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

 0575-546349  www.ontmoetingskerk-eefde.nl  

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 
Koffiedrinken na de dienst. 
Voor live-uitzendingen en terugkijken: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst. 
Auto-ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder.  
(zie Dienstenrooster) 

 
PREDIKANT Vacant 

 
 

MELDPUNT ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte 
Mw. R. Simonis (ouderling) : 474393 
Dhr. J. van Raamsdonk (ouderling) : 513637 

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

KOSTER 
Mw. M.(Margarethe) Massink   
: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Kosterstelefoon               06-83159867 

 

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Dhr. J. van Raamsdonk (ouderling)                         513637 
: ko.vanraamsdonk@live.nl    
Mw. R. Simonis (ouderling)      474393 
 
Bloemencommissie (voor de eredienst) 
Mw. N. Roeterdink,  : roete094@planet.nl   540976 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3          06-12658924 
Secretaris: Mw. E. Meijer,       846638 
: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl 
 
Verjaardagsfonds 
Mw. R. van Bosheide, : r.vanbosheide@upcmail.nl  540296 
Postzegels en kaarten 
Mw. L. van Meggelen     510812 

 

ONTMOETING EN INSPIRATIE  (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries    511819 
: g.kale@versatel.nl 

 
KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP) 
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis    511232  

 
CANTOR-ORGANIST 
Dhr. N. Jansen              06-14867210 

ORGANIST 
Mw. T. Hinloopen              06-21563940 

 
COLLEGE  VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Dhr. E. W. Brouwer    542430 
: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo    541318 
 : monique.dolman@outlook.com    
Ontvanger Protestantse gemeente Eefde: 
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink    494009 
 : mbocktingPGE@hetnet.nl     
 

KERKELIJKE ADMINISTRATIE 
Dhr. G. J. Kale,  : gtkadevr@gmail.com   511819 
 

COLLECTEMUNTEN 
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com 
Munten telefonisch te bestellen    542430 
Als de betaling binnen is kan telefonisch een 
afspraak worden gemaakt. 
 

KOFFIECONCERTCOMMISSIE 
Dhr. K. Ornée,  : ornee001@kpnmail.nl   542305 
 

COMMUNICATIE (TAAKGROEP) 
Contactadres: Dhr. H. Krol     540609 
: hommekrol@kpnmail.nl 
 

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

KERKBRIEF 
Samenstelling:  Dhr. W. Volkers     512610 
: w.volkers@kpnmail.nl 
 

WEBSITE ONTMOETINGSKERK 
Berichten sturen naar: 
: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink    548830 

PGE  (altijd doel/reden vermelden)  NL02 RABO 0322 3025 01   tnv   Protestantse Gemeente Eefde 
Collectemunten    NL12 RABO 0301 4160 87   tnv   Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconie, ook verjaardagsfonds  NL79 RABO 0322 3006 30   tnv   Diaconie Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkbalans    NL79 RABO 0373 7111 15   tnv   Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkvenster    NL51 INGB  0006 8605 91   tnv   Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde 
Koffieconcerten    NL21 RABO 0386 7181 13   tnv   Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconale hulp bij bijzondere noden  NL37 RABO 0322 365 309   tnv  Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
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KERKVENSTER  
juni 2020 
 
 

 
 

Staren of Geest van Opstandigheid  

 

Met deze woorden verbind ik de boeiende en 
inspirerende hemelvaartpreek van ds. Dick 
van Doorn (terug te zien en te horen op kerk-
dienstgemist, Eefde) met de overweging van 
ds. Marrit Bassa. 

Waartoe sta je op? Om je blind te staren op 
waar het niet om gaat of om het anders te 
doen in de Geest van Opstandigheid? 

Zo maken we allemaal ons eigen (levens-) 

verhaal. Zo ook kunnen we de verhalen lezen 
van de mensen van wie we afscheid hebben 
moeten nemen. Ze van betekenis laten zijn. 

 

Het is meer dan het lijkt. 

Het stopt niet, het gaat door.   

 

We wensen u en jullie al het goede  

en een mooi Pinksteren! 

 

Namens de redactie, 

Boudewijn Drewes   

 
 

 

 

INHOUD: 
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK   4  

DIENSTEN IN DE OMGEVING     5 

OVERWEGING       6 

MEELEVEN       8  

KERKENRAAD     13 

COLLEGES      15 

TAAKGROEPEN    19 

DIVERSE BERICHTEN    19 

AGENDA     20 

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON: 

 

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

 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Anneke Nijkamp 

Arie Zuidema 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

Dupliceren: 

mv. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. H. Hagelstein 

: 540208 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij  kunt u tot uiterlijk maandag 
15 juni 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 18 juni, 9.30 uur 

Nietploeg: komt niet bij elkaar 

Distributie: donderdag 25 juni 

 

Foto’s is dit nummer: 

Klaprozen bij de Polbrug en 
bloemen uit de kerktuin 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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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   
Of klik op de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken. 
  
 

 
Datum en tijd 

 
31 mei     10 uur  

 
7 juni                     10 uur 

 
14 juni  10 uur 

Voorganger ds. M. Th. Hilhorst 
uit Almen 

ds. Th. Menting, van 
Gendringen-Bontebrug 

ds. D. van Doorn 
uit Eefde 

Bijzonder-
heden 

Pinksteren 
 

Zondag Trinitatis  
(Drie-eenheid) 

 

Kleur Rood Wit Groen 

Diaconale  
Collecte 
 

Kerk in Actie - Marokko 

Steun in de rug voor  
jonge open kerk 

 

Plaatselijke Diaconie 

 

Mr. Geertshuis, Deventer 

2e collecte Kerk in Actie Marokko 
idem 

Plaatselijk kerkenwerk Dorpskerken Nederland 

 
Auto - 
Ophaaldienst 

 
geen 

 
geen 

 
geen 

Koffie/thee-
dienst 
(9.15 uur) 

 
geen 

 
geen 

 
geen 

 

 
Datum en tijd 

 
21 juni  10 uur 

 
28 juni  10 uur        

 
 

Voorganger ds. Th. Menting, van 
Gendringen-Bontebrug 
 

ds. R. den Hertog 
van Vorden 

 

Bijzonder-
heden 

    

Kleur Groen Groen  

Diaconale  
Collecte 
 

Kerk in Actie- 
Werelddiaconaat 

Colombia: opvang en 
hulp voor ontheemden 

 

Pasman manege  

2e collecte Kerkinterieur Kerkelijk quotum  

 
Auto - 
Ophaaldienst 

 
geen 

 
geen 

 
 

Koffie/thee-
dienst 
(9.15 uur) 

 
geen 

 
geen 

 
 

  INTERNET-DIENSTEN VANUIT DE ONTMOETINGSKERK            JUNI 2020 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Dienst in Het Spijk 
op maandag 14.30 uur, restaurant 
geen opgave 
            
 

De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
geen opgave 
 
 

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. 
Geen opgave 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Wuivend en zingend in de zon 
 
Heb je het licht op het veld gezien, 
en hoe het zich uitzaait tussen de bomen, 
de grond verwarmt 
waar mensen komen 
en knielen voor Gods aangezicht?

