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KERKVENSTER       
maart 2021              
 

 
Van de redactie 

 

Beste lezers, 

 

Hierbij weer een nieuw Kerkvenster. Ook op deze manier 
blijven we toch met elkaar verbonden.  

 

40-dagentijd, vastentijd. Nog meer afzien? We mogen al zo 
weinig door de Corona. Alle maatregelen maken je opstandig, 
ongelukkig en verdrietig. 

 

Misschien kan de 40-dagentijd ons juist nu helpen. Niet om het 
nog erger te maken, maar als tegenbeweging om je vrij te 
maken, je minder geleefd te voelen. Ds. De Pender schrijft: het 
gaat er niet om dat je iets niet mag. Het gaat erom terug te 
gaan naar de basis, bewuster te leven.  

We zijn op weg naar Pasen, door de 40-dagentijd heen. We 
geven daar als gemeente op allerlei manieren inhoud aan, 
zoals in dit blad is te lezen.   

 

Sober genieten en de ander helpen op te staan en zo vreugde 
te ervaren. Dat is de boodschap in deze editie. 

 

Boudewijn Drewes 

 

 

INHOUD                        blz     
OVERWEGING      4 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK   5 

DIENSTEN IN DE OMGEVING     7 

MEELEVEN          7 

KERKENRAAD       9 

COLLEGES      11 

TAAKGROEPEN    18 

DIVERSE BERICHTEN    21 

AGENDA     22 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

mw. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. J. te Linde 

: 517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij  kunt u tot uiterlijk maandag 
15 maart 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 18 maart 9.30 uur 

Nietploeg: komt niet bij elkaar 

Distributie: donderdag 25 maart. 

 

 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
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Toen ik op de basisschool zat, gingen mijn 
ouders op een avond uit eten. Er kwam een 
oppas om ons naar bed te brengen en mijn 
ouders gingen weg. 

 

De volgende dag hoorden we het verhaal. Mijn 
ouders waren naar een luxe restaurant gegaan. 
Ze waren ontvangen door obers in livrei die met 
handschoenen bedienden. Het eten werd 
opgediend in grote schalen. Maar toen de 
deksels van de schalen werden gehaald, konden 
ze nauwelijks hun lachen inhouden: onder de 
enorme deksels lagen hele kleine stukjes vlees, 
groente en aardappel. Het eten was zeer  

verfijnd, maar zo weinig, dat ze na afloop naar 
de snackbar gingen om een patatje te halen. 

 

 

 

Als gezin moesten we er smakelijk om lachen. En 
ik gaf mijn ouders groot gelijk: als je met een  

rammelende maag naar huis gaat uit een 
restaurant, dan is er iets mis.  

 

Toch zit er wel een gedachte achter deze manier 
van eten: als je minder eet, dan proef je beter 
wat je eet. De smaak van het eten kan helemaal 
tot zijn recht komen. Je proeft elke hap, al zijn 
het er dan niet veel. 

 

De veertigdagentijd is van oudsher ook een 
periode om minder te eten. Tegenwoordig vult 
iedereen die periode op zijn of haar eigen 
manier in. Maar wat je ook doet, het gaat er niet 
om dat je iets niet mag. Het doel is juist terug te 
gaan naar de basis. Bewuster te leven. Met het 
beeld van het etentje: te leren genieten van elke 
hap die je neemt, en zo stil te staan bij de 
rijkdom en de vreugde van het leven. 

 

Die houding komt ook naar voren in lied 392, 
een Avondmaalslied van Jaap Zijlstra met een 
mooie eenvoudige melodie van Wim Ruessink. 

 

Wie kent de eenvoud van het breken, 

de stille omgang van het brood? 

Wie hoort de wijn van liefde spreken, 

een liefde sterker dan de dood? 

 
Gertjan de Pender, predikant van de   
Protestantse gemeente Varsseveld 

 

 

 
Reageren? Dat kan! 
e-mail:  dependergertjan@gmail.com

 OVERWEGING                       WOORD UIT DE REGIO        

mailto:dependergertjan@gmail.com
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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.   
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. 

 

 

 
Datum en tijd 

 
28 februari  10 uur   

 
7 maart               10 uur 

 
14 maart                 10 uur 

Voorganger Ds. D. van Alphen 
uit Warnsveld   

Ds. T. Menting van 
Gendringen-Bontebrug 

Ds. I. Pijpers van Zutphen 

Bijzonderheden 2e zondag 40-dagentijd 
 
 
Geen kerkbezoek 

3e zondag 40-dagentijd 
 
 
Geen kerkbezoek 

4e zondag 40-dagentijd, 
Biddag 
 
Geen kerkbezoek 

Kleur paars paars paars 

1e Collecte 
Diaconie 

OKERO, steun voor 
studenten in Kenia 

 

Kerk in Actie  - 
Werelddiaconaat 

Ethiopië: Noodhulp en 
Rampen-preventie 

 

Kerk in Actie –  

Binnenlands diaconaat 

ondersteuning diaconaat 
in arme regio’s 

 

2e Collecte CvK Kerk in Actie 

Werelddiaconaat 

Noodhulp Griekenland 

Kerk in Actie  

Zending 

Theologisch onderwijs in 
het Midden-Oosten 
 

Kerkinterieur 

   

 
Datum en tijd 

 
21 maart      10 uur 

 
28 maart    10 uur     

 

Voorganger Ds. C. Brevet uit 
Deventer 

Ds. E. Diepeveen van 
Warnsveld 

 

Bijzonderheden 5e zondag 40-dagentijd 
 
 
Geen kerkbezoek 

Palmpasen, 6e zondag 40-
dagentijd 
 
Geen kerkbezoek 

 

Kleur paars paars  

1e Collecte 
Diaconie 

Kerk in Actie  - 
Werelddiaconaat 

Indonesië: een beter 
inkomen voor Javaanse 
boeren 

  

Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat 

Zuid-Afrika: een 
toekomst voor kansarme 
kinderen 
 

 

2e Collecte CvK Kerkelijk Quotum 
 

Jeugdwerk JOP 
Paaschallenge 
 

 

DIENSTEN VANUIT DE ONTMOETINGSKERK                                MAART 2021                      

 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de 
kerkdienst. (Update 19 januari 2021: Ook het bespelen van een blaasinstrument wordt afgeraden.) 
Dit advies geldt in ieder geval tot 2 maart, de 
huidige einddatum van de lockdown. 

