2

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

KERKDIENSTEN

COLLEGE VAN DIAKENEN

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

Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3,  06-12658924
: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl
Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl

_________________________________________________________

Verjaardagsfonds
 06 12658924
Postzegels en kaarten: Mw. L. van Meggelen
 510812

KERKGEBOUW

_________________________________________________________

Koster: Mw. M.(Margarethe) Massink

ONTMOETING & INSPIRATIE (TAAKGROEP)

: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl
Kosterstelefoon

 06-83159867

 511819

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

_________________________________________________________

_________________________________________________________

PREDIKANT

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Vacant

Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis

 06 15620782

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte
 474393
 06-25044095

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

_________________________________________________________

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

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)
 474393

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

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

 474393
 06 25044095

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

Cantor-organist
Dhr. N. Jansen

 06-14867210

Organist
Mw. T. Hinloopen

 06-21563940

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

 542430

Koffieconcertcommissie
Dhr. K. Ornée, : ornee001@kpnmail.nl

 542305

_________________________________________________________

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Vacant
: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo
 541318
: monique.dolman@outlook.com
Penningmeester: Mw. D. Thiemann-Slotboom
 545311
Ontvanger Protestantse gemeente Eefde:
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink
 : mbocktingPGE@hetnet.nl
Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis

 494009
 06 46750510

Kerkelijke ledenadministratie
Dhr. G. J. Kale, : gtkadevr@gmail.com

 511819

_________________________________________________________

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

 540609

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

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

 512610

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

 548830
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KERKVENSTER
juni 2021

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

Van de redactie
Beste lezers,
Op pagina 4 kunt u denken: zijn we nu al bij de kerstdagen
aangekomen. Gelukkig is dat niet het geval en komt eerst
Pinksteren nog. Het is een voorrecht om in verwondering te
leven.
Jammer genoeg dit jaar weer geen openluchtdienst op
landgoed ’t Haveke, maar de voorbereidings commissie heeft
geprobeerd om voor u een ‘digitale’ openluchtdienst te
verzorgen. Laat u verrassen door beelden in hogere sferen.
Meer hierover leest in u in dit kerkvenster.
Jannie Zoerink

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:
mw. Wijkstra:
 ly.wijkstra@gmail.com
: 540220

INHOUD
OVERWEGING
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
DIENSTEN IN DE OMGEVING
KERKENRAAD
COLLEGES
TAAKGROEPEN
EXPOSITIE
DIVERSE BERICHTEN
AGENDA

Bezorging:
dhr. J. te Linde
: 517369

blz.
4
5
6
7
12
17
20
22
24

Bezorging digitaal:
dhr. W. Bieleman
Aan- en afmelden:
 kerkvensterdigitaal@gmail.com

Volgend Kerkvenster:
Kopij kunt u tot uiterlijk maandag
14 juni 20.00 uur sturen naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactievergadering:
Donderdag 17 juni 9.30 uur
Goedhartkamer
Nietploeg: komt niet bij elkaar
Distributie: donderdag 24 juni.
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OVERWEGING

WOORD UIT DE REGIO

Verwonderen

Verwondering
‘Komt, verwondert u hier mensen,’ zo zingt een oud kerstlied. Mooi! Bij het kerstverhaal gaat het al
om verwondering. En dan niet om al het mooie in het leven, het nieuwe leven, de schoonheid van de
natuur. Natuurlijk ontroert dat, is dat prachtig, word je er stil van.
Maar onze Bijbelse liederen zijn toch wat robuuster. Het steekt een laagje dieper. Het zingt een
toontje lager. Of is het nou juist een toontje hoger, bij verwondering?
‘Komt’ verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint.’
Dat roept verwondering op, zo maak ik er graag van. Daar zijn we ondersteboven van, dat, roept
verwondering op: dat we paf staan, omdat onze goede God van ons houdt. Wij zijn Gods liefste
mensen.
Wie leeft van de verwondering, staat stil bij al het niet vanzelfsprekende. Kijkt verder dan eigen neus
lang, eigen verstand groot is en weet meer dan eigen-wijs. Leven van verwondering maakt ruim baan
voor blijdschap, huppelen, genieten. Leven en laten leven, dankbaar samenleven.
Dat kunnen we dus ook leren: leven van de verwondering, zo zingt een ander lied uit ons liedboek.
‘Wij zullen leren leven van de verwondering.’ Zo leren te leven, geloven, dat we vol verwondering
zien dat dit leven, deze aarde - zelfs dat meest basale: de adem in en uit - dat alles is een geintje van
God. Dat alles is genade van God.
Wij leven immers, tot onze verwondering en ons geluk, van Gods geduld, Zijn lankmoedigheid. Lang
van gemoed. Onze God heeft geen kort lontje. We worden niet afgerekend op wat onze tekorten
zijn.
Maar we worden geroepen verwonderd te leven, omdat de Allerhoogste zelf ons al het goede wil
aanrekenen. Wow! Wat een goede God hebben wij! Je snapt gewoon niet, dat niet
iedereen daar verwonderd over is.
Wilfrieda Stam
Predikant Lambertikerk, Zelhem
Reageren? Mail naar: ehw.stam@lambertikerk.nl
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DIENSTEN VANUIT DE ONTMOETINGSKERK
Datum en tijd

23 mei

10 uur

Voorganger

Ds. J. Kool uit Vorden

30 mei

JUNI 2021
10 uur

Ds. Th. Menting uit
Gendringen-Bontebrug

Bijzonderheden Pinksteren

2e Collecte CvK

Geen kerkbezoek
Rood
Stichting INLIA
iniatieven met
asielzoekers
Zending

Geen kerkbezoek
wit
Oecumenisch Diaconaal
Centrum, Het Meester
Geertshuis
Aanschaf liedboeken

Datum en tijd

13 juni

20 juni

Kleur
1e Collecte
Diaconie

Voorganger

10 uur

10 uur

Mevrouw J. Mooij
Pastoraal
medewerkster
Gorssel/Epse
Bijzonderheden ‘Digitale’ openluchtdienst vanuit Gorssel
Geen kerkbezoek
Kleur
groen
e
1 Collecte
Zorgboerderij in
Diaconie
Harfsen

Ds. D. van Doorn uit
Eefde

2e Collecte CvK

Zorgboerderij in
Harfsen

6 juni
10
uur
Ds. J.W. Hengeveld uit
Almen
Gezamenlijke dienst met
Gorssel/Epse vanuit
Gorssel
Geen kerkbezoek
groen
Kerk in Actie
Werelddiaconaat,
Oeganda
Beeld en Geluid

