziel-kracht’ tot boven de 
wolken. Hij zweeft de tijd voorbij richting de 
eeuwigheid, God tegemoet.  

En aan alle tralies ontheven blijft hij de 
paradijsvogel in ons hart! 

 

                                                  Ds. D. van Doorn 
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In memoriam  

Bas Buitendijk 
 

Op 3 december j.l. kwam er een einde aan het 
lange leven van Bastiaan Willem Buitendijk. Bas 
was op 10 februari 1928 geboren in het buurt-
schap Groote Lindt bij Zwijndrecht. 

 

Hij zag het licht in een aannemersgezin met 2 
broers boven zich: Adrie en Piet. Bas bezocht de 
lagere school in Zwijndrecht en vervolgens de 
HBS en de HTS in Dordrecht. Richting: wegen- en 
waterbouw. Zijn eerste serieuze baan bracht 
hem naar de Achterhoek. In 1954 werd hij 
bouwkundig tekenaar bij de Gemeente Gorssel. 
In datzelfde jaar trouwde hij (op 29 december, 
voordelig tarief) met Ina de Jong, die hij van 
jongs af aan kende. Het begin van een liefdevol 
huwelijk dat 47 jaar heeft geduurd. Bas en Ina 
gingen in Eefde wonen en kregen 2 dochters: 
Annemiek en Joska.  

In 1962 verhuisde het gezin naar ’s Gravenzande 
om in 1968 terug te komen naar de Achterhoek. 
Ze gingen wonen aan de Veldhofstraat in 
Gorssel: “De marskramer”. 

 

Bas is aan tal van bouwondernemingen 
verbonden geweest, maar in 1990 was het 
welletjes en ging hij met pensioen. De grote 
vrijheid bood zich aan. Er konden verre reizen 
gemaakt worden en last but not least: er werd 
een boot gekocht. Het leven was goed, ook 
vanwege de vier kleinkinderen: Leander, Anouk, 
Aled en Esmee.

Midden in de jaren negentig begon Ina echter 
met haar gezondheid te tobben (M.S.A.) en na 7 
jaar overleed zij in november 2001. Lang is Bas 
niet alleen gebleven. Tijdens een concert 
ontmoette hij Jenny van Velzen en in 2002 zijn 
ze gaan samenwonen. 20 jaar hebben ze elkaars 
leven gedeeld. Tot 3 december 2022, toen Bas 
stierf van ouderdom, 94 jaar, in het bijzijn van 
zijn geliefden.  

 

Tijdens de afscheidsdienst op 9 december in de 
Ontmoetingskerk te Eefde was ‘water’ het 
trefwoord. Zo lazen we uit het Marcusevangelie 
over de storm op het meer en over Jezus die de 
elementen tot stilte maande.  

De vraag weerklonk: “Wie is Hij toch?” Die 
helpende hand in noodsituaties.  

In de dienst werd door Annemiek de levensloop 
van Bas uitgesproken en haalde Joska herinne-
ringen op. Verder werden er geliefde liederen 
gezongen en speelde Tooske Hinloopen op piano 
de sterren van de hemel. Jammer genoeg kon 
Jenny vanwege fysieke malheur de dienst niet 
bijwonen. Zo namen we afscheid van Bas 
Buitendijk, een goed vakman, een zorgzaam 
mens, een vrijwilliger in tal van besturen enz. 
Later die dag werd Bas in kleine kring ter aarde 
besteld.  

 

Moge de Heer met Zijn Aanwezigheid troost en 
veerkracht bieden aan allen die Bas in het volle 
leven hebben meegemaakt.  

 

Ds. Jan Kool 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ‘Ark van Noach’ 

  wandkleed in de Ontmoetingskerk 
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In memoriam  

Clara Margaretha Brilman – van der 
Kolk 

Clari 
 

*  Zwolle, 28 mei 1942 - †  Eefde, 7 januari 2023 

 

‘Veilig in Jezus’ armen’ 

 

 

Op 7 januari jl. is overleden Clari Brilman – van 
der Kolk in de leeftijd van 80 jaar. Clari werd in 
Zwolle geboren en groeide daar op als tweede in 
een gezin van zeven kinderen. Er moest hard 
gewerkt worden voor de kost. Haar vader was 
postbode maar werkte ook ’s nachts als portier 
in een zusterhuis. En haar moeder werkte in de 
keuken van het ziekenhuis. Op jonge leeftijd 
werkte Clari in de Philipsfabriek en in de 
linnenkamer van het ziekenhuis. Het leven in het 
gezin bij haar ouders voelde voor Clari als een 
veilig thuis.  