 
Heb je de klaprozen zien wuiven 
en hoe ze zingen in de zon op het veld, 
waar het oude verhaal 
opnieuw wordt verteld 
in universele scheppingstaal?

 
 
   Mensen als bloemen warm en vol geestkracht, 
   tot leven gewekt om open te staan, 
   mee te bewegen met de seizoenen 
   om vrij en verwonderd verder te gaan.

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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Geest van Opstandigheid 
 
Met Pasen zaten we ineens thuis. 
We konden niet op pad, geen 
heerlijke weekenden weg. Terwijl we 
normaal gesproken met Pasen de 
deuren van de kerken open zetten en 
het licht zoveel mogelijk verspreiden, 
bleven de deuren nu gesloten. We 
bleven op afstand. 
 
Ook in het Pinksterverhaal blaast de wind 
door de open ramen en opent deuren waar ze 
anders dicht bleven. Bij ons lijkt het anders-
om. Gelukkig hebben we de mogelijkheid onze 
ramen en deuren open te zetten. Maar we 
laten noodgedwongen niemand binnen. We 
blijven op afstand van elkaar. 
 
En tegen al die afstand wil ik soms in opstand 
komen. Ik weet natuurlijk dat onze afstand 
heel verstandig is. Maar het niet kunnen 
raken, het niet even bij elkaar op bezoek 
kunnen, geeft op den duur een gevoel van 
opstandigheid. Wanneer zal het afgelopen zijn 
en vooral: wat kan ik doen om toch de afstand 
te overbruggen? Het is goed om die opstan-
digheid in bedwang te houden. Ik moet ook de 
rust blijven bewaren en het goede opzoeken. 
Toch past juist dat gevoel van opstandigheid 
ook bij Pinksteren. De Geest zegent ons niet 
alleen met vrede, vreugde , geduld, vriende-
lijkheid en goedheid (Galaten 5:22-23, de 
vruchten van de Geest). Maar één van de 
zegeningen van de Geest is juist ook 
opstandigheid. De Geest geeft ons het lef om 
het anders te doen. Het lef om op te staan 
tegen onrecht, tegen dat wat tegen het goede 
indruist. 
 
Het mooie is dat de Geest ons ook het verschil 
laat zien tussen onze eigen opstandigheid  -die  
soms tot ongelukken leidt-  en de opstandig-
heid die God ons ingeeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laat de opstandigheid ons heilig en in deze tijd 
nabij zijn! 
 
 
 

Kom in ons midden 
 
Kom in ons midden, 
Geest van opstandigheid, 
die ons de moed schenkt, 
om in te gaan 
tegen alles wat kleineert, 
tegen alles wat het uitzicht ontneemt, 
tegen alles wat misbruikt en schendt, 
tegen alles wat onvrede brengt. 
 
Kom in ons midden, 
Geest van opstandigheid, 
die ons de kracht geeft, 
om mee te werken 
aan alles wat gerechtigheid bouwt, 
aan alles wat tranen droogt, 
aan alles wat leven bevordert, 
aan alles wat strijdt tegen de dood. 
 
Kom in ons midden, 
Geest van opstandigheid, 
die ons leert geloven 
in alles waarin liefde woont, 
in alles wat kloven overbrugt, 
in alles wat verzoening brengt, 
in alles wat Christus de mensen heeft 
geboden. 
 
   Alfred C.Bronswijk 
 

 

 

 

  Auteur: ds. Marrit Bassa 

TER OVERWEGING 

Deze overweging schreef ds. Marrit Bassa 
in haar kerkblad van de Protestantse 
Streekgemeente van Klarenbeek, Voorst, 
Wilp. Met dank aan haar plaatsen we het 
ook in ons Kerkvenster.  
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De Heilige Geest daalt neer op Maria en de apostelen als vuurvlammen. 
Kunstwerk ‘Pinksteren’ van El Greco (1541-1614). Madrid, olieverf op doek, 275 x 127 cm. 
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     In memoriam Hennie van der Burg – Versluis 
 

Het licht is rond 
 

Het licht is rond en rolt naar alle kanten 
de bergen op en af, de dalen door, 

de wezens in en uit en langs de planten 
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor. 

Waarheen? 
Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga, 

omdat mijn handen en mijn voeten, 
mijn ogen en mijn hart zo moeten 

en ik het licht nu eenmaal zo versta. 
           

    Pierre Kemp 
 
Hennie is onverwachts aan haar laatste reis begonnen. 
Toen we het hoorden zijn we hier een poosje stil van geweest. 
Bovenstaande tekst stond op haar rouwkaart. 
 
Wat heeft Hennie zich vele jaren ingezet voor ons Kerkvenster. 
Eerst als corrector en later met het ontvangen van alle kopij en de verdere verwerking daarvan. 
Iedere maand wist ze het weer samen met de redactie en haar dochter Laura, die de voorpagina 
verzorgt,  tot een mooi geheel te maken. 
 
We herinneren haar als een gedreven vrouw die ondanks dat haar gezondheid haar vaak in de 
steek liet, leefde voor haar werkzaamheden. 
 
Net voor de vorige vergadering hadden we haar nog eventjes aan de telefoon en gaf ze aan:  ‘de 
volgende keer ben ik er weer gewoon bij’. Ze vond de redactievergadering vooraf fijn en liet bijna 
nooit afweten.  
We zullen haar missen in ons “Kerkvenster team”. 
 
