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

 0575-546349  www.ontmoetingskerk-eefde.nl  

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 
Mogelijkheid van kerkbezoek: zie overzicht Diensten en Website 
 
Voor live-uitzendingen en terugkijken: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
Auto-ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder.  
(zie Dienstenrooster) 

 
PREDIKANT Vacant 

 
 
 

MELDPUNT ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte 
Mw. R. Simonis (ouderling) : 474393 
Ds. H.E.  van Boggelen : 06-25044095 
  

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

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

 

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP) 
Voorzitter:  Mw. R. Simonis (ouderling)     474393 
: ritasim1@hotmail.com 
 
Bloemencommissie (voor de eredienst) 
Mw. N. Roeterdink,  : roete094@planet.nl     540976 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
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 

 

ONTMOETING EN INSPIRATIE  (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries    511819 
: gtkadevr@gmail.com 

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

 
CANTOR-ORGANIST 
Dhr. N. Jansen             06-14867210 

ORGANIST 
Mw. T. Hinloopen             06-21563940 

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

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

COLLECTEMUNTEN 
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com 
Munten telefonisch te bestellen en af te spreken   542430 
 

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

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

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

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

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

PGE  (altijd doel/reden vermelden)  NL02 RABO 0322 3025 01   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 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
mailto:voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
mailto:bolinakeukenmeester@hotmail.com
mailto:koster@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:ritasim1@hotmail.com
mailto:roete094@planet.nl
mailto:diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:g.bannink@kpnmail.nl
mailto:gtkadevr@gmail.com
mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:monique.dolman@outlook.com
mailto:mbocktingPGE@hetnet.nl
mailto:gtkadevr@gmail.com
mailto:carlabrou@hotmail.com
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KERKVENSTER       
Kerst en januari 2021              
 

 
Van de redactie 

 

De kerstvieringen zullen dit jaar anders zijn. Niet naar de kerk, 
maar wel thuis mee te beleven!   

Hoe mooi is het dat er ook nieuwe dingen ontstaan. Het Licht is 
niet te doven!  Graag vragen wij je aandacht voor het kerst-
journaal. De taakgroep Kerk & Samenleving organiseert iedere 
dag vanaf 15 december tot de kerst een online kerstjournaal 
vanuit de kerk. Een prachtig initiatief van licht en zoeken naar 
verbondenheid in deze donkere tijd!   

Ook zijn er in en bij de kerk mooie kerstbomen verrezen en is 
de mobiele kerststal weer van stal gehaald.  

Zo mogen we er voor elkaar zijn in kerk en dorp. Een beetje 
engel zijn, zoals ds. Hannie van Boggelen schrijft in haar 
kerstoverweging.   

 

En dan wordt het 2021. Het jaar waarin we hopelijk van het 
virus afkomen. In geloof en vertrouwen dansen we verder, 
schrijft ds. Rosemarie van der Hucht in haar januari -
overweging.    

 

De redactie wenst je goede kerstdagen en een gezond 2021, in 
verbondenheid!  

    Boudewijn Drewes 
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COLOFON: 

 

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

 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Anneke Nijkamp 

Arie Zuidema 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

Dupliceren: 

mv. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. H. Hagelstein 

: 540208 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 
kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij  kunt u tot uiterlijk maandag 
18 jan. 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 21 jan. 9.30 uur 

Nietploeg: komt niet bij elkaar 

Distributie: donderdag 28 jan. 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK                  KERST - OUD EN NIEUW                      

 
*) De oudejaarsdienst vanuit de kerk in Gorssel kan door max. 30 bezoekers worden bezocht. U kunt 
zich tot uiterlijk 28 december aanmelden. Email: kostergorssel@gmail.com   of tel. 06 54290041 
 
  

 
Datum en 
tijd 

 
donderdag 
24 december     21 uur   

 
vrijdag 
25 december      10 uur 

 
zondag 
27 december         10 uur 

Voorganger Ds. D. van Doorn   Ds. D.  van Doorn Ds. H. Nekeman, Olst 

Bijzonder-
heden 

Kerstavond 
 
Geen kerkbezoek 

1e Kerstdag 
 
Geen kerkbezoek 

 
 
Geen kerkbezoek 

Kleur Wit Wit Wit 

1e Collecte 
Diaconie 

Kerstcollecte Kerk in Actie:    

Vluchtelingkinderen in Griekenland 

 

Dorcas 

2e collecte 
CvK 

Plaatselijk pastoraat 
 

Plaatselijk kerkenwerk 
 

Kerkelijk quotum 

         

  
 

