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

www.pgeefde.nl

KERKDIENSTEN

DIACONIE (COLLEGE VAN DIAKENEN)

Elke zondag: 10.00 uur.

Voorzitter: Dhr. J. Zoerink (diaken)
: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl

Voor live-uitzendingen en terugkijken:
Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl

 06-12658924

Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl

_________________________________________________________

KERKGEBOUW

 0575-546349

_________________________________________________________

PREDIKANT

Vacant

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

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN (TAAKGR.)

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte
 474393
 06-25044095

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

Voorzitter: Vacant
Contact: kerkenraad/afstemming taakgroepen
(Mw . B. Aalderink:  06 25516989))
_________________________________________________________

_________________________________________________________

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

KERKENRAAD

Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis
: joopgerda@hotmail.com

 510512

Voorzitter: Mw. T. Drewes (ouderling)
: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl

 06 15620782

Koffieconcertcommissie

Scriba: Mw. G. Janssen (ouderling)
 06 49624698
: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde
Afstemming Taakgroepen: Mw. B. Aalderink (ouderling)
: bolinakeukenmeester@hotmail.com
 06 25516989
_________________________________________________________

PASTORAAT (TAAKGROEP)
 474393

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

Dhr. K. Ornée, : ornee001@kpnmail.nl

 542305

_________________________________________________________

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)
Voorzitter: Vacant
: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo
: monique.dolman@outlook.com

 541318

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)
: penningmeestercvk@pgeefde.nl

 545311

Mw. ds. H.E. van Boggelen
Mw. J. Bouwhuis (ouderling)

 06 25044095
 517499

Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis (ouderling) 06 46750510

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink
: ellyheijink@gmail.com

 06 51142245

Kerkelijke ledenadministratie

_________________________________________________________

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

VIEREN (TAAKGROEP)
Mw. M. Fomenko (ouderling)
: marijkefomenko@hotmail.com

 06-41662670

Cantor: Mw. A. Touwen

 06-30716472

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

 540609

Kerkvenster

: alyde.touwen@gmail.com

Organist: Dhr. R. Smit

 06-21597949

Organist/pianist: Mw. T. Hinloopen

 06-21563940

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst)
Mw. N. Roeterdink, : roete094@planet.nl

 540976

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

Kopij sturen naar : kerkvenster.eefde@gmail.com
of naar dhr. B. Drewes, Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde
Zie: Colofon Kerkvenster (pagina 3)
 510512

Kerkbrief
Samenstelling: Dhr. W. Volkers
en Mw. M.E. Adriaanse
: kerkbrief.eefde@gmail.com

 512610
 542808

Website ontmoetingskerk
 542430

Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink
: beheerwebsite@pgeefde.nl

 548830

3

KERKVENSTER
mei/juni 2022

COLOFON:

Van de redactie
‘Aangeraakt door de adem van God.’
Daarover schrijft ds. Fischer een mooie
Pinksteroverweging die u in dit kerkvenster
kunt lezen.
Daarbij past ook het thema van de Havekedienst op 12 juni: ’De muren om, de harten
open.’
Leest u ook het prachtige gedicht/lied van
Huub Oosterhuis: de Geest des Heren heeft
in al wat leeft en groeit zijn adem uitgezaaid.
Warme, inspirerende en hoopvolle woorden.
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’
We wensen u een mooie Pinkstertijd.
En als u nog mee wilt doen met de
zomergesprekken moet u blz. 19 lezen!
Boudewijn Drewes

INHOUD

blz

OVERWEGING
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
VIEREN
DIENSTEN IN DE OMGEVING
BEROEPEN EN WERVEN
PASTORAAT
KERKENRAAD
DIACONIE
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN
DIVERSE BERICHTEN
AGENDA

4
5
6
7
8
10
13
16
18
19
19
20

Kerkvenster is het maandelijkse
informatie- en mededelingenblad
van de Protestantse Gemeente
Eefde.
____________________________
Redactie:
Bolina Aalderink
Maps Adriaanse
Laura van der Burg (voorblad)
Annie Nijenhuis
Gert Kale
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
Bezorging:
dhr. J. te Linde
: 517369
Bezorging digitaal:
dhr. W. Bieleman
Aan- en afmelden:

kerkvensterdigitaal@gmail.com
____________________________
Volgend Kerkvenster:
Kopij kunt u tot uiterlijk maandag
20 juni 20.00 uur sturen naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactie-vergadering:
Donderdag 23 juni 9.30 uur,
Goedhartkamer
Nieten/distributie:
donderdag 30 juni
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OVERWEGING

ADEM

Aangeraakt door de adem
van God
Ademhalen gaat vanzelf. Pas als we
problemen hebben met onze ademhaling,
merken we hoe essentieel dit voor ons leven
is. Zonder adem te halen kunnen we niet
(over)leven. Mensen met bijvoorbeeld een
longaandoening weten daar alles van.
In de Bijbel lezen wij op de eerste bladzijden
in een ontroerend mooi verhaal dat God, de
schepper van het leven, de mens zijn adem
inblaast. Daardoor komt de mens pas tot
leven, wordt een wezen dat zich roert, adem
in zich opneemt en uit laat stromen, van
buiten naar binnen en van binnen naar
buiten. De band tussen God en mens wordt
in Genesis 2 heel intiem voorgesteld, als een
mond op mondbeademing. Het wordt heel
dicht bij onze beleving geschilderd. Want
‘adem’ zegt meer dan ‘geest’. Bij ‘geest’
denk ik aan iets vluchtigs, maar ‘adem’ voel
je, beleef je van binnen, ‘adem’ doet denken
aan zuchten, blazen. Die adem kan rustig
zijn, een nauwelijks hoorbare zucht, fluisterend; maar ook bewogen, vol, krachtig van
enthousiasme. Vanuit die adem kun je een
stem opzetten, kun je communiceren.

