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Er valt nog veel te leren van onze Oosterburen
Onlangs vertoefden we een week in Leipzig
in voormalig Oost-Duitsland. Tegenwoordig is
het juister, zo las ik, om van MiddenDuitsland te spreken, als het over dat deel
van Duitsland gaat.
Er was veel dat me trof, wat vooral betrekking
heeft op de verhouding van kerk en staat, de
omgang met de schaduwkanten van de geschiedenis, in het bijzonder natuurlijk WO II
en Holocaust, de waardering van de democratische rechtsstaat en de inzet om deze te
behoeden. En daarnaast was er natuurlijk de
(kerk) muziek op welk terrein de stad het nodige heeft te bieden vanuit het rijke verleden
met J.S. Bach die vele jaren in Leipzig in de
Thomaskerk heeft gewerkt. Een traditie die in
de Thomaskerk gekoesterd en in ere wordt
gehouden met een programma waar je als
liefhebber van kerkmuziek je vingers bij aflikt.
Grondwet en rechtsstaat
In de week van ons verblijf was er in de media en op straat veel aandacht voor de viering
van 70 jaar Grondwet in de Bondsrepubliek.
Zo was er op TV een programma gewijd aan
de Grondwet, waarbij de studiogasten allerlei
vragen konden voorleggen aan een rechter
van wat bij ons dan Hoge Raad zou heten.
Het geeft aan welke waarde er aan de
Grondwet wordt gehecht.
In de stad was er op de markt een groot festijn. De SPD-burgemeester sprak, een voormalig lid van de beweging voor burgerrechten
in de DDR en later Europarlementariër vertelde dat zij in de DDR tot crimineel werd bestempeld door haar acties. De biertap ging
open en aan lange tafels werd er taart gegeten en gratis ijs voor de kinderen, ook dat
hoort bij een feest.
Opmerkelijk vond dat ik deze festiviteit door
de Pfarrerin van de Thomaskerk werd geopend en een deel van de jongenscantorij van
deze kerk zong daarbij enkele liederen (o.a.
Wie maar de goede God laat zorgen; dat
kwam wel binnen bij mij). Zoiets is in Nederland ondenkbaar, waar de kerk nauwelijks
geduld wordt bij publieke samenkomsten of
herdenkingen. Het moet vooral ‘algemeen’
blijven. Geloof is iets voor achter de voordeur
volgens een doorgeslagen liberaal denken.

In Duitsland wordt duidelijk waarde gehecht
aan de traditie, de waarden van humaniteit
waarvan de kerk al eeuwen de drager is.
Omgang met het verleden
Duitsland ziet zijn donkere kant in de geschiedenis onder ogen. Zo is het in Leipzig
gevestigde Zeitgeschichtliches Forum, een
museum met aandacht voor dictatuur en democratie na 1945,een toonbeeld voor een
goede omgang met het verleden.
In ons land blijkt het steeds weer moeilijk om
de zwarte bladzijden van ons land open te
leggen. Eindelijk komt er,om maar een heet
hangijzer te noemen,nu een gedegen onderzoek naar 400 jaar relatie van Nederland met
Indië (de oude Drees noemde de jaren 19451949 met de Indonesiëkwestie, waarin hij de
premier was: ‘vier jaar nachtmerrie’, Trouw 15
juni).
Zondag bezochten we een kerkdienst. We
waren met een handjevol mensen in een wat
troosteloze kerk in een buitenwijk van de
stad. De boodschap binnen de kerkmuren
was allesbehalve deprimerend. De enthousiaste Pfarrerin hield een mooi verhaal op zondag Kantate over de waarde van muziek aan
de hand van het verhaal van David die de
kwade geesten verdrijft bij Saul door zijn spel
op de lier.
Er werd een kanselboodschap van de bisschop voorgelezen, pal een week voor de Europese verkiezingen. Er klonk dankbaarheid
in door dat Duitsland ondanks de zwarte
bladzijden vanwege WO II en de Holocaust
weer in de Europese gemeenschap was opgenomen en er was een waarschuwing tegen
krachten die de democratie ondermijnen en
migranten in een kwaad daglicht stellen.
Ook weer een mooi voorbeeld van het onder
ogen zien van de schaduwkant van de geschiedenis en de les die daaruit geleerd kan
worden.
Het was een oproep om te gaan stemmen en
de democratie op deze wijze levend te houden en daarin verantwoordelijkheid te willen
nemen als christen en burger.
Al deze ervaringen gaan met me mee wanneer wij als gemeente en kerkenraad in de
context van ons dorp Eefde een manier zoeken om kerk en samenleving op elkaar te betrekken.
Ds. Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

datum en tijd

7 juli 2019 10.00

14 juli 2019 10.00

21 juli 2019 10.00

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

dr. H.E. Wevers,
Gorssel

groen

groen

groen

Binnenlands Diaconaat:
Vakantiepret voor kinderen in
armoede
Oicokrediet

De voedselbank
Zutphen

Stichting Hulp Letland

diaconale
collecte
2e collecte

Thema diensten

Kerkelijk Quotum

auto
ophaaldienst

A. Aalderink
514151

H.J. Zoerink
511989

J.L. Bosma
06-44500157

datum en tijd

28 juli 2019 10.00

4 augustus 2019 10.00

voorganger

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

11 augustus 2019
10.00
ds. A. Broekhuis

groen

groen

groen

Artsen zonder Grenzen

Diaconaal Quotum

Kerkinterieur

Plaatselijk Pastoraat

Kerk in Actie WereldDiaconaat: Onderwijs
in Afrika
Aanschaf liedboeken

J. Strijker
514828

A. Kloosterboer
540224

H. Slurink
515446

voorganger
Avondmaal zittende vorm
bijzonderheden
kleur

bijzonderheden
kleur
diaconale
collecte
2e collecte
auto
ophaaldienst

datum en tijd

18 augustus 2019 10.00

25 augustus 2019 10.00

voorganger

ds.T.J. Jansen Schoonhoven, ds.J. Fijn van Draat,
Doetinchem
Luykgestel

1 september 2019
10.00
ds. A.Broekhuis

groen

groen

Avondmaal
zittende vorm
groen

bijzonderheden
kleur
Pasman Manege

Stichting Eardrop

Stichting Tearfund

diaconale
collecte
2e collecte

Plaatselijk Kerkenwerk

Kerkelijk Quotum

auto
ophaaldienst

J. Brummelman
540224

Z.ter Mul
517866

Missionair:
Proef de kerk
H van ’t Veld
540394
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U kunt de kerkdienst op de zondag ook via de computer ontvangen.
https://kerkdienstgemist.nl/eefde
of gemiste uitzendingen via https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl bij “bekijk meer preken”.
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst.
Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?

DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk in Eefde, maandag 14.30
01 juli
ds. R. Hein
05 augustus
ds. A. Broekhuis
Iedereen is welkom.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve.

De Lunette Coehoornsingel 3 in Zutphen, vrijdag 15.30
05 juli
pastor R. Rijk
12 juli
ds. R. Heins
19 juli
pastor J. Havekes
26 juli
pastor R .van Veen
02 augustus
ds. D. van Alphen
09 augustus
ds. W. Stolte
16 augustus
pastor R. Rijk
23 augustus
pastor R. van Veen
30 augustus
ds. W. de Bruin
na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken.

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
13 juli
27 juli
10 augustus
24 augustus

mevrouw R. Roebers
pastor L. Versluis ( afscheidsdienst)
pastor R. Rijk
ds. L. van Prooyen-Schuurman

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
01 augustus
08 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus

ds. mv. I. Builtjes-Faber
ds. mv D. van Alphen
ds. W. Stolte
ds. W. de Bruin
ds. mv. A.J. de Hoop
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DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
De komende weken lezen we verder in het evangelie van Lucas.
Het kan zijn dat er tussendoor een dienst zal zijn met een wat andere inhoud, maar
daar zal ik dan melding van maken op de kerkbrieven.
Zondag 21 juli neemt collega Lieke Versluis afscheid als kerkelijk werker van onze
buurgemeente Gorssel/Epse. We hebben als collega’s van de oude gemeente Gorssel naast de Werkgemeenschap Zutphen-Lochem nog een eigen overleg.
Het was fijn en vrolijk samenwerken met Lieke die zo betrokken en belangstellend
was en inhoudelijk zoveel te bieden had in onze gesprekken als collega’s over ons
werk en over de wijze waarop ieder van ons daarin staat. Heerlijk voor haar om wat
dichter bij huis op een nieuwe werkplek voort te kunnen gaan. Vanaf deze plaats:
Lieke, vrede en alle goeds voor jou in Joure! Handdruk volgt.
ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
07 juli
14 juli
21 juli
28 juli
04 aug
11 aug
18 aug
25 aug
01 sept

Ali Kloosterboer/Dirkje van Zeijts/Diny Wagenvoort
Jannie Dijkerman/Jan Brummelman/ Truus Brummelman
Annie de Boer/Rikie Poelert/ Bea Vrouwerff
Annie Wichers/ Bolina Aalderink/Tinie Dijkman
Hans van ’t Veld/ Toos van ’t Veld/ Gerda van Zeijts
Homme Krol/Dirkje Markvoort/Bolina Aalderink
Joke Hogenkamp/Jan Bosma/Hannie Doevendans
Krijn Grotentraast/Toos Nijenhuis/Paul Zoerink
Toos Kuiken/Agnes van den Berg/Willy Pasman

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Bolina Aalderink, tel. 06-25516989
MEELEVEN

Gemeenteleden elders en weer thuis:
Op Randerode, Apeldoorn, verblijft mw. B. Dijkerman-Dijkerman
Op Huis ter Wegen, Warnsveld, verblijft mw. N. Bosschieter-Carpentier Alting
Op Spijkhoeve verblijft mw. J.H. G. Hesselink
Weer thuis na verblijf in het ziekenhuis: mw. G. Diepeveen-v.d. Bos

In Memoriam
We ontvingen als kerkenraad via de post drie berichten van overlijden.
Op 28 mei overleed in de leeftijd van 94 jaar Hendrika Willemina Johanna
Enserink, weduwe van Wim Enserink en vriendin van Jan Visscher (in
2013 overleden).
We gedenken haar als een vriendelijke en zachtaardige vrouw, betrokken bij onze gemeente
en de vieringen op Het Spijk.De begrafenis vond plaats op de begraafplaats te Gorssel.
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Geestelijk verzorger van Sutfene Regina van Veen leidde de afscheidsbijeenkomst.Correspondentieadres :J. Enserink, Nachtegaalstraat 35A, 7211 GM Eefde
Op 3 juni overleed in de leeftijd van 84 jaar Adriana Fredrika Landstra-Zweverink. Zij keerde
na vele jaren elders in ons land gewoond te hebben met haar man Anne weer terug naar
haar geboortestreek. Haar man overleed in 2013 en ze ging dapper voort en legde contacten
in de buurt en waardeerde alle aandacht vanuit de gemeente.
Haar laatste levensfase bracht ze door in het Hospice te Zutphen. We gedenken haar als
een vrouw die open en belangstellend was en betrokken op anderen.
De crematie vond plaats in de Omarming te Zutphen.
Correspondentieadres: R. Landstra, Noorderhaven 91, 8861 AM Harlingen
Voorts is bericht ontvangen van het overlijden van Aaltje Doornink-Bieleman, weduwe van
Bertus Doornink, die op 7 juni is overleden in de leeftijd van bijna 87 jaar.
Correspondentieadres: De Kamp 47,7245 BN Laren Gld.

Komen en gaan, mutaties tot en met 16 juni 2019
Ingekomen:
Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw J.M.A. Maillie – Kuipers.

Vertrokken:
Boedelhofweg 100 B: de heer en mevrouw L.J.J. Hoeve – Gietema.
Havekerweg 4 7211 DB: de heer L. Schouwstra.

Overleden:
Op 28 mei 2019: mevrouw H.W.J. Enserink – Enserink, Zutphenseweg 248 7211 EX.
Op 3 juni 2019: mevrouw A.F. Landstra – Zweverink, Bargeweg 16 7211 DC.
Op 7 juni 2019: mevrouw A. Doornink – Bieleman, Beeklaan 21 7211 DB.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
Gert Kale
KERKENRAAD