In gedachten zijn we bij haar kinderen:  dochter Laura en schoonzoon Hubert, zoon Jasper, 
kleinkinderen en haar zus Mieke, haar grote steun en toeverlaat. 
 
Hennie, dank je wel voor al je inzet!  
   
Op de voorpagina van Kerkvenster mei 2020 is u misschien het roodborstje opgevallen. 
Het roodborstje wordt in de ‘spirituele wereld’ gezien als troostende factor in een rouwperiode. 
 
Stil zijn we om je heengaan 
toch heel dankbaar  
omdat we jou  
hebben gekend    
    Namens de leden van de redactie Kerkvenster, Jannie Zoerink 
 

MEELEVEN 
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Komen en gaan – mutaties t/m 18 mei 2020 
 
Ingekomen:  

Jodendijk 2 7211 EN: de heer F. Wieringa. 

Damlaan 4 7211 CJ: de heer J.D. van der Sar.  

Vertrokken: 

Zutphenseweg 67 7211 EB: mevrouw M. Knol. 

Zutphenseweg 268 7211 AZ: mevrouw B.G. Dijkerman – Dijkerman. Naar Huis Welgelegen, 
Rijksstraatweg Warnsveld. 

Verhuisd binnen de gemeente: 

Hoofdstraat 61A 7213 CS Gorssel: mevrouw A. van den Vlekkert – Toorneman, naar Zutphenseweg 
202A 7211 EK Eefde. 
 

Overleden: 
Op 18 april 2020: de heer A. ten Have, Nachtegaalstraat 50 7211 GP.  

Op 24 april 2020: mevrouw H.L. van der Burg – Versluis, Luunhorststraat 13 7211 EW.  

Op 28 april 2020: mevrouw J.G. Veltkamp – Hietkamp, Zutphenseweg 236 7211 EK.  

           Gert Kale
 
 

Gedachtenis aan Tonnie ten Have 
 
          Het gaat jullie goed. 
 
Op 18 april is in de leeftijd van 60 jaar overleden 
de heer Tonnie ten Have, Nachtegaalstraat 50. 
Tonnie was de echtgenoot van Alie, vader van 
Kim en Lin, schoonvader van Brian en schoon-
zoon van Gerrie Wilgenhof. De crematie heeft in 
besloten kring plaats gevonden. 
 
Tonnie is geboren op 7 oktober 1959 als jongste 
van 7 broers en zussen in Harfsen, waar hij 
opgroeide op de boerderij. Later verhuisde het 
gezin naar Joppe. In 1982 trouwde hij met Alie 
en gingen ze weer terug naar Harfsen. In 1995 
zijn Tonnie en Alie verhuisd naar de Nachte-
gaalstraat in Eefde. Hier hebben ze hun dochters 
Kim en Lin mogen verwelkomen. 
Tonnie heeft de technische school gevolgd en 
heeft altijd gewerkt als monteur in de metaal. In 
verband met  zijn gezondheid was hij de laatste 
jaren meer thuis, waar hij altijd bezig was of in 
de tuin of in zijn schuur. Tonnie was een mensen 
mens, hij hield van gezelligheid. Ook stond hij 
altijd voor iedereen klaar, waarbij hij zichzelf 
vaak wegcijferde. 
 
Op 18 april is hij overleden aan alvleesklier-
kanker. De afscheidsdienst voor Tonnie is in zijn

  
 

 
 

 
geliefde tuin gehouden. Bij vertrek was er een 
erehaag van familie, vrienden en buren en is hij 
onder begeleiding van motoren naar het 
crematorium gebracht. 
 

Correspondentieadres:  

Nachtegaalstraat 50, 7211 GP Eefde. 
 

 

 Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat 
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Gedachtenis aan Lieneke Veltmeijer-Ter 
Mul  
 

Op 18 april 2020 is mevrouw Engelina Theodora  
Veltmeijer-Ter Mul op 78 jarige leeftijd 
overleden. Mevrouw Veltmeijer, beter bekend 
als Lieneke.  

 

Lieneke, dochter van Zwier Ter Mul en Dora 
Enzerink, heeft als kind gewoond in de 
Eendrachtstraat, samen met haar 4 broers en 1 
zus. Na de lagere school en de huishoudschool 
hielp zij in de huishouding, en al jong kwam zij 
haar grote liefde tegen, Henk Veltmeijer. Het 
huis in de Eendrachtstraat werd in de eerste 
jaren van hun huwelijk ook hun thuisbasis. De 
twee dochters werden daar geboren, Frieda en 
Janet. Daarna was er een woning aan de 
Gymnastieklaan. Eerst op nummer 18, waar Ko 
geboren werd en daarna op nummer 20 
vanwege de grotere tuin. 

 

 
 

Lieneke zorgde voor de kinderen, deed al het 
huishoudelijk werk, naaide en breide, plakte 
banden en controleerde het oliepeil. Kortom, zij 
was de spil in het huis. 

Zij werd koster van de Gereformeerde Kerk, 
waar zij op haar eigen wijze een behoorlijk zware 
taak vervulde.

De kinderen groeiden op en volgden hun weg.  

Haar man Henk stierf op 1 jan 2000 zeer 
plotseling.  Er brak een nieuwe tijd voor Lieneke 
aan.  Zij werd lid van de kegelclub  (Hanzekegel), 
waar niet alleen aandacht was voor kegelen, 
maar ook voor reizen en plezier maken. Lieneke 
werd voorzitter van de Buurtvereniging de 
‘Gymhof’. Ook ging ze op familiebezoek naar 
Canada en helemaal alleen met de trein naar 
Hongarije.  

 

Helaas kreeg zij te maken met veel lichamelijk 
klachten, gevolgd door ziekenhuis en revalidatie 
in Lunette. Het Spijk werd haar nieuwe woon- 
plek. Een kamer op de begane grond met een 
prachtig uitzicht op de Schoolstraat. 
Heel blij was zij met haar scootmobiel, ze kon 
zelf weer boodschappen doen. Haar hobby was 
breien: dekentjes voor een goed doel; ze was lid 
van de Zonnebloem. Op maandag ging ze naar 
de zorgboerderij in Harfsen, waar zij zich thuis 
voelde. 