27 juni
10
uur
Ds. H. Nekeman uit Olst

Geen kerkbezoek

Geen kerkbezoek

groen

groen

Kerk in Actie Noodhulp
Griekenland

Hospice Zutphen

Plaatselijk Kerkenwerk

Kerkinterieur

NB: Voor de laatste stand van zaken m.b.t. kerkbezoek: volg de kerkbrief en de website
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken.
Ga op internet naar: “kerkdienst gemist” en kies: Eefde.
Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken
en de kerkbrief met de orde van dienst vinden.
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Diensten in De Borkel
op zaterdag 16.00 uur
geen opgave

De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave

Oecumenische middagpauze-diensten
Dienst in Het Spijk
op maandag 14.30 uur, restaurant
Voorlopig geen diensten

elke donderdag 12.15-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen
(onder voorbehoud i.v.m. Corona)
27 mei Mevr. N. Bilder
3 juni Pastor V.T.T. ten Bruin
10 juni Ds. R.W. Heins
17 juni Ds. S.A. Meijer
24 juni Dhr. R. de Boer

Licht met een hoofdletter in
brandpunt van Havekedienst
Als gelovigen mogen
we een wonder nooit
uitsluiten, maar
hoogstwaarschijnlijk
dwingt corona ons
(opnieuw) de
Havekedienst niet in
de openlucht te vieren, maar onder dak te
brengen in de kerk, dit keer in Gorssel.
Het wordt een digitale dienst, te volgen via uw
beeldscherm. Dat wil allerminst zeggen dat we
er een droefgeestig gebeuren van maken.
Integendeel, onze voorbereidingscommissie
heeft alles in het werk gesteld om de dienst op
zondag 13 juni tot een lumineuze gebeurtenis te
verheffen. De hele viering staat namelijk in het
teken van Licht – met een hoofdletter.
Kerkelijk medewerker Jenny Mooij vertelt
(aanvang 10 uur) als voorganger over het
fenomeen Licht, aan de hand van het
gelijknamige boekje van Monique van der

Zanden. Jenny maakt er interactief werk van. Ze
legt niet alleen uit hoe het Licht, bijvoorbeeld als
manifestatie van God of Christus, de essentie
van ons menszijn uitmaakt, maar ze vraagt ook
enkele gemeenteleden wat voor hen de
lichtpuntjes zijn in deze duistere coronatijd.
Ook al zit u op 13 juni achter uw beeldscherm,
’t Haveke krijgt u wel mooi in het vizier. Er zijn
ruim tevoren video-opnamen gemaakt, niet
alleen van de bloemenpracht, ook van een
gelegenheidskoortje uit de vier samenwerkende
kerkelijke gemeenten. Het zingt opwekkende
liederen van dienst, op de theatrale galerij van
het huis, onder voortvarende orgelbegeleiding
van Broer de Boer. Ook de zondagsschool van
Harfsen doet inspirerend mee aan deze dienst.
Marinus Regelink gaat samen met de jongste
generatie in samenspraak vertellen hoe het met
de aarde staat en wat er gebeuren moet om de
aarde veilig te stellen voor de toekomstige
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generaties. We hebben ook een plicht naar God
die ons zoveel lichtpunten geeft.
De collecte in deze dienst is voor de
zorgboerderij De Heuvel in Harfsen.
Zij presenteren zich in de dienst met een video,
hierin ziet u hoe het gaat op zorgboerderij
“De Heuvel” en hoort u hoe de begeleiding
aandacht geeft en wil geven aan de mensen.

zij zorgen dat het geld dat op de rekening komt
naar de zorgboerderij overgemaakt gaat worden.
NL79 RABO 0322 3006 30 graag vermelden t.a.v.
Zorgboerderij De Heuvel.
Nota bene: mocht ‘het wonder’ alsnog
geschieden en kunnen we toch nog tijdig op 13
juni op ’t Haveke in de openlucht terecht, dan
berichten we daarover in de kranten en andere
media.

Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken t.a.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde,

Homme Krol

KERKENRAAD
Uit de kerkenraad
Nieuwe kandidaat-diaken
De kerkenraad is verheugd u te kunnen
meedelen dat er in mevrouw J.H. (Henriëtte)
Groeneveld-Mennega een kandidaat is
gevonden voor de taak van ambtsdrager-diaken.
Dat was heel urgent, want we zijn er door het
Classicale College (dat ook t.z.t. toestemming
moet geven voor het beroepen van een
predikant!) op gewezen dat het College van
Diakenen op dit moment, met maar één diaken
die officieel ambtsdrager is, geen rechtsgeldige
besluiten kan nemen. Zoals de meesten van u
wel zullen weten, is het College van Diakenen
een aparte rechtspersoonlijkheid (met een eigen
‘portemonnee’) dat zelfstandig rechtsgeldige
handelingen mag plegen, mits er minimaal twee
leden zijn die daarvoor mogen tekenen.
Dat was sinds het vertrek van Eelke Meijer dus
niet meer het geval. Ook miste onze enige
ambtsdrager-diaken, Johan Zoerink, node een
‘sparringpartner’ met wie hij kan overleggen
over beleidsmatige zaken.
Gelukkig is er een grote groep diaconale
taakdragers die veel diaconaal werk verrichten;
zonder hen zou de diaconie niet kunnen
functioneren en daar zijn we dan ook heel
dankbaar voor. Wat zou het geweldig zijn als zich
nog iemand zou willen melden, zodat het
beleidsmatige denkwerk en de toenemende
contacten met de diakenen in Gorssel/Epse
tussen drie mensen samen kunnen worden
gedeeld! Vele handen, of in dit geval vele
hoofden en harten, maken licht werk!

