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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE
 0575-546349 www.pgeefde.nl

KERKDIENSTEN

DIACONIE (COLLEGE VAN DIAKENEN)

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

Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3,  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

KERKGEBOUW

_________________________________________________________

 06-83159867

Kosterstelefoon

_________________________________________________________

PREDIKANT

Vacant

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN (TAAKGR.)
 511819

Voorzitter: Mw. T. Kale
: gtkadevr@gmail.com

_________________________________________________________

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte
 474393
 06-25044095

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

_________________________________________________________

KERKENRAAD
Voorzitter: Mw. T. Drewes
 510512
: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl
Scriba: Mw. G. Janssen
 06 49624698
: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde
Afstemming Taakgroepen: Mw. B. Aalderink (ouderling)
: bolinakeukenmeester@hotmail.com
 06 25516989

 06 15620782

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

 542305

_________________________________________________________

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)
Voorzitter: Vacant
: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo
: monique.dolman@outlook.com

 541318

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)
: penningmeestercvk@pgeefde.nl

 545311

_________________________________________________________

PASTORAAT (TAAKGROEP)

Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis

 06 46750510

 474393

Voorzitter: Mw. R. Simonis (ouderling)
: ritasim1@hotmail.com

Kerkelijke ledenadministratie
 06 25044095

Dhr. G. J. Kale
 511819
: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl

_________________________________________________________

_________________________________________________________

EREDIENST (TAAKGROEP)

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Mw. ds. H.E. van Boggelen

Mw. M. Fomenko (ouderling)
: marijkefomenko@hotmail.com

 06-41662670

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

 540976

Organist

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 (pagina 3)
 510512

 0621 597949

Dhr. R. Smit

Kerkbrief
Organist/pianist
Mw. T. Hinloopen

 06-21563940

 512610

Website ontmoetingskerk

Collectemunten
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com
Telefonisch te bestellen en af te spreken

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

 542430

Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink
: beheerwebsite@pgeefde.nl

 548830
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KERKVENSTER
Kerst – januari 2022

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

Van de redactie
Je kunt somberen, piekeren en je in beslag
laten nemen door wat er allemaal aan de
hand is. Ik las een uitspraak om over na te
denken: ‘je kunt het licht niet ontdekken
door de duisternis te analyseren’.
Nee, het Licht komt verrassend van de
andere kant. We kunnen erin gaan staan
en verlicht worden. Daarover gaat de
‘overweging’ en ook ‘de expositie’.
Misschien kun je dat ook ervaren door te
kijken naar de prachtige icoon. Met dank
aan Cuny.

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

Namens de redactie mooie kerstdagen en
een goed 2022 gewenst!
Boudewijn Drewes

Bezorging:
dhr. J. te Linde
: 517369

INHOUD

blz

DE GEBOORTE VAN CHRISTUS
OVERWEGING
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
DIENSTEN IN DE OMGEVING
KERKENRAAD
DIACONIE
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN
expositie Bonhoeffer
PASTORAAT
DIVERSE BERICHTEN
AGENDA

5
6
7
8
9
12
15
17
18
19
22
22

Bezorging digitaal:
dhr. W. Bieleman
Aan- en afmelden:

kerkvensterdigitaal@gmail.com
____________________________
Volgend Kerkvenster:
Kopij kunt u tot uiterlijk maandag
17 januari 20.00 uur sturen naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactie-vergadering:
Donderdag 20 januari 9.30 uur,
Goedhartkamer
Nieten/distributie:
donderdag 27 januari
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Bijschrift bij de icoon:
De Geboorte van Christus
geschilderd door Cuny de Leeuw
Eefde, 2020
Van haar de volgende toelichting:
Iconografie:
Anders dan in het westen, staat in het oosten op de iconen over de geboorte van
Christus, de grot in het middelpunt van de
afbeelding. Iconen bewaren daarmee een
oude traditie; in de bergachtige omgeving
van Bethlehem bevonden zich grotten, waar
herders hun kudde ’s avonds of wanneer er
gevaar dreigde naar binnen dreven en waar
ze zelf ook overnachtten.
Toen Jozef vanwege de volkstelling naar
Bethlehem ging, kon hij alleen zo’n grot als
onderdak vinden voor hem en zijn zwangere vrouw.
Apocriefe bronnen beschrijven hoe de grot
bij binnenkomst van de Moeder Gods werd
gevuld met een bovenaards licht.
De Moeder Gods is, zoals op iconen gebruikelijk, gekleed in een purperen maphorion
(bovenmantel) met drie sterren.
De sterren die schitteren op haar hoofd en
schouders zijn een oud Syrisch symbool van
reinheid en haar drievoudige maagdelijkheid.