Op het Pinksterfeest gedenken en vieren we
dat de adem van God de leerlingen van Jezus
aanraakt, dat zij er opnieuw door worden
bezield. Zij zijn niet meer angstig, leven niet
meer teruggetrokken, maar raken vol vuur
en vertellen enthousiast over hun geloof. Dit
spreken bereikt iedereen die komt luisteren,
door alle taalbarrières heen. Zo wordt
Pinksteren het feest van ‘elkaar verstaan’.
Om die adem van God mogen we altijd
opnieuw bidden, zeker in een tijd en wereld
als de onze, waar volken weer tegen elkaar
oorlog voeren en niet mét elkaar praten,
maar langs elkaar heen. Opdat mensen
elkaar verstaan … Dichter Sytze de Vries
brengt dit verlangen naar Gods bezielende
adem in een lied zo tot uitdrukking:
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
Jan Fischer,
predikant in de PG Etten, Terborg en Ulft

Reageren? Dat kan:
predikant@pgetu.nl
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
Datum en tijd
Voorganger

Kleur
1e Collecte
Diaconie

wit
Stichting INLIA

Do 26 mei
9.30 uur
Ds. L.M. van Prooyen
Schuurman uit Zutphen
Hemelvaartsdag
Dienst in Harfsen met
Harfsen, Almen en G/E
wit
Geen collecte

2e Collecte CvK

Verwarming kerk

Geen collecte

Autorijdienst

A. Aalderink 06-51522371

Datum en tijd
Voorganger

5 juni
10 uur
Ds. J. Kool uit Vorden

Bijzonderheden

Pinksteren

Kleur
1e Collecte
Diaconie

rood
Kerk in Actie, werelddiaconaat: Oeganda

2e Collecte CvK

Beeld en geluid

nog niet bekend

groen
Kerk in Actie, noodhulp:
vluchtelingen
Griekenland
Plaatselijk kerkenwerk

Autorijdienst

H. Zoerink 06-12658924

J. Strijker 06-21940742

Z. ter Mul 517866

Datum en tijd
Voorganger

Kleur

26 juni
10 uur
Ds. P. v.d. Berg uit
Malden
Gezamenlijke dienst met
G/E in Gorssel
groen

1e Collecte
Diaconie

Kerk in actie, binnenlands
diaconaat

2e Collecte CvK

Hospice Zutphen

Autorijdienst

H. Slurink 515446

Bijzonderheden

Bijzonderheden

22 mei
10 uur
Ds. K. Bochanen, uit
Deventer
6e zondag Paastijd

mei/juni
29 mei
10 uur
Drs. E. Groen uit Eefde

Kerkelijk Quotum

7e zondag Paastijd
Gezamenlijke dienst met
Gorssel/Epse in Eefde
wit
Het Meester Geertshuis

J. Bosma 06-44500157

12 juni
10 uur
Ds. L.M. van Prooyen
Schuurman uit Zutphen
Openluchtdienst op
het Haveke te Eefde
met Harfsen, G/E en
Almen (bij slecht weer
in de Ontmoetingskerk
groen
nog niet bekend

19 juni
10 uur
Ds. D. van Doorn uit
Eefde
Dienst van Schrift en
Tafel

U kunt de diensten ook via internet live ontvangen en terugkijken. Ga op internet naar:
“kerkdienst gemist” en kies: Eefde. Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl Daar kunt u
ook de kerkbrief met de orde van dienst vinden.
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VIEREN
RAAD
Hemelvaartviering op 26 mei
De hemelvaartviering is dit jaar in Harfsen met ds. Lidy van Prooyen Schuurman als voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.
De dienst is te beluisteren (geen beeld) via Kerkomroep door middel van de volgende link:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12315

Havekedienst 12 juni

Thema: De muren om, de harten open
In het bouwen van muren zijn we bedreven.
Zeker als het erom gaat onze standpunten
en harten af te schermen. Ook zijn we er
goed in om iemand in een hokje te plaatsen,
vaak op grond van een enkel weetje. De
vraag is: wat moeten we met al die muren
en hokjes en scheidslijnen?
Voor het antwoord kunt u op zondagmorgen
12 juni terecht in de jaarlijkse openluchtdienst op het Eefdese landgoed ’t Haveke
(inloop met koffie vanaf half tien). Laat u
verrassen door de hokjes die we daar met
elkaar bouwen… èn… afbreken.
Groepsgewijs, eigenzinnig en terloops.
Inspirator bij dat bouw- en sloopwerk is Lidy
van Prooyen Schuurman, de predikante van
Harfsen. Zij verschaft bijbelse stof om over
na te denken, terwijl ze langzaam achter een
muur verdwijnt.