Mocht u bezwaren hebben tegen de bevestiging
van Henriëtte Groeneveld als diaken, dan kunt u
deze indienen via e-mail bij het scribaat (zie
binnenkant omslag) of schriftelijk met een brief
aan de kerkenraad (per post of in de brievenbus
aan de kerk) uiterlijk op vrijdag 11 juni a.s.
Zonder binnengekomen bezwaren zal de
bevestiging in de kerkdienst van 20 juni
plaatsvinden.
P.S. Nu we het toch over ambtsdragers hebben:
hetzelfde urgente verhaal als bij de diaconie
geldt nu ook voor het College van Kerkrentmeesters! Daar is, sinds Evert Brouwer eind
maart is afgetreden als ambtsdrager ouderlingkerkrentmeester, nog maar één ouderlingkerkrentmeester in functie, nl. Joop Kamphuis.
Wijtse Doevendans deed als kerkrentmeester
wel veel beheerswerk, maar was geen ambtsdrager en nam ook niet deel aan vergaderingen
van de kerkenraad.
Daar komt nog een praktische kant bij: omdat
Joop de meeste tijd in de week buiten Eefde
werkt, kan hij soms niet deelnemen aan
vergaderingen en andere vormen van overleg.
Hij blijft wel verantwoordelijk voor de gebouwen
en contacten met derden, waar nodig bijgestaan
door Hink Meijer.
Het College van Kerkrentmeesters is daarom
naarstig op zoek naar versterking met minstens
2 personen.
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Ook hier geldt: voor de praktische zaken zijn
gelukkig al een aantal mensen bereid gevonden,
zie onder de eigen rubriek van het College.
Waar we dringend behoefte aan hebben is een
voorzitter van het College voor de beleidsmatige
kant, het ondertekenen van officiële stukken
(samen met Joop) en de contacten (overleg en
vergaderingen) met het moderamen en de
kerkenraad hier en met Gorssel/Epse. Daarnaast
is ook hier een derde ouderling-kerkrentmeester
heel, heel erg gewenst om een paar nog niet

ingevulde taken van Evert en Wijtse op zich te
nemen. Natuurlijk zullen de taken in onderling
overleg zo goed mogelijk worden verdeeld.
Wie vindt het wellicht een spannend idee om in
deze interessante tijd van werving van professionals en toenemende samenwerking met
Gorssel/Epse ‘dicht bij het vuur te zitten’ en zijn
eigen inbreng te kunnen hebben in het helpen
vormgeven van de (nabije) toekomst van onze
gemeente? Warm aanbevolen!

Uit het gemeentegesprek na de dienst van 25 april 2021
Nadat de technische problemen waren opgelost,
startte Trix Drewes met iedereen welkom te
heten en te memoreren dat op dat moment in
Gorssel ook een gemeentegesprek werd
gehouden met ruwweg dezelfde agenda. De
onderwerpen die deze morgen aan de orde
komen zijn achtereenvolgens:
- de binnengekomen opmerkingen en vragen behandeld in de punten 3 en 4
1) kerk zijn in coronatijd
2) vacaturetijd
3) beroepen en werven
4) intensivering samenwerking met
Gorssel/Epse.
1) Kerk zijn in coronatijd
Er gebeurt heel veel, ook al zijn er geen diensten
met bezoekers.
 Corona maatregelen: in het begin veel
overleg nodig over de maatregelen van
de overheid: wel of geen bezoekers,
hoeveel, hoe, wel of niet zingen?
Uitkomsten niet fijn, voor niemand.
Lastig en we missen veel. Belangrijke
pijler voor de besluitvorming: solidariteit
/verbinding met het dorp.
 Veel digitale vergaderingen.
 Pastoraat op afstand: Veel telefonisch
contact, paasgroet: kaart met verrassing
voor gemeenteleden, paasgroetenactie
voor gevangenen door diaconie, paaszang op de middag van 1ste Paasdag







door K&S, soep op de stoep door P&E en
K&S, inzamelen kleding in april door
diaconie.
Geplande tentoonstelling van vorig jaar
nu in het kerkblad over Bonhoeffer
75 jaar door O&I, elke maand nog tot
het eind van het jaar.
Vier kerkenraadsleden zijn bezig met de
werving van vrijwilligers. 40 leden zijn
bezocht, 15 positieve reacties voor grot
e en kleine taken. Al twee ouderlingen
zijn dit jaar bevestigd.
Nu op korte termijn nodig: een diaken,
een ouderling-kerkrentmeester, een
voorzitter van de groep kerkrentmeesters (hoeft geen ambtsdrager te
zijn) en een secretaris/scriba van de
kerkenraad.
Deze vacatures zijn urgent!
Daarom: oproep aan iedereen om te
zoeken naar mensen in de eigen
omgeving die dit willen oppakken.

2) Vacaturetijd
Vorig jaar gemeentegesprek in maart, na het
vertrek van ds. Broekhuis. Ons is toen
aangeraden: vacaturetijd = bezinningstijd.
Dat hebben we gedaan. Wel doorgegaan met
kerkzijn, zie punt 1), en direct versterking van
het pastoraat geregeld.
Ds. Hannie van Boggelen is beschikbaar voor
8 uur per week voor crisispastoraat, pastoraat bij
rouw en begeleiding van de taakgroep pastoraat
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& eredienst. Heel fijn. Samen optrekken met
Gorssel/Epse, die nu ook vacant zijn.
Regelmatig informeren we de gemeenteleden
van beide gemeenten door kerkbladen, vandaag
door gemeentegesprek, binnenkort door

gemeentemiddag en -avond. Ds. Loes Kraan uit
Apeldoorn is aangezocht als consulent, we zijn
blij met haar inzet en steun in het hele
voortraject en proces van beroepen en werven.

3) Stappen in het proces van beroepen en
werven van professionals
De gemeenteprofielen zijn gemaakt, we zijn nu
druk bezig met het maken van de profielen van
de professionals: welke professionals en hoeveel? Er is een informeel gesprek met twee
vertegenwoordigers van het bestuur van de
Classis geweest, (die moeten t.z.t. toestemming
geven voor het beroepen van een predikant,
red.). Dat alles mondt uit in een voorgenomen
besluit, dat we aan de gemeente zullen voorleggen. We zullen de mening van de gemeente
horen voordat we een definitief besluit nemen
en overgaan tot het beroepen van een predikant
en het werven van een kerkelijk werker. Dat
laatste kan zonder toestemming van de Classis,
maar moet wel (financieel) verantwoord zijn.
Ook hierin trekken we samen op met de
gemeente Gorssel/Epse.