Purper is een dure kleurstof die enkel voor
gewaden van koningen en keizers gebruikt
werd. Sinds het concilie van Efeze (431) waar
de term Theotokos (letterlijk God-barende)
aanvaard werd, mocht deze kleur ook voor
de kleding van de Moeder Gods gebruikt
worden.
De Moeder Gods ligt op een purperen rustbed. De kleur purper verwijst naar de inrichting van de kraamkamer van Byzantijnse
keizerinnen.
Op iconen is het gebruikelijk dat het gelaat
van de moeder is afgewend van haar zoon.
Dat is hier niet het geval. De moeder kijkt
liefdevol naar haar pasgeborene.
Haar kind ligt in een stenen kribbe, die lijkt
op een sarcofaag en verwijst naar het graf
waaruit hij zal opstaan.
Christus heeft, zoals altijd een stralenkrans
met kruis (kruisnimbus).
De ster is afgebeeld, die de geboorteplaats
aanwijst. De duistere grot heeft ook een
diepere betekenis: het is een symbool van
de nog niet verloste wereld die in de macht
van het kwaad is.
De os en ezel zijn afgebeeld. Het afbeelden
van deze twee dieren op kerstvoorstellingen gaat terug op een uitspraak van Jesaja
(1,3): ‘Een os kent zijn eigenaar, een ezel de
krib van zijn meester; maar Israël weet van
niets, mijn volk heeft geen begrip’.
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De Geboorte van Christus
Jaar: 2020
Materiaal: Eitempera en bladgoud op hout 20 x 25 cm
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OVERWEGING

Kiezen voor het Licht
Een oude Cherokee-indiaan gaf zijn kleinzoon onderricht over het leven.
‘Binnen in mij is een gevecht gaande’ zei hij
tegen de jongen. ‘Het is een gevecht tussen
2 wolven. De ene wolf is duister en slecht –
hij bestaat uit woede, jaloezie, verdriet,
hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden,
schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid,
leugens, valse trots, superioriteit en ego. De
andere wolf is licht en goed – hij is vreugde,
vrede, liefde, hoop, kalmte, nederigheid,
medegevoel, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof. Binnen in jou woedt
dezelfde strijd, en dat geldt voor ieder
mens’.
De kleinzoon dacht daar enkele ogenblikken
over na en vroeg toen aan zijn grootvader:
‘welke wolf zal het gevecht winnen?’ De
oude Cherokee glimlachte en zei: ‘degene
die je voedt’
Ik vind het wijze woorden die deze grootvader meegeeft aan zijn kleinzoon. Het zijn
geen vaste regels en overtuigingen, zo van
‘dit is goed en dat is niet goed en zo moet je
leven’. Nee, hij laat zien dat hij veel zelfkenis heeft en ook de moed om te zeggen dat
die beide wolven in hem wonen. Dat ook hij
steeds weer moet kiezen wie hij voeden wil
en wat in hem groeien mag: de angst of de
hoop.
Het gaat over wat echt leven is, wie jij echt
bent diep van binnen. Wie ben je? Wat doe
je? Hoe leef je? Welke wolf hoort daarbij?
Want geef je te eten aan je ontevredenheid,
dan zal die groeien. Geef je je onzekerheid
voeding? Dan zal die toenemen. Geef je je

gekwetst zijn te eten? Dan zal die sterker
worden. Maar als je je moed voedt, dan
groeit die ook. En als je je hoop te eten
geeft, dan wordt ze groot. Geef je je tevredenheid te eten, dan wordt je een beminnelijk mens.
Deze maand staat in het teken van Advent
en het vieren van het Kerstfeest. In de kerken horen we verhalen van hele gewone
mensen, die bijzondere dingen meemaken:
Zacharias en Elisabeth, Jozef en Maria.
Net als zij, zijn er mensen die engelenstemmen horen, die het vuur van Gods Geest in
hun hart voelen branden, die Gods dromen
dromen en Gods toekomst ook herkennen,
hoe klein en onbetekenend als het misschien
lijkt, die daarvan blijven zingen.
Juist in dit jaar waarin alles zo donker lijkt,
kijken we uit naar het licht. Aan het einde
van het jaar zullen we terugkijken op alles
wat gebeurd is. En het is goed om dan stil te
staan bij hoe je daarmee omgaat. Laat je je
meeslepen door alles of kun je verder kijken? Het is goed om je bewust te worden
van wat belangrijk is, van de gedachten die
je voedt en het gedrag dat daaruit voortvloeit.
Welke wolf voed jij?
Welk licht zie jij in deze donkere tijd?
Ds. Nienke Overvliet

predikant-geestelijk
verzorger in het
St. Antonius Ziekenhuis
in Utrecht
(uit het kerkblad van de PG Rheden-De Steeg)
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK

december - januari

Datum en tijd
Voorganger

Vr 24 december 21 uur
Ds. E. Groen

Za 25 december 10 uur
Ds. D. van Doorn

Zo 26 december 10 uur
Taakgroep eredienst

Bijzonderheden

Kerstnachtdienst

Kerst

Kerst

Kleur
1e Collecte
Diaconie

wit

wit

wit

2e Collecte CvK

Plaatselijk kerkenwerk

Plaatselijk pastoraat

Kerkelijk quotum

Datum en tijd
Voorganger

Vr 31 december 17 uur

Zo 2 januari
10 uur
Ds. D. Van Doorn

Bijzonderheden

Oudejaarsavond.
Gezamenlijke dienst
met Gorssel/Epse in
Gorssel
wit

Nieuwjaar, Epifanie

Zo 9 januari
10 uur
Ds. T. Menting,
Gendringen-Bontebrug
1e zondag na Epifanie

wit

groen

Plaatselijke diaconie

Stichting Les Amis de
Gambie

ISBN

2e Collecte CvK

Kerkinterieur

Kerk in het dorp

Themadiensten

Datum en tijd
Voorganger

Zo 16 januari
S. Bijzet, Laren

Zo 23 januari
10 uur
Ds. J. Kool, Vorden

Zo 30 januari
10 uur
J.W. Hengeveld, Almen

Bijzonderheden

2e zondag na Epifanie

3e zondag na Epifanie

Kleur
1e Collecte
Diaconie

groen
GOVOS, educatief
centrum Bolivia

groen
Plaatselijke diaconie

4e zondag na Epifanie.
Gezamenlijke dienst met
Gorssel/Epse in Eefde
groen
Pasman manege

2e Collecte CvK

PKN, ondersteuning
gemeenten
H.J. Zoerink
06 12 65 89 24

PKN, missionair werk

Kleur
1e Collecte
Diaconie

Auto ophaaldienst

Kerk in Actie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

10 uur

J.L. Bosma
06 44 50 01 57

PKN, Jong Protestant
(JOP)
J. Strijker
06 21 94 07 42

U kunt de kerkdienst 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.
Alle diensten zijn tenminste t/m 9 januari alléén online, dus zonder bezoekers in de kerk
NB. Raadpleeg de kerkbrief of de website voor actuele informatie i.v.m. corona!
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Oecumenische middagpauze-diensten
elke donderdag 12.15-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen
16-12-2021 vervalt
Dienst in Het Spijk
op de 1e maandag 14.30 uur, restaurant
Geen opgave i.v.m. corona
Diensten in De Borkel
op zaterdag 16.00 uur
Voorlopig alleen voor bewoners van de
Borkel

Onder voorbehoud i.v.m. corona:
23-12-2021 Ds. S. A. Meijer
30-12-2021 hr. J.W. Hengeveld
De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave i.v.m. corona

“Een nieuw licht” door steeds sterker wordende
zonnestralen. Ook te zien op onze liturgische tafel,
vormgegeven door Netje Roeterdink.
(Bron: brochure liturgisch bloemschikken Advent en Kerst, PKN)

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):
Protestantse Gemeente Eefde
NL02 RABO 0322 3025 01
Collectemunten
NL12 RABO 0301 4160 87
Diaconie, ook verjaardagsfonds
NL79 RABO 0322 3006 30
Kerkbalans
NL79 RABO 0373 7111 15
Kerkvenster
NL51 INGB 0006 8605 91
Koffieconcerten
NL21 RABO 0386 7181 13
Diaconale hulp bij bijzondere noden
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.

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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KERKENRAAD
RAAD
Uit de twee kerkenraden

Er werd vanavond overeenstemming bereikt
over:

Op 29 november hadden de twee kerkenraden een vervolgoverleg over de werving
van een predikant en 2 kerkelijk werkers
(de ‘professionals’). Dit was een vervolg op
de vergadering van 31 augustus, toen de
agenda niet kon worden afgerond.
Door de recente aanscherping van de coronaregels werd nu op het laatste moment
besloten er een online bijeenkomst van te
maken. De vier personen die de vergadering
hadden voorbereid (Peter vd Steege, Henk
Datema, Trix Drewes en Maps Adriaanse)
zaten bij elkaar in een kamer in De Brink en
waren via ZOOM verbonden met de anderen
thuis. Henk Datema zat de vergadering voor.
Er ontbraken 2 personen door urgente
persoonlijke omstandigheden, verder waren
we compleet.
In deze, uitstekend verlopen, vergadering
werden spijkers met koppen geslagen. Vier
van de vijf agendapunten werden vrijwel
unaniem positief beoordeeld.

1) Het scenario, waarin de taakverdeling
staat. Hierin worden de hoofdtaken (zgn.
speerpunten), overige aandachtsgebieden
en de daarbij gewenste kwaliteiten voor de
predikant en de kerkelijk werkers samengevat (zie pagina 11).
2) Het werkplan van de predikant, waarin de
werkzaamheden van de predikant in uren
per jaar worden vertaald. Daarin zit ruimte
voor verschuivingen, afhankelijk van de
sollicitatiegesprekken, evaluatiegesprekken
en jaargesprek tussen de predikant en de
kerkenraad.
3) De profielschets van de professionals in
het team leverde nog wat opmerkingen op,
met name hoe we het geloof beleven. De
mening van de meesten was dat er ‘zoveel
hoofden, zoveel zinnen’ zijn in onze gemeenten, dat dit aspect beter in het sollicitatiegesprek aan de orde kan worden gesteld.
Hoe staat de predikant er zelf in? Met de
belofte dat er nog zal worden gekeken naar
dit gedeelte van de tekst werd ook dit stuk
geaccordeerd.
4) De wervingscommissie. De vergadering
kan zich vinden in het voorstel om één commissie te benoemen voor het werven van
alle drie personen, omdat het essentieel is
dat het drietal goed als team kan samenwerken en dat zij, als het nodig is, elkaar
kunnen bijspringen en vervangen.
5) De volgende stappen stonden als bijlage
op de agenda ter informatie. Hoe dat precies
gaat verlopen is op dit moment heel moeilijk
in te schatten. Wel waren de aanwezigen
het erover eens dat er vaart gemaakt moet
worden. Een eerste cruciale stap is het horen
van de twee gemeenten over de hierboven
genoemde voorgenomen besluiten.