Uit de Kleine Kerkenraad
De Kleine Kerkenraad vergaderde op 11 juni. Het was verheugend gezien de beperkte mankracht van het college van kerkrentmeesters dat ook een kerkrentmeester aan tafel zat.
De vergadering werd geleid door uw predikant in zijn rol als assessor bij afwezigheid van de
voorzitter. Diaken Eelke Meijer offerde een avond op om deze te besteden aan het kerkenwerk door de notulen op te stellen en uit te werken, waaruit ik dankbaar put voor deze impressie.
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Het Start weekeinde werd besproken. Op zondag 15 september is de Startdienst met het
thema “Een goed verhaal”.
We maken gebruik van het materiaal dat ons vanuit Utrecht werd aangereikt door de landelijke kerk. Er is een speciale Startzondag website.
Op de zaterdag gaan we weer een activiteit aanbieden. Rie Roebers gaat met enkele bereidwillige gemeenteleden een wandeling uitzetten op maat van onze gemeente. Aan het
eind van het bescheiden traject zal er een ‘aangeklede’ nazit zijn in de kerk, waar ook de
niet-wandelaars van harte welkom zijn.
We hebben uitvoerig gesproken aan de hand van een document van de predikant over kaarsen in de kerk. Dat lijkt een zaak van onbeduidend belang, toch is het nuttig alles op een rij
te zetten: kaarsengebruik bij uitvaarten, de bestelling van kaarsen voor de Paaswake en de
Paaskaars zelf. Zo moet voor ambtsdragers en koster helder zijn wie dat doet en wie iets niet
hoeft te doen.
We krijgen op 10 juli bezoek van de Classispredikant dr. Jaap van Beelen. De visitatie in oude stijl bestaat niet meer. We krijgen als kerkenraad nu huisbezoek, een mooi gebaar van
onze Classispredikant. De kerkenraad bespreekt met hem wat vreugde geeft en waar de
zorgen liggen en waar mogelijkheden nog niet gezien zijn. De kerkenraad spreekt ook met
de Classispredikant een poosje in afwezigheid van de predikant, en er is een tweegesprek
van de Classispredikant met de predikant in huiselijke sfeer.
Op donderdag 5 september komt Jaantje Vink, voorheen gemeenteadviseur, op initiatief van
de diaconieën van Gorssel/Epse en Eefde op een avond spreken over keuzes in het collecterooster van 2020. Gemeenteleden zijn van harte welkom. Het is ons gezamenlijk geld.
Zowel vanuit de Taakgroep Pastoraat als de Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie klinken opgetogen verhalen over de gesprekken en gelukkig ook de besluiten voor intensievere samenwerking. We kunnen samen meer plannen uitwerken.
In het voorjaar van 2020 is er veel aandacht voor 75 jaar bevrijding met een expositie van
kunstwerken aan de hand van teksten van Bonhoeffer, er is een lezing op 24 maart over de
theoloog Bonhoeffer die door de Nazi’s werd terechtgesteld in april 1945.
U leest er straks meer over bij het aanbod op het ‘Gele vel’ dat in oktober zal verschijnen.
Het is fijn dat we in ons proces met Gorssel/Epse als taakgroepen zo goed bijgestaan worden door de Stuurgroep met Gerben Algra, Boudewijn Drewes en ouderling Ymte Groeneveld.
Natuurlijk moet er nog veel besproken worden en daar wordt u bij betrokken, als het gaat om
de voortgang van de samenwerking en het beleid t.a.v.de kerkdiensten en gebouwen.
Ds. Arie Broekhuis
ONZE LEZERS SCHRIJVEN

Een ontnuchterend sprookje op De
Voorst
Als doorgewinterde romanticus voel ik me
vaak geroepen om in sprookjes te geloven. Ik was dus welwillend toen cantor Nico Jansen ons vertelde dat dominee Arie
Broekhuis de Cantorij wilde mobiliseren
om te zingen op een trouwerij van een
jong stel. De twee waren voornemens zich
op landgoed De Voorst in de echt te verenigen en hadden dominee Arie uitgekozen om hen in te zegenen. Het ging maar
om drie bekende nummers uit het lied
boek, aldus Nico, waar we dus niet echt
op hoefden te oefenen. Ach, waarom niet,
reageerde de Cantorij collectief positief.
Gods lof uitzingen op een wereldgelijk-

vormig partycenter is weer eens wat anders. Zelf betrapte ik me op de vermetele
gedachte dat het jonge stel misschien ooit
nieuw leven in onze Ontmoetingskerk zou
kunnen brengen.
Hoe anders pakte het uit.

Op een zonovergoten zaterdag in juni zaten we zanglustig gereed in de voornaam
aangeklede trouwzaal van De Voorst, in
afwachting van het bruidspaar dat buiten
op het grasveld onder een schaduwrijk
tentje was overgeleverd aan een Lochemse trouwambtenaar van dienst.
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Het duurde een stief halfuurtje, zodat wij in
de trouwzaal alle gelegenheid hadden om
te mijmeren over de gloriedagen van het
landgoed dat koning-stadhouder Willem III
drie eeuwen terug voor zijn favoriete minnaar Arnold Joost van Keppel had laten
bouwen: een zondig liefdesnestje pur
sang.
Even voor de muzikale entree van het
bruidspaar-met-sleep hadden familie en
vrienden tegenover onze Cantorij plaats
genomen. Al bij ons eerste lied (Dit is een
morgen als ooit de eerste) werd duidelijk
welk vlees we in de kuip hadden. De genodigden vielen niet echt in bij deze christelijke schlager, hoewel de liturgie helder
was over hun veronderstelde inbreng bij
de verzen twee en drie.
Toen al begon ik nattigheid te voelen.
Bij het tweede lied (Zing nu de Heer, stem
allen in) kon ik met moeite wat spaarzame
lipbewegingen waarnemen. Of de bruiloftsgasten ooit hadden leren zingen, in elk
geval niet in een protestantse kerk. Wij
deden luidkeels ons best om hun gebrek
te compenseren, al had ik zelf ook moeite
met een tekst als Hij heeft het menselijk
geslacht in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
Wat voor moois en wijs hij precies zei
weet ik niet meer, maar van de preek en
de inzegening had Arie duidelijk werk gemaakt, met gepast gebruik van de brieven
die het bruidspaar elkaar op zijn verzoek
had geschreven. Ouderling Rie Roebers
overhandigde trouwkaars en bijbel, stijlvol
als vanouds.
Na de ceremonie, besloten met Wat de
toekomst brengen moge, informeerde ik of

het mij onbekende bruidspaar zich als lid
van de Ontmoetingskerk had gemeld. Bij
een glaasje hielp Arie Broekhuis mij uit de
droom. Het stel woonde in Nieuwegein,
was voor hem ook vreemd, en had op
zoek naar een romantische trouwlocatie
de keus op De Voorst laten vallen. Ze wilden per se protestants-christelijk trouwen
en hadden er een plaatselijke dominee bij
gezocht. Arie was de gelukkige. En wat
krijgt onze kerk daarvoor betaald, wilde ik
weten. Dat wist Arie zo niet, dat was voor
hem ook niet ter zake, want als predikant
was hij naar eigen zeggen inclusief. Trouwen, ook van wildvreemden, behoorde tot
zijn takenpakket. De term bijklussen was
voor hem niet van toepassing. Ook Rie
Roebers zei niet te weten wat het bruidspaar de kerk voor deze dienstverlening
schuldig was. Gebruikelijk voor niet-leden
is een bedrag tussen de 400 en 600 euro,
afhankelijk van aard en omvang, wist zij te
melden. Het bruidspaar zelf was niet voor
commentaar bereikbaar.
Een sprookje armer verliet ik het landgoed. Op het voorplein liep ik onze cantor
tegen het lijf, met een mand delicatessen
onder de arm. Van het bruidspaar voor de
Cantorij, glunderde Nico, die gaan we soldaat maken op onze laatste seizoensavond. Een paar weken later verraste hij
ons op de repetitieavond: er zat ook nog
een envelop met honderd euro in die
mand.
Loont het toch nog om zingend vreemd te
gaan.
Homme Krol

COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
26-mei
02-juni
09-juni
huwelijk Voorst
16-juni

€
€
€
€
€

99,00
705,14
171,90
148,30
109,60

Stichting Epafras
Havekedienst doel ovERWINms
Kerk in Aktie Hulp aan Syrische vluchtelingen
bestemming voor War Child
Alzheimer Nederland
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Collectedoelen
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ‘collecte [datum] en [doel]´.

