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KERKVENSTER
Juli / augustus 2020

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

Van de redactie

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

Beste mensen,
Voor u ligt het dubbeldikke nummer juli /
augustus. Wij willen u wijsheid en kracht
toewensen om met elkaar een weg te vinden
in deze vakantietijd.
Voor wie op reis gaat wensen wij een mooie
tijd en voor wie thuis blijft kracht en
uithoudingsvermogen om te blijven genieten
van de mooie dingen. Houd vol!

Eindredactie:
Boudewijn Drewes
Jannie Zoerink :06-42514064
Redactieadres
voor het aanleveren van kopij:
Boudewijn Drewes,
Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde
 0575 510512
 kerkvenster.eefde@gmail.com

Namens de redactie,
Jannie Zoerink

Dupliceren:
mv. Wijkstra:
 ly.wijkstra@gmail.com
: 540220
Bezorging:
dhr. H. Hagelstein
: 540208

INHOUD:

blz

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
DIENSTEN IN DE OMGEVING
OVERWEGING
MEELEVEN
KERKENRAAD
COLLEGES
TAAKGROEPEN
DIVERSE BERICHTEN
AGENDA
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7
9
10
12
18
18
24

Bezorging digitaal:
dhr. W. Bieleman
Aan- en afmelden:
 kerkvensterdigitaal@gmail.com
Volgend Kerkvenster:
Kopij kunt u tot uiterlijk maandag
17 augustus 20.00 uur sturen naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactie-vergadering:
Donderdag 20 augustus, 9.30 uur
Nietploeg: komt niet bij elkaar
Distributie: donderdag 27
augustus
Foto’s is dit nummer:
Verbouwing pastorie:
W. Doevendans
Reis met een missie: S. Fomenko
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INTERNET-DIENSTEN ONTMOETINGSKERK

juli/augustus 2020

Datum en tijd
Voorganger

5 juli
10.00 uur
Ds. R. Heins, Zutphen

12 juli
10.00 uur
Ds. D. van Doorn, Eefde

19 juli
10.00 uur
Ds. D. van Alpen,
Warnsveld

Groen
Kerk in Actie
Binnenlands Diaconaat
Vakantiepret
Beeld en Geluid

Groen
Kerk en Vluchteling
Zutphen

Groen
Plaatselijke Diaconie

Aanschaf liedboeken

ISBN

26 juli
10.00 uur
Ds. T. Mentink
Gendringen-Bontebrug

2 augustus
10.00 uur
Ds. W. Klein, Almen

9 augustus
10.00 uur
Ds. D. van Doorn, Eefde

Groen
Stichting Naaste

Groen
Hart voor Kinderen

Groen

2e collecte

Oikokrediet

Plaatselijk Kerkenwerk

Plaatselijk Pastoraat

Datum en tijd

16 augustus 10.00 uur

23 augustus

30 augustus

Voorganger

Ds. J. Kool, Vorden

Ds. T. Menting,
Gendringen Bontebrug

Ds. C. Bochanen,
Deventer

Kleur

Groen

Groen

Groen

Diaconale
collecte

Stichting voor
Vluchtelingstudenten
UAF
Rwanda – Kerk als plek
van hoop, hulp en
verzoening

Lepra Zending

Diaconaal Quotum

Kerkinterieur

Kerkelijk Quotum

Bijzonderheden
Kleur
Diaconale
Collecte
2e collecte

Datum en tijd
Voorganger
Bijzonderheden
Kleur
Diaconale
Collecte

10.00 uur

Hospice Zutphen

10.00 uur

Bijzonder
heden

2e collecte

NB: Voor de laatste stand van zaken : volg de kerkbrief en de website
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken.
Ga op internet naar: “kerkdienst gemist” en typ in: Eefde
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Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken.

DIENSTEN IN DE OMGEVING

Diensten in De Borkel
op zaterdag 16.00 uur
geen opgave

Oecumenische middagpauze-diensten,
elke donderdag 12.15-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.

Dienst in Het Spijk

Onder voorbehoud

op maandag 14.30 uur, restaurant

2 juli:
9 juli:
16 juli:
23 juli:
30 juli:
6 augustus:
13 augustus:
20 augustus:
27 augustus:

Onder voorbehoud
6 juli:
3 augustus:

ds. W. de Bruin
pastor H. Kuperus-Slijper

De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave

ds. W. de Bruin
Mw. R. Bekkers
ds. W. Stolte
ds. J. Boer, Ermelo
ds. C. Bochanen
ds. mw. I. Builtjes-Faber
ds. mw. D. van Alphen-Ubbens
ds. R.W. Heins
pastor mw. G. Pols
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Opening kerkgebouw en verzoek om voorbede
We hebben tot onze spijt moeten besluiten om de opening van de kerk op woensdagavond te
beëindigen.
Hebt u toch behoefte aan een plek waar u een ogenblik van rust en bezinning kunt beleven, aarzel
dan niet contact met ons op te nemen.
U kunt bellen met de ouderlingen van het pastoraat Ko van Raamsdonk op tel. 513637 of Rita
Simonis op tel. 474393.
Uw verzoek om een voorbede voor uzelf of voor iemand anders kunt u altijd in de metalen
brievenbus deponeren aan de achterkant van het bijgebouw. De bus wordt voor elke zondagsdienst
op zaterdag geleegd.
Met een hartelijke groet,
De Kerkenraad

Afscheid Rie Roebers als ouderling: aanvulling
In het vorige Kerkvenster schreven we dat Rie afscheid nam als ouderling. Dat kan de indruk hebben
gewekt dat Rie stopt met al haar activiteiten voor de kerk. Dat is geenszins het geval! Daarom hierbij
een aanvulling: Rie blijft een aantal dingen doen zoals hiervoor. Ze blijft beschikbaar voor het leiden
van uitvaarten, vindt het ook fijn om bijdragen te leveren in de liturgie, bijvoorbeeld een gedicht of
gebed. Ze wil als taakdiaken voorbeden voor het werelddiaconaat in de dienst blijven doen.
Daarnaast blijft ze bezoeker voor het verjaardagsfonds en lid van de taakgroep O&I. Waarvan akte!
Maps Adriaanse en Trix Drewes

Oproep voor zangers op zondag
We zullen nog even door gaan met het uitzenden van de erediensten, in elk geval tot 1 september
a.s. Tot nu toe hebben steeds 2 gemeenteleden deze diensten muzikaal ondersteund door tijdens de
of dienst te zingen. Volgens de richtlijnen van de P.K.N.
Gelukkig is het nog steeds gelukt om elke week weer een paar “zangers” te vragen om hun
medewerking te verlenen. Vaak in combinatie met een taak als ouderling of lector.
Er kwam ons ter ore dat misschien ook wel andere gemeenteleden de lofzang tijdens de dienst op
deze manier willen ondersteunen.
Dat zou in de maand augustus van toepassing kunnen zijn.
Mocht u in de gelegenheid zijn, neem dan tijdig contact op met:
Marijke Fomenko tel. 06-41662670 of e-mail marijkefomenko@hotmail.com
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OVERWEGING
Pinksteren, een nieuwe schepping
De Eeuwige schenkt mensen ruimte om op adem
te komen, nodigt mensen uit te leven op een
goede aarde.
De bestaansvoorwaarden,
de levensmogelijkheden, zijn er!
Zorg goed voor de aarde en zorg goed voor
elkaar, dat blijkt de roeping van mensen te zijn
wanneer zij ontwaken.