De volgende overwegingen vormen 
de basis voor dit advies: 

• De grote zorgen van de overheid 
over de opkomst van de zeer 
besmettelijke Britse variant van het 
coronavirus 

• De situatie in twee gemeenten waar 
zingen waarschijnlijk een bron 
van besmetting is geweest 

• Het advies van de werkgroep ‘Zingen 
in de kerk’ & antwoorden op 
vragen die gesteld zijn naar 
aanleiding van dit advies 

• Aanvullend advies van de 
werkgroep 'Zingen in de kerk'        
(5 februari 2021) 

Het moderamen adviseert gemeenten 
met klem in ieder geval de komende vier 
zondagen, dus t/m 2 maart 2021, tijdens de 
kerkdienst in het geheel niet te zingen. 
Dus ook niet met een klein aantal personen, 
zoals in het vorige advies nog als 
mogelijkheid werd genoemd. De Britse 
variant van het coronavirus blijkt 
extreem besmettelijk te zijn. Volledig 
vertrouwen op afstand houden en ventilatie is 
té risicovol, aldus het moderamen. Dat 
advies geldt ook voor het opnemen van 
liederen in een doordeweekse setting, 
met een klein aantal mensen. Dan zijn de 
risico’s namelijk net zo aanwezig. 

Ds. Marco Batenburg, preses generale 
synode: “Ik realiseer me heel goed dat deze 
boodschap bij velen hard aankomt. Ook in 
het moderamen ervaren we pijn bij dit 
advies. Samenzang was al veel langer niet 
mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal 
niet meer kan worden gezongen is echt heel 
verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens 
naar het moment dat we als gemeente weer 
kunnen samenkomen. Tegelijkertijd geloven 
we dat deze omstandigheden voor God geen belemmering zijn om door te gaan met Zijn werk in ons 
leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het van 
Hem te blijven verwachten.”                                                (Bron: website - PKN, 2 februari)  

Bange Hoop 

 

Vergeef ons Heer dat wij Uw lof niet  

langer luidop durven zingen 

dat de vrees voor Magere Hein 

ons aller monden snoert 

en we ons in klein geloof 

tot geprevel laten dwingen 

 

Wat was er mooier dan Uw naam te 

loven 

met bruisend hart op losse tong 

niets ging Uw Almacht toch te boven 

wat menigeen toen vol fiducie zong 

 

Sedert Uw Majesteit tot dienstbetoon is 

teruggebracht 

Uw Liefde slechts ons hart nog kan 

bekoren 

hebben wij aan blind vertrouwen nogal 

wat verloren  

een koortsig virus heeft ons in zijn macht 

 

Al staan we nu met toegeknepen monden  

weten we met onze lof en prijs geen raad  

we zijn ons welbewust van muzikale 

zonden     

in de hoop dat U tot vergeving overgaat 

 

Homme Krol 

 

https://www.protestantsekerk.nl/download25240/Advies%20zingen%20in%20de%20kerk%205.2.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25240/Advies%20zingen%20in%20de%20kerk%205.2.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25240/Advies%20zingen%20in%20de%20kerk%205.2.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25240/Advies%20zingen%20in%20de%20kerk%205.2.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25253/reactie%20op%20vragen%2018%20januari%202021.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25253/reactie%20op%20vragen%2018%20januari%202021.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25253/reactie%20op%20vragen%2018%20januari%202021.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25253/reactie%20op%20vragen%2018%20januari%202021.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25253/reactie%20op%20vragen%2018%20januari%202021.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25303/Advies%20ten%20aanzien%20van%20zingen%20ventilatie%20en%20kerkbezoek%20vz%206%20.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25303/Advies%20ten%20aanzien%20van%20zingen%20ventilatie%20en%20kerkbezoek%20vz%206%20.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25303/Advies%20ten%20aanzien%20van%20zingen%20ventilatie%20en%20kerkbezoek%20vz%206%20.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25303/Advies%20ten%20aanzien%20van%20zingen%20ventilatie%20en%20kerkbezoek%20vz%206%20.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25303/Advies%20ten%20aanzien%20van%20zingen%20ventilatie%20en%20kerkbezoek%20vz%206%20.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25303/Advies%20ten%20aanzien%20van%20zingen%20ventilatie%20en%20kerkbezoek%20vz%206%20.pdf
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Toelichting bij de hiernaast afgedrukte pagina met het gedicht Bange Hoop  
 
Als groene tekst is afgedrukt het advies van de PKN (moderamen van de generale synode) aan de 
plaatselijke gemeenten om voorlopig helemaal af te zien van zingen in de kerk. Op grond van dit 
advies heeft het moderamen van onze kerkenraad besloten de online diensten voorlopig te doen 
zonder zang. Het ingezonden gedicht van Homme Krol is in die context geplaatst. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dienst in Het Spijk 
op maandag 14.30 uur, restaurant 
voorlopig geen diensten            

 

 

 
 
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 
voorlopig geen diensten 
 
 

 
 

 

 

 

EN DORP 

 
Mutaties in de ledenadministratie t/m 18 februari 2021 
 
Overleden:  

Op 25 januari 2021: Mevrouw B. H. Geerken – Wijngaards, Zutphenseweg 202,  7211 EK Eefde. 

Op 4 februari 2021: De heer L. van Wijhe, Coehoornsingel 5-3, 7201 AA Zutphen.  

Op 15 februari 2021: Mevrouw E. Tadema, Hoofdstraat 61 b, 7213 CS Gorssel.  

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

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

MEELEVEN 

mailto:gtkadevr@gmail.com
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Wij gedenken 
 

 

 
 
“Houden van is een geschenk  

van God, gegeven in iemands leven. 

Houden van is ook een kunst van  

niet nemen maar veel geven.” 

 

Die regels had de familie op de rouwkaart laten 
afdrukken betreffende het overlijden van 
moeder, oma en overgrootmoeder: 

 

      Riek Addink - Radstake 
 

Zij, die op 18 mei 1930 het levenslicht aan-
schouwde en op 17 januari 2021 haar laatste 
adem liet gaan. 

Onder coronabeperkingen kwamen familie en 
enkele vrienden en vriendinnen op 22 januari jl. 
in de Ontmoetingskerk bijeen om in dankbaar-
heid haar leven te gedenken, waarna haar 
lichaam toevertrouwd zou worden aan de 
schoot der aarde op de gemeentelijke begraaf-
plaats te Gorssel. Aldaar werd haar kist bedekt 
onder rode rozen, ten afscheid, maar ook als 
tekens van warme en liefdevolle herinneringen. 

 

Tijdens de dienst staken Jan en Ben twee kaar-
sen aan, symboliserend het licht, de warmte, de  

liefde en de zorgzaamheid waarmee Riek in het 
leven stond voor haar gezin en familie, maar ook  

voor de dorps- en kerkgemeenschap. Wim sprak 
namens het gezin en familie fijne en bewogen 
woorden, die hij afsloot met: “ Moeder Riekske, 
een mooi mens en bedankt voor het leven dat je 
ons hebt gegeven”. 

Als vroeger buurmeisje herinnerde en herdacht 
Gerda Kamphuis haar als een zeer gastvrije en 
kindvriendelijke buurvrouw met onder andere 
lachsalvo’s en twinkelende ogen, manager en 
coach van de hele horde buurtkinderen en 
toch…. op een vriendelijke wijze de regie in 
eigen hand houdend! 