Zondag 7 juli Kerk in Actie: Binnenlands
diaconaat
Vakantiepret voor kinderen in armoede
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit
op in armoede. Zij kunnen niet, zoals hun klasgenoten, op
vakantie. Zij hebben vaak geen vriendjes.
Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die meedoen met de actie Vakantietas. Ze willen er dit jaar, samen
met plaatselijke kerken, 5000 uitdelen. Kerk in Actie zorgt
voor de tassen, de kerken vullen die met leuke cadeautjes,
vooral voor buiten spelen zoals stoepkrijt, met kortingsbonnen voor bijv. een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Zo komen deze kinderen meer buiten en krijgen meer contact met andere kinderen.

Zondag 14 juli De Voedselbank Zutphen
Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de Voedselbank, o.a. door snel oplopende schulden vanwege hoge boetes en incassokosten voor
betalingsachterstanden. De landelijke Stichting Voedselbanken.NL stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon, solidariteit en het tegengaan van verspilling. De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren
en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties (kerken, serviceclubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen e.d.). De Voedselbank
verstrekt aan vrijwilligers en bestuur geen enkele beloning, alles is gebaseerd op uitsluitend
onbetaald werk. De diaconie van Eefde is al jaren verbonden met de Stichting Voedselbank
Zutphen ‘De Eetketen’. Wij leveren daar o.a. verse producten en
steunen met giften.

Zondag 21 juli Stichting Hulp Letland
Tijdens een reis door de Baltische staten werd de familie Mandersloot uit Gorssel geconfronteerd met de slechte levensomstandigheden van een groot deel van de bevolking. De behoefte ontstond hulp te bieden aan de allerarmsten (ouderen, werklozen, arme en gebroken
gezinnen).
De hulp startte in september 1998 en in 1999 werd de Stichting Hulp Letland opgericht. Het
is nog steeds nodig om deze groepen te ondersteunen. Dit gebeurt met hulp van de diaconie
van de Evangelisch-Lutherse Martin Lutherkerk in Saldus (Letland).

Zondag 28 juli Artsen zonder Grenzen
Wat doet Artsen zonder Grenzen? Ze geven in bijna alle oorlogs- en rampgebieden in de wereld directe medische hulp, van oorlogschirurgie tot hulp bij bevallingen. Ze voeren inentingscampagnes tegen mazelen en polio uit. Ze ondersteunen ziekenhuizen en medische
posten met medicijnen en medisch materiaal en training. Ze hebben een enorme expertise
opgebouwd over ebola en zij waren dan ook meteen weer op hun posten bij de nieuwe uitbraak begin dit jaar in Congo.
Ze zijn aanwezig in vluchtelingenkampen waar de situatie vaak nog erger is dan daarbuiten.
Daar delen ze hulpgoederen uit, zoals dekens, hygiënekits en noodvoedsel en ze leveren
naast medische ook psychosociale zorg. Ze zijn vaak als eersten aanwezig en vertrekken als
laatsten als de grond te heet onder de voeten wordt.
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Zondag 4 augustus Diaconaal Quotum
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale
deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken,
zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
De landelijke organisatie legt de plaatselijke kerken een vast bedrag op, dat zij elk jaar moeten afdragen voor deze doelen.

Zondag 11 augustus Kerk in Actie Werelddiaconaat
Onderwijs in Zuid Afrika
Een toekomst voor kansarme kinderen, die opgroeien in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De ouders,
als die er al zijn, kunnen niet voor hen zorgen.
Kerk in Actie werkt samen met christelijk organisaties die deze kinderen begeleiden en behoeden voor afglijden naar de criminaliteit.
Ze krijgen huiswerkbegeleiding en via bijbelonderwijs leren ze normen en waarden. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek,
en kunst. De jongerenwerkers/-werksters blijven bij de kinderen betrokken tot ze volwassen
zijn en op een goede plek zijn beland.

Zondag18 augustus Pasman Manege
De Pasmanmanege wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door de
Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. De dagelijkse leiding van de manege ligt bij de vier instructrices. De manege
stelt zich ten doel om de gehandicapte ruiters tegen een lager tarief te
laten paardrijden maar helaas wordt dat steeds moeilijker. Daarom
vragen ze mensen die de manege een warm hart toedragen de manege te steunen.

Zondag 25 augustus Stichting Eardrop
Wilt u een doof kind in Afrika laten horen?
Als u dat wilt, steun dan Stichting Eardrop. Ruim 30 jaar geleden gestart en nu gevestigd in
Apeldoorn. KNO-artsen uit heel Nederland hebben in Kenia en Ethiopië al meer dan 6000
dove kinderen geopereerd en ruim 500 lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid.
Voldoening is onze beloning, want Stichting Eardrop heeft geen kantoor en geen betaalde
krachten, alleen vrijwilligers. Wij krijgen geen cent subsidie en zijn dus afhankelijk van u.
Voor 11 euro kan een kind geopereerd worden! Dove kinderen hebben geen toekomst in
Afrika, dus zo’n operatie maakt het verschil van dag en nacht.