 

Lieneke  Veltmeijer-ter Mul, dochter, zusje, 
vrouw, moeder, oma, over-oma heeft zich haar 
hele leven ingezet om haar kinderen en 
kleinkinderen een goede toekomst te geven,  
zelf nam ze met weinig genoegen. 

 

Op haar rouwkaart stond een gedicht : 

 

Er zijn geen woorden voor een zieke 

van wie je weet: zij redt het niet. 

Je streelt haar wang, je ziet haar ogen, 

je bent bevangen door verdriet.  

Toch ben je dankbaar voor haar einde, 

dat na zoveel moedig strijden kwam. 

Omdat het niet alleen haar leven, 

maar ook haar lijden overnam. 

 

Contactadres: Frieda en Henk Borkink 
  Boedelhofweg 35  
  7211 BP Eefde 

 

                          Rie Roebers-Zwiers, ouderling 
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Gedachtenis aan Hennie van der Burg -
Versluis 

 

Houden van is laten gaan. 

In liefde losgelaten 

 

Hennie van der Burg-Versluis 
weduwe van 

Leo van der Burg 
 

Op 24 april 2020 is Hennie overleden, 73 jaar 
jong.  Zus van Mieke, moeder van Jasper en 
Laura, schoonmoeder van Hubert, oma van 
Birgit, Machtelt en Rogier. 
 
In de crematieplechtigheid op 1 mei zijn Hennie 
en haar betekenis voor haar familie, vrienden en 
de samenleving uitgebeeld. Warme woorden 
van Jasper, door Laura en Birgit gelezen 
gedichten, foto’s, muziek en zang wisselden 
elkaar af. 
 
Ko van Raamsdonk vroeg mij de gedachtenis aan 
Hennie te schrijven ’want je kent Hennie beter 
dan ik’.  Meteen flitste de gedachte in mijn 
hoofd: ‘is dat zo ?  ken ik Hennie goed genoeg 
om een verhaal te schrijven waarin ik haar recht 
doe?’  Direct gevolgd door woorden van Huub 
Oosterhuis: ‘Ken je mij, wie ken je dan?’ 

 
Na de crematieplechtigheid schreef ik aan 
Hennie’s familie: ‘Vanochtend vroeg, denkend 
aan de komende afscheidsbijeenkomst, 
overdacht ik mijn contact met Hennie in de 
afgelopen 30 jaar. Stille kracht: dat zijn de 
woorden die goed weergeven hoe ik haar heb 
ervaren.’       

 

Stille kracht: daarmee doe ik haar zeker in één 
opzicht geen recht: Hennie zong graag.  De 
muzieksleutel in het overlijdensbericht en op 
deze  pagina staat voor Hennie’s geluk bij het 
zingen in het Eefdese projectkoor. Een spin-off 
van de musicals die begin deze eeuw in de 
Ontmoetingskerk werden opgevoerd. Door 
leden van de kerk en aanverwanten, onder 
leiding van Tietie Terpstra en Wieke Broekhuis.  
 

Tijdens de plechtigheid luisterden we naar ‘O 
Fortuna van Carl Orff, uit de Carmina Burana’ en 

naar ‘Stay with me till the morning van Tom 

 
 

Parker, uitvoering The New London Chorale, 
bewerking van het Adagio van Mozart’. Hennie 
zong deze stukken in het koor. Zingen gaf Hennie 
niet alleen veel plezier, het was ook goed voor 
haar longen. Hennie’s betrokkenheid bij het koor 
ging verder dan ‘het aangename met het nuttige 
verenigen’. Als stille kracht deed zij organisatie, 
administratie, enz.  Dergelijk werk was haar op 
het lijf geschreven. Ze deed dit ook samen met 
Leo in hun familiebedrijf en later voor Laura toen 
zij dit bedrijf voortzette. Ook deed ze als 
vrijwilliger vol enthousiasme en inzet dergelijk 
werk voor de Wereldwinkel en de redactie van 
Kerkvenster.    
 
Wanneer raakte Hennie betrokken bij de 
Protestantse Gemeente Eefde, en wat ging 
daaraan vooraf?  Geboren in Gorinchem, 
opgegroeid in Deventer waar zij en Leo verkering 
kregen. Na een aantal verhuizingen door het 
land zijn Hennie en Leo uiteindelijk in 1978 aan 
de Boedelhofweg in Eefde terecht gekomen. 
Georiënteerd op Zutphen waar Jasper en Laura 
naar de Vrije School gingen, en waar Hennie 
werkte in een winkel met biologisch geteelde 
voedingsmiddelen. 

 

En toen, eind negentiger jaren, kondigde wijlen 
dominee Bert Goedhart een thema-dienst-serie 
aan,  over ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’. Ik 
attendeerde mijn buren Hennie en Leo daarop 
want drie-slagen waren een regelmatig 
terugkerend onderwerp in onze gesprekken. 
Hennie en Leo bezochten de drie diensten, 
werden lid van de kerk, en werden daarin actief, 
ieder met eigen talenten. Hennie voor 
Kerkvenster en projectkoor. Leo maakte 
meerdere kerkleden deelgenoot van zijn visie op 
menszijn. Over ‘The head and the heart’, zo 
treffend bezongen tijdens de plechtigheid door 
Chris de Burgh. Dat lied eindigt met ‘And in this 
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classical dilemma, I find for, the heart’  (en in dit 
oeroude dilemma, kies ik voor het hart). 
Dilemma’s: ook Hennie en Leo hadden die.  
Daarvan getuigt het gedicht ‘Critisch’ van Pierre 
Kemp, dat stond op het overlijdensbericht van 
Leo in 2007. 

 
Ik voel mij door het licht verplicht te leven, 
maar eer ik me aan die plicht om ’t licht wil 
geven, 
moet ik weten, of het nog anders is 
dan in brand gevlogen duisternis. 

 

Op het overlijdensbericht van Hennie staat het 
gedicht ‘Het licht is rond’, ook van Pierre Kemp, 
ook over licht. 

Het licht is rond en rolt naar alle kanten 
De bergen op en af, de dalen door 
De wezens in en uit en langs de planten 
Stijgt het de bomen in en gaat het alles voor. 
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom , ik ga, 
Omdat mijn handen en mijn voeten, 
Mijn ogen en mijn hart zo moeten 
En ik het licht nu eenmaal zo versta. 
 