 

Dat veilige thuis vond Clari ook bij Aleid Brilman.  
Ze trouwden in 1965 en gingen in Groningen 
wonen, waar hun zoon Ron werd geboren. Via 
Assen verhuisde het jonge gezin naar Zutphen, 
waar hun dochter Monique het levenslicht zag.  
Maar het werd Eefde waar ze hun echte thuis 
vonden.  

Aleid werkte als kleermaker op de Detmers-
kazerne en Clari enkele ochtenden in de 
huishouding.  

 

Het gezin, dat zich in de loop van de tijd 
uitbreidde met een schoondochter en een 
schoonzoon en vier kleinkinderen,  woonde 
jarenlang met veel plezier op de Gaanderij.  

Toch was er de wens om nog een keer te 
verhuizen naar een nieuw huis en dat werd de 
Zuivelhof. Tien jaar geleden overleed Aleid en 
bleef Clari achter in een groot huis met een 
grote tuin.  Na veel aarzelingen betrok ze een 
woning op Het Spijk, waar ze tot op het laatst 
nog heel  fijn heeft gewoond.  

 

 

 
 

Voor Clari was een thuis van grote waarde.  Op 
vakantie gaan in Nederland en in Spanje vond ze 
fijn, maar heimwee overviel haar telkens bij het 
vertrek. Eenmaal op de bestemming kon ze er  

erg van genieten. Een thuisgevoel had ze vaak 
ook bij bezoekjes aan de familie en vooral aan 
haar moeder, die ze bezocht met haar auto, 
waarvoor ze het rijbewijs op latere leeftijd 
behaalde.  
 

Naar een veilig thuis verlangde Clari haar hele 
leven. Gaandeweg werd Psalm 4 van betekenis 
voor haar en vond ze rust in het lied ‘Veilig in 
Jezus’ armen’.   

Met deze Psalm en dit lied hebben we haar 
leven herdacht in een dienst in de Ontmoetings-
kerk. Dankbaar voor haar leven hebben we haar 
toevertrouwd aan de Eeuwige.  

We wensen haar kinderen en kleinkinderen 

kracht en liefdevolle herinneringen toe in de tijd 
die komt. 

 

                                       ds. Hannie van Boggelen 

 

 

 

 

Correspondentieadres: 

Schrijnwerkershorst 735 

7328 RG Apeldoorn 
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Koffieconcert 12 februari 
 

Het eerstvolgende koffieconcert in de kerk in   
Eefde wordt op 12 februari gegeven door een 
viertal muzikanten met daarbij onder andere 
pianist Rik Groenhuijzen, Marien van den Boom 
en sopraan Anna Maria Roos. De laatste was hier 
eerder te horen als zangeres bij Yentle Flavour 
en recentelijk in december met het vocaal 
ensemble Maat 5, het gezelschap dat opvallend 
veel concertgangers wist te trekken. In februari 
is een afwisselend en aantrekkelijk programma 
te horen met Franse liederen met als thema 
“Joie de vivre”. Er worden liederen gezongen  
van onder andere Hahn, Fauré en Debussy. 
Wederom is de toegang op 12 februari vrij en 
opnieuw is de collecte bij de uitgang van het 
grootste belang voor de instandhouding van de 
serie.                                                                                                                    

 

We kijken nog even terug: op 15 februari was 
een orgelconcert te horen van onze vroegere 
organist Rien Hoekjen uit Nijverdal. Rien heeft 

 

 

 

in de daaraan voorafgaande week tot twee keer 
toe een aantal uren geoefend op ons orgel, 
hetgeen te horen was aan de hoge kwaliteit van 
het concert.  

                                                                              

Tenslotte het concert in maart dat op de 12de 
gegeven wordt door de cantorij uit Nijverdal, die 
er bij eerdere gelegenheden blijk van gaf over 
een opvallend hoog niveau te beschikken. We 
zien er naar uit! 
 