Volgens het scenario komt ze weer heelhuids en openhartig tevoorschijn, met
behulp van de aanwezige kinderen.
Tussen de bedrijven door klinkt volop
muziek. Begeleid door de Harmonie kunt u
zelf het liedboek eer aandoen of het zingen
overlaten aan het projectkoortje van Broer
de Boer. Ook de kinderen laten hun stem
horen, onder meer met het lied van Hanna
Lam: Jericho, Jericho.
Kom dus samen op dat prachtvolle landgoed
in zomertooi en beleef een speelse eredienst.
Bij onverhoopt slecht weer wijken we uit
naar de Ontmoetingskerk in Eefde. Handig
om uw (eventuele) auto alvast op het kerkplein neer te zetten, aangezien het werk aan
de rotonde in de Schoolstraat mogelijk
parkeren op ‘t Haveke zelf verhindert.
Homme Krol
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PINKSTEREN
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één 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
Tekst: Huub Oosterhuis, liedboek 686

DIENSTEN IN DE OMGEVING
Oecumenische middagpauze-diensten
elke donderdag 12.00-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen
26 mei Hemelvaartsdag, geen dienst
2 juni Dhr. R. de Boer
16 juni Ds. mevr. I. Pijpers-Hoogendoorn
23 juni Ds. S. A. Meijer
30 juni Ds. W. Stolte
Dienst in Het Spijk op de 1e maandag van de
maand, 14.30 uur, restaurant
13 juni (ditmaal 2e maandag) Ds. R. Heins
Diensten in De Borkel 16.00 uur
28 mei Dhr. W. Achtereekte
11 juni Mevr. R. Rijk
25 juni Mevr. J. Mooij.

De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave
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Bericht van de commissie BEROEPEN EN WERVEN
RAAD
WE ZIJN BEGONNEN!!!
U heeft inmiddels kunnen lezen dat we op
21 april bericht van de classis gekregen hebben, dat we mogen gaan beroepen. Daar
zaten we op te wachten, maar we waren
natuurlijk al wel eerder aan de slag gegaan!
Heeft u ons filmpje al gezien waarin wij ons,
als wervingscommissie voorstellen?*) Dan
weet u een beetje wie wij zijn en wat we als
mens meenemen in de wervingscommissie.
Daarnaast hebben we een training gevolgd
onder leiding van een trainer van de PKN.
Hierin zijn de verschillende facetten van het
beroepingswerk aan bod gekomen. Ook
hebben we mooie gesprekken gevoerd over
onze eigen geloofsbeleving. Hierdoor hebben we elkaar beter leren kennen. Dat is ook
belangrijk omdat gesprekken over ‘wat
geloof je’ een belangrijk aspect zijn bij de
kennismakingsgesprekken met de kandidaten.
Vervolgens bespraken we met elkaar wat de
taken en competenties van de professionals
zouden moeten zijn (met alle profielschetsen als onderliggend gegeven), hoe je tot
een goede wervende tekst komt, hoe een
tijdpad eruit zou kunnen zien en wat de
kerkordelijke regels zijn, waar we aan
gebonden zijn.
Het was een goede start om aan deze
uitdaging te beginnen.
De vacaturetekst voor een nieuwe predikant
(hiernaast afgedrukt) is in de laatste week
van april uitgezet op de daarvoor geschikte
plaatsen (de PKN-site, Reliwerk en de beide
___________________________________
*) Opmerking redactie: Dit filmpje is vertoond na de
kerkdienst van 8 mei en terug te zien op ‘kerkdienst
gemist’. U kunt daar ook komen door op de website
www.pgeefde.nl op de foto van de kerkzaal te
klikken.

websites van onze eigen gemeenten). Ook
zijn de kandidaten, die door de gemeenteleden zijn aangedragen, geattendeerd op de
uitstaande vacature. De sluitingsdatum voor
de reacties van kandidaten is 19 mei.
We zijn erg benieuwd wat dat gaat opleveren.
Wat zijn nu de volgende stappen?
De brieven gaan we aan de hand van selectiecriteria beoordelen. We hopen daarmee
een voorkeurslijstje van vier à vijf (of is dat
te optimistisch?) predikanten te kunnen
selecteren.
Half juni hopen we dan de eerste gesprekken te kunnen voeren.
Aangezien het sollicitatietraject voor een
kerkelijk werker korter is dan de beroepingsprocedure voor een predikant, starten we in
een latere fase met de zoektocht naar een
kerkelijk werker.
We hopen u een volgende keer weer meer
te kunnen vertellen.
De beroepings- en wervingscommissie,
Eduard Groen (voorzitter),
Henriette Groeneveld (secretaris),
Yolan van Laar,
Ep van Zeijts,
Jannie Hietbrink,
Marleen Gussow,
Elisa Bruggink en
Harry de Vries
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Fulltime Predikant

Drie mooie dorpen langs de IJssel tussen Zutphen en Deventer zoeken jou,
een fulltime Predikant, voor de twee betrokken en ambitieuze gemeenten
van Gorssel/Epse en Eefde, die steeds intensiever met elkaar samenwerken.
Jij gaat, vanuit een eigen geloof en spiritualiteit, respectvol om met de
verschillen tussen mensen, de gemeenten en de manieren van geloven. Je
ondersteunt het leren van de leden op een inspirerende wijze in diensten
en gespreksgroepen. Als predikant ben je zichtbaar aanwezig en bied je op
allerlei manieren ruimte voor levensverhalen van mensen. Je doet dat
vanuit verbondenheid met geloof en kerk.
We zoeken iemand die kijkt naar wat kan, een omdenker, die vanuit de
mogelijkheden projecten opzet met de leden en hen in beweging brengt en
houdt. De helft van je werktijd besteed je aan de ontwikkeling van zinvolle
activiteiten voor de middengroepen en het jongerenwerk en dat maakt de
functie uniek en uitdagend. De beide gemeenten zijn nu bijna niet aanwezig
bij de jongeren en de middengroepen. De andere helft is gevuld met
voorgaan in diensten, leeractiviteiten, vergaderingen en de ‘normale’
lopende werkzaamheden van een predikant. We kijken uit naar een
ondernemend, vernieuwend en creatief iemand die niet bang is om te
pionieren en te experimenteren.
Je bent een mens tussen mensen. Je kunt goed samenwerken met de twee
kerkelijk werkers en met de vrijwilligers. De werving voor de kerkelijk
werkers loopt gelijk op met die van de predikant. Eén voor de verbinding
van de kerk met de dorpen en één voor het pastoraat.
Je kunt mailen voor een informatiepakket naar pkn.ege@gmail.com of de
informatie ophalen op de websites van de twee gemeenten:
https://pg-gorsselepse.nl/ of https://www.pgeefde.nl/.
Sluitingsdatum: 19 mei 2022.
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PASTORAAT
RAAD