Dit gedicht brengt Hennie en Leo weer samen, 
schreef Mieke aan mij.                  

 

Correspondentieadres:  M. Versluis, 
Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde 

 

    Jan Bosma 

 

 

 

 

Gedachtenis aan Jo Veltkamp 
 

Op 28 april 2020 is op de leeftijd van 89 jaar 
overleden Johanna Gardina Veltkamp - 
Hietkamp (Jo), weduwe van Wim Veltkamp, 
moeder van Jenny, Gerrit en Henk-Jan, 
schoonmoeder van Ruud, Ingrid en Marloes en 
oma van klein- en achterkleinkinderen. Jo 
Veltkamp woonde in Het Spijk appartement 236, 
maar was de laatste periode van haar leven 
opgenomen op de verpleegafdeling van Het 
Spijk. 

 

Jo Hietkamp werd in 1930 geboren op de 
boerderij ‘Het Waldhoorn’ in Eefde. Zij had daar 
een onbezorgde jeugd, ondanks haar beperking 
van nachtblindheid. Tijdens een Christelijke 
jongerendag ontmoette zij Wim Veltkamp, met 
wie zij in 1955 trouwde. Zij gingen wonen op de 
boerderij van de ouders van Wim in Vierakker. 
Daar werden hun 3 kinderen geboren. 

 

In 1966 verhuisde het gezin van Wim en Jo naar 
‘Het Waldhoorn’ in Eefde om daar het 
boerenbedrijf van de ouders van Jo voort te 
zetten. Een gezin zonder toeters en bellen: “Doe 
maar gewoon, dan doe je gek genoeg”. Maar 
ook: “Als het nodig was, dan waren ze er voor 
elkaar”. Zij waren trouwe leden van onze  

  Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 

   want slapend kom ik bij U thuis. 

   Alleen bij U ben ik geborgen. 

   Gij doet mij rusten tot de morgen 

   en wonen in een veilig huis. 

   (Psalm 4 vers 3) 
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kerkgemeenschap. Toen Wim 60 jaar werd 
vonden Wim en Jo het welletjes en werden de 
koeien en melkrechten verkocht. Ze gingen wat 
vaker op vakantie, werden lid van de sjoelclub 
en kochten een tandem, zodat Jo met haar 
slechte zicht toch mee kon op hun fietstochtjes. 
Zo hadden ze samen plezier in wat ze deden. 

 

Samen runden ze ook hun caravanstalling en als 
er een caravan naar buiten moest worden gezet 
deden ze dat het liefst samen, omdat ze samen 
een team waren en op elkaar vertrouwen 
konden. Henk Jan en Marloes en hun kinderen 
gingen op ‘Het Waldhoorn’ wonen, zodat Wim 
en Jo hen konden helpen daar waar ze konden 
en door op de kleinkinderen te passen. In 2011 
gingen Wim en Jo op de Beekweide wonen, 
maar door de toenemende zorgvraag van beiden 
verhuisden zij enkele jaren later naar hun 
appartement in woonzorgcentrum ‘Het Spijk’. 
Daar is Wim in 2017 overleden. 

 

Na het overlijden van haar man en haar dochter 
Jenny, die op Het Spijk haar steun en toeverlaat 

was, gaf Jo aan dat haar leven voltooid was en 
dat zij niet opzag tegen haar naderende einde. 
Ze had er vrede mee en zei dan: “Het is goed 
zo”. Liefdevol verzorgd op de verpleegafdeling 
van Het Spijk is zij tenslotte ingeslapen: het was 
inderdaad goed zo! In kleine kring van haar 
familie is zij begraven op de begraafplaats in 
Almen. Op weg naar de begraafplaats heeft de 
rouwstoet een moment halt gehouden voor de 
geopende deur van de Ontmoetingskerk. Onder 
klokgelui heeft de gemeente afscheid genomen 
van deze warme en liefdevolle vrouw. 

 

Moge het zo zijn, dat Jo Veltkamp door de dood 
heen in de Liefde van de Eeuwige herenigd mag 
worden met haar man Wim en dochter Jenny. 

 
Correspondentieadres: 

 ’t Ondiepe 4, 2421 TR Nieuwkoop. 

 

 

         Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de moderamenvergadering van 14 mei 
 

Het moderamen kwam op 14 mei bij elkaar in de 
Goedhartkamer (Maps via beeldbellen). Er 
stonden veel punten op de agenda, waarvan een 
aantal inmiddels afgewerkt zijn: de diensten van 
Hemelvaartsdag en Haveke bijvoorbeeld. Andere 
onderwerpen vindt u terug in dit Kerkvenster.  

Een belangrijk onderwerp was natuurlijk de 
voorgenomen versoepeling van de maatregelen 
in verband met Corona. Als alles goed gaat 
mogen kerken vanaf 1 juni kerkdiensten houden 
met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met 
100 personen. Zingen met een groter aantal 
mensen wordt sterk afgeraden. Er gelden verder 
strikte voorwaarden. Zo moet voor ieder 
kerkgebouw een gebruiksplan worden opgesteld 
(1,5 meter afstand, looproutes, hygiënische 
maatregelen etc.). De PKN heeft hiervoor een 
protocol opgesteld. De kerkenraden moeten dit 
uitwerken voor hun kerkgebouw.  

 

Na ampele overwegingen hebben we besloten 
dat we doorgaan met het uitzenden van de 
kerkdiensten zonder bezoekers tot 1 september.  

Gelet op de hoge leeftijd van velen vinden wij 
het een hoog risico om zo snel weer met meer 
kerkbezoekers diensten te houden. Het samen 
zingen en koffiedrinken na de dienst mag voor-
lopig toch niet plaatsvinden. Tot 1 september 
kunnen we intussen werken aan een goed 
doordacht gebruiksplan.   

 

We gaan dus door met de internetdiensten 
zonder kerkbezoekers tot 1 september. Bij dat 
besluit weegt ook mee dat de uitgezonden 
diensten heel goed worden bekeken: van 22 
maart t/m 10 mei hebben gemiddeld 92 mensen 
de diensten rechtstreeks gevolgd en zijn er 
gemiddeld nog 82 bezoeken per keer achteraf 
geweest. Dat is een hoge score. We gaan de 
diensten nog wat verder ‘aankleden’ door 
ondersteuning van de gemeentezang (1 á 2 

KERKENRAAD 
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zangers, alle liederen uitgeschreven op de 
kerkbrief en het eerste couplet voordragen). 