               Namens de commissie koffieconcerten,        

   Koos Ornée  

 

 

   
 

 

Nieuwe bestemming voormalige 
geluidskast: onze eigen milieustraat 
 

Onder het motto “niets weggooien” en zeker 
niet in een groene kerk, hebben wij bedacht 
de ‘oude’ geluidskast een andere bestem-
ming te geven in de hal. En wel voor het 
inzamelen van o.a. plastic doppen, kaarten en 
postzegels en cartridges van printerinkt, in 
plaats van de praktische maar minder mooie 
dozen en bakken. Wel moeten er wat meer 
handelingen worden verricht, zoals deurtjes 
openen, bukken en misschien iets door de 
knieën gaan. Maar dat weegt volgens ons niet 
op tegen het fraaiere geheel.  

 

Nadat Boudewijn de kast gebruiksklaar heeft 
gemaakt, kunnen de  gebrachte attributen nu 
in de betreffende bakjes worden gedaan.

 
 

Henriette en Ymte 
zorgen voor het 
afleveren van de 
kaarten en post-
zegels bij Kerk in 
Actie in Utrecht. 
Zij hebben het 
overgenomen na 
het overlijden van 
Lenie van Megge-

len, die het jarenlang heeft gedaan.  

Johan Zoerink zorgt dat de cartridges op hun 
bestemde plek komen en Maps de plastic 
doppen. Hopelijk wordt er veelvuldig gebruik 
van gemaakt. 

 

           Namens de Commissie Interieur Kerk,  

         Joke Bouwhuis, Ans Boerstoel,  

                                   Trudy Aalderink

 KERK EN DORP  

 DIVERSE BERICHTEN  
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Bruine bonenburger 
 
De feiten* blijven alarmeren:  

We vreten onze aarde kaal 

Wie anders wil beweren 

Verstikt in het verhaal  

                     

Met minder vlees als flexitariër  

En soms een vegabal  

Ben ik als goedwillende magiër 

Toch een probleemgeval                       

 

 

 

Voor veganist ben ik aan het leren 

Het vlot maar mondjesmaat  

Mijn vleesloze maal is te verteren 

Tot watertanden niet in staat  

  

Ik braad nu bruine bonen 

En maak er burgers van oh wee   

Het blijven rare klonen 

Maar ik bespaar er biefstuk mee 

                                        
Homme Krol 

 

*  Voor de productie van 1 kilo rundvlees is 25 kilo veevoer nodig 

*  De productie van 1 hamburger draagt net zoveel bij aan de opwarming van de aarde als 500 km                          
rijrijden in een doorsnee Amerikaanse auto 

    Bron: De Groene Amsterdammer  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

aanleveren kopij redactievergadering bezorging  

uiterlijk 13 februari 16 februari 24 februari 

Di 24 januari Gespreksgroep ‘Dat wat ons raakt’ , 14.00 uur.  Info: Trix Drewes 

Do 26 januari Koffie + ..  voor de drukkers en de nietploeg, 10 uur Goedhartkamer 

Ma 30 januari t/m 
11 februari 

Kerkgebouw en bij-ruimtes gesloten in verband met werkzaamheden 
aan de verwarming  

Zo 12 februari Koffieconcert na de kerkdienst   11.30 uur 

Wo  15 februari ‘Geloven op de tast’ , met ds. Van Doorn. Goedhartkamer, 10 uur 

Di 21 februari Gespreksgroep ‘Dat wat ons raakt’ , 14.00 uur, Info: Trix Drewes 

Wo 22 februari Kerkenraad  19.30 uur 

Zo 26 februari Soepzondag:  soepmaaltijd na de kerkdienst  11.30 uur 

Vr    3 maart Wereldgebedsdag, Ontmoetingskerk   19.30  uur 

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):   
Protestantse Gemeente Eefde             NL02 RABO 0322 3025 01  t.n.v.   Prot. Gemeente Eefde 
Collectemunten        NL12 RABO 0301 4160 87  t.n.v.   Prot. Gemeente Eefde 
Diaconie, ook verjaardagsfonds      NL79 RABO 0322 3006 30  t.n.v.   Diaconie Prot. Gemeente Eefde 
Kerkbalans        NL79 RABO 0373 7111 15  t.n.v.   Prot. Gemeente Eefde 
Kerkvenster        NL51 INGB  0006 8605 91  t.n.v.   Kerkvenster Prot. Gemeente Eefde 
Koffieconcerten        NL02 RABO 0322 3025 01  t.n.v.   Prot. Gemeente Eefde 
Diaconale hulp bij bijzondere noden  NL37 RABO 0322 365 309 t.n.v.   I.S.B.N. 

 

DATA KERKVENSTER  

ACTIVITEITEN-AGENDA 