Zondag 1 september Stichting TEAR fund Nederland
Tear, internationaal bekend als TEAR fund (The Evangelical Alliance Relief), is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië e Latijns-Amerika. Het doel
van Tear is, mensen in de derde wereld mogelijkheden te bieden om te bouwen aan hun eigen leven en dat van hun kinderen. Dat proberen zij te bereiken door op materieel, sociaal
en geestelijk terrein hulp te bieden.
Tear voert zelf geen programma's of projecten uit, maar ondersteunt initiatieven van kerken
en christelijke organisaties ter plaatse, omdat deze beter in staat zijn om de lokale
(nood)situatie in te schatten en daarop in te spelen. Tear steunt haar partnerorganisaties met
kennis, fondsen en tijdelijk personeel en ontvangt van hen informatie die aangewend wordt
om Nederlanders bewust te maken van de problematiek in deze landen.
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Wie wil er meedenken bij de keuze van collectedoelen ?
De diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse hebben elkaar inmiddels een paar keer gesproken.Ook zijn er enkele speerpunten gekozen, waarmee zij gezamenlijk aan de slag gaan.
Eén van deze speerpunten is het opstellen van een gezamenlijk collecterooster voor het jaar
2020.In ons overleg bleek dat we graag eerst na willen denken over het beleid en de criteria
bij het kiezen van collectedoelen, voordat we het rooster daadwerkelijk gaan opstellen.
Er zijn immers heel veel terreinen en nog meer doelen en organisaties waar (financiële) ondersteuning gevraagd wordt.We zullen dus keuzes moeten maken.
Graag willen we u als gemeenteleden uit Eefde en Gorssel/Epse betrekken bij het vaststellen
van dit beleid.
Daarom nodigen wij geïnteresseerden van harte uit voor een bijeenkomst op
donderdag 5 sept. a.s. om 20:00 uur in De Brink in Gorssel.
Op deze avond zullen wij onder begeleiding van mevr. Jaantje Vink ( Kerk in Actie - consulent bij de PKN ) in een workshop-achtige aanpak tijdens het eerste deel van de avond criteria formuleren voor het selecteren van collectedoelen.
Vervolgens zullen wij tijdens het tweede deel ook concrete doelen gaan kiezen. Daarbij
wordt uiteraard ook gekeken naar het huidige beleid van de beide Diaconieën op dit punt.
Wanneer dit onderwerp u aanspreekt, geeft u zich dan vooraf even op bij één van de diakenen.
Met een hartelijke groet,
Diaconieën van de Protestantse Gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
7 juli:
14 juli:
21 juli:
28 juli:
4 augustus:
11 augustus:
18 augustus:
25 augustus:
1 september:

Oikokrediet
Thema diensten
Kerkelijk Quotum
Kerkinterieur
Plaatselijk Pastoraat
Aanschaf liedboeken
Plaatselijk Kerkenwerk
Kerkelijk Quotum
Collecte Proef de Kerk

Proef de kerk
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet
regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan
meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan
de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de
opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
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Een goed gesprek.
De Bijbel geeft ons een sleutel om
ons leven te begrijpen
“In gesprek met niet-gelovigen moeten
christenen zich niet opstellen als eigenaar
van de waarheid. Alles draait om een open
dialoog die begint met luisteren naar de
echte vragen die mensen hebben, nieuwe
vragen opwerpen, zoeker worden met de
zoekers.”
Aan het woord is Tomás Halík, roomskatholiek theoloog uit Tsjechië en schrijver
van theologische bestsellers als Geduld
met God (2011) en het recente Raak de
wonden aan.
Begin maart was hij in Nederland en sprak
met Maarten Vogelaar en Bas
van der
Graaf. Vogelaar is
pionier in
de Protestantse Kerk
in Amsterdam en richt zich op jonge mensen, onder
wie veel studenten. Van der Graaf begeleidt de veelal jonge pioniers in de hoofdstad. In hun werk zoeken zij de dialoog
met mensen die buiten de kerk staan.
Welke ervaring heeft u in de dialoog met
mensen die niet geloven?
“Ik groeide op in het seculiere, intellectuele
communistische Tsjechië, in een nietkerkelijk gezin. Tot mijn achttiende had ik
nooit praktiserende christenen ontmoet. Ik
vond mijn weg naar de kerk via christelijke
kunst: muziek, architectuur, beeldende
kunst, literatuur. Ik studeerde ondergronds
theologie en werd in het geheim tot priester gewijd. Als psychotherapeut werkte ik
met alcoholisten en drugsgebruikers, nu
werk ik veel met studenten. Ik ben gewend
het gesprek aan te gaan met mensen die
niet geloven. Ik ken hun vragen, hun taal.

De juiste manier om met hen in gesprek te
gaan is de dialoog. Dat begint met luisteren naar de echte vragen die ze hebben.
In ons antwoord kunnen we nieuwe vragen oproepen. Ook wij christenen zijn
zoekers.”
Welke taal is nodig voor deze dialoog?
“Veel taal die binnen de kerken wordt gebruikt is niet te volgen voor mensen daarbuiten. Onze nieuwe taal moet mooi zijn,
aardig, positief. God is schoonheid. Zelfs
niet-religieuze mensen zeggen als ze in de
natuur of cultuur iets moois zien: God, wat
mooi!
Het is belangrijk vragen te blijven stellen.
Ik vraag vaak aan niet-christenen: hoe ziet
die God, waar u niet in gelooft, eruit? Vaak
komen ze dan met beelden en ideeën van
een God waar ik ook niet in kan geloven.”
Welke taal geeft de Bijbel mee voor de
dialoog?
“Je kunt de Bijbel niet lezen als een boek
dat antwoord geeft op al je religieuze vragen. Het gaat erom ons leven en de bijbelverhalen met elkaar te verbinden. De
Bijbel geeft ons een sleutel om ons leven
te begrijpen. Ons leven geeft de sleutel
om de schat die in de Bijbel is verborgen
te ontdekken.
Maak van de Bijbel geen ideologie. Als ik
in de Bijbel een bepaalde uitspraak lees,
ga ik op zoek naar een tegenovergestelde
tekst. Dat lukt bijna altijd. Wij veranderen,
onze levens veranderen, en dat verandert
de manier waarop de tekst tot ons spreekt.
Jezus vertelde eenvoudige verhalen, vol
humor, vol verrassingen, geheimen.
Spring erin, heb het geduld en de moed
naar het geheim ervan te zoeken. Laat je
zekerheden gaan, stop nooit met zoeken.
Jezus nodigt ons uit om die diepte in te
gaan, in de dialoog met elkaar, met nietgelovigen, met jezelf.”
Bron: Woord@weg, mei 2019
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DIVERSE BERICHTEN

Appie Vriezekolk zingt op Zomeravondconcert
Eefde- Op woensdag 10 juli aanstaande sluit Muziekvereniging Concordia Eefde het muzikale jaar weer af met een Zomeravondconcert. Bijzondere gast dit jaar is de Gorsselse zanger
Appie Vriezekolk. Vriezekolk zal een aantal bekende nummers zingen met orkest. Het concert begint om 19.00 uur en wordt gegeven op het Triverseplein bij de Ontmoetingskerk. De
toegang is gratis. Wel wordt het publiek gevraagd een eigen (klap)stoel mee te nemen.
Vanaf 19.00 uur geeft de jeugd korte zeepkistoptredens en daarna speelt het harmonieorkest in
bijzondere bezetting. Dit jaar spelen namelijk 15
gastmuzikanten uit de hele regio mee in het orkest.
Verder presenteren zich ondernemers en verenigingen uit het dorp. Voor jong en oud is er plezier
en vertier: gezellige muziek, meezingen, koffiethee- taart, een glas wijn, een borrel en veel lekkers. Zo schenken bijvoorbeeld De vrouwen van
nu koffie en bakken taarten, is er wijn van Paul
Brasz en ijs van banketbakkerij Jolink.

DE INTERCITY-GROEP
Groep voor alleengaanden van 50+ voor bezinning en ontmoeting
Je woont in één van de plaatsen aan of dichtbij de spoorlijn Deventer – Arnhem
(Deventer, Colmschate, Schalkhaar, Epse, Gorssel, Eefde, Zutphen, Warnsveld, Brummen,
Spankeren, Dieren, Ellecom, De Steeg, Rheden, Velp, Rozendaal, Arnhem).
Je bent alleengaand, 50+ en je hebt behoefte aan op zijn tijd een goed gesprek en ontmoeting met andere alleengaanden. Het lijkt je leuk om met enige regelmaat als groep een kerkdienst te bezoeken en daarna nog met elkaar na te praten en samen te eten. Daarna nog
iets gezelligs doen behoort ook tot de mogelijkheden.
Dan is deze Intercity-groep wellicht iets voor jou.
Je kunt met de intercity reizen maar je kunt natuurlijk ook met de sprinter, fiets of auto komen.
Het komend seizoen( 2019-2020) zal de intercity stoppen in de volgende plaatsen:
1 september Gorssel
13 oktober
Zutphen (Lutherse kerk)
8 december De Steeg
12 januari
Arnhem (Salvatorkerk)
8 maart
Zutphen (De Wijngaard)
5 april
Deventer
10 mei
Velp
19 juli
Dieren (Zomerexpress)
Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij:
ds. Kees Bochanen predikant Protestantse Gemeente Dieren,0570-618328, ma.t/m vr. van
08.45 – 09.15
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Uitnodiging voor het verrassingsreisje van de diaconie
Binnenkort is het weer zo ver. Het jaarlijkse verrassingsreisje!
Dit jaar zal het plaatsvinden op vrijdag 23 augustus a.s.
We verzamelen om half tien in de kerk en drinken daar eerst koffie.
We vertrekken om 10.00 uur en zo rond 15.30 uur zijn we terug bij de
kerk. Daar genieten we nog even na onder het genot van een hapje en een drankje.
De kosten voor deze dag bedrag 35 ὰ 40 euro pp. afhankelijk van de activiteit die we gaan
ondernemen.
We hopen ook dit jaar weer op voldoende deelname!
Nadere informatie en opgave uiterlijk 9 augustus bij:
Adri Kloosterboer tel: 540204,email Kloosterhofke@hetnet.nl
Jannie Zoerink tel:
0642514064 email janniezoerink@xs4all.nl
Graag elkaar via mond-op-mond-reclame enthousiast maken voor dit reisje.
Adri Kloosterboer en Jannie Zoerink

De ene vrede is de andere niet
De titel van de preek die ds. Dick van Doorn hield op 26 mei j.l. naar aanleiding van de
Schriftlezing uit Johannes 14: 15 t/m 31. Dat riep bij sommige kerkgangers vragen op en ook
het verzoek om de afbeeldingen die hij erbij had getekend in Kerkvenster op te nemen. Dat
laatste kan helaas niet, want die zijn niet beschikbaar, maar ik zal proberen heel in het kort
de drie vormen van vrede zoals uitgelegd hier samen te vatten.
1) Ons woord Vrede stamt uit het Oud-Saksisch en komt van Frithu of Fridhu. Het slaat
op een zekere harmonie binnen de familie of stamverband, waarin je dus veilig bent.
Dat impliceert dus meteen dat die vrede naar buiten wel verdedigd moet worden.
Als tekening had ds. Van Doorn daarbij een pallissade: een ommuurde ruimte met
een hoge houten schutting, een gracht daaromheen en een ophaalbrug.
2) Het bijbelse, oud-testamentische woord Vrede stamt uit het Hebreeuws, Sjaloom en
heeft veel meer een lading van goedmaken, aanvullen, het genoeg van de overvloed
willen delen. Een beweging naar de ander toe, geïllustreerd door een volle kan die
uitgeschonken wordt.
3) Het nieuw-testamentische woord Vrede komt van het Griekse woord Eirènè, ons
woord Irene. Dat is een mystiek en spiritueel woord en wil iets van Eenheid uitdrukken. Vrede als Eenheid tussen God en Jezus, (heel typisch voor het Johannesevangelie) en tussen Jezus en zijn discipelen en - in het verlengde daarvan - met
ons. Dit werd grafisch uitgedrukt als een hart in een hart.
De vraag hierbij is: welk vredesaccent speelt het meest in mijn eigen leven?
- dat verdedigende, dus verdringende,
- dat schenkende van je eigen overvloed of talent, dus solidariteit,
- dat streven naar de eenheid met God en je naaste?
Want: de ene vrede is de andere niet.

Maps Adriaanse

Examens
De spannende tijd voor allen die (eind)examen hebben gedaan zit erop. Er hingen gelukkig
veel schooltassen in Eefde. Geslaagden: hartelijk gefeliciteerd
met jullie succes.
En zij die nog een herexamen moeten doen: sterkte en goede
moed als je het bericht hebt gekregen dat je ondanks veel moeite en inspanning niet geslaagd bent. Zet’m op en ga er nog een
keer extra tegenaan bij een eventuele herkansing.
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De groene bak vraagt om vulling
In het vorige nummer stond de mededeling dat de diaconie in de hal een groene bak heeft
geplaatst.
Hierin kunt u al uw gebruikte toners, inktcartridges en oude mobieltjes kwijt. Kerk in Actie
heeft een afspraak met de organisatie Eko ccc die ervoor betaalt en de producten op verantwoorde manier opnieuw bruikbaar maakt of sloopt.
De cartridges worden, indien nog bruikbaar, opnieuw gevuld en verkocht en anders op
verantwoorde manier gedemonteerd en de achtergebleven inkt komt niet willekeurig via de
grijze container in het afval terecht.
Wist u dat een van de redenen waarom er in Centraal Afrika, o.a. Congo altijd oorlogen en
opstanden zijn? Dat gaat om het bezit van mijnen waarin zeldzame metalen zitten die nodig
zijn voor onder andere mobiele telefoons. Met de snelle ontwikkeling van de smartphone,
waarvan bijna elk jaar een nieuw model uitkomt, moeten er duizenden ‘oude’ mobieltjes
ongebruikt in laden en kasten liggen. Als die worden ingeleverd worden die zeldzame, dure
metalen daaruit teruggewonnen. Dat geldt ook voor oud model mobieltjes, die nog niet
‘smart’ waren. Het mes snijdt aan drie kanten: Kerk in Actie krijgt tot wel € 3,50 voor elk ingeleverd mobieltje, de metalen die worden hergebruikt zorgen dat er minder nieuwe metalen
hoeven te worden gemijnd (slavenarbeid!) en de andere (kunst)stoffen worden ook op verantwoorde wijze gerecycled, waardoor het milieu minder vervuild wordt. De doos kan in Deventer worden ingeleverd, dus we hoeven er niet ver voor te rijden.
Redenen te over om thuis eens door uw kasten te gaan en de bak snel te vullen, zodat we
hem kunnen wegbrengen en inruilen voor een nieuwe.