 

Verbazingwekkend hoeveel aandacht en tijd zij 
wist te steken in het welzijn van het gezin, 
inclusief buurkinderen. Maar meer nog; zij was 
zeer actief ook op kerkelijk terrein. Vrijwel 
iedereen kende haar van kerkgang, cantorij, 
ouderenreisjes, commissie Vorming en 
Toerusting en wellicht nog meer. 

Schier eindeloos was haar energie, behalve 
enkele keren dat ze van een vergadering de 
notulen moest verzorgen, waarbij het resultaat 
blanco blaadjes waren omdat de vermoeidheid 
haar toch wist te overmannen. (Maar ook dat 
maakt haar uniek!) Haast legendarisch moet 
haar 90e verjaardag zijn geweest met een 
verrassend klaargemaakt ontbijt, veel bezoek en 
een monchoutaart met “vleugeltjes”! Niet voor 
niets dat behalve de eigen kinderen ook Gerda 
haar bedankte voor “de mooie uren van 
destijds” . 

 

Duidelijkheid, rechtstreeksheid en regie zijn 
begrippen die in het voorafgaande meeklonken. 
En als die in haar hele leven golden, dan ook 
voor de allerlaatste dienst rond haarzelf.  

Om te beginnen moest het beslist geen rouw-
dienst of afscheidsdienst heten. Nee…. een 
dankdienst!  

Vier van de vijf liederen had ze al uitgekozen, 
liederen waaruit eer voor God, dank voor het 
leven en diep vertrouwen in ‘gedragen worden’ 
sprak. Ze twijfelde nog wat de Schriftlezingen 
betrof, Psalm 8 of het eerste gedeelte uit Psalm 
139. Al gauw werd die twijfel opgeheven door-
dat we al pratend concludeerden dat beide 
psalmen eigenlijk twee kanten van dezelfde 
medaille (God) zijn. Psalm 8 bezingt de groots-
heid van God in de schepping waarin de kleine 
mens toch een prominente plaats bekleed. In 



 
  9 
 
psalm 139 blikt de mens bij zichzelf naar binnen 
en belijdt dat God ons beter kent en doorziet 
dan wijzelf kunnen. Diep geloofsvertrouwen dus 
van en voor Riek.   

Onvergetelijk is zij voor mij persoonlijk 
geworden door haar verwonderde gedachten 
van diepe gevoelens naar aanleiding van Psalm 
8. Naar aanleiding daarvan zei ze: “ik  vind alles 
zo schitterend in de natuur, de vogels, de 
bomen, de bloemen, de luchten en wolken tot 
en met de kleinste dieren. Maar Dick….., als de 
natuur al zo mooi is, hoe mooi zal dan het 
paradijs zijn!!!”

Je kunt niet langs haar vroegere huis aan de 
Almenseweg of haar huisje aan de Beekweide 
gaan zonder aan haar en haar leven en geloof te 
denken. Zo intensief en van harte geleefd, zo 
bijzonder in alle eenvoud. Misschien mag je haar 
wel met grote dank een “Godsgeschenk” 
noemen. 

Ds. D. van Doorn 
 

Correspondentieadres:   

Familie Addink,  

Almenseweg 45 

7211 ME  Eefde 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de kerkenraad  
 

Sinds het vorige verslag heeft het moderamen 
twee keer vergaderd, op 1 en op 10 februari. Dat 
gaat tegenwoordig digitaal  - iedereen achter zijn 
scherm - en dat blijkt goed te kunnen. 
 
Zondagse vieringen:  
- We gaan voorlopig door met de diensten 
zonder bezoekers en zonder zang. De corona-
situatie staat geen versoepeling toe.   
- Er zijn weer wat aanpassingen aan de instruc-
ties voor de ouderlingen van dienst nodig. Trix 
gaat dat online met hen bespreken.  
- In de Stille Week (donderdag, vrijdag en 
zaterdag vóór Pasen) worden online 
gezamenlijke diensten gehouden met 
Gorssel/Epse. Per viering gaan 2 predikanten 
voor, ds. Hannie van Boggelen voor Eefde en dr. 
Margreet de Vries-Schot voor Gorssel/Epse.  
- We gaan in de kerkenraad bespreken of vaker 
samen vieren een optie is.     
- We gaan een wensenlijstje maken van extra 
technische mogelijkheden die we - vooral in 
bijzondere diensten - willen kunnen gebruiken. 
Te denken valt aan muziek en film. Met dat lijstje 
gaan we naar de leverancier van onze appara-
tuur en die kan ons vertellen wat er nu al 
technisch kan en wat we eventueel extra 
moeten aanschaffen en wat dat kost. Ook gaan  

 
we overleggen met de ‘techneuten’ die nu de 
apparatuur bedienen over wat zij willen en 
kunnen. Niet iedereen hoeft alles te doen!  
 
Samenwerking met Gorssel/Epse:  
Zie het artikel “Vervolgstappen in de samen-
werking van Eefde en Gorssel/Epse”  van de 
twee voorzitters. 
 
Begroting CvK voor 2021 en jaarrekening 
diaconie over 2020: 
De begroting is digitaal naar alle Kerkenraads-
leden toegestuurd en door hen akkoord bevon-
den. De jaarrekening van de diaconie gaat op 
dezelfde manier rond. 
 
Overdracht werkzaamheden College van 
Kerkrentmeesters: 
- Zoals in de vorige editie van Kerkvenster is 
aangekondigd, leggen Evert Brouwer en Wijtse 
Doevendans per 1 maart hun functies als kerk-
rentmeesters neer. Evert blijft wel aan als 
ouderling en blijft ingeroosterd voor ouderling 
van dienst. Daarnaast gaat hij voorlopig nieuwe 
kandidaten begeleiden. Wijtse blijft nog enkele 
zaken doen ter afronding.    
- We zijn erg blij te kunnen melden dat er intus-
sen een aantal mensen heeft toegezegd om 
taken over te nemen. Voor een deel van de  
financiën is mevrouw Dolly Thiemann-Slotboom 

KERKENRAAD 
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bereid gevonden. Gastheer voor derden 
(bijvoorbeeld monteurs die in de kerk  moeten 
zijn) en sleutelbeheerder voor het gebouw is 
voortaan Hink Meijer. Jannie Zoerink is bereid op 
te treden als coördinator van de hulpkosters en 
gaat ook het rooster voor hen maken, bovendien 
doet zij de inkopen voor keukenspullen in de 
kerk. 
- Over de ledenadministratie hebben we ons 
laten voorlichten door de heer Mersbergen. Hij 
is medewerker van het bureau KKA, (dat voor 
ons de inkomsten van de Actie Kerkbalans 
administreert) en beheert ook de 5 ‘sleutels’ (= 
licenties) van het landelijke registratiesysteem 
van de kerkleden (LRP). Het blijkt dat er veel 
meer kan met die licenties dan wij wisten, 
bijvoorbeeld hoe we de lijsten met gegevens 
uitgedraaid willen hebben. Ook kunnen zij de 
hele voorbereiding van de Actie Kerkbalans voor 
ons verzorgen. Daar hangt natuurlijk wel een

prijskaartje aan: de vraag in de toekomst zal 
steeds vaker worden: hebben we genoeg 
vrijwilligers om het allemaal zelf te doen of 
moeten we dingen uitbesteden? 
 
