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

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur, afwisselend in Eefde en Gorssel. 

 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________

PREDIKANT  

Ds. G. de Pender                                                     06-42082029 

De vrije dag is maandag         : dependergertjan@gmail.com 
 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

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

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
_________________________________________________________ 

KERKENRAAD 
Voorzitter: Mw. B. Aalderink en dhr. E. Groen                         

: voorzitter@pgeefde.nl 
 

Mw.  B. Aalderink (ouderling)               06-25516989 

: bolinakeukenmeester@hotmail.com         

Dhr. E. Groen (ouderling)                                      06-21827893 

: eduard.groen@zonnet.nl             

  

Scriba: Mw. G. Janssen (ouderling)              06-49624698 

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 

_________________________________________________________ 

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

: ritasim1@hotmail.com                                 of  06-30957121                                         
 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink   

: ellyheijink@gmail.com                                   06-51142245 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Cantor:  Mw. A. Touwen               06-30716472              

: alyde.touwen@gmail.com  

Organist:  Dhr. R. Smit                                      06-21597949 

Organist/pianist: Mw. T. Hinloopen           06-21563940 

 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

Mw. N. Roeterdink,  : roete094@planet.nl            540976 

 

Collectemunten 
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com 

Telefonisch te bestellen en af te spreken                    542430 

 

 

 

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

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. H. Groeneveld (diaken)             06-23103358 

:  jh.groeneveld@kpnmail.nl 
 

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

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

Contact: Mw. B. Aalderink                                     06-25516989 
__________________________________________________________ 

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

: joopgerda@hotmail.com 
 

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

___________________________________________________ 

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

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

 

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale            511819 

: ledenadministratie@pgeefde.nl            
__________________________________________________________ 

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

: hommekrol@kpnmail.nl 

 

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

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

 

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers          512610 

en Mw. M.E. Adriaanse           542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 

 
Website ontmoetingskerk 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink          548830 
: beheerwebsite@pgeefde.nl 
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KERKVENSTER       
Maart  2023              
 
 
Van de redactie 
 
Voor u ligt het 2e exemplaar van Kerkvenster in 
de nieuwe versie. We zijn benieuwd hoe u het 
vorige maand heeft ervaren. 
 
In dit Kerkvenster kunt u lezen hoe ds. Gertjan 
de Pender ons meeneemt op zijn fietstocht 
tussen bos en rivier. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 
    Jannie Zoerink 
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COLOFON: 
 

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

____________________________ 

Redactie: 

 

Maps Adriaanse 

Annie Nijenhuis 

Gert Kale 

Boudewijn Drewes*  510512                           

Jannie Zoerink*         06-42514064 

 

*Eindredactie en opmaak 

____________________________ 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

of: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

____________________________ 

Bezorging: 

 

Coördinatie: 

dhr. J. te Linde          517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 kerkvensterdigitaal@gmail.com 

____________________________ 

Volgend Kerkvenster: 

 

Kopij kunt u tot uiterlijk maandag  

20 maart 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 23 maart  9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

Bezorging:  

Vrijdag 31 maart 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Terug naar de bron 
 

Een tijdje terug was ik in Taizé, het 
jongerenklooster in Frankrijk. Hoewel ik al ver in 
de dertig was, was het mijn eerste keer. 
Uiteraard had de kerk waar ik als jongere lid van 
was ook wel zo’n reis georganiseerd, maar de 
informatiebijeenkomst schrikte me toen af.  
 
Daar werd in geuren en kleuren verteld over de 
sobere omstandigheden wat mij primitief in de 
oren klonk. Slapen deed je in barakken of 
tentjes. Vier keer per dag naar de kerk waar je 
tig keer achter elkaar hetzelfde liedje moest 
zingen. In de rij staan voor eten, dat eerder 
vulling was dan voeding. Ik was opgelucht dat ik 
net die week toch niet kon, bang als ik was 
heimwee te krijgen naar de luxe van thuis. 
 

Nu stond ik echter op de camping van Taizé mijn 
tentje op te zetten. Aangestoken door het 
enthousiasme van een aantal jongeren, besloot 
ik mij als extra begeleider aan te bieden tijdens 
de reis die mijn collega organiseerde.  

 

En zo begon een week van terug naar de basis: 
slapen in een tent met de basale facilitaire 
voorzieningen en net te weinig dekens. Viermaal 
daags naar een viering met veel plek voor stilte 
en meditatie.  

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting tijdens het in de rij staan en samen 
veel goede momenten hebben. De sobere 
manier van leven maakte ruimte voor alles wat 
er de moeite waard is in het leven: contact met 
elkaar, tijd om je op God te richten en de kans 
om tot rust te komen.   

 

Op de terugweg probeerden we in de sfeer te 
blijven van die sobere levensstijl. Maar al snel 
werden we weer overspoeld met alle drukte en 
rijkdom om ons heen: de appjes die met honder-
den tegelijk binnenkwamen toen we in de buurt 
van werkende Wifi kwamen, het eten van Mc 
Donalds dat eigenlijk niet zo smaakte als de 
droge broodjes met chocola van de afgelopen 
week, het drukke verkeer. Het maakte dat we 
heimwee kregen. Naar de soberheid en alles wat 
zij kan bereiken. 

 

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn 
Predikant Protestantse Gemeente Zutphen 

 

Reageren?  pijpers@pknzutphen.nl 

 

 OVERWEGING                              
 

 

 

 

              SOBERHEID
 voor 

mailto:pijpers@pknzutphen.nl
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Datum en tijd 
Plaats 

 
26 februari           10 uur 
Eefde 

 
5 maart              10 uur 
Gorssel    

 
12 maart             10 uur 
Eefde    

Voorganger Ds. G. de Pender Ds. G de Pender 
 

Ds. S. van der Woude 
Warnsveld 

Bijzonderheden 1e zondag van de  
40-dagentijd 
11.30 Soepmaaltijd 

2e zondag van de  
40-dagentijd 

3e zondag van de 40-
dagentijd 
Biddag 
11.30 uur: Koffieconcert 

Kleur paars paars paars 

1e Collecte 
Diaconie 

Kerk in Actie, Kinderen in 
de knel: Zambia, maatjes 
voor aidswezen 

Kerk in Actie, Ghana 
Een beter inkomen voor 
boerinnen. 
 