We zijn nu bezig met een ingewikkelde stap:
samen met de kerkenraad van Gorssel/Epse op
één lijn komen.
Er zijn nu twee onlinebijeenkomsten geweest,
begin mei volgt een derde en misschien is nog
een vierde nodig, als het kan fysiek. In de eerste
online bijeenkomst zijn we uitgegaan van de
‘bloem’ die op het rapport van de stuurgroep
stond: vanuit het geloof zoeken we naar
verbinding, met elkaar, met het dorp, met de
generaties en met Gorssel/Epse. Op dat rapport
is het profiel van de gemeente gebaseerd. Welke
professionals hebben we daarbij nodig? In de
tweede bijeenkomst ging het over de middelen,
financieel en menskracht, die we nodig hebben
om professionals te mogen/kunnen aantrekken.
Dat is toegelicht door de kerkrentmeesters Henk
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Datema uit Gorssel/Epse en Evert Brouwer uit
Eefde. Evert gaat dit nu hier ook vertellen.
Evert gaf hierop een duidelijke uiteenzetting
over de financiële middelen.
Tot vorig jaar had Eefde 32 jaar lang een fulltime
predikant. Het criterium van de landelijke kerk is
nu dat voor een 100% predikant er een 100%
gemeente moet zijn. De definitie daarvan is
ca.1000 leden. Onze gemeente heeft nu 500
leden, dat betekent een predikant voor de helft
van een volle week (= 0,5 FTE).
1 FTE kost zo’n € 90 000 per jaar.
Bij de Actie Kerkbalans 2021 is er voor ca.
€ 80 000 toegezegd. De ervaring leert dat daar in
de loop van het jaar nog ongeveer € 10 000
bijkomt, dat levert € 90 000 aan zgn. ‘levend
geld’ op. We moeten garant staan voor 6 jaar.
0,5 FTE kost zo’n € 45 000. Als de gemeente
trouw blijft in zijn bijdragen, is de andere
€ 45 000 beschikbaar voor een fulltime kerkelijk
werker voor een heel jaar.
Alle andere kosten: voor het gebouw, de organisten, budgetten voor de activiteiten van de

taakgroepen en de kerkrentmeesterlijke
verplichtingen, het geld daarvoor wordt
gekregen uit opbrengsten door verhuur
(parkeerterrein aan de Coöp en de pastorie),
exploitatiegeld (gebruik van de toren door
telecom) en reserves. (Het college van diakenen
heeft een eigen portemonnee).
De kerkrentmeesters wachten op voorstellen
voor projecten voor een bepaalde tijd. Dat kan
van 4 tot 6 jaar. Nadat we als gemeente hebben
vastgesteld wat we willen gaan doen/ bereiken,
gaan zij kijken of dat financieel haalbaar is.
Hierop vraagt Trix nogmaals reacties en vragen
van de luisteraars. Dat kan nu rechtstreeks via email, maar ook de komende week via e-mail of
brievenbus of per telefoon.
Wat zijn uw verlangens? Laat het ons weten.
In de derde bijeenkomst gaan we onze wensen
en verlangens die zijn verwoord in de
gemeenteprofielen, en onze beschikbare
middelen aan elkaar koppelen en bespreken
welke professionals daarbij passen

4) Intensivering van de samenwerking met Gorssel/Epse
Eén van de vooraf gestelde vragen was: als we intensiever gaan samenwerken, wat betekent dat
dan? Antwoord: Dat betekent dat wij kerk zijn in Eefde en dat de samenwerking helpt om elkaar te
versterken. We blijven kerkdiensten houden in Eefde en we blijven kerk in en met het dorp. Af en toe
gaan we diensten samendoen, zoals nu ook al op bijzondere dagen, dat worden er misschien wel
meer, de komende zomer doen we een proef met één keer per maand t/m augustus. Andere vraag:
hoe verhouden de gemeenten zich tot elkaar en wat betekent dat dan in de samenwerking?
Antwoord: we zijn ongelijk in getal, maar we gaan met elkaar om in gelijkwaardigheid. Zo voelt dat
en zo wordt dat ook uitgesproken naar elkaar.
Het gaat om drie dorpen en de
beide gemeenten willen kerk zijn
in de drie dorpen, Gorssel, Epse en
Eefde. Nog een vraag: als we
samen weer fysiek kerkdiensten
vieren, hoe komen wij dan in
Gorssel? Antwoord: dat wordt
geregeld en zal geen belemmering
zijn. Er is nu ook al een autoophaaldienst.

Om de samenwerking te
intensiveren is er een
coördinatieteam ingesteld.
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Bolina Aalderink en Ava van Baaren, twee van de
leden van het team, geven daarover informatie.
Bolina
In Gorssel zijn op dit moment twee andere leden
van het team ook de gemeente aan het
informeren.
Ava van Baaren stelt zich voor: 52 jaar, 20 jaar in
Gorssel, dochter van 12 jaar, 1 jaar diaken
geweest, nu al jaren lid van de taakgroep jeugd
en jongeren, en secretaris van de ISBN.
Ava: In de intentieverklaring over de
intensivering van de samenwerking, die door de
beide voorzitters vorig jaar is ondertekend,
wordt gesproken over de wensen tot verbinding
- om te beginnen op vier thema’s: verbinding
tussen de generaties, in pastoraat, met de drie
dorpen en tussen de 2 gemeenten. De
samenwerking gebeurt zo lang het nog niet
fysiek kan voorlopig nog online. Het proces heeft
in het begin begeleiding en coördinatie nodig,
daarom is er een coördinatieteam opgezet, in
eerste instantie voor 2 jaar. Het team is
samengesteld uit beide dorpen met 2
ambtsdragers uit de kerkenraden, 2 leden uit
taakgroepen en 2 gemeenteleden, dus in totaal
6 leden.
Bolina:
Stelt de leden voor: uit Eefde Bolina Aalderink
als ouderling-kerkenraadslid, Eduard Groen als
gemeentelid en Ben Wagenvoort uit de
taakgroep diaconie. Uit Gorssel/Epse: Ava van
Baaren als lid van de taakgroep jeugd en
jongeren, Gerrit Boschloo als gemeentelid en
Gerben Algra als ouderling-kerkenraadslid.
Het coördinatieteam is geen stuurgroep, de
colleges en taakgroepen komen zelf met
initiatieven en voeren deze uit. Het
coördinatieteam begeleidt en stimuleert het
samenwerkingsproces. Het doel is dat na verloop
van tijd het team niet meer nodig is. Na 2 jaar
wordt geëvalueerd of de gewenste doelen
bereikt zijn en het team kan worden opgeheven.
Er zijn een aantal uitgangspunten voor het werk
van het team:
- de beide kerkenraden blijven
eindverantwoordelijk voor het proces van
samenwerken,
- de taakgroepen en colleges blijven zelf
verantwoordelijk voor het genereren van ideeën,
initiatieven en de uitvoering daarvan.