Nieuwe data: 
De volgende vergaderingen met de hele kerken-
raad staan gepland voor 22 februari en 8 maart. 
We gaan die voor het eerst met de hele club 
online proberen. Die van 22/2 is een uitgestelde 
van januari, en omdat we zullen moeten wennen 
aan deze manier van vergaderen met zo’n 10 
deelnemers, verwachten we niet klaar te komen 
met onze agenda. Daarom hebben we die van 
maart ook laten staan. Het moderamen komt 
weer achter hun schermen bij elkaar op 1 maart 
om de vergadering van 8 maart voor te berei-
den. 
 

Maps Adriaanse, scriba 
 
 
   

 
 

Vervolgstappen in de samenwerking 
van Eefde en Gorssel/Epse 

 
Hoe staat het met de samenwerking? 

 

De beide gemeenten en kerkenraden hebben 
vorig jaar in een intentieverklaring vastgelegd de 
samenwerking te willen intensiveren. 
Momenteel zijn er twee vervolgstappen te 
noemen waarin we dat concreet maken. 

 

De eerste is de instelling van een coördinatie-
groep die gaat helpen de samenwerking van de 
beide gemeenten met hun colleges en taak-
groepen verder vorm te geven. De opdracht voor 
het coördinatieteam is door beide kerkenraden  
akkoord bevonden. De leden van het coördina-
tieteam hebben de opdracht intussen gekregen 
met een uitnodiging voor een startoverleg, op 
donderdag 4 maart. Daarvoor wordt een digitaal 
overleg belegd tussen hen en ondergetekenden. 
De voorbereidingen daarvoor worden nu getrof-
fen. Na de installatie zullen in het team de taken 
verdeeld worden. In het team zitten vanuit 
Eefde Bolina Aalderink, Ben Wagenvoort en  

 
 
Eduard Groen, vanuit Gorssel/Epse Ava van 
Baaren, Gerben Algra en Gerrit Boschloo. 

 

De tweede vervolgstap is de werving van 
professionals voor beide vacante gemeenten. 
We trekken ook daarin samen op. De kerkenraad 
van Gorssel/Epse legt momenteel de laatste 
hand aan de voorbereidingen voor een 
gemeenteprofiel van Gorssel/Epse. Voor Eefde 
was die al klaar en met de gemeente besproken. 
Het streven is om in maart een digitale bijeen-
komst met alle kerkenraadsleden te hebben. We 
zoeken momenteel externe begeleiding om de 
twee kerkenraden tijdens die digitale bijeen-
komst(en) te begeleiden van de gemeente-
profielen naar de profielen van predikant en 
kerkelijk werker. 

  

Ook voor de komende 40 dagentijd hebben we 
de samenwerking gezocht. 

  

We gaan tijdens de vieringen in de 40-dagentijd, 
die op woensdag 17 februari is begonnen, het 
thema de zeven werken van barmhartigheid 
gebruiken. Dit thema is aangedragen door de 
landelijke Diaconie. Elke zondag komt één van 
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de werken aan de orde (als de gastpredikanten 
daaraan willen meewerken). Dit wordt in beide 
kerken gedaan. Zie verder de toelichting hierna 
door de diaconieën. 
(Voor alle duidelijkheid: we hebben samen drie 
‘vierplekken’, zoals dat in het kerkelijk jargon 
heet, nl. de kerkgebouwen in Eefde, Gorssel en 
Epse. Tijdens de corona-tijd kan het kerkgebouw 
in Epse echter niet gebruikt worden voor 
vieringen, omdat daar geen installatie is om de 
dienst digitaal uit te zenden en omdat de ruimte 
in Epse niet geschikt is om corona-proof in te 
richten). 
 
In de Stille Week voor Pasen, op donderdag 1, 
vrijdag 2 en zaterdag 3 april, zullen 
gemeenschappelijke diensten worden

gehouden, waarbij twee predikanten samen 
zullen voorgaan. Er komt dan ook een viering 
met een Avondmaal in speciale vorm. Ds. Hannie 
van Boggelen en dr. Margreet de Vries-Schot 
organiseren de vieringen. Omdat de vieringen 
digitaal worden uitgezonden, moet u wel op de 
juiste kerk afstemmen: via kerkdienstgemist.nl, 
kies op donderdag Eefde, op vrijdag en zaterdag 
Gorssel.  

 

Zo gaan we stapje voor stapje verder in de 
samenwerking. We wensen u een gezegende 40-
dagentijd. 
 

Trix Drewes en 

Peter van der Steege 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diaconie 
 
40-dagentijd - “Ik zal er zijn voor jou” 
 

De 40-dagentijd  - de 40 dagen voor Pasen -  staat dit jaar in de kerken in het teken van  

“de Werken van Barmhartigheid”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekeningetjes komen uit een boek 
van Suske en Wiske “de 7 snaren”, dat  
gaat over de 7 werken van barmhartig-
heid.  

 

 

Wordt vervolgd…   zie volgende pagina. 

 

COLLEGES 
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-  vervolg 40-dagentijd   

Dit jaar gaat Kerk in Actie iedere week één “werk 
van barmhartigheid” onder de aandacht bren-
gen. De “werken” komen uit de Bergrede, die 
Jezus ons heeft meegegeven. U kunt het alle-
maal vinden in het 40-dagen magazine, dat u 
online kunt lezen of bestellen bij Kerk in Actie. 
Daar kunt u ook een kalender bestellen.  

(Kerkinactie/40dagentijd). 

Iedere week heeft een collecte en een kleine 
actie, die u persoonlijk, als gezin of als gemeente 
kunt doen. Even een korte samenvatting:  

 

Officieel begint de 40-dagentijd op 17 februari,  
Aswoensdag. Maar de 1e  zóndag is 21 februari –  
“de zieken bezoeken”. De collecte is dan voor 
Moldavië, waar ouderen achterblijven, omdat de 
jongeren wegtrekken om werk te zoeken. Wie 
bezoekt de zieken nog?  

Als actie suggereert KIA :  bloemetje brengen 
naar een zieke of naar een verzorgingshuis om 
het personeel te steunen.  

 

De 2e zondag is 28 februari - “de dorstigen 
laven” Dorst kun je ook uitleggen als dorst naar 
gemeenschap, liefde, onderwijs. Wij collecteren 
voor Okero.  

De actie die erbij hoort is: drink geen alcohol, 
maar water.  

 

De 3e zondag is 7 maart - “de vreemdeling 
onderdak bieden”. Wij collecteren voor 
Ethiopië,  waar de oorlog veel vluchtelingen 
veroorzaakt.   

De actie: geen huis is geen warmte - zet de 
verwarming eens een paar graadjes lager.