Voedselbank Zutphen 

2e Collecte CvK Beeld en geluid Orgelfonds Onderhoud gebouwen 

Autorijdienst                               A. Kloosterboer 
540204 

H. van ’t Veld 
540394 

W. Volkers 
512610 

Koffiedienst A. Kloosterboer,  D. van 
Zeijts, D. Wagenvoort 
 

                 
 

Johan en Jannie 
Zoerink, Henny Gotink 
            

Oppasdienst 
 
Datum en tijd 
Plaats 

Hannieke van Oene 
 
19 maart             10 uur 
Gorssel 

 
 
26 maart              10 uur 
Eefde 

Diny Wagenvoort 
 

Voorganger Ds. G. de Pender 
 

Ds. J. Weijenberg 
Harfsen 
 

 

Bijzonderheden 4e zondag van de  
40-dagentijd 
M.m.v. Cantorij Gorssel 

5e zondag van de 
40-dagentijd 

 

Kleur paars paars  

1e Collecte 
Diaconie 

Stichting Leergeld 
Lochem 

Kerk in Actie 
Werelddiaconaat: 
Bangladesh. Kansen 
creëren voor jongeren 
 

 

2e Collecte CvK Verwarming Afdracht quotum  

Autorijdienst E. van Zeijts 
473336 

A. Aalderink 
06-51522371 

 

Koffiedienst                Toos en Hans van ’t 
Veld, Ymte Groeneveld 

 

Oppasdienst   Hannie Doevendans   

 

KERKDIENSTEN  gezamenlijk met Gorssel/Epse                         maart 2023                                                                       
december 
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U kunt de diensten via internet live ontvangen en terugkijken. Ga op internet naar:  “kerkdienst 
gemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl    

Daar kunt u ook de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 

 

 

 

 

 

 
  
Dienst in Het Spijk op de 1e maandag van  de 
maand,  14.30 uur, restaurant 
 

 
Diensten in De Borkel om 16.00 uur 

11 maart 

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

 
De Lunette, Coehoornsingel 3,  
elke vrijdag 15.30 uur  
3 maart  ds. D. van Alphen  
10 maart  past. R. Rijk  
17 maart  past. R. van Veen  
24 maart  past. R. Rijk 
 

 
 

 
 
Eerste indrukken in Eefde, Gorssel, Epse en Joppe 
 
Dinsdag 17 januari, Epse 
De voorbereidingen voor de verbintenisdienst 
zijn in volle gang, maar er zijn nog wat losse 
eindjes. Één van die eindjes is de inbreng van 
de voorzitters van beide gemeenten. Om 
voorzitter Jan Muntendam van Gorssel/Epse 
bij te praten, ga ik met de fiets naar het 
Wansink in Epse, een mooie plek tegen het 
bos aan. Het weer is prachtig, de tocht ook. In 
Gorssel word ik verrast, omdat het fietspad 
langs de provinciale weg niet is doorgetrok-
ken. Na een paar keer draaien en keren kom ik 
op de Molenweg uit, en kan ik weer rechtsaf 
het fietspad op. Op de terugweg vergaat het 
mij minder goed, en raak ik iets uit koers. Dat 
‘verdwalen’ heeft wel iets, want zo kom ik 
gelijk langs de Boskoele en de prachtige 
bosrand tussen Gorssel en Eefde. Via de 
Flierderweg kom ik weer op de provinciale 
weg uit, en heb ik mijn oriëntatie terug. 

Dat zoeken van oriëntatie is iets wat deze 
periode kenmerkt, letterlijk en figuurlijk. In de 
nieuwe omgeving moet ik de weg vinden. 
Welke verbindingswegen zijn er? Waar kom je 
uit, als je dit pad neemt? Maar het oriënteren 
hoort ook bij de start in de nieuwe gemeen-
ten. Ik weet nog niet hoe alles werkt, wie er 
betrokken zijn, wat het karakter is van de 
dorpen en de gemeenschappen. Ook daarin 
ben ik op zoek naar oriëntatiepunten. Een 
beetje zoals Abraham: de weg zoeken in een 
onbekend land. 
 
Maandag 23 januari, Gorssel 
Na een warme en hartelijke verbintenis begint 
het vandaag echt. Met een dag thuis, om 
precies te zijn: tot 1 april is maandag de vrije 
dag. Het is bewolkt, maar droog, en met de 
kinderen in de bakfiets ga ik op verkenning in 
de omgeving. Via de kerk van Gorssel, waar ik 

       DIENSTEN IN DE OMGEVING                                               

          OP WEG TUSSEN BOS EN RIVIER           DOOR DS. GERTJAN DE PENDER 

http://www.pgeefde.nl/
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een vergeten boeket bloemen ophaal, voert 
de tocht naar de boerderij van de familie 
Steging/Van Baaren aan de Eekweg, het 
verlengde van de Gorsselse Enkweg. Het 
landschap verrast me: vanuit het dorp, waar je 
de verbinding met het bos voelt, rijd ik de Enk 
in. De IJssel is niet te zien, maar je voelt dat hij 
er is. Na een heerlijk kopje koffie in de keuken 
en even kijken bij de kalfjes, kan ik bij de 
Ravensweerdweg even de dijk op, om een blik 
te werpen op de IJssel.  
 

 
 
Als ik op de terugweg de Domineesteeg 
passeer, voel ik me al een beetje thuis. 
 
Dinsdag 24 januari, Eefde 
De tweede dag begint achter het bureau. De 
dienst van zondag moet voorbereid. Met de 
presentatie van het project van de gezamen-
lijke diaconieën is er gelijk een kapstok. Vanuit 
de studeerkamer is er prachtig uitzicht op een 
oude eik, en, de andere kant op, op de Coöp in 
Eefde. De boeken zijn nog niet uitgepakt, dus 
voor de uitleg van het bijbelgedeelte moet ik 
mij behelpen met ‘preektijdschriften’ en wat 
ik al als bagage in huis heb. Gelukkig betreft 
het een bekend gedeelte, de zaligsprekingen. 
Dat biedt genoeg stof. De kunst is eerder om 
te beperken. 
 
Woensdag 25 januari, Zutphen 
Vanmorgen breng ik de kinderen weg voor de 
eerste volledige dag bij de Morgenster,  in het 
centrum van Zutphen, vlakbij de St. Janskerk. 
Het is een gemakkelijke route, almaar recht-
door, de brug over, langs de Deventerweg en 
de singel. De brug valt tegen: met twee 
kinderen in de bakfiets kom ik maar net 
boven. Terug gaat het al gemakkelijker. Ook 

voor de kinderen is het wennen: nieuwe 
leidsters, andere kinderen, een andere plek, 
een andere dag voor de opvang. Waar ik van 
geniet, is om zomaar vanuit huis naar zo’n 
prachtige oude stad te kunnen fietsen. De stad 
ademt geschiedenis. Toevallig blijkt er deze 
ochtend een viering te zijn, de klokken luiden. 
Even heb ik de impuls om naar binnen te gaan; 
maar er ligt teveel werk te wachten. Misschien 
een andere keer. 
 