De rol van het team is dus coördineren,
begeleiden, stimuleren en enthousiasmeren. Het
is ook mogelijk dat een externe expert tijdelijk
wordt ingehuurd. Het is van groot belang dat het
team een goed contact heeft met de
verschillende groepen en als klankbord kan
functioneren. Als het team raakvlakken ziet
tussen de ideeën van verschillende taakgroepen
en colleges kan het team verbanden leggen. Als
het nodig is zorgt het team ook voor de
toerusting van vrijwilligers.
Het is ontzettend belangrijk dat de gemeenteleden zich allemaal onderdeel voelen van dit
samenwerkingsproces, het coördinatieteam zal
daarom regelmatig verslag doen in de kerkbladen, naast regelmatige rapportages aan de
beide kerkenraden - en staat altijd open voor
vragen en opmerkingen uit de gemeenten.
Op 4 maart is het team online geïnstalleerd en
intussen zijn er drie vergaderingen gehouden. De
eerste bestond vooral uit kennismaking en het
samen delen van hun geloofsbeleving. Er bleek
een goede klik tussen de 6 leden en onderling
respect naar elkaar en de beide gemeenten. Alle
leden van het team zijn enthousiast, nieuwsgierig en startklaar om te beginnen. Er is al een
grove planning van de werkzaamheden. Ze
beginnen (2 aan 2) met contacten met de
colleges van kerkrentmeesters en beheer, met
de diaconieën en met de taakgroepen pastoraat
& eredienst en vieren.
Binnenkort komt het eerste bericht in de beide
kerkbladen. Ze zijn enthousiast begonnen en
hopen dat dit doorwerkt in de gemeenten.
Trix: We hopen dat ze met z’n zessen veel plezier
in hun samenwerking zullen hebben. En dat
gemeenteleden zich ook betrokken voelen.
Nogmaals: voor alle luisteraars: schroom niet
met vragen of opmerkingen te komen, op welke
manier dan ook.
Wij blijven u informeren via bladen,
gemeentegesprekken fysiek of online. Op
zondag 6 juni komt er weer een
gemeentegesprek na de dienst, die dan uit
Gorssel komt. We beginnen om 11.30 uur om
iedereen de kans te geven na de dienst even tijd
te hebben om iets te drinken te maken en over
te schakelen naar Eefde.
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UITNODIGING
Voor een gemeentegesprek na de dienst van 6 juni, om half 12.
Daarin wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot het werven van
professionals en de samenwerking met Gorssel/Epse.
U kunt van tevoren allerlei vragen en opmerkingen insturen naar de voorzitter, per mail (zie
binnenkant omslag) of schriftelijk in de brievenbus aan de kerk of telefonisch naar Trix.
Ook kunt u tijdens het gesprek uw bijdragen insturen, zoals vorige keer.
Als het mag en wij het verantwoord vinden, kunnen we fysiek bij elkaar komen in de kerkzaal;
zo niet, dan doen we het weer online zoals eind april.
Voor online: inloggen op www.kerkdienstgemist.nl, kies Eefde

COLLEGES

Diaconie
Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Eefde, of op NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Gorssel/Epse, met vermelding van datum en doel.
Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rekeningnummer
NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel.

Zondag 23 mei: Pinksteren: INLIA
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. De stichting INLIA
is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van
Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en
asielzoekers in nood.
INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als
expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als
geheel te behartigen. Zij doet dat door:
- het bijstaan van individuele asielzoekers in nood,
- het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun
poorten,
- het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom
asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen,
- een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.
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Zondag 30 mei Oecumenisch Diaconaal Centrum, Het Meester Geertshuis.
Midden in het levendig centrum van Deventer staat het Meester Geertshuis, een gastvrije huiskamer
waar mensen even op adem kunnen komen. In een samenleving die steeds ingewikkelder wordt valt
het niet mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, als je geen vrienden of familie
hebt op wie je kan terugvallen of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed om mensen te
ontmoeten die voor jou openstaan, die je steunen om verder te gaan, je zo nodig doorverwijzen voor
verdere hulp. Het Meester Geertshuis is een initiatief van de kerken in Deventer, er is een grote
groep van vrijwilligers om dit project in stand te houden!
Zondag 6 juni

Kerk in Actie Werelddiaconaat: Oeganda
Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de
Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door
hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van
hun problemen staat ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

Zondag 13 juni
‘HAVEKE’ DIENST
Zorgboerderij ’t Heuvel in Harfsen.
De boerderij aan de Belterweg 2A is een agrarisch
bedrijf en heeft ouderen als doelgroep.
Deze ouderen hebben meestal al jaren geen
gestructureerde werkomgeving meer gehad en
konden hun eigen gang gaan. Nu ze voor hun
verzorging afhankelijk zijn geworden, krijgen ze
hier toch zoveel mogelijk keuzevrijheid in de
werkzaamheden. Tijdens hun tijd op de boerderij
vormen ze samen één groot gezin. ’s Middags
wordt gezamenlijk een warme maaltijd
klaargemaakt en gegeten.
De boerderij is drie dagen per week open voor 8 tot 10 ouderen, op maandag, dinsdag en donderdag
van 10 tot 16 uur.
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Zondag 20 juni Kerk in Actie Noodhulp: Griekenland
Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele
wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit
landen waar het leven door oorlog of religieuze
spanningen voor hen onmogelijk is.
Op zoek naar veiligheid standen mensen uit bijvoorbeeld
Syrië, Afghanistan en Iran, via Turkije op de Griekse
eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege
lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in
Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen,
begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

Zondag 27 juni
Hospice Zutphen
Kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig. Het Hospice
Zutphen is er voor zieke mensen in de laatste
levensfase, ongeacht leeftijd, religie of financiële
draagkracht. U of mensen uit uw omgeving
kunnen een beroep op het hospice doen als de
behandelend arts verwacht dat u of uw familielid
niet meer beter wordt en nog maar kort zal leven.
Omstandigheden in de thuissituatie kunnen
aanleiding zijn om voor het hospice te kiezen,
waar vrijwilligers de zorg kunnen overnemen. Er blijft alle ruimte voor de familie en/of mantelzorgers
om daar zelf een aandeel in te hebben en het geeft hen de mogelijkheid om in alle rust aandacht
voor elkaar te hebben. De persoonlijke verzorging is in handen van zorgvuldig geselecteerde en
opgeleide vrijwilligers. De verpleegkundige zorg wordt gegeven door een vast team
verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie Acare. Allen zijn ervaren in palliatief verpleegkundige
zorg. Deze zorg is 24 uur per dag beschikbaar. Er is een geestelijk verzorger verbonden aan het
hospice. Zij is er voor iedereen ongeacht religieuze achtergrond of levensovertuiging.

