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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE 
                               ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE     www.pgeefde.nl 

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur.  

 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

Mw. R. Simonis (ouderling)              474393  of  06-30957121    

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
_________________________________________________________ 

KERKENRAAD 
Voorzitter: Mw. T. Drewes (ouderling)                         510512 

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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) 
Voorzitter: Mw. R. Simonis (ouderling)                        474393 

: ritasim1@hotmail.com                                 of  06-30957121                                         
 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink         06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Cantor:  Mw. A. Touwen               06-30716472              

: 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                    542430 

 

DIACONIE (COLLEGE VAN DIAKENEN) 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink (diaken)              06-12658924 

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

Verjaardagsfonds:  Dhr. J. Zoerink (diaken)       06-12658924 

Postzegels/kaarten: Mw. H. Groeneveld (diaken) 

                                                                                   06-23103358 

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN (TAAKGR.) 
Voorzitter:  Vacant 

Contact: Mw. B. Aalderink (kerkenraad/afstemming taak-
groepen)                  06-25516989 
_________________________________________________________ 

KERK EN DORP (TAAKGROEP)  
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis                     06-15620782  

: joopgerda@hotmail.com 
 

Koffieconcertcommissie 
Dhr. K. Ornée,  : ornee001@kpnmail.nl                   542305 
__________________________________________________________ 

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

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

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale            511819 

: ledenadministratie@pgeefde.nl                    
__________________________________________________________ 

COMMUNICATIE (TAAKGROEP) 
Contactadres: Dhr. H. Krol                                           540609 

: hommekrol@kpnmail.nl 
 

Kerkvenster 
Kopij sturen naar : kerkvenster.eefde@gmail.com 

of naar dhr. B. Drewes,  Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde        
Zie: Colofon Kerkvenster  (pagina 3)                              510512 
 

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

Website ontmoetingskerk 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink         548830 
: beheerwebsite@pgeefde.nl 
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KERKVENSTER       

Kerst / januari 2023 
 
 
Van de redactie 
 

Het is bijna kerst. 

Ieder jaar genieten we weer van de kerstdagen. 

Het toeleven naar de feestdagen en het vieren van het  

kerstfeest in kerk en gezin. Het mag een feest zijn. 

Het is een tijd vol van verwachting! 

     Jannie Zoerink 
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COLOFON: 

 

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

____________________________ 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

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 

____________________________ 

Coördinatie printen: 

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 
16 januari 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 19 januari 9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

distributie:  

vrijdag 27 januari 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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In den beginne 
 
Je leven wordt bepaald door begin en einde, telkens weer opnieuw. Een oud en nieuw jaar. Een wondertje 
wordt geboren of een dierbare overlijdt. Je bakent je leven af met tijdslijnen: toen ben ik gestopt met 
werken of maakte ik die prachtige reis. Toen verhuisden we en begonnen we opnieuw. 
 
Daarom moet de bijbel wel beginnen met de woorden ‘in den beginne’, want ergens moet toch ook het 
verhaal tussen God en mensen beginnen? Inmiddels is het een lang verhaal geworden van eeuwen lang. 
Ooit begonnen en wanneer zal het einde zijn? 
 
Van generatie op generatie vertellen we elkaar door hoe het van het begin af aan is gegaan tussen God en 
mensen; God zag dat het goed was, de mens ging zijn of haar eigen gang. God bleef nabij door al die tijden 
heen. Telkens opnieuw vertellen we in de kerk hierover, en dat begin begint vertrouwd te voelen.  
 
Hoe zit dat met de toekomst? Wat zal er nog gebeuren in je leven? Hoe zal een nieuwe generatie haar 
geloof levend houden? Dit is onzeker, je weet het gewoonweg niet. Het is een open weg naar voren toe die 
vraagt om maar gewoon te beginnen en op weg te gaan.  
 
Maar wat zou ik graag in mijn dagelijkse leven willen weten waar ik dit jaar wel of niet aan moet beginnen! 
Even vooruit kunnen kijken waardoor de inschatting makkelijker wordt. Alhoewel zou het mij werkelijk 
helpen met beginnen als ik het einde al zou weten, of zou het mij beklemmen?  
 
De profeet Jesaja beschrijft God als de Eeuwige. “Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik 
was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.” (Jes. 41:4) 
In het licht van de Eeuwige het nieuwe jaar instappen en eraan beginnen. Je weet niet wat er allemaal op 

je pad komt, maar het allereerste begin van God en mensen vertrouwt je toe: God is erbij.  
 
Rineke van den Berg, predikant Protestantse gemeente Hengelo-Gld. 
 