ZOMERLUNCH
Zondag 24 juli aanstaande organiseren diaconie en pastoraat een gezamenlijke zomerlunch.
De lunch is bedoeld als ontmoeting van gemeenteleden en om Eefdenaren met nieuwe
medelanders in Eefde e.o (statushouders) welkom te heten aan onze tafel en daarmee in ons
dorp. Ook statushouders uit de andere dorpen van onze burgerlijke gemeente zijn welkom.
Samen eten, drinken en converseren verbroedert.
De zomerlunch is van 12.15-14.00 uur in de kerkzaal. Vanaf 11.30 uur bent U welkom en
staat een drankje klaar.
Er wordt soep geserveerd en andere lekkere dingen. De kosten bedragen 2,50 per persoon.
Op zondag 10 en 17 juli liggen er intekenlijsten in de hal waar u zich op kunt geven.
U bent van harte welkom. Ook kunnen we nog wel wat mensen gebruiken die willen helpen
met de voorbereiding.
Namens de taakgroepen pastoraat en diaconie, Eelke Meijer en Toos van ’t Veld

Bericht van overlijden
Op 24 april is op een leeftijd van 94 jaar overleden
mevrouw Hendrika Slotboom-Hoff, Henny.
De afscheidsdienst is gehouden op vrijdag 29 april te Gorssel.
Op 28 april is op een leeftijd van 80 jaar overleden
de heer Hermanus Wichers, Harry.
De afscheidsdienst is gehouden op maandag 2 mei in de
Ontmoetingskerk.
In uw licht is zelfs de nacht ons als een dag.
Wij bidden dat God hen in Zijn ontferming heeft opgenomen.
Wij geloven dat de liefde van God sterker is dan de dood,
en dat alle mensen in die liefde bewaard worden.
In die verwachting bemoedigen wij elkaar.
Rita Simonis, ouderling pastoraat
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Wij gedenken:
Anna Jantje Pongers-Van Reen
Na een kort ziekbed is toch nog vrij onverwacht Anna Pongers overleden op 27 maart.
Op 2 april jl. werd na een moment van
bezinning en overdenking haar lichaam uit
handen gegeven in het crematorium ‘De
Omarming’ te Zutphen. In de terugblik op
haar leven werd zij door de kinderen
gekenschetst als een liefdevolle en zorgzame
moeder, oma en overgrootmoeder. Haar
leven begon op een klein boerderijtje in
Klarenbeek als middelste van een gezin van
9 kinderen. Dus je mag wel zeggen dat
‘werken’ en ‘zuinig zijn op je spullen’ en ook
‘delen met elkaar’, van huis uit meegegeven
werden.
Ze kreeg verkering en ging trouwen met
Bertus, die als chauffeur op een melkauto
veel van huis was. Zij regelde thuis alles: van
wecken en later invriezen van groenten uit

de tuin tot en met schilderen en behangen.
En bij dat alles kwamen haar kinderen Tonny
en Ineke, naar hun eigen zeggen, niets te
kort.
Het plekje aan de Luunhorststraat werd het
middelpunt van haar leven, dat gekenmerkt
werd door gastvrijheid en gezelligheid voor
groot en klein: Annie van de grote pannen
soep, schalen met pudding, ijs met slagroom
en oma van de kippetjes. Maar ook in haar
eentje kon zij happy zijn. Als de zon maar
even scheen was ze in de tuin bezig of zat ze
-desnoods met de jas aan- prinsheerlijk voor
haar tuinhuisje.
Tot op hoge leeftijd heeft ze -samen met
haar man- van de goede dingen des levens
genoten, waarin een breuk ontstond toen
Bertus overleed. Daarna had ze erg veel
moeite met het alleen-zijn.
Aan het einde van haar leven bracht ze nog
3 maanden door op het Spijk vanwege een
gebroken heup. Daar kreeg ze alle aandacht
en een liefdevolle verzorging door helpers,
die haar al heel snel graag mochten.
Ze was geen echt praktiserende kerkgangster, maar ze liet wel van haar geloof en
hoop blijken gezien haar uitdrukkelijke en op
schrift gestelde wens dat tijdens de samenkomst in de omarming de liederen: “Ga met
God en hij zal met je zijn” (Lied 416) en “U zij
de glorie” (Lied 634) tot klinken gebracht
moesten worden.
Wij wensen de nabestaanden van groot tot
klein sterkte met de lege plaats in hun
midden.
Ds. D. van Doorn
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“Zo blijven dan:
Geloof, Hoop en Liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de Liefde.”
1 Cor.13 : 13