Over het aspect muziek in de eredienst is als 
beleid vastgesteld: ‘de lofzang in de dienst 
houden we gaande’. Zolang de gemeente niet als 
geheel kan zingen wordt de gemeentezang 
gedaan door de vijf ‘dienstdoende’ mensen,  
ondersteund door 1 à 2 zangers. Geen optreden 
dus. Een optreden (zang of instrumentaal) kan 
natuurlijk wel bij bijzondere diensten en 
bijzondere gebeurtenissen zoals dat altijd al het 
geval is geweest. Maar ook dan 1 à 2 personen. 

 

In de komende drie maanden kunnen we de tijd 
gebruiken om weloverwogen tot een protocol te 
komen en een gebruiksplan te maken hoe we 
het organiseren als we weer open kunnen. Er 
wordt hiervoor een opstartgroep gevormd die 
dat gaat voorbereiden. 

 

De openstelling van de kerk op woensdagavond 
gaat nog door tot 3 juni, intussen tellen we de 
bezoekers en bekijken op de volgende 
moderamenvergadering van 4 juni of we ermee 
doorgaan.  Op woensdagavond en de hele week 
door via de brievenbus kan voorbede worden 
gevraagd  voor de volgende zondag. Iedere 
dorpsgenoot kan altijd rekenen op steun door 
het gebed van de kerk, dus zegt het voort! 

 

De gezamenlijke startdienst met Gorssel/Epse 
blijft voorlopig staan voor 13 september, er zijn 
2 mensen uit Eefde en 2 uit Gorssel/Epse 
gevraagd om de dienst voor te bereiden.  

 

Het rooster van kerkdiensten voor 2021 is 
intussen rondgestuurd naar alle 
kerkenraadsleden en andere betrokkenen en 
iedereen heeft daar zijn wensen en opmerkingen 
over kunnen insturen. Dit ging nog alleen over 
de soort diensten. Wim Volkers gaat daar nu 
predikanten bij zoeken en we wensen hem 
hiermee veel succes. 

 

De samenwerking met Gorssel/Epse gaat  
noodgedwongen momenteel minder 
voortvarend dan we aan het begin van dit jaar 
hadden voorzien, maar er is regelmatig goed 
telefonisch overleg tussen onze voorzitter en de 
voorzitter en predikant van Gorssel/Epse.  

Ook ondervindt onze voorzitter veel steun van 
regelmatige gesprekken met ds. Loes Kraan, 
onze consulente in de vacaturetijd.  

 

Het starten van het traject om te komen tot 
invulling van de predikantsvacature is door alle 
gebeurtenissen van de laatste maanden 
vertraagd. Het moderamen gaat dat nu weer 
oppakken, te beginnen met een eerste aanzet 
voor een profiel van onze gemeente op de 
volgende vergadering van 4 juni. 
 

          Namens het moderamen, 

          Maps Adriaanse, scriba 
 

 

 

 
 

Dringende oproep voor diaken 
 

Eelke Meijer zou volgens het rooster deze 
maand aftreden als ambtsdrager-diaken. Gezien 

de moeilijke tijd en omdat ze Johan Zoerink niet 
alleen wil laten, heeft ze aangeboden om 

nog tot september haar werk als diaken te 
blijven doen. Daarvoor zijn we haar heel 

dankbaar. Wat zou het fijn zijn als er snel een 
opvolger voor haar gevonden zou worden, 

zodat zij die nog een tijdje kan inwerken! 

De ambtsdrager-diakenen krijgen ook veel 
ondersteuning van een grote groep enthousiaste 

en bekwame taakdiakenen. Samen vormen zij 
een hecht diaconaal team waarin het fijn is 

om samen te werken. U krijgt er veel voor terug! 

Wilt u een gesprek over de mogelijkheden of 
kent u iemand die dat wellicht ook zou willen, 

neem dan voor een informatief gesprek contact 
op met    

  Eelke Meijer, tel. 846638  of  
  Johan Zoerink, 06-12658924
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Afscheid Rie Roebers als ouderling  

 

Zondag 17 mei zouden we in de kerkdienst 
afscheid hebben genomen van Rie Roebers als 
ouderling. Het afscheid in de kerkdienst kan nu 
niet, maar Rie stopt nu wel als ouderling. 
Hoeveel jaren hebben we haar in en buiten het 
ambt bezig gezien, in veel verschillende functies  
van leidster van kinderdienst en jeugdclubs tot 
het bezoeken van ouderen. En nu een afscheid 
als ambtsdrager. 

Het officiële afscheid in de kerkenraad en in een 
kerkdienst met gemeenteleden hopen we voor 
het einde van het jaar te kunnen doen, samen 
met Ymte en Eelke. 

Rie, voor nu alvast onze hartelijke dank voor je 
inzet als ambtsdrager in onze Eefdese kerk-
gemeenschap.  

  Maps Adriaanse en Trix Drewes 
 

 

Dank dank! 

 

Nooit geweten dat een mens zo verwend kan 
worden na een ongelukje! Kaarten, bloemen, 

mails, telefoontjes, zo veel dat ik er sprakeloos 
van ben geworden. Te veel om iedereen 

persoonlijk te bedanken, maar gelukkig hebben 
we Kerkvenster. 

Het herstel verloopt tot nu toe heel voorspoedig 
en behalve 6 weken geen autorijden mag/kan ik 
met mijn geopereerde been weer alles doen. 
Ook typewerk gaat zonder haperen, dus ik kan 
mijn ‘werk’ als scriba grotendeels voortzetten. 
 

Dank voor alle belangstelling en goede wensen. 

 

   Maps Adriaanse    

 

 
 
 

Diaconie 
 

Collectedoelen voor de komende zondagen: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 31 mei Kerk in Actie:  

Steun in de rug voor jonge open kerk in 
Marokko 

 

 

 

 

In Marokko is het niet toegestaan om christen te 
zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds 
meer migranten willen via de woestijn en 
Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit 
Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook  

komen steeds meer christenen uit andere Afri-
kaanse landen in Marokko studeren.  

Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk 
leidt predikanten en leken op, bevordert de 
dialoog tussen verschillende religies en culturen 
en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak 
slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd 
en totaal berooid zijn. 

Met Kerk in Actie steunen wij dit werk voor deze 
groeiende kerk in Marokko. 

COLLEGES 

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.  
 



  16 
 

Zondag 7 juni: Plaatselijke diaconie 

Armoede signaleren en bestrijden is een 
kerntaak van de diaconie. De diaconieën van 
Eefde en Gorssel/Epse voeren alleen en (in de 
toekomst steeds meer gezamenlijk) activiteiten 
uit die tot doel hebben om mensen in de knel 
hulp te bieden. We bedoelen daarmee iedereen 
die arm, ziek of eenzaam is of om een andere 
reden een steuntje in de rug nodig heeft. Dat 
geldt binnen de eigen kerkelijke gemeenten en 
ook daarbuiten. De laatste jaren wordt aandacht 
besteed aan buitenlandse statushouders in de 
dorpen. In Eefde organiseren we Tafels van 
Hoop samen met hen. Lokaal organiseert de 
diaconie verder bijeenkomsten voor 

alleenstaande ouderen die jarig geweest zijn, 
koffieochtenden en soos. Een bezoekje met 
aardigheidje vanwege dankdag, Kerst en Pasen 
wordt door de ontvangers zeer op prijs gesteld. 
De diaconieën kijken ook verder dan de eigen 
dorpen. Regionale voorbeelden zijn bijdragen 
aan ISBN, de IKA en de Voedselbank Zutphen, dit 
jaar ook Kerk en Vluchteling Zutphen. Eveneens 
regionaal worden de Pasman-manege en de 
kledingactie van mevrouw te Wierik onder-
steund. 

 

Zondag 14 juni:  Mr. Geertshuis 

Het diaconaal centrum Meester Geertshuis is 
een initiatief van kerken in Deventer. Het is al 
meer dan een decennium in Deventer aanwezig. 

Het Meester Geertshuis is een gastvrije 
huiskamer waar mensen even op adem kunnen 
komen. Het is een plek waar je kunt zijn wie je 
bent, waar aandacht is voor wat bezoekers 
beweegt en bezielt, of het nu gaat om mooie of 
om teleurstellende ervaringen. 

In een samenleving die steeds ingewikkelder en 
onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee 
om je staande te houden. Zeker als je weinig 
geld hebt, als je geen vrienden of familie hebt op 
wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent 
naar ons land. 

Dan is het goed om mensen te ontmoeten die 
voor jou openstaan, die je steunen en je 
inspireren om met anderen je ervaringen te 
delen en kracht te hervinden om verder te gaan. 
Dat er een plaats is waar vrijwilligers en 
beroepskrachten je zo nodig doorverwijzen om 
passende ondersteuning te vinden. Vooral nu in 
deze coronatijd is het extra moeilijk om goed te 

kunnen functioneren en ook is het aantal 
hulpvragen groter geworden. 

 

Zondag 21 juni: Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Colombia: opvang en hulp voor ontheemden 

 
Deze gevluchte alleenstaande moeder is blij met 
de hulp die ze kreeg in Bogota 

 

Ontheemden zijn vluchtelingen in eigen land. 
Enkele jaren geleden werden in Colombia 
vredesakkoorden getekend tussen de regering 
en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is 
er in grote delen van het land nog geen sprake 
van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-
militairen gaan onverminderd door met het 
(gewapend) intimideren van de bevolking. 
Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun 
woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken 
naar de stad, waar zij in de arme volkswijken 
belanden.  

 
Een eigen winkel starten met microkrediet 
 

Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk 
in Actie hen daar een nieuw bestaan op te 
bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of 
winkel. Ook ontvangen zij psychologisch hulp 
voor het verwerken van hun trauma’s.
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Zondag 28 juni: Pasman manege 

De Pasman manege wordt al ruim dertig jaar 
geëxploiteerd door de Stichting Paardrijden 
Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o.  

De dagelijkse leiding van de manege ligt bij de 
vier instructrices. De manege stelt zich ten doel 
om de gehandicapte ruiters tegen een lager 
tarief te laten paardrijden, maar helaas wordt 
dat steeds moeilijker. Daarom kunnen mensen 
die de manege een warm hart toedragen de 
manege steunen. 

 

 
 

 

 

Collecteopbrengsten  
  

Datum Opbrengst           doel 
09 februari € 149,62           Kerk in Actie Bogota Kinderen in de knel 
16 februari € 110,40           Kerk in Actie Kameroen 
23 februari € 403,90 plus gift van €15           Stichting Leergeld, afscheidsdienst ds. Broekhuis 
01 maart € 95,10           Kerk in Actie, Golfstaten 
08 maart € 132,85           Okero Gorssel 
15 maart € 43,65           Kerk in Actie Noodhulp Zuid Soedan 

  
En 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.  
 

22 maart Kerk in Actie vakantie weken Geen bijdragen binnengekomen. 
29 maart Kledingactie te Wierik € 25 
05 april Kerk in Actie, Uganda € 30 
12 april Kerk in Actie, de kleine arbeider € 120 
19 april IKA vakantie weken € 25 

  
       Gerrit Bannink, administrateur Diaconie PGE 
 
 
 

 
 

 
IKA Vakantieweken 
 
Helaas is ook de vakantie week van 20 tot 27 juni 
geannuleerd, jammer maar begrijpelijk in deze 
tijd. 
Nu staat alleen de vakantie week van 5  tot 11 
september naar Lemele nog open. 
We hopen dat deze door kan gaan.  
 
   Toos van ’t Veld           
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College van Kerkrentmeesters 
 
Collectedoelen 2e rondgang:  
 
31 mei: Kerk in Actie, Marokko  
Steun in de rug voor jonge open kerk 
Dit is ook het doel van de diaconale collecte. 
Voor de toelichting: zie pagina 15.  
 