Het leven ontwaakt
De Fransman Pierre Teilhard de Chardin leefde in
de eerste helft van de vorige eeuw. Hij was
priester en als bioloog ook wetenschapper,
vertrouwd met de paleontologie, de studie van
de oudheid van de aarde, die we terugvinden in
fossiele resten en afdrukken van organismen in
aardlagen.
Teilhard de Chardin was niet bang om over
‘evolutie’ na te denken, de
ontstaansgeschiedenis waar de mens deel vanuit
maakt. Er was bij hem slechts verwondering over
deze aarde en nieuwsgierigheid naar haar
ontstaan. Hoe uit materie, oersoep, bewustzijn
kon ontstaan en zelfbewustzijn. Het is alsof in
een lang proces van ontwikkeling het leven
langzaam ontwaakt. In de geloofstaal van de
middeleeuwse mystieke monnik Bernardus van
Clairvaux: hoe het leven “door God wordt
wakker gekust met zijn Adem.” Verwondering!
De Geest schept ruimte
In het begin van de bijbel is reeds sprake van een
Geest, van een God die Leven doet. Hoe Gods
Geest over de wateren zweeft. Geest – in het
hebreeuws ‘ruach’, wind, in het grieks: ‘pneuma’
– staat voor Adem, voor Lucht, voor Leven. De
Eeuwige schept ruimte in de oerchaos en blaast
zijn schepping Leven in.
Gods Geest zorgt voor levensruimte, voor
levenskracht en levensmoed.

Leven heeft een binnenkant. De Geest verwijst
naar die binnenkant. Die binnenkant wordt
aangesproken, bij uitstek ook op het
Pinksterfeest. In een lang proces van
menswording worden mensen geroepen om
mens te worden, mens voor elkaar. En om
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en
voor de aarde.
Incarnatie
Onze menselijkheid ligt in de verbondenheid met
al wat is, zegt Teilhard de Chardin, daarin ligt
onze betekenis en bestemming. De Eeuwige is
vanaf het eerste moment met zijn Geest
werkzaam in al wat bestaat. Voor Teilhard
openbaart God zich in al wat is en is de gedachte
van incarnatie wezenlijk: de Eeuwige wordt ons
vlees en bloed, wil werkzaam aanwezig zijn en
wil onder ons wonen, zoals we in het evangelie
van Johannes lazen, wil werkelijkheid worden,
méér en méér.
Blinde krachten
Is dat niet te simpel, te rooskleurig? We weten
toch ook van oerkrachten in de schepping die
levensvernietigend zijn: tsunami’s,
aardbevingen, overstromingen, erosie, droogte,
ziekteverwekkers die dood en verderf zaaien,
zoals in deze tijd een miniscuul virus blind om
zich heen grijpt. Onbegrijpelijk, verwarrend,
zonder aanzien des persoons.
En we kennen de kwade krachten in de mens
zelf. Blinde krachten die de menselijkheid teniet
doen: haat, geweld, discriminatie, uitbuiting,
vernedering, verwaarlozing. Wie zich verbindt
met al wat is en zoekt naar Gods werkzame
Geest, moet ook die krachten onder ogen
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durven zien. Onze blindheid, onverschilligheid,
eigenwaan. De bijbel weet daarvan: van de
ontrouw aan onze roeping, van het mislopen van
onze bestemming. Heel de bijbel is één en al
oproep om gehoor te geven aan die Stem,
die Naam, in onze wereld die ons roept om mens
te worden. Om ontvankelijk te zijn voor de
goede Geest die van God uitgaat.
Barensnood
Teilhard herinnert aan een beeld van Paulus in
de Romeinenbrief. Het beeld van een schepping
in barensnood. In de pijn en het lijden van een
vrouw bij de geboorte verbergt zich de
hunkering naar een nieuwe tijd, naar de komst
van nieuw leven, misschien mag je zeggen: een
nieuwe humaniteit, waarbij verdriet en pijn
verleden tijd zijn.
Voor Teilhard is dat beeld van barensnood een
bemoediging om het met de pijn uit te houden,
om geduld, om vol te houden, in de verwachting
van een nieuwe tijd, een nieuwe Geest, en de
Eeuwige die voorgoed onder de mensen zal
wonen.
Jezus zegt in Johannes: ‘Mijn vrede geef ik je,
zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet
ongerust en verlies de moed niet.’
Pinksteren: een nieuwe schepping
We zijn terug bij Pinksteren. Op Pinksteren
ontwaken de leerlingen uit een boze droom. Ze
herinneren zich wat Jezus vertelde: hoe, als hij er
niet meer was, een Geest zou uitgaan van God,
van Vader en Zoon, tot troost, bemoediging,
inspiratie.
Het is het feest van een nieuw bewustzijn. Van
mensen, opgesloten in hun huis, die uit hun
verdoving worden wakker geschud, zoals op het
schilderij van Chagall verbeeld. Mensen die uit
hun huizen komen en elkaar weer zien staan, en
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
Pinksteren is de geboorte van een nieuwe
beweging waarin mensen hun leven met elkaar
delen, rondom Messias Jezus. Een nieuwe
schepping. Zijn leerlingen tonen een nieuw
zelfbewustzijn, aangestoken door een
besmettelijke Geest die als een lopend vuurtje
de hele wereld rond gaat. We weten nu dat dat
kan.

Een gezicht
Ze laten hun leven niet bepalen door blinde
krachten die de aarde bedreigen, door duistere
machten die mensen de adem ontnemen. De
Pinkstermensen laten zich inspireren door een
Geest die niet anoniem is, maar een naam
draagt: ‘Jezus’. Met Pinksteren gaat het om de
goede Geest van de Eeuwige die zich in de
mensenzoon Jezus laat kennen, als dienaar, als
de minste van de mensen. Die er wil zijn voor de
armen van geest die naar adem snakken.
Tot op vandaag wil die stille kracht onder ons
scheppend werkzaam zijn en nieuw leven
mogelijk te maken, van aandacht en zorg. En een
uitweg bieden waar levens zijn vastgelopen. Een
stille kracht in ons die de bedroefdheid, de
moedeloosheid en wanhoop afwerpt. Een
scheppende, werkzame Geest die troost en
inspireert, en nieuwe wegen wijst. Bernardus
van Clairvaux zegt: “In de Messias, onze Heer,
krijgt de Geest voor ons een gezicht”. Geen
blinde kracht maar een stille kracht op Naam.
Laat je leiden door zijn Geest, zegt Paulus, die
Geest woont in je; die Geest helpt je in je
zwakheid; die Geest pleit voor ons met
woordloze zuchten.
Dat wij dat vandaag ervaren: ons leven gevat in
nieuw licht, gedragen en bezield door die goede
Geest. Mogen wij ontwaken met dit nieuwe
zelfbewustzijn. Amen.