Postzegels en kaarten
De groene bak staat naast de bekende bak voor kaarten en postzegels .Die valt nu minder
op, maar ook deze vraagt om vulling. In de vakantietijd krijgt u misschien meer kaarten dan
anders. Het is een kleine moeite om de postzegels van de enveloppen uit te knippen en in
een oude envelop in de bus te deponeren. Ook oude ansichtkaarten en geboortekaartjes zijn
welkom. Vorig jaar leverde dat voor Kerk in Actie en de GZB toch weer bijna € 29000 op,
zeker de kleine moeite waard!
Hartelijk dank voor ieders medewerking.

Iconen Tentoonstelling
In de Ontmoetingskerk van zondag 29 september t/m zondag 13 oktober 2019.
Iconen, geschilderd of geborduurd door mensen uit eigen dorp! Van harte aanbevolen door
de werkgroep Ontmoeting en inspiratie
Icoon: vanuit het Grieks is de betekenis tekening of heilige voorstelling. Wat zijn iconen?
Waar komen ze oorspronkelijk vandaan?Wat is het verhaal of betekenis achter de voorstelling?Waar dienen ze toe?
Het ligt in de bedoeling daar uitleg over te geven in de kerkdienst van 29 september .Na de
kerkdienst is de tentoonstelling drie zondagen te bezoeken tot 16.00 uur.

Gratis vakantieboekje
Of u nu op vakantie gaat of thuisblijft deze zomer, het vakantieboekje Op reis met Petrus
biedt 28 dagen lang Bijbelse inspiratie. Vraag het
boekje met bijbelteksten, ((gespreks)vragen en tips nu
gratis aanviawww.protestantsekerk.nl/vakantieboekje.
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Openluchtdienst op landgoed ‘t Haveke
Wat hebben we weer een super mooie openluchtdienst gehad op 2 juni jl.
Het thema was FEEST!
En dat hebben ze geweten op het landgoed.
Het hele weekend was er feest omdat de jongste
dochter van de familie von Wedel op zaterdag 1
juni getrouwd is.
Het weer werkte prima
mee, het was haast te
warm, de locatie zoals
gewoonlijk prachtig.
We konden gelukkig gebruik maken van de tenten die ook bij de bruiloft gebruikt zijn.
Ds. Wilma Klein nam ons mee in het verhaal van Ester en we luisterden naar de mooie ondersteuning van de muziek van Juliana en
het gelegenheidskoortje van Broer de Boer.
We mochten meedansen met de Majemdans (regendans).
De kinderen hebben mooie slingers gemaakt.
Al met al weer een dienst om fijn op terug te kijken.
Er waren zo’n 240 bezoekers. De collecte
was dit keer bestemd
voor de ovERWINms.
We hebben het mooie bedrag opgehaald van
705,14 euro.
Alle mensen die hebben meegewerkt om dit weer
tot een succes te maken hartelijk bedankt!
Wij als commissie kijken terug met tevredenheid.
Namens de commissie, Jannie Zoerink

Tip voor de vakantie: de tuinen van Paleis het Loo
De komende jaren wordt in Paleis het Loo in Apeldoorn
gewerkt aan een grootschalige vernieuwing en verbouwing. Tegelijk met deze renovatie vindt een ondergrondse uitbreiding plaats. Het paleis zelf is voor bezoekers
gesloten, maar de stallen, koetshuizen, de tuinen en het
park zijn wel toegankelijk. En vanaf het dak van het paleis, bereikbaar via de lift of de trap, kunnen bezoekers
de bouwwerkzaamheden volgen.
In het paleispark achter de colonnades is een Oranjewandeling uitgezet. Dit romantische
landschapspark met kronkelende paden en veel soorten bomen is aan het begin van de 19e
eeuw ontworpen. De Oranjewandeling leidt u langs de bijzondere plekken die herinneren aan
de Oranjes, die eeuwenlang van dit park gebruik hebben gemaakt.
Daar vindt u de rustplaatsen met mozaiekwand, de herdenkingszuil ‘Jong Nederland’, het
badpaviljoen bij het meer waarin werd gezwommen, verschillende bruggen, het boothuisje,
het theepaviljoen en nog meer.
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Kerk op vakantie
De vakantie is geboekt, de bestemming ligt vast. Alleen, welke kerk in de buurt van ons vakantieadres kunnen we bezoeken?
Bent u op zoek naar een Nederlandstalige kerkdienst niet
ver van uw buitenlandse vakantieoord? Op de website
Kerkdiensten-buitenland.nl vindt u informatie over kerkdiensten in verschillende Europese landen, Cura çao en
Zuid-Afrika.
Vakantie in eigen land: via
www.protestantsekerk.nl/kerkzoeker vindt u alle gegevens van kerkdiensten in Nederland.

Vakantiewensen
Voor iedereen die op vakantie gaat: een fijne tijd, veel plezier en ontspanning en gezond en
wel weer terug.
Voor iedereen die thuisblijft: geniet zoveel mogelijk van al het
moois in uw eigen omgeving en doe eens iets wat u nog
nooit heeft gedaan: een museum bezoeken, naar een (openlucht) concert, naar de galerie in uw eigen straat, of een ijsje,
een kopje thee of koffie op een terrasje - ja, dat mag ook in
uw eigen dorp!
Ook een idee: zoek iemand op die ook (alleen) thuis zit en
maak het samen gezellig!

Vakantie viéren zegt het expliciet,
na noeste arbeid is er rust verdiend.
Vakantie, een ontspanning die ons dient,
een vrij zijn, waar men veelal van geniet.
Genieten van de zon, de zee, gebied
van bergen, bossen, meren of misschien
wordt het geplande plan opnieuw herzien
en gaan we eens een keertje niét, eens niet
die overvolle wegen, het verkeer,
die ellenlange files, drukke plekken;
de ligstoel in de tuin, die ligt ons meer,
gewilde weelde van eens niet vertrekken, genieten van de vrede van de Heer,
met Wie een weelde we aan rust ontdekken.

