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 KERKVENSTER JUNI  2019 
 
Alweer enkele jaren geleden 
brak een discussie los over 
de vraag van de toen 7-jarige 
Anco aan de Groningse Uni-
versiteit: “Bestaat God?, wilt 
u dat eens uitzoeken?” 
De vraag werd voorgelegd 
aan de hoogleraar sterren-
kunde Peter Barthels. 

(zie foto) Die maakte in 2017 een boekje met 
zijn antwoord, met als titel Professor, bestaat 
God? Het is niet alleen de vraag van Anco, 
en niet alleen van nu, maar van alle tijden. 
Barthel is een wetenschapper, kritisch lid van 
de PKN. Hij vindt dat de natuurwetenschap 
moet worden verbonden met vragen over 
zingeving. Vragen over het bestaan van God, 
religiositeit en de functie van de kerk houden 
hem bezig.  
Zijn antwoord is: “Nee, God bestaat niet als 
een persoon die in de hemel woont, de we-
reld bestuurt en voor jou zorgt. Het goede en 
het mooie in deze wereld - dat is wat ik God 
zou willen noemen. God bestaat in hoe jij en 
ik leven. Als mensen voor elkaar willen zor-
gen, dan zie je daar iets van God.” 
Barthel ziet geen enkel bewijs voor ‘de man 
(met baard) die alles kan, weet en ziet, ofwel 
de Almachtige’. Maar bewijs voor het tegen-
deel, zoals atheïsten stellen, ziet hij evenmin. 
Hij vindt het loslaten van het traditionele 
godsbeeld geen verlies, maar intellectuele en 
spirituele verrijking. Hij plaatst het joodse - 
bijbelse - scheppingsverhaal binnen de vraag 
waartoe God heelal, aarde en mensen 
schiep; het gaat hem in de bijbel niet om het 
hoe en waardoor. 
De bijbel bevat geen letterlijk op te vatten ge-
schiedenissen, maar zinnige, liever nog diep-
zinnige verhalen. W. Barnard had het over 
verhalen die we niet letterlijk, maar woordelijk 
moeten nemen: wat er staat, staat er niet 
voor niets. Het gaat om zin en betekenis. De 
joods-christelijke ervaring is ten onrechte 

overgegaan in een beeld van een almachtige, 
fysische werkelijkheid. Spinoza wees daar in 
de 17e eeuw al op; het werd hem niet in dank 
afgenomen. 
Is met dit “NEEN” volgens Barthel, bij exacte 
wetenschappers nu de ratio tot enige norm 
verheven? Bij atheïsten wel, maar echt wijze 
mensen weten dat je niet alles kunt weten. 
Einstein, toch niet de eerste de beste, stelde 
al: “religie zonder wetenschap is blind, we-
tenschap zonder religie is lam”. Wetenschap 
verlegt weliswaar de horizon, maar daarach-
ter ligt telkens weer een nieuwe. Kennis lost 
het mysterie niet op, maakt de verwondering 
alleen maar groter. Wetenschap leert hoe het 
heelal werkt; religie zoekt naar betekenis, 
naar hoe de mens ermee moet omgaan. 
Barthel vindt steun bij grote denkers en theo-
logen uit het verre en nabije verleden. Hij ci-
teert Augustinus met “de vorm van het he-
melgewelf is niet relevant voor de geest van 
Gods woord…” en haalt Galilei aan met “…de 
heilige Geest heeft tot doel ons te onderwij-
zen hoe wij naar de hemelen gaan, niet hoe 
de hemelen gaan…”. Aan Bonhoeffer ont-
leent hij “… zoek God in de dingen die je 
kent, niet in de dingen die je niet kent; in de 
opgeloste vragen en niet in de onopgeloste 
vragen wil God begrepen worden…”. 
Peter Barthel ervaart God als de bezielende 
geest van deze wereld. Vanuit die bezieling 
zijn wij de handen en voeten van God om 
daar gestalte aan te geven. Dat is geen mo-
nopolie van het christendom. Dialoog met 
andere religies is nodig om over de kern van 
de religiositeit na te denken. Carel ter Linden 
beschreef de ideale kerk als de plek waar 
men elkaar “de spiegel voorhoudt, die eerst 
de joodse profeten en later de man uit Naza-
reth het volk voorhielden”.  
 
Bron: Kerkblad Ontmoeting,  
auteur: Luuk Kuiper  (ingekort red.)  
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                                                             JUNI 2019 

         

datum en tijd 2 juni 2019 10.00 uur 9 juni 10.00 uur 16 juni 2019 10.00 uur 

 
voorganger 

ds. W. Klein Almen ds. A. Broekhuis ds. D. Fisser,  
Amsterdam 

 
bijzonderheden 

Havekedienst Pinksteren  

 
kleur 

Wit Rood Wit 

 
diaconale  
collecte 

Havekedienst 
ovERWINms 

Werelddiaconaat hulp aan 
Syrische Vluchtelingen in 
Libanon en Jordanië  

Alzheimer  

 
2e collecte 

Havekedienst 
ovERWINms 

Kerk in Actie, 
bijbelverspreiding Chine-
se platteland 

Aanschaf liedboeken 

auto  
ophaaldienst 

W. Volkers 
Tel. 512610 

A. Kloosterboer 
Tel. 540204 

H. van ‘t ‘Veld 
Tel. 540394 

 

 

 
datum en tijd 

23 juni 2019 10.00 uur 30 juni 2019 10.00 uur  

 
voorganger 

ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis  

 
bijzonderheden 

   

 
kleur 

Groen Groen  

 
diaconale  
collecte 

Wereldvluchtelingendag,  
Vergeten vluchtelingen in 
Nigeria  

Rode Kruis, zwangere 
vrouwen en kinderen in 
Mali 

 

 
2e collecte 

Beeld en geluid Plaatselijk pastoraat  

 
auto  
ophaaldienst 
 

J. Brummelman 
Tel. 540224 

E. van Zeijts 
Tel. 473336 

 

 
U kunt de kerkdienst op de zondag ook via de computer ontvangen. 
https://kerkdienstgemist.nl/eefde   
of gemiste uitzendingen via https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl bij “bekijk meer preken”. 
 
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag. 

 
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst.  
Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://deref-mail.com/mail/client/w_bmBOU9iZo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fkerkdienstgemist.nl%2Feefde
https://deref-mail.com/mail/client/00CwMgAdkEQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ontmoetingskerk-eefde.nl%2F
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Dienst in Het Spijk  
Maandag 3 juni 14.30 Pinksteren 
Voorganger pastor H. Kuperus-Slijper 
De dienst begint om 14.30 uur. Iedereen is welkom. 
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve. 
 