Wij gedenken:
Hendrika Slotboom-Hoff
“Heel dankbaar voor de vele goede jaren
die wij samen met haar mochten hebben,
laten wij u met verdriet weten dat na een
periode van afnemende gezondheid, rustig
en tevreden door onze Hemelde Vader is
thuisgehaald, onze zorgzame (schoon)moeder, lieve ondernemende oma en super
omama, Hendrika Slotboom-Hoff. “
Zo maakte de familie gewag van haar overlijden op 24-04-2022. En na een afscheidsdienst in de aula te Gorssel werd zij 29 april
jl. toevertrouwd aan de schoot van de aarde.
Zij mocht bijna 95 jaar worden. Een lang en
voldragen leven dus, waarop met grote
dankbaarheid en veel plezier teruggekeken
kon worden.
Zij zag het levenslicht in Zutphen op
3 september 1927 en groeide op tot een
verlegen en bescheiden meisje. Inmiddels
verhuisd naar Warnsveld, kwam een zekere
onderduiker in haar hart bovendrijven als
haar grote liefde Jan. Ze waren met hart en
ziel en gevoel voor zakelijkheid aan elkaar
verbonden, totdat pa en opa Jan in 2000
overleed.
Samen hadden ze een prachtige juwelierszaak opgebouwd, waarbij zus Ans en zus Ien
ook hulp boden. Dat bedeesde meisje bleek
een sterke sociale zakenvrouw met tact, veel
geduld en doorzettingsvermogen. Daarnaast
of bovendien, wist ze dat alles te combineren met spil zijn in het huishouden en ze was

de liefhebbende moeder van haar vier dochters. Ook was ze -na haar werkzame levende speelse en fantasierijke oma voor haar
klein- en achterkleinkinderen. Met veel taalgevoel wist zij voor allerlei verschillende
gelegenheden haar ‘rijmpjes’ te maken als
wilde zij door met zorg gekozen woorden
blijk geven van haar meelevende binnenkant. Misschien mag je haar leven samenvatten met woorden als: kleurrijk, intensief
geleefd, aandachtig en toegewijd, empathisch en intelligent, sprankelend en naar
binnen gekeerd.
Veel kostbaarheden als sierraden en edelstenen zijn door haar handen gegaan. Maar
niet minder kwamen ze vanuit haar hart!
Gouden kettinkjes van kontakten en verbanden, glanzende pareltjes van genegenheid en zorg, schitterende diamantjes van
verwondering en geluk! De bijbeltekst die zij
bewust gekozen had voor ons samenzijn was
1 Cor. 13: 3.
‘Liefde’ kent vele aspecten die het leven
mogelijk maken en zelfs op kunnen sieren.
Maar in alles bepaalt ook ‘liefde’ je -ook
gedurende háár leven- bij het hier en nu!
Anderzijds heeft ‘liefde’ iets bovennatuurlijks of -zo u wilt- iets goddelijks, want de
liefde van haar dierbaren sterft níet bij de
dood. En daarom werd -eveneens hoopvolde afscheidsdienst, die óók dankdienst had
kunnen heten, afgesloten met haar lievelingslied van Vera Lynn:
“We’ll meet again”.
Dat een stille glans van dankbaarheid het
gemis mag doen verbleken.
Ds. D. van Doorn
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KERKENRAAD
Uit de kerkenraadsvergadering van
26 april 2022
Jaarrekening diaconie
De jaarrekening 2021 van de diaconie is
goedgekeurd door het CCBB (Classicaal
College voor Behandeling van Beheerszaken).
Vakanties ds. Hannie van Boggelen
Ds. Hannie van Boggelen liet ons haar vakanties weten. Een aantal predikanten uit de
regio is bereid gevonden haar in die periodes te vervangen in het geval dat een
gemeentelid is overleden en de familie
expliciet vraagt naar een predikant.
Afstemmingsoverleg
Besproken is wat men vindt van het afstemmingsoverleg van de taakgroepen. Men
oordeelt dat het helpend is om geinformeerd te blijven over wat iedere taakgroep
doet en om de activiteiten op elkaar af te
stemmen. Ook helpt het om per taakgroep
een jaarplan te maken en daarvoor een
budget aan te vragen, zodat een goede
afweging binnen de begroting mogelijk is.
Men wil het graag in stand houden.
Beleidsplan 2023-2027
Het huidige beleidsplan loopt dit jaar af. In
samenspraak met de Protestantse
Gemeente Gorssel/Epse zal een nieuw
beleidsplan opgesteld worden.
Intensivering van de samenwerking met de
Protestantse Gemeente Gorssel/Epse
Aan de orde is geweest hoe dit loopt. Vooral
bij de diaconie en beheer loopt het goed
maar bij andere taakgroepen gaat het
proces langzaam of is er helemaal geen
samenwerking. Dit vormt een probleem voor

het maken van een gezamenlijk beleidsplan.
Binnenkort vindt een gesprek plaats met het
Coördinatieteam over hoe het loopt met de
intensivering van de samenwerking.
Zomerlunch
U kunt vast in uw agenda noteren dat de
zomerlunch zal plaatsvinden op zondag 24
juli na de kerkdienst.
Gera Janssen-Ebbekink, scriba

Bezinningsdag kerkenraden
De kerkenraden van Eefde en Gorssel/Epse
hebben samen een bezinningsdag gehouden
op zaterdag 30 april in de Brink in Gorssel.
Deze dag was georganiseerd om elkaar beter
te leren kennen, waardoor ook het enthousiasme om samen verder te gaan kan groeien.
En het is zinvol om het als kerkenraadsleden
eens over iets anders dan praktische zaken
te hebben.
We begonnen met het bespreken van zelf
ingebrachte teksten, liederen en gedichten
om zo duidelijk te maken hoe we in het
geloof staan, wat het geloof voor ons betekent. Vervolgens was het de bedoeling om
een persoonlijk verhaal te vertellen over iets
dat je meegemaakt hebt waarbij je geloof
een grote rol speelde. Daarna gingen we
verder met het thema ‘Anderen tevoorschijn luisteren’, een vrij lastige oefening in
motiverende gespreksvoering. Hoe kun je
– heel kort gezegd – een ander laten praten
en vertellen, zonder (onbewust) het gesprek
te sturen. *)