De 4e zondag is 14 maart - “de naakten kleden”. 
We collecteren voor kleine kerken die - hoe klein 
ook - iets doen voor kwetsbare mensen, bijv. een  
kledingbank.   

De actie: organiseer een kledingruilbeurs (kan 
ook thuis). 
 

De 5e zondag is 21 maart - “de hongerigen eten 
geven”. De collecte is voor kleine boeren in 
Indonesië.  

De actie: eet een week geen vlees. 

 

De 6e zondag is 28 maart - “de doden 
begraven”. De collecte is bij ons voor kansarme 
kinderen in Zuid Afrika, waar veel kinderen 
opgroeien in geweldsituaties. De dood heeft niet 
het laatste woord.  

De actie: “Ik ben er voor jou” - Het hoofdthema 
van deze Paastijd - Voor wie ben jij er?  

 

(Het 7e werk van barmhartigheid is “De 
gevangenen bezoeken”. Dat doen wij via de 
actie van Amnesty International “Write for 
Rights” in december).  

 

Met Pasen - “Ik ben er voor jou” collecteren we 
voor ons project in Colombia - Kleine arbeiders 
mogelijkheden geven door opleiding en 
begeleiding.  

 

We hopen als diaconieën van Eefde en 
Gorssel/Epse dat u - ook in deze Coronatijd - 
geïnspireerd wordt door het thema van deze 40-
dagentijd.   

namens de diaconieën, 

 Grace Molegraaf 

 
 

Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:  
 

Zondag 28 februari:  OKERO, steun voor 
studenten in Kenia 
 

De stichting OKERO is opgericht in 1998 door 
Riet van Vemde, toen studente, uit Gorssel. Het 
doel is een aantal weeskinderen uit Kisii in het 
Westen van Kenia de kans te bieden om (goed) 
onderwijs te volgen. Dit bevat het hele traject  

van basisschool tot en met een gerichte

 

beroepsopleiding of universitaire studie. Om dit 
mogelijk te maken wordt vanuit de stichting 
financiële ondersteuning gegeven voor scholing 
en studie, maar ook voor de bijkomende kosten, 
zoals medische verzorging, studieboeken en 
schooluniformen. De belangrijkste bron van 
inkomsten is een groep van trouwe donateurs en 
giften. 
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7 maart Kerk in Actie  - Werelddiaconaat 

Ethiopië: noodhulp en rampen-
preventie 

 

 
 

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme 
droogte en soms juist door overstromingen. 
Oogsten mislukken dan, vee sterft en water-
bronnen drogen op. Samen met de kerk van 
Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare 
inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het 
als noodhulp kan worden voorkómen. Daarom  

krijgen boeren landbouwtraining en leren ze 
welke gewassen beter bestand zijn tegen 
droogte. Vrouwen leren op andere manieren 
geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen 
blijven voeden als de oogst tegenvalt. 

 

14 maart Kerk in Actie - Binnenlands 
diaconaat 

ondersteuning diaconaat in arme 
regio’s 

 

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede 
vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er 
is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen 
om kansarme jongeren op te vangen. Juist in 
deze regio’s zijn de protestantse kerken klein en 
hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe 
kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in 

kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoor-
beeld iets betekenen voor kinderen die opgroei-
en in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in 
deze regio’s in hun diaconale taak en onder-
steunt hen zo nodig financieel. 

 
21 maart Kerk in Actie  - Werelddiaconaat 

Indonesië: een beter inkomen 
voor Javaanse boeren 

 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks kunnen rond-
komen. Met steun van Kerk in Actie helpt de 
kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op 
te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van 
tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs 
voor hun producten. Met het verdiende geld 
kunnen ze vervolgens weer betere landbouw-
materialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je 
met zo weinig mogelijk chemicaliën en met 
biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.  

 
28 maart Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

Zuid-Afrika: een toekomst voor 
kansarme kinderen  

 

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad 
Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en 
gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de 

  

  
 

middelbare school niet af en 40 procent van de 
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.  

Kerk in Actie ondersteunt PEN, een partner-
organisatie die jongeren helpt met huiswerk, 
maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit 
totdat de jongeren volwassen zijn. Ze leren 
sociale vaardigheden waardoor ze weerbaarder 
worden en kans maken op een beter leven. 
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Kledingactie 
 
De voorjaarskledingactie voor Oost Europa is dit jaar op 10 april. 
Op dit moment is nog niet duidelijk of we vanwege corona alweer in de hal van de kerk terecht 
kunnen, maar u kunt in ieder geval kleding, dekens, verband- en incontinentiemateriaal afgeven bij 
de deur van de hal.  Verpakken s.v.p in plastic zakken. 
 
 
 
 
De inzameling is van 10 tot 12 uur . 
 
Bewoners van Het Spijk kunnen de 
zakken weer plaatsen bij de trap in de 
hal. 
 
 
Namens de diaconie, 
Toos van ’t Veld,  tel: 0575 540 394 
 

 

Collecteopbrengsten januari 2021 

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

Doel collecte Opbrengst  
   € 

  3 januari  Les Amies de Gambie   25,- 
10 januari Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden 340,- 
17 januari Govos Bolivia   45,- 
24 januari Plaatselijke diaconie 135,- 
31 januari Pasman manege   12,50 
   
   
                Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 

 
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. 
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College van kerkrentmeesters 
 
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen:  

 

28 februari Kerk in Actie 

  Werelddiaconaat 

  Noodhulp Griekenland 

 

7 maart: Kerk in Actie 

Zending 

Theologisch onderwijs in het 
Midden-Oosten 

 

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon 
een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog 
veel christenen. Christelijke instellingen in 
Libanon hebben vaak een regionale functie, zo 
ook Near East School of Theology (NEST). Dit 
opleidingsinstituut leidt predikanten op voor 
landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en 
Libanon.  

Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens 
Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen 
in systematische theologie en missiologie.  Na 
hun studie keren de kersverse predikanten terug 
naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo 

verspreidt Gods 
woord zich door 
heel het 
Midden-Oosten!  

Met de 
opbrengst van 
deze zendings-
collecte steunt 
Kerk in Actie 
Willem van 
Saane en zijn 
predikanten in 
opleiding in 
Beiroet.  

Helpt u mee?  

 

14 maart: Kerkinterieur 

 

21 maart: Kerkelijk Quotum 

 

28 maart:  Jeugdwerk JOP 

PaasChallenge  
 

 
 

Wat betekent Pasen en wat betekent het 
paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk 
jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag 
als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. 
Door middel van allerlei opdrachten doorleven 
de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken 
waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er 
voor hen nieuw leven mogelijk is. 
 

De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof 
QR-codespel waarbij deelnemers in groepjes van 
twee personen (of meerdere personen mits uit 
één huishouden) mee kunnen doen. Even weg 
van je beeldscherm, Pasen beleven op een 
fysieke en uitdagende manier. Stel je voor dat je 
in een tijdmachine kan stappen, terug naar het 
jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door 
de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime 
aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en 
ga je het gesprek aan met virtuele gespreks-
partners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het 
verhaal van Pasen. 