Deze overweging is de Pinksterpreek
gehouden door ds. M. Th. Hilhorst op 31
mei in Eefde. Met dank aan hem plaatsen
we het in ons Kerkvenster.
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MEELEVEN
Gemeenteleden elders en weer thuis
Voor alle lieve woorden, kaarten, telefoontjes en attenties, voor, tijdens en na mijn
ziekenhuisopname, wil ik langs deze weg iedereen bedanken.
Ondertussen gaat het met mij alweer wat beter.
Vriendelijke groet, Jannie Rouwenhorst van Essen.

Na tien weken opsluiting
gaat het weer goed
met mijn vrouw Jannie
Na ruim tien weken opsluiting in de Borkel
wordt mijn vrouw Jannie (91) weer
vrijgelaten. Elke dag een uurtje. Als
gemondmaskerd ontvoerder neem ik haar
dan in de rolstoel mee uit wandelen. We
stiefelen door het weer langzaam op gang
komende hart van Gorssel, eten een ijsje,
schillen een appeltje. Haar betoog kan ik
niet echt meer volgen, maar ze kirt
onderweg van genoegen. Zelf buit ik elke
minuut uit, soms vrolijk, vaak weemoedig.
En als niemand oplet verval ik in zonde en steel ik een kus. Na dat goudgerande uur draag ik haar
volgens afspraak weer over aan haar verzorgers. Mede door hun inspanning en toewijding is de
Borkel tot nu toe – ik schrijf dit bericht 15 juni – van corona gevrijwaard. Als romanticus ben ik
geneigd om dat als wonder te bestempelen, maar in nuchterheid geniet ik het als groot geluk.
Met mijn vrouw gaat het de laatste tijd boven verwachting goed, na enkele alarmerende tia’s
halverwege haar isolatie. Ze is meestal goedgemutst, sociaalvaardig, zo nu en dan wat baldadig.
Van corona en alle heisa eromheen lijkt ze niets te begrijpen. Het vermag haar niet op te winden.
Alzheimer zet zijn sloperswerk onverbiddelijk voort, en dat doet pijn, maar ze herkent ons als naaste
verwanten gelukkig nog. Verdere wegrakingen zijn uitgebleven. Ze vertoont helaas nog wel vaak
gewelddadig verzet bij het aan- en uitkleden. Met dat onbegrepen gedrag gaan haar verzorgers
doorgaans behoedzaam en begripvol om. Ze volgen een protocol dat zich kenmerkt door geduld en
respect voor haar persoonlijkheid.
Vóór corona toesloeg bracht ik elke dag uren door in de Borkel, verzorgde mijn vrouw, verkeerde
voortdurend in haar nabijheid. Onze afgedwongen fysieke scheiding trof mij als een mokerslag. Ze
viel me zwaar, ook al werkte het dagelijks kwartiertje ’praatraam’ in latere instantie verlichtend. Ik
wil hier graag kwijt dat ik veel steun heb ondervonden en nog steeds krijg, van mensen om ons heen,
maar zeker ook vanuit onze kerkelijke gemeenschap. Pastoraal meeleven en daadwerkelijke
aandacht – ik ben er u allen dankbaar voor. Corona blijkt tot veel in staat, maar niet tot vernietiging
van een hartverwarmend netwerk.
Homme Krol
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Komen en gaan – mutaties in de kerkelijke administratie t/m 16 juni 2020
Ingekomen:
Dortherdijk 22 7211 LS: mevrouw M. Johanzoon.
Schoolstraat 2B 7211 BC: mevrouw E. Achtereekte – Heijink.
Damlaan 4 7211 CJ: de heer J.D. van der Sar.
Zutphenseweg 306 7211 EZ: de heer H. Lubberding.
Vertrokken: Ensinkweg 22 7211 CK: mevrouw A.P. de Pater – van Overbeeke, naar Amersfoort.
Schoolstraat 22 7211 BC: de heer M.P. Stemerding, dooplid, mevrouw E.J. van Bentum en mevrouw
T.T.E.J. Stemerding, naar Zutphen.
Verhuisd binnen de gemeente:
Nachtegaalstraat 9 7211 GM: mevrouw J. Hekkelman – Poorterman, naar Zutphenseweg 286 7211
EZ.

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 moderamenvergaderingen van
27 mei, 4 en 10 juni
Op 27 mei heeft het moderamen aangevuld met
Ko van Raamsdonk de opdracht geformuleerd
aan de werkgroep die een zogenaamd
gebruiksplan gaat maken. Het gebruiksplan
moet er komen om een coronaproof gebruik van
het kerkgebouw te regelen. Dit is verplicht voor
kerkdiensten met bezoekers die we vanaf 6
september weer willen gaan houden en voor
kleinere groepsbijeenkomsten vanaf 1 juni. Voor
de werkgroep zijn uitgenodigd: Marijke Fomenko
(samenroeper en vertegenwoordiger werkgroep
eredienst, Nico Jansen (cantor- organist), Evert
Brouwer (kerkrentmeesters), Netje Roeterdink
(diaconie) en Ko van Raamsdonk (taakgroep
P&E).
We hadden op de vorige moderamenvergadering van 14 mei afgesproken dat we aan
het werk gaan met de profielschets van de
gemeente. Daartoe had Trix een aantal
documenten bij elkaar gezocht die de afgelopen
jaren zijn geproduceerd en nu als basis kunnen

dienen. Dat zijn beleidsplan 2018 - 2022, het
visiedocument PGE van november 2019 ( =
weerslag van een ‘ochtend in het groen’ van de
kerkenraad) en het eindrapport
Toekomstverkenning Eefde en Gorssel/Epse van
oktober 2019.
Trix had de andere moderamenleden huiswerk
meegegeven: lees de stukken door en schrijf dan
in 10 zinnen een schets van onze gemeente. In
het gemeentegesprek op 1 maart stelde ze de
vragen: hoe zijn we als Protestantse Gemeente
Eefde gekend, waar willen we naar toe, hoe
willen we gemeente zijn? Die vragen kunnen
helpen bij het maken van de schets.
Tijdens de vergadering van 4 juni werden de
verschillende bijdragen besproken en er werd
besloten deze tot één document samen te
voegen.
Deze bespreking duurde meer dan een uur en
daarna was er nog maar tijd voor 4 andere
punten uit de agenda die 13 punten bevatte. Dus
werd meteen een volgende vergadering
ingepland op 10 juni.
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Op 10 juni werd besloten dat we gaan proberen
om op 2 juli een vergadering van de volledige
kerkenraad te houden in de kerkzaal, met een
aantal hygiënische maatregelen volgens de
richtlijnen van het RIVM. Ter voorbereiding van
die vergadering worden de KR-leden gevraagd
om voor de profielschets van de gemeente
dezelfde exercitie te doen als de
moderamenleden hebben gedaan. Mochten er
mensen zijn die niet lijfelijk willen of kunnen
komen, dan krijgen zij de kans hun bijdragen
schriftelijk in te leveren.
Andere punten die 10 juni aan de orde kwamen:
Ds. Hannie van Boggelen heeft toegezegd om
volgend jaar op paasmorgen voor te gaan. Ze
neemt contact op met ds. Daan Bargerbos om
indien mogelijk de Stille Week voor Pasen samen
af te stemmen.
Johan vertelt over de resultaten van de
Compaan-actie ( zie Kerkvenster van mei). Het is
gebleken dat de meeste mensen wel in het bezit
zijn van een computer, laptop, notebook,
smartphone of iets dergelijks waarmee ze
kerkdiensten zouden kunnen ontvangen, maar
een aantal weet niet hoe dat moet. Zij worden
nu geholpen om dat in orde te maken. Dus een
nuttige actie! Voor een paar anderen wordt naar
een oplossing gezocht.

Vorige keer was besloten om te stoppen met de
openstelling van de kerk op woensdagavond
wegens gebrek aan belangstelling. Wel werd
gebruik gemaakt van het aanvragen van
voorbeden. Dat blijven we aanbieden, iedereen
kan nu een briefje in de brievenbus doen voor de
komende zondag. Dat heeft ook in de
weekbladen gestaan.
Het verzoek om in de dienst iets te vertellen
over de persoon waar de bloemenkaart naar toe
gaat kunnen we om privacy redenen niet
honoreren. Over de echte bloemen op de
liturgietafel tijdens de dienst komt een stukje in
Kerkvenster.
Een urgent punt voor de komende tijd is de
invulling van de vacatures in de kerkenraad.
Een plan worden uitgewerkt om gericht te gaan
werven.
De bewoners van de Kerkegaard hebben weer
geklaagd over overlast door de eikenprocessierups. De Kerkrentmeesters hebben
besloten een kapvergunning voor drie bomen
achter de pastorie aan te vragen, omdat alle
maatregelen de afgelopen jaren niet hebben
geholpen.
Zelfs voor de mezen uit de hokjes in de kerktuin
zijn deze lekkernijen te veel om aan te kunnen!
Maps Adriaanse

Verzoeken om de kerk te mogen gebruiken
Er zijn verschillende verzoeken binnengekomen om de kerk te mogen gebruiken. Zoals elders in dit
blad staat heeft het moderamen een werkgroep ingesteld die een gebruiksplan gaat maken voor
gebruik van de kerk met inachtneming van RIVM- en landelijke PKN-richtlijnen.
In het gebruiksplan komen de regels waaraan alle gebruikers zich moeten houden.
Zolang er geen gebruiksplan is, moet iedereen die met meerdere mensen gebruik wil maken van
kerkruimten, daarvoor toestemming hebben van het moderamen. U kunt daarvoor contact
opnemen met Evert Brouwer.
Hij is te bereiken via de kosterstelefoon 06 8315 9867.
Namens het moderamen,
Maps Adriaanse
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Bloemen op de liturgische tafel
De werkgroep die altijd de bloemen in de kerk op zondag verzorgt, heeft een
poosje geleden voorgesteld om ook in deze tijd een bos bloemen op de
liturgietafel te zetten. Die suggestie is met vreugde ontvangen. Op deze manier
wordt ook de natuur symbolisch betrokken bij de lof in de eredienst. In deze
weken is dat een veldboeket, zoveel mogelijk uit eigen tuin.

Na afloop van de dienst worden de bloemen meegegeven aan de predikant. Hij
of zij moet ze dan zelf uit de vaas halen en inpakken.
Er is namelijk een opvatting, hoewel niet bewezen, dat bloemen vanwege het vocht een eventuele
besmetting gemakkelijker zouden kunnen doorgeven. Dat is ook de reden waarom er in het begin
van de coronatijd is besloten om in plaats van een bos bloemen na de dienst een bloemenkaart te
brengen met een groet van de gemeente naar iemand die extra aandacht verdient.
Namens de kerkenraad,
Maps Adriaanse

COLLEGES

Diaconie
Collectedoelen voor de komende zondagen:
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf 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 5 juli
Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat Vakantiepret

Armoede onder kinderen is een groot probleem,
ja ook in Nederland! Eén op de negen kinderen
groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas!
Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in
Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in
armoede, met advies en informatie.
Ook brengen ze diaconieën met elkaar in
contact, zodat zij van elkaar kunnen leren.
Verder worden diaconieën via de Actie
Vakantietas ondersteund met rugzakjes die zij
kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat
kinderen de lange zomervakantie door kunnen
komen.
Vooral nu, na een lange tijd al thuis gezeten te
hebben en geen uitzicht op een vakantie buiten
de deur, is dat hard nodig.
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Zondag 12 juli Kerk en Vluchteling Zutphen
De werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen is
een netwerk van mensen die er voor de
bewoners van het AZC in Zutphen willen zijn en
activiteiten organiseren en ondersteunen.
De werkgroep Kerk & Vluchteling valt onder het
platform van christelijke geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld. Eefde en
Gorssel zijn daar vanaf de stichting van het AZC
aan de Voorsterweg bij betrokken.
Momenteel verblijven er meer dan 700
bewoners, waarvan 135 kinderen onder de 18 en
42 kinderen op de basisschool op het eigen
terrein.

Zondag 19 juli Plaatselijke Diaconie
Armoede signaleren en bestrijden is een
kerntaak van de diaconie. Driekwart van de
diaconieën van de Protestantse Kerk in
Nederland ondersteunt mensen die financieel in
de knel zijn geraakt.
Onze diaconie collecteert samen met de
diaconie van Gorssel/Epse voor concrete doelen
die door hen voor een jaar of langer zijn
vastgelegd. De diaconieën steunen o.a.
structureel de Voedselbank in Zutphen en geven
jaarlijks een vast bedrag aan de ISBN. Maar in de
loop van het jaar verschijnen er altijd
onverwachte situaties die om financiële steun
vragen. En natuurlijk hebben we onze lokale
activiteiten: kerkleden die worden bezocht of
uitgenodigd voor een dagje uit of een feestje in
de kerk. Voor al deze activiteiten heeft de
diaconie een eigen begroting en daarvoor wordt
vandaag gecollecteerd.

Zondag 26 juli Stichting Naaste
Stichting Naaste is een vrijwilligersorganisatie.
Zij bieden nazorg aan (ex-) gedetineerden bij
terugkeer in de maatschappij. Individuele
begeleiding van (ex-) gedetineerden is zeer
effectief. Het vergroot de kans op goede
resocialisatie en verkleint daarmee een terugval
naar criminaliteit. Stichting Naaste is verbonden
met Vereniging Exodus Nederland, waaronder
de Exodushuizen vallen en het Exodus
vrijwilligersnetwerk. Zij zijn actief in de regio
Stedendriehoek (Zutphen, Apeldoorn, Deventer)
en Achterhoek.