De Lunette Zutphen, vrijdag 15.30 uur 
Na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken 
07 juni pastor R. van Veen/R. Rijk 
14 juni ds. I.M. Pijpers 
21 juni pastor S. Kuipers 
28 juni pastor G. Pols 
 

Diensten in De Borkel, Gorssel zaterdag 16.00 uur 
15 juni  mevrouw R. Roebers 
29 juni pastor mevr R. Rijk 
 

Middagpauzediensten Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen  
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst. 
06 juni 2019               Rob de Boer 
13 juni 2019               Maj. J. Kopmels, Leger des Heils 
20 juni 2019               ds S.A. Meijer 
27 juni 2019               ds mv A.C. Thimm-Stelwagen 
 
 
 

Bij de diensten 
Zondag 9 juni Pinksteren werkt de cantorij mee aan de dienst.  
Dit feest kan vele associaties oproepen. In de Bijbel is de Geest al van meet af aan aanwe-
zig. Zo in Genesis 1, waar de Geest van God zweeft over de wateren. De Geest als begin 
van leven in een chaotische omgeving. Geest wordt dus verbonden met leven, een nieuw 
begin. Dat zien we dan weer terugkomen in het Nieuwe Testament, waar de leerlingen tot 
een nieuw begin worden aangedreven. 
En het gaat om een begin dat door hen zelf moet gebeuren maar waarvan de oorsprong wel 
van buiten is. Dat is een stem, een woord, een lied, een gebeurtenis die een mens in bewe-
ging zet, vervullen kan met energie of vreugde. Laten we steeds ontvankelijk zijn voor een 
nieuw begin in ons leven, hoe onvoorstelbaar dat soms lijkt. 
Zondag 23 juni is een themadienst. In het Leerhuis zijn we geruime tijd doende geweest 
met de lezing van het boek Amos. Deze profeet laat in niet mis te verstane woorden harde 
woorden op Israël en zijn leiders neerdalen. Predikt Amos louter een God van oordeel en 
donder? We ontdekten dat het allemaal niet zo zwart-wit is als op het eerste gezicht lijkt. 
We hopen dat door deze dienst er een mooie brug geslagen wordt tussen eredienst en Leer-
huis. 
Zondag 30 juni lezen we verder in het evangelie van Lucas en voor zover ik dat nu kan be-
zien lezen we dan Lucas 7:11-17, de opwekking van de jonge man in Naïn, een verhaal dat 
sterk doet denken aan de opwekking van de dode jongen bij de profeet Elia in I Koningen 17. 
Wat kunnen we met dit verhaal dat we het etiket ‘wonderverhaal’ hebben meegegeven?  
 
 
 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Terugblik op de vieringen in De drie dagen van Pasen 
We kunnen terugzien op de vieringen van Pasen. Ik hoop dat de diensten ons allen hebben 
geïnspireerd.  
De medewerking van de kosters, cantorijen, de ‘ploeg’ van het Paasontbijt en anderen zowel 
in Gorssel en Eefde was heel fijn en ik ben dankbaar voor allen die op wat voor wijze op de 
achtergrond voor een goed verloop hebben gezorgd. 
In de Paasmorgendienst was ‘gedenk, herinner u’ een rode draad in de dienst.  
Een thema dat voortvloeide uit de wijze waarop de evangelist Lucas ons een weg wijst naar 
het geheim van Pasen. ‘Gedenk, herinner’ m.a.w. Lucas wijst erop in zijn paasevangelie dat 
bij Mozes en de profeten te lezen valt hoe de weg van de rechtvaardige is, de mens die wil 
leven naar Gods woorden. Het verhaal van Jezus Christus gaat door, zolang wij steeds weer 
ons te binnen brengen wat de profeten van ons vragen en hoe dat juist in Jezus zichtbaar is 
geworden en blijft. Hoe blijft Jezus de opgestane of de Levende? Door in zijn Geest te leven 
met elkaar. 
O.l.v. ‘gastkindernevendienstleiding’ Jellien Aalderink konden we bij wijze van creatieve ver-
werking een boomtak opvullen met goede herinneringen, die ons zijn bijgebleven en die altijd 
met ons meegaan. 
Ze liggen nu allemaal voor mij op mijn werkblad. Wat een variatie. Ik kom tegen: herinnerin-
gen aan onvergetelijke vakanties, een reis door Midden-Amerika, de mooie natuur op een 
fietstocht naar Basel, herinneringen aan Pasen waarop kinderen zongen voor ouderen en 
een kalfje geboren op Paasmorgen, 17 jaar gelukkig in de Eefdese pastorie, lief en leed 
(L.W.) en veel herinneringen aan geboorte van kinderen en aan de ontmoeting met de liefde 
van je leven en daarnaast weemoed om voorbij geluk. 
Prachtig om te lezen wat de woorden ‘herinner, gedenk’,  mede door de stimulerende woor-
den van Jellien, bij ons allemaal wisten op te roepen. Dank en mogelijk kom ik hier nog eens 
op terug. 
 

Een vraag 
Op het laatste Gemeentegesprek van zondag 28 april, waarop de kerkenraad bij monde van 
onze voorzitter Trix Drewes met u in dialoog ging kwam een wens voorbij t.a.v. ‘minder be-
kende Bijbelverhalen’.  
Nu was er op dat moment niet zo de gelegenheid voor daar dieper op in te gaan. 
Nu de zomer aanbreekt is het een goede tijd in de dienst aandacht te geven aan minder be-
kende of eventueel moeilijke of weerbarstige Bijbelverhalen, -gedeelten. 
U kunt voorstellen of suggesties aan mij doen via telefoon of e-mail of mondeling. 