Reageren?  dominee@pknhengelogld.nl 
 
 

 OVERWEGING                              
 

 

 

 

 

 

BEGINNEN 
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   adventsperiode 2022                                                                         

 
Datum en tijd 
Plaats 

 
Zaterdag 24 dec.   21 uur 
Dienst in Eefde  

 
25 december        10 uur 
Dienst in Gorssel 

 
Zaterdag 31 dec. 17 uur 
Dienst in Gorssel 

Voorganger Dhr. E. Groen  
Eefde 

Ds. J.W.L. van der Sterre 
Deventer 

Taakgroep Vieren 

Bijzonderheden Kerstavond 1e kerstdag  Oudejaarsdienst  

Kleur wit wit wit 

1e Collecte 
Diaconie 

Kerk in Actie, kinderen in de 
knel, vluchtelingen Griekenland 

Kerk in Actie, kinderen in de 
knel, vluchtelingen 
Griekenland 

Plaatselijk diaconaat 

2e Collecte CvK Plaatselijk Pastoraat  Kerk in het dorp Kerkelijk Quotum 

Autorijdienst                                W. Volkers  
Tel. 512610 

E. van Zeijts 
Tel. 473336 

Koffiedienst _                 __ 
                

_ 

 
 
Datum en tijd 
Plaats 

 
 
Zondag 1 jan.      11 uur 
Dienst in Eefde 

 
 
8 januari            10 uur 
Dienst in Gorssel 

 
 
15 januari                      10 uur 
Dienst in Eefde 

Voorganger Taakgroep Vieren  Ds. R. Heins 
Zutphen 

Ds. L. van Prooyen Schuurman 
Zutphen 

Bijzonderheden Zangdienst 
Nieuwjaarsbegroeting 

 Koffieconcert  

Kleur wit groen groen 

1e Collecte 
Diaconie 

Stichting Leergeld Lochem ISBN Govos 

2e Collecte CvK Verwarming kerken Verwarming kerken Landelijk Jeugdwerk  

Autorijdienst E. van Zeijts 
Tel. 473336 

A. Aalderink 
06 51522371 

J. Zoerink 
06 12658924 

Koffiedienst geen opgave, taakgroep Vieren       _ J. Hogenkamp, H. van Oene,  
J.  Bosma  

 
Datum en tijd 
Plaats 

 
22 januari                 10 uur 
Dienst in Gorssel  

 
29 januari                     10 uur 
Dienst in Eefde  

 

Voorganger Ds. G. de Pender en  
Ds. Helma van Loon 

Ds. G. de Pender  

Bijzonderheden Intrededienst m.m.v. cantorij 
Gorssel en Eefde  

Presentatie 3 jarig project 
diaconieën  

 

Kleur Rood Groen   

1e Collecte 
Diaconie 

Plaatselijke diaconie Kerk in Actie, werelddiaconaat 
Oeganda 

 

2e Collecte CvK Kerkelijk Quotum Beeld en Geluid  

Autorijdienst                               J. Bosma 
06 44500157 

J. Strijker 
06 21940742 

 

Koffiedienst _ A. en P. van den Berg,  
D. Thiemann 
               

 

KERKDIENSTEN  gezamenlijk met Gorssel/Epse      december/ jan. 2023 
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Viering nieuwjaarsdag 
 
Dit jaar mogen we het nieuwe jaar gelijk inluiden met een viering. 
De Taakgroep Vieren is bezig met de voorbereidingen voor deze 

zangdienst en wil ook een beroep op u doen. U mag een “favoriet” lied opgeven dat passend 
is bij deze viering op 1 januari. Wij ontvangen uw opgave graag vòòr 27 december a.s. zodat 
wij onze organist Roel Smit dit tijdig door kunnen geven. U kunt bellen of mailen naar 
Marijke Fomenko: tel. 06-41662670 of marijkefomenko@hotmail.com 
Tenslotte nog een belangrijke mededeling: de viering begint om 11.00 uur 
in de Ontmoetingskerk. 
 
Marijke Fomenko 
 
                                                    Na afloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Dienst in Het Spijk op de 1e maandag van de 
maand, 14.30 uur, restaurant 
NB: 9 jan.  Pastores R. Rijk en R. van Veen  
 
De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
Geen opgave 
 

 
 
 

Oecumenische middagpauze-diensten 
elke donderdag  12.00-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 
 

05 jan.   ds.  S.A. Meijer  

12 jan.   ds.  W. Stolte  

19 jan.   dhr. K. Baas  

26 jan.   dhr.  R. de Boer  

 
Diensten in De Borkel   
In de ruimte naast de ingang 
17 dec.   16.00 uur kerstviering 

14 jan.    16.00 uur 
28 jan.    16.00 uur

       DIENSTEN IN DE OMGEVING                                               

VIEREN 
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Collectedoelen (1e collecte) voor de  

komende zondagen 

 

 

Kerstavond 24 december en kerstdag 25 
december  Kerk in Actie Kinderen in de Knel 

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Vluchtelingenkinderen in 
Griekenland (én inmiddels ook in Nederland!) 
maken mee wat geen enkel kind zou mogen 
meemaken, omdat ze nergens in Europa 
welkom zijn. Wij gunnen hen een beter 
leven! Daarom komen we in actie. Juist met 
Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen 
extra aandacht en steun.  

 

Naast geld in de collecte kunt u ook zelf 
concreet actie ondernemen:  

Schrijf een kaart aan de Tweede Kamerleden 
van de Vaste Commissie Justitie en 
Veiligheid, liefst t.a.v. een lid van een partij 
die past bij uw eigen politieke voorkeur. 
Maak bijvoorbeeld (deels) gebruik van de 
voorbeeldtekst op Kerk in Actie/kaartenactie.  

Stuur de kaarten op tijd, want van 23 
december 2022 t/m 16 januari 2023 hebben 
de politici kerstreces. Adresa; 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
t.a.v. (voor namen en partijen zie de 
voorbeeldtekst) lid van de Vaste Commissie  

Justitie en Veiligheid 
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag 

 

Zondag 31 december:  

plaatselijk diaconaat 

De diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse 
stellen gezamenlijk jaarlijks hun collecte-
doelen vast. 

Naast de doelen die de landelijke kerk ons 
aanreikt hebben we onze eigen plaatselijke 
en regionale doelen. De Voedselbank, ISBN, 
GOVOS, de Pasman Manege, De Hassinkhof 
en Jan Brandhof, maar ook de activiteiten en 
attenties voor onze eigen leden en gasten, 
o.a. met feestdagen: het is een lange lijst van 
mensen naar wie wij als kerk omzien.   

Daarom collecteren we ter afsluiting van het 
jaar voor al deze doelen waarvoor we het 
komende jaar ons ook weer willen inzetten. 
Wilt u ons royaal steunen met uw bijdragen? 

  

Hartelijk dank, voor nu en voor uw 
betrokkenheid het afgelopen jaar! 

De diaconieën 

 

 

Zondag 1 januari:  
Stichting Leergeld 
Lochem. 

Deze stichting is er voor 
kinderen van 4 tot 18 

jaar in de gemeente Lochem die niet kunnen 
meedoen aan binnen- en buiten-schoolse 
activiteiten omdat er te weinig financiële 
middelen zijn binnen het gezin. Stichting 
Leergeld Lochem is een onderdeel van de 
landelijke Stichting Leergeld en werkt samen 
met de gemeente Lochem. 
Ouders/verzorgers met een laag inkomen 
kunnen voor activiteiten voor hun kinderen 
een vergoeding vragen bij de Stichting Leer-
geld Lochem. De vergoeding is bedoeld voor 
bijvoorbeeld een ouderbijdrage voor basis en 

DIACONIE 

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. 
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voortgezet onderwijs, voor zwemles, sporten, 
kunst en culturele activiteiten.  

 

Zondag 8 januari:   Interkerkelijke 
Stichting Bijzondere Noden (ISBN) 

ISBN is opgericht door de gezamenlijke 
diaconieën van de voormalige gemeente 
Gorssel. Mensen kunnen een beroep doen op 
de ISBN wanneer zij financieel door 
onvoorziene omstandigheden tussen wal en  
schip dreigen te raken, denk aan ziekte , 
echtscheiding enz. ISBN kan met een 
eventuele lening direct hulp bieden waar 
officiële instanties langere tijd voor nodig 
hebben, waardoor problemen groter worden 
dan nodig is. Soms biedt aan het eind van de 
maand een boodschappen-pakket uitkomst. 

 

Zondag 15 januari:  GOVOS:  Gorssel Voor 
Ontwikkelingssamenwerking. 

GOVOS is opgericht in 1980, het is een 
vereniging die werkt aan bewustwording van 
problemen in ontwikkelingslanden onder de 
plaatselijke bevolking, en zij ondersteunt een 
educatief centrum in Cochabamba, Bolivia. Er 
worden 70 kinderen opgevangen van 2 tot 6 
jaar. Zij krijgen les, en twee maaltijden per 
dag. Zie:www.govos.nl. Eerlijk Genieten, de 
cadeauwinkel van GOVOS is gevestigd aan de 
Hoofdstraat 43e in Gorssel, en verkoopt Fair 
Trade producten. 

 

Zondag 22 januari:  Plaatselijke diaconie. 

De taakgroep Diaconie geeft door middel van 
diverse activiteiten handen en voeten aan 
diaconaal en missionair werk in de 
Protestante gemeenten Gorssel/Epse en 
Eefde. Ieder mens telt, maar niet iedereen 
kan zichzelf redden, daarom steunt de 
diaconie die mensen die niet goed meer voor 
zichzelf kunnen zorgen. Voor de benodigde 
financiële middelen om dit werk mogelijk te 
maken ontvangt de diaconie geld uit 
collecten, giften en legaten. Samen met 
diverse vrijwilligers zorgt de diaconie in 
samenwerking met andere kerken voor de 
uitvoering van de volgende activiteiten. 
Kleding inzamelen voor de Pasman manege, 
ISBN-donaties, IKA vakantieweken, de 
Voedselbank Zutphen e.o. In de eigen dorpen 
de bloemengroet voor zieke mensen en bij 
huwelijken, de inloopmiddag op woensdag 
bij de kerk in Gorssel, de open tafel, hier kan 
men voor een klein bedrag samen eten met 
anderen in de Brink bij de kerk in Gorssel. In 
Eefde attenties bij bezoeken, vieren van 
verjaardagen in de kerk, welkomstpakketten 
voor statushouders enz.  

 

Zondag 29 januari: Kerk in Actie:  
Werelddiaconaat Oeganda. Goed boeren in 
een lastig klimaat.  Zie het artikel Project Kerk 
in Actie. 

 

 
Collecteopbrengsten diaconie in de afgelopen periode 
 
Datum  Doel collecte Opbrengst in €      
 
 6 november 
13 november  
20 november 
27 november  

 
Voedselbank Zutphen 
Stichting de Besorhoeve 
Kerk in Actie Werelddiaconaat Pakistan 
Kerk in Actie Werelddiaconaat Colombia 
Onderwijs voor werkende kinderen 

 
661,15 
219,70 
  96,40 
172,86 

       
                                                                              Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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Project Kerk in Actie 
De gezamenlijke diaconieën van Eefde en 
Gorssel/Epse  hebben de afgelopen drie  
jaren  het project in Colombia, De Kleine 
Arbeider ondersteund. Een project van Kerk 
in Actie dat werkende kinderen in Bogota, 
Colombia steunt met onderwijs naast hun 
werk en hen mogelijkheden  wil geven om 
hun toekomst te verbeteren. Kerk in Actie 
gaat door met het steunen van de stichting 
De kleine Arbeider, onze diaconieën hebben 
een ander project uitgekozen voor de 
komende twee  jaar.  
De nieuwe termijn van twee jaar heeft te 
maken met het feit dat Kerk In Actie dit 
project de komende twee jaar kan  
ondersteunen. Daarna gaat men werken met 
projecten in zeven actielanden en daar  valt  
Oeganda niet onder.   Tegen die tijd zullen 
we ons weer beraden hoe verder te gaan. 
Het nieuwe project, dat ook een project is 
van Kerk in Actie, is speelt in Oeganda.  Het 
heet goed boeren in een lastig klimaat in 
Noord Oeganda. 
In het noorden van Oeganda is het niet 
makkelijk om voedsel te verbouwen. De 
regen valt steeds grilliger door de 
wereldwijde klimaatverandering. Soms is er 

droogte, dan staan de velden weer onder 
water. Samen met de kerk van Oeganda 
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun 
strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren 
nieuwe landbouwtechnieken en bewaren 
hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en 
spaargroepen. Iedereen legt geld in en om 
de beurt kan iemand het hele bedrag 
gebruiken voor een grotere (landbouw) 
investering. Daarmee krijgen boer en boerin 
de slagkracht om de productie te verhogen. 
Zo worden er energiezuinigeovens gebruikt, 
plant men bomen om de erosie tegen te 
gaan, wil men  bijen gaan houden. Dat is 
goed voor mens en natuur. 
We hopen dat U ons  de komende twee 
jaren wilt steunen met de diverse collectes 
en acties, zodat de boerengezinnen  in 
Noord Oeganda de klimaatverandering het 
hoofd kunnen bieden. 
Namens de taakgroep diaconie Eefde en 
Gorssel/Epse,     
 
Ap Ilbrink 
 

 

 

 

Kerkelijk Eefde en Gorssel/Epse bij 
verrassing naar Van Gogh 
 

Ze zijn er nog een beetje beduusd van, 
Jannie Zoerink en Adrie Kloosterboer, dat 
onze protestantse gemeente is ingeloot en 
uitgenodigd om met een volle touringcar het 
Van Gogh Museum in Amsterdam te 
bezoeken. En nog gratis ook! Het staat te 
gebeuren op vrijdag 24 maart 2023.   
 
Jannie en Adrie maken deel uit van de 
Eefdese commissie die namens de diaconie 
sinds jaar en dag een verrassingsreisje voor 
ouderen organiseert.  

 

 
 
Voor het reisje van komend jaar maakten de 
twee dankbaar gebruik van een tip.  
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Ze meldden zich aan voor een Museum Plus 
Bus arrangement van de Vriendenloterij. 
,,Kwestie van geluk of je in aanmerking 
komt,’’ zegt Jannie. ,,Op de dag van de loting 
waren we er al vroeg bij. Je moet je dan per 
internet aanmelden, maar we kwamen er 
niet doorheen.  
Te druk op het net. En wij maar proberen en 
opnieuw proberen. Pas om een uur of elf 
kregen we contact dat we ingeloot waren 
voor een busreis naar het Van Gogh 
Museum. Prachtig toch? Er waren die dag 
honderden kandidaten afgevallen.’’  
Er kunnen maximaal 45 mensen mee in de 
bus naar Amsterdam, inclusief begeleiders, 
een stuk of tien rollators en twee rolstoelen.  
Doelgroep:  
De Museum Plus Bus rijdt voor personen van 
70 jaar en ouder die niet meer zelfstandig 
een museum kunnen bezoeken door hun 
leeftijd, conditie of geïsoleerde leefom-
geving.  (begeleiding mag jonger zijn) en 
voor mensen met een beperking. En als wij 
denken dat iemand van boven de 65 ook in 
aanmerking komt is dat ook geen probleem. 
,,Het lijkt ons een goed idee,’’ aldus Adrie, 
,,nu we als kerkelijke gemeenten meer en 
meer samenwerken om ook ouderen uit 
Gorssel/Epse uit te nodigen om het uitstapje 
mee te maken. Liefhebbers gelieven zich 
vóór 31 januari op te geven. We willen de 
bus graag vol maken. Als er teveel 
liefhebberij is gaan we loten.’’ Op vrijdag 24 
maart is het om 9 uur verzamelen op het 
plein van de Ontmoetingskerk in Eefde. 
 
Na de koffie in de kerk toert de 
comfortabele bus in een ononderbroken rit 
naar het Van Gogh museum.  
 
In het museumcafé wordt de lunch gebruikt. 
Jannie: Die lunch wordt voor een groot 
gedeelte door de diaconie betaald. Wij 
vragen een eigen bijdrage van 10 euro p.p. 
We gaan op de heenreis met de pet rond 
zodat we daar af kunnen rekenen. 
 

En misschien ook nog leuk om voor de 
chauffeur een aardigheidje in uw zak te  
stoppen. 
 
De deelnemers worden als vips behandeld. 
Met dieetwensen houden ze in het café 
rekening.’’ 
Dit kunt u alvast melden bij de aanmelding. 
 
Na de lunch volgt een rondleiding door het 
museum. Daarna kan men ook nog een 
uurtje zelfstandig rondkijken. Om 18.15 uur 
hoopt men weer op het Eefdese kerkplein 
terug te zijn. 
Adrie: ,,Ons jaarlijkse verrassingsreisje is 
altijd een groot succes. Er valt veel te zien en 
te beleven. Prima stemming altijd. Ik doe er 
in de organisatie al veertig jaar aan mee.’’ 
 
Dit jaar zijn de Eefdese deelnemers dicht bij 
huis gebleven, met een uitstapje naar 
Gorssel met 29 mensen. Henk Hietbrink 
trakteerde hen op de historie van oud-
Gorssel en troubadour Gerry Groot 
Zwaaftink vermaakte hen met zang en 
mooie praatjes.   
 
Opgeven voor de reis naar Amsterdam kunt 
u op de volgende email-adressen:  
a.kloosterboer@kpnmail.nl  
telefoonnummer 0575 540204 of  
06 57018193 
Of bij:  janniezoerink@xs4all.nl 

Homme Krol 

mailto:a.kloosterboer@kpnmail.nl
mailto:janniezoerink@xs4all.nl
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Intrededienst predikant 

 

 

 

 

 

Op 22 januari is het zover: dan wordt ds. Gertjan de Pender verbonden aan onze beide 
gemeenten. De dienst vindt plaats om 10.00 uur in de kerk van Gorssel. Na afloop zijn er 
woorden van welkom en is er gelegenheid om Gertjan de Pender en zijn vrouw Joset van 
Leeuwen de hand te schudden. De dienst staat in het teken van delen. We lezen het verhaal 
uit Johannes van de vijf broden en twee vissen. Dit verhaal  illustreert eten als beeld voor 
kerk zijn. Om dit concreet te maken, zullen we brood met elkaar delen. We zullen dat doen 
in een Agapèviering, een laagdrempelige manier om met elkaar de Maaltijd te vieren.  
Voor deze feestelijke gelegenheid zullen beide cantorijen samen hun medewerking verlenen 
aan de dienst. 
 
Ava van Baaren 
Gera Janssen-Ebbekink 
 

 

 

Berichten voor kerkbrief korter 
 

We zijn genoodzaakt om de berichten in de 
tweewekelijkse kerkbrief te gaan inkorten. 
Dit gaat per 1 januari gebeuren. Door pro-
blemen met de printers, grotere aantallen 
omdat we samen met Gorssel/Epse kerken, 
lagere frequentie om dezelfde reden, gaan 
we de berichten in de kerkbrief inkorten en 
zo proberen minder papier te gebruiken en 
werk te besparen.  

Voor de beschrijving van de collectedoelen 
en de evenementen / activiteiten zijn 
voortaan nog maar 2 regels per onderwerp 
beschikbaar. Dan gaat het vooral om de 3 
w’s: wanneer, wat, waar. Het is de bedoeling 
dat de uitgebreidere beschrijvingen in 
Kerkvenster worden geplaatst, waarnaar 
voor alle berichten wordt doorverwezen. 
Houd dus de kopijdatum van Kerkvenster 
goed in de gaten - in de colofon voorin staat 
altijd de datum van inleveren voor het 
volgende nummer.  

 

 

 

 

 

Kijk in het dienstenrooster wanneer er 
dienst is in Eefde en er dus een kerkbrief 
uitkomt en gebruik voor de korte 
mededeling het e-mailadres van kerkbrief: 
kerkbrief.eefde@gmail.com 

 

We vertrouwen op ieders medewerking, bij 
voorbaat dank. 

Maps Adriaanse 

Wim Volkers  

 

KERKENRAAD 
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In memoriam 
Gerda van Zeijts – Roeterdink 

Lucretia Gerharda 

 

*  Warnsveld, 9 februari 1937  

†  Zutphen, 16 november 2022 

 

Bron van liefde, licht en leven,  
zon die hartverwarmend schijnt.   Lied 793, 
vers 2 

 

Op 16 november jl. is overleden Gerda van 
Zeijts-Roeterdink in de leeftijd van 85 jaar. 
Gerda groeide op op de boerderij ’t Have in 
Warnsveld in een gezin met vijf zussen en 
een broer waar ze een gelukkige jeugd heeft 
gekend. Gerda ging in Zutphen naar het 
gymnasium. Na de vierde klas stapte ze over 
naar de analistenschool in Apeldoorn en 
kreeg vervolgens een baan bij de 
Nederlandse Zuivelbond in Zutphen. Ze had 
het er goed naar haar zin. In die tijd leerde 
ze Bé van Zeijts kennen. In 1961 trouwden 
ze en gingen ze wonen op De Berghaar in 
Eefde, waar hun drie kinderen zijn geboren: 
Marleen, Henk en Lucie.  

 

Bij haar trouwen stopte voor Gerda het 
werken buitenshuis en lagen de 
belangrijkste taken in en rondom De 
Berghaar als huisvrouw, moeder, in de sier- 
en moestuin en op de boerderij. Maar er 
waren ook activiteiten buitenshuis. Ze hield 
van gymnastiek en van zwemmen. Ze was 
actief bij in de Nederlands Christelijke 
Vrouwenbond en zat daar jarenlang in het 
bestuur. Ze organiseerde en liep diverse 
collectes. Voor de kerk was ze actief als 
secretaris van de zendingscommissie en als 
lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2003 overleed plotseling Bé. Het verdriet 
was groot, maar Gerda nam een krachtig 
besluit. Ze werd ouderling, hielp bij het 
koffie schenken in de kerk, bezocht 
alleenstaanden en zieken  en ondersteunde 
ds. Arie Broekhuis o.a. bij uitvaarten. Ze 
bleef actief op allerlei gebied totdat haar 
gezondheid achteruit ging. In oktober jl. 
verhuisde ze naar het zorghotel in Zutphen, 
waar ze op 16 november is overleden.   

 

Terugkijkend op haar leven kwamen de vele 
eigenschappen van Gerda aan het licht: 
zorgzaam en trouw, bescheiden en soms 
kritisch, taalvaardig en vol humor, gelovig en 
sterk, maar vooral liefdevol en lief. Dat 
laatste -in de betekenis van ‘er zijn voor 
elkaar’-  heeft haar leven getekend in de 
omgang met haar gezin en met anderen.  

 

Het geloof en de steun uit de kerkelijke 
gemeenschap gaven haar veel kracht. Ze 
ging trouw naar de kerk en tot op de laatste 
zondag volgde ze de diensten op de iPad. 
Haar liefde voor taal kwam tot uitdrukking in 
de vele briefjes met daarop liederen en 
teksten die haar aanspraken.  

Zo ook de tekst van lied 793 die bovenaan 
de rouwkaart stond.  

  

PASTORAAT 

RAAD 
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In de dankdienst voor haar leven in de 
Ontmoetingskerk hebben we haar leven 
herdacht met enkele van deze teksten en 
liederen, met muziek door Henk en Lucie 
samen met leden van vocaal ensemble Maat 
5 en met woorden uit 1 Kor. 13 over 

“geloof, hoop en liefde”. Dankbaar voor alle 
liefde die zij gegeven heeft, hebben wij het 
leven van Gerda toevertrouwd aan de 
Eeuwige. We wensen de kinderen, 

kleinkinderen en allen die haar missen de 
liefde van God toe in de tijd die komt.  

ds. Hannie van Boggelen 

 

Correspondentieadres:  

‘De Berghaar’ 

Scheuterdijk 12 

7211 ET Eefde 

 

 

 
In memoriam  
Hermien Klein Hulze – Kamphuis 
               Hermina Hendrika 

 

Op 5 december overleed op 82-jarige leeftijd 
thuis in Zutphen Hermien Klein Hulze. 

Hermien is haar hele leven lid geweest van 
de Eefdese kerkgemeenschap. Ze werd in 
Eefde geboren in het gezin Kamphuis. Met 
drie zussen en een broer en later nog een 
broertje groeide ze er op. Haar moeder 
kwam jong te overlijden en vader 
hertrouwde. Hermien ging na haar schooltijd 
helpen in de huishouding elders. Eerst in het 
gezin van Brummelman, later ook op Het 
Haveke. Haar levenspartner vond ze in 
buurjongen Arend. Met hem trouwde ze in 
1963. Ze kregen samen twee jongens, Harry 
en André. Met elkaar beleefden ze van alles 
en de deur stond ook gastvrij open voor 
vriend en vriendin. Hermien zorgde goed 
voor haar kostgangers en suste de boel als er 
wel eens wat was. Harmonie daar hield ze 
van. Na verloop van tijd trouwden de 
jongens en kwam er een nieuwe generatie 
Klein Hulze bij. Vier schatten van klein-
kinderen waar Hermien dol op was en 
andersom. Ondertussen waren Arend en 
Hermien in Zutphen gaan wonen. Later 
kwam er als tweede thuis de caravan in 
Barchem bij. En de reisjes naar Noorwegen 
werden een terugkerend fenomeen sinds 
Harry daar met zijn gezin was gaan wonen. 

Hermien ging met Arend mee ter 
kerke in Almen toen hij daar 
organist werd en zelf zong ze er 
een poos in de cantorij. Ook op 
het Eefdes erf bleven ze 
meeleven. Wekelijks werd er met 
vrienden gekaart en ook met 
andere spelletjes kon je Hermien 
een plezier doen.  Op hoogtijdagen waren ze 
paraat bij vrienden en familie. Ook zelf 
gaven ze hun feestjes. Smakelijk werd er 
naderhand over verteld wat er nu weer 
beleefd was. Hermien, ze was een prachtige 
levenskunstenares.  

In een dankdienst in de Ontmoetingskerk op 
12 december hoorden we (schoon-)kinderen 
en kleinkinderen met liefde en warmte over 
haar spreken. 

In muziek en liederen klonk het geloof door 
in een God die heel je pelgrimsreis liefdevol 
met je meegaat. Zo konden we haar uit 
handen geven, terug in de Bron van alle 
leven. Aansluitend werd haar lichaam ter 
aarde besteld op de begraafplaats in  

Gorssel. 

Velen leefden mee die dag en zullen Arend 
ook de komende tijd ondersteunen. 

Ds. Wilma Klein
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COLLEGE VAN KERKRTECOLLKERKR 

24-12:      Plaatselijk Pastoraat 

25-12:      Kerk in ons dorp 

31-12        Beheer 

1-1   Verwarming kerken 

8-1   Verwarming kerken 

15-1   Landelijk Jeugdwerk JOP 

22-1   Afdracht Quotum 

29-1   Beeld en geluid 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

 

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 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m 12 december 2022 
 

Overleden: 

 

Op 16 november 2022: mevrouw L.G. van Zeijts  - Roeterdink, Scheuterdijk 10 7211 ET. 

Op 26 november 2022: mevrouw L. van Meggelen  - Noordzij, Zutphenseweg 252 7211 EX. 

Op   1 december 2022: mevrouw B.H. Klein Kranenbarg – Zomer, Egginkskamp 19 7211 CW. 

Op   1 december 2022: de heer H. Siersema, Hobbemakade 316 7204 TD Zutphen. 

Op   5 december 2022: mevrouw H.H. Klein Hulse – Kamphuis, van Dorenborchstraat 15 7203 CA 
Zutphen. 

Op  14 december 2022: mevrouw J. Langkamp – Buurman, Beekweide 5 7211 CC Eefde 

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht. 
 
Email: ledenadministratie@pgeefde.nl tel. 0575 511819,  Gert Kale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ledenadministratie@pgeefde.nl
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Koffieconcert op 15 januari 

 

 

Het eerste koffieconcert in het nieuwe jaar 
wordt gegeven op 15 januari. Voor het eerst 
in jaren kunnen concertgangers dan weer 
komen luisteren naar een orgelconcert. 

Dat wordt niet door de eerste de beste 
gegeven: namelijk Rien Hoekjen uit Nijverdal 
die jarenlang samen met Wim van Helden de 
vaste bespeler van het orgel was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo ook in het jaar 2000 , het jaar waarin het 
orgel hersteld werd, wat de aanleiding 
vormde voor de start van de succesvolle 
serie koffieconcerten. Op 15 januari speelt 
Rien een programma met 8 stukken 
waaronder Preambulem in d van 
Scheideman, Wie schön leuchtet der 
Morgenstern van Bert Matter, het Adagio uit 
de Sonate in f majeur. Hwv 370 van Händel 
en Praeludium en figa in bes gr van Bach. 
Om kwart over elf is er koffie, waarna het 
concert op 15 januari om half twaalf begint.  

Ook nu weer is de toegang vrij en wordt 
gecollecteerd bij de uitgang.  
Dan kijken we ook nog even terug en dat is 
de moeite waard.  
Op 11 december werd een opvallend goed 
bezet uitstekend concert gegeven door Maat 
5.  Voor herhaling vatbaar!  
 
Namens de commissie koffieconcerten,  
Koos Ornée  

       Appel 

   Als we nu eens ons leven zouden vergelijken met een appel: 

een appel met een schil, vlees en klokhuis. 

Dan zijn we de meeste tijd bezig aan de schil, de buitenkant. 

 

Af en toe boren we wat dieper, en dan zitten we bij het vlees: 

De grote waarden die ons werk en leven kracht en smaak geven. 

 

Maar het klokhuis wordt meestal weggegooid. Men weet daar geen weg mee. 

Toch is het precies vanuit dit klokhuis dat een appel zijn levenskracht put. 

 

Voor ons leven is het net dezelfde vraag: 

Wat is ons klokhuis? Wat is de kern, de ziel van ons leven? 

Vanwaar halen wij onze diepste kracht en inspiratie? 

 

Carlos Desoete 

 KERK EN DORP  
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Herdertjestocht 18  december 2022 
 

Herinnering:  speciaal voor onze digitale lezers: Herdertjestocht zondag 18 december a.s.  
18.45 uur, start kerk Gorssel, zie ook de Gids. 

 

 

 

Nagekomen kopij 

Kerstmiddag 
Het was woensdag de 14e een gezellige drukte bij de Ontmoetingskerk. 

De kerstbomen werden geplaatst en opgetuigd, de kerststal werd ingericht met Jozef en 
Maria in een nieuwe outfit en mooie verlichting en er was veel animo om kerstbakjes te 
maken! Vooral veel schooljeugd van beide basisscholen gingen met de mooiste creaties naar 
huis. En natuurlijk werd er ook goed voor de inwendige mens gezorgd: warme 
chocolademelk, glühwein en kerstkransjes. Een vrolijke kerstsfeer zodat we mogen spreken 
van een doorslaand succes! 
  

Marijke Fomenko 

 

 

 

 

Mededeling van de redactie 

 

Voorpagina Kerkvenster 
We hebben meer dan 10 jaar mogen genieten van de creatieve ontwerpen van Laura van de 
Burg. Zij heeft aangegeven met het vormgeven hiervan te willen stoppen.  

Laura, vanaf onze zijde willen we je hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. 

Vanaf dit nummer gaan we het proberen in eigen beheer over te nemen. 
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NB. Bericht voor de bezorgers: Kerkvenster wordt met ingang van 2023 bij de drukker 
geprint en komt daardoor op vrijdag in plaats van donderdag. Wij vragen daarvoor jullie 
begrip!

   
 

Messi-aans zeer 
 
Voetbal is religie riep iemand 
Het biedt hoop en vertwijfeling 
Geloof en ontgoocheling 
En je let voortdurend op de stand 
Van zaken die je hart raken 
 
We hebben in Louis geloofd 
Hij hield ons de beker voor 
Maar zijn apostelen verloren hun hoofd 
Schoten in hun missie te kort en teloor  
 

 
 
 
 
 
Ze hebben gebeden en kruizen geslagen 
Gingen als ware gelovigen tekeer  
Toen ze op het slagveld onder lagen   
Hoonden zij god Messi terneer   
 
Om onze frustratie te verstouwen 
Zijn we gedoemd tot smachten 
Om geloof in onze verlossing te houen 
Moeten we minstens vier jaar wachten 
 
Homme Krol 

       

 

Zo.  18 december Herdertjestocht 18.45 uur start kerk Gorssel 

Zo. 15 januari  Koffieconcert 

Zo. 22 januari  Bevestiging ds. G de Pender  

Inleverdatum kopij redactievergadering bezorging  

16 januari 19 januari 27 januari 

13 februari 16 februari 24 februari 

20 maart 23 maart 31 maart 

10 april 13 april 21 april 

15 mei 17 mei 26 mei 

19 juni 22 juni 30 juni 

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

                                              ACTIVITEITEN-AGENDA                   januari 2023   

 

 

Data Kerkvenster 2023 
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Bezinning 
 

Je hoeft niet veel te spreken 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

weet dat je de vrede vindt 

als je dit Kind naar binnenlaat. 

 

Je hoeft geen schatten mee te dragen, 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

weet dat voor dit Kind 

Een klein gebaar volstaat. 

 

Je hoeft niet lang te blijven, 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

als je maar  begrepen hebt, 

wat dit Kind te wachten staat. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

dit Kind legt weer de rust 

op jouw vermoeide gelaat. 

 

Je hoeft niet veel te wensen, 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

Weet dat in het nieuwe jaar 

dit Kind je nooit verlaat. 

 

Frans Weerts 
 

 

 

De redactie van 
Kerkvenster wenst u 
gezegende 
kerstdagen en een 
gezond en mooi 
begin van het 
nieuwe jaar. 

 