_____________________
*) Voor wie meer wil weten over motiverende
gespreksvoering: ‘Luisteren 2.0: Anderen tevoorschijn luisteren’ van Bert Bakker (uitgeverij Ekklesia, 2013)
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Na een overheerlijke lunch werd de dag
beëindigd met een door de deelnemers zelf
ingevulde vesper. In drie kwartier moest één
groepje op basis van de meegenomen
teksten een geloofs-belijdenis maken, en
een zegenbede naar aanleiding van
‘Anderen tevoorschijn luisteren’.
De tweede groep werkte één persoonlijke
geloofservaring uit tot een goed verhaal.
Hierbij werd speciaal aandacht geschonken
aan de invloed van zogenaamde doorslaggevende factoren. Met het voorlezen van
een zeer toepasselijk gedicht werd het
verhaal afgesloten. Er was ook nog een
ander mooi gedicht uitgezocht dat werd
voorgedragen. Ook heeft dit groepje drie
van de aangedragen liederen geselecteerd,
die vervolgens gezamenlijk werden gezongen.
De derde groep ging aan de slag met een
meditatieve oefening waarbij men zich een
voorstelling moest proberen te maken van
een gemeente waar het geloof een grote
plek heeft. Welke doorslaggevende factoren
dragen hieraan bij? Iedere deelnemer koos
een foto die deze ideale gemeente verbeeldt
en presenteerde die tijdens de vesper.
We hadden er eerlijk gezegd een hard hoofd
in: in 45 minuten een vesper samenstellen,
dat lukt toch nooit? Wel dus, en dat belooft
veel goeds voor de samenwerking!
Al met al een bijzonder
inspirerende dag. Ook
voor gemeenteleden zal
het fijn zijn om in
groepen over het geloof
te praten en er op
creatieve wijze vorm
aan te geven. We gaan
kijken naar
mogelijkheden om dit te organiseren.
Ava van Baaren, secretaris PG Gorssel/Epse
Gera Janssen-Ebbekink, scriba PG Eefde

Verslag gemeente-gesprek
Op 1 mei is na de dienst een gemeentegesprek gehouden. Daarin kwam het
volgende aan de orde.
Afbouw Coronamaatregelen
Op de vraag van Trix wie iets aan de orde wil
stellen geven meerdere aanwezigen aan
graag weer in een ‘halve cirkel’ te gaan
zitten. Trix geeft aan dat het moderamen/
kerkenraad eerder heeft besloten om de
coronamaatregelen langzaam af te bouwen
zodat het voor een ieder goed voelt. Op dit
moment staan er nog veel stoelen om het
gemeenteleden mogelijk te maken de stoel
naast zich vrij te houden, als zij dat willen.
Ook staan de rijen nog op 1,5 meter zodat
gecollecteerd kan worden en bij het avondmaal brood en wijn uitgedeeld kunnen
worden zonder doorgeven ‘van hand tot
hand’.
Trix zegt dat in de volgende moderamenvergadering bekeken zal worden of we weer
terug kunnen naar de ‘oude’ opstelling,
waarbij tegelijkertijd ook aan de behoefte
van sommige gemeenteleden kan worden
voldaan om toch nog de mogelijkheid te
hebben een stoel naast zich vrij te hebben.
Ook heeft een andere opstelling consequenties voor het collecteren en de organisatie
van het avondmaal.
De manier waarop we gemeente zijn
vandaag en morgen
Een aantal onderwerpen passeren de revue.
Onze gemeente heeft een werkgroep inrichting kerkzaal, die zich bezig houdt met hoe
we de ruimte in de kerk inrichten, beleven
en gebruiken tijdens de dienst en erbuiten.
Ze worden regelmatig gevraagd voor advies.
Momenteel wordt nagedacht over de mogelijkheid om de gedachteniswand naar de
kerk te verplaatsen, een intiatief van de
taakgroepen pastoraat en vieren.
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Wat beeld en geluid betreft wil men een
kwaliteitsslag maken door te investeren in
wensen voor de toekomst. De kerkenraad
heeft na grondig onderzoek –waarbij
bekeken is wat echt nodig is– besloten dat
hiervoor een investering gedaan kan
worden. Er wordt € 20.000 voor gereserveerd plus € 3.000 voor een meubel dat
hiervoor nodig is. Hierbij is ook de werkgroep inrichting kerkzaal betrokken. De helft
van de reservering wordt betaald uit de
reserves, de andere helft moet bijeen worden gebracht door de gemeenteleden door
middel van allerlei acties zoals u in het meinummer van Kerkvenster hebt kunnen lezen.
Ymte Groeneveld coördineert deze acties.
Als u zelf suggesties hebt voor verbetering
van beeld en geluid in de huidige of toekomstige situatie, meldt het dan bij de groep
beeld en geluid (coördinator Paul Zoerink).
Ingebracht wordt dat het mooi is dat de
kerkgangers zelf in beeld zijn bij opnames
van de dienst. In het kader van de privacywetgeving is het echter zo, dat mensen die
aangeven niet in beeld te willen komen, niet
opgenomen mogen worden. Een oplossing
zou kunnen zijn om een bordje bij de ingang
te zetten waarop aangegeven wordt waar
men kan gaan zitten zonder in beeld te
komen.
Er is ook een extra investering nodig voor de
kachel.
Verder vraagt Trix om er echt over na te
denken wie zitting zouden willen nemen in
de kerkenraad. Geef ook namen door van
mensen die je op het oog hebt. Kerkenraadswerk is mooi om (samen) te doen en het
brengt je ook veel zoals de huidige kerkenraadsleden de vorige dag hebben ervaren
tijdens de fijne bezinningsdag. Voor het eind
van het jaar zoekt men een diaken, een
ouderling-kerkrentmeester en een
ouderling-voorzitter.