Collecteopbrengsten maart 2021
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen
zijn overgemaakt.
Datum
4 april
11 april
18 april
25 april

Doel collecte
De kleine arbeider Bogota
Kledingactie Oost-Europa
Hassinkhof
Kerk in Actie binnenlands diaconaat
Vreugde in asielzoekerscentra

Opbrengst €
175,55,50,52,50

Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE
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Mutaties in de ledenadministratie t/m 10 mei 2021
Uitgeschreven:
De heer G. Boekholt en mevrouw A. Boekholt – van der Wiel, Het Have 18, 7211 NB.
Verhuisd binnen de gemeente:
Mevrouw B.E. Koning - ten Cate, van Papaverhof 21 7211 DH, naar Zutphenseweg 308, 7211 EZ.
De heer en mevrouw G.J.K. Scholten – Jansen, van Zutphenseweg 184, 7211 EJ naar Ensinkweg 58
7211 CK.
Overleden:
Op 21 april 2021: Mevrouw M. Neef – Schmidt (03-06-1923), Zutphenseweg 202 7211 EK.

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht.
email: gtkadevr@gmail.com of tel.: 0575 511819
Gert Kale, ledenadministrateur

College van kerkrentmeesters
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen:
Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01
t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel
23 mei:
30 mei:
6 juni:
13 juni:
20 juni:
27 juni

Zending
Aanschaf liedboeken
Beeld en Geluid
Havekedienst,
Zorgboerderij Harfsen,
Plaatselijk Kerkenwerk
Kerkinterieur
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
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Medewerkers College van Kerkrentmeesters (niet ambtsdragers)
Sinds het officiële vertrek van Evert Brouwer als ouderling-kerkrentmeester en van Wijtse
Doevendans als kerkrentmeester/niet ambtsdrager is gebleken dat de lijst van werkzaamheden die
beide leden vervulden hééél lang is. Gelukkig zijn we blij hier te kunnen melden dat voor een
belangrijk aantal taken nieuwe gegadigden zijn gevonden. Zo lang nog niet alle taken zijn
overgedragen, blijven Evert en Wijtse op de achtergrond nog een tijdje meedraaien. Om te
voorkomen dat zij nog worden gebeld voor zaken die intussen door anderen zijn opgepakt volgt hier
een nieuwe lijst van contactpersonen.
Medewerkers College van Kerkrentmeesters (niet ambtsdragers)
In alfabetische volgorde op achternaam.
Kosterstelefoon: 06-83159867
Mw. Marijke Bockting
ontvanger
NB declaraties via postvak kantoortje in de kerk!

tel. 05755-494009
e-mail mbocktingPGE@hetnet.nl

Mw. Marjanne v.d.Brink
ledenlijsten voor pastorale en diaconale contacten
(in opdracht van Rita S. en Johan Z.)

Mw. Carla Brouwer

collectemunten

tel. 542430
e-mail carlabrouwer@hotmail.com

Dhr. Gert Kale

ledenadministratie

tel. 511819
e-mail gtkadevr@gmail.com

Dhr. Johan te Linde

archivaris

tel.517369
e-mail j.linde@wxs.nl

Mw. Dolly ThiemannSlotboom

penningmeester

tel. 545311
e-mail volgt nog

Mw. Jannie Zoerink

coördinator hulpkosters
inkoop kerk

tel. 06-4251 4064
e-mail janniezoerink@xs4all
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TAAKGROEPEN

Taakgroep pastoraat & eredienst
Mededelingen vanuit het pastoraat
Gemeente,
De kerkenraad heeft bericht gekregen, dat onze oud-predikant
Joke Fijn van Draat ernstig ziek is. Ons leek het een fijn en mooi idee om een ieder die dat wil een
kaartje naar Joke te sturen.
Adres; Ridder van Dintestraat 11
5575 BK Luykgestel
Rita Simonis, ouderling pastoraat

Opstarten mailing gemeenteleden ter inspiratie en bemoediging
Vanuit een verlangen op verschillende manieren gemeenteleden te inspireren en bemoedigen willen
we vanuit Pastoraat van Gorssel/Epse en Eefde gaan starten met een mailing één keer per twee
maanden.
Ik kwam op dit idee doordat Ko van Raamsdonk, voormalig ouderling pastoraat van Eefde, een
periode dergelijke mailingen heeft verzorgd. Daarin werd bijvoorbeeld in de 40-dagentijd van 2020
de kaartenserie met het thema Hoop per mail verstuurd, welke in Gorssel/Epse verspreid werden
door toevoeging in Kerkespraak. Andere opties zijn bijvoorbeeld mooie teksten of filmpjes.
Het is een mooie aanvulling en manier om elkaar te inspireren en te bemoedigen vanuit onze
kerkelijke gemeenten.
Het idee is ontstaan door de situatie dat we elkaar minder zien en spreken in coronatijd.
Ik ben van mening dat dit ook een mooie aanvulling is, wanneer we steeds meer elkaar kunnen en
mogen ontmoeten. We starten deze mailing op door de mail te versturen naar de mensen waarvan
we een e-mailadres hebben.
Jenny Mooij (pastoraal medewerker Gorssel/Epse), mede namens
Taakgroep Pastoraat Gorssel/Epse en
Taakgroep Pastoraat & Eredienst van Eefde

18

Examens
Het was altijd een goede gewoonte in onze kerk dat we de leerlingen
die eindexamen moesten doen een roos gaven.
Nu i.v.m. corona tijd doen we het met een ‘symbolisch gebaar’.
Een spannende tijd voor alle scholieren die (eind)examen hebben
gedaan of nog moeten doen. Dit jaar extra moeilijk vanwege het
ongewone schooljaar waarin jullie je moesten voorbereiden.
Van harte gefeliciteerd voor iedereen die geslaagd is. Voor hen die
nog een (her)examen moeten doen: sterkte en goede moed als je het
bericht hebt gekregen dat je ondanks veel moeite en inspanning nog
niet geslaagd bent. Zet’ m op en ga er nog een keer extra tegenaan bij
een eventuele herkansing.