Zaterdag 28 januari, Eefde 
Vanavond heb ik afgesproken met Paul 
Zoerink, die deze zondag de techniek verzorgt 
tijdens de dienst. Samen kijken we naar de 
mogelijkheid om een voetafdruktest te 
projecteren. Het blijkt een heel gepuzzel, we 
komen er niet helemaal uit. Naast het 
praktische gepuzzel ben ik, zoals altijd 
eigenlijk, onder de indruk van de sfeer in de 
half donkere en bijna lege kerk. Elementen als 
het kruis, het orgel, het liturgisch centrum, de 
paaskaars, het doopvont roepen zelfs in dit 
lege gebouw een sfeer van het heilige op. De 
plek nodigt uit tot stil zijn en bezinning. 
Minstens zo belangrijk is de ervaring dat er 
wordt meegedacht en meegezocht. Hier voel 
ik mij welkom, een plek om samen te zoeken 
en te bouwen. 
 
Zondag 29 januari, Gorsselse hei 
Na de dienst vanmorgen is het tijd om even 
uit te waaien. Als gezin hebben we nog geen 
vast plekje gevonden om een rondje te lopen, 
iets dat we graag doen. De sluis van Eefde en 
huize De Voorst zijn prachtig, maar voor een 
wandelingetje met de kinderen net niet 
ideaal. Een blik op de kaart brengt ons op de 
Gorsselse hei, nog geen twee kilometer van de 
Schurinklaan. We zijn aangenaam verrast door 
de rust en de ruimte. De bult met trap blijkt 
voor onze kinderen een grote attractie. In de 
dagen erna klinkt het regelmatig: ‘Gaan we 
naar de bult?’  
 
Maandag 30 januari, Veerhuis Varik 
Vandaag staat er een studiedag op het 
programma in Varik in de buurt van Tiel. Een 
prachtige plek, tegen de Waaldijk aan. 
Voortdurend passeren er grote schepen, op 
weg naar Duitsland of naar Rotterdam. Tijdens 
de studiedag, in het kader van een cursus ‘Van 
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U is de aarde’, over duurzaamheid en groene 
theologie, is voortdurend de vraag: hoe speelt 
dit onderwerp in de gemeenten? De cursus 
loopt al een tijdje, de eerste cursusdagen heb 
ik vanuit Varsseveld bezocht. Heel gek is het, 
om nu ineens een andere route te rijden, over 
de A50 en de A1. Bij het wegrijden uit Varik 
betrap ik mijzelf erop, dat ik in mijn hoofd 
eerst als vanzelf de route uitzet naar Varsse-
veld, voordat ik mijzelf besef: o ja, daar moet 
ik niet naar toe. Thuis is ergens anders. 
 
Vrijdag 3 februari, Gorssel en Epse 
Vandaag een eerste echt huisbezoek. Fijn, dat 
vind ik een mooi onderdeel van het werk. 
Bijzonder om bij mensen thuis te komen en 
even te raken aan hun levenspad. Na het 
bezoek rijd ik naar een ander stuk van Gorssel; 
eigenlijk om iets af te geven, maar ik word 
hartelijk ontvangen en kan zelfs een broodje 
mee eten. Na (weer) een werkafspraak om mij 
wegwijs te maken rijd ik opnieuw via het 
buitengebied, deze keer van Epse, naar huis. 
Ook aan deze kant is het prachtig. Bijzonder is 
het, hoe het spoor op allerlei plekken het 
landschap doorkruist. Het roept iets op van de 
combinatie tussen doelgerichtheid en het 
landschap dat er gewoon is. De tocht naar huis 
gaat via een zandweg naar de Dortherdijk, een 
bijna eindeloze rechte weg met één haakse 
bocht. Een weg die letterlijk verbinding maakt 
tussen Gorssel, Joppe en Eefde. 
 
Zaterdag 4 februari Eefde 
Vandaag word ik verrast door Bjorn, die een 
stuk Herman komt brengen, met zijn oma en 
zus. We zijn net bezig om de garage op te 
ruimen, één van die plekken die nog niet op 
orde was. Bjorn heeft goed voor Herman 
gezorgd, het smaakt uitstekend. En het is heel 
fijn om wat orde te krijgen: leven in chaos valt 
niet mee. 
 
Maandag 6 februari Gorssel, Joppe en Eefde 
Het is deze week prachtig weer. De kinderen 
zijn vroeg uit bed, en ik besluit op de fiets te 
stappen richting Gorssel. De nagelknipper van 
de kinderen is nog steeds niet terecht, en het  
wordt tijd dat er één komt, laten ze duidelijk 
merken. De tocht gaat via de Lindenboomweg, 
een prachtige lange weg zoals zovele hier in 
de omgeving. Aan de ene kant bos, aan de

andere kant open veld, in de verte de trein en 
zoals altijd wel een spoorwegovergang om te 
kruisen. Na een bezoek aan het Kruidvat neem 
ik de Veldhorstlaan richting de rand van 
Gorssel. Omdat ik liever niet dezelfde weg 
terug neem, ga ik bij de Lindeboomweg 
rechtdoor, het bos in. Het doel is de speeltuin 
bij de Zessprong, waar we de middag ervoor 
met de kinderen zijn geweest. De weg is 
langer dan gedacht, maar we komen er. De 
speeltuin is dicht, maar het hek is open, een 
rondje in de draaimolen moet kunnen, denk 
ik. Via de eindeloze Dortherdijk rijden we over 
de Schurinklaan Eefde weer binnen, een al 
haast vertrouwde route. Ik begin mijn 
ankerpunten te vinden. 
 
Graag sluit ik af met een gedicht van Ingmar 
Heytze, de stadsdichter van Utrecht, mijn 
geboortestad en de stad waar ik heb 
gestudeerd. 
 

Verhuisgedicht 
  

Het onbegonnen werk is klaar: 
hier is daar en daar is hier. 
De nachten liggen door elkaar. 
Ik lig op wacht als een cipier 
terwijl ik in het donker staar. 

 
Ik ben nog steeds van alles kwijt. 
De sleutels van de achterdeur, 
de lucifers en het vergiet, 
mijn rust en het besef van tijd –  
ik leef hier, maar ik hoor hier niet. 

 
Dit huis geeft nog geen zekerheid, 
de kamers hebben me op zicht, 
ik zoek verlichting op de tast. 
Voorlopig slaap ik op de kast 
en woon in dit verhuisbericht. 

 
 

    Gertjan de Pender
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Uit de kerkenraad       
 
Aftreden ambtsdragers en overdracht 
voorzitterschap 
Trix Drewes neemt in de kerkdienst van 26 
februari na de periode van vier jaar afscheid 
als ambtsdrager en voorzitter van de kerken-
raad. Ook wordt afscheid genomen van Joop 
Kamphuis als ouderling-kerkrentmeester. Hij 
blijft wel werkzaamheden verrichten voor het 
College van Kerkrentmeesters, maar moet na 
12 jaar stoppen als ambtsdrager. 
Het voorzitterschap wordt overgenomen door 
Bolina Aalderink en Eduard Groen, die beiden 
al ouderling zijn. Zij hebben ervoor gekozen 
om het samen te doen omdat het erg veel 
werk is en zij beiden nog werken. Zij zullen om 
en om de vergaderingen leiden. Eduard zal 
zich met name richten op de samenwerking 
met Gorssel/Epse. Bolina zal zich vooral 
bezighouden met de Eefdese zaken. De 
kerkenraad is blij dat er opvolging is gevonden 
voor Trix. We zijn nog wel dringend op zoek 
naar een ouderling-kerkrentmeester, die ook 
het College van Kerkrentmeesters kan 
voorzitten. 
 