Intensivering van de samenwerking met
Gorssel/Epse
De kerkenraad heeft binnenkort een gesprek
met het Coördinatieteam over hoe het gaat
met de intensivering van de samenwerking
met Gorssel/Epse, wat er beter en/of anders
kan en wat daarvoor nodig is.
De werving van predikant en kerkelijk
werkers
De wervingscommissie is inmiddels officieel
van start gegaan. Er is toestemming vanuit
de classis voor het samen met de gemeente
Gorssel/Epse beroepen van een full-time
predikant en twee kerkelijk werkers, elk met
een dienstverband van 0,5 fte voor de duur
van 3 jaar. Ook de financiën van de beide
kerken zijn hiervoor in orde bevonden. Het
Breed Moderamen van de classis heeft
bovendien met belangstelling gereageerd op
de projectmatige aanpak van beide gemeenten en wil graag op de hoogte gehouden
worden van de voortgang.
Eduard Groen, voorzitter van de wervingscommissie, vertelt over de procesmatige
kant. Inhoudelijk mag de commissie niets
vertellen in verband met de vertrouwelijkheid. Hij meldt dat er inmiddels een advertentietekst is gepubliceerd voor een te
beroepen predikant, die ook te vinden is op
de websites van beide gemeenten. Er hebben zich al mensen gemeld voor informatie.
Op 19 mei komt de wervingscommissie
bijeen om brieven te lezen en een selectie te
maken. Daarna volgen gesprekken en gaat
men horen. Waarschijnlijk komt men na de
zomer met een voordracht aan de kerkenraden. De procedure voor de werving van
kerkelijk werkers start later omdat deze
procedure minder tijd kost.
Op zondag 3 juli zal er weer een
gemeentegesprek worden gehouden.
Gera Janssen-Ebbekink, scriba
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Loslaten Corona-maatregelen in de kerk
Sinds de overheid bijna alle maatregelen heeft losgelaten, zijn we in de kerk nog enigszins
voorzichtig gebleven. Het moderamen heeft nu besloten de maatregelen die er nog waren,
verder los te laten. We zullen voldoen aan het verlangen van velen – zoals gebleken is in het
gemeenteoverleg van 1 mei – dat de stoelen weer in de oude opstelling gezet worden.
Daardoor kan ook de kansel weer voorin de kerk geplaatst worden. Voor mensen die toch
graag wat afstand houden, zijn er voldoende mogelijkheden. Voel u vrij om die ruimte te
vragen en te nemen.
Gera Janssen-Ebbekink, scriba

Hoe het ook weer was...

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

Zondag 22 mei: Stichting INLIA
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van
Lokale Initiatieven met Asielzoekers. De
stichting INLIA is in 1988 opgericht en gevestigd in de stad Groningen als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen kozen
daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. INLIA is nu een landelijke

organisatie, het aanvankelijk kleine bureau is
inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met
diverse activiteiten en projecten, zoals:
- Het exploiteren van tussenvoorzieningen
voor statushouders in diverse gemeenten.
- In samenwerking met Kerk In Actie het
beheren van een Transithuis dat mensen
begeleidt naar veilige hervestiging in land
van herkomst of een derde land.
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- Het ondersteunen van (samenwerkende)
gemeentebesturen met beleidsontwikkeling,
juridisch advies en begeleiding van projecten.
- Het toetsen van de opvang van vreemdelingen voor diverse gemeenten.
INLIA biedt hulp bij veilige terugkeer. Een
voorbeeld uit het jaarverslag van 2020:
Moeder Sabu uit Ethiopië en haar gezin
moeten in 2017 vluchten, maar de gezinsleden raken elkaar kwijt. Sabu belandt in
Nederland zonder enig idee waar haar
kinderen zijn. Als INLIA krachten bundelt
met de Goedwerk Foundation, weten ze één
van de zonen de traceren. Hij dacht dat zijn
moeder dood was. Ze worden in 2020
herenigd in Ethiopië.
Zondag 29 mei: Oecumenisch Diaconaal
Centrum, Het Meester Geertshuis
Midden in het centrum van Deventer staat
het Mr. 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 Mr. Geertshuis is een initiatief van de kerken in
Deventer, er is een grote groep van vrijwilligers om dit project in stand te houden!
Zondag 5 juni: Kerk in Actie, wereld
diaconaat: Oeganda. Kwetsbare vrouwen
en kinderen sterk maken in Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de
Oegandese samenleving, maar armoede,
ziekte en huiselijk geweld maken hun leven
zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van
het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds
littekens na bij de ontwrichte gezinnen in
afgelegen dorpen in Noord Oeganda.