Coördinatie Team
Samenwerken in drie kerken
In Gorssel/Epse en Eefde komen de twee protestantse gemeenten wekelijks bijeen om de lofzang
aan God gaande te houden in drie kerken. Dat is het beeld voor volgend jaar in onze gemeenten, als
Corona ons leven niet meer bepaalt en wij weer samen kunnen komen. Er is nog een toekomstbeeld,
namelijk dat de twee gemeenten meer gaan samenwerken. Samen waar kan, apart waar dat niet
kan. Met drie plekken om te vieren.
Waarom samenwerken?
Omdat het ons helpt om onze roeping als kerk beter te kunnen vervullen. De kerk is een geroepen
instituut om bij te dragen aan het Rijk van God, in woord, muziek en daden. Die goddelijke roeping
heeft iedere kerk, los van de plaats waar ze is en los van de grootte van de gemeente. En dus hebben
wij in Gorssel/Epse en Eefde die ook. Beide kerken willen een vitale gemeente zijn, die klaar is voor
de toekomst. Nu onze gemeenten kleiner worden en de vergrijzing ook toeneemt is het goed om te
gaan samenwerken en zo te zorgen voor een verlichting van de draaglast van de vele vrijwilligers.
Door samen het werk te doen vergroten we onze denkkracht, kennis en kunde en daardoor kunnen
we onze taken beter uitvoeren en houden we dat ook langer vol.
Wat is er al?
Op een aantal gebieden wordt al samen gewerkt bijvoorbeeld bij de zoektocht naar professionals
(predikant(en) en/of kerkelijk werker(s)). Kerkenraden en gemeenteleden hebben een gezamenlijk
traject doorlopen om na te denken over de toekomst. Ook de colleges en taakgroepen hebben al
samen vergaderd en gemerkt dat dat een meerwaarde geeft. Om het proces verder te versterken is
door de beide kerkenraden een coördinatieteam in het leven geroepen dat alle taak- en werkgroepen stimuleert en faciliteert in de samenwerking. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen.
De speerpunten
We gaan vooral aan de slag met vier speerpunten.
Aandacht voor de groep jongeren en ouders met jonge(re) kinderen. We willen meerdere generaties
met elkaar verbinden. Pastoraat: verbinding met elkaar
Kerk in en met de dorpen: verbinding met de mensen in onze omgeving
Kijken naar wat de meest effectieve en efficiënte organisatie is voor de samenwerking.
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Wat gaat het coördinatieteam doen?
We gaan afspraken maken met alle taakgroepen en college’s om samen te verkennen wat ons drijft,
wat we willen voor de toekomst, hoe we dat willen bereiken en wat daarvoor nodig is aan kennis en
kunde. En waar die kennis en kunde te kort schiet passen we onze doelen aan óf we zorgen dat we
die kennis en kunde in huis halen. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen werken in de communicatie, bij
vernieuwingen die soms nodig zijn op de website en bij het beheer van de websites. En ook
nadenken over de inzet van social media voor de jongere groepen. Wij (coördinatieteam) gaan dat
dus niet zelf uitvoeren, we helpen alleen.
Hoe lang gaat dat duren?
De samenwerking zelf blijft, maar het tot stand brengen ervan duurt twee jaar. Een mooie periode
om vertrouwen op te bouwen en gemeenschappelijke ervaringen op te doen. Waarin we het eens én
oneens met elkaar kunnen zijn, open durven te zijn naar elkaar en ons geloof, onze hoop en onze
liefde met elkaar delen. Dat vergt tijd.
Communicatie naar de gemeenten
Met de kerkenraden is afgesproken dat we minimaal eens per kwartaal de gemeenten informeren
over de voortgang en de opbrengsten van de opdracht. Dat doen we in de kerkbladen (kerkvenster
en kerkespraak) en websites en zodra het mag ook via gemeentebijeenkomsten. Op die manier blijft
u op de hoogte en wij bij de les.
Tot slot
We zijn enthousiast begonnen met ons werk en merken al na een paar keer dat we een divers team
zijn met veel verschillende kennis en kunde. We vullen elkaar goed aan en dat is mooi om te zien. We
geloven in samenwerking.
Namens het coördinatieteam,
Eduard Groen

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt een, wat is verdeeld.
Wij zijn in Hem gedoopt,
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt,
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons
bewoont,
verzucht en smeekt
naar God,
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de
dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind
bezwijkt,
kom, Schepper Geest,
voltooi wat Gij
Begonnen zijt.

Huub Oosterhuis

20

Expositie Bonhoeffer 75 EXPOSITIE
Derde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE Hoogenkamp

Wie ben ik? Deze of die?
Ben ik dan vandaag deze
en morgen een ander,
ben ik beiden tegelijk?
Wie ben ik? Eenzaam
getob spot met mij.
Wie ik ook ben, u kent
mij, o God! Van u ben ik.

Bonhoeffers gedicht “Wie ben ik” getuigt van zijn worsteling tussen depressies, innerlijke kracht en
het door God gekend zijn. Hieruit een fragment:
Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen?
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen,
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht,
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang,
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij,
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing,
waanzinnig van wachten op grotere dingen,
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver,
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn,
mat en bereid om van alles afscheid te nemen.
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WIE BEN IK?
moderne psalm
Wie ben ik, God? Ben ik de mens
die door de ander wordt gekend
als toonbeeld van lankmoedigheid,
van moed en zelfverzekerdheid,
die in gevangenschap de dagen
met milde ogen kan verdragen?
Wie ben ik, God? Ben ik de mens
die men alleen van buiten kent?
Zo kalm van binnen ben ik niet.
Ik huiver, voel mij leeg en ziek,
een wrak, ten dode opgeschreven.
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven?

VRAAG
VOEL JE ZELF WELEENS
EEN AFSTAND TOT JE EIGEN
“CV” EN MERK JE DAT DIT
IN DE LOOP VAN JE LEVEN
VERANDERT?

Ben ik een mens door u veracht
of hoopvol teken in de nacht?
Of ben ik beide, door elkaar:
een trooster en een huichelaar?
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen,
ik hoor u toe met heel mijn wezen.
René van Loenen, liedtekst bij het gelijknamige
gedicht van Dietrich Bonhoeffer - Melodie:
liedboek 139

De stichting Roos van Culemborg heeft in 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding een project
georganiseerd voor de nagedachtenis aan Dietrich Bonhoeffer. Vlak voor het einde van de oorlog
werd hij ter dood gebracht.
Bonhoeffer schreef in gevangenschap gebeden en een tiental gedichten. De stichting heeft twee
schrijver/dichters en de schilderes Jeltje Hoogenkamp uitgenodigd zich te laten inspireren door
deze geschriften van Bonhoeffer. De resultaten daarvan zijn samengebracht in een werkschrift.
(Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in gevangenschap). Op deze manier -zo zegt de stichtingworden grote thema’s aangesneden, zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof behouden in
wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring dat God mensen overeind houdt.
Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting en Inspiratie’ in 2020 de schilderijen van
Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door
corona niet mogelijk, ook dit jaar niet. In plaats van de tentoonstelling in de kerk, laat de taakgroep de komende tijd de schilderijen met gedichten voorbijkomen in Kerkvenster en
Kerkespraak. Eén per nummer, dertien keer. De kerkbladen met de afbeeldingen zijn in kleur
ook te zien op de websites van onze gemeenten.
Als u interesse hebt om erover na te praten, laat u dit dan weten aan Tjerie Kale. Wellicht
kunnen we daarvoor dan iets bedenken. gtkadevr@gmail.com of (0575) 511819.
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DIVERSE BERICHTEN
De redactie van Kerkvenster heeft een mail
ontvangen via ds. A. Broekhuis over een
interessant boek!
Op 17 september is het de gedenkdag
van Hildegard van Bingen. Deze mystica
plaatsen in de wereld van haar tijd en
zielsverwanten de met eed Rita Schilling in het
boek Vrouwen aan het venster. Ter gelegenheid
van Hildegards gedenkdag willen wij, mede uit
de nalatenschap van de auteur,
deze voorbeelden van vrouwelijke spiritualiteit
in de late middeleeuwen ter lezing als digitaal
PDF-boek,
voor slechts € 5,00 aanbieden, dat per mail zal
worden toegezonden naar iedereen die
op: uitgeverLeen@lvdherik.nl o.v.v. VAHV!.