Kerkenraadsvergadering 17 januari 
Op 17 januari is een extra kerkenraads-
vergadering gehouden waarin o.a. de 
begroting werd besproken. Ook vond een 
eerste bespreking plaats van het eindrapport 
van het Coördinatieteam. Verder kwam de 
bezetting van het moderamen aan de orde. 
 
Begroting Protestantse Gemeente Eefde 
De begroting 2023, opgesteld door het College 
van Kerkrentmeesters, werd door de 
kerkenraad  vastgesteld. Voor het eerst is een 
post opgenomen voor een meerjaren onder-
houdsplan. Gedurende 14 jaar wordt hiervoor 
eenzelfde bedrag gereserveerd. De begroting 
is inmiddels goedgekeurd door het Classicaal 
College voor Behandeling Beheerszaken van 
de PKN. 
 
Eindrapport Coördinatieteam 
In 2021 hebben de kerkenraden van Eefde en 
Gorssel/Epse een Coördinatieteam ingesteld  

 
 

 
met als opdracht de samenwerking van beide 
gemeenten te coördineren en te stimuleren. 
Verwacht mocht worden dat na verloop van  
enige tijd kerkenraden en taakgroepen resp. 
colleges zoveel mogelijk eigen draagkracht en 
eigenaarschap hebben ontwikkeld, dat het 
Coördinatieteam niet meer nodig is en het 
kerkenwerk in een nieuwe, reguliere 
organisatie bestuurd kan worden. 
Voor wat betreft de samenwerking tussen de 
taakgroepen en colleges van de beide 
gemeenten zijn de kerkenraden al eerder 
geïnformeerd middels een tussenrapport. De 
samenwerking loopt nog niet bij alle taak-
groepen even goed. Daar gaan de 
kerkenraden verder mee aan de slag. 
 
Daarnaast heeft het Coördinatieteam op basis 
van eigen onderzoek voorstellen gedaan over 
de meest passende intensieve samen-
werkingsvormen/-modellen tussen beide 
gemeenten. Daarbij zijn verschillende 
modellen mogelijk. 
 
Mogelijke modellen van samenwerking: 
 
- 1.  Beide gemeenten blijven zelfstandig, 
        met de varianten a, b en c 
 
a. Twee kerkenraden met commissies. Dit 
komt overeen met de huidige situatie waarin 
op het niveau van taakgroepen samengewerkt 
wordt. De commissies vergaderen (deels) 
gezamenlijk, maar de kerkenraden blijven 
afzonderlijk verantwoordelijk. 
 
b. Twee kerkenraden met een platform (een 
soort federatie). In dat geval heeft het 
platform van tevoren bepaalde beslissings-
bevoegdheid, terwijl tegelijk de kerkenraden 
zelfstandig actief zijn. 
 
c. De gemeenten blijven zelfstandig, maar 
hebben één kerkenraad. Belangrijke besluiten 
worden in dat geval aan de afzonderlijke 
gemeenten voorgelegd. 
 
- 2.  Beide gemeenten gaan geheel samen 
 

KERKENRAAD 
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Afwegingen die het Coördinatieteam 
meegeeft aan de kerkenraden: 
Bij 1a: is simpel maar komt niet tegemoet aan 
de uitdagingen waar de beide gemeenten 
voor staan. De invulling van sommige 
taakvelden vraagt om meer samenwerking 
dan op commissieniveau. 
Bij 1b: de samenwerking is intenser met 
behulp van een platform met eigen 
beslissingsbevoegdheid maar deze constructie 
is ingewikkelder en de verhouding met de 
kerkenraden is een lastige situatie die 
gemakkelijk tot conflicten kan leiden. 
Bij 1c: in dit geval is er een eenduidige 
structuur waarin overleg en afstemming snel 
geregeld kunnen worden. Beide gemeenten 
blijven zelfstandig en kunnen ook besluiten 
om deze constructie te stoppen. De 
zeggenschap over het voortbestaan van de 
gemeente blijft lokaal. In het beheer worden 
de financiën gescheiden weergegeven. 
Voordeel is ook dat er één aanspreekpunt is 
voor de predikant. 
Bij 2: een volledig samengaan heeft het 
voordeel van een sterke eenduidigheid. De 
vraag is wel of beide gemeenten toe zijn aan 
deze stap. 

 

 
Het advies van het Coördinatieteam wordt in 
de eerstvolgende gezamenlijke vergadering 
van beide kerkenraden besproken. In de 
vergadering van 17 januari heeft de 
kerkenraad van Eefde alvast een eerste 
gesprek hierover gehad. 
 
Samenstelling moderamen 
Gesproken is over de opvolging van Trix door 
twee voorzitters en hun taakverdeling. Diaken 
Johan Zoerink is toegetreden tot het 
moderamen sinds het vertrek van de vorige 
predikant. Afgesproken is dat de 
vertegenwoordiging van de diaconie in het 
moderamen blijft gehandhaafd, ook nu er 
weer een predikant aanwezig is. In de 
volgende kerkenraadsvergadering zal de 
samenstelling en bezetting worden 
vastgesteld. 
 
Spriet 
Het College van Kerkrentmeesters heeft laten 
weten dat uiterlijk dit voorjaar de lelijke 
‘spriet’ op de kerktoren wordt verwijderd, die 
geplaatst was op verzoek van Radio Ideaal. 
 
Gera Janssen-Ebbekink, scriba 

 

Bericht over afsluiting Zutphenseweg 
 

Van maandag 20 februari tot uiterijk vrijdag 17 
maart is de Zutphenseweg afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer in verband met de aanleg 
van drie verkeersdrempels en een wegversmal-
ling op de Zutphenseweg tussen de rotonde bij

de Schoolstraat – Doctor Van de Hoevenlaan   

en de Schurinklaan. U kunt dan niet met de auto 
vanuit de Schoolstraat of de Doctor van de 
Hoevenlaan bij de kerk komen. U moet dan 
omrijden via de rondweg N348. Te voet en met 
de fiets aan de hand is het wel mogelijk de 
werkzaamheden via het voetpad te passeren. 

 
 

 
 
 

 
 

  

U kunt met vermelding van datum en doel een gift overmaken op:  

NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde  of:  

NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gorssel/Epse  

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 

 

DIACONIE 
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Zondag 26 februari  start van de Kerk in 
Actie campagne in de 40-dagentijd 
Dit is de eerste zondag van de Veertigdagentijd 
2023. Thema: Uit liefde voor jou. 