                                                                                                      ds. Arie Broekhuis 
 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag 
02 juni   Joke Hogenkamp, Agnes van den Berg, Hannie Doevendans 
16 juni   Krijn Grotentraast, Toos Nijenhuis, Paul Zoerink 
23 juni   Toos Kuiken, Agnes van den Berg, Willy Pasman 
30 juni   Jannie Zoerink, Johan Zoerink, Tine Ebbekink 
 
I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn. 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 

Bolina Aalderink, tel. 06-25516989  
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Gemeenteleden elders en weer thuis:  
Komen en gaan – mutaties t/m 22 mei 2018 
 
Uitgeschreven: 
Kerklaan 3 7211 BJ: de heer J.M. Tuitert. 
Vertrokken: 
Bernhardsteeg 8 7201 DB Zutphen, mevrouw R. Simonis – Verhoeff. 
Adresaanpassing: 
Schoolstraat 44 7211 BC: de heer L. Snellenbe  
Verhuisd binnen de gemeente: 
Scheuterdijk 14 7211 ET: mevrouw H.G. Lintvelt – Brummelman, naar Ensinkweg 12. 
Minervaplein 126 2565 JE Nijmegen: mevrouw A. Grootentraast, naar Zutphenseweg 96. 
Voorkeurkerk elders: 
Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw E. Heijink – Heijink. 
Hoog Barge 15 7211 CW: mevrouw E.H. Lammersen. 
                    

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 
 

Op zondagmorgen na de kerkdienst stonden drie mensen van de kerk 
voor de deur met een hele grote kleurrijke bos bloemen. Na binnen-
komst en een gezellig koffieleutje wil Henk jullie hiervoor hartelijk be-
danken. Dit medeleven van de kerk doet een zieke heel goed en wordt 
door ons beiden heel erg gewaardeerd. 
  
Henk en Anny Nijenhuis, Yserenstraat 9. 
 

 
Graag laat ik u ook via deze weg weten dat we als familie een grote  
betrokkenheid en warme aandacht hebben ervaren na het overlijden van 
Aly.  
Het was en is ons een grote steun. 
 
Ab Pongers 
 
 
 
 

 
 

 

Uit de kerkenraad van 2 mei 
Evert Brouwer opent de vergadering met 
een stukje over  ‘Vertrouwen’ en leest 
daarbij ook voor uit Jozua 1 waarin het 
gaat over het hebben van vertrouwen in 
God bij alles wat je doet. 
De notulen worden deze avond gemaakt 
door Annie de Groot, die daarvoor is ge-
vraagd omdat Rik Rook heeft laten weten 

met zijn secretariële werkzaamheden te 
stoppen.  
De Kerkenraad gaat op zoek naar iemand 
die het op zich wil nemen de vergaderin-
gen van de kerkenraad te notuleren.  
Zolang die niet is gevonden willen we wer-
ken met een aantal mensen die 2 keer in 
het jaar willen notuleren. Bij het schrijven 
van dit stukje zijn er al drie gevonden.  

MEELEVEN 
 

KERKENRAAD 
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Het was heel fijn dat Annie het deze keer 
voor haar rekening wilde nemen. Maps 
deed dat de keer daarvoor.  
Tijdens deze vergadering is de jaarreke-
ning van het College van Diakenen be-
sproken en toegelicht door Jan Bosma. 
Gesproken wordt over de terugloop van 
giften en de daling van de rentebaten. 
Toegelicht wordt waaraan diaconale steun 
wordt verleend. Het is goed om daar met 
elkaar over van gedachten te wisselen. 
Het maakt duidelijk dat we zowel een pas-
torale gemeente als een diaconale ge-
meente zijn. De jaarrekening wordt vast-
gesteld met dankzegging aan Jan Bosma, 
Eelke Meijer en Johan Zoerink.   
Tijdens het bespreken van de actiepunten 
hebben we het met elkaar over de bloe-
men die op zondagmorgen uit de kerk na 
de dienst worden gegeven. We vinden dat 
een pastorale handeling namens de ge-
meente en dat betekent dat het onderge-
bracht wordt bij de taakgroep Pastoraat en 
Eredienst. 

Over de gemeenteavond ontving de ker-
kenraad positieve reacties. Het is als pret-
tig ervaren om in kleine groepjes over het 
beleidsplan te kunnen spreken.  
Er zijn geen opmerkingen gemaakt die 
aanleiding geven tot wijziging van het be-
leidsplan. Het beleidsplan 2018-2022 
wordt daarom door de vergadering vast-
gesteld.  
De classispredikant Ds. Jaap van Beelen 
liet de kerkenraad weten graag een keer 
met de kerkenraad in gesprek te gaan. 
Zijn streven is om in zijn regio alle kerken-
raden  te bezoeken en te spreken. We zijn 
positief over zijn initiatief en hebben met 
hem de  afspraak gemaakt om op woens-
dag 10 juli met hem in gesprek te gaan.  
Verder spraken we met elkaar over de 
uitwerking van de nieuwe manier van vie-
ren van het Heilig Avondmaal en het roos-
ter van erediensten.  

 
                                          Annie de Groot   Annie de Groo   

 

 
Beste mensen,  
Donderdag  16 mei hebben we een ge-
meenteavond in de kerk gehad met als 
onderwerp de toekomst van de kerk  en de 
mogelijke samenwerking daarbij  met onze 
zustergemeente in Gorssel/Epse. De 
avond daarvoor was er eenzelfde ge-
meenteavond voor Gorssel/Epse. Graag 
willen we een korte samenvatting geven 
voor iedereen die niet aanwezig kon zijn.  
We hadden twee doelen voor de avond te 
weten: de gemeente bijpraten over wat we 
tot nu toe gedaan hebben en wat de be-
langrijkste uitkomsten zijn. Daarnaast wil-
den we graag weten hoe een toekomst-
beeld voor onze gemeente er uit zou kun-
nen zien, natuurlijk gebruikmakend van al-
le uitkomsten.  
Wat hebben we tot nu toe gedaan? We 
zijn op 7 oktober vorig jaar begonnen met 
het verzamelen van wensen en ideeën 
van gemeenteleden. Vervolgens hebben 
we de taakgroepen van beide gemeenten 
gevraagd waar zij mogelijkheden zien voor 

samenwerking. Het is heel fijn om te erva-
ren dat er bij iedereen een positieve inzet 
is. Gewoon met elkaar te praten en naar 
elkaar luisteren heeft als resultaat, dat we 
ook veel van elkaar kunnen leren! Omdat 
we de inbreng van de hele gemeente wil-
len hebben, hebben we in maart van dit 
jaar ca. 30 gemeenteleden in de leeftijd 
van 25 – ca. 50 jaar bezocht. Door middel 
van individuele gesprekken hebben we 
geprobeerd in kaart te brengen wat hen 
bezig houdt, wat geloof voor hen betekent 
en wat de kerk voor hen zou kunnen bete-
kenen. Tenslotte, omdat de jeugd de toe-
komst heeft,  hebben we de kinderkerk, de 
Kick-groep en de 16+ groep in Gors-
sel/Epse ook gevraagd hoe zij denken, dat 
onze kerk er zou kunnen of mogen uitzien. 
Het uitgangspunt voor onze verkenning is 
de “waarderende gemeente-opbouw”, dat 
wil zeggen dat we willen proberen voort te 
bouwen op de dingen, die al goed gaan in 
onze gemeente of die ons al zoveel posi-
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tieve energie geven, dat we er meer mee 
willen doen.  
 