Om te beginnen kon Henk meedelen dat die
ochtend een overleg van 2+2 kerkenraadsleden met de Classicale Commissie voor de
behandeling van beheerszaken (CCBB) heel
goed was verlopen: zij zullen het bestuur van
de Classis t.z.t. positief adviseren over de
financiële kant, als daar onze aanvraag om
te mogen beroepen binnenkomt. Voor die
aanvraag moet een aantal documenten bij
de Classis worden ingeleverd, en hierover
ging deze avondvergadering. De stukken die
ook al op 31 augustus op de agenda stonden
waren gedeeltelijk herschreven, waarbij
rekening was gehouden met alle overlegrondes, gemeenteberaden en andere
opmerkingen die in de afgelopen maanden
waren binnengekomen.
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Daarna kunnen de kerkenraden, de gemeenten gehoord hebbende, de besluiten bekrachtigen en kunnen er vervolgstappen
genomen worden.
We kunnen overigens nu al wel de

wervingscommissie samenstellen zodat zij
met hun training kunnen beginnen. Voor
alles geldt vanaf nu: hoe eerder, hoe liever!
6 december 2021, Maps Adriaanse

UITNODIGING
voor een online gemeentebijeenkomst waarin de gemeenteleden van Eefde en
Gorssel/Epse afzonderlijk gehoord worden over de voorgenomen besluiten die de
beide kerkenraden samen op 29 november jl. hebben genomen.
Onderwerp is het samen werven van een predikant en twee kerkelijk werkers.
Gezien de beperkingen en risico’s die gelden voor bijeenkomsten, in verband met
corona, zullen we deze online houden in Gorssel en in Eefde op dezelfde tijd.
Wij nodigen u uit op woensdag 5 januari om 20.00 uur achter uw scherm thuis in
te loggen op www.kerkdienstgemist.nl en Eefde te kiezen.
U krijgt dan een overzicht en toelichting over het hele wervingstraject en de
voorgenomen besluiten. Het gaat over de punten 1 t/m 4 die genoemd worden in
het voorgaande verslag Uit de twee kerkenraden van 29 november.
Na de online bijeenkomst hebt u tot uiterlijk 12 januari de gelegenheid om uw
commentaar hierop te geven. Dat kan per telefoon, mail of brief.
Trix Drewes, voorzitter kerkenraad Eefde
Email: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl
Tel. (0575) 510 512 of via de brievenbus aan de kerk, Schurinklaan 1

Wie behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie kan door Eefdenaren vanaf 29
december per mail een digitaal pakket aangevraagd worden van de belangrijkste
documenten die in de afgelopen drie jaar, in aanloop naar dit moment, zijn geproduceerd.
Dit zijn:
- Eindrapport Toekomstverkenning Eefde en Gorssel/Epse, oktober 2019,
- Intentieverklaring tot intensivering van de samenwerking, januari 2020,
- Profielen van de gemeenten Eefde en Gorssel/Epse, 2021
- Profielschets van de professionals
- Werkplan predikant
- Scenario met taakverdeling en gewenste kwaliteiten van de professionals, november 2021
- Uitgangspunten beschikbaarheid pastorie, dec. 2021
Aanvragen bij Maps Adriaanse, me.adriaanse@kpnmail.nl
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DIACONIE
Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:
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.

In de advents- en kersttijd staan alle
landelijke diaconale collecten in het licht van
Kinderen in de Knel, onderdeel van Kerk in
Actie. Voor de kerstweek is gekozen voor
het meest urgente project hieruit: hulp aan
de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Onze diaconieën sluiten hierbij aan.

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26
december:
Kerstcollecte: Kerk in Actie: Geef licht aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan
schoon drinkwater, aan medicijnen en
sanitaire voorzieningen. En jarenlang
onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin
duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.
Via drie partnerorganisaties uit de GrieksOrthodoxe kerk helpt Kerk in Actie hen met
voedsel, kleding, zorg en onderwijs.
Partner ‘Borderline’ laat vluchtelingen bij
aankomst op Lesbos op krachten komen
door ze eten en drinken te geven. Daarna
krijgen ze hulp bij het invullen van officiële
documenten. Op een eigen school kunnen
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar
lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen.
Partner ‘Synyparxis’ geeft zorg en begeleiding aan alleen reizende minderjarige

