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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE

www.pgeefde.nl

KERKDIENSTEN

DIACONIE (COLLEGE VAN DIAKENEN)

Elke zondag: 10.00 uur.

Voorzitter: Dhr. J. Zoerink (diaken)
: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl

Voor live-uitzendingen en terugkijken:
Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl

 06-12658924

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

_________________________________________________________

KERKGEBOUW

 0575-546349

_________________________________________________________

PREDIKANT

Vacant

 06-12658924
 510812

_________________________________________________________

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN (TAAKGR.)

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte
Mw. R. Simonis (ouderling)
Mw. ds. H.E. van Boggelen

Verjaardagsfonds
Postzegels en kaarten: Mw. L. van Meggelen

 06-30957121 of 474393
 06-25044095

Voorzitter: Vacant
Contact: kerkenraad/afstemming taakgroepen
Mw . B. Aalderink:
 06 25516989
________________________________________________

_________________________________________________________

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

KERKENRAAD

Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis
: joopgerda@hotmail.com

 510512

Voorzitter: Mw. T. Drewes (ouderling)
: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl

 06 15620782

Koffieconcertcommissie

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)
: ritasim1@hotmail.com
 06-30957121 of 474393

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

Mw. ds. H.E. van Boggelen
Mw. J. Bouwhuis (ouderling)

 06-25044095
 517499

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

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink
: ellyheijink@gmail.com

 06-51142245

Kerkelijke ledenadministratie

_________________________________________________________

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

VIEREN (TAAKGROEP)

_________________________________________________________

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

 06-41662670

Cantor: Mw. A. Touwen

 06-30716472

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)
Contactadres: Dhr. H. Krol
: hommekrol@kpnmail.nl

 540609

: alyde.touwen@gmail.com

Kerkvenster

Organist: Dhr. R. Smit

 06-21597949

Kopij sturen naar : kerkvenster.eefde@gmail.com
of naar dhr. B. Drewes, Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde
Zie: Colofon Kerkvenster (pagina 3)
 510512

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

Kerkbrief
Samenstelling: Dhr. W. Volkers
en Mw. M.E. Adriaanse
: kerkbrief.eefde@gmail.com

 512610
 542808

Website ontmoetingskerk
 542430

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

 548830
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COLOFON:

KERKVENSTER

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

Juli 2022
Van de redactie
Beste lezers,
Voor u ligt het juli nummer van ons kerkblad.
U kunt hier lezen dat we de komende tijd veel activiteiten
verwachten. Noteer alle data en kom er massaal op af.
Ga de paden op en de lanen in.
Samen gaan we elkaar ONTMOETEN op velerlei manieren.
De redactie wenst u een fijne zomer!
Jannie Zoerink

Redactie:
Bolina Aalderink
Maps Adriaanse
Laura van der Burg (voorblad)
Annie Nijenhuis
Gert Kale
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

INHOUD

blz

OVERWEGING
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
DIENSTEN IN DE OMGEVING
VIEREN/BIJ DE DIENSTEN
KERKENRAAD
DIACONIE
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
PASTORAAT EN EREDIENST
DIVERSE BERICHTEN
AGENDA
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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 18 juli 20.00 uur
sturen naar:

kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactie-vergadering:
Donderdag 21 juli 9.30 uur,
Goedhartkamer
Distributie: donderdag 28 juli
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OVERWEGING

WOORD UIT DE REGIO

ONTMOETING

Hybride ontmoeten
Zou ik hebben volgehouden?
Dat heb ik mijzelf al een paar keer
afgevraagd de afgelopen coronajaren. Zou
ik hebben volgehouden als ik lange periodes alleen maar online de kerkdiensten
kon meemaken? Als goede reden kan ik
natuurlijk naar mijn jonge kinderen wijzen.
Die twee zijn natuurlijk zo afgeleid en
zorgen ervoor dat papa en mama niet
meer geconcentreerd kunnen meekijken.
Maar heel eerlijk: ik weet niet zeker of ik
zonder kleine kinderen ook niet zou zijn
afgehaakt.
Door corona heeft de kerk een inhaalslag
van digitalisering gemaakt. Ondertussen
hangen er in de meeste kerken goede
camera’s en geluidsinstallaties. Op zondag
zijn er niet alleen fysieke kerkgangers,
maar ook via internet mensen verbonden.
Ook nu alle coronamaatregelen weg zijn,
zitten er mensen in de kerkbank en op de
bank in de woonkamer thuis. Deze
combinatie van offline en online, dit
‘hybride vieren’ blijft.