Moeders hebben moeite hun kinderen van
eten te voorzien en naar school te laten
gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union
van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering.
Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht
(klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer
weet over hygiëne hebben ze minder last van
diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor
soja en groenten. Nu verbouw ik gezond
voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu
lid van een spaargroep. Mijn man en ik
kregen relatietherapie.” Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie
het werk van de Mothers’ Union in Oeganda.
Zondag 12 juni. Havekedienst. Collectedoel
wordt nog bekend gemaakt.
Zondag 19 juni: Kerk in Actie, noodhulp
voor opvang voor gestrande vluchtelingen
in Griekenland
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 onmogelijk is.
Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit
bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in
Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange
procedures een moeilijke en onzekere tijd.
Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties,
die de vluchtelingen opvangen en begeleiden. Ze zorgen voor kleding en voedsel, en
geven zorg en onderwijs aan de kinderen.
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Zondag 26 juni: Kerk in Actie, binnenlands
diaconaat
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn
arbeidsmigranten, anderen bleven na een
mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat een land van herkomst
hen niet accepteert. Ongedocumenteerden
hebben weinig rechten en er is altijd angst
op uitzetting.
Divers kerkelijke initiatieven, zoals de
Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag,
de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in
Utrecht helpen met advies en dagbesteding
en stimuleren zo de veerkracht van deze
mensen.

Alle collecten worden warm aanbevolen!

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

Zondag 22 mei: Verwarming kerk
Zondag 29 mei: Kerkelijk Quotum
Zondag 5 juni: Beeld en geluid

Zondag 12 juni: nog niet bekend
Zondag 19 juni: Plaatselijk kerkenwerk
Zondag 26 juni: Hospice Zutphen

Mutaties in de ledenadministratie PGE t/m 9 mei 2022
Vertrokken:
Boedelhofweg 56 7211BS: mevrouw L.K.P. de Jong.
Overleden:
Op 4 april 2022: mevrouw J.C. van Loon – Verhoef, Kerklaan 7 7211 BJ Eefde.
Op 22 april 2022: mevrouw M.J. van Mierden – Drost, Zutphenseweg 60 7211 ED Eefde.
Op 24 april: mevrouw H. Slotboom – Hoff, Zutphenseweg 202a 7211 EK Eefde.
Op 28 april: de heer H. Wichers, Eefdese Enkweg 4 7213 LC Gorssel.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht.
email: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl , tel 0575 511819

Gert Kale, ledenadministrateur
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ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN
Jammer, tijdens de zomermaanden is
er niets te doen…..!....?
Tijdens de 2 corona-jaren kon het niet
anders, maar in de periode daarvoor hoorde
ik bovenstaande kreet nogal eens. Men
miste het onderlinge contact. Immers niet
iedereen gaat in de zomerperiode foetsie.
Maar nú is er wel wat te doen!
Diezelfde corona stond ook een eventueel
leerhuis over Jona danig in de weg … en
waarom zullen we dat nú dan niet doen?
Een kerngroepje heeft zich al gemeld, maar
er kunnen er nog meer bij. De eerste datum
is door hen vastgesteld en was op 18 mei jl.
om 10 uur in de Goedhartkamer. De
resterende 3 keer worden in onderling
overleg verspreid over juni, juli en augustus
(eventueel met een uitloop naar
september).
We zijn gewend te spreken over de
‘bijbelboeken’ als het om het oude en
nieuwe testament gaat. Wie de moeite
neemt om het ‘bijbelboek’ Jona op te
zoeken, zal zien dat het geheel slechts 2
bladzijden beslaat, maar… u zult er versteld
van staan hoeveel daarover te vertellen is
(en hoezeer ‘heidenen’ ook ons kunnen
voorgaan in – daadwerkelijk - geloof!)

De 1e keer (18 mei) bestaat uit een inleiding
over oa. de plaats van Jona in het oude
testament,
de 2e keer: over de mislukte vlucht (Jona 1),
de 3e keer: de prediking in Ninevee,
de 4e keer: over hoe Jona over God en hoe
God over Jona denkt (de genade van de
humor en de humor over de genade).
Indien u interesse heeft, geef dat dan aan
mij door.
Mede namens de taakgroep Ontmoeting,
Inspiratie en Leren,
Ds. D. van Doorn, tel. 43 12 21

DIVERSE BERICHTEN
Concordia
Woensdag 6 juli a.s. organiseert muziekvereniging Concordia een optreden op het
Triverseplein in Eefde. Het optreden is van
19.30-21.30 uur.
De jeugd treedt op van 19.30-20.00 uur.
De pauze is van 20.00 tot 20.30 uur. Na de
pauze treedt het orkest op van 20.30-21.30
uur.

De vereniging Vrouwen van Nu (VvN)
verkoopt koffie/thee met iets lekkers voor
€ 1,50 en er vindt bloemenverkoop (door de
tuinclub van VvN) plaats voor een billijke
prijs. De dames van VvN staan voor de zijingang van de Ontmoetingskerk.
U bent van harte welkom!
Namens muziekvereniging Concordia en de
vereniging Vrouwen van Nu,
Eelke Meijer, voorzitter Vrouwen van Nu
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Do

19 mei + 2 juni
Data in overleg

Zo

26 juni

Zo

3 juli

juni 2022

Wake voor de vrede in RK kerk Joppe, 19.00 uur
Zomer-bijbelgesprekgroep over Jona met ds. Van Doorn.
Neem contact op met ds. Van Doorn, tel. 43 12 21
Koffieconcert (na de dienst in Gorssel):
Zangstudio Annemieke Brouwer uit Deventer
Gemeente-gesprek na de dienst

Data Kerkvenster 2022

Inleverdatum kopij
20 juni
18 juli
15 augustus
19 september

redactievergadering
23 juni
21 juli
18 augustus
22 september

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

nieten/bezorging
30 juni
28 juli
25 augustus
29 september

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