vluchtelingen in vier opvangcentra op het
Griekse vasteland.
In de voedselkeuken van partner ‘Apostoli’
in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze
Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket
en in vluchtelingenkampen worden zeep en
andere spullen voor persoonlijke verzorging
uitgedeeld.
Mede dankzij uw financiële steun geeft u
hoop op een leven in vrede.
Geef aan de kerstcollecte of maak uw
bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’
Hartelijk dank! Van harte aanbevolen.
Vrijdag 31 december, oudejaarsavond:
Plaatselijke diaconie
Armoede signaleren en bestrijden is een
kerntaak van de diaconie. Onze diaconie
collecteert meestal rechtstreeks voor concrete doelen die we voor een jaar hebben
vastgelegd. Daarnaast steunt de diaconie
structureel de voedselbank in Zutphen en
geeft ze jaarlijks een vast bedrag aan de
ISBN.
In de loop van het jaar komen er altijd onverwachte situaties op ons pad die om
financiële steun vragen. En natuurlijk hebben we onze eigen activiteiten: kerkleden
die worden bezocht of uitgenodigd voor een
dagje uit of een feestje in de kerk. Voor al
deze activiteiten heeft de diaconie een eigen
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begroting en daarvoor wordt vandaag
gecollecteerd.
Zondag 2 januari:
Stichting Les Amis de Gambie
In Gambia groeien 66.000 kinderen op zonder ouders. Daarom is in 2009 in Sinchu
Alhajie een kindertehuis gestart. Daar hebben nu 25 kinderen een thuis gevonden.
Naast een liefdevolle zorg krijgen ze ook
goed onderwijs. Er wordt veel nadruk gelegd
op CO2 neutraal leven voor een duurzame
wereld en een beter klimaat. Het huis is
klimaatneutraal gebouwd, met zonnepanelen en een windmolen, schoon water komt
uit een geboorde bron, er is een moestuin
en de kinderen leren tuinieren en groenten
conserveren.
Als de kinderen 18 jaar zijn moeten ze (wettelijk) weg uit het tehuis. Ze kunnen dan nog
een aantal jaren begeleid zelfstandig wonen
in een overgangshuis vlakbij, totdat ze geheel zelfstandig kunnen gaan leven.
De Stichting levert ook een bijdrage aan het
verbeteren van de levensomstandigheden
van de plaatselijke bevolking, o.a. door drie
aangeboorde waterbronnen in het dorp voor
3000 mensen en het aanleggen van twee
voetbalvelden.
Zondag 9 januari: ISBN
De Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden helpt mensen die in financiële nood
zitten en geen beroep kunnen doen op de
overheid. Vaak zitten mensen in een
schulsaneringstraject. De schuldsanering
wordt niet ondersteund, maar er wordt dan
geholpen als men in acute geldnood komt.
Deze hulp wordt gegeven namens de diaconieën van de voormalige burgerlijke
gemeente Gorssel. Hieronder vallen de
dorpen Eefde, Gorssel, Epse, Harfsen en
Almen. Er is per kerklid een vast bedrag per
jaar toegezegd.
Tjerie Kale-de Vries is namens de diaconie
van Eefde voorzitter.

Zondag 16 januari: GOVOS Bolivia
GOVOS staat voor Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking en is in 1980 opgericht.
Al meer dan 25 jaar ondersteunt de vereniging (met leden en donateurs) een educatief
centrum in Cochabamba, de derde stad van
Bolivia met in totaal 800.000 inwoners. Elke
dag worden ongeveer 70 kinderen van 2 tot
6 jaar opgevangen. Ze krijgen les en twee
maaltijden per dag. Hun (arme) ouders moeten allebei werken en thuis is geen opvang.
Ook krijgen zo’n 50 kinderen in de basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het
centrum, zodat ze van de straat zijn. De
steun van GOVOS wordt rechtstreeks door
een Boliviaans werkgroeplid in Nederland
dat regelmatig op familiebezoek naar Cochabamba gaat, meegenomen en elke cent
wordt verantwoord via rapportages. Voor
slechts € 8,00 per maand krijgt een kind elke
dag opvang, les en twee maaltijden. U kunt
donateur worden door zich op te geven via
www.govos.nl Een eenmalige gift kunt u
overmaken op NL58 TRIO 0390 9979 43
t.n.v. GOVOS o.v.v. Bolivia of via deze
collecte.
Zondag 23 januari: Plaatselijke Diaconie
Armoede signaleren en bestrijden is een
kerntaak van de diaconie. Driekwart van de
diaconieën van de Protestantse Kerk in
Nederland ondersteunt mensen die financieel in de knel zijn geraakt.
Onze diaconie collecteert meestal rechtstreeks voor concrete doelen die door hen
voor een jaar zijn vastgelegd. Daarnaast
steunt de diaconie structureel de Voedselbank in Zutphen en geeft ze jaarlijks een vast
bedrag aan de ISBN. Maar in de loop van het
jaar komen er altijd onverwachte situaties
op ons pad die ook om financiële steun vragen. En natuurlijk hebben we onze ‘eigen’
activiteiten: kerkleden die worden bezocht
of uitgenodigd voor ‘een dagje uit’ of een
feestje in de kerk. Voor al deze activiteiten
heeft de diaconie een eigen begroting en
daarvoor wordt vandaag gecollecteerd.
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Collecteopbrengsten van november 2021
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen
zijn overgemaakt
Datum
7 november
14 november
21 november
28 november

Doel collecte
Voedselbank Zutphen
Besorhoeve Voorst
Solidaridad
Kerk in Actie Moldavië

Opbrengst €
226,20
169,00
10,00
117,50
Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE

IKA vakantie weken 2022

Kerk en vluchteling, AZC Zutphen

Nadat we in september nog goede hoop
hadden dat de vakantie weken in 2022
door kunnen gaan is het nu allemaal weer
onzeker geworden. Toch heeft de IKAcommissie twee weken vastgesteld.