Zondag 2 augustus
Hart voor kinderen
Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om
wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in
zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te
bieden op een beter leven. Dit doet zij door
middel van het incidenteel bieden van noodhulp
en het structureel bieden van onderdak, voedsel,
kleding, medicatie en scholing in een rondom
het kind gecreëerde gezinssituatie.
Met uw hulp kunnen zij veel kinderen helpen.
Want kinderen redden het niet alleen.

Zondag 9 augustus
Hospice Zutphen
Hospice Zutphen is een klein en sfeervol hospice
dat ruimte biedt aan 5 gasten. In ons huis is
iedereen welkom, ongeacht leeftijd,
maatschappelijke achtergrond of
levensbeschouwing. We zijn een ‘bijna-zoalsthuis-huis’ waarin liefdevolle ondersteuning
geboden wordt. Elk mens is uniek.
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Zijn of haar levensovertuiging, levensverhaal en
levensstijl zijn bepalend voor de inhoud en de
wijze van onze zorg.
Het hospice vraagt aan iedere gast een eigen
bijdrage van minimaal € 50,00 per dag, bestemd
voor verblijfskosten en levensbehoeften (eten
en drinken, de was, schoonmaak van de kamer,
enzovoorts). De hoogte van de eigen bijdrage is
afhankelijk van de aanvullende verzekering van
de gast. De eigen bijdrage is nooit een
belemmering voor opname in het hospice.
Wanneer gasten kunnen aantonen dat zij de
eigen bijdrage niet (geheel) kunnen betalen,
kunnen ze een beroep doen op het gastenfonds.
Dankzij het gastenfonds is het hospice
toegankelijk voor elke gast, ongeacht zijn of haar
financiële draagkracht.

Zondag 16 augustus Stichting voor
Vluchtelingstudenten UAF
Vluchtelingen brengen hun
kennis en kwaliteiten mee.
Het UAF (Universitair
Asielfonds) is een stichting
speciaal voor gevluchte
studenten en professionals.
Daarmee wordt bedoeld dat zij
bescherming verdienen op
basis van Europees asielrecht
of internationale mensenrechtenverdragen.
Zij zijn hier al geaccepteerd als statushouders.
Ook zijn zij in het land van herkomst
hoogopgeleid en/of hebben de potentie om in
Nederland aan de slag te gaan binnen hun
vakgebied op minimaal MBO3-niveau.
Voordat het zover is moet er altijd geïnvesteerd
worden in bijscholing, o.a. van de taal, en
afstemming van behaalde diploma’s op wat in
Nederland acceptabel is. In de tussentijd is er
geen inkomen uit werk en daarom zijn er
subsidies / leningen nodig.

Zondag 23 augustus Lepra Zending
Lepra treft vooral de allerarmsten.
Mede dankzij uw steun, medeleven en gebed,
vonden in 2019 ruim 4.150 leprapatiënten
herstel en genezing. In 2035 willen we geen
leprabesmettingen meer. Een haalbaar doel,
want Leprazending werkt wereldwijd.
We overtuigen overheden om discriminerende
wetten uit hun wetboek te schrappen; we
steunen onderzoeken; we sponsoren
lepraziekenhuizen; we trainen jonge
leprapatiënten op vakscholen; we geven
voorlichting aan gemeenschappen; we helpen
iedereen, ongeacht achtergrond of religie – in
navolging van Jezus.
Onze acties:
- Mensen met lepra opsporen. Als lepra vroeg
wordt ontdekt, kan het volledig worden
genezen.
- Onderwijs en voorlichting bieden aan lokaal
medisch personeel, bevolking en op scholen;
artsen trainen.
- Wonden verzorgen van mensen met
vergevorderde lepra, corrigerende
operaties uitvoeren en revalidatie bieden.
- Vakopleidingen bieden aan jongeren en
vrouwen met lepra. Ze worden gediscrimineerd
en vinden moeilijk werk. Na de opleiding vindt
het merendeel werk, of start een bedrijfje.
Zondag 30 augustus Diaconaal quotum
De landelijke kerk voert ook diaconale taken uit,
op provinciaal en landelijk niveau namens de
plaatselijke gemeenten.
Ook heeft ze consulenten in dienst en zorgt voor
ondersteunende lectuur zoals folders en
collectekranten. Ze vraagt daarvoor jaarlijks een
vast bedrag per gemeentelid van de plaatselijke
diaconieën
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Collecteopbrengsten
Opbrengst collecte alternatieve “Havekedienst”,
Op 24 mei hebben we de alternatieve “Havekedienst” gehad.
Voorganger was Jan Willem Hengeveld, hij werkt bij GG Net.
Voor het collectedoel hebben we dichtbij een doel gezocht.
Jan Willem Hengeveld berichtte ons dat de collecte een bedrag opgeleverd heeft van
366 euro. Mooi nieuws, allen hartelijk bedankt voor de bijdrage!
Het doel was GGNet Samen Actief.
GGNet biedt jaarlijks aan ongeveer 18.000 mensen psychische en psychiatrische behandeling, zorg en
ondersteuning. Vanzelfsprekend gaat daarbij veel aandacht, tijd en geld naar therapieën en verblijf.
Voor herstel is echter meer nodig dan een goede diagnose en de juiste behandeling.
GGNet samen-actief is het fonds waaruit activiteiten worden gefinancierd, die niet onder de normale
zorgkosten vallen. Denk hierbij aan zingeving, sportevenementen, kunst en cultuur en ontspanning.
Eigenlijk allemaal dingen die in het dagelijks leven heel gewoon zijn. Voor mensen die psychiatrische
zorg nodig hebben zijn ze echter vaak niet vanzelfsprekend. GGNet Samen-actief maakt het mogelijk
dat patiënten hier toegang toe hebben en eraan mee kunnen doen. Samen-actief is een
samenwerkingsverband binnen GGNet van de Dienst Geestelijke Verzorging, afdeling Activerend
Werk, de cliëntenraad en het Herstelcentrum.
Van Harte aanbevolen.
NL08 INGB 0659 2845 29 t.a.v. Herstelcentrum
Graag ovv GGNet samen actief, kostenplaats 1200120
Mocht u alsnog een bedrag over willen maken dan mag en kan dat.
Jannie Zoerink

Hieronder staan de giften die op de diaconie rekening zijn gestort voor de collectes.
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen zijn
overgemaakt.
Datum
26 april
3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei
7 juni

Doel
Hassinkhof
Kerk in Actie Slachtoffers Boko Haram Nigeria
Kerk in Actie Verbetering Onderwijs in India
Stichting Hulphond
Havekedienst GGNet, zie ook hierboven toelichting
Kerk in Actie Open Kerk in Marokko
Plaatselijke Diaconie

Opbrengst
10,00
145,00
10,00
10,00
80,00
25,00
80,00

Gerrit Bannink, administrateur Diaconie PGE
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College van Kerkrentmeesters
Als Kerkrentmeester heb ik toegezegd u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen
betreffende de verbouwing van de voormalige
pastorie aan de Schurinklaan 3.
Het is nu wel zover dat ik u wat kan vertellen
over de stand van zaken.
Wij als Rentmeesters hebben de plannen voorgelegd aan de Kerkenraad, en na gedegen uitleg
goedgekeurd. Dan kun je beginnen denk je, maar
het is anders, want we hebben zoals het hoort
deskundigheid ingeschakeld. We hebben iemand
gevonden die verstand van zaken heeft,
bouwkundige is en de werkzaamheden voor ons
kan begeleiden.