Dankzij het online vieren zijn (nieuwe)
mensen aangehaakt. Zij gingen voorheen
eigenlijk nooit naar de kerkdienst toe,
maar nu de drempel zo laag is geworden
vinden zij het prettig om anoniem mee te
vieren. Prachtig!
Maar als de kerk de plek is waar mensen
elkaar en God ontmoeten, is zo’n hybride
viering dan wel voldoende toegerust?
Missen we niet een essentieel deel van
kerkzijn? Ontmoeten betekent een relatie
aangaan. Niet alleen zenden, maar ook
ontvangen. Ontmoeten moet toch van
twee kanten komen?
Hoe kunnen we in een hybride viering
ruimte maken zodat het tot interactie kan
komen met mensen die niet in het
kerkgebouw aanwezig zijn? En kunnen
bepaalde zaken beter offline of volledig
online? In hoeverre komt de muziek of
zang thuis uit de verf, de sociale interactie
en hoe wordt de spiritualiteit beleefd?
Genoeg vragen om ons op te bezinnen.
Ondertussen ben ik blij om op zondag
weer fysiek tussen de mensen te zitten. De
ander zien en horen zingen, bidden, bij de
deur een hand en samen koffie drinken.
Met dit fysieke aspect van ontmoeten
houd ik het vol.
Henriëtte Nieuwenhuis
Predikant Protestantse Gemeente
’s-Heerenberg-Zeddam

Reageren? Dat kan:

predikant@protestantsbergh.nl
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
JULI 2022
10.00 uur

10 juli

juli 2022

Datum en tijd

3 juli

10 uur

17 juli

10 uur

Voorganger

Ds. D. van Doorn
Eefde

Dr.ir. M. Th. Hilhorst
Almen

Ds. D. van Doorn
Eefde

Kleur

groen

groen

groen

1e Collecte
Diaconie

Kerk in Actie: werelddiaconaat, India

Stichting Naaste

Hart voor Kinderen

2e Collecte CvK

Hospice Zutphen

ISBN

Verwarming kerk

Autorijdienst

J. Brummelman
tel. 540224

A. Kloosterboer
tel. 540204

H. van ’t Veld
tel. 540394

Datum en tijd

24 juli

31 juli

Voorganger

Dr.ir. M. Th. Hilhorst
Almen

Bijzonderheden

10 uur

Bijzonderheden

10 uur

Ds. J. Krajenbrink
Vorden
Dienst samen met
Gorssel/Epse in Eefde

Kleur

groen

groen

1e Collecte
Diaconie

Stichting Kerk en
Vluchteling Zutphen

Diaconaal Quotum

2e Collecte CvK

Beeld en Geluid

Oikocredit

Autorijdienst

W. Volkers
tel. 512610

E. van Zeijts
tel. 473336

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.
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Oecumenische middagpauze-diensten
Elke donderdag 12.15-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen
7 juli geen opgave
14 juli ds. R.W. Heins
21 juli dhr. A. Verburg
28 juli ds. Mw. D. van Alphen - Ubbens

Dienst in Het Spijk
4 juli Mw. R. Rijk
Diensten in de Borkel
op zaterdag 16.00 uur
Voorlopig alleen voor bewoners van
de Borkel

De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave

Kerken in Gorssel en Epse
In juli en augustus is er weer ouderwets om de week een dienst in Epse en in Gorssel (en op
31 juli gezamenlijk vanuit Eefde).
Het is niet mogelijk om vanuit Epse de dienst uit te zenden via internet.
Ook zijn er geen beeldschermen, dus graag liedboek meenemen.
3 juli Epse
dr. E. van ’t Slot, Zwolle
10 juli Gorssel
mevr. Ds. K.M. Wuijster, Eindhoven
17 juli Epse
mevr. Ds. R. Reiling, Steenderen
24 juli Gorssel
mevr. Ds. S.H. Ossewaarde-van Nie, Egmon aan Zee
31 juli gezamenlijke dienst met Eefde, Gorssel/Epse, dienst in Eefde
Janny Wijnbergen

7

VIEREN / BIJ DE DIENSTEN

Beeld en Geluid in de
Ontmoetingskerk.
De eerste grote actie van de
fondsenwerving voor de innovatie van de
apparatuur voor beeld en geluid in de kerk
in Eefde vindt plaats op zaterdag 3
september, een week voor de startzondag.
We houden een kerkmarkt. Eerst
verzamelen we spullen bij de inwoners
van Eefde, Gorssel/Epse mag ook. Homme
Krol beschrijft hoe u deze donaties het
beste kunt aanpakken. In augustus hoort u
er meer over, maar begin alvast met het
apart zetten.
We willen graag niet te oude boeken
hebben. Stripboeken, reisboeken, romans
en thrillers zijn welkom. Ook Cd’s en
grammofoonplaten ontvangen we graag.
Vooral de Cd’s en Lp’s van popgroepen die
in onze jeugd populair waren zijn gewild.
Verder zijn planten en bloemen begin
september in overvloed aanwezig en op
de markt te koop.
Het is op onze markt mogelijk om voor
eigen rekening vanuit de kofferbak te
verkopen. Daarvoor is het entreegeld
€ 15,-. Kinderen mogen gratis vanaf
kleedjes hun gebruikte spulletjes
verkopen. Ze mogen het geld natuurlijk
zelf houden.
Uiteraard is er eten en drinken te koop.
Waarom zamelen we geld in voor beeld en
geluid in de kerk?

Eerder hadden we ‘kerktelefoon’ voor een
beperkt aantal mensen die niet naar de
kerk konden komen. Een paar jaar geleden
kwam er een camera en werd beeld en
geluid van de dienst via internet
uitgezonden: ‘Kerkdienst Gemist’.
Inmiddels is de behoefte aan
muziekopnamen en bewegende beelden
van goede kwaliteit toegenomen.
Nabestaanden willen graag zelf gekozen
muziek bij een gedachtenisdienst horen.
Voor de zondagse dienst is het prettig als
we rechtop de tekst van de liederen voor
ons op het scherm voor ons kunnen lezen
in plaats van met gebogen hoofd. Een
extra camera, een extra microfoon, een
passend houten meubel om de nieuwe
apparatuur te huisvesten zijn nodig. Maar,
alles wat we al hebben en nog gebruikt
kan worden blijven we gebruiken.
En vergeet niet, een up-to-date beeld en
geluid faciliteit is ook aantrekkelijk voor
predikant en kerkelijk werker. Dat kan
goede kandidaten over de streep trekken.
Hannie van Boggelen en Netje Roeterdink
hebben tijdens de wakes voor Oekraïne
laten zien hoeveel impact audiovisuele
kwaliteit kan hebben. Laten we ervoor
gaan.
Namens de werkgroep Beeld en Geluid,
Ymte Groeneveld
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Beste mensen,
Bijgaand 2 foto’s om een sfeerimpressie te
geven van de openluchtdienst die we
hebben gehad op 12 juni op landgoed ’t
Haveke. Eindelijk mochten we weer in
groten getale bij elkaar zijn.
En dat hebben we geweten, er waren
goed 200 mensen op het landgoed.
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman heeft
met een collage van verhalen ons
meegenomen in het thema
De muren om, de harten open…

Er was prachtige muziek door de
Harmonie Gorssel/Eefde en een
gelegenheidskoortje onder leiding van
Broer de Boer.
Er heerste een ontspannen sfeer en
iedereen heeft genoten van de dienst, de
entourage, de muziek en natuurlijk de
koffie.
Alle medewerkers hartelijk dank voor jullie
inzet.
Jannie Zoerink

9

STARTWEEKEND 2022
Het startweekend wordt dit jaar op
zaterdag 10 en zondag 11 september
gehouden. Met de vakantieperiode in het
vooruitzicht wil de voorbereidingscommissie toch alvast beginnen met de
voorbereidingen.
Het jaarthema “Aan tafel” is al aangereikt
door de PKN. De Taakgroep Vieren van
Eefde en Gorssel/Epse vinden dit een
aansprekend thema en willen daar vorm
en inhoud aan geven. Daar hebben we nu
al aandacht aangegeven; in Gorssel bij de
Pinksterbrunch en binnenkort in Eefde bij
de zomerbrunch op 24 juli a.s.
En natuurlijk wordt “de maaltijd van de
Heer” ook meerdere keren door het jaar

heen gevierd. Aan tafel kunnen we elkaar
ontmoeten en (nog) beter leren kennen.
Drs. Eduard Groen zal die zondag in de
Ontmoetingskerk voorgaan.
De jaarlijkse activiteit op zaterdag zal in
Gorssel plaatsvinden en we streven er
naar om de verbinding met het thema
“Aan tafel “ te maken. Een mooie
uitdaging waar we natuurlijk een aantal
(enthousiaste) gemeenteleden bij nodig
hebben om ook hiervoor voorbereidingen
te treffen. Zo kunnen we op een mooie
manier gezamenlijk van start gaan. Doet u
mee? Dan kunt U zich voor 3 juli opgeven
voor de zaterdag of zondag bij:

Grace Molegraaf tel. 06-40611810 gracemolegraaf@gmail.com
Marijke Fomenko tel. 06-41662670 marijkefomenko@hotmail.com

KERKENRAAD
KERKENRAAD
Uitnodiging voor het gemeentegesprek na de kerkdienst op zondag 3 juli
Op zondag 3 juli hebben we na de kerkdienst een gemeentegesprek. U wordt daarvoor van
harte uitgenodigd. We informeren u als kerkenraad graag over de lopende activiteiten en
onze plannen voor het najaar. En vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen of
het geven van opmerkingen en suggesties. We beginnen rond 11.30 uur en stoppen uiterlijk
12.15 uur.
Trix Drewes
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DIACONIE
Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:
Voor alle collectes geldt: u kunt ook zelf een gift overmaken op:
NL 79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, of:
NL 37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of:
Kerk in Actie rek. nummer NL 89 ABNA 0457 457 57 met vermelding van datum en doe l.

Zondag 3 juli: Kerk in Actie
Werelddiaconaat. India: Onderwijs geeft
kansarme kinderen een toekomst.
In India worden duizenden kasteloze Dalitkinderen achtergesteld en buitengesloten.
Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor.
Samen met een Indiase partnerorganisatie
wil Kerk in Actie via deze kinderen het
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen
voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding,
muziek, dans en sportlessen. Zo krijgen ze
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook
veel aandacht aan het verbeteren van de
thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo
samen met kinderen en ouders de
armoede te doorbreken.

Zondag 10 juli: Stichting Naaste
Stichting Naaste is een interkerkelijke
vrijwilligersorganisatie, actief in de regio
Stedendriehoek (Zutphen-ApeldoornDeventer). Ze wil van betekenis zijn voor
degene die strafrechtelijk met justitie in
aanraking zijn gekomen en bij terugkeer in
de maatschappij niet de steun en hulp
krijgen die ze nodig hebben. Stichting
Naaste bemoedigt en steunt op het gebied
van relaties, wonen, werken en zingeving.
Vanuit onze christelijke visie vinden wij
het van belang om deze mensen te
helpen, zodat ze (opnieuw) een plek in de
samenleving kunnen verwerven.

Zondag 17 juli:
Hart voor
Kinderen
Stichting Hart voor
Kinderen is een
christelijk internationaal kinderfonds,
opgericht in 2008. Inmiddels wordt er hulp
geboden in landen als Zuid-Afrika,
Oeganda, Tanzania, Lesotho, Swaziland en
Haïti en op incidentele basis bij rampen
zoals in Nepal en de Filipijnen. Hart voor
Kinderen zet zich in voor arme, verlaten en
kwetsbare kinderen. Zij werken kleinschalig waardoor er op korte termijn
resultaten zichtbaar zijn. Speerpunten zijn:
kinderopvang, armoedebestrijding,
onderwijs en zelfredzaamheid.

Zondag 24 juli: Stichting Kerk en
Vluchteling Zutphen
Kerk en Vluchteling is actief voor vluchtelingen in het AZC en daarbuiten in Zutphen
e.o.. Het was verrassend hoe gemakkelijk
christelijke vluchtelingen in het begin hun
weg vonden naar de diverse kerken in
Zutphen e.o. Een aantal “maatjes” van
Kerk en Vluchteling zijn actief met o.a.
fietsles, taalles, naar de inloop van de
Eekschuur en muziekles.
Kerk en vluchteling werkt samen met COA,
t Gilde, Pact 18, Gemeente Zutphen en St.
Gunfiets. Andere organisaties zijn ook flink
bezig om deze tijdelijke bewoners te

11

ondersteunen. Dat is fijn, want als kerk
kunnen we veel, maar niet alles.

Zondag 31 juli: Diaconaal Quotum
De inkomsten uit het diaconaal quotum
zijn bestemd voor landelijk en regionaal
diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal
werk op provinciaal niveau, dienst in de

samenleving en oecumene ( het diaconale
deel) en bovendien voor ondersteunende
activiteiten die het plaatselijk diaconaal
werk mogelijk maken, zoals communicatie
en fondsenwerving, synodewerk en
juridische zaken.
Alle collecten worden warm aanbevolen.

Collecteopbrengsten vanaf 3 april
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen
zijn overgemaakt
Datum

Doel

3 april
10 april
14 -17 april
24 april
1 mei
2 mei

Kerk in Actie Werelddiaconaat Zuid Afrika
Stichting Leergeld Lochem
De Kleine Arbeider Bogota
Hospice Zutphen, dienst was in Gorssel
Stichting Hulphond
Pasman Manege, paardrijden gehandicapten
Gedachtenisdienst Harry Wichers

Opbrengst
€
132.55
96.15
327.85
20.00
117.80
425.00

Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
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

Zondag 3 juli:
Zondag 10 juli:
Zondag 17 juli:
Zondag 24-juli:
Zondag 31 juli

Hospice Zutphen
ISBN
Verwarming kerk
Beeld en geluid
Oikocredit

Alle collecten worden warm aanbevolen
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Mutaties in de ledenadministratie PGE t/m 20 juni 2022
Gehuwd:
Het Have 15 7211 NA: de heer W.J. Lubberding met mevrouw W. Kleijn
Verhuisd binnen de gemeente:
Harfsensesteeg 15 7217 MD Harfsen: de heer en mevrouw A.C. van Oene – Boldewijn, naar:
Statenbolwerk 25 7202 DB Zutphen.
Ingekomen.
Scheuterdijk 13 7211 ER: Mevr. L. Griffioen.
Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw M.G. Bergkotte.
Zutphenseweg 202 a 7211 EK: mevrouw C. Doeleman.
Het Nuesink 12 7211 GR: de heer D.P.J. Mes.
Overleden:
Op 31 mei 2022: mevrouw T. van der Horst – Heijenk, Beekweide 19 7211 CL.

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

.

PASTORAAT
Aankondiging 75+ middag
Op woensdagmiddag 17 augustus a.s.
wordt er weer een 75+ middag
georganiseerd. Alle jarigen die in de
periode van januari 2022 t/m juni 2022
75 jaar of ouder zijn geworden, ontvangen
een persoonlijke uitnodiging voor een
gemeenschappelijke verjaardagviering.
Ook de partners van de jarigen zijn van
harte welkom! Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!

Tijdens deze bijeenkomst kunt u genieten
van muziek, een hapje en een drankje, er
is een kort meditatief moment en staat
vooral elkaar ONTMOETEN deze middag
centraal.
Wij verheugen ons op uw aller komst!
Namens de voorbereidingsgroep van de
taakgroep Pastoraat,
Joke Warringa, tel. 540873

13

Herinnering zomerlunch
Zondag 24 juli a.s. organiseren diaconie en
pastoraat een gezamenlijke zomerlunch.
De lunch is bedoeld als ontmoeting van
gemeenteleden en Eefdenaren met
nieuwe medelanders in Eefde e.o.
(statushouders) welkom te heten aan onze
tafel en daarmee in ons dorp. Ook
statushouders uit de andere dorpen van
onze burgerlijke gemeente zijn welkom.
Samen eten, drinken en converseren
verbroedert.
De zomerlunch is van 12.15-14.00 uur in
de kerkzaal.

Vanaf 11.30 uur bent U welkom en staat
een drankje klaar.
Er wordt soep en andere lekkere dingen
geserveerd, kosten 2,50 p.p.
Op zondag 10 en 17 juli liggen er
intekenlijsten in de hal waar U zich op kan
geven.
U bent van harte welkom. Ook kunnen we
nog wel wat mensen gebruiken die willen
helpen met de voorbereiding.
Namens de taakgroepen Eelke Meijer en
Toos van ’t Veld

DIVERSE BERICHTEN
Zomermarkt op het kerkplein: Tuig de kramen op met boeken, planten en
fruitige delicatessen!
Laten we openhartig zijn: welke boeken
nemen we thuis ooit nog ter hand? Ook bij
mij liggen de meeste exemplaren op de
plank te verstoffen. Wat let ons om ze te
bestemmen voor onze kerkelijke
zomermarkt op zaterdag 3 september?
Dat evenement is volop in voorbereiding.
Liefhebbers van grasduinen en
rondsnuffelen doen we er een plezier
mee. Tegelijk spekken we het varken
waaruit we de hoognodige beeld- en
geluidsapparatuur voor onze
Ontmoetingskerk kunnen betalen. En als u
toch aan het saneren bent, doe dan ook
gelijk wat overbodige cd’s en dvd’s weg.
Die brengen in de verkoop soms
verrassend veel centjes op.
Onze septembermarkt belooft veel meer
te bieden. Ymte Groeneveld van de
commissie Beeld en Geluid vertelde mij
dat de kerkelijke tuinclub de verkoop van
planten en pompoenen voor haar
rekening wil nemen. Ook staat er zoiets als

een snelcursus bloemschikken op stapel.
En wat dacht u van een delicatessenkraam
met zelf gemaakte jam, chutney,
zoet/zuur, roept u maar?
Uit tijden vóór corona weten we dat zo’n
markt op het kerkplein veel mensen
aanspreekt. Bezoekers doen we een
plezier met een ruim aanbod aan soep,
broodjes kroket en frisdranken. De
commissie rekent in deze op de
vrijwilligers onder ons. Het hoeft niet bij
Hollandse hapjes te blijven. Eefde telt
inmiddels zoveel nationaliteiten dat er ook
andere smaken aan bod kunnen komen.
Verder is een zogenaamde
kofferbakverkoop in voorbereiding. Ter
verhoging van de stemming op de markt
zal een dweilorkest komen opdraven.
In een volgend Kerkvenster leest u meer
over de uitwerking van de marktplannen.
Homme Krol
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Vakantie I.K.A.
Van 28 mei t/m 4 juni genoten Niels en
Coby Knoot van een fijne vakantie in het
Bosgoed in Lunteren. Ondergetekende
ging mee van 31 mei t/m 4 juni. Deze
vakantie was georganiseerd door de I.K.A.
Het Bosgoed is een prachtig zorghotel in
de Lunterense bossen en op loopafstand
van het dorp. Rondom het hotel ligt een
mooie tuin met goed onderhouden
wandelpaden geschikt voor rollator en
rolstoel. De bospaden zijn goed
onderhouden, en er is ook gelegenheid
om met de rolstoelfiets op pad te gaan.
Het hotel zelf is van alle gemakken
voorzien, met een prima keuken. Er is zelfs
een welness ruimte aanwezig ,waar
natuurlijk ook gebruik van werd gemaakt.
De vrijwilligers hadden een leuk en
gevarieerd programma samengesteld en
vanwege het prachtige weer werd
veelvuldig gebruik gemaakt van het terras
In deze week namen we afscheid van
Annelies Westerveld, zij ging voor de 45e
en laatste keer mee met de I.K.A. Ze zullen
haar missen.
Ook was er een bijzondere ontmoeting.
Tijdens een gesprek dat Coby had met een
mevrouw uit Barlo kwam ze er achter dat
deze mevrouw in de boerderij woonde
waar haar eerste man Ger de Wit
ondergedoken had gezeten. Coby was
daar later zelf ook wel eens geweest.
Zo zie je maar weer hoe klein de wereld
soms is.
Op zaterdag vertrokken we moe en
voldaan huiswaarts na weer een fijne I.K.A
vakantie.
Begin mei ging Gerrie Diepenveen een
weekje naar Ermelo, deze vakantie was
verzorgd door het vakantiebureau van de
diaconie. Ook zij heeft genoten en was vol
lof over de fijne vakantie.

De I.K.A organiseert 3 vakantieweken in de
zomer speciaal voor gasten uit de
Achterhoek. Het dialect voert dan ook
vaak de boventoon.

Het vakantiebureau organiseert het hele
jaar door vakantieweken, soms met een
bepaald thema. Heeft u interesse: vraag
het de diaconie of kijk op de website.
U kunt natuurlijk ook Gerrie, Coby en Niels
vragen naar hun ervaringen.
Toos van ’t Veld
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Deel je cake
En omdat er zo royaal is gebakken
werden de vluchtelingen van het
AZC op woensdag 22 juni in de
Eekschuur in Warnsveld ook
verrast met een cake. Daar komen
wekelijks vluchtelingen samen om
taallessen te volgen en ze te
ondersteunen met hulp op allerlei
gebied.
Aan de actie voor Wereldvluchtelingendag
“Deel je cake” is door veel gemeenteleden
(en zelfs door leden van onze
buurgemeente) gehoor gegeven.

En zelfs dan waren er nog cakes over voor
stichting Compassie in Zutphen. Al met al
mogen we, dankzij uw medewerking, van
een geslaagde actie spreken. Hartelijk
dank bakkers en bezorgers voor nu en nog
eens!

Aan alle nieuwe medelanders in Eefde
werd een cake met een vrolijke kaart met
een groet vanuit de Ontmoetingskerk
bezorgd.

Met groet, Eelke Meijer, Toos van ‘t Veld
en Marijke Fomenko

)

Zomertips

Heiligenbeeldenmuseum
Kranenburg
Dit jaar wordt aandacht besteed aan
patroonheiligen van beroepsgroepen, te
denken valt aan H. Gabriel van
postbeambten, H. Petrus van vissers, H.
Jozef van timmerlieden, H. Barbara van
bouwvakkers, etc. De beelden van deze
heiligen en hun attributen worden zo
speciaal belicht.
De thematentoonstelling 2022 gaat over
het (verdwenen) kloosterleven in de
Achterhoek.
Het Heiligenbeeldenmuseum is vanaf 2
april tot en met 31 oktober iedere dag
geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur,
behalve op maandag.

De toegangsprijs is € 6,00 per persoon,
kinderen t/m 12 jaar hebben gratis
toegang.
De Museumkaart is geldig.
Ruurloseweg 101, 7251 LD Vorden.
Tel. 0575-556757.
info@heiligenbeeldenmuseum.nl

Museum Staring/Almen
Ontdek de Achterhoek bij museum STAAL.
Als bezoeker beleef je de liefde van de
dichter en landbouwkundige A.C.W.
Staring voor het landschap, de geschiedenis en de cultuur van de Achterhoek,
van verleden tot heden. Laat je op een
verrassende manier meevoeren en
onderga de Staring-Ervaring.
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 Nu te zien: Jeannes Zomer: Jeanne
Bieruma Oosting terug in Almen
In het kader van de tentoonstelling ‘Geen
tijd verliezen – Jeanne Bieruma Oosting
1898 –1994 bieden Museum Staal en
Museum Henriette Polak in Zutphen een
fietstocht van ongeveer 12 kilometer
aan, ‘Op de fiets met Jeanne’.
Het is een mooie route van Almen naar
Zutphen of vice versa, met interessante
wetenswaardigheden onderweg en een
bezoekje aan Jeannes graf op de Almense
begraafplaats. Deze route is verkrijgbaar
in beide musea.
Museum STAAL, Dorpsstraat 39, 7218 AC
Almen, info@museumstaal.nl
0575-474317
Museum Henriette Polak, ’s Gravenhof 4,
7201 DN Zutphen, 0575-516878


Arrangement ‘Beleef hoe Staring
leefde’ in Huis Verwolde en
Museum STAAL
De Achterhoekse dichter en landbouwkundige A.C.W. Staring woonde van 1791
tot 1840 op kasteel De Wildenborch. Dit
kasteel is niet te bezoeken. Maar u kunt
het leven op een kasteel zoals Staring dat
deed, beleven op Huis Verwolde in Laren.
In 1776 werd het huidige huis gebouwd.
De families Staring en Van der Borch
kenden elkaar goed. In de maanden juli,
augustus, september en oktober kunt u
een combikaart kopen voor zowel een
bezoek aan Huis Verwolde als Museum
STAAL. U betaalt € 15,00 i.p.v. € 17,00 en
krijgt op beide locaties een kopje koffie

of thee. Bij beide musea kunt u op de dag
zelf een combikaart kopen. Of bestel uw
kaarten online.
Tip: begin in Almen; Museum STAAL is
vanaf 11.00 uur open. Bij Huis Verwolde
kunt u tussen 12.00 en 16.00 uur terecht.
Tussen de middag kunt u lunchen in
Almen of Laren.
Het arrangement is mogelijk op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.
U rijdt met de auto in 15 minuten van
Almen naar Laren. Op beide locaties kunt
u ook een mooie fietsroute krijgen (zie
hierboven).
Huis Verwolde openingstijden: woensdag,
donderdag, zaterdag, zondag van 11.00
tot 16.00
Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren, 0573401825, email verwolde@glk.nl

Schull & Boete
In 2022 wordt het rampjaar 1572 in
Zutphen herdacht en dat speelt een rol in
allerlei culturele evenementen en
tentoonstellingen. Onderdeel hiervan is de
uitvoering van de theatervoorstelling
“Schull & Boete” in juli en augustus in de
Burgerzaal met 20 uitvoeringen. Dit
bijzondere theaterinitiatief wordt onder
de vlag van Gilde Zutphen uitgevoerd en
betreft de rechtszaak over een conflict en
een moord in de Hanzetijd met veel
indrukwekkende, maar ook humoristische
passages.
De eenakter (van ca. 30 minuten) vertelt
het verhaal over een spraakmakende
rechtszaak en geeft op ironische wijze
weer hoe de doodslag van een Zutphense
ingezetene door een rijke ondernemer en
stadsgenoot wordt behandeld in de
Hanzetijd tijdens het begin van de
Tachtigjarige oorlog. De toeschouwers
krijgen op originele wijze een inkijkje in de
voor Zutphen zo belangrijke Hanzetijd en
de opmaat naar het rampjaar 1572.
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Op speelse wijze worden de toen
geldende mores ten aanzien van doodslag,
vrouwenrecht, ondernemerschap en
liefdadigheid getoond, waarbij authenticiteit en relevantie zowel in woord,
kleding als in omgeving centraal staan. Dit
alles met een knipoog naar onze tijd.

De uitvoeringen zijn in de Burgerzaal,
Lange Hofstraat 4, van 7-10 juli en 18-21
augustus, ‘s middags en ‘s avonds.
Toegang is gratis, reserveren noodzakelijk.
1572/VVV zutphen - inzutphen.nl of zoek
naar Schull & Boete.

Expositie Zutphen in 1572, 1572 geboorte van Nederland;
450 jaar op zoek naar Vrijheid,
Verdraagzaamheid, Verbondenheid,
Verscheidenheid.
Onder auspiciën van Erfgoed Centrum
Zutphen.
7 april tot 10 juli St. Janskerk, zaterdag en
zondag van 13.00 - 17.00 uur

11 juli tot 15 augustus Burgerzaal,
donderdag t/m zondag van 13.00 - 17.00
uur.
18 augustus tot 1 december St.
Walburgiskerk, dinsdag t/m zaterdag
11.00 - 17.00 uur.

Het leven is als een fietstocht

eigenlijk is het leven als een fietstocht.
soms heb je wind tegen, maar dan trap je
even door, en is het weer als normaal.
soms heb je wind in de rug en kan je je

stuur los laten, maar dan komt er een
windvlaag en val je.
soms zijn de verwondingen erg, soms niet.
soms is je fiets helemaal kapot, soms zit er
geen krasje op.
soms schijnt de zon.
soms regent het.
soms zeggen alle mensen je goedendag.
soms kijkt iedereen je raar aan.
soms fietst er gezellig iemand met je mee.
soms fiets je helemaal alleen.
je bent ooit op de fiets gestapt,
maar er komt een tijd, dat je af moet
stappen.
Uit 1001 gedichten
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Muziekvereniging Concordia Eefde geeft weer een gezellig
zomeravondconcert
EEFDE - Op woensdag 6 juli aanstaande sluit Muziekvereniging Concordia Eefde traditioneel
het muzikale jaar weer af met een Zomeravondconcert. Dit openluchtconcert begint om
19.30 uur en wordt gegeven op het Triverseplein in Eefde. De toegang is gratis. Wel wordt
het publiek gevraagd een eigen (klap)stoel mee te nemen.

De avond start met flitsoptredens van de jeugd. Daarna is er een korte pauze. Om 20.30 uur
speelt het orkest in bijzondere bezetting. Dit jaar spelen namelijk circa 20 gastmuzikanten uit
de hele regio mee in het orkest.
Verder presenteren zich verenigingen uit het dorp. Voor jong en oud is er plezier en vertier:
gezellige muziek, meezingen, koffie- thee- taart, een borrel en lekkers. Zo schenken
bijvoorbeeld De Vrouwen Van Nu koffie en brengen ze eigen gebakken taarten mee.
Herjon Nieuwburg
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10 jaar kerkdiensten op het Spijk

‘t Spijk met nog bestaande kapel (foto: erfgoedcentrum Zutphen)

Voordat het Spijk werd verbouwd tot verpleeghuis stond achter het hoofdgebouw
een Kapel (zie foto). Vanaf 1957 komt het
in gebruik voor de opleiding van de
Lazaristen. Een kloosterorde gesticht in
1624 in Parijs. De naam stamt van de
priorij St. Lazaire. De Lazaristen richtten
zich op missiewerk, onderwijs,
evangeliseren en pastoraat. En lieten
daarom een kapel aanbouwen.
Bij de verbouwing tot verpleeghuis werd
de kapel afgebroken, iets wat de
bewoners in Eefde en omgeving wel erg
speet. Er werden namelijk regelmatig
oecumenisch getinte kerkdiensten
gehouden.

Bij de ingebruikneming van ons unieke
verpleeghuis in 1999 met zijn bungalows
als kleinschalige groepswoningen,
snoezelkamer, prachtige binnentuin,
belevingshoekjes, tuinkamer en restaurant
was er aan veel gedacht maar er was geen
kapel meer voor kerkdiensten. Wel waren
er maandelijks groepsbijeenkomsten
verzorgd door de Geestelijke Verzorging.
Het echtpaar ter Mull verzamelde iedere
zondagmorgen de bewoners die geïnteresseerd waren voor een samenzijn in de
Tuinkamer. Daar werd bij een kopje koffie
samen geluisterd en gekeken naar de
kerkdiensten op de TV van de toen
bekende ds. Van der Veer van de EO.
In die tijd, 2011, was mijn vrouw er
opgenomen en uiteraard leefde ik met
alles mee.
Bij het behulpzaam zijn van het echtpaar
hoorde ik dat zij dit reeds tien jaar deden.
Het kostte hun steeds meer moeite, maar
ze beschouwden het als hun plicht.
Dat was toen voor mij de aanleiding te
onderzoeken of er in het Spijk ook
regelmatig kerkdiensten konden worden
gehouden net als in de andere
verpleeghuizen.
De goede opkomst bij de Paasviering in
2011 bevestigde dat er wel behoefte aan
was. Er volgt een tijd van informatie
verzamelen, overleg met ds. Broekhuis en
kerkenraden van omliggende gemeenten.
Via het ‘HAGEL-overleg’ was er destijds al
veel aandacht voor de pastorale zorg in
verpleeg- en verzorgingshuizen in de
regio.
En uiteraard werd contact gezocht met
het bestuur van Sutfene, waardoor een
goed gesprek met de geestelijk verzorgers
Hellen Nollet en Riekje Rijk ontstond. Dat
heeft er uiteindelijk toe geleid dat vanaf 7
mei 2012 iedere 1e maandagmiddag van
de maand om 14.30 uur een voor de
bewoners aangepaste, oecumenisch
getinte kerkdienst wordt gehouden in het
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restaurant van het Spijk. Met na afloop
samen koffiedrinken.
Voor een passende sfeer creëren we dan
een liturgisch centrum en ieder voorjaar
wordt een nieuwe Paaskaars brandend
binnengedragen.
De diensten waren in eerste instantie
bedoeld voor de bewoners van de Spijk
Bungalows en de toen net in gebruik
genomen Spijk Hoeve, maar zijn
openbaar. Familieleden en de bewoners
van de appartementen zijn dan ook
hartelijk welkom.
Bij de eerste vieringen gingen de
geestelijke verzorgers van Sutfene zelf
voor, daarna afgewisseld door
gastvoorgangers. Veelal predikanten of
geestelijk verzorgers uit de naaste
omgeving bleken daartoe bereid.
Muzikale begeleiding werd geregeld en
- heel belangrijk - na gedane oproep
stelden al gauw enkele personen zich als
‘kerkvrijwilliger’ beschikbaar. We zijn nu
met een groepje van 6 personen en dat is
nog wel wat krap, want alle bezoekers
moeten gehaald en weer teruggebracht
worden.
Helaas onderbroken door de
coronaperiode kunnen we nu na tien jaar
met voldoening vaststellen dat de
maandelijkse kerkdiensten een vast
onderdeel zijn van de activiteiten op het
Spijk in Eefde. En gezien de gemiddelde
En het meedoen als vrijwilliger geeft grote
voldoening!
Henk Mulder

opkomst van 30 tot 40 personen, voldoet
het zeker in een behoefte.

één van de eerste kerkdiensten in 2012
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Uitnodiging voor 25 augustus 2022
Uitje: georganiseerd door leden van de
Ontmoetingskerk Eefde
Ons jaarlijks verrassingsuitje voor ouderen is geworden tot een uitje voor alle
leeftijdsgroepen uit Eefde
Nu het weer kan, willen we toch weer eens een gezamenlijk uitje organiseren.
Dit keer willen we het dicht in de buurt houden.
Het is voor iedereen goed te doen en te bereiken.
Mocht het problemen opleveren qua vervoer dan verzoeken wij u telefonisch
contact met ons op te nemen. Het gaat dit keer vooral om ONTMOETEN.
Het idee is: we beginnen in Gorssel, krijgen in de Brink (het bijgebouw van de kerk)
eerst koffie of thee met gebak en daarna………………
We verzoeken u om 10.30 uur in de Brink te zijn, Hoofdstraat 27 in Gorssel.
Rond 12.30 uur gaan we van een uitgebreide lunch genieten.
Daarna even uitbuiken en vervolgens een kopje thee of koffie.
Waarna we er ’s middags een vrolijke en gezellige middag van gaan maken.
’s Middags nog een drankje als afsluiting en daarna huiswaarts zo rond de klok van
16.00 uur.
We hopen zo een mooie ontmoetingsdag te hebben.
U kunt zich aanmelden bij:
Adrie Kloosterboer tel. 06 57018193
of Jannie Zoerink
tel. 06 42514064
Ook zullen we in augustus een inschrijfformulier neerleggen bij de kerkdiensten.
Opgave graag vóór 10 augustus.
Kosten 30 euro per persoon.
U kunt dit bedrag vóór 20 augustus overmaken op de rekening van de Diaconie Prot.
Gem. Eefde
NL79 RABO 0322 3006 30 o.v.v. reisje
We hopen u allemaal te ontmoeten, Adrie en Jannie
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Omdenker
Géén wensdenker
Géén dwarsdenker
Géén doemdenker
Nee, wij kozen voor een omdenker
Om kerkculturen saam te smeden
Met heilig vuur in stramme leden
Om jongeren en instagramgezinnen
Voor de blijde boodschap te (her)winnen
Help de omdenker, lieve Heer
Verricht een wonder
Hij of zij kan niet echt zonder
Homme Krol

(toevoeging van de redactie: in onze advertentie voor een fulltime predikant zeggen we
“….. We zoeken iemand die kijkt naar wat kan, een omdenker, die vanuit de mogelijkheden
projecten opzet met de leden en hen in beweging brengt en houdt….” .
Zie het juni-nummer van Kerkvenster, pag. 9.)

ACTIVITEITEN-AGENDA
Zondag
3 juli
Woensdag 6 juli
Zondag
24 juli

juli 2022

Gemeentegesprek
Zomeravondconcert op Triverseplein
Zomerlunch

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

DATA KERKVENSTER 2022
Inleverdatum kopij
18 juli
15 augustus
19 september

redactievergadering
21 juli
18 augustus
22 september

Nieten / bezorging
28 juli
25 augustus
29 september