Wij vragen uw bijdrage voor het werk van JOP, 
zodat JOP verrassende en uitdagende 
werkvormen zoals de Paaschallenge verder kan 
blijven ontwikkelen om jongeren bij de kerk te 
betrekken.  

Monique Dolman, namens het 
College van Kerkrentmeesters 

Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01 
t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel 
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Kerkbalans 2021 
 

De Actie Kerkbalans 2021 is weer achter de rug. 
Wij als rentmeesters willen hierbij alle trouwe en 
nieuwe lopers hartelijk danken voor het vele 
werk dat zij ondanks de corona maatregelen 
verricht hebben. Bijna alle bezorgde brieven zijn 
retour ontvangen, enkele komen nog of doen 
mee op eigen wijze. Ook moeten we nog het één 
en ander per post ontvangen van de familie-
leden die de financiën regelen voor hun moeder 
of vader.  

Wij hebben al uw toezeggingen gerangschikt en 
in bijna drie dagdelen in het systeem gezet zodat 
alles op de juiste manier verwerkt kan worden. 

Het systeem werkt goed, de info is duidelijk voor   
Iedereen, wat erg prettig is. 

Ook de op- en aanmerkingen die u zo nodig 
aangeeft, zullen worden doorgegeven aan het 
pastoraat en de ledenadministrateur. 

Ons Kantoor Kerkelijke Administratie (K.K.A.) zal 
de zaak verder verzorgen voor ons zodat uw 
toezegging ook binnenkomt op de door u 
aangegeven wijze. Wij als rentmeesters hebben 
zo goed zicht op de financiële positie van onze 
kerk.   

 

De toezeggingen voor het nieuwe jaar zijn rond 
uit heel bemoedigend. Voorzichtig kunnen we 
wel zeggen dat we de stand van 2020 evenaren.  

Enorm bedankt. Dit geeft aan dat u de kerk van 
uw dorp een warm hart toe draagt. Dat bemoe-
digt ons als rentmeesters en het is tevens als een 
cadeautje voor al ons kerkrentmeesterswerk.  

Als alles binnen is zullen wij u eind maart vertel-
len wat het totaal geworden is. Wel moeten we 
rekening houden met een geringe terugloop in 
de toezeggingen want bij vroegtijdig vertrek of 
overlijden stopt de gedane toezegging. Ook ons 
ledental slinkt. Maar wij houden moed.  

Wijtse en ik blijven na ons vertrek als rentmees-
ter dit werk (het inbrengen van de toezeggings-
formulieren) nog wel even doen; we zijn zo 
ingewerkt, dat moet kunnen. 

Nogmaals hartelijk dank namens allen die er 
voor zorgen dat onze Kerk in ons Dorp kan 
blijven bestaan. 

 

Als ruggesteuntje: het bankrekeningnummer van 
Kerkbalans is  

 

NL97 RABO 0373 7111 15 

 

Evert Brouwer 

voorzitter CvK en waarnemend 
penningmeester 

 

 

 

 
 
Mensen komen, mensen gaan … 
De tijd van gaan is gekomen…. 
 
Na een periode van respectievelijk 9 en  8 1/2 
jaar gaan we stoppen als kerkrentmeesters. 
Evert als voorzitter en w.n. penningmeester en 
Wijtse als algemeen adjunct met diverse taken. 

 
Hoe het begon: 
Ik werd gevraagd als kerkrentmeester om de  
functie van voorzitter op me te nemen, omdat 
de toenmalige voorzitter, Anton v.d. Biezenbos 
waarnemend was en erg graag wilde stoppen. 
Al vrij snel kwamen er knelpunten: de secretaris  
stopte ermee omdat hij twee functies had die 
niet te rijmen waren met elkaar (kerk en politiek 
zijn verschillende zaken).  Dus keuze gemaakt. 

 
 
 

Een opvolger moest gevonden worden, dat 
lukte!  Monique Dolman trad tot het college toe. 
Ook werd -met inachtneming van een geruime 
rustperiode na zijn ouderlingschap in een bewo-
gen tijd-  Wijtse Doevendans gevraagd om het 
college te versterken. Hij zei mij: ” beslist geen 
ambtsdragers-functie”. Wel wilde hij meedoen in 
het college, wat resulteerde in een uitstekende 
samenwerking als algemeen adjunct. 

 
De problemen waren niet van de lucht door het 
overlijden van Henk Kok. Hij verzette veel werk 
op het gebied van het beheer van de toezeg-
gingen. Weer een probleem op ons bordje. Er 
werd een oplossing gevonden in hulp van het 
KKA, ons reeds bekend. Het college kon vol 
goede moed verder totdat onze penningmeester 
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Jan Strijker zijn functie als ouderling en tevens 
penningmeester van ons college neerlegde. We 
werden vleugellam. Tot eind vorig jaar is er 
niemand gevonden die dat werk wilde gaan 
doen. Dus zat er niet veel anders op dan dat ik 
als waarnemend penningmeester die taak er 
maar bij moest doen. Het plotselinge overlijden 
van onze koster Jan Klein Bleumink zorgde voor 
het volgende probleem. Ook dat kon worden 
opgelost. 
Ben je er dan, denk je, nee. Wij hebben al jaren 
een trouwe op de achtergrond functionerende 
ontvanger in de persoon van Marijke Bockting. 
Zij gaf na het vertrek van Jan Strijker aan eigenlijk 
ook al lang te willen stoppen, maar in goed over-
leg heeft zij met mij de kar al die jaren door  
getrokken. Ook daar komt spoedig een oplossing 
voor; we zijn daar ook al mee op weg om het in 
goede banen te leiden en over te dragen.  Niks is 
het tweetal B & D te veel. 
 
Veel werk is tijdens ons rentmeesterschap 
verzet. Een kleine greep: de verbouw van de  
ontmoetingshal met nieuwe keuken.  Het vele 
jaren lopende project kerkplein: het bespreken, 
in goede banen leiden en kostenneutraal laten 
verlopen van het project tot het huidige prach-
tige resultaat, voor huurder en gebruikers. Dan 
het project  herinrichting kerkzaal. Samen met 
enkele actieve gemeente leden (de HIK) kon de 
kerkzaal een totale metamorfose ondergaan. 
Veel overleg met de gemeente en partijen wat 
resulteerde in een nieuw verhoogd liturgisch 
centrum met projectiescherm in een nieuwe 
wand, nieuwe stoelen (tussentijds de oude 
verkocht) en wijziging van de opstelling in  
samenspraak met betrokkenen.  De mogelijkheid  
gecreëerd voor de mensen thuis de dienst niet 
alleen meer via de radio, maar nu met beeld en 
geluid te volgen, wat reeds is uitgebreid met 
projectie-mogelijkheden.  Nooit gedacht wat 
voor een vooruitziende blik dat zou zijn.  
Tot slot ons werk aan de pastorie. De enorme 
achterstand in het onderhoud van alle jaren was 
zichtbaar, totaal geen isolatie. Er moest wat 
gebeuren. Plannen gemaakt, zaak met de  
kerkenraad besproken en aan de gang gegaan. 
Om kosten te sparen in eigen beheer de binnen-
kant geheel gestript.  De werkzaamheden 
besproken, begeleid en laten uitvoeren tot een 
prachtig resultaat.  