Op woensdag middag is de Eekschuur met
aangescherpte regels nog open voor ontmoeting. Bewoners van het AZC kunnen
op woensdagmiddag kleding uitzoeken.
Op dit moment is er behoefte aan warme
winterkleding voor kinderen en mannen.
Heb je zelf of familie, vrienden of kennissen nog warme, nette, schone winterkleding voor kinderen en/of mannen? Neem
die dan op woensdagmiddag mee naar de
Eekschuur of geef het af bij Janny – 't
Spiker 99, Warnsveld.

Van zaterdag 7 t/m zaterdag 14 mei naar
Doorn ‘Nieuw Hydepark’.
Van zaterdag 28 mei t/m zaterdag 4 juni
naar Lunteren ‘Het Bosgoed’.
Voor deze weken kunt u zich onder voorbehoud opgeven voor 10 januari bij
ondergetekende.
In de eerste week van januari kom ik dan
bij u langs met de inschrijvingsformulieren.
We hopen dat we deze zomer weer met
de IKA op vakantie kunnen.
Namens de diaconie,
Toos van 't Veld
0575 540394
toosenhans2@hotmail.com

De diaconieën van de Prot. Gem. ZutphenWarnsveld en Vorden zijn bezig zijn met
een prachtige actie. De bewoners van het
AZC vanaf 18 jaar krijgen donderdag voor
kerst een "Kerstpakketje". Velen zijn of
komen hiervoor in actie.
Of onze kerstplannen (samen eten en
kerst vieren) op woensdag 22 december
in de Eekschuur nog door gaan is nu nog
een grote vraag.
Rien Baauw
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
E
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen
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

24 december (kerstavond):
plaatselijk kerkenwerk
25 december ( 1e kerstdag):
plaatselijk pastoraat
Zondag 26 december (2e kerstdag):
kerkelijk quotum
31 december (oudjaar): kerkinterieur

Zondag 2 januari: kerk in het dorp
Zondag 9 januari: themadiensten
Zondag 16 januari:
PKN, ondersteuning gemeenten
Zondag 23 januari: PKN, missionair werk

Protestantse Gemeente Eefde
mutaties in de ledenadministratie t/m 6 december 2021
Ingekomen:
Zutphenseweg 250 7211 EX: de heer en mevrouw H.W. Stegeman-Agterkamp.
Vertrokken:
Kokstraat 23 7211 AN: de heer J.G. Kreunen.
Verhuisd binnen de gemeente:
Boedelhofweg 43 7211 BP: Mevrouw A. Volmerink-Ulfman , naar Zutphenseweg 264 7211 EX.
Overleden:
Op 18 november 2021: Mevrouw G.J. van Wijhe-Trekop, Coehoornsingel 5-3 7201 AA Zutphen.
Op 24 november 2021: De heer W. Doevendans, Hoog Barge 17 7211 DT.
Op 28 november 2021: Mevrouw C. van der Starre-Barentsen, Zutphenseweg 202 7211 EK.
Op 28 november 2021: De heer J.W. Groot Bramel, Ensinkweg 10 7211 CK.
OP 29 november 2021: De heer J.H. Hissink, Dr. vd Hoevenlaan 10 7211 AL.
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
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Mededeling van de kerkrentmeesters

Geef vandaag voor de
kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt
eraan
In januari doet onze Protestantse
Gemeente van Eefde mee aan de
landelijke Actie Kerkbalans 2022.
We doen dit in samenwerking met
de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse
Ruim 40 leden van onze kerkgemeenschap brengen een boodschap in de brievenbus.
Het thema van de actie is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Leest u eens rustig de gezamenlijk gemaakte folder met brief door, want ook in de toekomst
willen wij als kerk in het dorp van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting
zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Daarbij hebben we uw steun hard nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze
gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. U denkt vast, ach moet dat nou? Jazeker
zeg ik dan en gelukkig vele geloofsgenoten met mij, want de kerk is er voor iedereen jong en
oud.
Tussen 15 en 29 januari a.s. ontvangt u daarom een envelop met informatie met het verzoek
om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen
we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.
Knip daarom het onderste deel van het toezeggingsformulier af, vul het ruimhartig naar
draagkracht in, doe het in de antwoordenvelop en leg die vast klaar voor als ze de envelop
weer persoonlijk bij u komen ophalen. U mag ook altijd de envelop in de brievenbus van de
kerk of bij een kerkrentmeester in de bus doen.
Want door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen! Doet u mee…?