Datum en 
tijd 

donderdag 
31 december       17 uur 

      zondag 
3 januari           10 uur 

Voorganger Jenny Mooij en Rie 
Roebers 
 

 Ds. T.J. Jansen Schoon-
hoven, Doetinchem 

Bijzonder-
heden 

Oudjaar, gezamenlijke 
dienst met Gorssel/Epse 
vanuit de kerk in Gorssel 
 
Online: ga naar 
kerkdienstgemist en kies 
Gorssel.  
Kerkbezoek mogelijk via 
aanmelden*) 

  
 

Nieuwjaar/ Epifanie 
 
Geen kerkbezoek 

Kleur Wit  Wit 

1e Collecte 
Diaconie 

Plaatselijke diaconieën   
 

Les Amis de Gambie 

2e Collecte 
CvK 

Nederlands  Bijbel-
genootschap 
 

 Oikocredit 

Auto - 
Ophaaldienst 

H. van ’t Veld 
540394 

  

mailto:kostergorssel@gmail.com
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Datum en tijd 10 januari            10 uur 17 januari              10 uur 24 januari             10 uur 

Voorganger Ds. G.J. Bruin, Zutphen Ds. L. van Prooyen- 
Schuurman, Zutphen 

Ds. J. Kool, Vorden 

Bijzonder- 

heden 

1e zondag na Epifanie 

 

Kerkbezoek? 

2e zondag na Epifanie 

 

Kerkbezoek? 

3e zondag na Epifanie 

 

Kerkbezoek? 

Kleur Wit Wit Groen 

1e Collecte 
Diaconie 

ISBN GOVOS - Bolivia Plaatselijke diaconieën 

2e Collecte 
CvK 

Beeld en geluid Ondersteuning 
gemeenten  

Kerktuin 

Auto-
ophaaldienst 

A. Aalderink  

06 51522371 

H.J. Zoerink 

06 12658924 

J.L. Bosma 

06 44500157 

NB: Voor de laatste stand van zaken : volg de kerkbrief en de website 
 
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken. 
Ga op internet naar:  “kerkdienst gemist” en kies: Eefde   
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-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 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dienst in Het Spijk 
op maandag 14.30 uur, restaurant 
21-12 Kerstviering, pastores Rijk en Van Veen 
           (onder voorbehoud corona)            

 
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 
elke donderdag  12.15-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
(onder voorbehoud corona) 
 
24-12  ds. W. Stolte 
31-12  ds. S.A. Meijer 
  7-1    ds. W. Stolte 
14-1    pastor mevr. G. Pols 
21-1    ds. S.A. Meijer 
28-1    ds. D. van Alphen-Ubbens 
 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK                           JANUARI   2021                   

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Engel 

‘Je bent een engel!’  Het zal je maar gezegd 
worden!  Je zou er bijna vleugels van krijgen. 

Maar wat betekent dat als iemand dat tegen je 
zegt? Het heeft iets hemels en iets aards tegelijk. 
Aards… omdat het een mens is, die jou dat 
bijzondere toedicht. Hemels… omdat je blijkbaar 
voor die ander van bijzondere betekenis bent en 
die ander even het gevoel van een hemel op 
aarde geeft.  

 

Gabber 

Engelen: ineens zijn ze er. Ze komen als het ware 
zo uit de lucht vallen, een geschenk uit de 
hemel, als van God gezonden. In de bijbel 
kennen we de engel Gabriël bij naam. Daar zit 
het Hebreeuwse woord gabber in. Engelen zijn 
gabbers, vrienden van God,  omdat ze in hun 
doen en laten Gods liefde boodschappen. Ze zijn 
dragers van Gods aanwezigheid…. 

 

Opdracht 

Over engelen spreken kan alleen in samenhang 
met God. We hoeven niet in hen te geloven. 
Volgens de kerkvader Augustinus is een engel 
niet zozeer een wezen, maar een aanduiding 
voor een taak. Engelen kunnen worden ervaren. 
Als een mens kunnen ze tot ons komen.  Ze 
verbinden onze wereld met de wereld van God. 
In engelen kan het geloof in Gods liefde concreet 
worden. Dat is hun opdracht om het zo maar te 
zeggen. Ze openen onze ogen voor het geheim 
van God. Ze brengen verbinding tot stand tussen 
hemel en aarde; zij kennen de juiste frequentie 
om zijn boodschap te ontvangen en door te  

geven. Door middel van engelen reikt God tot in 
onze alledaagse werkelijkheid.  

 

 

 

 

 

Kerstengel 

Zoals toen, in die ene nacht….  

Een engel daalt neer uit de hemel. Hij daalt af in 
het duister, in de diepte. Hij landt niet tussen de 
geslaagden of de machtigen der aarde. Hij zoekt 
niet één van de steden op die zich in politiek, 
cultureel of religieus opzicht het middelpunt van 
de wereld wanen, maar hij komt  in de velden 
van Efrata, te midden van herders, mensen aan 
de rand van de samenleving. Een engel, 
omgeven door stralend licht - Gods Licht - 
jubelend van vreugde over de geboorte van het 
Kind!  

In het evangelie van Lucas verschijnen engelen 
en even plotseling zijn ze ook weer verdwenen. 
Maar ze laten wel wat achter: hoop, licht, een 
beetje levensmoed, een nieuw begin. 
Ervaringen, die ons overkomen, die boven het 
gewone uitgaan, die ons raken.    

 
Hemel op aarde 

Door een engel worden we op het spoor van 
God gezet. We worden herinnerd aan ons hoge 
bestaan: mensen in wie God vreugde heeft!  ‘Je 
bent een engel’ zeggen we, als we een troostvol 
iemand om ons heen ervaren, die zomaar 
belangstellend opbelt, of een kaartje stuurt, die 
naar je luistert als je het even moeilijk hebt, of 
die aanbiedt een boodschap voor je te doen in 
deze lastige coronatijd. Want daar gaat het om: 
de liefde van God ontvangen en doorgeven, in 
woord en in daad.  

Maar als een engel zijn opdracht  vergeet, is hij 
net een mens… 
Maar als een mens zich zijn opdracht herinnert… 
is hij dan niet nét een engel? 

 

ds. Hannie van Boggelen 

 

 

 OVERWEGING                        
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EN DORP 
 
 

 
Komen en gaan – mutaties t/m 7 december 2020 
 
Uitgeschreven:  
De heer M. Hamers, Westwiek 1,  7211 GH Eefde 

 

Verhuisd binnen de gemeente: 

Mevrouw B.R. Korenblik-Roosen van Coehoornsingel 3/105 naar Coehoornsingel 5/119, 7201 AA 
Zutphen 

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

MEELEVEN 

Aankondiging 
 

 

Kijk in de periode vanaf 15 december tot aan de Kerst elke avond naar het 
 

Kerst-journaal 
op weg naar Kerst, laat je verrassen 

 

Iedere avond om 19.00 uur online vanuit de Ontmoetingskerk 
 

 

Gemaakt en bestemd voor jong en oud. 

 

Beleef het mee via  www.kerkdienstgemist.nl  en kies Eefde. 

Ook aan te klikken op de website van de kerk:  www.ontmoetingskerk-eefde.nl 

 

(kerkbezoek is niet mogelijk) 

mailto:gtkadevr@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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KERKENRAAD 

 

 
 

 

 

Kerst 
 

Dat wij geboren 

en getogen zouden zijn 

in uw licht 

is altijd al uw eerste woord 

van het begin geweest. 

 

Dat wij nieuw geboren 

zouden worden 

uit nacht en ontij, 

niet langer gekleineerd 

of overweldigd, 

steeds weer hebt Gij het uw kinderen 

toegezegd. 

 

 
 

 

 
 

En Gij hebt het bevestigd 

ten enenmale in de geboren mens, 

het kind van Bethlehem. 

Hem hebt Ge als uw Zoon erkend 

opdat wij allen 

met Hem mee 

uw kinderen zouden zijn, 

erfgenamen 

van het godgewilde leven. 

Dat Hij vandaag 

in ons opnieuw 

geboren wordt! 

 

 

Sytze de Vries 
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Uit de kerkenraadsvergadering van  

2 december 
 

 

De kerkenraad kwam op 2 december bij elkaar. 
Het was een lange agenda, maar het lukte de 
voorzitter toch om bijna om tien uur af te 
ronden.  

 

Kerkdiensten 

Het eerste belangrijke punt waar we over 
moesten besluiten was de vraag of we in de 
kerkdiensten in december weer bezoekers 
konden verwelkomen. De procedure die werd 
gevolgd was dezelfde als vorige keer, met 3 
rondes: eerst gaf iedereen zijn/haar mening, 
daarna gesprek en daarna een ronde waarin 
werd vastgesteld of men van mening was 
veranderd. Het besluit was overduidelijk: er is 
vrijwel niets veranderd aan de corona-situatie, 
de besmettingsaantallen zijn nog steeds te hoog 
en dus blijven we bij ons vorige besluit: geen 
bezoekers. Wederom met pijn in het hart, zeker 
nu in de advents- en kersttijd. 

 

Coördinatieteam Eefde-Gorssel/Epse 

Als vervolg op 29 oktober, toen in een 
gezamenlijke (digitale) bijeenkomst van de twee 
kerkenraden de intentieverklaring voor een 
intensievere  samenwerking werd getekend  - u 
weet wel, tussen Eefde en Gorssel/Epse - zouden 
we in kleine gemengde groepen bij elkaar komen 
om de opdracht voor een in te stellen coördina-
tieteam te bespreken. Dat is uitgesteld, o.a. door 
de strengere lock-down regels in november en 
dat wordt nu januari. 

In onze vergadering van december zijn namen 
genoemd van mensen die gevraagd worden om 
dit team te bemensen: een lid uit de kerkenraad, 
een lid uit een taakgroep en een derde gemeen-
telid. Die zijn en worden nu benaderd. 

 

Werving nieuwe mensen  

Trix gaf een overzicht van de resultaten nu een 
aantal kerkleden benaderd zijn met de vraag of 
ze ‘taakdrager’ willen worden. Dat gebeurt per 
leeftijdsgroep. Er zijn nu mensen in verschillende   

leeftijdsgroepen  bezocht. De jongsten werden 

 

 

 

eerst bezocht. Dat heeft verrassende reacties 
opgeleverd. Ons vertrekpunt bij de gesprekken  

zijn de interesses van de mensen. Op basis 
daarvan kijken we wat iemand kan gaan doen. 
We gaan dus uit van wat mensen zouden willen  

en niet zozeer van de huidige vacatures. 
Misschien komen er wel spannende nieuwe 
initiatieven uit! In elk geval heeft Annie de Groot 
zich aangeboden om volgend jaar de kerken-
raadsvergaderingen te notuleren. Een belang-
rijke ontlasting van de scriba, die haar ‘dienst-
jaar’ zal verlengen zolang er nog geen opvolger 
is.  

 
Voorbereiding gezamenlijke werving predikant 
en eventueel kerkelijk werker 

In januari gaan we op basis van het profiel van 
de gemeente (zie Kerkvenster van november blz. 
22), verder werken aan de profielen van een 
predikant en een eventuele kerkelijk werker. 
Wat vragen wij van ze, waar zijn we naar op 
zoek?  

Omdat Gorssel/Epse inmiddels ook vacant is, 
moeten zij hetzelfde huiswerk doen. De kerken-
raden hebben afgesproken samen op te trekken 
bij de werving. Eerst moeten we helder hebben 
wat we in de gemeenten (op de drie plekken 
waar gevierd wordt) nodig hebben. Of wij samen 
één predikant en/of kerkelijk werker gaan 
beroepen weten we nog niet. Er zijn vele 
mogelijkheden. We gaan wel samen werven. 

 

HAGE overleg 

In oktober is er een halfjaarlijks HAGE-overleg 
geweest (voorzitters, met scribae van Harfsen, 
Almen, Gorssel/Epse en Eefde). Dat bestaat al 
een aantal jaren. Het heeft ook nog een paar 
jaar HAGEL geheten doordat Laren aanhaakte, 
maar Laren haakte ook weer af omdat zij het 
niet zinvol meer vonden. Wij hebben ook onze 
twijfels over het nut van dit overleg. Er is nu 
afgesproken dat het volgende overleg zal 
worden bijeengeroepen door de plaats die graag 
iets wil bespreken met de anderen.  

 

Verder… 

Verder moesten er voor het komende jaar een 
aantal voorbereidingen worden getroffen. De 

KERKENRAAD 
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voorzitter had roosters gemaakt voor de 
vergaderingen en de onderwerpen die door het 
jaar op een bepaald moment aan de orde moe-
ten komen. Dat voorkomt vergeten. Ook al 
wordt in de loop van een jaar een heleboel 
aangepast (we hebben in dit corona-jaar ook 
lang niet alles kunnen doen wat gepland was), 
toch helpt het als je weet wanneer je afwijkt en 
waarom! 

De jaarplannen van de taakgroepen zullen in 
januari worden besproken, maar intussen wordt 
er wel van alles gedaan! 

Kerstjournaal 

De taakgroep Kerk en Samenleving, die intussen 
is versterkt met Mart Janssen en Eelke Meijer, 
heeft spontaan een plan gemaakt voor een 
dagelijks ‘kerstjournaal’ voor het hele dorp (en 
daarbuiten), vanaf 15 december. Dat zal digitaal 
worden uitgezonden via ‘kerkdienst gemist’, elke 
avond om 19.00 uur. Thema: Op weg naar Kerst - 
laat je verrassen!  

 

De kerkenraad wenst iedereen een warme en 
gezegende kersttijd toe en voor het nieuwe jaar: 
gezondheid en verbondenheid met elkaar. 

 
Maps Adriaanse, scriba 

 

 
 
 
 

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. 

Kerstavond 24 december:  Kerstcollecte 
Kerk in Actie: Vluchtelingkinderen in 
Griekenland 
Met teveel mensen op een plek, in een onveilig 
kamp waar je soms wel drie jaar moet blijven. Zo 
leven kinderen in de Griekse vluchtelingenkam-
pen. Met de kerstcampagne ‘Geef licht’ vraagt 
Kerk in Actie aandacht voor deze hachelijke 
omstandigheden! Met Kerst vieren wij de 
geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingkind. In 
hem gaf God licht in het donker, dat kunnen wij 
doorgeven. Kerken staan op omdat zij geloven in 
een beter leven voor deze kinderen, zij helpen 
de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs 
en proberen ze op een betere plek te krijgen. 

 

Eerste Kerstdag 25 december: Kerstcollecte 
Kerk in Actie: Vluchtelingkinderen in 
Griekenland   

COLLEGES 
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Zondag 27 december: Dorcas  
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en 
diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, 
geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 
35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in 
Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
Dorcas is actief op het gebied van duurzame 
ontwikkeling, sociale zorg, noodhulp en 
wederopbouw. Dorcas heeft 168 projecten in 18 
landen en werkt samen met plaatselijke 
organisaties. 
 

  
‘’Ik leer hoe ik positief kan blijven en omga met 
heftige gebeurtenissen” (ramp Beiroet) 

 

Donderdag 31 december Oudejaarsdienst: 
plaatselijke diaconieën 
Armoede signaleren en bestrijden is een kern-
taak van de diaconie. De diaconieën van Eefde 
en Gorssel/Epse voeren alleen (en in de toe-
komst steeds meer gezamenlijk) activiteiten uit 
die tot doel hebben om mensen in de knel hulp 
te bieden. Door de corona-crisis zijn veel 
activiteiten niet mogelijk. De inloopmiddag, 
maaltijd in de Brink, verjaardagbijeenkomsten, 
veel zaken worden nu anders ingevuld, we 
hopen op betere tijden!   

 

Zondag 3 januari: Les Amis de Gambie 
Deze stichting opende in 2009 een kindertehuis 
voor weeskinderen in Gambia en werkt daarbij 
ook aan diverse projecten voor de lokale bevol-
king. In Gambia zijn veel weeskinderen die 
opgroeien zonder ouders. Het mag duidelijk zijn 
dat dit een schadelijke invloed heeft op de zorg 
en ontwikkeling van deze kinderen. Het doel is 
om hier 25 kinderen een thuis – incl. goed 
onderwijs – te geven zodat ze onbezorgd kunnen 
opgroeien tot evenwichtige volwassenen met 
een positief toekomstbeeld. 

Het mag duidelijk zijn dat dit een schadelijke 
invloed heeft op de zorg en ontwikkeling van 
deze kinderen. Het doel is om hier 25 kinderen 
een thuis – incl. goed onderwijs – te geven zodat 
ze onbezorgd kunnen opgroeien tot evenwich-
tige volwassenen met een positief toekomst-
beeld. 
 

Zondag 10 januari: Interkerkelijke Stichting 
Bijzondere Noden. 
Armoede komt (helaas) ook in onze maatschap-
pij voor, met name onder alleenstaande ouders 
met kinderen, mensen zonder betaald werk, 
ouderen met een klein pensioen of mensen met 
psychische problemen. De I.S.B.N. geeft  
(meestal tijdelijke) hulp aan mensen in situaties 
waarbij b.v. de sociale/maatschappelijke diens-
ten nog in gang gezet moeten worden. Soms 
gaat het om wat aanvulling om het eind van de 
maand te halen. 

 

Zondag 17 januari: GOVOS – Bolivia 
GOVOS staat voor: Gorssel voor Ontwikkelings-
samenwerking en is in 1980 opgericht. Sinds die 
tijd steunt de vereniging (met leden en dona-
teurs) een educatief centrum in Cochabamba, de 
derde stad van Bolivia. Elke dag worden onge-
veer 70 kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar 
opgevangen. Zij krijgen les en twee maaltijden 
per dag. Ook krijgen zo’n 50 kinderen in de 
basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het 
centrum, zodat ze van de straat zijn. U kunt 
donateur worden door U op te geven via 
www.govos.nl. Een gift is ook welkom, deze kunt 
u overmaken op NL58 TRIO 0390 9979 43 t.n.v. 
GOVOS o.v.v. Bolivia. 

 

Zondag 24 januari: Plaatselijke diaconieën 
Armoede signaleren en bestrijden is een 
kerntaak van de diaconie. De diaconieën van 
Eefde en Gorssel/Epse voeren alleen (en in de 
toekomst steeds meer gezamenlijk) activiteiten 
uit die tot doel hebben om mensen in de knel 
hulp te bieden. Door de corona-crisis zijn veel 
activiteiten niet  mogelijk. Veel zaken worden nu 
anders ingevuld. We hopen op betere tijden! In 
2021 gaan de IKA-vakantieweken niet door, 
maar de structurele bijdragen aan de Voedsel-
bank in Zutphen en, indien nodig, de I.S.B.N. 
worden verhoogd. Ook is er meer geld 
gereserveerd voor onvoorziene noodhulp. 

http://www.govos.nl/
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Collecteopbrengsten 

Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen 
zijn overgemaakt 
   
Datum 2020 
 

Doel collecte Opbrengst € 

  1-11  Stichting Noaberhulp Zutphen, zorg in de laatste levensfase 115,- 
dankdag “Een maaltijd voor een ander”, Rode Kruis 352,- 
  8-11  Voedselbank Zutphen. De diaconie vult dit bedrag aan tot € 200,- 170,- 
15-11 Pax kinderhulp Borculo   65,- 
22-11 Transportkosten kledingactie Oost Europa   80,- 
29-11 Kerk in Actie, De kleine arbeider, Bogota 120,- 
   
                Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 

  
        

 
 

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 

 
 

Kerstavond 24 december: Plaatselijk 
pastoraat 

 

Eerste kerstdag 25 december: Plaatselijk 
kerkenwerk 

 

Zondag 27 december: Kerkelijk quotum 

 
Donderdag 31 december Oudejaarsdienst: 
Nederlands  Bijbelgenootschap 

 
Zondag 3 januari: Oikocredit 

 
Zondag 10 januari: Beeld en geluid 

 

 

 

 

 

 
 

Zondag 17 januari: Ondersteuning 
gemeenten - Goed toegerust aan de slag in 
de kerk. 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden 
mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei 
terreinen: van pastoraat tot missionaire 
presentie, van diaconaat tot catechese en van 
bestuur tot beheer. Met een divers trainings-
aanbod helpt de academie van de Protestantse 
Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun 
taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainin-
gen vergroten werkers in de kerk hun kennis, 
doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. 
Zo gaan ze goed toegerust aan de slag! 

 

Zondag 24 januari:  Kerktuin 
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Jaarrekening 2019 

 
U las in het vorige kerkvenster al dat de omzetting van de boekhouding naar een geheel nieuw 
systeem nogal wat voeten in de aarde had. We kunnen u nu de jaarrekening 2019 laten zien. 

Ter vergelijking zijn de cijfers van 2018 ook vermeld. 
 

Jaarrekening 2019,  Protestantse Gemeente te Eefde  
College van Kerkrentmeesters 

Verkort Overzicht   

 Rekening 2019 Rekening 2018 
Opbrengsten en Baten   
Opbrengsten onroerende zaken  46.763 47.378 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1.541 3.506 
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen - 239 
Opbrengsten levend geld 93.376 102.307 
Door te zenden collecten en giften 1.606 1.653 
Totaal baten  A 143.286 155.083 
   
Uitgaven en Kosten   
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen 35.147 11.421 
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 2.253 1.206 
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventaris 14.927 15.868 
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 88.746 88.034 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 4.433 3.667 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 7.041 7.878 
Salarissen en vergoedingen 26.033 21.942 
Kosten beheer, administratie en archief 8.754 12.885 
Rentelasten/bankkosten 1.024 1.086 
Afdrachten door te zenden collecten en giften 1.626 - 
Totaal lasten  A 189.984 163.987 
   
Operationeel resultaat  (A) -46.698 -8.904 
   
Incidentele baten en lasten   
Incidentele baten 191.267 - 
Incidentele lasten -  
Incidentele baten en lasten  (B) 191.267 - 
   
Resultaat verslagjaar  (A+B) 144.569 -8.904 
   
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen   
Onttrekking bestemmingsreserves 0 - 
Onttrekking bestemmingsfondsen 21.222 - 
Toevoeging bestemmingsreserves 0 -1.000 
Toevoeging bestemmingsfondsen -15.302 -12.000 
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen  (C) 5.920 -13.000 
   
Resultaat naar Algemene reserve  (D) 150.489 -21.904 
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Een kleine toelichting op de staat van baten en 
lasten 

 

U ziet dat het negatieve resultaat (A) is 
toegenomen ten opzichte van 2018. Dat is het 
gevolg van  

1. een lagere opbrengst levend geld en 
minder rente,  

2. hogere kosten kerkelijke gebouwen 
(energie, verzekeringen, onderhoud, 
etc.) en iets meer aan vergoedingen en 
salarissen (externe hulp), 

3. een langzame terugloop van het leden-
tal. 

 

Het feit dat we positief (D) eindigen over 2019 
komt door legaten die de kerk mocht ontvangen.

De samenwerking die we met onze partner-
gemeente Gorssel/Epse zijn aangegaan brengt 
voor 2020 en 2021 extra kosten met zich mee, 
evenals de hulp die daarbij nodig is van enkele 
derden. 

Al met al moeten we waakzaam zijn en blijven. 
De post levend geld oftewel de bijdrage die u 
jaarlijks met de actie kerkbalans toezegt, blijft 
heel belangrijk. Uw bijdrage is bepalend voor 
hoeveel procent een nieuwe predikant onze 
gemeente mag versterken. 

Mogen  wij in het nieuwe jaar ook weer op u 
rekenen?   ALVAST BEDANKT. 
 

Namens de Kerkrentmeesters  

Evert Brouwer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakgroep pastoraat & eredienst 
 
 

Gedachteniskruisjes  
 

‘Koester de namen die wij hier gedenken,  
dat zij geborgen zijn in uw genade,  
dat zij gekend zijn bij U en bij ons’ (LB 199) 
 
Het is altijd weer een ontroerend moment 
wanneer we gemeenteleden gedenken die in het 
afgelopen jaar gestorven zijn. Aan het licht van 
de Paaskaars steken we een kaars aan en 
noemen hen bij name. Herinnering aan hen die 
niet meer zijn, tot leven geroepen door hun 
namen te noemen. Namen die geschreven staan 
op het gedachteniskruisje dat na het overlijden 
in de gedachteniswand wordt geplaatst en later 
aan de familie wordt meegegeven.  
Jarenlang zijn deze gedachteniskruisjes verzorgd 
door Bertha Aalderink.  We zijn blij dat Jantien 
Albers deze taak van haar overneemt. Dank je 
wel Bertha voor de vele namen die je op deze 
manier bij ons in herinnering hebt weten te 
houden. 
 

  Namens de taakgroep p & e, 
  Rita Simonis en Hannie van Boggelen  

 
 
 

Honderd kerstdozen 
 

De dorpsraad van Eefde geeft in deze periode 
aandacht aan mensen in een kwetsbare positie. 
Dit wordt samen gedaan met Eefdese onder-
nemers, vrijwilligers en leerlingen van de basis-
scholen door schoenendozen te versieren en te 
vullen. Ook de Ontmoetingskerk draagt bij. 
Vanuit de gedachte dat we met kerst niet bij 
elkaar kunnen zijn maar wel licht kunnen 
verspreiden hebben 6 dames 100 waxinelicht-
houders ingepakt met 
daarin een lichtje. Aan 
het pakketje zit een 
mooi kaartje met een 
groet voor de feest-
dagen namens de 
Ontmoetingskerk. 
Op deze manier hopen 
we als kerk mensen te 
laten weten dat we aan 
ze denken. 

 

 
          Rita Simonis en Bolina Aalderink 

TAAKGROEPEN 
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Nieuws van de Wereldwinkel Eefde 

Tot onze grote spijt moeten we u een droevige 
mededeling doen. 

Het bestuur meldt het volgende: “De Stichting 
Wereldwinkel Eefde gaat na 35 jaar haar deuren 
sluiten. Ondanks de enorme inzet van alle 
vrijwilligers is het niet gelukt om de dalende 
omzet te stoppen. Corona en weinig perspectief 
heeft ons financieel de das omgedaan. We 
bedanken iedereen voor de klandizie en het 
gestelde vertrouwen en sluiten voorgoed nadat 
onze winkel is leeg verkocht. De opheffingsuit-
verkoop start in de eerste week van januari 
2021”. 

Ik kan daar nog aan toevoegen dat vanaf 15 
december alle kerstartikelen met 50% korting  
worden aangeboden en dat vanaf januari het 
kortingspercentage voor alle non-food artikelen 
50% is. Dus hebt u al eens begerig naar die 
mooie vaas, dat prachtige bronzen beeldje of die 
leuke metalen vogel voor in de tuin gekeken, 
maar was het toch boven de begroting, dan is dit 
uw kans.  

Terwijl het bestuur bezig was om alle te nemen 
maatregelen voor sluiting op een rij te zetten, is 

 

 

 

 
een groepje medewerkers bezig geweest om de 
mogelijkheden van een doorstart te onderzoe-
ken, o.a. door samenwerking met derden. Dat 
heeft enige vertraging opgeleverd, maar is 
jammer genoeg niet gelukt.  

Wij vinden het erg dat er (weer) een winkel in 
Eefde gaat sluiten, dat meer dan 30 vrijwilligers 
hun leuke en zinvolle werk moeten opgeven en 
dat u voor originele en (h)eerlijke cadeaus een 
eindje verder moet zoeken. Voor de producen-
ten, boeren, handwerkslieden en arbeiders, in 
de landen van herkomst is het niet alleen erg, 
maar in veel gevallen een zaak van overleven, als 
er een afzetkanaal verdwijnt. Zeker nu in de 
coronatijd, die hen ook treft. Zij hebben geen 
netwerk, geen regering die met subsidies en 
andere hulp voor hen zorgt om de klappen op te 
vangen. Daarom een dringend beroep op 
iedereen die voor een eerlijke handel wereldwijd 
is: blijf fairtrade producten kopen. Fairtrade 
levensmiddelen zijn gelukkig tegenwoordig in 
alle reguliere supermarkten te vinden en 
cadeauartikelen dichtbij in de fairtrade winkels 
in Gorssel en Lochem of in de WAAR-winkel in 
Zutphen (naast de Hema). 

Zo blijven we toch meewerken aan het uiteinde-
lijke doel van fair trade: een betere derde wereld 
dankzij producten die een leefbaar inkomen 
opleveren voor de producenten en gemaakt 
worden met respect voor mens en milieu.  

Nogmaals: dank voor uw betrokkenheid. 
 

         Maps Adriaanse 

 
 

 

DIVERSE BERICHTEN 



  17 

Kerstbomen 
 

Afgelopen zaterdag (12 december) zijn de kerstbomen aangevoerd en opgetuigd.  

 

Hierbij een foto-impressie. De  binnenfoto’s met de toelichtingen zijn van Eelke Meijer, die er ook 
voor zorgde dat de heren werden voorzien van koffie en thee met iets lekkers. En alles op 1,5 meter 
afstand natuurlijk. 

 

 

De boom binnen: 

 

 

             
   Berend met een mooie bal          Gerrit kan goed versieren                    Bertus naar de top  

 

  

 

 

            
De piek staat erop, en nu weer        Hink en Bertus zijn tevreden                Klaar!  

naar beneden 
  



  18 

en de boom buiten ….  

 

 

 

 

 

 

 

          
Langs de Deventerweg stond                   René Zoerink                            Paul Zoerink 

een mooie  

 

 

 

 

 

 

           
Ik heb mijn wagen volgeladen      Gerrit ter Avest, Johan en Paul   Ook klaar! 

          Zoerink  
  



  19 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Winterleven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IJsdansen 
 

Na de feestdagen liggen de wintermaanden 
voor ons: een periode van het jaar, die we 
noodgedwongen veel binnen doorbrengen; 
misschien nog meer dan anders door de 
corona-maatregels. Hoe waren de winter-
maanden voor u vroeger? Misschien denkt u 
aan de gezelligheid vroeger, samen rond de 
kachel, tijd voor een boek of handwerk. 
Misschien denkt u ook aan schaatsen, sleetje 
rijden, sneeuwballen gooien, de erwtensoep 
langs de ijsbaan, skiën en langlaufen.  

Als kind was ik graag op het ijs. Soms zag ik 
twee oudere mensen op de schaats langs 
komen. Ze zwierden van de ene kant van de 
ijsbaan naar de andere, man en vrouw; ze 
gingen gelijk op, het ene been voor het 
andere, in een soort dans op het ijs. De 
beheersing en souplesse waarmee ze daar 
schaatsten, dwong respect bij me af.  

Misschien kun je het leven wel vergelijken met 
een ijsdans. Het ijs is elke dag anders: soms 
zitten er krassen of breuken in. Het weer is 
ook elke dag verschillend: zon, sneeuw, regen, 
wind. Zoals we het weer niet in de hand 
hebben en de gesteldheid van het ijs, zo  

hebben we als mens op zoveel dingen in het 
leven geen grip. De twee ijsdansers, die ik als 
kind zag rijden, leken onverstoorbaar door te 
zwieren, door te dansen. Ze wisten handig te 
manoeuvreren langs de krassen en breuken in 
het ijs. Het weer leek geen vat te hebben op 
hen. Zo kunnen we als mens ook een leven 
lang elke dag weer oefenen om ook bij 
krassen, breuken, zon, wind en regen in het 
leven door te ´dansen´.  

Het geloof helpt daarbij. In het Bijbelboek 
Spreuken staat: ´Ontzag voor de Heer geeft 
een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen 
een schuilplaats´ (Spreuken 14:26).  

In geloof en vertrouwen dansen we verder. 

 
Ds. Rosemarie 
van der Hucht, 
predikant 
protestantse 
gemeente Didam,  
 

 

 

 

Reageren? Dat kan! 
e-mail: rvdhucht@ziggo.nl 

OVERWEGING  VOOR  JANUARI        WOORD UIT DE REGIO 

 

mailto:rvdhucht@ziggo.nl
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Gezegende kerstdagen en een gezond 2021 in verbondenheid! 

 

 
 

 

 
Iedere 
avond  

Vanaf 15 dec. 
tot de kerst 

Kerstjournaal 19.00 uur,  online vanuit de Ontmoetingskerk 
(via onze website of kerkdienstgemist, zie pag 8) 

Wo   6 jan. Moderamen 

Ma 11 jan. Kerkenraadsvergadering 

Ma 18 jan. Bijeenkomst Kerkenraad 

Di   9 febr. Afstemmingsoverleg Taakgroepen, 19.30 uur Goedhartkamer 

   

 

 
Trouw 11-12-2020 

 

ACTIVITEITEN-AGENDA  december/januari 