 

Woorden die laten zien dat je voor iemand van 
betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te 
doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt 
doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn 
leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons 
daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar 
we worden opgeroepen om te delen van wat we 
ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag 
van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we 
Zijn liefde door, aan mensen dichtbij en ver weg. 
Samen zijn we de kerk in actie.  

 

Kerk in Actie - Kinderen in de Knel: Zambia. 
Maatjes voor aidswezen. 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn 
ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 
als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en 
oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan 
aids overleden. Maar als die ook overlijden staan 
veel weeskinderen er alleen voor, met de 
trauma’s van het verlies van hun ouders. Het 
kind dat gezinshoofd is, moet zelf het huis-
houden doen, voor inkomen zorgen, de andere 
broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen 
toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om 
schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen 
en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om 
naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme 
armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar 
of visser, dagloner of verkopen iets op straat. 
Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. 

Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden 
kerkleiders getraind om naar deze kinderen om 
te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, 
omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun 
aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke 
vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede 
genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die 
gezinshoofd zijn ook getraind en materieel 
ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te 
runnen en een opleiding af te maken. 

 

 

 

Zondag  5 maart:  Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat: Ghana. Een beter inkomen 
voor boerinnen. 

Woensdag 8 maart is het internationale  

vrouwendag. Daarom collecteren we vandaag 
voor een beter leven voor vrouwen en hun 
gezinnen in Ghana. 

Noord Ghana is een droge regio. Het is moeilijk 
om hier rond te komen van de opbrengsten van 
de landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste 
bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan 
ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei 
manieren een bijdrage te leveren aan het 
gezinsinkomen. Een van die manieren is het 
verzamelen en verwerken van karitenoten. De 
Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen 
om dit zo goed mogelijk te doen en de beste 
prijs voor hun noten en boter te krijgen. 

 

Zondag 12 maart: Voedselbank Zutphen 

Het aantal mensen dat een beroep moet doen 
op de voedselbank is het laatste jaar explosief 
gestegen. Behalve mensen die werkloos zijn en 
mensen met een (gedeeltelijke) uitkering zijn het 
nu ook gezinnen met een volledige baan die een 
beroep doen op de voedselbank. De huidige 
hoge energieprijzen maken het nog moeilijker 
voor de klanten  die (tijdelijk) niet in eigen 
onderhoud kunnen voorzien. We merken dat 
mensen onze hulp juist nu extra nodig hebben. 

 

Zondag 19 maart: Stichting Leergeld Lochem 

Onze Missie is: Alle kinderen doen mee! Want 
nu meedoen is straks meetellen. 

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in 
armoede, de kinderen kunnen niet meedoen aan 
activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel 
normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. We 
helpen kinderen uit gezinnen met geldzorgen in 
de gemeente Lochem. Samen met andere 
stichtingen in Nederland zorgen wij ervoor dat 
alle kinderen in Nederland dezelfde kansen 
hebben. We helpen met sport, cultuur, 
onderwijs ondersteuning, of een fiets. Ouders en 
verzorgers kunnen zo het beste aan hun kind 
geven, en elk kind kan meedoen.         
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Zondag 26 maart: Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat: Bangladesh. Kansen creëren 
voor jongeren. 

In Bangladesh is de werkloosheid onder 
jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat 
veel opleidingen niet aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een 
groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en

worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken.Kerk in Actie gaat samen met 
lokale organisaties 300 jongeren naar werk 
begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject 
volgen en krijgen daarnaast training in 
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen 
bedrijf kunnen starten. 

 

 

 

 

 

 

40-dagentijd – ‘Uit liefde voor jou’ 
De 40-dagentijd, de vastentijd is begonnen. 
Vasten om stil te staan bij de mensen en de 
wereld om je heen. Zondag 26 februari is de 
eerste zondag. In  het blad van Kerk in Actie over 
de 40-dagentijd staat:  

‘De vastenactie van Kerk in Actie helpt om stil te 
staan en aandacht te hebben voor mensen 
dichtbij en ver weg. Vasten kan betekenen dat je 
ergens even van afziet of dat je juist iets extra’s 
doet. In de veertigdagentijd kun je elke week op 
een andere manier vasten’ 

Kerk in Actie reikt een aantal tips aan. Daarmee 
kun je geld besparen dat je kunt geven aan een 
goed doel. Kerk in Actie heeft als doel een 
project in Moldavië.  Wij collecteren in de stille 
week voor ons eigen doel: Boeren in Oeganda. 
Misschien kunt u daar dan extra voor sparen.  

 

Er zijn 2 soorten vasten:  

besparen  en aandacht geven.  

 

* koop wat minder online – dat spaart 
verzendkosten uit. 

* zet de verwarming nog een graadje lager – dat 
scheelt € 1,00 per dag. 

* Koop geen voedsel dat je niet echt nodig hebt. 
Dat bespaart zeker  € 2,00 per dag. 

* Drink geen alcohol en frisdrank, alleen water, 
thee (of koffie). 

* Nodig anderen uit voor een maaltijd – 
eenvoudig, maar lekker. Geef elkaar extra 
aandacht. 

* Stuur een kaartje naar iemand die het moeilijk 
heeft of juist iets vrolijks ervaart. 

* Natuurlijk kunt u ook uw eigen bespaar-, en 
aandacht activiteiten verzinnen, die bij u passen.  

* Vertel elkaar tijdens de koffie over uw 
ervaringen. 

 

Veel goede ervaringen gewenst. 

Namens beide diaconieën,  

Grace Molegraaf en Henriëtte Groeneveld  

 
Collecteopbrengsten diaconie PGE in de afgelopen periode 
 
Datum  Doel collecte Opbrengst in €      
1 januari  
8 januari 
15 januari  
22 januari    
29 januari       

Stichting Leergeld Lochem  
Stichting Bijzondere Noden dienst in Gorssel 
Govos Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking 
Plaatselijke Diaconie dienst in Gorssel 
Kerk in Actie Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat 

    106,40 
       15,- 
     643,90 
       10,- 
     355,95             

   
                                                                                              Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen
Zondag 26 februari:   Beeld en geluid 

Zondag   5 maart:       Orgelfonds 

Zondag 12 maart:       Onderhoud gebouwen 

Zondag 19 maart:       Verwarming 

Zondag 26 maart:       Afdracht quotum 

 

Informatie van de kerkrentmeesters 
Als rentmeesters heb je heel wat taken, één er 
van is om de kerk financieel gezond te houden. 
Je moet o.a. jaarlijks een begroting maken, die 
dan in de kerkenraad besproken wordt en  
akkoord bevonden moet worden om ingediend 
te kunnen worden. 
Voor de goede orde:  de jaarcijfers 2021 en de 
begroting 2023 zijn goedgekeurd door het 
C.C.B.B. Ook moet er gezorgd worden dat alle 
betalingen, declaraties en ontvangsten goed en 
juist in de jaarcijfers verwerkt worden. 
 