Het zou te ver voeren om hier alle uitkom-
sten in detail weer te geven, maar we 
kunnen wel concluderen dat we als ge-
meenten verlangen naar en willen bouwen 

aan verbinding: verbinding in geloof als 
onze basis, verbinding met elkaar, verbin-
ding tussen generaties, verbinding met en 
tussen de gemeenten van Eefde en Gors-
sel/Epse en, niet op de laatste plaats, ver-
binding met onze dorpen. 

 
 
Op basis van alle uitkomsten tot nu toe 
hebben we  een “uitdagend toekomst-
beeld” gepresenteerd en de aanwezige 
gemeenteleden hun reactie gevraagd. 
Onder leiding van de kerkenraadsleden is 
in kleinere groepjes over het toekomst-
beeld gesproken. Wat spreekt aan?  
Wat niet? Wat roept vragen op en waar-
over moeten we zeker nog een keer door-
praten?  Alle reacties helpen om tot een 
beeld te komen waarin we ons als  
gemeente herkennen en waaraan we wil-
len bijdragen om die toekomst ook werke-
lijkheid te laten worden.  
We zijn blij van veel mensen gehoord te 
hebben dat de avond  veel positieve ener-
gie heeft losgemaakt.  
Wat zijn nu nog de vervolgstappen?  
Allereerst willen we nagaan welke maat-
schappelijke organisaties in onze dorpen 

voor ons van belang kunnen zijn en met 
welke we dingen samen zouden kunnen 
doen.  Vervolgens willen we met hen con-
tact maken en overleggen wat we voor el-
kaar kunnen betekenen als “kerk in het 
dorp”. Om een voorbeeld te noemen, in 
Gorssel-Epse werkt de kerk samen met de 
Oranjevereniging en het Openluchttheater 
bij de herdenking op 4 mei.  
Na de zomer zullen we met de kerkenra-
den het gesprek voortzetten over een ge-
dragen toekomstbeeld. Daarna willen we 
de hele verkenning afronden, zodat de 
kerkenraden op basis hiervan besluiten 
kunnen voorbereiden. 
Mocht u verdere informatie willen hebben, 
aarzelt u dan niet om contact op te nemen 
met de leden van de stuurgroep of de ker-
kenraad.  

De stuurgroep,  
           Gerben Algra 

                                                                                                                Boudewijn Drewes 
                                                                                                              Ymte Groeneveld 

 
 
 

Diaconie 
Wij zijn een groene kerk!  
Gorssel/Epse heeft nog niet het predicaat groene kerk.  
De diaconie Eefde gaat samen met de diaconie Gorssel/Epse een werkgroep oprichten die 
gaat nadenken over de rol van de kerk en de gemeenteleden op het terrein van duurzaam-
heid. 
Wat willen wij hier met elkaar in betekenen en bereiken? Voor deze werkgroep zoeken wij 
nog deelnemers die met ons hierover willen nadenken. Meld u aan bij één van de diakenen. 

COLLEGES 
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Nieuw initiatief t.b.v. de groene kerk 
Ook andere verzamelingen zijn welkom, bv. oude mobiele telefoons, lege toners en cartrid-
ges. Voor het inzamelen van genoemde spullen heeft de diaconie een groene verzamel box 
in de hal van de kerk geplaatst. Doet u mee ? Alvast hartelijk dank voor uw inzet! 
 
Verzamel postzegels, kaarten en ander materiaal 
Bericht van Kerk in actie, nieuwsbrief nr.4, mei 2019. 
Ook in 2018 zijn er weer dozen vol postzegels, ansichtkaarten en geboortekaarten ingeza-
meld in plaatselijke gemeenten, ook PGE doet hieraan mee! 
Na sortering is dit verkocht op beurzen voor verzamelaars, aan handelaren of op Markt-
plaats.  
De opbrengst hiervan – bestemd voor kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendings-
bond) – was € 28.969,- !  
 
Financiën 
De diaconie ontvangt regelmatig van allerlei organisaties verzoeken om ondersteuning. De 
aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld. 
In 2019 is tot dus ver naast bestaande collectes een gift verstrekt aan UAF (Stichting voor 
Vluchteling Studenten) ad €100,-  en aan Rode Kruis voor noodhulp Mozambique een gift  
ad €200,- . 
De diaconie heeft een aantal vaste kosten en minder opbrengsten.  
De rentebaten dalen! De reserves verkleinen (in opdracht van de kerkenraad).  
Het collecterooster 2020 wordt afgestemd met de kerkrentmeester en Gorssel/Epse.  
 
Save the date! 
De zomerlunch wordt dit jaar gehouden op 28 juli a.s. Nadere berichtgeving volgt nog.  

E. Meijer en J. Zoerink  
Collecteopbrengsten 
18 en 21 april 2019  € 238,42 Europa Kinderhulp 
28 april   €   91,35 Govos Bolivia 
05 mei    € 114,45 Kerk in Aktie Kerken in Syrië 
12 mei    €   84,00 Edukans 
19 mei    €   88,65 Stichting Hulphond 
 

Collectedoelen 
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ‘collecte [datum] en [doel]´. 
 