De woning is een bouwfonds-woning gebouwd
eind jaren 60 van de vorige eeuw met
voorschriften van die tijd die anno nu compleet
achterhaald zijn. De woning bleek totaal niet
geïsoleerd, je stookte voor de buiten- lucht, een
elektravoorziening die verouderd is en een
verwarming die over de datum was. Er moest
wat gebeuren. Een technisch bureau heeft ons
geholpen wat isolatie betreft en de normen die
daarbij horen. We hebben een kosten opzet
gemaakt, welke onder geen voorwaarde hoger
mag worden dan het goedgekeurde budget.
Wat willen we, wat kan er en wat kunnen we
eventueel zelf?
Een aannemer gezocht die goed bekend staat en
goed werk maakt en aflevert.

Er zijn voor ons offertes gemaakt van de
verbouwingskosten inclusief elektra en
verwarming, en we hebben aan firma’s gevraagd
offertes te maken voor een nieuwe keuken en
nieuwe kozijnen, etc. De aannemer kwam met
een offerte, die moest worden doorgespit,
besproken en veranderd worden. Er moest
gesnoeid worden. Na heel veel vergaderen heeft
het driemanschap bestaande uit Wijtse,
ondergetekende en onze adviseur de zaak in
gang gezet en wij blijven het volgen.
Dan gesprekken met de sanitair/elektra/
verwarmingsfirma door gelopen, aangescherpt
en afgemaakt. Keuken uitgezocht, kozijnen
besproken en noem maar op.
Door zelf alles te slopen konden kosten bespaard
worden, maar achteraf viel het tegen, wat een
klus!
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Wijtse en ik zijn begonnen, later kwam Johan
ons versterken en enkele jongeren hielpen ons
met opruimen van puin en hout naar de
containers, zo kon het afgevoerd worden.
In het vorige Kerkvenster kreeg u een indruk.
De foto impressie zegt het nodige.
Stand juni 2020: De aannemer is 25 mei
begonnen. In de schoorsteen bleek een asbest
pijp te zitten die professioneel verwijderd diende
te worden met alle toeters en bellen er bij.
De begane grond krijgt een betere indeling, alle
wanden moeten geïsoleerd worden en
voorzieningen aangelegd. Het zeer vele
voorbereidingswerk is gedaan maar veel moet

nog gedaan worden. De verbouwingswerkzaamheden zullen gereed zijn eind augustus
begin september.
Misschien kunnen we dan een mogelijkheid
creëren om belangstellenden het vele gedane
werk te tonen. Maar zoals u weet, Corona is er
nog en de regels ook. Bezoeken is nu echt niet
mogelijk.
Wij zullen u telkens middels foto’s en een update
een indruk geven van wat we doen en hoe ver
we zijn.
De Kerkrentmeesters,
Evert Brouwer

Collectedoelen 2e rondgang:
Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01
tnv Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel

5 juli:

Beeld en Geluid

12 juli:

Aanschaf liedboeken

19 juli:

I.S.B.N.

26 juli:

Oikocredit

2 augustus:

Plaatselijk Kerkenwerk

9 augustus:

Plaatselijk Kerkenwerk

16 augustus: Kerk in Actie
Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en
verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft
bijzondere aandacht voor jongeren,
armen en slachtoffers van de genocide.
De kerk betrekt jongeren actief bij het
gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in
de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de
uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals
werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze
training om hun talenten te versterken.

De kerk biedt ook trainingen
aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren
nieuwe landbouwmethoden aan om
hun levensomstandigheden te kunnen
verbeteren. Voor daders en slachtoffers van
de genocide organiseert de kerk zogenaamde
‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om
met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer
mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda
23 augustus:

Kerkinterieur

30 augustus:

Kerkelijk Quotum

Monique Dolman, namens het College van
Kerkrentmeesters
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TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat & Eredienst
Ontmoeting en meditatie
Mist u het ook zo erg om als gemeente elkaar te
kunnen ontmoeten bij de wekelijkse viering van
de eredienst? Helaas zijn tot 1 september alleen
kerkdiensten via internet mogelijk. Wel is het
inmiddels mogelijk om voor kleine groepen
bijeenkomsten in de kerk te houden. Voor deze
bijeenkomsten worden de nodige
voorzorgsmaatregelen genomen om besmetting
met het coronavirus te voorkomen. Zo wordt het
gezamenlijk zingen vooralsnog afgeraden in
verband met het verhoogde risico van
besmetting.
Om elkaar toch op afstand te kunnen ontmoeten
en samen te mediteren willen wij 2-wekelijkse
bijeenkomsten voor ‘ontmoeting en meditatie’
gaan organiseren.

We luisteren dan naar muziek, steken een
kaarsje aan en mediteren bij het luisteren naar
een gedicht of een overdenking. Om het aantal
gemeenteleden beperkt te houden zullen de
deelnemers persoonlijk worden uitgenodigd. Per
bijeenkomst gaan wij hierbij uit van maximaal 20
personen.
U kunt zich ook aanmelden om aan één van de
komende bijeenkomsten deel te nemen. Belt u
dan met Rita Simonis (474393) of Ko van
Raamsdonk (513637). U krijgt dan bericht
wanneer u kunt deelnemen.
ds. Hannie van Boggelen, Rita Simonis en Ko van
Raamsdonk.

DIVERSE BERICHTEN
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde

Eefde - Na vaderdag in juni en een gesloten
winkel voor moederdag in mei geven we in juli
een herkansing voor de dames. We hebben
een mooie collectie kleurrijke tassen in huis,
van sjieke leren schoudertasjes tot vrolijke
textiele rugtassen en stoere gevlochten
boodschappentassen. De voorraad sjaals is
aangevuld met mooie zomerse varianten en
bijpassende gekleurde kettingen en oorbellen
maken het geheel compleet. Ook voor de
zilveren sieraden uit India bent u welkom.