Een nieuw begin
De aarde was leeg
Voor de schepping.
De Geest Gods zweefde over de wateren.
Mensen waren er nog niet,
nog geen pinksterbloem.
De aarde voelde leeg
na de Hemelvaart.
De Heilige Geest
waaide over de aarde,
vulde de mensen
Met Pinkstergloed.
En zie, het was zeer goed!
Coby Poelman-Duisterwinkel
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Uit de dienst van 9 mei, Moederdag
Omdat de tekst niet goed te verstaan was hier nogmaals afgedrukt.
Lieve Jezus,
Vandaag was de verdrietigste dag
van mijn leven. Mijn hoofd zit vol
verdriet en vragen. Misschien
scheelt het als ik mijn gedachten op
papier zet.
Schrijven geeft rust. Maar ik wil niet
alleen schrijven over verdriet, ook
over alle vreugde die je mij gegeven
heb. Niet alleen over je dood, maar
ook over je leven.

Als moeder heb ik altijd gebeden voor een goed leven
voor jou.
Ik heb mijn best gedaan goed voor jou te zorgen en
gehoopt dat anderen dat ook voor jou zouden doen.

Laat ik beginnen bij de mooie
dingen, hoe ver weg die nu ook
lijken.
Wat was ik gelukkig toen je geboren
werd! God had mij uitgekozen om
jouw moeder te worden.
Ik voelde dat het goed zat en heb
God vertrouwd zoals Hij mij
vertrouwde. Elke dag groeide mijn
liefde voor jou. Trots ben ik op jou,
ook al had je je vreemde fratsen.
Als moeder noemde ik dat
'eigenwijs' of 'hij heeft een eigen
wil'. Buitenstaanders noemden het
opstandig, tegen alle regels in.
Voor mij maakte dat niet uit, ik
hield van je zoals je was.

Ik was graag in jouw plaats gestorven. Zou Johannes
hetzelfde denken als ik?
Johannes hoorde bij jou als leerling en vriend. Ik hoorde
bij jou als moeder.
Net voordat je stierf, hoorden we je tegen mij zeggen:
dat is uw zoon en tegen Johannes, dat is je moeder.
We keken elkaar vragend aan.
Johannes is geen kind van mij zoals jij dat bent,
maar ik begin te begrijpen wat je bedoelde.
Niet alleen familieleden horen bij elkaar. Mensen horen
allemaal bij elkaar. Mensen hebben elkaar nodig.
Dat heb jij laten zien in je leven. Johannes en ik
voelen ons verbonden door het enorme verdriet, maar
vooral door onze liefde voor jou.

Mijn kind, je bent zojuist gestorven.
Wat ik voel, is eigenlijk met geen
pen te beschrijven. Verdriet, groter
dan groot. Mijn hart krimpt ineen
als ik aan je denk.
We hebben je opgevoed volgens de
regels van ons geloof. Toen je nog
heel klein was, namen we je al mee
naar de tempel. Ik herinner me de
eerste keer nog goed.

Je hebt gekozen om de zware weg te gaan. De weg die
God voor jou heeft
Uitgestippeld. Nooit ben je van die weg afgeweken. Je at
met tollenaars, mensen met wie wij niet willen omgaan,
maar voor jou telde iedereen mee. En nu?

Lieve Jezus, door deze brief is mijn hoofd minder zwaar
van zorgen en verdriet. Ik ga nu diep ademhalen en mijn
tranen drogen. Ik wil iedereen vertellen over jou. Als
iedereen jouw liefde en jouw boodschap kent, zal het
feest zijn. Dan zal iedereen gelukkig zijn. Die gedachte
geeft me troost en moed.
Lief kind, ik zal je nooit vergeten.
Maria, je moeder
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Tongen vol vuur
De Liefde doet de naasten geen kwaad
De Liefde die ons hoopvol leven laat
De Ware Liefde die de harten heelt
gewonde harten zo liefdevol streelt
De Liefde die hoog wordt opgehemeld
in onze dank de Liefde wordt gepreveld
hoog staat de Liefde in het vaandel
de Liefde Gods dat is geen raadsel
Hij zelf heeft deze wereld zo innig lief
Zijn Zoon Jezus die voor de zonden stierf
Al hebben wij alles maar de Liefde niet
dan doet Hij al ons geloof en hoop teniet.
Zo hoog staat de Liefde in het vaandel
de Liefde Gods dat is geen raadsel
Laten wij spreken met tongen vol vuur
de Trooster troost ons in dit Heilig uur

Jezus zegt : Ik geef jullie een nieuw gebod
God liefhebben boven alles en de naasten als jezelf
Petra Groeneveld

ACTIVITEITEN-AGENDA
Zondag 6 juni 2021

Gemeentegesprek digitaal

Donderdag 10 juni 2021

Vergadering kerkenraad

Week van 14 juni 2021

Ronde tafel gesprekken

Donderdag 8 juli

gemeenteavond

juni 2021
Inloggen: kerkdienstgemist.nl/
Eefde
Fysiek of digitaal
Gemeenteleden en kerkenraad
Onder voorbehoud
Onder voorbehoud

I.v.m. ruimtegebrek in het schutblad zijn de rekeningnummers naar de laatste pagina verplaatst.
Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):
Protestantse Gemeente Eefde
NL02 RABO 0322 3025 01
Collectemunten
NL12 RABO 0301 4160 87
Diaconie, ook verjaardagsfonds
NL79 RABO 0322 3006 30
Kerkbalans
NL79 RABO 0373 7111 15
Kerkvenster
NL51 INGB 0006 8605 91
Koffieconcerten
NL21 RABO 0386 7181 13
Diaconale hulp bij bijzondere noden
NL37 RABO 0322 365 309

t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.

Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde
Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde
Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden

