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REKENINGNUMMERS 

Ver. Protestantse Gemeente Eefde  NL79 RABO 0373 7111 15 Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage 

Protestantse Gemeente Eefde  NL12 RABO 0301 4160 87 Collectemunten  

Protestantse Gemeente Eefde, bloemen  NL02 RABO 0322 3025 01 t.g.v.: altijd doel/reden vermelden:  

Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde  NL51 INGB  0006 8605 91 bijdrage kerkvenster 

Diaconie Protestantse Gemeente Eefde  NL79 RABO 0322 3006 30 Ook Verjaardagsfonds 

Concertcommissie  Protestantse Gem. Eefde NL21 RABO 0386 7181 13  

Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden NL37 RABO 0322 365 309 

    PROTESTANTSE  GEMEENTE  EEFDE 
  ONTMOETINGSKERK,  SCHURINKLAAN 1,  7211 DD  EEFDE    

   : 0575 546349    www.ontmoetingskerk-eefde.nl  
   

 
KERKDIENSTEN  
Elke zondag:  10.00 uur.  

Koffiedrinken na de dienst. 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 

Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst  

Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur,  

of eerder. (zie Dienstenrooster) 

 

PREDIKANT    Vacant 
Voor pastoraat bij crisis en rouw kunt u contact opnemen met 

Dhr. J. van Raamsdonk : 513637 

of  Mw. R. Simonis : 474393 

 

KERKENRAAD  
Voorzitter: Mw. T. Drewes  : trix.drewes@xs4all.nl 

: 510512 

Scriba:  Mw. M.E. Adriaanse  : 542808 

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 

 

CANTOR-ORGANIST 
Dhr. N. Jansen  : 06-14867210 

ORGANIST 
Mw. T. Hinloopen     : 06-21563940 

 

KOSTER   
Mw. M. (Margarethe) Massink  : madmassink@kpnmail.nl 

Kosterstelefoon: 06-83159867: uitsluitend kerkelijke zaken. 

 
Coördinatie koffie/thee kerkdiensten: 
Mw. B. Aalderink               06-25516989 

 
COLLEGE VAN  KERKRENTMEESTERS  
Voorzitter: Dhr. E.W. Brouwer  : brouwer.ew@gmail.com 

    : 542430 

Secretaris: Mw. M Dolman- te Loo 

: monique.dolman@outlook.com    : 541318 

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:  

Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink 

: mbocktingPGE@hetnet.nl  : 494009 

 

COLLEGE VAN DIAKENEN  
Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3    : 06-12658924 
Secretaris: Mw. E. Meijer  : eelkehinkmeijer@ziggo.nl : 846638 

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

  

PASTORAAT  EN  EREDIENST  (TAAKGROEP) 
Voorzitter (ouderling): 

Dhr. J. van Raamsdonk 

 : ko.vanraamsdonk@live.nl  : 513637 

 

 

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

OUDERLING 

Mw. H. Roebers-Zwiers : 517391 

    

KERK  EN  SAMENLEVING  (TAAKGROEP) 
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis  
: joopgerda@hotmail.com              : 511232 

 

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST) 
Mw. N. Roeterdink  : roete094@planet.nl                   : 540976 

 

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN)  

EN VERJAARDAGSFONDS 
Mw. R. van Bosheide  : r.vanbosheide@upcmail.nl    : 540296 

 

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

 

COLLECTEMUNTEN 
Mw. C. Brouwer  : carlabrou@hotmail.com  

telefonisch te bestellen : 542430 

Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch  

een afspraak worden gemaakt. 

 

POSTZEGELS EN KAARTEN 
Mw. L. v. Meggelen  : 510812 

 

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

 

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

: hommekrol@kpnmail.nl  

 

KERKVENSTER     
Kopij:: kerkvenster.eefde@gmail.com 

Redactieadres:B. Drewes, Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde : 510512 

Eindredactie: Mw. J. Zoerink  : 06-42514064 

                       Dhr. B. Drewes   

Dupliceren: Mw. Wijkstra, ly.wijkstra@gmail.com : 540220 

 

Bezorging: Dhr. H. Hagelstein : 540208 

Bezorging: digitaal: Dhr. W. Bieleman 

aan- en afmelden: : kerkvensterdigitaal@gmail.com  

 

KERKBRIEF 
SAMENSTELLING: Dhr. W. Volkers   : 512610 

: w.volkers@kpnmail.nl 

   

BERICHTEN VOOR WEBSITE ONTMOETINGSKERK  
: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl 

Beheerder: Dhr.  J.W. Aalderink  : 548830 

 

 
 

 



3 
 

KERKVENSTER  
maart 2020 

 
 

Van de redactie 
 
Als u dit kerkvenster bezorgd krijgt, staan we aan 
het begin van de 40dagentijd. Een tijd van be-
zinning op weg naar Pasen. Verschillende bijdra-
gen in dit Kerkvenster gaan daarover. 
We wensen u een goede 40dagentijd. 
Op weg naar ….. het Licht.   
 
Bij de redactie leefde al langer de wens om de 
opmaak nog wat te verbeteren. Nog meer is met 
kolommen gewerkt en er is een andere letter 
gebruikt. Graag horen we wat u ervan vindt. 
 
Nagekomen bericht: De kerkrentmeesters laten 
weten dat we blij mogen zijn met de toezeggin-
gen Actie Kerkbalans. Bijna evenveel als vorig 
jaar. Nader bericht volgt als alles is verwerkt. 
Hun verzoek: wilt u bij het betalen het nieuwe 
bankrekeningnummer gebruiken? We hebben 
het onderaan op het schutblad rood afgedrukt.    

 

INHOUD: 
 

OVER DE 40-DAGENTIJD    4  
 
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK  5                    

 
DIENSTEN IN DE OMGEVING   6 

 
DE GEMEENTE BIJEEN    6 
 
MEELEVEN      8 
 
KERKENRAAD    10 
 
COLLEGES      10 
 
TAAKGROEPEN    14 
 
DIVERSE BERICHTEN   16

        
ACTIVTEITEN-AGENDA   20 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON: 
 
Kerkvenster is het maandelijkse in-
formatie- en mededelingenblad 
van de Protestantse Gemeente 
Eefde. 
 
Redactie: 
Bolina Aalderink 
Maps Adriaanse 
Hennie van der Burg 
Laura van der Burg (voorblad) 
Annie Nijenhuis 
Anneke Nijkamp 
Arie Zuidema 
 
Eindredactie: 
Boudewijn Drewes 
Jannie Zoerink    :06-42514046 
 
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. H. Hagelstein 
: 540208 
 
Bezorging digitaal: 
dhr. W. Bieleman 
Aan- en afmelden: 
 kerkvensterdigitaal@gmail.com 
 
 
 
 
Volgend Kerkvenster: 
Kopij  kunt u tot uiterlijk maandag 
16 maart 20.00 uur sturen naar: 
 kerkvenster.eefde@gmail.com 
of bezorgen bij het redactieadres 
 
Redactie-vergadering: 
donderdag 19 maart, 9 uur 
Nietploeg: 
donderdag 26 maart 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Theologische reflectie bij het thema van de 40dagentijd 

STA OP, STA STIL 
 

Het thema voor de 40dagentijd 2020 is ‘Sta op!’  Het is een aansporing, een oproep die we 
ook veelvuldig in de Bijbel tegenkomen. Soms als een aansporing van God naar mensen, op 
andere plekken als een roep van mensen naar God. Zo roept David in Psalm 44 naar God uit: 
’Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van Uw trouw’.  
 
 
Aansporing  
In het verhaal in Lucas 8 zegt Jezus: ’Meisje, 
sta op’. Sta op betekent hier in het Hebreeuws 
meer dan alleen de letterlijke beweging van 
het opstaan. Dat zien we terug als we naar 
verschillende Bijbelteksten kijken. Zo zijn 
sommige teksten een aansporing voor iemand 
die de hoop verloren heeft en niet meer weet 
hoe hij of zij verder kan. Denk aan Jozua na 
zijn nederlaag (Jozua 7:10) of aan Elia die on-
der een struik gaat liggen wanneer hij als eni-
ge profeet over is gebleven (1 Kon 19:7). ‘Sta 
op, eet wat’. Kom op, geef niet op. ‘Je ziet nu 
misschien geen toekomst, maar die is er wel’, 
lijkt de boodschap te zijn van de engel van de 
Heer.     
‘Sta op’ klinkt als een gereed maken: er staat 
iets te gebeuren. Sta op, zorg dat je voorbe-
reid bent op wat er komen gaat. Het is de op-
roep om verantwoordelijkheid te nemen in 
bepaalde situaties. Ergens voor staan (of té-
gen opstaan), je stem laten klinken. Als een 
profeet. 
‘Sta op’ heeft in de Bijbel ook te maken met 
genezing en leven en een nieuw begin dat er 
bij God is. 
 
Het kan anders 
In al de facetten van het opstaan lijkt nog iets 
anders mee te klinken. Het is soms een bewe-
ging die ingaat tegen wat je menselijkerwijs 
zou verwachten. Bij tegenslag 
is het makkelijker om bij de pakken neer te zit-
ten. Bij situaties van onrecht en verdrukking  is 
het eenvoudiger om je mond te houden en 
mee te gaan met de massa. Bij ziekte en drei-
gende dood zou je verwachten dat de dood 
het einde is. Maar bij God gaat het anders. 
Ook in de Bijbelverhalen die in de 40dagentijd 
2020 centraal staan, zien we die beweging.  

Waar Gods werkelijkheid doorbreekt in de 
ontmoeting tussen mensen, ontstaat een 
nieuw begin en worden mensen aangespoord  
om op te staan. ‘Sta op’, want het kan anders!  
 
Sta stil 
De 40dagentijd is er ook om stil te staan. En 
dan bedoel ik niet: bij de pakken neerzitten of 
onder een struik gaan liggen omdat we den-
ken dat het allemaal geen zin heeft. Maar wel: 
stil staan als een pas op de plaats om ons te 
bezinnen op ons leven, op onze relatie met 
God en op onze roeping in de wereld. Wat ge-
beurt er in de samenleving? Waar zien we on-
recht en verdrukking? Waar vallen mensen 
buiten de boot? Hoe kunnen we een bondge-
noot zijn voor elkaar, dichtbij en ver weg? 
Neem de tijd om stil te staan bij het lijden en 
de gebrokenheid in de wereld. Zoek niet direct 
naar een oplossing, maar neem de tijd om tot 
je door te laten dringen wat die gebrokenheid 
betekent voor jouw leven, jouw geloof en jul-
lie kerkzijn. Want zonder die bezinning en kri-
tische blik op onze werkelijkheid verliezen we 
focus en verliest ons werk relevantie. 
 
In het spoor van Jezus 
Bij deze bezinning mogen we ons steeds weer 
laten bevragen en inspireren door anderen en 
door elkaar. Alleen samen komen we verder 
en kunnen we elkaar steeds opnieuw aanspo-
ren om op te staan en te gaan in het spoor van 
Jezus. Hij die ons bij uitstek voorleefde wat 
opstaan betekent.  
 
 
______________________________________ 
Dit is een artikel van: 
Inge Landman, projectmedewerker Bijbel bij  
Kerk in Actie; 40dagenmagazine Kerk in Actie.
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Datum en tijd 

 
1 maart               10 uur  

 
8 maart                    10 uur 

 
15 maart     10 uur 

 
Voorganger 

 
Mevr. S. Bijzet, Laren 

 
Ds. S.M.A. Wevers-van 
der Felz, Gorssel 

 
Ds. Joh. Weijenberg, 
Harfsen 

 
Bijzonderheden 

 
1e zondag 40dagentijd 

 
2e zondag 40dagentijd, 
Dienst van schrift en tafel 

 
3e zondag 40dagentijd, 
Biddag v. gewas en arbeid 

Kleur Paars Paars Paars 

 
Diaconale  
collecte 

Kerk in Actie-
Missionair  
Golfstaten: de kracht 
van Bijbelverhalen 

Stichting OKERO Kerk in Actie-Noodhulp 
 
Zuid Soedan: Overleven 
in een burgeroorlog 

 
2e collecte 

 
Oikokrediet 

 
Hospice Zutphen 

 
Kerkinterieur 

Auto - 
Ophaaldienst 

A. Kloosterboer 
Tel. 540204 

Z. ter Mul 
Tel. 517866 

H. Slurink 
Tel. 515446 

 
Koffie/thee-
dienst 
(start 9.15 uur) 

 
Hans van ’t Veld 
Toos van ’t Veld 
Gerda van Zeijts 

 
Homme Krol 
Ymte Groeneveld 
Dirkje Markvoort 

 
Joke Hogenkamp 
Jan Bosma 
Hannie Doevendans 

 

 
Datum en tijd 

 
22 maart 10 uur 

 
29 maart       10 uur 

 

 
Voorganger 

 
Ds. L. Bassa, Voorst 

 
Ds. C. Janssen, Borculo 

 

 
Bijzonderheden 

 
4e zondag 40dagentijd 

 
5e zondag 40dagentijd  

 

Kleur Paars Paars  

 
Diaconale  
Collecte 

Kerk in Actie-
Binnenlands Diaconaat 
Diaconale vakanties 

Kledingactie Te Wierik  

 
2e collecte 

 
Kerkelijk Quotum 

 
Beeld en geluid 

 

Auto - 
Ophaaldienst 

J. Brummelman 
Tel. 540224 

J. Strijker 
Tel. 06 21940742 

 

 
Koffie/thee-
dienst 
(start 9.15 uur) 

 
Krijn Grotentraast 
Toos Nijenhuis 
Paul Zoerink 

 
Piet van den Berg 
Agnes van den Berg 
Dolly Thiemann-Slotboom 

 

 
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde   
 

Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag. 
 

Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst.  
Wilt u dit voor  dienst melden bij de koster?

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK                     MAART 2020 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
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Dienst in Het Spijk 
op maandag 14.30 uur 
02 maart   ds. R.W. Heins  
 
Iedereen is welkom. 
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-
Hoeve. 

 
De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
06 maart    pastor S. Kuipers 
13 maart    pastor J. Havekes 
20 maart    pastor R. Rijk 
27 maart    pastor R. van Veen 
 
Na afloop is er de mogelijkheid samen koffie 
te drinken. 
 

Diensten in De Borkel  
op zaterdag 16.00 uur 
14 maart    mevr. R. Roebers 
28 maart    pastor R. van Veen 

 
Oecumenische middagpauze-diensten,  
elke donderdag  12.15-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
 
05 maart    mevr. ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
12 maart    ds. J. Boer (Ermelo) 
19 maart    mevr. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 
26 maart    pastor V.T.T. ten Bruin 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ontmoet ds. Hannie van Boggelen 
 
Zoals in het vorige Kerkvenster stond, heeft 
ds. Hannie van Boggelen uit Deventer zich be-
reid verklaard om vanaf 1 maart bijstand in 
het pastoraat te verlenen aan onze gemeente 
voor 8 uur per week, zoals hulp in crisissitua-
ties en bij overlijden.  
 
 

 
 
 

 
 
U kunt met haar persoonlijk kennis maken na 
de kerkdienst van 29 maart aanstaande. 
 
Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal 
bezoek, dan kunt u dat aanvragen via de Taak-
groep Pastoraat en Eredienst, in de personen 
van Ko van Raamsdonk, tel. 513637  
of Rita Simonis, tel. 474393. 
 

 

Gevraagd:  
muzikale begeleider van de kerkdien-
sten op Het Spijk 
 
Omdat de vaste organist ons gaat verla-
ten zoeken we iemand die zo nu en dan 
op de 1e maandagmiddag van de maand 
de kerkdiensten op het Spijk muzikaal wil 
begeleiden. Op het Spijk is een piano 
aanwezig.  
Reacties graag naar Henk Mulder, 
0575-520962 of  06-1017 8212 
 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Terugblik op de diensten in januari  
 
Op zondag 26 januari zijn drie nieuwe ambts-
dragers toegetreden tot de kerkenraad: Rita 
Simonis-Verhoeff en Bolina Aalderink, beiden 
ouderling, en Maps Adriaanse, ouderling met 
als bijzondere opdracht het scribaat (voor één 
jaar). Hiervan is al wel melding gemaakt op de 
kerkbrieven in januari, maar nog niet in het 
kerkblad, omdat bij vaststelling van de datum 
van verbintenis het januari-nummer al pers-
klaar was. 
Omdat zij alle drie eerder in onze gemeente of 
een andere gemeente ambtsdragers waren, 
spreken we van verbintenis. Het dienstboek 
van onze kerk spreekt alleen van bevestiging 
als het gaat om gemeenteleden die voor het 
eerst ambtsdrager worden. Er is daarbij dan 
sprake van een wat uitgebreider ‘ritueel’. 
We zijn dankbaar dat zij aantreden en de ker-
kenraad versterken omdat er in de komende 
tijd het nodige te doen is voor kerkenraad en 
gemeente met de vacante predikantsplaats, 
de samenwerking met Gorssel/Epse en het te-
rugtreden van ambtsdragers in de komende 
maanden. 
   Ds. Arie Broekhuis 
 
 
 

Tafel van Hoop  
 
Wat was het weer goed en gezellig zondag 16 
februari bij de Tafel van Hoop, samen met on-
ze dorpsgenoten afkomstig uit Syrië, Afghanis-
tan en Slowakije. 
Dit jaar voor de derde keer. Er waren bekende 
en ook nieuwe gezichten. Ook vanuit Gorssel 
deden mensen mee.  
Er werd gepraat, muziek gemaakt, een verhaal 
in twee talen verteld en natuurlijk lekker gege-
ten van de Arabische en Hollandse gerechten.  
Ondertussen vermaakten de kinderen zich 
prima met tekenen en spelletjes. 
 
Aan het eind kregen we nog een heerlijk stuk 
van een prachtige taart, gemaakt door 
Siamoui (afkomstig uit Afghanistan). Al met al 
een fijn samenzijn. 
                                       Toos van ’t Veld 

Afscheid ds. Hannie van Boggelen van de 
Protestantse Gemeente Harfsen 
 
Eveneens op 26 januari nam ds. Hannie van 
Boggelen afscheid van Harfsen. Zij was offici-
eel aangesteld als  ‘predikant in hulpdienst’, 
maar werd vanzelfsprekend door de gemeen-
te aangesproken als ‘dominee van Harfsen’. 
Ik heb in haar een fijne collega gehad in ons 
geregelde Collegiale Overleg (de gemeenten 
van ‘oud-Gorssel’). Ik denk aan haar warmte 
en aandacht, opgewektheid en creativiteit. En 
altijd  was zij bereid om te vervangen voor 
Eefde bij een vakantie of studieweek. 
Hoe mooi dat zij een doorstart gaat maken in 
onze gemeente op pastoraal terrein. 
 
   Ds. Arie Broekhuis 

 
Het afscheid van ds. Arie Broekhuis. 
 

Op zondag 23 februari namen wij afscheid van  
ds. Arie Broekhuis als onze predikant vanwege 
zijn emeritaat. Deze maart-editie van Kerkven-
ster ‘lag toen al bij de drukker’. In het april-
nummer zal ongetwijfeld op deze gebeurtenis 
worden teruggekeken.     
    De redactie 
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Ingezonden brief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In Memoriam 
 
Gedachtenis aan Dirkje Kappert-Hartink 
 
Op 23 januari is in de leeftijd van bijna 92 jaar 
overleden Dirkje Kappert-Hartink. Zij was de 
weduwe van Hendrikus Kappert die overleed 
in 1985. Vele jaren woonde zij met haar grote 
gezin in Eefde. 
De laatste jaren van haar leven heeft zij ge-
woond op de Borkel in Gorssel. 
Samen met haar kinderen en hun partners is 
het samenzijn ter nagedachtenis van haar 
voorbereid en daarbij was dankbaarheid de 
toon. Ze was een zorgzame vrouw, zachtaar-
dig en vredelievend. Ze moest van aanpakken 
weten in het grote gezin, waar de ouders het 
niet breed hadden. Eén van de kinderen ken-
merkte de jaren  waarin de kinderen opgroei-
den  - de jaren ‘50 en’60 -  als een ‘struggle for 
life’. Creativiteit, soberheid, een moestuin, al-
lemaal elementen die nodig waren om het 
met elkaar te kunnen rooien. 
Nu breekt voor de kinderen een andere tijd 
aan. De zorg voor hun oude moeder is wegge- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

vallen en zij gaan nu hun eigen weg, en een 
andere weg met elkaar. 
In het samenzijn in de aula te Gorssel op 28 
januari lazen we de trouwtekst ‘Uw Woord is 
een lamp voor mijn voet en een licht op mijn 
pad’ (Psalm 119:105) en daarbij woorden uit 
het evangelie van Johannes, waarin Jezus zich 
de Goede Herder noemt. 
Woorden die ons herinneren en voorhouden 
hoe we er voor elkaar kunnen zijn. Mensen 
gedragen door de liefde en inzet van de Eeu-
wige en zijn Zoon die ons tot hoede willen zijn 
en geroepen om voor elkaar een beetje her-
der te zijn in goede en kwade dagen. 
De begrafenis vond aansluitend plaats op de 
begraafplaats te Gorssel. 
 
Correspondentieadres: 
Dick Kappert, Nachtegaalstraat 13 
7211 GM Eefde  
   Ds. Arie Broekhuis 

MEELEVEN 

 
Lieve mensen, 
 
Soms is er een tijd die je ineens overkomt en waar je doorheen gaat omdat 
het niet anders kan. Gelukkig zijn wij nu in de situatie dat vooruit kijken weer 
mag. 
Dan is het ongelofelijk bijzonder en fijn te ervaren hoeveel warmte mensen 
geven. Ondanks alles was het toch een voorrecht dit te mogen ervaren. 
Langs deze weg willen wij daarom iedereen bedanken die op welke manier 
dan ook aan ons heeft gedacht en meegeleefd. 
Dit heeft ons enorm goed gedaan en gesterkt. 
Nogmaals veel dank. 
 
Hartelijke groet, 
Herbert, Annelien, Lieke en Renske van Zeijts 
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In Memoriam 
 

Gedachtenis aan Piet Tollenaar 

 

 
 

Er is een land van louter licht waar heiligen 

heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar 

dicht in duisternis of pijn. (Lied 753) 

 

 

Op 3 februari jl. overleed in de leeftijd van 83 

jaar Peter Tollenaar, Piet, echtgenoot van 

Greet Tollenaar-de Jong. De afscheidsbijeen-

komst op 8 februari in de Ontmoetingskerk 

werd geheel verzorgd door hun kinderen en 

kleinkinderen. Onder grote belangstelling 

vanuit onze gemeente spraken zij woorden 

van herinnering: zij kenmerkten hem als een 

markante persoonlijkheid, levendig, betrok-

ken, actief, bescheiden en toch krachtig. 

 

We mogen dankbaar zijn voor alle inzet die 

Piet Tollenaar aan de dag heeft gelegd voor 

onze gemeente. In de tijd dat in Eefde Gere-

formeerden en Hervormden nog afzonderlijke 

wegen gingen, was Piet in het jeugdwerk on-

bedoeld al baanbrekende arbeid aan het ver-

richten om als geloofsgemeenschappen te  

gaan samenwerken. Wie herinnert zich niet de 

jaarlijkse Mens-erger-je-niet spelletjesmiddag 

in ’t Jolink, het toenmalige dorps- en kerkelijk 

huis, waar later Het Hart zou verrijzen? Deze 

vonden altijd plaats op een zondagmiddag, 

meestal in januari. Piet was daar de animator 

van. 

 

Piet heeft een belangrijke rol vervuld in het 

samengaan van Hervormd en Gereformeerd, 

eind jaren 90 van de vorige eeuw. Hij was 

voorzitter van de kerkenraad en deed dat  

 

 

 

 

 

 

op een voortvarende wijze, altijd met energie 

en humor. Door steeds op zoek te zijn naar 

een oplossing en niet te zuchten onder puzzels 

op het kerkelijk erf. 

Vermeld dient ook te worden dat Piet bij vele 

edities van de Rommelmarkten het organisa-

torisch brein was en ervoor zorgde dat alles 

goed verliep: van ophalen van bruikbare spul-

len van gemeenteleden tot aan het ordenen in 

de stal van de familie Roeterdink en de ver-

koop op de dag zelf. Hij kon ook streng zijn en 

duidelijk in het kerkblad schrijven dat men 

geen spullen zomaar zonder overleg op het erf 

kon achterlaten. 

 

Hij was graag onder de mensen, bij de Harmo-

nie, in de kerk en op zovele andere plaatsen, 

niet in de laatste plaats met Greet, zijn gezin  

en familie, waarover hij altijd met warmte en 

dankbaarheid sprak. 

Onze dank gaat natuurlijk evenzeer op deze 

plaats uit naar zijn vrouw Greet die hem in dit 

alles heeft gesteund. 

Mogen de herinneringen aan Piet met dank-

baarheid en vrede zijn vervuld. 

 

Correspondentieadres:  

Beeklaan 18, 7211 GB Eefde. 

          

        Ds. Arie Broekhuis
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Gemeenteleden elders en weer thuis: 
Mevrouw C. Poesse-Tuitert is weer thuis na verblijf in het Deventer ziekenhuis. 
De heer H. Nijenhuis verblijft op de Lunette, afdeling Bastion. 

 
Komen en gaan – mutaties t/m 18 februari 2020 
Uitgeschreven: 
De heer J.L.G. Thieman, Yserenstraat 31, 7211 BV, Eefde. 
 
Vertrokken:  
De heer F. Morsink, Teenkweg 6, 7211 EV, Eefde. 
 

Overleden: 
Op 23 januari 2020: Mevrouw D. Kappert – Hartink, Hoofdstraat 61A , 7213 CS,  Gorssel. 
Op 3 februari 2020: De heer P. Tollenaar, Beeklaan 18, 7211 GB, Eefde.   
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  
 
          Gert Kale 
 
 
 
 

 
 
Uitnodiging voor het Gemeentegesprek na de kerkdienst op zondag 1 maart 
 
Op 1 maart hebben we na de kerkdienst een gemeentegesprek. U wordt daarvoor van harte  
uitgenodigd. We kunnen met elkaar terugblikken op zondag 23 februari, de dag waarop we als  
gemeente afscheid namen van ds. Arie Broekhuis en we blikken vooruit: ”hoe gaan we verder?” 
 
       Namens de Kerkenraad, Trix Drewes 

 
 
 
 
 

Diaconie 
 
Collecteopbrengsten: 26 januari € 186,20 Plaatselijke Diaconie 
    02 februari   € 108,15 Kerk in Actie Werelddiaconaat 
 

Collectedoelen in de veertigdagentijd  
 
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Dia-
conie 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.  
 

KERKENRAAD 

COLLEGES 

mailto:g.kale@versatel.nl
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Veertigdagentijd:  26 februari  - 11 april  
Het thema van Kerk in Actie in 2020 is:    Sta op! Leef vanuit geloof, hoop en liefde. 
 

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe 
naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op’ te-
gen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. 
Hij gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar 
de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop: we mogen iedere dag weer 
opstaan uit alles wat ons neerdrukt. 
Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van 
Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleg-
gen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg. Sta op! Daarom 
komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, 
aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke 
omstandigheden. Doe mee, kom in beweging. Sta op! 

 

 
Zondag 1 maart                                                                                                                                                                                               
Kerk in Actie - Missionair 
Golfstaten: de kracht van Bijbelver-
halen 
Hoewel het aantal christenen in 
het Midden-Oosten in rap tempo 
afneemt, is een tegenovergestelde 
trend zichtbaar in de Golfstaten. 
Hier groeit de kerk door de grote 
toestroom van arbeidsmigranten 
uit landen als India, Nepal en de Fi-
lipijnen. De meesten van hen zijn 
ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze 
graag meer leren over de Bijbel. 
Kerk in Actie traint voorgangers in 

de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling 
worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De ar-
beidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verha-
len. Bemoedig hen met deze collecte. 
 
Zondag 8 maart 
OKERO 
De Stichting OKERO is begonnen als een 
particulier initiatief van een Gorsselse 
studente. In 1998 ging zij voor haar afstu-
deeronderzoek (als student aan de Wa-
geningen Universiteit) vier maanden naar 
Kisii in Kenia. Geraakt door de (erbarme-
lijke)  situatie van weeskinderen daar, be-
sloot zij na terugkomst in Nederland met 
enkele anderen om Stichting OKERO op te 
richten.  Doelstelling van Okero is wees-
kinderen in Kenia de kans te bieden om 
goed onderwijs te kunnen volgen. Dit 
omvat het hele traject van basisschool tot 
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en met een gerichte beroepsopleiding of een eventuele universitaire studie. Om dit mogelijk te ma-
ken wordt vanuit de stichting financiële ondersteuning gegeven voor de kosten van scholing en stu-
die, maar ook voor de bijkomende kosten, zoals medische verzorging, schooluniformen, boeken en 
de kosten van de verzorging tijdens de vakanties.  
Door deze ondersteuning krijgen de jongeren de mogelijkheid een opleiding te volgen, zodat zij een 
betere toekomst tegemoet gaan. Ook zijn er contacten met ‘Kisii Special School’. Dit is een lagere 
school voor gehandicapte kinderen met meer dan 100 leerlingen. Daar worden vooral onderhouds-
projecten bekostigd die niet door de overheid worden betaald. 
Belangrijkste bron van inkomsten is een grote groep trouwe donateurs en giften. 
Stichting Okero. Rek. nr.  NL31 ABNA 0518 755 614. Zie ook www.Okero.nl 
 

Zondag 15 maart 
Kerk in Actie - Noodhulp 
Zuid-Soedan: Overleven in een 
burgeroorlog.      
De burgeroorlog in Zuid-
Soedan is nog niet voorbij, 
maar veel mensen proberen 
het gewone leven weer op te 
pakken. Samen met de lokale 
kerk helpt Kerk in Actie boe-
ren en boerinnen om hun ge-
zinnen dagelijks te kunnen 
voeden. Ze krijgen gereed-
schap en goed zaaizaad. Ook 
krijgen boerinnen training in 
zeep maken, waardoor ze een 
eigen inkomen verdienen en 
hun kinderen naar school 

kunnen gaan. Met deze collecte geven we hen hoop voor de toekomst. 
 
 

Zondag 22 maart 
Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat,  vakantieweken 
Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een 
week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die 
zorg en begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag 
en nacht klaar om deze gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Kerk in Actie steunt het werk 
van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.  
 

Zondag 29 maart 
Kledingactie Te Wierik 
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar een actie 
voor het inzamelen van tweedehands kleding, overig textiel en verbandmiddelen. Dit gebeurt in sa-
menwerking met de familie Te Wierik in Lochem. Zij beschikken over verschillende contacten in Po-
len, Roemenië en Oekraïne. Dit betreft ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in te-
huizen. De familie Te Wierik gaat zelf naar de adressen toe en werkt samen met de Stichting ‘Zending 
over Grenzen’ te Almere. Deze stichting heeft partners in kerken in Roemenië, Bulgarije, Moldavië, 
Oekraïne en Albanië, dus alles krijgt een goede bestemming. Indien men tussendoor kleding of ande-
re spullen kwijt wil, dan kan dat rechtstreeks worden afgegeven. Ook als er een huis ontruimd moet 
worden, kunnen zij daarvoor zorgen (tel. 0573-254992). De collectegelden worden gebruikt voor o.a. 
opslag- en transportkosten. 

http://www.okero.nl/
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Inzameling van de kleding voor de Kledingactie Te Wierik 
De Diaconie houdt op 4 april de voorjaarskledingaktie. Tussen 10 en 12 kunt u kleding afgeven in de 
hal van de Kerk. Ook in Het Spijk is een inzamelpunt bij de trap bij de brievenbussen. 
Omdat de Pasman Manege ook kleding inzamelt, gaan we dit jaar een verdeling maken. 
Hoe dat gaat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. 
Let u ook op de huis-aan-huis bladen.    Namens de Diaconie, Toos van ’t Veld 
 
 

Werkgroep Duurzaamheid 
 

Duurzaamheid in de praktijk 
Steeds meer wordt duidelijk dat onze huidige manier van leven een bedreiging voor het klimaat, mi-
lieu, etc. vormt. Het goede nieuws is dat er op veel fronten initiatieven worden gestart, die een meer 
duurzame samenleving nastreven. 
Mede naar aanleiding van de peiling die recent is gehouden, heeft de werkgroep van de beide Diaco-
nieën in Eefde en Gorssel/Epse besloten een interessante avond te organiseren. Deze avond is be-
doeld voor gemeenteleden en ook voor alle overige belangstellenden in onze dorpen en in de regio. 
Op donderdag 26 maart a.s. om 20:00 uur is er een informatieavond in Gorssel, waarbij twee prak-
tijkvoorbeelden uit de regio laten zien wat er zoals mogelijk is. De thema’s zijn Duurzame Landbouw 
en Duurzame Voeding. 
In het volgende Kerkvenster zullen de details van het programma worden gepubliceerd. 
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst die zal plaatsvinden in de Protestantse Kerk aan 
de Hoofdstraat 27 in Gorssel. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. 
Noteer alvast de datum. Graag tot ziens op 26 maart in Gorssel !  
 
Onlangs heeft er een doos in de kerk gestaan waar u uw ideeën in kon doen over Duurzaamheid. 
Er hebben in totaal 11 mensen gereageerd. 7 mensen uit Eefde en 4 mensen uit Gorssel. 
Hartelijk dank aan iedereen die het formulier heeft ingevuld! 
        De werkgroep Duurzaamheid 

 
  Overzicht van de uitkomsten van de enquête duurzaamheid: 

5 mensen kiezen ervoor een informatief dagdeel te organiseren over het thema duurzaam-
heid en daarvoor een spreker uit te nodigen. 
3 mensen kiezen dan voor  het thema duurzame kleding, 3 voor circulaire landbouw en 4 
voor een duurzame voedselketen. Het aanleggen van een bijenlint in onze dorpen is 5 keer 
gekozen en 3 mensen willen de kerk in Eefde nog groener maken. In Gorssel heeft 1 persoon 
gekozen om te gaan voor een Groene kerk. 
Verder willen twee mensen graag zelf koekjes bakken (geen verpakkingen meer) en er is ie-
mand die graag Trajectum hierbij wil betrekken.  
2 mensen willen vaker mensen meenemen in de auto als je ergens naar toe gaat en 4 men-
sen zouden wel regelmatig een weggeefwinkel (ruilmarkt) willen organiseren met spullen die 
je over hebt.  
3 personen kiezen voor een openbare boekenkast op het kerkplein. Voor het schoonhouden 
van de omgeving met een groep mensen kiezen 2 mensen en 2 personen kiezen ervoor om 
oude uitgebloeide bloembollen in te zamelen en op een vergeten plekje te zetten in de kerk-
tuin. 
Ook is door 2 personen ervoor gekozen te investeren in duurzaam beleggen en dan met een 
link naar Oikocredit.  
Verder is genoemd dat het afval beter moet worden gescheiden, dat we moeten nadenken 
over wat te doen als straks het gas duurder wordt en dat we de Jumbo zelf moeten benade-
ren als het gaat om het gebruik van plastic (tasjes). Ook is er iemand die wil dat we meer 
doen met Fair Trade. 
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Taakgroep Pastoraat & Eredienst 
 
Crisispastoraat door ds. Hannie van Boggelen 
Vanaf 1 maart is ds. Hannie van Boggelen binnen 
onze gemeente beschikbaar voor pastoraat bij 
crisis en rouw. 
Als u een beroep op haar wil doen voor een ge-
sprek, dan kunt u dit aanvragen via één van de 
ouderlingen pastoraat: 
Rita Simonis, tel. (0575) 474393 of 
Ko van Raamsdonk, tel. (0575) 513637.  
Na de kerkdienst op 29 maart kunt u persoonlijk 
kennis maken met ds. Van Boggelen. 
 
Kalligraferen gedachteniskruisjes 
Bertha Aalderink heeft in de afgelopen jaren met 
grote toewijding het kalligraferen verzorgd van 
de namen van overledenen op de gedachtenis-
kruisjes. Zij heeft aangegeven hiermee te moe- 
 

 
ten stoppen. Bertha, hartelijk dank voor het 
mooie handwerk dat je zo trouw hebt verricht. 
De taakgroep Pastoraat & Eredienst is nu op 
zoek naar iemand, die het kalligraferen van Ber- 
tha wil overnemen.  
Aanmelden graag bij Ko van Raamsdonk, ouder-
ling pastoraat, tel. (0575) 513637. 
 
Bestellen huispaaskaars 
Pasen nadert al weer met rasse schreden. Na het 
emeritaat van ds. Arie Broekhuis neemt de taak-
groep Pastoraat & Eredienst de zorg op zich van 
het bestellen van de Paaskaars 2020. Zoals ieder  
jaar kunnen gemeenteleden ook een huispaas-
kaars bestellen. De bestelling van de huiskaars 
loopt via Ko van Raamsdonk, ouderling pasto-
raat, tel. (0575) 513637.

 
 
Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie 
 
We bereiden ons voor op het Paasfeest 
 

Op Aswoensdag, 26 februari begint 
de voorbereidingstijd op het Paas-
feest, de vastentijd.  
In onze gespreksgroep  “Dat wat 
raakt “ hadden we vorig jaar tijdens 

de vastentijd een gesprek met elkaar over ‘vas-
ten’. Wat is dat eigenlijk en hoe schenken wij 
daaraan aandacht?   
 
In de groep ontstond het idee in de vastentijd 
activiteiten te organiseren. Aswoensdag kan de 
start zijn van een periode van vasten. Een perio-
de van ‘soberder’ leven maakt het mogelijk om 
je bewust voor te bereiden op het Paasfeest.  
We hopen dat het doen van activiteiten ons zal 
helpen om dat bewust te doen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De activiteiten zien er als volgt uit: 
 

26 februari : een sobere broodmaaltijd  
04 maart     : kaarsen decoreren 
11  maart    : een verhaal over loslaten 
18  maart    : een sobere broodmaaltijd 
25  maart    : een voorjaarsstuk maken 
01  april       : muziek passend in de 40dagentijd. 
 
Alle activiteiten kunnen aangevuld worden met 
meegebrachte gedichten, verhalen en voorwer-
pen passend in deze tijd. Dit alles vindt plaats in 
de Goedhartkamer: de broodmaaltijden zijn om 
17.30 uur, de overige om 15.00 uur. 
Op de zondagse kerkbrieven vindt u verdere in-
formatie.   
Doet u mee? Wij  zien er naar uit! 
 
Trudy Aalderink, Riek Arnoldus, Trix Drewes en 
Rie Roebers 

  

TAAKGROEPEN 
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75 jaar bevrijding: Bonhoeffer  
 
Een landelijke ontmoetingsdag in Culemborg, 
een lezing in Gorssel en een tentoonstelling in 
Eefde in de Ontmoetingskerk   
 

    
    
 

Bonhoeffer, verrassend actuele theoloog uit het 
verzet 
Volgend jaar herdenken en vieren we dat de 
tweede wereldoorlog 75 jaar voorbij is. Er zullen 
in ons land veel momenten van herdenking en 
viering zijn. In Gorssel staan we stil bij de nala-
tenschap van de beroemde theoloog en ver-
zetsman Dietrich Bonhoeffer (1905-1945). Vlak 
voor de bevrijding, op 9 april 1945, werd hij op-
gehangen. Hij laat een indrukwekkend oeuvre 
achter waaronder zijn geestelijk testament Ver-
zet en Overgave. We zijn zeer verheugd dat Prof. 
dr. Edward van ’t Slot, hoogleraar te Groningen 
en voorzitter van de Nederlandse afdeling van 
het internationale Bonhoeffer gezelschap, met 
ons wil stilstaan bij de betekenis van deze theo-
loog en verzetsman. 
Plaats: Protestantse Kerk te Gorssel, Hoofd-
straat 27 
Tijd: dinsdag 24 maart 2020 om 20.00 uur 
Inlichtingen: Herbert Wevers, tel.0653806044 
 
Tentoonstelling 
Op de zondagen 5, 19 en 26 april is in de Ont-
moetingskerk Eefde een expositie van schilderij-
en naar aanleiding van “75 jaar Bonhoeffer”. 
Zie programma Ontmoeting en Inspiratie, voor-
jaar 2020. 

https://www.deroosvanculemborg.nl/events/bonhoeffer75-landelijke-afsluiting 
 
 

 
Kerktuinwerkgroep 
 
Tweede bloei voor uw bloembollen 
Na een natte en warme winter zonder sneeuw 
en ijs merken we dat het toch al voorjaar wordt. 
De sneeuwklokjes en krokussen bloeien al volop 
en hier en daar ook al narcissen. Heeft u ook 
potjes met bloeiende bollen in huis en doet u 
daar niets meer mee als ze uitgebloeid zijn? De 
tuingroep van de kerk wil ze graag een tweede 
bloei geven en zo de kerktuin in het voorjaar   
wat opvrolijken. U mag uw uitgebloeide bollen in 
het hoekje achter de containers zetten. 
De tuingroep zorgt dan dat ze geplant worden 
en dan hopen we dat we volgend jaar weer van   
de bloei kunnen genieten. 

 

  

  
 Namens de tuingroep hartelijk dank,  
 Trudy Aalderink en Toos van ’t Veld  
  
 
 

https://www.deroosvanculemborg.nl/events/bonhoeffer75-landelijke-afsluiting
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Nieuws van het Nederlands Bijbel-
genootschap  
 

40 dagen tussen hemel en aarde 
Waar sta ik? Waar verlang ik naar? Wat houdt 
mij van binnen bezig? In de weken voor Pasen 
– de Veertigdagentijd – stellen veel mensen 
zich dit soort vragen. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt 
een gratis boekje beschikbaar om je daarover 
te bezinnen aan de hand van het evangelie 
volgens Mattheüs: Overbruggen – 40 dagen 
tussen hemel en aarde. 

 
Volgens Mattheüs benadrukte Jezus keer op 
keer: “Het koninkrijk van de hemel is nabij”. 
Jezus laat daarmee zien dat de hemel het ijk-
punt is voor ons leven op aarde. Pasen – Jezus’ 
opstanding – is de gebeurtenis bij uitstek die 
de kloof tussen hemel en aarde overbrugde. 
Maar wat merken we daar nú nog van? En hoe 
kunnen ook wij bruggen slaan naar ande-
ren? Overbruggen helpt je om stil te staan bij 
dit soort vragen. 
 

Inhoud en verkrijgbaarheid 
Overbruggen bevat een Bijbelleesplan voor de 
Veertigdagentijd vanaf Aswoensdag, 26 febru-
ari. Iedere dag is er een korte uitleg bij een 
passage uit Mattheüs. Ook krijg je een vraag 
mee om wat je gelezen hebt met je leven te  
verbinden. Verder bevat het boekje een inter-
view met migrantenvoorganger en Theoloog 
des Vaderlands Samuel Lee, en een achter-
grondartikel over de verbinding die Jezus legt 
 

 
 
tussen hemel en aarde. Vanaf Aswoensdag  
kan het leesplan ook digitaal gevolgd worden 
via de gratis NBG-app Mijn Bijbel. 
 

Podcast Dagvers 
Wie liever luistert dan leest, kan Dagvers vol-
gen, de recent gestarte dagelijkse NBG-
podcast. Dagvers is een manier om dagelijks 
met de Bijbel bezig te zijn. In de Veertigdagen-
tijd gaat Dagvers onder meer over de bevrij-
ding van de Israëlieten uit Egypte en over Pre-
diker, die nadenkt over de zin van het leven. 
Telkens wordt er verband gelegd met het le-
ven en sterven van Jezus. De podcast kun je 
vinden via Spotify, Google en Apple podcast. 
 

Eerste peuterbijbel van Nederlandse bodem 
Op 12 februari jl. is voor het eerst een bijbel 
speciaal voor Nederlandse peuters versche-
nen: Mijn Peuterbijbel. De bijbel bevat verha-
len voor de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
‘Peuters zijn onbevangen en staan open voor 
verhalen, ook uit de Bijbel. Maar een kinder-
bijbel die dicht bij de Bijbel blijft én past bij de 
leefwereld van Nederlandse peuters, was er 
nog niet’, zegt schrijfster Melanie van de Peut. 
‘Wil je aan peuters uit de Bijbel vertellen, dan 
is het de kunst om bij hen aan te sluiten. Ze 
houden van structuren en rituelen, zoals een 
vast voorleesmoment. Hun concentratieboog 
is kort, dus bracht ik elk verhaal terug tot een  
paar zinnen. Verder hebben we interactieve 

 

DIVERSE BERICHTEN 

https://open.spotify.com/show/2vxX9q6ZMe1zzQfdNnKjlo?si=oK6Om6dGSQW9Xy0cFjt1-Q
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS83MTk4MjAucnNz
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/dagvers/id1491925968
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elementen toegevoegd, zodat de peuters ge-
prikkeld worden om te reageren. Met kleuren, 
vragen, een liedje of een opdracht roepen we 
reactie op, zodat je als ouder merkt wat bij het 
kind aankomt. Bij het kerstverhaal bijvoor-
beeld kunnen ze samen met Jozef op de deu-
ren in Nazareth kloppen.’ 
 
Kleine en grote Peuterbijbel 
Mijn Peuterbijbel werd voorafgegaan 
door Mijn Kleine Peuterbijbel, een stevig kar-
tonboekje met 7 Bijbelverhalen dat de peuters 
zelf kunnen vasthouden en bekijken. Deze 
peuterbijbels leggen een goede basis voor een 
opvoeding met de Bijbel. Met deze uitgaven 
heeft het NBG een compleet palet aan Bijbels 
voor kinderen van 0-12 jaar, van Babybijbel 
tot Samenleesbijbel. Mijn Peuterbijbel is voor 
€ 26,50 verkrijgbaar in de christelijke boek-
handel en via shop.bijbelgenootschap.nl. 
 
 

Uitnodiging 
Ontmoetingsdag Kerk en Israël. 
Dinsdag 10 maart 2020, in de synagoge van 
Dieren, Spoorstraat 34 
 

Programma: 
10.00 uur    Ontvangst met koffie/thee 
10.30 uur    Welkom door de voorzitter ds. Henk 
       Boonen 
10.40 uur    Rabbijn en docent Tamarah Benima  
       Thema: De levenskunst van de Joodse     
       Beschaving  
       Dit thema is de ondertitel van het door   
       Tamarah Benima geschreven boek:  
       ‘Joodser dan dit krijgt u het niet’ 
12.30 uur     Lunch in Villa Veertien, Noorderstraat 
       14,  6953 CE Dieren 
13.45 uur     Mevrouw Mendel-Volgers vertelt over 
        de Liberaal  joodse gemeente Midden-
        Gelderland 
14.45 uur     Afsluiting 

 
De dag staat open voor alle belangstellenden. 
De kosten voor deze dag zijn  € 25,- (inclusief 
lunch, koffie/thee), ter plaatse contant te vol-
doen. 
Wij gaan ervan uit dat u dit kunt declareren of 
zelf kunt betalen. Voor wie dit bedrag een be-
zwaar is, laat het weten en schroom niet om 
toch te komen. 
 

Aanmelden vóór 1 maart 2020, bij 
j.zoelen56@upcmail.nl /  tel. 0575 844328 
Vragen? : ds. Henk Boonen 
h.boonen@hccnet.nl  / tel. 0313-414160.  
Als u met de auto komt verdient het de voor-
keur om gratis te parkeren bij NS- en bussta-
tion Dieren (grote parkeergarage aan de ach-
terkant van het station). In de straten rondom 
de sjoel is beperkt gelegenheid tot parkeren. 
Het NS station ligt op enkele minuten lopen 
vanaf de sjoel: de Spoorstraat ligt schuin te-
genover het station aan de voorkant. 
 
Namens de Classicale Werkgroep Kerk & Israël 
Gelderland Zuid en Oost,  
 ds. Fini van Zoelen, contactpersoon
 ds. Henk Boonen, voorzitter 
 

 

Dagelijkse bezinningsmail in de 
40dagentijd 
 

In de periode van 26 februari tot en met 13 
april willen wij: Eveline Struijk, predikant van 
de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken 
en Marga Engelage, pastoraal werkster van de 
parochie HH. Twaalf apostelen, u via de mail 
iedere dag een gedachte, beeld, lied of inspi-
rerende tekst aanreiken. 
 
Bent u geïnteresseerd? 
Geef u dan op bij www.12apostelen.nl  
Bij doorklikken op “Oikomeneachterhoek” 
(onderaan de voorpagina) vindt u het opgave-
formulier. Na aanmelding ontvangt u elke dag 
een bezinningsmail in uw postvak. 
 
Wie in het afgelopen jaar ook de bezin-
ningsmails in de Adventtijd heeft gekregen, 
hoeft zich niet opnieuw aan te melden. 
 

Hebt u geen computer/emailadres, maar wilt 
u wel deze bezinnende teksten ontvangen? 
Misschien kunt u uw zoon, dochter of 
vriend(in) vragen de mail te ontvangen en 
voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding 
dan zowel uw eigen naam en woonplaats 
doorgeven, alsook het emailadres waarnaar 
we de mail zullen sturen? 
 

We zien uit naar jullie aanmeldingen! 
Marga Engelage en Eveline Struijk 
 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/mijn-peuterbijbel/
mailto:j.zoelen56@upcmail.nl
mailto:h.boonen@hccnet.nl
http://www.12apostelen.nl/
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Nieuws van de Wereldwinkel Eefde   
Wereldwinkel Eefde 35 jaar 
 

Over de actie die we op de stichtingsdag 22 
februari jl. hielden hebt u waarschijnlijk wel in 
de krant gelezen. In de loop van het jaar ko-
men er nog meer acties, die we hopelijk op 
tijd in Kerkvenster kunnen aankondigen. 
Toen de Stichting Eefdese Wereldwinkel in 
1985 werd opgericht was mevrouw Van der 
Meulen, één van de oprichters, al enige jaren 
actief met de verkoop van fairtrade (Max Ha-
velaar) koffie uit haar fietstas. Daarmee reed 
ze rond in het dorp en ook werd regelmatig in 
de Ontmoetingskerk en het Witte kerkje na de 
dienst koffie verkocht door de jongeren van 
de jeugddienstcommissie. Nu werken de ca. 
35 vrijwillige medewerkers vanuit een mooie 
winkel aan de Schoolstraat 17A. Na een grote 
renovatie in 2017 is de inrichting onlangs weer 
aangepast aan de laatste eisen van deze tijd.  
Het doel van de winkel is nog steeds hetzelf-
de: de levensomstandigheden verbeteren van 
arme producenten in derdewereldlanden door 
eerlijke handel, met respect voor de mens en 
zo min mogelijke belasting voor het milieu. 
Dat betekent naast een eerlijke prijs ook lang-
durige contracten, advies aan en ondersteu-
ning van de producentenorganisaties. 
Het assortiment beslaat intussen naast food-
producten ook talloze non-food cadeau-
artikelen in diverse prijsklassen, die elke paar 
maanden worden aangevuld en vernieuwd. 
Ieder product heeft zijn eigen verhaal en is 
vaak handgemaakt door een familie of door 
kleine bedrijfjes uit Zuid-Amerika, Afrika en 
Azië. Een mooi voorbeeld is Sjaal met Verhaal, 
waar vrouwen uit Nepal en India sjaals en an-
dere kleurrijke accessoires maken uit vilt. Die 
krijgen deze maand extra aandacht. Ook leven 
we toe naar Pasen. De paasrepen met nieuwe 
smaken en de paaseitjes van Tony Chocolo-
nely staan al in de winkel. 

De Wereldwinkel Eefde blijft de mode in de 
gaten houden en speelt in op trends met vilt-
producten, muur- en tuindecoraties en mo-
derne sieraden, sjaals en tassen.  
Extra aandacht is er voor producten gemaakt 
uit gerecyclede materialen en op verzoek ver-
pakken de vrijwilligers alles feestelijk in of ma-
ken ze pakketjes op maat.  
Met steeds aanpassingen aan de eisen van de-
ze tijd hopen de vrijwilligers, met de steun van 
veel klanten, nog lang in Eefde te kunnen 
meewerken aan een rechtvaardiger wereld. 
 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 
10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 
uur. Telefoon 518662. Bezoek onze website: 
www.wereldwinkeleefde.nl. Volg ons ook op 
facebook voor het laatste nieuws: wereld win-
kel Eefde. 
 
 

 
Correctie postzegels en kaarten 
 

In de vorige editie van Kerkvenster stond een 
stukje over het inzamelen van postzegels en 
kaarten. Daar is een hinderlijke fout in geslo-
pen: de jaarlijkse opbrengst van de landelijke 
inzameling voor Kerk in Actie Zending en de 
GZB is natuurlijk geen € 30.00, maar was in 
2018 bijna € 29000 ! Dit is wel samen met de 
mobieltjes en inktpatronen, maar nog steeds 
is het aandeel van de postzegels het grootst 
en dus zeker de moeite waard.  
Ook vergat ik te melden dat er bij het legen 
van de vorige inhoud een prachtig geschenk 
zat: een sigarendoosje, van binnen met karton 
precies op maat gemaakt voor postzegels. Het 
zat vol met gesorteerde en afgeweekte hele 
oude zegels van 1 en 2 cent enz. Hoeveel lief-
devolle uren zouden daar in zitten? Deze ge-
ver extra hartelijk dank.  
Namens Lenie van Meggelen,   
 
   Maps Adriaanse 

 

 
 

http://www.wereldwinkeleefde.nl/
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De Harmonie in actie 
 

Compost en potgrond - actie 
 
Samen muziek maken, dát is natuurlijk de 
grootste passie van de muzikanten van 'de 
Harmonie' Gorssel-Eefde. Toch draaien ze ook 
hun hand niet om voor andere activiteiten zo-
als slepen en sjouwen met compost en pot-
grond. 
Met trekkers en wagens vol zakken met deze 
tuinbenodigdheden zullen ze op de zaterda-
gen 29 februari en 14 maart door respectieve-
lijk de Gorsselse en Eefdese straten rijden. 
Wat is er nu makkelijker dan deze zware arti-
kelen voor de deur afgeleverd krijgen...? Zodra 
de lente zich doet gelden kunt u gelijk in de 
tuin aan de slag.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Woont u in het buitengebied, wilt u er niet 
speciaal voor thuis blijven of bent u bang de 
actie te missen dan kunt u nú al bestellen via 
telefoonnr. 0653162422 of op 
info@deharmoniegorsseleefde.nl 
 
De compost en potgrondzakken kosten € 5,- 
en bij afname van 10 stuks krijgt u er eentje 
gratis. 
Dit jaar zijn er ook weer koemestkorrels in het 
assortiment. De prijs ervan bedraagt € 17,00. 
Met de opbrengst van deze actie zorgt u er-
voor dat er nóg meer muziek gemaakt kan 
worden en “de Harmonie” een gezonde ver-
eniging blijft.  

