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

COLLEGE VAN DIAKENEN

KERKDIENSTEN
Elke zondag: 10.00 uur.
Mogelijkheid van kerkbezoek: zie overzicht Diensten en
Website
Voor live-uitzendingen en terugkijken:
Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl
_________________________________________________________

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

ONTMOETING & INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Koster: Mw. M.(Margarethe) Massink
: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl
Kosterstelefoon

 06-83159867

 511819

Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries
: gtkadevr@gmail.com

_________________________________________________________

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)
_________________________________________________________

PREDIKANT

Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis

 06 15620782

Vacant

Koffieconcertcommissie
Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte

Dhr. K. Ornée, : ornee001@kpnmail.nl

 542305

 474393
 06-25044095

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Voorzitter: Vacant
: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo
 541318
: monique.dolman@outlook.com
Penningmeester: Mw. D. Thiemann-Slotboom
 545311

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

KERKENRAAD
Voorzitter: Mw. T. Drewes
 510512
: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl
Scriba: Mw. M. E. Adriaanse
 542808
: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde
Afstemming Taakgroepen: Mw. B. Aalderink (ouderling)
: bolinakeukenmeester@hotmail.com
 06 25516989
_________________________________________________________

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvanger Protestantse gemeente Eefde:
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink
 : mbocktingPGE@hetnet.nl
Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis

 494009
 06 46750510

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)
 474393

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

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

 474393
 06 25044095

Mw. M. Fomenko (ouderling eredienst)
 06-41662670
: marijkefomenko@hotmail.com
Bloemenwerkgroep (voor de eredienst)
Mw. N. Roeterdink, : roete094@planet.nl
 540976

Cantor-organist
Dhr. N. Jansen

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

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

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

Kerkbrief

 06-21563940

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

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

 540609

Kerkvenster

 06-14867210

Organist
Mw. T. Hinloopen

Kerkelijke ledenadministratie

 512610

Website ontmoetingskerk
 542430

Berichten sturen naar:
: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink

 548830
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KERKVENSTER
juli/augustus 2021

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

Van de redactie

Een nieuw Kerkvenster voor de zomerperiode …..
We kunnen elkaar weer ontmoeten en de kerk is weer
open!

Redactie:
Bolina Aalderink
Maps Adriaanse
Laura van der Burg (voorblad)
Annie Nijenhuis
Anneke Nijkamp
Arie Zuidema

Wij wensen iedereen een mooie, groene en gezegende
zomer!

Eindredactie:
Boudewijn Drewes
Jannie Zoerink :06-42514064

Beste lezers,

Boudewijn Drewes

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

Hof van Lof, voor een moment van ontspanning en bezinning

INHOUD

blz

OVERWEGING
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
DIENSTEN IN DE OMGEVING
KERKENRAAD
GEMEENTEMIDDAG / -AVOND
COLLEGES
TAAKGROEPEN
EXPOSITIE BONHOEFFER
ZONNEBAD
DIVERSE BERICHTEN
AGENDA

4
5
6
8
10
11
17
18
20
21
24

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
16 augustus 20.00 uur sturen
naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactie-vergadering:
Vrijdag 19 augustus 9.30 uur
Distributie: donderdag 26 aug.
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OVERWEGING

Al meer dan 100 jaar zijn ze een vertrouwd
beeld in het landschap: de ‘paddenstoel.’ Die
guitige wegwijzers die je helpen de juiste
weg te vinden. In ons eigen leven zien we ze
ook nogal eens staan. Op kruispunten ergens
overdag of middenin de week. Alleen staan
er dan geen plaatsnamen op, maar staat er
van alles op dat we nog willen, kunnen, of
voor ons gevoel zouden moeten doen.
Normaal gesproken is dat al lastig genoeg
voor ons. We komen vaak tijd tekort en de
gedachte ‘ik heb nog zoveel te doen’ is
dikwijls onze bijrijder onderweg.
Het voorbije jaar bezorgde corona ons daar
een ander hoofdbreken bij. Menige weg in
ons dagelijks leven bleek nu opeens
afgesloten te zijn. Van een leventje waarin je
van gekkigheid niet wist hoe je alle ballen
hoog moest houden belandde je in een
leventje waarin je gek werd omdat je nu in
een veel kleinere leefomgeving allerlei
balletjes hoog moest zien te houden. Als we
ergens onderhand wel aan toe zijn, dan is
het aan ontspanning.
Dat brengt mij bij die ‘paddenstoel’ die op
kruispunten in ons leven staat. Gun het
jezelf eens om gewoon bovenop zo’n
‘paddenstoel’ te gaan zitten. Niet doorrennen van de ene naar de andere kant,
maar je gemak nemen bovenop al die
verwachtingen en verplichtingen die je
ervaart of jezelf oplegt. Om te kunnen
bepalen welke kant je nu werkelijk het beste
op kunt gaan.

WOORD UIT DE REGIO

Ik reik je daarbij graag een Afrikaanse
zegenbede aan, goed voor een glimlach om
je mond; een knipoog van de hemel voor jou
op je weg:
Ik bid dat de Heer je zegent,
dat hij je voeten laat dansen
en je armen sterk maakt,
dat hij je hart met tederheid vult
en je ogen met pretlichtjes.
Vrede en alle goeds,
ds. Chris Kors
vanaf 23 mei 2021 predikant van de Nieuwe
Kerkgemeente te Middelburg
(tot en met 9 mei predikant van de
Protestantse gemeente te AngerloDoesburg)

Reageren? Mail naar: chris.kors@gmail.com
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
Datum en tijd
Voorganger

27 juni
10 uur
Ds. H. Nekeman, Olst

Bijzonderheden

juli - augustus 2021

4 juli
10 uur
Dr. M.Th. Hilhorst, Almen
Gezamenlijke dienst met
Gorssel/Epse in Eefde
groen
Kerk in Actie – Actie
Vakantietas.

11 juli
10 uur
Mevr. S. Bijzet, Laren

Kleur
1e Collecte
Diaconie

groen
Hospice Zutphen.

2e Collecte CvK

Kerkinterieur

Oikokrediet

Thema-diensten

Autorijdienst

J. Brummelman
0575 540224

A. Kloosterboer
0575 540204

H. van ‘t Veld
0575 540394

Datum en tijd

18 juli

Voorganger

Ds. J. Kool, Vorden

Ds. S.M.A. Wevers-van
der Feltz, Gorssel

Dr. M.Th. Hilhorst,
Almen
Gezamenlijke dienst met
Gorssel/Epse in Gorssel

Kleur
1e Collecte
Diaconie

groen

groen

Hart voor Kinderen

groen
Kerk en Vluchteling
Zutphen eo.

2e Collecte CvK

Kerkelijk Quotum

Kerkinterieur

Autorijdienst

W. Volkers
0575 512610

E. van Zeijts
0575 473336

Noodhulp, Syrische
vluchtelingen
Libanon/Jordanië
A. Aalderink
06 51 52 23 71

10 uur

25 juli

groen
Stichting Naaste

10 uur 1 augustus

Bijzonderheden

10 uur

Samen in actie tegen
corona, giro 555

U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terug kijken. Ga op internet naar:
“kerkdienst gemist” en kies: Eefde. Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerkeefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken en de kerkbrief met de orde van dienst
vinden.
Autorijdienst: graag de chauffeur bellen voor 10 uur ’s zaterdags, of eerder. Denk aan het
mondkapje in de auto.
NB. Raadpleeg de kerkbrief of de website voor actuele informatie i.v.m. corona!
Daar leest u of u zich moet aanmelden voor de kerkdienst. En of er een mondkapje gedragen
moet worden bij binnenkomst en wanneer er weer koffiedrinken is na de dienst.
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DIENSTEN
IN ONTMOETINGSKERK
DE OMGEVING
DIENSTEN
IN DE
Datum en tijd
Voorganger

augustus 2021

8 augustus
10 uur
Ds. M. Schepers

15 augustus
10 uur
Ds. R.G.E. Lutmers, Den
Haag

22 augustus
10 uur
Ds. J. van Pijkeren,
Lochem

groen
UAF Studiefonds
(Universitair
Asielfonds)
Aanschaf Liedboeken

groen
Stichting Lepra-zending
Nederland

groen
Kerk in Actie – St. De
Kleine Arbeider

Zending, Pakistan

Beeld en Geluid

H.J. Zoerink
06 12 65 89 24

J.L. Bosma
06 44 50 01 57

J. Strijker
06 21 94 07 42

Bijzonderheden
Kleur
1e Collecte
Diaconie
2e Collecte CvK
Autorijdienst

DIENSTEN IN DE OMGEVING
Oecumenische middagpauze-diensten
elke donderdag 12.15-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen

Dienst in Het Spijk
op de 1e maandag 14.30 uur, restaurant
De maandelijkse kerkdiensten op het Spijk
gaan vanaf maandag, 5 juli weer van start.
Aanvang 14.30 uur in het restaurant. Na
afloop ook weer samen iets drinken.
Voorgangers zijn voorlopig nog de
geestelijke verzorgers van Sensire.
Als de versoepelingen doorgaan zijn gasten
weer van harte welkom.

01 juli pastor G. Pols
08 juli ds. I. Pijpers-Hoogendoorn
15 juli ds. W. Stolte
22 juli ds. D. Van Alphen-Ubbens
29 juli mevr. R. Bekkers
05 aug ?
12 aug ds. S.A. Meijer
19 aug pastor G.Pols
26 aug ds. W. Stolte
Diensten in De Borkel
op zaterdag 16.00 uur
geen opgave
De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave
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Beste mensen uit Almen, Eefde,
Gorssel/Epse en Harfsen
Op 13 juni jl. hebben we een ‘digitale
openlucht-dienst’ gehad met opnamen
vanaf landgoed ’t Haveke in Eefde. De dienst
werd gedraaid vanuit Gorssel. Voorgangster
was Jenny Mooij.
Alles was van tevoren op ‘t Landgoed in
gedeelten opgenomen. De familie Beltman
heeft de prachtige opnamen gemaakt en aan
elkaar gemonteerd. Super mooi gedaan!
We hebben vele leuke reacties hierover
gehad.
Mocht u het gemist hebben en denken ik wil
dit ook wel eens zien. U kunt het bekijken op
www.kerkdienstgemist.nl en zoeken op
Gorssel, datum 13 juni.
In het volgende kerkvenster zullen we
vermelden wat de opbrengsten van de
collecten zijn geweest.
Tevens een dankjewel voor de mensen die
meewerkten aan de interviews, de samenspraak, de ouderling van dienst Nel Oolman,
zangers en zangeressen o.l.v. Broer de Boer,
de zondagschool Harfsen voor het verzorgen
van een filmpje, de zorgboerderij Harfsen
ook voor het verzorgen van een filmpje, de
fam. Von Wedel voor het beschikbaar stellen

van het landgoed en de medewerkers van de
commissie. De kerk van Gorssel en de koster
Bernard van Dijk.
Kortom om niemand te vergeten, iedereen
bedankt!
Misschien nog leuk om te vermelden: via
Eefde hebben er 80 IP adressen/computers
ingelogd om mee te kijken en achteraf nog
54.
Vanuit Gorssel hebben er 128 live
meegekeken en achteraf 68. Mooie
aantallen.
Namens de commissie, Jannie Zoerink
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KERKENRAAD

Uit de kerkenraad
De kerkenraad kwam op 10 juni fysiek bij
elkaar in de kerkzaal. Het is nog niet ideaal
zo. Met zo’n 12 personen in een grote cirkel
(met 1,5 m tussen de stoelen en iedereen
een eigen tafel) is de verstaanbaarheid niet
optimaal, maar we vinden dit toch beter dan
via het scherm.
We hadden die avond 3 gasten: Henriëtte
Groeneveld als kandidaat diaken (bevestiging hopelijk op 20 juni, daar kunt u bij
zijn!) en naast Bolina die er al als KR-lid was,
de twee andere Eefdese leden van het
coördinatieteam: Ben Wagenvoort en
Eduard Groen. De aanleiding was een mail
die namens het team aan de twee voorzitters was gestuurd met een planning voor
de komende 2 jaar en een vraag.
Marijke inspireerde ons tijdens de opening
door Pinksteren nog een keer erbij te halen:
de Geest van Hoop geeft zin aan alles wat
wij doen.
De leden van het coördinatieteam vertelden
dat de onderlinge sfeer binnen het team
heel goed is. Ze zijn begonnen met afspraken te maken met die taakgroepen die al
samenwerken en/of momenteel al voldoende bemenst zijn, om te inventariseren. De
planning die is toegezonden lijkt strak, maar
als het nodig is, kan daarvan worden afgeweken. Mocht dat gebeuren, dan zal de
kerkenraad daarover worden geïnformeerd.
In de gestuurde mail wordt gesproken over
een 10e beleidspunt. Gerefereerd wordt aan
de 10 punten uit het rapport van de stuurgroep. De voorzitter maakt hierop duidelijk
dat de 10 punten uit het rapport geen
beleidspunten zijn, want daaraan zouden
dan besluiten van de beide kerkenraden ten