We hebben nog enigszins beperkte
openingstijden, maar u kunt van dinsdag tot
en met zaterdag elke dag bij ons terecht, en
wel op dinsdagmorgen, woensdagmiddag
(samen met de markt), donderdagmorgen,
vrijdagmiddag en zaterdag van 11.00 - 16.00
uur. Natuurlijk volgen we nog steeds de
hygiënische richtlijnen, ter bescherming van
uw en onze gezondheid.
Wij zien ernaar uit om u zo goed mogelijk te
bedienen: graag tot ziens in de winkel op
Schoolstraat 17A. Tel. 518662. Bezoek onze
website: www.wereldwinkeleefde.nl. Volg ons
ook op facebook voor het laatste nieuws:
wereld winkel Eefde.
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Reis met een missie
Toen onze dochter Simone met haar gezin op
29 februari voor 2 maanden
naar Laos vertrok, naar haar schoonfamilie,
had zij niet kunnen voorzien dat
zij de terugreis niet in mei konden
aanvaarden.
Het doel van deze reis was tweeledig:
uiteraard het bezoek aan de familie van Keo,
maar ook om de mogelijkheden te
onderzoeken om een “guesthouse” op te
zetten. Zij hadden in Nederland al contacten
gelegd met een bevriend echtpaar in Laos die
inmiddels een succesvolle onderneming
hadden.
De eerste drie weken van deze reis ben ik met
hen mee gereisd, vooral als oppas
voor de kinderen, zodat zij hun handen vrij
hadden om één en ander te onderzoeken.
De laatste week van mijn verblijf was bij de
ouders van Keo. Het was vooral een
zeer spannende week, want ook in Laos kwam
er meer informatie over het Corona virus.
Tot het laatst toe was het onduidelijk of ik op
22 maart terug naar Nederland kon vliegen.
Godzijdank had ik het geluk dat ik met het
laatste vliegtuig vanuit Thailand naar
Nederland kon vliegen. Op 23 maart vertrok er
geen enkel vliegtuig meer vanaf Bangkok!
Al gauw werd duidelijk dat de terugreis van
Simone en haar gezin niet op 2 mei zou
plaatsvinden. We hebben allerlei data voorbij
zien komen, maar tot nu toe kunnen zij nog
steeds niet naar Thailand omdat de grenzen
dicht zijn.
Maar in dit geval kan een “gedwongen”
verblijf ook mooie dingen opleveren. Daar
ging eerst iets aan vooraf.
De jongste zus van Keo ging, niet geheel
onverwacht, scheiden.

Dit is zeer ongebruikelijk in Laos en de reden is
ook heel begrijpelijk want een gescheiden
vrouw krijgt geen alimentatie. Ook geen cent
voor haar zoontje van 8 jaar.
De ouders van Keo zaten in zak en as, zij
hebben niet de middelen om hun dochter te
onderhouden. In Laos is het juist gebruikelijk
dat de jongste dochter voor haar ouders zorgt.

Keo en Simone hebben vervolgens in
samenspraak met de familie het plan opgevat
om een Coffeebar op te zetten waar Keo’s zus
haar inkomsten uit kan halen.
Zij hebben dit initiatief gelijk op Facebook en
Instagram bekend gemaakt en ook gevraagd
of men iets wilde bijdragen.

Het resultaat was hartverwarmend en
overweldigend!
In één week tijd hadden zij ruim € 3000,- op
de bouwrekening staan en konden zij heel
voortvarend aan de slag. Een andere zus van
Keo heeft een stuk grond beschikbaar gesteld
op een prima locatie aan een doorgaande
weg. Beide zussen gaan straks de Coffeebar
runnen.
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Inmiddels hebben ze, zoals wij in Nederland
zouden zeggen, pannenbier gehad. Nu wordt
er hard gewerkt aan de afwerking en wij
hopen dat het hen lukt om dit mooie project
af te ronden voordat zij (waarschijnlijk in juli)
weer huiswaarts keren.
Als wij Face Timen met hen zien we blijde
gezichten, de kinderen zingen vrolijk
Laotiaanse liedjes, hebben veel plezier met
neefjes en nichtjes en andere kinderen uit het
dorp.

Gebed

Lied 1003

God, het is stil op straat
Een kwaad virus
Waart als een spook rond
Over uw wereld
En wij weten niet
Hoe en wat en hoelang.
Richt onze ogen op U
En op Uw Zoon Jezus Christus,
Die kwam om mensen te redden.
Schenk ons uw goede Geest
Om te vertrouwen
Op een nieuwe morgen
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
En kom gauw!

En wij zijn vooral dankbaar en trots dat zij hun
schouders onder dit project hebben gezet.
(maar we missen ze wel!) Meer zien op
Instagram zoek op: Laodutchfamily.
Marijke Fomenko

Stichting Welzijn Lochem: Hulpaanbod in
coronatijd: Blijf positief!
Coronatijd is nog niet voorbij, het wordt
misschien wel moeilijker nu het zo lang duurt
en echt ‘normaal’ contact nog niet in zicht is.
De Stichting Welzijn Lochem heeft een kaart
gestuurd met een lange lijst van
telefoonnummers en namen van mensen die
beschikbaar zijn voor specifieke hulpvragen in
deze tijd.
Het algemene telefoonnummer is 0573297000, e-mail: info@welzijnlochem.nl,
website: www.welzijnlochem.nl en
www.coronahulplochem.nl, Instagram:
@welzijnlochem, Facebook: Stichting Welzijn
Lochem
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We lichten er een paar dingen uit. Ook voor
jongeren die met vakantie thuis zitten, geen
vakantiebaantje kunnen vinden en niet lekker
in hun vel zitten of zich vervelen.
- voor financiële vragen of problemen kun je
terecht bij budgetadviescentrum@ welzijn
lochem.nl
- ondersteuning by fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen voor volwassenen en
senioren: seniorenwerk Vera 06-17732449
- advies en steun voor (jonge) mantelzorgers:
knooppunt mantelzorg. Bel SWL en vraag naar
een van de mantelzorgconsulenten
- wil je iets leuks of moois doen met jouw
buurt of straat, of zoek je hulp daarbij: team
opbouwwerk, Seher 06-53559626 of Gerdie
06-45640825
- voor een gesprekje, als je een luisterend oor
zoekt of aanbiedt; of als je contact zoekt met
anderen: vrijwilligerscentrale Carin:
c.braak@welzijnlochem.nl
- voor tienerwerk: iedere week een nieuwe
challenge en live op Instagram: tienerwerker
Irma: i.harmsen@welzijnlochem
- als je als jongere graag even met iemand
buiten het gezin wilt praten/appen over hoe

het (niet) gaat: thuiscoach Alied 06-21177513
en team ED: www.teamed16.nl
- acties en digitale activiteiten voor jongeren:
jongerenwerker Jaap 06-19464132.
- beweegfilmpjes en ideeën voor kinderen:
sportcoach Joyce:
sportcoach@welzijnlochem.nl
- tips voor aangepast sporten:
buurtsportcoach Marjolijn:
lochem@unieksporten.nl
- moeilijkheden met de buren:
www.goedeburenlochem.nl
Aarzel niet om contact op te nemen: ze zijn
ervoor!

Geslaagd? Gefeliciteerd!
Beste scholier,
Heb je je diploma behaald? Van harte
gefeliciteerd! Je hebt nu vrije tijd na al die
schooljaren voordat je in september begint
aan een nieuwe opleiding of gaat zoeken naar
een baan. Heb je al gekozen wat je gaat doen?
Of twijfel je nog?
Omdat je nu dit bericht in het kerkblad aan
het lezen bent, heb je vast iets met de kerk en
de Bijbel. Heb je er wel eens over nagedacht
om van geloof je werk te maken? Om iets te
betekenen in de kerk? Om theologie te gaan
studeren? Tijdens de studie theologie kijk je
hoe de Bijbel door de eeuwen heen is
uitgelegd en naar wat theologen te zeggen
hadden en hebben.