 
 
Harmonie gaat op de Spaanse tour 

De Harmonie Gorssel-Eefde heeft weer een 
mooi concert op het programma staan. Op 
zondagmiddag 1 maart gaat er vooral Spaans 
getinte muziek klinken in de Ontmoetingskerk 
te Eefde. 
Onder leiding van de enthousiaste gastdiri-
gent Joop Boerstoel komt de muzikale passie 
bij De Harmonie helemaal los. Romantiek en 
dans, de luisteraar gaat het allemaal ervaren. 
Van flamenco naar tango met een heuse bole-
ro en een vleugje paso doble tussendoor. Je 
waant je in Andalusië. Ook de muzikale jeugd 
en gastmedewerkers zullen de Spaanse accen-
ten versterken. Orkest, jeugdorkest en 
(blok)fluitgroep nemen de luisteraar muzikaal 
mee op reis naar het Zuidwesten van Europa. 
Spanje, een land dat zich kenmerkt door zeer 
uiteenlopende culturen, talen, eetgewoonten 
en klimaten. Prachtige muziek, dans en wijn. 
Het concert van 1 maart bevat diverse van de-
ze ingrediënten. Op het programma o.a. de ‘El 
Bolero de Carmelo’ van Ferrer Ferran, ‘El Cid’ 
(Een Spaanse ridder) van Bert Appermont. Een 
solo voor altsaxofoon en orkest, met als solis-
te Dieuwertje ten Brinke. Een echte paso do-
ble mag en zal natuurlijk ook niet ontbreken. 
Maar er is ook ander “vuurwerk” te verwach-
ten: de historische (vulkanische) eruptie  van 
de Vesuvius bij Pompeï is op een werkelijk 
prachtige wijze gecomponeerd! De klankkleu-
ren van De Harmonie komen bij dit stuk uit-
stekend tot zijn recht. 
 
Voor slechts € 5,- kunt u getuige zijn van dit 
bijzondere concert. De deuren van de kerk 
gaan om 14.00 uur open. Het concert begint 
om 14.30 uur en zal ongeveer tot 16.00 uur 
duren met daarna een drankje.

  

mailto:info@deharmoniegorsseleefde.nl
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Koffieconcert 8 maart 
 

Het eerstvolgende koffieconcert wordt op 8 
maart gegeven door het Symfonisch Blaasor-
kest Gaanderen. De vier klarinettisten treden 
regelmatig op in de regio. Zo waren ze in de-
cember te horen in de kerk in Hummelo in de 
concertreeks van HRFSTWND.  
In de serie koffieconcerten speelden ze niet 
eerder. Een primeur dus. Het viertal speelt 
een programma met 8 korte werken, waarop 
het ensemble tijdens het concert zelf de nodi-
ge toelichting geeft. Nadere informatie leest u 
in de week voorafgaand aan het concert in de 
lokale pers en hoort u bij de lokale radio-
omroep Achterhoek FM. Zoals gebruikelijk 
staat de koffie klaar om 11.15 uur, waarna het 
concert  om 11.30 uur begint.  
Denk om de collecte bij de uitgang! 
 
Even terug kijken is ook de moeite waard. In  
februari combineerde Evert Jan de Groot een 
bezoekje aan zijn ouders tegenover de kerk 
met een pianorecital in de kerk. Een optreden 
dat het predicaat “van hoog professioneel ni- 

 
 
 
 

veau” zeker toekomt. Wij hopen hem in de 
toekomst vaker te mogen horen.   
 
In april staat  in verband met de vele paas-
concerten geen koffieconcert op het pro-
gramma. We hopen u op de derde zondag van 
mei – op de 17de – weer te mogen ontvangen 
voor het volgende concert, waarover u te zij-
ner tijd meer leest en hoort. 
 
Namens de concertcommissie, Koos Ornée  
 
 

 

 

Zo 
Ma 
Ma 
Wo 
Do 
Zo 
Zo 
Ma 
Wo 
Ma 
Wo 
Wo 
Di 
Di 
Wo 
Do 
Do 
Zo 
Ma 

01 maart    Gemeentegesprek na de dienst                                                                    
02 maart    Vergadering moderamen               
02 maart    Diaconaal overleg 
04 maart    Kaarsen decoreren, 15.00 uur Goedhartkamer(activiteit in kader van de vastentijd) 
05 maart    Vergadering van de taakgroep O & I met de taakgroep Leren van Gorssel/Epse 
08 maart    Diaconale dienst Vluchtelingen in Gorssel en kennismaken met statushouders 
08 maart    Koffieconcert door het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen, 11.30 uur 
09 maart    Vergadering van de kerkenraad 
11 maart    Verhaal over loslaten, 15.00 uur Goedhartkamer (activiteit in vastentijd) 
16 maart    Vergadering College van Kerkrentmeesters 
18 maart    Leerhuis in de Goedhartkamer, Ds. G. van der Brug (10.00 – 11.30 uur) 
18 maart    Sobere broodmaaltijd, 17.30 uur Goedhartkamer (activiteit in vastentijd) 
24 maart    Lezing over Bonhoeffer, Prof. dr. Edward van ’t Slot, kerk Gorssel, 20.00 uur 
24 maart    Overleg Harfsen, Almen, Eefde en Gorssel / Epse 
25 maart    Een voorjaarsstuk maken, 15.00 uur Goedhartkamer (activiteit in vastentijd) 
26 maart    Vergadering Taakgroep Pastoraat & Eredienst  
26 maart    Gezamenlijke diaconieën ‘duurzame landbouw en duurzame voeding’ 
29 maart    Na de dienst kennismaken met ds. Hannie van Boggelen 
30 maart    Afstemmingsoverleg taakgroepen en colleges 

De Colofon  van Kerkvenster met  onder andere informatie voor de niet-ploeg en de inleverdatum 
voor het volgende nummer, is verplaatst naar pagina 3.   
 

ACTIVITEITEN-AGENDA  MAART 
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    Veertig dagen nog tot Pasen 

 
 
    Veertig dagen nog tot Pasen 

    tot de winter is gegaan 

    en het lengen van de dagen 

    kou en duister gaan verjagen 

    en het leven op zal staan. 

 

    Veertig weken duurt het groeien 

     van het ongeboren kind 

    in de warme schoot van moeder 

    tot het klaar is om te komen, 

    volheid is en nieuw begin 

 

    Veertig jaren van een leven 

    zijn naar mensenmaat een tijd 

    om te leren en te delen 

    wat met moeite werd verkregen, 

    daardoor worden mensen vrij 

 

    Veertig dagen nog tot Pasen 

    soms een tocht door de woestijn 

    om te leren en te vragen 

    hoe je duister kunt verjagen 

    om met Pasen klaar te zijn 

 

    40 dagen, weken, jaren 

    wachten, weten en ervaren 

    dat iets nieuws, verandering 

    met vreugd en moeite samenging. 

 

      Marijke de Bruijne 
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