Kerkrentmeesters,
Evert Brouwer, voorzitter a.i.
Dolly Thiemann, penningmeester
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ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN

Stel je eens voor ……..

Vrouwen in de bijbel – bijbelstudie;
ds. Hannie van Boggelen

dat wij bijvoorbeeld vanaf eind januari of op
z’n laatst eind februari als groepje van
maximaal 8 personen legitiem in de
Goedhartkamer zouden mogen komen.
Overweeg dan eens of u mee zou willen
doen aan een leerhuis van ca. 4 bijeenkomsten over dat prachtige oudtestamentische boekje Jona. Jona met die beroemde
of juist beruchte walvis……. die helemaal
geen walvis blijkt te zijn. En bovendien Jona
-dat betekent (post)duif- als beeld van een
profeet die zich helemaal niet wil gedragen
als een profeet.
Het is een boekje dat ongetwijfeld mee zou
kunnen doen in de wereldliteratuur van die
tijd (welke tijd..… dat zoeken we nog uit)
en …. misschien behoudt het zijn betekenis
tot vandaag de dag. Al met al gaat het om
een milde humor over iemand die zich te
hoog en te vroom acht voor de normale
mens die Jona’s orthodoxie niet kan delen!
Om te beginnen stellen we 31 januari of 1
februari voor. En als dat vanwege de corona
dan niet kan, dan 28 februari of 1 maart.
Geef uw voorkeursdag (dus maandag- of
dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur) door
aan uw wijkcontactpersoon of aan ondergetekende.
Voor de “werkenden” of beter gezegd voor
de nog niet gepensioneerden onder ons voor
wie een avondbijeenkomst wenselijker is,
kan eveneens ruimte worden gevonden.
Ds. D. van Doorn, tel. 43 12 21

Op 28 oktober jl. zijn we gestart met
Vrouwen in de Bijbel.
Helaas verviel de bijeenkomst in november,
maar in het nieuwe jaar hopen we nog twee
keer (of meer) bij elkaar te komen.
We gaan op zoek naar wat enkele vrouwen
in de bijbel ons te vertellen hebben. We
onderzoeken de bijbeltekst en de vrouwenfiguur die daarin beschreven staat, maar we
realiseren ons ook dat een ieder met een
eigen ‘bril’ naar de tekst kijkt. Juist die
wisselwerking tussen tekst en lezer maakt
dat er een verbinding ontstaat tussen het
geschrevene en onze wereld.
Ga jij / gaat u mee op deze ontdekkingstocht?
Met enkele mannen in ons midden zou de
zoektocht alleen maar boeiender worden.
Aansluiten kan nog, de avonden staan op
zich. Iedereen is van harte welkom!
Wel graag even aanmelden.
Datum eerstvolgende bijeenkomst:
donderdag 27 januari om 20.00 uur;
datum voor de derde bijeenkomst in overleg
met de deelnemers.
Aanmelden -graag t/m 17 januari- bij
ds. Hannie van Boggelen:
hevanboggelen@gmail.com
of tel. 06 250 44 095
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ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN - EXPOSITIE

Expositie Bonhoeffer 75 jaar
Negende van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP

AVONDGEBED

Corrie Kopmels

Mijn ochtend, mijn middag, mijn avond,
ik vouw ze op.
Dat het rumoer in mezelf
langzaam wegsterven mag.
Dat met de troostende geluiden
die de watervogels maken
ook de slaap zal komen.
Ik nestel me,
trek de nacht over me heen.

Laat mij in vrede slapen onder Uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor alle verleidingen.
Dietrich Bonhoeffer, 1943
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PASTORAAT

Lieve gemeenteleden
van de Ontmoetingskerk,
Wij, Wies en Hans Slurink, willen jullie
hartelijk bedanken voor de vele felicitatiekaarten en telefoontjes die wij hebben
gekregen voor ons 60-jarig huwelijksfeest.
Ook onze dank voor de attentie van de cantorij.
Wij danken God dat wij dit hebben mogen meemaken, en dat in
redelijke gezondheid.

Mededelingen vanuit het pastoraat
Op 24 november jl. is overleden de heer
Wijtse Doevendans op de leeftijd van 72 jaar.
Wijtse woonde met Hannie in Eefde.
Op 29 november was in de Ontmoetingskerk een
dankdienst voor zijn leven.
Op 28 november jl. is overleden de heer
Jan Willem Groot Bramel op de leeftijd van 85 jaar.
Wim woonde met Willy in Eefde.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden.