Dit is nog maar één van de vele dingen. Ook de 
elk jaar terugkerende zaak “Actie Kerkbalans” 
is een activiteit die voor heel wat werk zorgt. Dit 
jaar zijn er meer dan 300 enveloppen bezorgd 
door 34 gemeenteleden ( lopers ) uit onze 
kerkgemeenschap. Ook hebben zij die zoveel 
mogelijk weer bij u opgehaald of u heeft ze 
bezorgd bij de loper. Voor al die 34 personen 
mag best eens geklapt worden…...,  dit mag u 
thuis doen. Dan komt onze taak weer, alle 
toezeggingen inbrengen en het resultaat 
vaststellen. Velen van u hebben gehoor gegeven 
om wat ruimer toe te zeggen, daar zijn wij 
enorm door verrast en dankbaar voor. 
 
U weet vast nog wel dat er voor elk lid van onze 
kerk een solidariteits-bedrag groot € 35.= moet 
worden afgedragen aan de PKN te Utrecht.   

 
 
 
 
 

 
Met andere woorden, als u dit bedrag of minder 
toezegt, dan moet het aangevuld worden door 
ons als gemeenschap.  Om u niet langer in 
spanning te houden, uw toezeggingen zijn zeer 
verheugend te noemen t.w. € 74000,-.  Voor 
deze toezegging kunnen we voor 50 %  
(Gorssel / Epse doet het andere deel ) onze 
nieuwe predikant betalen, de kerk verwarmen 
en verlichten en nog wat overige afdrachten 
voldoen. Alles blijft hoopvol. 
 
De verwarming van het kerkgebouw: 
Zoals wij al eerder melden was de oude 
verwarmingsinstallatie aan vervanging toe. Er 
kwamen de laatste jaren te veel storingen en  
uitval, met grote kosten als gevolg. 
Reparatie werd erg duur en niet gericht op de 
toekomst, onverstandig dus… Vervanging moest.   
De nieuwe installatie zit erin, velen van onze 
gemeenteleden konden jl. zondag 12 februari 
merken dat het behaaglijk was in de kerkzaal. De 
komende tijd hebben we nodig om de zaak te 
volgen, bij te sturen en of aan te passen. Ook de 
andere ruimten van de kerk worden door 
dezelfde installatie verwarmd. Mocht u 
ontdekken dat het buitengewoon koud of warm 
is als u de kerk bezoekt, meld u dat dan aan Joop 
Kamphuis. 
 
De kerkrentmeesters: Evert, Dolly en Joop 

 
 
Tevens is er nog een gift ontvangen voor Beeld en Geluid, hartelijk dank hiervoor. 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Bijdragen voor onderstaande collecten kunt u, met vermelding van datum en doel, overmaken op 
rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde  
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Gemeente 
Na 3 jaar de bloemengroet op zondag te hebben verzorgd heb ik het regelen 
hiervan overgedragen aan , Toos van ‘t Veld.  
Ik ben u dankbaar voor het vertrouwen wat ik deze drie jaar van u heb 
gekregen en hoop dat u dat vertrouwen ook aan Toos geeft. 
Schroom niet om Toos te bellen,  Tel: 06-83199522.  
 

Dank jullie wel en hartelijke groet, 
Pastoraat Ouderling Rita Simonis 
 

PASTORAAT 

RAAD 

Gevraagd  hulpkoster 
voor de Ontmoetingskerk 

 
Samen met het team doe je in toerbeurt de kosterstaken die bestaan uit:   
 
Op de zaterdag: inspectie kerkzaal en liedbord klaarmaken. 
Zondagmorgen: voorbereidende werkzaamheden voor de dienst en klokluiden. 
Na de dienst alles weer opruimen en afsluiten. Het team bestaat momenteel uit drie personen. 
Op dit moment is het nog om de zes weken omdat wij samen met Gorssel/Epse  
om en om kerken. 
   
Wij vragen een man/vrouw die deze vrijwilligersbaan aanspreekt en goed ter been is.   
Voor informatie en uitleg kun je bij de kerkrentmeesters terecht of bij de huidige coördinator 
van de hulpkosters, Jannie Zoerink. 
 
 

Dolly Thiemann - Joop Kamphuis - Monique Dolman en Evert a.i.  

 Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m 13 februari 
 

Ingekomen: 

Zutphenseweg 230 7211 EK: de heer J.W. Lebbing . 

Schurinklaan 3 7211 DD: de heer Ds. G de Pender, Jan Jacob de Pender en Annelieke de Pender. 

Zutphenseweg 304 7211 EZ: mevrouw J.E. Dolman – Wentink . 

 

Verhuisd binnen de gemeente: 

Ensinkweg 18 7211 EK: de heer A.W. Klopman, naar Zutphenseweg 202 7211 EK. 

 

Vertrokken, adres onbekend:  

 Scheuterdijk 15 7211 ER: de heer P.M.S. Visser. 

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

       Gert Kale,  ledenadministrateur 

 

mailto:ledenadministratie@pgeefde.nl
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Vreugdevol – Hoopvol – 
Toekomstvol 
Wat is het fijn om weer kinderstemmen in de 
kerk te horen, kinderen te zien spelen in het 
kantoortje. Zo waardevol. We hebben het in 
de dienst van 12 februari mogen beleven.   

We hadden ons stiekem een beetje voorbe-
reid. Eind november hebben Henriëtte 
Groeneveld en ik (Hannie Doevendans) de kast 
van de kindernevendienst schoongemaakt, 

uitgezocht en inge-
ruimd. Later alle 
duplo- en lego-
blokjes, autootjes en 
dergelijke gewassen. 
Daarbij vonden we 
de collectezak (zie 
afbeelding): een 
zwarte sok met 
beugel en de letter L  

erop.

 

Ik vond het een nuttig, nostalgisch 
gebruiksvoorwerp dat goede dienst bewezen 
heeft. Waar staat die letter L voor? 

Nu zijn we dan weer begonnen met de 
oppasdienst, hoe fijn wil je het hebben? Na 
anderhalf uur bellen was ik al rond met 
liefhebbers, tot en met Pasen. 
Hartverwarmend. Wie met mij mee wil 
coördineren is van harte welkom. Je kunt het 
ook combineren met andere taken, zoals 
koffiedienst of gastheer/vrouw zijn. Stilletjes 
hoop ik op een aanzuigende werking, die 
uitgroeit tot weer een echte kinderneven-
dienst. Wat zou dat fijn zijn.  

Wie meer informatie wil of zich wil opgeven, 
bel gerust naar 0575-519726 of mail naar mijn 
adres h.bovenkerk@outlook.com.  