Zondag 2 juni  Havekedienst 
Dit jaar heeft de commissie zoals ieder jaar het doel van de 
collecte bepaald, dit maal voor ovERWINms. 
Waarom komen wij in actie om geld in te zamelen?  
Erwin kreeg begin dit jaar de diagnose MS te horen nadat hij 
diverse onverklaarbare klachten had. Daarna ging het heel 
snel berg afwaarts met hem: uitval van zijn linker arm, been, 
pijnklachten, vermoeidheid, tot niet meer kunnen lopen.  
Naar het ziekenhuis, volledig verzorgd moeten worden etc.... 
en dat als je 46 bent, vol in het leven staat, een passie hebt 
voor trombone spelen, met je vrouw en kinderen op vakantie 
wilt fietsen, lopen, genieten.  
Alles word je afgenomen in een paar maand tijd.  
Onvoorstelbaar!  
Zo snel kan het dus ook gaan met MS!  
Gelukkig gaat het inmiddels weer wat beter met hem dankzij medicatie, revalidatie en veel 
steun van de mensen om hem heen, maar hij zal nooit meer "de oude" worden, en de toe-
komst is een groot vraagteken. 
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Ook voor deze rotziekte is geld nodig. Geld voor onderzoek zodat er medicijnen komen die 
de slopende ziekte stoppen. Momenteel is er medicatie die remmend werkt, maar de ziekte 
is niet te genezen. Daarom gaan familie, vrienden, kennissen de Mont Ventoux beklimmen. 
Als steun voor hem en vele andere MS patiënten. We hopen op jullie financiële steun!!  
Iedere euro telt. 
 

Zondag 9 juni Pinksteren     
Kerk in Actie Werelddiaconaat  
Hulp aan Syrische vluchtelingen in  
Libanon en Jordanië. 
Waar vind je een veilige plek als je moet 
vluchten voor geweld? Libanon en Jordanië 
hebben de meeste vluchtelingen uit Syrië op-
gevangen, maar kunnen zelf deze extra last 

niet aan. Kerk in Actie ondersteunt partnerorganisaties daar ter plekke om de bevolking te 
helpen en de vluchtelingen om op eigen kracht terug te keren naar waar het veilig is en van 
de grond af aan een nieuw bestaan op te bouwen.  
 

Zondag 16 juni Alzheimer Nederland 
Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door 
deze ziekte worden getroffen en dat van hun dierbaren.  
Alzheimer Nederland is er voor iedereen die hiermee te  
maken heeft. Het is onze missie om dementie te voorkomen  
of te genezen.  
En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de 
levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. 
Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere 
vormen van dementie. We werken hiervoor samen met regionale en landelijke zorginstellin-
gen. Al ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun 
naasten, bieden hulp en informatie en financieren wetenschappelijk onderzoek. Alzheimer 
Nederland heeft een ANBI-status en een CBF-erkenning.  
 

Zondag 23 juni  
Kerk in Actie  
Werelddiaconaat 
Wereldvluchtelingendag. Vergeten vluch-
telingen in Nigeria 
Op deze dag staan we stil bij vluchtelingen 
waarover we niet vaak meer horen in de me-
dia. In Noordoost Nigeria zijn nog steeds 
meer dan 1,6 miljoen (!) mensen op de vlucht 
voor Boko Haram. Hun huizen en landbouw-

gronden zijn verwoest, ze zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en on-
dersteunt mensen die terugkeren naar hun dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we 
daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorps-
gemeenschappen, bijvoorbeeld door samen een weg of waterput aan te leggen. Zo over-
bruggen mensen hun verschillen en ontstaat er begrip als basis voor een betere toekomst. 

 
Zondag 30 juni Rode Kruis project: Zwangere vrouwen en kin-
deren in Mali 
Zwangere vrouwen in Mali durven niet naar het ziekenhuis uit angst voor 
(seksueel) geweld.  (Bron: persbericht 6 mei 2019)    
Hulpverleners van het Rode Kruis krijgen verontrustende signalen van vrouwen 
in Mali.  
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Zwangere vrouwen die moeten bevallen durven de tocht naar het  
ziekenhuis regelmatig niet te maken. Er zijn meerdere meldingen 
geweest van vrouwen die in het geweld terecht zijn gekomen of die 
zelfs seksueel werden misbruikt tijdens hun tocht naar het zieken-
huis. Nu geweld in delen van Mali verder is opgelaaid wil het Rode 
Kruis de hulp voor deze groep vrouwen opschalen. 
,,Bevallen is al gevaarlijk in een land als Mali”, concludeert Marieke 
van Schaik, directeur van het Rode Kruis, die net terug is uit Mali. 
,,Het voortdurende conflict maakt het voor vrouwen nog moeilijker 

om bij een kliniek te komen. Ik vind het vreselijk om te horen dat zelfs voor bevallende vrou-
wen seksueel geweld een grote bedreiging is.”  
Het is letterlijk van levensbelang dat zwangere vrouwen in Mali het ziekenhuis of de gezond-
heidspost weten te bereiken.  
In Mali overlijdt er iedere twee uur een vrouw aan complicaties bij de bevalling of zwanger-
schap, zoals een te hoge bloeddruk, bloedingen of een zwangerschapsvergiftiging.  
Het Rode Kruis biedt medische hulp en ondersteuning, onder andere vanuit een ziekenhuis 
in Gao en andere gezondheidscentra in het land, zoals in de regio Kayes.  
De hulpverleners krijgen regelmatig ’s ochtends meldingen dat de vrouwen het ziekenhuis 
niet hebben gehaald en onderweg zijn bevallen, of hun tocht hebben gestaakt wegens  
geweldsincidenten. 
Het Rode Kruis wil de hulp opschalen voor zwangere vrouwen in Mali, maar ook in landen 
als Soedan en Nigeria. Voorbeelden zijn zorgen voor vervoer naar het ziekenhuis of de  
kliniek. Ook zijn er teams die dorpen bezoeken om te kijken of vrouwen hulp nodig hebben. 
Tegelijkertijd neemt de droogte in Mali de komende maanden toe. Bijvoeding voor zwangere 
en borst voedende vrouwen is dan belangrijk, want ook droogte en voedseltekort zijn een 
groot probleem. Het Nederlandse Rode Kruis heeft giro 6868 geopend om deze vrouwen te 
helpen. Rekeningnummer  NL83 INGB 0000 0068 68 t.n.v. Rode Kruis o.v.v. Mali. 
 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
2 juni: Havekedienst;  ovERWINms,  zie stukje diaconie 
 
9 juni: Kerk in Actie, Zending,  
bijbelverspreiding op Chinese platteland  
In de provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een ei-
gen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot 
deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfa-
beten.  
Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het 
van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. 
Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbel 
vertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chi-
nees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 
Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook 
de rest van het Oude Testament vertaald wordt 
 
16 juni: Aanschaf liedboeken 
 
23 juni: Beeld en geluid 
 
30 juni: Plaatselijk Pastoraat 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
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Hennie van der Burg, jarenlang de poortwachter van  
Kerkvenster, doet een stap terug.  
Ze wil nog wel deel uitmaken van de redactie, maar niet meer als 
meewerkend voorzitter.  
Bolina Aalderink neemt haar taak over.  
Alle aanleiding om Hennie in dit nummer in het zonnetje te zetten.    
 
 

 
“Het geeft me voldoening dat  Kerkvenster is verbeterd” 
 
In haar begintijd, een jaar of twintig terug, was het ‘beulswerk’, herinnert Hennie(72) zich. 
Veel geschreven teksten voor Kerkvenster moest ze toen nog overtikken. “Alles kwam altijd 
bij mij binnen.” Ze heeft het dan over het precomputertijdperk.  
 
Hannie Doevendans, toenmalig redactie-
lid, haalde haar bij Kerkvenster binnen. 
“Ze vroeg aan Leo en mij of één van ons 
de redactie wilde versterken.” Oh, dat 
moet zij maar doen’, zei Leo.  
Hij had er zelf geen zin in.’’ 
En jij wel, als brave echtgenote? 
“Zo braaf was ik niet,” lacht ze een tikkeltje 
zuinig. “Ik deed wel de dingen die ik zelf 
ook leuk vond en vind.’’ Gaandeweg be-
gon het ‘beulswerk’ haar te boeien, zeker 
ook de vergaderingen bij Hannie Doeven-
dans thuis. “Later kwamen de teksten via 
floppy’s en e-mail binnen. Dat werkte een 
stuk makkelijker. Ik vroeg altijd wel om te 
bellen als er iets gemaild was. Om te 
voorkomen dat er wat verloren ging. Dat 
gebeurde soms wel eens.’’ 
Zo ontpopte Hennie zich als nauwgezette 
spin in het kerkelijke informatieweb. Nim-
mer luidruchtig, immer toegewijd. Haar or-
delijke geest, ooit geoefend als medisch 
analiste, kwam haar van pas.   
“Ik begon meestal in het weekend voor 
sluitingsdag de kopij te verzamelen en de 
dienstroosters er alvast in te zetten. De 
vaste laat-stuurders, zoals Homme Krol of 
Koos Ornee, moest ik vaak een seintje 
geven om hun bijdrage tijdig te leveren. 
Nee, Arie Broekhuis niet, die is altijd punc-
tueel op tijd als grootste tekstleverancier.” 
 
 
 
 

 
De maandelijkse redactievergadering bij 
haar thuis waar alle teksten onder de loep 
werden genomen heeft ze altijd als  
plezierig ervaren. Heel gezellig en opbou-
wend. We hebben zo nu en dan flink gela-
chen. Er kwamen veel taalkundige kron-
kels langs. Wat staat hier nou eigenlijk, 
wat bedoelt de schrijver precies?  
Taalkundig konden we wel wat aan de 
teksten knutselen, maar inhoudelijk na-
tuurlijk niet. Dat laatste kostte wel eens 
moeite, want een enkele bijdrage bleef in 
onbegrijpelijkheid steken.’ 
’Ze noemt liever geen namen, maar slaakt 
een diepe zucht bij de herinnering aan een 
‘legendarische wartaalkunstenaar’. 
Een jaar of tien terug bracht een goed ge-
slaagde enquête onder de lezers van 
Kerkvenster de nodige veranderingen 
mee.  
Met name redactielid Maps Adriaanse, 
gepokt en gemazeld in professionele  
publiciteit, had er een stimulerend aandeel 
in. De opmaak werd sterk verbeterd,  
het blad werd kleurrijker en meer overzich-
telijk. Ook de printkwaliteit won in aanzien, 
waardoor het gebruik van foto’s en andere 
illustraties aantrekkelijk werd. Inhoudelijk 
waren er eveneens opvallende verbeterin-
gen. Kerkvenster ging breder en dieper.  
 
 
 
 

ONZE LEZERS SCHRIJVEN 
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Het bestreek meer dan het kerkelijk erf 
van Eefde alleen, het bood lokaal vereni-
gingsleven een podium en blikte met rele-
vant PKN-nieuws over de grenzen van de 
eigen parochie heen.  
Laura, de dochter van Hennie, ontwierp 
een nieuwe voorpagina die ze maandelijks 
grafisch actualiseert. Ze woont al jaren 
met haar man in Arnhem, maar Laura le-
vert telkens een nieuw plaatje, glundert 
Hennie. ”Er zijn mensen die die voorbla-
den bewaren.’’ 
 
Splijtende conflicten binnen de redactie 
zegt Hennie zich niet te herinneren. Dat is 
ook niet gepast in de kerk, grinnikt ze. Er 
is wel ’s een stuk waar de kerkenraad 
moeite mee had een tijdje blijven liggen, 
maar het is uiteindelijk wel geplaatst. “We 
hebben die beslissing autonoom geno-
men. Tenslotte hebben we ons redactie-
statuut en dat zijn geen dooie letters.” 
 
De plotselinge dood van haar man Leo – 
april 2007 – sloeg haar lam. “Ik kon niks 
meer trekken. Een half jaar wist ik niet 
meer wat voor dag het was. Ik was men-
taal gewoon weg.” De massaal bezochte 
rouwdienst was troostend. Leo was een 
man van aanzien, als mental coach ge-
noot hij een landelijke reputatie, met name 
in de voetbalwereld. Zo maakten ook 

Louis van Gaal en het bestuur van AZ de 
rouwdienst mee.    
Hoewel de morele steun vanuit kerkelijke 
kring haar zwaar tegenviel pakte Hennie 
haar werk voor Kerkvenster vrij snel weer 
op. “Ook al kwam ik niet vaak in de kerk, ik 
kende toch alles en iedereen. Dat gaf be-
hoorlijk houvast.” 
Geen vaste kerkganger? 
“Geloof is voor mij niet gebonden aan 
kerkbezoek. Geloof zit diep in mij.  
De figuur van Christus heeft voor mij nog 
grote betekenis.”  
 In de loop der jaren heeft Hennie heel wat 
redactieleden van Kerkvenster zien komen 
en gaan. De laatste tijd maakt ze deel uit 
van een team met Bolina Aalderink, Jan-
nie Zoerink, Maps Adriaanse, Annie Nijen-
huis, Anneke Nijkamp en Arie Zuidema.   
Dat ze stopt met haar werk als redactie-
voorzitter heeft voor Hennie vooral te ma-
ken met haar wankele gezondheid die 
meer en meer te wensen overlaat. “Ook 
betrapte ik mezelf erop teveel op de auto-
matische piloot te handelen. En als de 
deadline naderde nam een gevoel van be-
lasting toe. Gelukkig ontfermt Bolina zich 
voortaan over de aangeleverde kopij.’’ 
Terugkijkend constateert ze: “Het geeft me 
voldoening om te zien hoe het blad lang-
zaam verbeterd is. In gezamenlijkheid.”     

           Homme Krol 
 

 
 
 
 

‘Ek mis myself steeds minder’ 
Wanneer begint je tweede levenshelft?  
Misschien als je beseft dat je ego er niet 
meer zo toe doet. Voor de een begint die 
tweede helft soms daarom al vroeg, ande-
ren zijn er op hun oude dag nog niet aan 
toe. Het hangt er maar van af wat je mee-
maakt en wat je doet met wat je mee-
maakt. 
In de eerste levenshelft moet je aan je ego 
bouwen en dat is maar goed ook, anders 
red je het niet in deze wereld. Je hebt een 
stevige identiteit nodig, veiligheid om de 
wereld aan te kunnen en iemand die van 
je houdt om wie je bent. Je ego is de con-
tainer waarin je dat allemaal bij elkaar 
houdt. Daarvoor heb je een heldere om-
trek en scherpe onderscheidingen nodig. 

’Dit ben ik en dat dus niet ’. Bij de eerste 
levenshelft hoort ook eerste levenshelft-
religie. Een God die net zo stevig is als jij 
zelf graag zou willen zijn, geloofsregels die 
zeggen dat het zus zit en niet zo, een ge-
meenschap waarin je iemand bent. 
Maar dan gebeurt er iets dat je container-
ego aan flarden scheurt. Een ongeluk, een 
groot verlies. Ok ook: een overweldigend 
geluk. Het kan ook zijn dat je niets bijzon-
ders overkomt, maar je wordt gewoon ou-
der. Er komen dan gaandeweg zoveel 
deukjes, scheurtjes en kiertjes in je con-
tainer dat het verschil tussen binnen en 
buiten vervaagt. Elisabeth Eybers (1915 - 
2007) dichtte op hoge leeftijd in het Afri-
kaans: 

DIVERSE BERICHTEN 
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Ek hoop 
om te voldoen aan omgekeerde bloei 
en leeg genoeg te loop om vol te loop 
met wat vanuit hierbuite binnevloei 
 
Wie zoiets kan schrijven, heeft duidelijk 
werk gemaakt van haar tweede levens-
helft. Het ego doet er niet zoveel meer toe. 
Op dat moment ben je misschien ook toe 
aan tweede levenshelft-religie. Een God 
zonder persoonsachtige contouren, waar-
heden die zus kunnen zijn maar ook zo - 
en dat allebei tegelijk. Een spiritualiteit met 
ruimte voor ambivalenties en een antenne 
voor mystiek. Zonder dat je de bevestiging 
van anderen nog nodig hebt. 
Nu leven we jammer genoeg helemaal in 
een eerste levenshelft-cultuur, ook als we 
ouder worden. Zelfs de bejaarde president 

van een wereldmacht twittert de hele dag 
‘ikke eerst!’,terwijl het juist zijn morele taak 
zou zijn z’n ego te relativeren en zich te 
wijden aan de zorg voor de volgende ge-
neratie. Als je je stevig in je eerste levens-
helft hebt genesteld, gaat het in de tweede 
niet meer om het versterken van de wan-
den van je container-ego, maar om de in-
houd ervan te delen met anderen. 
Goed oud worden is geen program van ul-
tieme zelfverwerkelijking, maar een oefe-
ning in zelfverlies. Tragisch? Misschien is 
het eerder een vorm van weldadige wijs-
heid. Ek mis myself steeds minder, schrijft 
Eybers. Terloops lijkt het wel. 
 
Bron: De Verwondering, maart 2019 
Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de 
Protestantse Theologische Universiteit. 

 

 
Vrijwilliger gevraagd! 
Wie maakt graag muziek en wil zo nu en dan bij  de diensten in De Borkel  de zang onder-
steunen (eenvoudige begeleiding). 
Wilt u meer weten, bel mij: Diny Westendorp, 0575-493195. 
 

            Werk maken van je inspiratie     
“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit is geregeld de ope-
ningszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie &  
Levensbeschouwing.  
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet op onze opleidingen aan de Christelijke  
Hogeschool Windesheim te Zwolle.  Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en 
masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar gods-
dienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads; en geestelijke verzorger. 
Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ont-
wikkeling  van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de 
beroepsuitoefening.  
Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als vol-
waardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch 
of baptistenvoorganger.  
 
Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of meld je aan voor een meeloopdag. 
Dat kan via de site: http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/.  
Wees welkom, we zien je graag tegemoet! 
 

 
 
 
 
 

http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/
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Thematentoonstelling  
Heiligenbeelden museum:  
tip voor een middagje uit: 
Maria een bijzondere heilige  
Dat is vanaf 1 april de nieuwe thematentoonstelling in het  
Heiligenbeelden museum op de Kranenburg in Vorden.  
Er zijn honderden Mariabeelden sfeervol in het museum opge-
steld. In het portaal van de kerk is de grot van Massabielle bij 
Lourdes nagebouwd.  
Hier zou Maria op 11 februari 1858 aan Bernadette zijn versche-
nen.  
Naast vele beelden zijn er ook mooie devotiekasten, Maria-iconen, piëta’s en andere Maria-
voorwerpen te bewonderen. In de Rooms-Katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerk 
heeft Maria als Moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven.  
Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd.  
Deze en andere wetenswaardigheden worden in de tentoonstelling belicht.  
Folders om mee te nemen liggen in de hal van de kerk. 
Deze tentoonstelling is te bezichtigen tot 31 oktober.  
Open iedere dag van 12.00 tot 17.00 uur behalve maandag, maar wel op tweede  
pinksterdag. Toegang € 5,00 pp. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Museumkaart geldig.  
Pinnen mag. Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg (Vorden). Tel. 0575-5564488 tijdens 
openingstijden. 
 

Oproep: vrijwilliger knutselmiddagen AZC 
Eens in de 2 weken is er op de maandagmiddag en de woensdagmiddag een knutselclub op 
het AZC. Kinderen komen enthousiast! 
Voor beide middagen worden vrijwilligers gezocht. Op maandag tussen 14.30 en 16.30 uur 
en op woensdag een uurtje eerder, tussen 13.30 en 15.30 uur.  
 
Lijkt het u wat? Voor meer informatie of om een keer mee te kijken, mail 
naar kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl. 