7 juni: Plaatselijk Kerkenwerk 

 

14 juni:  Collecte Dorpskerken Nederland, 
Dorpskerken willen van betekenis zijn 

Binnen de dorpskerkenbeweging van de 
Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om 
als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te 
blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal 

staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog 

 
 
 

als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt 
onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ 

Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale 
aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking 
met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen 
of een open kerkgebouw als huiskamer van het 
dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uit-
wisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten 
rond kerk- en leefbaarheidsvraagstuk-ken van 
groot belang. Met deze collecte ondersteunt u 
de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar 
nieuwe wegen op oude gronden. 

 

21 juni: Kerkinterieur 

 

28 juni: Kerkelijk Quotum

 

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

 

 

Rentmeester Wijtse als vurige sloper  
(van onze verslag-
gever ter plaatse) 

 

In voorbije tijden liep 
de halve gemeente 
zich het vuur uit de 
sloffen om dominee 
een waardige plaats 
te bereiden. Werken 
in de wijngaard des 
Heeren, hoe zalig-
makend was dat? 
Maar ook nu, in virale 
herderloze tijden, zijn 
er vurige ijveraars 
onder ons.  
 

Eén van hen trof ik onlangs aan in onze voormalige pastorie: rentmeester Wijtse Doevendans. Het 
huis was volkomen gestript, ter voorbereiding van een rigoureuze verbouwing. Wijtse was in z’n 
eentje bezig, met een koevoet als hulpmiddel, om bouwafval in een container te deponeren. Zo te 
zien een slopende klus voor een gevorderde pensionado. Gelukkig bekende hij op gezette tijden te 
worden bijgestaan door enkele collega-vrijwilligers, maar die waren even niet voorhanden. Of een 
geestelijk leidsman/vrouw er ooit weer gaat wonen is de vraag. In elk geval ziet het er naar uit dat 
onze kerk volgend jaar een moderne, duurzame huurwoning in de aanbieding heeft.  

           Homme Krol 
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Taakgroep Pastoraat & Eredienst 
 

Zoals u hebt kunnen lezen in het verslag van het 
moderamen, gaan we nog zeker drie maanden 
door met kerkdiensten via het internet zonder 
bezoekers. Gelukkig worden de diensten goed 
bezocht, maar we missen wel een aantal dingen. 
Daarom hieronder een paar ideeën om de 
zondagse erediensten nog aantrekkelijker te 
maken. 

 

Preek later nog eens lezen? 

Er is een verzoek binnen gekomen om de preek 
na afloop van de dienst beschikbaar te stellen 
voor mensen die hem later nog eens willen 
nalezen. Dat zou digitaal kunnen of, voor 
mensen die geen internet hebben, gedrukt op 
papier. Niet alle voorgangers kunnen of willen 
dat (het is een heel werk om een preek helemaal 
uit te schrijven en sommige voorgangers preken 
‘uit het hoofd’, van een paar aantekeningen), 
maar ds. Hilhorst, de voorganger van 31 mei, 
Pinksterzondag, heeft als eerste toegezegd dit te 
willen doen. Als er mensen zijn die daarvoor in

 

 

 
 
 

aanmerking willen komen, graag even een 
berichtje naar de scriba en zet er bij ‘digitaal’ 
(met mailadres) of ‘op papier’ (met postadres), 
dan gaan we dat regelen.  

Maps Adriaanse, tel. 542808 of                 
scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

 

‘Koffie na de dienst’ 

Een van de dingen die we echt missen bij de 
kerkdiensten is het contact tijdens de koffie na 
de dienst. Dat geldt niet alleen voor Eefde. We 
hebben van de buren (Gorssel/Epse) de 
suggestie gekregen om na het bekijken van de 
kerkdienst iemand te bellen met wie je anders in 
de kerk koffie zou drinken en dan per telefoon 
gezellig na te praten (ieder met zijn eigen koffie 
bij de hand). Mocht je daar iets voor voelen, stop 
dan een briefje of kaartje bij die persoon in de 
brievenbus met je telefoonnummer en vraag om 
een telefonische afspraak.  
 

Laat u ons weten hoe dat bevalt? 

 

 

 
 

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde 
 

De Wereldwinkel Eefde is weer open! 
 

Eefde - Vanaf dinsdag 19 mei is onze winkel aan 
de Schoolstraat 17A weer open. De tijden zijn 
nog aangepast en de hygiënische richtlijnen 
worden toegepast om klanten en medewerkers 
te beschermen. U bent weer van harte welkom, 
voor levensmiddelen én voor (h)eerlijke 
cadeaus, op dinsdagmorgen, woensdagmiddag, 
donderdagmorgen, vrijdagmiddag en zaterdag. 
Zeg het voort! 

 

Openingstijden:  

dinsdag en donderdag van  10.00 -13.30 uur, 
woensdag en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur, 
zaterdag van 11.00 - 16.00 uur.

 

 
Wij danken alle klanten die in de afgelopen tijd 
gebruik gemaakt hebben van onze gratis 
bezorgservice en ons zo gesteund hebben. We 
hebben dat zeer gewaardeerd. Mochten er 
onder hen zijn die om persoonlijke redenen nu 
ook niet zelf naar onze winkel kunnen komen, 
dan kunnen zij tot nader order nog gebruik 
blijven maken van die bezorgdienst zoals zij 
gewend zijn.  

Wij zijn er klaar voor om u weer zo goed 
mogelijk te bedienen: graag tot ziens.  

DIVERSE BERICHTEN 

TAAKGROEPEN 

mailto:scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
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Zo 31 mei Kerkdienst via internet 

Wo 03 juni Kerk open  19.00- 19.30 uur 

Do 04 juni Moderamen vergadering 

Zo 07 juni Kerkdienst via internet 

Zo 14 juni Kerkdienst via internet 

Zo 21 juni Kerkdienst via internet    

Zo 28 juni Kerkdienst via internet    

   

  Alle andere, eerder geplande activiteiten voor deze periode zijn afgelast 

 

 

 

 Geen zeepbel 
 

 De zoveelste zeepbel 

 spat uiteen. 

 De zoveelste  droom 

 blijkt bedrog. 

 

 Maar duurzaam  

 is de droom  

 van een betere wereld. 

 

 Die stijgt uit 

 boven eigenbelang. 

 Die kleurt al eeuwenlang 

 de dagen van hen 

 die deze droom 

 nieuw leven inblazen    

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

    Greet Brokerhof-Van der Waa 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN-AGENDA  JUNI 