 

 Hannie Doevendans 

 

 

 

 

Geloofsverdieping 
Naast vasten kun je in de veertigdagentijd ook werken aan geloofsverdieping. Er zijn allerlei 
veertigdagenboekjes en websites met suggesties en tips, vergelijkbaar met de tips van Kerk in Actie. 
Petrus, het magazine van de landelijke kerk, biedt bijvoorbeeld een veertigdagenkalender aan, met 
voor elke dag een Bijbeltekst, een korte overdenking, een vraag en een lied. De kalender is terug te 
vinden op onze website en via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/ Daar kun je jezelf 
ook inschrijven voor de kalender. Als je een emailadres invult, ontvang je elke dag de tekst, 
overdenking, vraag en lied in je mailbox. Wil je het liever op papier? Dat kan ook. Je kunt een 
exemplaar ontvangen via Marijke Fomenko, 06-41662670. 
Een mooi alternatief uit Rooms-Katholieke hoek is het programma van de Jezuïeten: 
https://www.ignatiaansbidden.org/ 
 
 

Sobere maaltijd 
De diaconieën van Gorssel/Epse en Eefde organiseren in het kader van de vastentijd een sobere 
maaltijd. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 10 maart van 17.30-19.30 uur in de kerk in Gorssel. 
Onderdeel van de maaltijd is een korte viering. Er zal een intekenlijst in beide kerken worden 
opgehangen waarop u kunt opgeven of u mee wilt eten. Graag opgeven vóór 6 maart i.v.m. de 
catering. Meer informatie: Grace Molegraaf, 06-40611810 of gracemolegraaf@gmail.com  
 

 DIVERSE BERICHTEN  

 

mailto:h.bovenkerk@outlook.com
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/
https://www.ignatiaansbidden.org/
mailto:gracemolegraaf@gmail.com
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Goede en foute doppen 
Wat fijn dat onze eigen nieuwe milieustraat 
meteen door een aantal van u enthousiast in 
gebruik is genomen! Er is al van alles in 
achtergelaten. Mogen we nog een stapje 
verdergaan? Het zou fijn zijn als er alleen 
spullen worden ingelegd die ook zonder 
verder uitzoeken kunnen worden 
doorgegeven. Een voorbeeld: de doppen. 
De doppen brengen geld op dat gebruikt 
wordt voor de opleiding van hulphonden. De 
doppen worden ‘versnipperd’  en kunnen zo 
weer gebruikt worden als grondstof voor 
andere plastic producten. Dit betekent dat er 
maar één zelfde soort plastic gebruikt kan 
worden. Daarom zijn doppen die niet schoon  

 

zijn of waar ander materiaal in zit niet 
bruikbaar en die moeten er worden uitgesor-
teerd. Een gigantisch werk voor de beheerders 
van de inzamelstations - allen vrijwilligers! Om 
het wat gemakkelijker te maken heeft 
Boudewijn twee foto’s gemaakt, van goede en 
foute doppen. Nu kan het niet meer mis gaan, 
hoop ik! 
 

Jammer genoeg zijn de kleine plastic flesjes 
waar sinds een jaar statiegeld op zit niet in- 
leverbaar zonder dop: de innamemachines 
weigeren die. Wat daarmee gebeurt heb ik 
nog niet kunnen achterhalen. Weet iemand 
het antwoord? 

                                          Maps Adriaanse 

Symbolische schikkingen van de 
vastentijd tot en met Pasen

  
 

Basissymboliek ‘Uit liefde voor jou’ is het 
thema van de veertigdagentijdkalender van de 
Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat 
je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het 
je echt om die ander te doen is. Jezus heeft 
ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn 
tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde  
voor mensen. 

Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel 
van de Heer, waar we worden opgeroepen om 
te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert 
Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de 
Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: 
aan mensen dichtbij en ver weg. 
 
Als basis voor de schikking gebruiken we 
kronkelige takken zoals hazelaar en 
kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in 
te leven in verhalen van de ander, dan is dat 
niet een rechtlijnig pad maar een route met 
onverwachte wendingen. Meebewegen en 
luisteren zijn dan van belang. Met deze 
kronkeltakken maken we iedere week een 
andere op de natuur geïnspireerde organische 
vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor 
ieder viermoment in deze periode wordt er 
iets van symboliek toegevoegd aan de 
schikking, passend bij de lezing. De eerste 
schikkingen hebben een sober karakter. De 
Veertigdagentijd begint immers sober en start 
met een periode van bezinning en reflectie. 
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De liturgische kleur is dan ook gedurende de 
hele periode paars. Naarmate we dichter bij 
Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker 
en uitbundiger van karakter. Met Pasen 
verandert de kleur naar wit. Iedere zondag is 
er een schikking hier in Eefde, of in Gorssel.  

De eerste zondag van de veertigdagentijd 
begint in Eefde. En ik heb er weer zin in om dit 
te gaan doen. Wilt u het ook zien kom dan 
kijken en luisteren. 
 
Netje Roeterdink 

 
Verloren voorwerp van wie?? 
Sinds begin 2022 (!) ligt er in het kantoortje naast de kleine printer een blocnootje vol met 
persoonlijke aantekeningen. Dat moet iemand toch gemist hebben! 

De rechtmatige eigenaar kan het in maart nog ophalen, daarna gaat het in het ronde archief… 

 

 

 

 

Koffieconcert 
Het derde koffieconcert in dit jaar wordt op 12 
maart gegeven door cantorij De Regenboog 
uit Nijverdal o.l.v. Gerdinand Picksen. De 
Sallandse cantorij weet een uitzonderlijk 
niveau aan de dag te leggen, dat bij cantorijen 
maar zelden te horen is, zoals ze enige jaren 
geleden lieten horen bij een koffieconcert in 
Eefde. Het gezelschap bestaat uit zo’n 25 
enthousiaste zangers en zangeressen dat 
regelmatig haar medewerking verleent aan  
 
 

 

 
 
 

verschillende kerkdiensten zoals met kerst, 
pasen en de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Elk jaar sluit de cantorij het jaar af met 
een Jaargetijdenconcert, waarin liederen en 
teksten elkaar afwissen.  
In Eefde is een gevarieerd programma te 
horen. De koffie staat op 12 maart klaar om 
kwart over elf, waarna het concert om half 
twaalf begint. De toegang is vrij, bij de uitgang 
wordt gecollecteerd.  

 

Namens de cie. koffieconcerten, Koos Ornée

Wereldgebedsdag 2023  
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed 
de wereld rond, ieder jaar opnieuw en 
honderdduizenden mensen voelen zich – in de 
173 landen die meedoen aan de viering van 
Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en 
bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het 
christelijk geloof een internationale, 
oecumenische dimensie. Elk jaar wordt de 
orde van dienst samengesteld door een ander 
land. Wat deze vrijdag tot een speciale dag 
van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 
uur ergens in de wereld bijeenkomsten 
plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God 
gebracht worden , dezelfde gebeden worden 
gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden  

gelezen. In ons land wordt sinds 1929 
deelgenomen aan de jaarlijkse viering van 
Wereldgebedsdag: 

In meer dan 500 plaatsen zijn werkgroepen 
actief die bijeenkomsten en vieringen 
organiseren en die publiciteit geven aan het 
werk van Wereldgebedsdag. 