 
 
Nieuws uit de Wereldwinkel    
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde 
Juni - maand van Vaderdag en van de tuin 
Het is meestal puzzelen om iets geschikts te vinden voor  
vaderdag, maar we hebben een aantal originele cadeaus we-
ten te vinden. Zeker als vader van de tuin houdt, dan kan hij 
zijn hart ophalen. Veel originele artikelen voor in de tuin, van bloemen, vogels en vlinders op 
steel (gerycled metaal), dieren van gevlochten metaal, waterbakken en waterpotten van 
steen en keramiek, vrolijk gekleurde houten vogels op een rij om in de boom te hangen en 
nog veel meer. De gerecyclede metaalartikelen voor in de tuin gaan in juni met 10% korting!  
Verder kunt u kiezen uit windlichten voor sfeer op het terras of balkon ’s avonds en geurstok-
ken om de muggen te verjagen.  
Voor de uitvliegers wandel- en fietsroutes, natuurlijk doppers voor de koele of warme drank-
jes onderweg en voor de snoepers een groot assortiment Tony Chocolonely, sesam- en 
mueslirepen en muntsnoepjes.  
Going down memory lane: fietsjes, scooters en auto’s uit vervlogen tijden op modelformaat, 
prachtig nagemaakt in Madagaskar van drankblikjes, zelfs met bewegende onderdelen! Oor-
spronkelijk gemaakt door vaders als afleiding voor hun zoons tijdens de ceremonie van 
manwording, maar ook zonder pijnlijke ingreep leuk om te krijgen! 
We hebben de maandelijkse verkoop op het Spijk moeten stoppen, maar u kunt altijd bellen 
voor een bestelling die dan bij u thuis bezorgd wordt.  

mailto:kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl?subject=Knutselmiddag%20AZC
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Ook staan we deze zomer weer elke tweede woensdag van de maand op de woensdagmid-
dagmarkt. 
U bent daar van harte welkom en verder zien we u graag in de winkel aan de Schoolstraat 
17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 
uur. Telefoon 518662. Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl. Volg ons ook op 
facebook: wereld winkel Eefde. 
 
 

ACTIVITEITEN 
 

Koffieconcert 
Het laatste koffieconcert van dit seizoen wordt gegeven door een muzikante die sinds  
kort in het dorp woont en hier een piano-lespraktijk heeft, Tooske Hinloopen. 

 
Zij volgde haar muziekopleiding aan het conservatorium in  
Amsterdam, waarna ze musicologie studeerde aan de universiteit in 
dezelfde stad.  
Sinds kort dus in Eefde waar ze in korte tijd al een zekere bekend-
heid heeft opgebouwd. Zeker niet in de laatste plaats door haar zo-
genoemde Musicolumns die regelmatig in de media verschijnen en 
waarvan de nodige op internet te vinden zijn.  
 
Wat zo’n column inhoudt zal ze tijdens het concert laten horen.  
Een unicum in de serie!  
Voor 9 juni heeft ze een programma samengesteld met onder meer 
de sonate in A groot van Scarlatti, een hommage aan Chopin van de 

Noorse componist Grieg, met daaropvolgend 2 nocturnes van Chopin.  
Heel bijzonder tenslotte is een hommage aan Prokofjev en dat is een compositie van Tooske 
zelf. Kortom:  
Alle reden om op 9 juni naar dit concert te komen luisteren. Zoals gewoonlijk staat de koffie 
klaar om kwart over elf, waarna het concert op 9 juni om half twaalf begint. Opnieuw is de 
toegang vrij en wordt gecollecteerd bij de uitgang.                                                                                      
 
Dan kijken we ook nog even terug: Zoals dat al jarenlang het geval is wist Musica Vocale ook 
nu weer een goed gevulde zaal een plezierig uurtje te bezorgen. Deze keer – dat was op 19 
mei - met de nieuwe dirigente Ingrid Kuiper en pianist Marijn Siero.  
Alle reden om vast te houden aan de traditie: Het koor werd dan ook onmiddellijk gevraagd 
om ook volgend voorjaar weer een koffieconcert te geven.                                                                                                            
En dan tenslotte het volgende concert dat ook traditie gebonden is: Op dertien oktober wordt 
het seizoen geopend door het mannenkoor IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap waarover u te 
zijner tijd meer leest.                                                                                          
Rest ons nog u een plezierige zomer te wensen.                                                                                           
       Namens de commissie, Koos Ornée.    
 

Speel mee op het Zomeravondconcert in Eefde 
Op woensdag 10 juli 2019 sluit Muziekvereniging Concordia Eefde het muzikale jaar af met 
een Zomeravondconcert.  
Dit informele buitenluchtconcert wordt gegeven op het Triverseplein bij de Ontmoetingskerk 
in Eefde en is gratis voor publiek. 
Speel je al jaren een (eigen) instrument en wil je eens meespelen in een groot orkest?  
Of wil je eens vrijblijvend kennismaken met het harmonieorkest van muziekvereniging  
Concordia Eefde? Meld je voor 5 juni aanstaande aan via www.concordaieefde.nl of bij  
Sylvia Meijer (sylvia.meijer@concordiaeefde.nl).  
Naast de eigen muzikanten en leerlingen worden ook muzikale familieleden, vrienden en an-
dere muzikanten uitgenodigd te komen meespelen met dit Zomeravondconcert.  
 

ACTIVITEITEN 
 

http://www.wereldwinkeleefde.nl/
http://www.concordaieefde.nl/
mailto:sylvia.meijer@concordiaeefde.nl
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De repetities starten op woensdag 19 juni om 19.30 uur in Het Hart in Eefde.  
Aan de aanmelding zijn geen kosten of verdere verplichtingen verbonden. 
 

 
 

Agenda 
 
 
 
 

 Woensdag 5 juni, 14.00 uur Taakgroep Pastoraat in de Goedhartkamer. 

 Dinsdag 11 juni, 19.30 uur Kleine Kerkenraad in de Goedhartkamer. 

 Woensdag 12 juni,10.00 uur Voorbereiding dienst van het Leerhuis 
            over de profeet Amos, in de Goedhartkamer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   NB:  kopij inleveren voor juli en augustus  
 
Colofon  
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 18 juni 20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Bolina Aalderink, Schoolstraat 64 te Eefde.  
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel 
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel.06-25516989) 

 Donderdag 20 juni om 09.00 uur redactievergadering bij Bolina Aalderink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com