grondslag moeten liggen. Dat is niet het
geval: de 10 punten staan voor geuite
verlangens en wel verlangens van de
gemeenten. In de intentieverklaring, die
door de kerkenraden is geaccordeerd en
door de gemeenten is goedgekeurd, zijn
daaruit 4 speerpunten benoemd, namelijk
uit het geloof de verbinding zoeken met
1. het dorp,
2. de generaties onderling (jongeren en
middengroepen erbij halen),
3. elkaar (pastoraat) en
4. de kerkgemeenten Gorssel/Epse en Eefde.
Die speerpunten komen ook terug in de
profielschetsen van de gemeenten en van de
gewenste professionals als hun (onderling te
verdelen) hoofdtaken. Over de verdeling van
die taken en de bijbehorende kwaliteiten
van de personen wordt momenteel overlegd.
Het is op dit moment niet te voorspellen tot
welk eindpunt de intensivering van de
samenwerking tussen de twee gemeenten
zal leiden. Dat moet gaandeweg duidelijker
worden - het is een groeiproces. Het bestuur
van de Classis heeft aangegeven mee te
willen denken hierover: er zijn veel verschillende varianten mogelijk.

Begin juli - in Gorssel op 7 juli en in Eefde op
8 juli - staan er een fysieke gemeentemiddag
en -avond op de rol over de stand van zaken
met betrekking tot het werven van de professionals (predikant en kerkelijk werkers).
Trix nodigt de leden van het coördinatieteam uit om, indien ze dat wensen, ook in
gesprek te gaan met gemeenteleden over
hun werk. Hierna vertrekken de beide heren,
na dankzegging door de voorzitter voor hun
inbreng.
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Vanuit het moderamen kan gemeld worden
dat vervanging tijdens de vakantie van ds.
Van Boggelen is geregeld: naast Ko en Rie
zijn de drie pastores uit Warnsveld bereid in
te springen voor uitvaarten als dat nodig is.
Rita Simonis is aanspreekpersoon.
Verder is de kerkenraad (na een schriftelijk
ronde eerder) akkoord met het opstarten
van erediensten met bezoekers vanaf 20
juni. Voor maximaal 50 bezoekers (exclusief
de medewerkers), volgens de coronaregels,
dus: van te voren aanmelden, 1,5 m afstand,
mondkapje op totdat men zit, geen gemeentezang, maximaal 2 zangers en nog geen
koffie toe. Het moderamen krijgt het
mandaat om tot 1 september verdere
versoepelingen af te kondigen als dat weer
mag volgens de algemene regels.
Daarnaast zijn er plannen voor een aantal
andere persoonlijke contacten met de
gemeenteleden: 3 ronde-tafelgesprekken in
juni, een gemeentemiddag en -avond op 8
juli, 3 Ontmoeting- en Meditatiemiddagen
door de taakgroep Pastoraat en Eredienst in
juli en augustus. Zie verder in dit blad.
Er wordt hard gewerkt aan het eredienstrooster voor 2022. Een hele klus! Moeilijk
met zoveel onzekerheden. Er is een werkgroep gevormd van zes: uit Eefde 3 en uit
Gorssel/Epse 3. Er staan al een aantal dagen
vast: diensten samen met Gorssel/Epse zoals
de vorige jaren: in de Stille Week, Hemelvaartsdag, Havekedienst (de KR gaat
akkoord met de datum van 12 juni), startdienst, oudjaar. Verder is het voorstel van de
‘club van zes’ om 1x per maand een gezamenlijke dienst op de laatste zondag van de
maand te houden. In de KR-vergadering van
september komt het rooster ter tafel.
Ook voor 2021 is het voorstel om, naast wat
al gepland is, elke laatste zondag van de
maand een gezamenlijke dienst te houden.
De kerkenraad gaat akkoord. Dat betekent

op 31 oktober een gezamenlijke dienst in
Gorssel, op 28 november in Eefde en op 31
december in Gorssel.
De kerkrentmeesters hebben een offerte
opgevraagd bij het administratiekantoor
voor kerken (KKA) om de boekhoudersfunctie voor ons te gaan vervullen. Dat
wordt al jaren gedaan door Marijke
Bockting, maar zij gaat ermee stoppen. De
KKA doet al een paar jaar de afhandeling van
de Actie Kerkbalans voor ons en de ervaringen daarmee zijn positief. Hoewel Marijke
een vrijwilligersvergoeding krijgt voor haar
werk, wordt het natuurlijk wel duurder als
we het uitbesteden aan het bureau, maar er
is voor haar geen vervanger gevonden en
deze functie kan niet vacant zijn. De kerkenraad stemt daarom in met het verzoek van
het College van Kerkrentmeesters om de
KKA hiervoor opdracht te geven.
Voor het startweekend van 11 en 12 sept
a.s. worden alle taakgroepen gevraagd om
iemand in de ad hoc werkgroep af te vaardigen. Marijke Fomenko is samenroeper en
heeft nog meer mensen nodig om dat
weekend tot een succes te maken. Alle
gemeenteleden die hebben aangegeven
“wel eens wat te willen doen”: dit is je kans!
Een leuke klus en goed te overzien. Bel of
mail Marijke.
Ter afsluiting las Marijke het prachtige Lied
701, over de Geest.
Tip: beluister een subliem gezongen versie
door Francès van Broekhoven op You Tube!
Maps Adriaanse

10

Uitnodiging voor een gemeentemiddag of
gemeenteavond
donderdag 8 juli a.s. om resp. 14.30 en 19.30 uur in de kerkzaal van de
Ontmoetingskerk.
De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeentemiddag of gemeenteavond.
Het onderwerp is het bespreken van de profielen en de taken voor een predikant en
twee kerkelijk werkers. De kerkenraad heeft het voornemen om samen met
Gorssel/Epse één predikant te beroepen. Daarnaast 2 kerkelijk werkers voor ieder een
halve aanstelling aan te trekken voor 3 tot 4 jaar. De taakverdeling zoals die ons voor
ogen staat, gebaseerd op de vier verbindingen van De Bloem en de kwaliteiten die
daarvoor per persoon nodig zijn komen op deze bijeenkomst ter sprake.
De kerkenraad stelt het zeer op prijs om uw persoonlijke mening daarover te horen.
U bent van harte uitgenodigd op één van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Indien nog van toepassing houden we ons aan de algemene corona-maatregelen.
Daarom vragen we u om u per mail (graag met vermelding van aantal personen, adres
en telefoonnummer) of telefonisch op te geven bij Maps Adriaanse, via
scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com of via tel. 0575-542808.
Wij zullen maximaal 50 personen per sessie toelaten.
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COLLEGES

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.

Zondag 27 juni: Hospice Zutphen.
Hospice Zutphen is een klein en sfeervol
hospice dat ruimte biedt aan vijf gasten.
Iedereen is welkom ongeacht leeftijd,
maatschappelijke achtergrond of
levensbeschouwing. Het is een “bijna-zoalsthuis-huis” waarin liefdevolle ondersteuning
geboden wordt. Elk mens is uniek, zijn/ haar
levensovertuiging, levensverhaal en
levensstijl zijn bepalend voor de inhoud en
wijze van zorg. Naast een vast team van
verpleegkundigen bestaat de dagelijkse
verzorging van de gast door zorgvuldig
opgeleide en geselecteerde vrijwilligers. Het
hospice is voor een groot deel afhankelijk
van giften en donaties.
Zondag 4 juli: Kerk in Actie – Actie
Vakantietas.
Zomerpret voor kwetsbare kinderen. Je zult
maar elke zomer je klasgenootjes op
vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen
geld hebben om eropuit te trekken. Wat
duurt een zomervakantie dan lang! Een
vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor
kinderen uit kwetsbare gezinnen extra
welkom. Elke zomer deelt een groot aantal
protestantse gemeenten deze rugzakjes uit
aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk
in Actie kinderen in armoede helpt.

Zondag 11 juli: Stichting Naaste.
Stichting Naaste is een interkerkelijke
stichting nazorg (ex) gedetineerden
Achterhoek/Stedendriehoek. Stichting
Naaste coördineert de koppeling tussen
(ex)gedetineerden en vrijwilligers die hun
tijd en energie geven voor begeleiding van
mensen die in en na hun detentie, de draad
van het leven weer trachten op te pakken.
Zondag 18 juli: Hart voor Kinderen

Hart voor Kinderen is een christelijk internationaal kinderfonds, opgericht in 2008.
Inmiddels wordt er hulp geboden in landen
zoals: 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
wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen. Zij werken kleinschalig waardoor er op korte termijn resultaten te zien
zijn. Speerpunten zijn dus: kinderopvang,
armoedebestrijding, onderwijs en zelfredzaamheid.
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Zondag 25 juli: Kerk en Vluchteling Zutphen
eo.

Toen in 2016 bekend werd dat er een AZC in
Zutphen zou komen hebben een aantal
kerken uit Zutphen en omgeving de werkgroep ‘Kerk en Vluchteling’ opgericht om te
kijken of de kerken van betekenis konden
zijn voor asielzoekers in Zutphen. Het was
verrassend hoe makkelijk christelijke vluchtelingen hun weg vonden naar de diverse
kerken. Een aantal “maatjes” van Kerk en
Vluchteling ging aan de slag met o.a. fietsles,
taalles, de inloop van de Eekschuur in
Warnsveld en Compassie in Zutphen. Na 5
jaar is het AZC nog steeds volop in gebruik
en worden steeds nieuwe tijdelijke bewoners opgevangen. Per 1 juli 2020 waren er
meer dan 700 bewoners, waarvan 135
kinderen onder de 18 jaar. In de coronatijd
lagen bijna alle activiteiten stil, maar nu
worden ze voorzichtig weer opgestart.
Zondag 1 augustus: Samen in actie tegen
corona, giro 555

In Nederland kunnen we gelukkig rekenen
op een vaccin, maar voor inwoners van lageen middeninkomenslanden is het maar de
vraag of zij een inenting krijgen, dat is een
groot probleem. Alleen door wereldwijd zo
snel mogelijk en zo veel mogelijk mensen te
vaccineren komen we uit de coronacrisis en
kan de wereld weer terug naar “normaal”.
Giro 555 voert actie om ervoor te zorgen dat
wereldwijd iedereen die dat wil gratis
gevaccineerd kan worden.
Zondag 8 augustus: UAF Studiefonds
(Universitair Asielfonds).
Stichting voor vluchteling studenten UAF is
een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en morele steun biedt aan
studenten en professionals die hun land
hebben moeten verlaten. Deze vluchtelingen
zijn het slachtoffer geworden, of dreigden te
worden, van ernstige schendingen van mensenrechten. Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland, in 1948
opgericht door de Ned. Universiteiten.
In meer dan zeventig jaar is het UAF uitgegroeid tot een professionele hulporganisatie
die duizenden gevluchte statushouders helpt
bij het opbouwen van een nieuw bestaan in
Nederland.
Zondag 15 augustus: Stichting Leprazending
Nederland

In Giro 555 werken 11 hulporganisaties
samen bij rampen. Nu hebben zij het gironummer open gesteld voor het inzamelen
van geld voor vaccinaties in arme landen die
tot nu toe nog nauwelijks toegang hebben
tot de vaccins.
Door de diaconie van Eefde en Gorssel/Epse
is een gezamenlijke gift overgemaakt van
€ 500 naar giro 555. Ook is besloten om de
eerste collecte van deze zondag extra daarvoor te bestemmen!

Lepra treft vooral de allerarmsten. Door
steun en medeleven vinden jaarlijks
duizenden leprapatiënten herstel en genezing. In 2035 willen we, zo zegt de Stichting,
geen leprabesmettingen meer, een haalbaar
doel, want de Lepra-zending werkt wereld
wijd.
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“We overtuigen overheden om discriminerende wetten uit hun wetboek te schrappen,
steunen onderzoeken, we sponsoren ziekenhuizen, trainen jonge leprapatiënten op vakscholen en geven voorlichting aan gemeenschappen. We helpen iedereen -ongeacht
achtergrond of religie- in navolging van
Jezus.”
Zondag 22 augustus: Kerk in Actie – St. De
Kleine Arbeider.
Dit project wordt voor drie jaar ondersteund
door de taakgroep – diaconie van Eefde en

Gorssel/Epse. Kerk in Actie werkt samen met
St. De Kleine Arbeider, die zich inzet voor
onderwijs voor jongeren in de sloppenwijken
van Bogotá. Maar liefst anderhalf miljoen
kinderen moeten werken in Colombia, zij
doen zwaar en gevaarlijk werk en maken
lange dagen. St. de Kleine Arbeider is een
bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan
deze kinderen en hun weerbaar maakt om
hun kansen op een betere toekomst te
vergroten. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

De diaconie vraagt uw aandacht voor twee oproepen van Kerk & Vluchteling regio
Zutphen

De werkgroep Kerk en Vluchteling is op zoek naar een goede/droge opslagruimte voor
goederen welke we kunnen geven aan bewoners van het AZC Zutphen die een woning
toegewezen krijgen. Vaak zijn op korte termijn dan spullen en huisraad nodig maar zijn
de middelen hiervoor beperkt.
Geregeld krijgen we mooie spullen aangeboden, maar ontbreekt het op dat moment aan
opslag. Wilt U meedenken in mogelijkheden hiervoor? Daarvoor vast hartelijk dank.
Chauffeurs voor gezinsuitjes gezocht!
In samenwerking met het COA organiseert Kerk & Vluchteling in de zomervakantie
kleinschalige gezinsuitjes voor bewoners van het AZC. Daarvoor zijn we op zoek naar
chauffeurs met een auto tot hun beschikking. Het gaat om de donderdagmiddagen, van
13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Het eerste uitje staat gepland op 22 juli. Maar ook als
u andere donderdagen in de zomervakantie beschikbaar bent, horen we dat natuurlijk
graag!
Voor beide onderwerpen kunt u contact opnemen met Rien Baauw
tel. 06 10 32 69 25/ rd.baauw@hetnet.nl
Namens de diaconie, Toos van ’t Veld

14

Collecteopbrengsten in mei 2021
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen
zijn overgemaakt
Datum
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei

Doel collecte
Stichting Hulphond
Kerk in Actie, Syrische vluchtelingen Libanon, Jordanië
Plaatselijke diaconie
Pinkstercollecte INLIA
Mr. Geertshuis Deventer

Opbrengst €
15,45,135,199,70,-

Giften door de Diaconie
juni
juni

Aan Voedselbank Zutphen
Aan Giro 555 samen tegen Corona

300,200,Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE

Op bezoek bij mevrouw te Wierik in
Lochem (van de kledinginzameling)
Een paar keer per jaar wordt gecollecteerd
voor de kleding die mevrouw Te Wierik al
jaren inzamelt.
Hoog tijd om haar eens te vragen hoe dat
tegenwoordig gaat. Als kersverse kandidaat
diaken was Henriëtte bereid om naar
Lochem te gaan voor een interview.
Hieronder haar bevindingen.
Geschiedenis
Aanvankelijk - in 1987 - startte het echtpaar
te Wierik met de kledinginzameling binnen
hun eigen netwerk (familie, vrienden enz) en
bracht zelf de kleding naar Polen, in een
aanhanger en/of een caravan.
Naarmate er meer contacten in Polen gelegd
werden, kwam er ook vraag naar andere
spullen, o.a. meubels, wasmachines, kinderfietsen, schoonmaakartikelen, persoonlijke
hygiëne enz. Er werd toen ook gereden met
een vrachtauto.
Contacten waren er met kindertehuizen,

tehuizen voor gehandicaptenzorg en in de
stad ook met een klooster, waarna de
nonnen de spullen verder distribueerden.
Gaandeweg kwamen er ook contacten met
Roemenië, Bulgarije, Oekraïne, Moldavië.
Het echtpaar ging ook spullen voor rommelmarkten verzamelen. Ze verkochten deze
zelf op de markt (vooral in Amsterdam). Met
de opbrengsten daarvan kochten zij bijvoorbeeld artikelen voor persoonlijke hygiëne en
schoonmaakartikelen goedkoop in, die veel
gevraagd worden en weinig worden ingeleverd.
Ook kochten ze in Oost-Europa kunstnijverheidsartikelen goedkoop in (bv glaswerk
rechtstreeks uit een fabriek in Oekraïne).
Deze artikelen verkochten ze op goededoelen markten, o.a. in Lochem. Ook deze
opbrengst kwam ten goede aan kostendekking en aankoop van gevraagde artikelen.
Er ontstonden contacten met de ambassade
van Roemenië. Dit resulteerde erin, dat
vrachtwagens, die geladen vanuit Roemenië
hierheen komen, kosteloos gebruikt mogen
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worden om de spullen op de terugreis te
vervoeren.
Ongeveer 20 jaar geleden werd ook het
contact met de Stichting Zending over de
Grenzen (ZoG) gelegd. Een deel van de
ingezamelde kleding ging naar de stichting,
een deel vervoerden ze nog steeds zelf.
De Stichting ZoG vervoert de goede kleding
naar Oost-Europa.
De situatie nu
Sinds haar echtgenoot ongeveer 5 jaar
geleden is overleden en mevrouw te Wierik
ook niet meer de jongste is, is er het één en
ander veranderd.
Kledinginzameling vindt nog 2x per jaar in
het groot plaats, via de kerken van Gorssel,
Eefde en Harfsen en 1x in Almen. Voor die
gelegenheid plaatst zij een grote partytent in
de tuin om de hoeveelheden op te vangen.
Verder ontvangt zij het hele jaar door
kleding van particulieren. Zij sorteert alle
kleding zelf samen met een vriendin.
Mevrouw te Wierik heeft nu 2 hoofddoelen:
1) De minima in Nederland
Een deel van de kleding houdt zij achter voor
de minima in Nederland, een deel gaat naar
de ZoG.
Er zijn vele regionale ‘minimagroepen’ onder
de paraplu van een landelijke stichting. Van
hieruit komen specifieke verzoeken, specifiek d.w.z. bijvoorbeeld kinderschoenen,
maten kleding, meubels enz. Ontvangt
mevrouw te Wierik een dergelijk verzoek,
dan stelt zij een pakket samen. Dat wordt
opgehaald of zij verzendt het. Wat zij uiteindelijk overhoudt van de achtergehouden
kleding gaat een volgende keer mee naar de
ZoG.

2) De contacten in Oost-Europa
De St ZoG haalt de kleding bij haar op. Na de
recente inzameling waren dat ongeveer 200
zakken.
Een deel brengt zij nog zelf, niet meer naar
Oost-Europa, maar vlak over de Duitse
grens, waar zij contacten heeft, die het dan
verder distribueren.
Cijfers
Mevrouw vertelt dat sinds het begin van de
inzameling ongeveer 30.000 zakken door
haar handen zijn gegaan. De totale kosten
over die hele periode waren € 90.000,Na de laatste inzameling zijn 200 zakken opgehaald door de Stichting. Er blijft per jaar
ongeveer 100 zakken restafval over.
Kosten
Zij maakt kosten voor haar eigen vervoer
naar Duitsland en naar de markten in Amsterdam.
Huur markttafels Amsterdam (± € 150,-)
Opbrengst marktdag een paar honderd euro.
Verzending bananendozen met inhoud naar
minimagroepen (€ 13,50 per doos). Inkoop
toiletartikelen e.a. (voorbeeld: fl. shampoo
€ 0,50)
Toekomst
Mevrouw verwacht dit nog jaren te kunnen
blijven doen.
Sorteren doet zij ‘tussen haar huishouden
door’ .
Vervoer is veel korter en beperkter
geworden. Ze kan veel vanuit huis doen.

Namens de diaconie, Henriëtte Groeneveld
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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

27 juni:

Kerkinterieur

4 juli:

Oikokrediet

11 juli:
18 juli:
25 juli:
1 augustus:

Thema-diensten
Kerkelijk Quotum
Kerkinterieur
Noodhulp, Syrische
vluchtelingen in
Libanon/Jordanië
8 augustus: Aanschaf Liedboeken

15 augustus: Zending, Pakistan
In het islamitische Pakistan heb je het als
christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je
geloof. Dit maakt veel christenen onzeker.
Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen
door middel van trainingen meer over de
Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als
christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend
mensen aan deze trainingen mee. Onder
hen zijn veel jongeren!
22 augustus: Beeld en Geluid
Monique Dolman, namens het College van
Kerkrentmeesters

Mutaties in de ledenadministratie t/m 14 juni 2021
Uitgeschreven:
Mevrouw Y.L. van den Brink-van den Berg, Schoolstraat 48 7211 BC, Eefde
Vertrokken:
De heer en mevrouw J.M.A. Hulleman-van Bennekom en de heer W.G. Hulleman,
Boedelhofweg 4, 7211 BR, Eefde
Mevrouw S.Peters, Zutphenseweg 116, 7211 EE, Eefde
Overleden:
Op 23 mei 2021: Mevrouw J. Holtrichter-Hendriksen, Oosterwal 18, 7241 AR, Lochem
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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TAAKGROEPEN

Taakgroep pastoraat & eredienst
Ontmoeting en meditatie
Verheugd kunnen wij u meedelen dat wij u
weer (net als vorig jaar) mogen uitnodigen
voor een inspirerende middag in de
Ontmoetingskerk.
Het thema is dit keer heel toepasselijk:
"Ontmoeting".
Om zoveel mogelijk gemeenteleden te
kunnen ontvangen (30-40 personen per
middag) zullen we deze bijeenkomsten
spreiden over 3 middagen, te weten:
Woensdag 21 juli, woensdag 4 augustus en
woensdag 18 augustus.
Alle middagen beginnen om 14.30 uur en
rond 16.00 uur sluiten we af.

U kunt zich opgeven voor één van deze
middagen en wij vragen u vóór 9 juli te
reageren. Om een goede verdeling te
kunnen maken is het fijn als u ook aangeeft
welke middag de voorkeur heeft.
U kunt bellen met of mailen naar:
Rita Simonis,
tel. 0575-474393
e-mail: ritasim1@hotmail.com
Joke Bouwhuis,
tel. 0575-517499
e-mail: jbouwijk914@gmail.com
Marijke Fomenko,
tel. 06-41662670
e-mail: marijkefomenko@hotmail.com
Wij verheugen ons op uw komst!
N.B. Er is een haal- en brengservice.

Lieve mensen,
We willen iedereen
bedanken die ons
50-jarig huwelijksjubileum
tot een feest heeft
gemaakt. Door bloemen,
kaarten, mail of
persoonlijke felicitaties.
Hartelijk dank,
Truus en Jan Brummelman
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

EXPOSITIE

Expositie Bonhoeffer 75 jaar
Vierde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP

Vanuit de gevangenis in Tegel:
Nachtelijke stemmen.
Naar die middernacht zie ik uit
zijn schrikwekkend stralende pracht
waarbij de slechten van angst vergaan
en de goede verheugd gadeslaan
Hemel, verbindt de mensen op aarde
opnieuw met vrede en schoonheid.
Broeder, tot de nacht voorbij is,
bid voor mij.
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NACHTELIJKE STEMMEN moderne psalm
Ik hoor de rauwe stemmen van mijn lotgenoten,
de onrust en de pijn van het getekend zijn.
Een tuin vol bloemengeuren heeft ons uitgestoten.
Aan onze tralies gaat de zomernacht voorbij.
In deze engte zijn wij allemaal belaagden.
Zij roepen mij als vriend en wapenbroeder aan.
Wij zijn gegijzeld als verdachten, aangeklaagden,
en niemand weet waarvoor hij morgen komt te staan.
Om middernacht hoor ik de honden buiten blaffen.
De dagen rijgen zich hier uitzichtloos aaneen.
Wie zal het recht herstellen en het kwaad bestraffen?
Wie neemt het juk weg, God, en wie de zware steen?
De nacht lijkt schuldig aan het onrecht onzer dagen.
Ze is het niet. De ware schuldigen zijn zij
die ’s nachts beramen wat het licht niet kan verdragen.
En medeschuldig aan het onrecht, dat zijn wij.

VRAAG
JE KAN ’S NACHTS
DE CONTROLE
VERLIEZEN.
HOE GA JE OM MET
DE ‘DEMONEN VAN
DE NACHT’?

Wie heeft gezwegen toen hij iets had moeten zeggen,
wie weggekeken heeft toen hij had moeten zien,
die heeft de ander, die heeft God iets uit te leggen,
die heeft geen vrijspraak voor de rechterstoel verdiend.
O God, wees ons in deze zomernacht genadig.
Schenk ons het morgenlicht, vergeef ons onze schuld.
Help ons om beeld van u te zijn, trouw en menswaardig,
gelouterd door uw geest, volhardend in geduld.
Het eerste licht glijdt door het tralievenster binnen.
Ik hoor een kille stem, een onbekende naam.
Het vuurgericht zal deze dag opnieuw beginnen,
Maar ook uw toekomst, waar gij zelf voor in zult staan.

René van Loenen, liedtekst bij het
gedicht “Nachtelijke stemmen in
Tegel” van Dietrich Bonhoeffer.
Melodie: Liedboek 272

Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting en Inspiratie’ in 2020 de schilderijen van
Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door
corona niet mogelijk, ook dit jaar niet. In plaats van de tentoonstelling in de kerk laten we de
komende tijd de schilderijen met een gedicht voorbij komen in Kerkvenster en Kerkespraak. Eén
per nummer, dertien keer. De Kerkvensters met de afbeelding zijn in kleur ook te zien op
www.ontmoetingskerk-eefde.nl
Als u interesse hebt om erover na te praten, laat u dit dan weten aan Tjerie Kale. Wellicht
kunnen we daarvoor dan iets bedenken. gtkadevr@gmail.com of (0575) 511819.
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Zonnebad
Lig ik eindelijk languit te zonnen
Krant met wereldleed op mijn neus
Het virus zo goed als bedwongen
Wat neem ik nu wel serieus?

Of de Here God heeft voorzien
Kan ik niet met zekerheid zeggen
Ben geneigd - onchristelijk misschien De credits bij farmaceuten te leggen

We hebben nog veel rampen af te wenden:
Stikstof, klimaat, woningnood
En legio andere aangerichte ellende
In godswonderen zie ik geen brood

We zullen het zelf moeten klaren
Op gelovige missie, van geslacht op geslacht
aarde rentmeesterlijk bewaren
is rijkelijk laat, maar nog steeds in onz’ macht

Homme Krol
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DIVERSE BERICHTEN

Nieuws uit het land
Raad van Kerken spreekt zich opnieuw uit tegen geweld tegen
homoseksuelen.

Op 17 mei 2011 onderschreven alle destijds
bij de Raad van Kerken in Nederland
aangesloten kerken en de Nederlands
Gereformeerde Kerken de Kerkelijke
verklaring tegen geweld tegen
homoseksuelen. Nu, tien jaar verder,
onderstrepen alle leden en associés van de
Raad deze Verklaring opnieuw.
Elk mens is kostbaar in de ogen van God.
Daarom zijn we geroepen op te komen voor
menselijke waardigheid, om respectvol en
vreedzaam met elkaar om te gaan en elke
voeding of vorm van geweld tegen
homoseksuelen af te wijzen.
Het doet ons pijn te constateren dat de
Verklaring nog even actueel is als in 2011.
Om die reden brengen wij de Verklaring
opnieuw onder de aandacht van de kerken
en roepen deze op om:
• zich in te zetten om aan
homoseksuelen in kerk en
samenleving een veilige plek te
bieden
• elk geweld tegen homoseksuelen
tegen te gaan

•

ruimte te scheppen voor gesprek en
dialoog over seksualiteit

De tekst van de Verklaring uit 2011 luidt als
volgt:
We denken niet in alle opzichten gelijk over
homoseksualiteit, maar we zijn één in het
geloof dat de mens geschapen is naar het
beeld van God en kostbaar is in zijn ogen.
Daarom moeten mensen waardig met elkaar
omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol
– en is geweld tegen homoseksuelen, in
welke vorm dan ook, uit den boze.
Van elke schending van mensenrechten
zeggen we nu: dat deugt niet. Vandaag
benadrukken we dat in het bijzonder waar
het de schending van de mensenrechten van
homoseksuelen betreft. Daaronder vallen
alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal
geweld tegen homoseksuelen evenals het
aanzetten tot deze vormen van geweld. Wie
geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van God, gaat voorbij aan Christus’
oproep om God en de medemens lief te
hebben. Ook in onze geloofsgemeenschappen is de menselijke waardigheid van
homoseksuelen soms geschonden, door
liefdeloos en zonder begrip met hen om te
gaan.
We willen ons op alle mogelijke manieren
ervoor inzetten de waardigheid van alle
mensen te verdedigen. We roepen gelovigen
in onze kerken op geen voeding te geven aan
enige vorm van geweld tegen homoseksuelen. Kerken willen, naar het voorbeeld van
Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij
willen een veilige plaats zijn voor iedereen,
ook voor homoseksuelen.
We roepen iedereen op om op hun eigen
plaats in de maatschappij een omgeving te
bieden waar homoseksuelen zich veilig
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voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig
klimaat in onze samenleving.
We willen ons ervoor inzetten om ook in
onze internationale kerkelijke contacten en
in onze contacten met vertegenwoordigers
van andere religies homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen
homoseksuelen te bestrijden.
Gepubliceerd op 17 mei 2021