Je bestudeert hoe kerkelijke gemeenschappen
ontstonden en hoe religie grote invloed heeft
gehad op de vorming van onze samenleving.
Ook verdiep je je in de psychologische,
filosofische, culturele en historische aspecten
die van invloed zijn op de geschiedenis van de
ontwikkelingen binnen en buiten de kerk. Je
leert onderzoeken, analyseren, reflecteren en
adviseren.
Lijkt dit je wat? Kijk dan eens op www.pthu.nl
Hartelijke groet,
Annemarie Goossens en Bastiaan Kobes
Studie-adviseurs van de Protestantse
Theologische Universiteit
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Tips voor de vakantie
Twijfels over verre reizen en volle
vakantieplekken in eigen land? Een alternatief
is dagtochtjes in de buurt. Hierbij drie tips:

1. Op de fiets naar het Heiligenbeeldenmusem in Kranenburg, gemeente Vorden,
Ruurloseweg 101, 7251 LD. Tel. 0575-556588.
Toegang € 6,00, kinderen tot 12 jaar gratis.
Museumjaarkaart geldig.
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Sinds 1 juni is het museum weer open op
dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van
12.00 tot 17.00 uur.

Er mogen maximaal 28 mensen tegelijk binnen
zijn en het museum volgt de regels van de
Museumvereniging. U kunt vanaf half 12
bellen om te reserveren voor een tijdvak
waarop u toegang krijgt.
De H.-Antonius-van-Paduakerk is ontworpen
in 1855, gebouwd in 1856 en volgende jaren
en gewijd in 1867. Het is de oudst bewaard

gebleven kerk van architect Pierre Cuypers,
bekend geworden door de bouw van meer
dan zestig kerken, maar ook door de bouw van
onder andere het Rijksmuseum en Centraal
Station in Amsterdam. De kerk heeft in 2000
een toepasselijke herbestemming gekregen
als Heiligenbeeldenmuseum.
De thematentoonstelling van deze zomer is
Dieren van Gods Schepping.
Er is veel aandacht voor de dieren uit de
Bijbel. Ook worden dieren getoond die als
attribuut bij bepaalde heiligen horen. In het
Christendom zijn veel kunstuitingen met
dieren te zien. Ook zijn er prachtige platen te
bewonderen over Gods schepping.
Het dier is in het Christendom een collegaschepsel van de mens. Het kan echter niet,
zoals de mens, in verantwoordelijkheid kiezen
en handelen. Dieren zijn namelijk niet zoals de
mens naar Gods beeld geschapen. Het dier is
van alle schepselen wel het meest aan de
mens verwant, meer dan de planten. Maar de
mens staat als beelddrager van God boven het
dier. Laat u verrassen en kom gauw kijken!
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2) Ook op de fiets naar Museum Staal in
Almen, Dorpsstraat 29, 7218 AC. Tel. 0575474317. Toegang .€ 7,50, kinderen van 5 - 12
jaar € 2,50, CJP-pas gratis.
www.museumstaal.nl.
Het museum is vanaf 2 juni weer open op
dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Telefonisch reserveren voor een tijdvak van
11.00-13.00, 13.00-15.00 of 15-17.00 uur. Aan
de kassa met pin betalen.
Deze zomer is er de tentoonstelling Berkel in
Beeld, van Billerbeck tot Zutphen te zien.
“Het lijdt geen twijfel, of de vijf molenstuwen
op de Berkel bestaande, dragen grootendeels
de schuld der overstromingen… Het is echter
voor de aangelanden geenzins onverschillig,
dat het vermogen der vloedschutten bij alle
die molens te gering is, om ook bij hooge
vloeden het afkomende water snel genoeg te
kunnen lozen,…” W.A.C. Staring uit ‘Verslag
over den toestand der Berkel en ontwerp tot
verbetering van die rivier, 1845.
Geniet van de Caarte van de Rivier den Berkel
uit 1763, met een geheel nieuwe toevoeging
van 2020. Bekijk de film en de prachtige
Berkellandschappen gemaakt door plein-air
kunstenares Sonja Brussen.

3) Iets te ver voor op de fiets, maar zeker de
moeite van een hele dagtrip waard:
Zandverhalen in Elburg: eerst zien, dan
geloven. J.P. Broekhovenstraat 9-11, 8081 HB
Elburg. Toegang € 16,50, kinderen € 14,50.
Tel. 0525 745970
Telefonisch reserveren of via de mail:
reservations@zandverhalen.nl
Het museum is het hele jaar weer elke dag
open, van 10.00-18.00 uur, inclusief het
restaurant.
Deze gigantische tentoonstelling in drie
voormalige fabriekshallen beslaat een
oppervlakte van meer dan 5000 m2 en vertelt
de geschiedenis van de wereld, uit Bijbels
perspectief, maar met verbindingen naar
andere godsdiensten en naar de huidige tijd.
Gemaakt uit meer dan 4000 m3 zand uit het
Markermeer door zo’n 35 beeldhouwers en
gecombineerd met echte oude
bouwmaterialen (waaronder sluisdeuren),
1000 jaar oude levende olijfbomen, botters,
smeedijzeren hekken en veel andere oude
materialen van over de hele wereld.
Aad Peters, artiest, tv-maker en poppenspeler
is de bedenker, eigenaar en organisator.
Ook geschikt voor een minder mooie dag,
omdat het grotendeels binnen is. Er is wel een
buitenterras.
Het oude vestingstadje Elburg is zelf ook de
moeite waard om te bezoeken.
Veel plezier deze zomer!
Maps Adriaanse
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De vriend van dag en nacht
Ik ben de vriend van dag en nacht.
Ik zal er zijn,
voor elke nood, voor elke klacht.
Ik zal er zijn.
Een vriend in voor- en tegenspoed.
Ik zal er zijn.
Die altijd voor je opendoet.
Ik zal er zijn.
Klop en mijn deur zal opengaan.
Ik zal er zijn.
Vraag en mijn hart zal openstaan.
Ik zal er zijn.
Bons op mijn deur en schaam je niet.
Ik zal er zijn.
In levensangst, in zielsverdriet.
Ik zal er zijn.
Voor elk verlangen, elk gemis.
Ik zal er zijn.
De God die altijd met je is.
Ik zal er zijn.
Dit is je troost, je zekerheid:
Ik zal er zijn.
Dit is mijn naam, nu en altijd:
Ik zal er zijn.
Michel van der Plas

ACTIVITEITEN-AGENDA
2 juli
7 juli
17 Augustus

juli/augustus 2020

Alle kerkdiensten zijn internetdiensten
Kerkenraadsvergadering 19.30 in de kerkzaal
Moderamen 09.30 Goedhartkamer
Kerkenraadsvergadering 19.30 in de kerkzaal