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
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WIJ GEDENKEN
Wijtse Doevendans
* Eefde, 29 juni 1949
† Eefde, 24 november 2021
De Here zegene en behoede u
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede (Numeri 6: 24-26)
Op 24 november jl. is overleden Wijtse
Doevendans in de leeftijd van 72 jaar.
Wijtse werd in 1949 in de Kokstraat in Eefde
geboren en groeide op in een gezin met
twee zussen. Zijn vader had een drukkerij in
Eefde en zijn moeder een kantoorboekhandel aan huis.
Wijtse heeft er een fijne jeugd gehad. Hij
hield van het buitenleven en heeft ook op
scouting gezeten. En muziek liep als een
rode draad door zijn leven, hij speelde trompet en dwarsfluit.
Na de middelbare school ging hij naar de
Grafische School in Utrecht en na zijn diensttijd is hij gaan werken in de drukkerij van zijn
vader.
Een halve eeuw geleden leerde hij Hannie
kennen. Ze trouwden in 1975 en samen
kregen ze twee zonen, Tjeerd en Anne, een
gezin dat later werd uitgebreid met twee
schoondochters en vier kleinkinderen. Een
gezegend leven, gaf Wijtse aan, refererend
aan de zegen, die ze als trouwtekst bij hun
huwelijk meekregen. Een leven met veel
hoogtepunten: met zijn gezin, het leven in
Eefde met de veel sociale contacten, de fijne
vakanties in de bergen, het vrijwilligerswerk
in de kerk en nog veel meer.
Geheel onverwacht kwam in augustus de
boodschap dat hij ernstig ziek was. Voor

Wijtse was dat een periode van leven tussen
hoop en vrees. Toen duidelijk werd dat een
behandeling niet meer mogelijk was, vond
hij rust. Dankbaar voor het leven bereidde
hij samen met Hannie en de kinderen de
dankdienst voor zijn leven voor, waarin de
trouwtekst centraal kwam te staan. Oeroude
woorden die tot in onze tijd vertrouwd klinken -vaak aan het einde van een dienstmochten klinken bij zijn dankdienst.
Woorden die mensen doen opleven, in
welke situatie ze zich ook bevinden.
Op 29 november, voorafgaande aan de
dankdienst, namen familie en vrienden in
kleine kring met liefdevolle herinneringen
afscheid van hem, waarna de allernaasten
hem begeleidden naar het crematorium in
Zutphen.
Wijtse hield van zingen en in de dankdienst
zongen we liederen die hem na aan het hart
lagen. Woorden van dank maar ook woorden van toekomst, zoals in het lied ‘De steppe zal bloeien’. In dat vertrouwen hebben
we afscheid genomen van Wijtse en hem
toevertrouwd aan de Eeuwige, die nooit
loslaat wat zijn hand begon.
We wensen allen die het leven met hem
gedeeld hebben, kracht en liefdevolle
herinneringen toe in de tijd die komt.
ds. Hannie van Boggelen
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Lieve gemeenteleden,
In het novembernummer van Kerkvenster lazen we in Wijtses
afscheidswoord hoe hij zijn geloof beleefd heeft, met zichzelf, in
relatie tot de kerk en met jullie allemaal.
Nu wil ik uit de grond van mijn hart jullie allemaal bedanken voor
wederom de vele kaarten, lieve gesprekken en bloemen na zijn
overlijden. Wij als naasten hebben dit intens beleefd. Wat een
meeleven.
De dankdienst voor Wijtses leven in de kerk was en is van grote
betekenis. Wij kijken daar in grote dankbaarheid op terug. Wat
was het een gezegende dienst. Iedereen die daaraan heeft
bijgedragen, mijn en onze grote dank!
En nu verder….
Er ligt binnenkort een nieuw jaar voor ons. Ik wil net als in mijn
toespraak eindigen met de woorden ”God zij met ons allen”.
Hannie Doevendans - Bovenkerk

Advent
Wanneer zoals nu de aarde verhardt,
de grond vruchteloos, verstilt het leven.
Wanneer zoals nu geen boom bij machte is
zijn blad te dragen.
Dan is het alsof ik nog meer dan anders,
de diepe wortels van ons bestaan voel,
Een diep besef in mij, gegeven om te leven uit U, mijn God,
grond van mijn hart,
levenssap en wortel, voor nu en altijd.
Amen.
(naar Peer Verhoeven)
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DIVERSE BERICHTEN
De muzikale online kerstvertolking door Musica Vocale, het Eefdes Mannekoor en het koperensemble van de Harmonie gaat niet door omdat de koren niet kunnen repeteren.
Met vriendelijke groet, Dirk Jan van Meggelen

De redactie van Kerkvenster wenst u

ACTIVITEITEN-AGENDA
wo

5 januari

do

13 januari

do

27 januari

januari 2022

Online gemeenteavond om de gemeente te horen over de
voorgenomen besluiten voor het beroepen en werven van
een predikant en twee kerkelijk werkers, 20.00 uur
(Dus vanachter uw beeldscherm en niet in de kerk)
Gespreksgroep “Geloven op de tast”, ds. D. van Doorn,
10.00 uur, Goedhartkamer
Vrouwen in de bijbel, ds. H. van Boggelen,
20.00 uur, Goedhartkamer.
Data Kerkvenster 2022

inleverdatum kopij
17 januari
14 februari
21 maart
11 april
9 mei
20 juni

redactievergadering
20 januari
17 februari
24 maart
14 april
12 mei
23 juni

nieten/bezorging
27 januari
24 februari
31 maart
21 april
19 mei
30 juni