Geschiedenis Christenmigranten
Na de succesvolle tentoonstelling in het
Catharijneconvent in 2019 over de Biblebelt
is overwogen om ook over migrantenchristenen een expositie te maken. Ze zijn met
een miljoen, en ook hun 1200 internationale
kerken zouden voldoende materiaal bieden
voor een groots overzicht.
“Maar het voelde niet goed om een aparte
expositie te maken”, zegt Marieke van
Schijndel, directeur van het museum in
Utrecht. “Het verhaal van het christendom in
Nederland is enorm beïnvloed door migratie.
We gaan dat zichtbaar maken in álles wat we
doen”
Het museum krijgt dit najaar langdurig de
beschikking over de Piring Natzar, een
offerschaal met muntjes, die Molukkers ook
in Nederland bij hoogtijdagen thuis gebruiken om Gods zegen te vragen. De originele
offerschaal uit Ambon, met speciaal voor dit
doel gemaakte muntjes, is het eerste object
dat aan de vaste collectie over de geschiedenis van het christendom wordt toegevoegd,
als een van de vele voorbeelden dat migratie
en christendom verweven zijn.
Het Catharijneconvent wil de vaste opstelling in de komende jaren aanvullen met
materieel en immaterieel erfgoed van de
internationale kerken. Dat kunnen voorwerpen zijn, maar ook verhalen van christenmigranten over wonderen, heiligen en
martelaren gaan onderdeel uitmaken van de
collectie. De komende jaren worden de

veranderingen geleidelijk doorgevoerd, op
weg naar een grote herinrichting.
Rond de Molukse offerschaal komt na de
zomer een kleine expositie. Volgend jaar is
een grote tentoonstelling gepland rondom
de gospel. Simon Ririhena, rector van het
Moluks Theologisch Seminarie: ”Het Catharijneconvent is voor de meeste Molukkers
ver weg. Er was voor migranten-christenen
in zijn algemeenheid niets te zoeken, want
het gaat om geschiedenis van het Nederlandse christendom. Daarom is het goed dat
het museum nu ook de geschiedenis van
internationale kerken gaat belichten. Er zijn
inmiddels 19 traditionele Protestantse
kerkgenootschappen, met 148 gemeenten.
En jongeren hebben kerken opgericht met
een sterk evangelisch karakter.
De expositie dit najaar komt op een goed
moment, want dit jaar is het 70 jaar geleden
dat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen. Zij namen de Piring Natzar van
thuis mee, zonder de eerste generatie was
die hier niet gekomen. Het heilige dat we
hebben, willen we communiceren met de
buitenwacht. Het is goed dat iedereen ziet
dat dit ook een deel is van Nederland.”
Bron: Trouw Religie en Filosofie
Met dank aan kerkblad Ontmoeting, Rheden

De Piring Natzar -een offerschaal met in papier
gewikkelde muntjes- vormt in vele Molukse
gezinnen het middelpunt. Een plaats om God te
ontmoeten en te bidden.
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Toevoeging:
SKIN, Samen Kerken in Nederland, de
landelijke koepelorganisatie voor en door
internationale en migrantenkerken in Nederland, en Museum Catharijneconvent hebben
de wens uitgesproken een samenwerking
aan te gaan die écht het verschil kan maken
om het erfgoed van deze kerken in
Nederland te onderzoeken en zichtbaar te
maken. Hiertoe is een medewerker van
SKIN, Madelon Grant, sinds begin dit jaar
voor twee jaar als conservator werkzaam in
het museum. Naast de focuspresentatie van
de Piring Natzar in het najaar wordt ook
gewerkt aan een beeldbepalend boek met
bijzondere interieurs van migrantenkerken.

hand zijn de imposante fontein op het
Binnenhof in Den Haag en de neo-gotische
troon in de Ridderzaal.
Het museum toont in deze tentoonstelling
voor het eerst een aantal nieuwe voorwerpen die onlangs zijn verkregen, waaronder
een houten maquette van een - inmiddels
afgebroken - kerk in Amsterdam, en bruiklenen uit het tegelmuseum in Otterlo.

Bron: Museummagazine Catharijne, april
2021

Tips voor de vakantie: een mooi
fietstochtje.
Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg
Deze zomer: thematentoonstelling ‘100 jaar
na Cuypers’
Pierre Cuypers (Roermond 1827 - 1921),
ontwerper/bouwer van deze kerk en van
talloze andere publieke gebouwen in
Nederland.
Hij begon zijn carrière in 1852 toen hij met
enkele geestverwanten ateliers voor religieuze kunst stichtte in zijn geboorteplaats. Hij
maakte er altaren, kerkbeelden, kerkbanken
en grafmonumenten. Zijn handelsmerk was
de neogotische bouwstijl. In de loop van de
tijd hebben ontwerpen van ten minste 70
kerken, kloosters en andere bouwwerken
van zijn hand het licht gezien. Veel daarvan
is ook gebouwd, deze Antonius van Paduakerk was de eerste. Beroemde nog bestaande gebouwen zijn het Centraal station in
Amsterdam en het Rijksmuseum (dat koning
Willem III weigerde te openen omdat het
teveel op een kathedraal leek!). Ook van zijn

De tentoonstelling is te zien t/m zondag 1
november (vanaf 6 december weer open
voor de kerst). Open van dinsdag t/m zondag
van 12.00 - 17.00 uur. Toegang € 6,00,
kinderen t/m 12 jaar gratis. Museumkaart
geldig.
Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg
(Vorden), tel. 0575-556488.

Keiland
De stichting Kurk (Kunst en Kerk) organiseert
deze zomer graag weer Keiland op Terschelling. Dit jaar van zondag 1 augustus tot zaterdag 7 augustus. Keiland is zeven dagen
lang een mix van kunstzinnige workshops,
gebedsvieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland. Er is een afwisselend
programma van workshops (kunst, muziek,
theater,…), gebedsvieringen en vrije tijd.
Voor kinderen en tieners is er een speciaal
naar leeftijd ingedeeld programma-aanbod.
Voor actuele informatie en aanmelding:
www.keiland.nl
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Overzicht van relevante data voor Kerkvenster
Inleverdatum kopij redactievergadering
nietploeg als het weer kan
ma 16 augustus
19 augustus
26 augustus
ma 20 september 23 september
30 september
ma 18 oktober
21 oktober
28 oktober
ma 15 november 18 november
25 november
ma 6 december
9 december
16 december

ACTIVITEITEN-AGENDA
do
do
?
wo
wo
wo
di
ma
za, zo

8 juli
8 juli
?
21 juli
4 augustus
18 augustus
31 augustus
6 september
11, 12 september

juli- augustus 2021

Gemeentemiddag 14.30 uur
Gemeenteavond 19.30 uur
Afstemmingsoverleg taakgroepen en colleges
Ontmoeting en meditatiemiddag 14.30 uur kerkzaal
Ontmoeting en meditatiemiddag 14.30 uur kerkzaal
Ontmoeting en meditatiemiddag 14.30 uur kerkzaal
Bijeenkomst kerkenraden Eefde en Gorssel/Epse
Kerkenraad
Startweekend, samen met Gorssel/Epse

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