Ruim 9 jaar in vogelvlucht.  Wat een college, wat 
ben ik trots. Om daar al die jaren leiding aan te 
hebben mogen geven was een groot voorrecht. 
Samen maandelijks strak vergaderd, alle proble-
men haken en ogen besproken, de achterstand 
ingelopen, goed opgepakt en afgewerkt. Het 
grote werk is klaar, er blijft nog wel wat over.  
 
De taken van Wijtse en mij moeten worden 
opgedeeld. Voor enkele taken hebben we  
gelukkig al mensen gevonden, andere taken 
moeten misschien worden uitbesteed.   
De functie van penningmeester zal door mevr. 
Dolly Thiemann-Slotboom worden overgeno-
men, zij het in een andere, kleinere vorm. De 
sleutelbeheerder zal Hink Meijer worden en de 
functie van coördinator van de hulpkosters zal 
Jannie Zoerink voor haar rekening gaan nemen. 
De gebouwen en terreinen blijven onder beheer 
van Joop Kamphuis en het secretariaat blijft 
onder Monique Dolman. 
Zo kan alles doorgaan, maar aanvulling is nood-
zakelijk. Het college heeft een voorzitter nodig, 
het zou jammer zijn als dat vacant blijft. Wij 
blijven op de achtergrond nog wat kleine taakjes 
uitvoeren en afhandelen. Ik blijf nog in functie 
als ouderling en kan dan op een rustige wijze de 
financiën overdragen. Het komt goed en ik reken 
op u, daar ga ik van uit. 
 
Als voorzitter van dit college met een speciale 
verantwoordelijkheid wil ik van hier toch mijn 
oprechte dank uitspreken voor het team en  
speciaal mijn collega Wijtse. Wat wij samen 
hebben kunnen doen was erg speciaal, twee 
woorden waren genoeg om elkaar te begrijpen. 
Het zal wel door het ondernemersvak komen wat 
in ons bloed stroomt. 
 
Tot slot. U als gemeente wil ik bedanken. U gaf 
ons het vertrouwen om met uw bijdrage en inzet 
onze kerk draaiende te houden. 
 
 
 

Evert Brouwer 
kerkrentmeester 
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Ontvangen gift 
 

De kerk heeft een gift van € 100,= ontvangen van 
de familie van het in januari overleden gemeen-
telid de heer G.J. Rood. Zijn In memoriam heeft 
in de vorige editie van Kerkvenster gestaan.  

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in de 
St. Martinuskerk in Warnsveld en is geleid door 
ds. Hannie van Boggelen. De gift is binnen-
gekomen via Rita Simonis, die samen met  

ds. Van Boggelen na de uitvaart bij de familie 
was uitgenodigd. 

 

 

De kerktuin 
 

Vorig jaar hebben we u gevraagd de uitgebloeide 
bloembollen uit uw kamer een tweede leven te 
geven in de kerktuin. 
Hier is goed gehoor aan gegeven en wij hebben 
de bollen een plekje gegeven in de kerktuin en 
aan de rand van het grasveld. 
Momenteel liggen ze nog lekker te slapen onder 
de grond, maar we hopen dat ze binnenkort 
wakker worden en we van hun pracht kunnen 
genieten. Ook dit jaar kunt u weer uitgebloeide 
bollen inleveren. Als u ze achter de containers 
legt zorgen wij dat ze weer een plekje krijgen in 
de kerktuin. 
 

Namens de tuingroep, 
Trudy Aalderink en Toos van ‘t Veld 
 
 
 

 

 

 

Taakgroep pastoraat & eredienst 
 
 

 
Mededelingen vanuit het pastoraat 
 
Op 4 februari jl. is overleden de heer Lukas van 
Wijhe op de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde met 
zijn vrouw in de Lunette in Zutphen. 

  
Op 25 januari jl. overleed op de leeftijd van 96 
jaar mevrouw  Bernardina Henriette Geerken-
Wijngaard. Bij ons bekend als Diny Geerken. 
  
Wij bidden dat God hen in Zijn ontferming heeft 
opgenomen. 
Wij geloven dat de liefde van God sterker is dan 
de dood en dat alle mensen in die Liefde  
bewaard worden. 
In die verwachting bemoedigen we elkaar. 
  
      Rita Simonis, ouderling pastoraat. 

  
 
 
 

 
 
 

 

Gedachteniskruisje 

 

Na het overlijden van een 

gemeentelid van de 

Ontmoetingskerk wordt ter 

herinnering een 

gedachteniskruisje met de naam en sterfdatum 

van de overledene aan de gedachteniswand in 

de kerk gehangen. Jantien Albers verzorgt nu, na 

Bertha Aalderink, het kalligraferen van de naam 

en sterfdatum op het kruisje. Annet Pongers 

heeft vele jaren gezorgd voor het vervaardigen 

van de kruisjes. Helaas heeft Annet aangegeven 

hiermee te moeten stoppen.  

Namens de taakgroep Pastoraat & Eredienst wil 

ik haar hartelijk danken voor haar mooie werk 

voor onze gemeente. 

 

      Namens de taakgroep pastoraat & eredienst, 

         Ko van Raamsdonk  

 

TAAKGROEPEN 
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Taakgroep kerk & samenleving 
 

Liefde is… 
 

De dienst van zondag 14 februari, Valentijnsdag, 
had als thema Liefde is…   
De dienst was mede voorbereid door de 
taakgroep Kerk en Samenleving. Dat ging met 
enige hindernissen gepaard, zoals Gerda 
Kamphuis in haar inleiding zei: “de voorbereiding 
liep zo raar (door het weer en corona, red.), de 
leden van de taakgroep konden elkaar niet 
treffen. Maar de liefde overwon en het wordt 
een goede dienst.” 

Dominee Kees Bochanen had behalve de twee 
passende schriftlezingen, Jes. 61:1-3 en Marcus  
1: 29-39 - lees ze maar eens na - ook inspiratie 
opgedaan uit hedendaagse wijsheden, zoals: 

 

 

LIEFDE IS SLECHTS EEN 
WOORD TOTDAT JE IEMAND 
ONTMOET DIE HET 
BETEKENIS GEEFT 
 

en  

 

Gedicht voor op een bouwschutting: 

 

 

 Liefde is de ander helpen opstaan 
 

 

 
 

 

 

Op de oproep van de taakgroep om eigen 
bijdragen op te sturen naar aanleiding van het 
thema Liefde is… waren veel reacties binnen-
gekomen. Hieronder een bloemlezing. 

 

Liefde is... 
➢ Liefhebben is meer lief dan hebben. 
➢ Omzien, een zwaai, een blik, luisteren!!! 
➢ Liefde is op weg zijn naar: jezelf vinden 

in elkaar. 
➢ Dankbaar zijn voor mijn kinderen tijdens 

de chemo, die liefde is goud waard. 
➢ De zelf-liefde diep in elk mens. 
➢ Weten dat anderen aan me denken, o.a. 

in gebed. 
➢ Liefde is volhouden en vertrouwen dat 

we elkaar gauw ontmoeten. 
➢ Houd moed en vertrouw, we zien elkaar 

gauw. 
➢ Liefde is een levensweg die ik ga. 

 

Liefde is heel veel verschillende dingen,           
iedereen geeft er een eigen invulling aan. 

Dominee Bochanen gaf ons zijn conclusie mee, 
gebaseerd op het Marcusverhaal: Liefde is de 
ander helpen opstaan.  

 

                   Gerda Kamphuis en Maps Adriaanse 

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen. 

Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet, 

ik ben maar een paar regels op een schutting 

in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb 

alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn: 

houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit 

op - als het slecht gaat, zal het beter gaan. 

 
Ingmar Heytze 
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Als je van iemand houdt 
 

en je bent van hem of haar gescheiden, 

kan niets de leegte van zijn afwezigheid nog vullen, 

je moet dat niet proberen. 

Dat klinkt erg hard, 

maar het is ook een grote troost, 

want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, 

blijf je juist daardoor met elkaar verbonden. 

Het is ook fout te zeggen : 

God vult die leegte… 

Hij vult die helemaal niet, integendeel, 

Hij houdt ze leeg, 

en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, 

zij het ook in pijn. 

 

Luister maar : 

ik zal leven over de dood heen, zegt je overledene, 

ik zal zingen in je oren, 

zitten aan je tafel, zij het zonder lichaam, 

ik zal met jou op wandel gaan, een onzichtbare geest, 

ik zal tot je komen aan de haard, een ongeziene gast, 

en met je slapen in de nacht. 

De dood verandert niets aan het masker dat mijn gelaat bedekte, 

maar ik blijf wie ik was. 

 

Wij weten wel : 

hoe mooier en rijker de herinneringen, 

hoe moeilijker de scheiding. 

Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinneringen in stille vreugde : 

de mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, 

maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. 

 

Je moet zorgen dat je niet in je herinnering blijft graven  en je erin verliest. 

Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, 

maar enkel op bijzondere momenten. 

Buiten die momenten is het een verborgen schat, 

een veilig bezit. 

Dan wordt het verleden een blijvende bron 

van vreugde en kracht! 

Dietrich  Bonhoeffer    
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer
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Opheffingsuitverkoop  
 

Eefde - De Stichting Wereldwinkel Eefde gaat na 
35 jaar voor altijd haar deuren sluiten. Ondanks 
de enorme inzet van alle vrijwilligers is het niet 
gelukt om de dalende omzet te stoppen. Corona 
en weinig perspectief hebben ons de financiële 
das omgedaan. Door nu te stoppen zijn we een 
faillissement voor en houden we aan het eind 
nog een bedrag over voor goede doelen.  

 

De opheffingsuitverkoop is gestart op woensdag 
17 februari  2021, volgens het inmiddels welbe-
kende ‘click en collect’ -systeem. Alle artikelen 
zijn met een duidelijk prijskaartje te zien in de 
etalage en daar gaat 50% korting van af. Ieder 
artikel heeft een nummer zodat klanten dit bij 
de bestelling door kunnen geven.  

Klanten kunnen op woensdag, donderdag en 
zaterdag ’s morgens tussen 9:30 en 11:00 uur 
bellen met 0575 – 518662 (telefoonnummer 
winkel) en op afspraak ’s middags tussen 14:00 
en 15:30 uur de bestelde artikelen ophalen bij 
het afhaalloket aan de deur van de Wereld-
winkel, Schoolstraat 17A. U kunt alleen met pin 
betalen. Geheel volgens de landelijke richtlijnen 
mogen we geen klanten binnen in de winkel 
toelaten.  

Een coördinator controleert alle bestellingen 
zodat er geen artikelen dubbel besteld worden.  

We bedanken iedereen voor de jarenlange 
trouwe klandizie en het gestelde vertrouwen en 
sluiten voorgoed zodra onze winkel is leeg ver-
kocht, maar uiterlijk eind april 2021. Hierover 
volgt te zijner tijd een nadere mededeling. 

 

Namens de Wereldwinkel, 

   Maps Adriaanse

 

 

 

Veertig dagen op weg naar Pasen 
 
Wij dromen ervan 
dat de komende veertigdagentijd 
een zoektocht zal worden 
naar een nieuwe adem. 
 
Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse 
geloofstraditie, in onze tocht naar Pasen. 
Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op 
weg gaan naar Pasen. Even stilvallen om een 
beeld, een woord, een gedachte op je in te laten 
werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrij-
ken, je zoektocht in geloof te verdiepen. 
Het kan je ook rust geven, je inspireren om je 
leven meer kleur te geven. 
  
Bezinningsmail 
In een oecumenisch initiatief tijdens de periode 
van 17 februari  tot en met  5 april, willen wij: 
Eveline Struijk, predikant van de Protestantse 
Gemeente Eibergen-Rekken en Marga Engelage, 
pastoraal werker van de parochie HH Twaalf 
Apostelen, u via de mail elke dag een gedachte, 
beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. 
 
Bent u geïnteresseerd? 
Geef u dan op bij www.pkneibergen-rekken.nl 
of www.12apostelen.nl. Bij doorklikken op de 
link “Oikomeneachterhoek” (onderaan de 
voorpagina), vindt u het opgaveformulier. Na 
aanmelding ontvangt u elke dag een 
bezinningsmail in uw postvak. U mag uw 
aanmelding ook mailen naar 
communicatie@12apostelen.nl 
Hebt u geen computer / e-mailadres, 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 te 
printen. Wilt u bij aanmelding  dan zowel uw 
eigen naam en woonplaats doorgeven, als ook 
het e-mailadres waarnaar we de mail zullen 
sturen? 

Een hartelijke en inspirerende groet van 
Marga Engelage en Eveline Struijk 

DIVERSE BERICHTEN 

http://www.pkneibergen-rekken.nl/
http://www.12apostelen.nl/
https://www.12apostelen.nl/index.php/oikomeneachterhoek/
mailto:communicatie@12apostelen.nl
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Op weg naar Pasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma   1 maart Moderamen, digitaal 

wo   3 maart Overleg Havekedienst, digitaal 

do   4 maart  Startbijeenkomst  coördinatieteam  Eefde - Gorssel/Epse, digitaal 

ma   8 maart Kerkenraad, digitaal 

do 11 maart Afstemmingsoverleg taakgroepen en colleges, digitaal 

ACTIVITEITEN-AGENDA      maart 2021 