Bron: www.gedichtensite.nl/christelijke gedichten
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Aan tafel!
Samen koken, eten en delen
Een boekje uitgegeven door Kerk in Actie.
Op de achterkant:
Geloven in delen
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen
wat ons gegeven is. Om in Nederland en
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot
hun recht te laten komen.
Wat we doen
Werelwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. In Nederland en in bijna zestig andere landen steunen we honderden projecten. Die richten zich vooral op:
- Geloven tegen de verdrukking in.
We steunen actieve geloofsgemeenschappen die bruggen bouwen en werken aan verzoening. Vooral waar conflicten of spanningen een religieus stempel dragen, spelen deze gemeenschappen een onmisbare rol.
- Versterken van lokale (geloofs)gemeenschappen.
Wereldwijd zetten lokale kerken en organisaties zich in voor kwetsbare mensen. Ze delen
niet alleen geld en goed, maar ook geloof, ambities en inspiratie. Zo krijgen mensen weer
hoop en perspectief.
- Noodhulp voor, tijdens en na rampen.
Vaak worden de meest kwetsbare mensen als eerste getroffen bij een ramp of conflict.
Daarom kan noodhulp niet zonder wederopbouw. Ramppreventie heeft als doel om schade
in de toekomst te beperken.
- Kinderen in de Knel.
We bieden hoop aan kinderen die misbruikt of uitgebuit worden, op de vlucht zijn of in armoede leven. De nadruk ligt hierbij op het opkomen voor hun rechten.
Het is een heel inspirerend boekje, in een handig vierkant formaat, met 33 recepten (en
heerlijke illustraties) uit landen waar Kerk in Actie samenwerkt met lokale partners. Ook over
die landen en de partners wordt het een en ander verteld, evenals over het voornaamste ingrediënt van een recept uit dat land: waar komt het oorspronkelijk vandaan, wat kun je ermee. Gratis te bestellen via webwinkel.pkn.nl/kerk-in-actie-kookboek-aan-tafel
Een voorbeeld van een recept staat op de volgende pagina.

Vakantie thuis aan tafel: Pinda-tomatensoep
De pinda komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Door ontdekkingsreizigers en kolonisatie
maakte de rest van de wereld kennis met de pinda. In Afrika kregen ze al snel door dat de
pinda een belangrijke voedselbron was, die het goed deed op schrale grond.
Zuid-Afrika is een van de belangrijkste pinda-producerende landen. Pinda’s worden ook wel
aardnoten genoemd. Het zijn eigenlijk geen noten, maar zaden van de pindaplant. De pinda
is over de hele wereld geliefd en wordt in tal van nationale keukens gebruikt. In Afrika maken
ze er heerlijk soep van. Het mooie is dat de pinda niet alleen erg lekker is, maar ook nog
eens vol vezels, vitaminen en mineralen zit.

20

Voor- en lunchgerecht voor 4 personen.

Ingrediënten
Olie om te bakken
2 uien, gesnipperd
2 knoflooktenen, fijngehakt
Ca. 5 cm gember, geschild en fijngehakt
1 tl gemalen koriander
Snufje cayennepeper
1 el bruine suiker
1 l kippenbouillon
150 g pindakaas

2 blikken (800 g) tomatenblokjes
Peper en zout
2 el crème fraiche
2 lente-uitjes, in ringetjes gesneden
1 rode chilipeper, in ringetjes gesneden
Handje ongezouten pinda’s, grofgehakt
Eventueel cassavechips of emping voor
erbij

Verhit een scheutje olie in een soeppan met dikke bodem. Bak de uien boven matig vuur tot
ze glazig zijn. Voeg de knoflook en gember toe en bak nog 2 minuten. Doe de gemalen koriander, cayennepeper en suiker erbij en bak kort mee. Schenk de bouillon erbij en breng tegen de kook aan. Draai het vuur lager en roer de pindakaas en de tomatenblokjes erdoor.
Laat de soep 10 minuten zachtjes doorkoken en roer het geheel geregeld door. Proef de
soep en breng op smaak met peper en zout. Verdeel de soep over de kommen en garneer
met de crème fraiche, lente-ui, rode peper en pinda’s. Serveer de pinda-tomatensoep en
geef er eventueel wat cassavechips of emping bij.
TIP: de soep kunt u prima een dag eerder maken. U hoeft hem dan alleen nog maar even
kort op te warmen.

Eet smakelijk!!
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Nieuws uit de Wereldwinkel
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde
Juli: begin van de vakantie.Bedankjes voor de juffen en meesters (geef eens iets origineels, zoals een modelfiets, - auto
of -scooter), eindejaarsfeestjes, vakantiebaantjes en erop uit:
het gebeurt allemaal deze maand. Daar hoort een nieuwe uitrusting bij: fietstassen en rugzakjes, voor de kinderenvilten tasjes, natuurlijk doppers en
thermodoppers, wandel- en fietsroutes, zadeldekjes voor regendagen, lekkere repen voor
onderweg. En alles ook nog eens fairtrade en van gerecycled materiaal, dus goed voor het
milieu: wat wil je nog meer? Mooi ingepakt? Doen we ook. Op verzoek in het Spijk aan huis
geleverd binnen 24 uur.
In augustus krijgen de dromenvangers speciale aandacht. Deze mooie hangers, die slechte
dromen vangen in hun web en de goede dromen door laten, zijn in veel kleuren en
maten te krijgen Hang ze boven of in de buurt van je bed en je slaapt beter! Raamhangers
met figuren in prachtige kleuren, vooral als de zon er doorheen schijnt, zijn ook een lust voor
het oog. Om echt van te genieten in de stille avonden of de vroege ochtendzon .Deze zomer
staan we weer elke tweede woensdag van de maand op de middagmarkt in Eefde .U bent
daar van harte welkom en verder zien we u graag in de winkel aan de Schoolstraat17A.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662. Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl. Volg ons ook op facebook:
wereld winkel Eefde.
Wereldwinkel Eefde, voor (h)eerlijke cadeaus.

ACTIVITEITEN

Agenda:

 Woensdag 10 juli – 10.00 uur Bezoek aan de kerkenraad van de Classispredikant dr. Jaap van Beelen – Goedhartkamer
 Dinsdag 16 juli 19.30 uur Startdienst III in de Goedhartkamer
 Zondag 21 juli – afscheid kerkelijk werker Lieke Versluis van PG Gorssel/Epse
 Woensdag 28 augustus 19.30 uur Kerkenraad in de Goedhartkamer

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 20 augustus 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Bolina Aalderink, Schoolstraat 64 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel.06-25516989)
 Donderdag 22 augustus om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink
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KLEURPLAAT VOOR DE KINDEREN

FIJNE VAKANTIE!