Eén van die werkgroepen, nl. Epse/Gorssel/ 
Joppe, heeft - aangevuld met mensen uit 
Eefde- de goede gewoonte weer opgepakt. 

Ze nodigt u uit te komen deelnemen op  
 

Vrijdag 3 maart om 19.30 uur in de 
Ontmoetingskerk te Eefde 
De orde van dienst werd ons dit jaar 
aangereikt door de vrouwen van Taiwan.  

 

We hopen u te mogen begroeten! 

 

Namens de werkgroep 
Epse/Gorssel/Joppe/Eefde 
Ina Gleis (tel. 795445) 

 KERK EN DORP  
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Bestel de gratis (papieren) 
veertigdagentijdkalender 2023 
De nieuwe veertigdagentijdkalender heeft als 
thema ‘Uit liefde voor jou - ontvangen en 
delen’. Ds. Rianne van der Nagel-Meter 
schreef de dagteksten van maandag 13 tot en 
met zaterdag 18 maart 2023, over gastvrijheid 
en omzien naar de ander. “Kleine dingen 
kunnen een groot verschil maken, het gaat om 
alle beetjes bij elkaar.”  
 
Hoe beleef je de Veertigdagentijd zelf, en in de 
gemeente?  
“Het is fijn om zo’n voorbereidingsperiode 
richting Pasen te hebben. Met een jong gezin 
heb ik niet altijd de rust om elke dag stil te 
staan. Een kalender met dagelijkse tekst helpt 
je daarbij. De Stille Week vind ik indrukwek-
kend, die heb ik nodig om daarna Pasen te 
kunnen vieren.  
We zien de Veertigdagentijd ook in de kerk als 
tijd van bezinning. Ik hoor van veel gemeente-
leden dat ze een kalender of dagboekje als 
steun ervaren om steeds weer bepaald te 
worden bij waar deze speciale tijd voor 
bedoeld is.”  
 
Vast je zelf ook in deze periode? 
“Niet altijd door iets te laten, maar vaak juist 
door iets te doen. Vorig jaar brachten we 
bijvoorbeeld zelfgebakken koekjes en kaartjes 
bij mensen die wel een steuntje in de rug 
konden gebruiken. Vroeger deed ik het wel: 
een droge boterham eten. Dat wat je 
uitspaarde ging in een spaarpotje voor een 
goed doel.” 
 
Het gaat in Gods koninkrijk om 
dienstbaarheid. Hoe kunnen we dat als kerk 
vormgeven?  

“Veel kerken doen dat al: ze zetten zich in 
voor vluchtelingen, doen bijvoorbeeld mee 
aan de kaartenactie van Kerk in Actie, of heb-
ben een actie met de Voedselbank. Het is be-
langrijk dat we als kerk zien hoe we in onze 
directe omgeving echt van waarde kunnen 
zijn. Hoewel we als kerk soms denken dat we 
ons in de marge bevinden, zijn er tegelijkertijd 
zo veel leden die zich - gedragen door geloof - 
inzetten in de samenleving. Ze geven taal-
lessen aan nieuwe Nederlanders, lezen voor in 
de bibliotheek om de hoek om kinderen 
gelijke kansen te geven. Je kunt heel laag-
drempelig iets van je eigen geloof laten zien.” 
 
Je beschrijft in de kalender een uitspraak 
van Desmond Tutu: “Do your little bit of good 
where you are. It’s those little bits of good put 
together that overwhelm the world.” Hoe kan 
de kerk licht uitstralen? 
“Het mooie vind ik de nadruk op ‘yóur little bit 
of good’. Het valt niet mee om in je eentje de 
hele wereld te verlichten, je mag dat doen op 
de plek waar jij bent. Het gaat om al die kleine 
beetjes. Als het donker is geeft een 
waxinelichtje al veel licht. Als kerk moeten we 
blijven kijken waar we van waarde kunnen 
zijn, en daarvoor bidden. Het lijkt soms niets 
te betekenen als je een kaartje naar iemand 
stuurt, maar al die kleine gebaren bij elkaar 
worden samen overweldigend goed. Alles wat 
je doet kan verschil maken, hoe klein ook.”  
 
Je kunt de veertigdagentijdkalender zowel op 
papier ontvangen als online volgen. Het eerste 
papieren exemplaar is gratis, de volgende 
exemplaren kosten € 1,00 per stuk. Geen 
verzendkosten. 
Gratis exemplaar aanvragen via: 
protestantsekerk /veertigdagentijdkalender. 
Schrijf je hier ook in voor de dagelijkse online 
versie, onderaan de pagina. 
Meerdere exemplaren bestellen via: 
petrus.protestantsekerk / bestellen.  
 
Er staat een inkijkexemplaar in de leeskast in 
de hal. 
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Gebed voor Syrië en Turkije 

Schepper en Onderhouder van ons leven, 

Als de aarde schudt op haar grondvesten, 

bent U onze toevlucht en kracht. 

Wij bidden voor allen die getroffen zijn 

door de aardbevingen in Turkije en Syrië. 

Geef hen moed om deze tijd te doorstaan, 

troost als zij treuren om het verlies van geliefden, 

en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp. 

Zegen alle reddingswerk, praktische steun, 

medische, psychische en geestelijke zorg. 

Mogen haat en verdeeldheid in de regio 

plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede, 

zodat de samenleving opnieuw kan bloeien. 

In de naam van onze Redder, Jezus Christus, 

Amen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

aanleveren kopij redactievergadering bezorging  

uiterlijk 20 maart 23 maart 31 maart  

vr   3 maart Wereldgebedsdag, Ontmoetingskerk 19.30 uur 

di  7 maart  Moderamen 19.30 uur Goedhartkamer 

wo  8 maart  Diaconie vergadering 20.00 uur Goedhartkamer  

vr 10 maart  Sobere maaltijd 17.30 uur Kerk Gorssel 

zo 12 maart Koffieconcert 11.30 uur kerkzaal 

vr 17 maart  Overleg Pastoraat 09.30 uur Goedhartkamer 

wo 22 maart Bijbelgespreksgroep ds. van Doorn 10.00 uur Goedhartkamer 

wo 22 maart  Kerkenraadsvergadering 19.30 uur Goedhartkamer  

DATA KERKVENSTER  

ACTIVITEITEN-AGENDA 

Van de redactie 
Bolina Aalderink heeft aangegeven uit de redactie van Kerkvenster te gaan. Ze was al 
een tijdje niet meer actief in de redactie en zat min of meer op de reservebank 
(stand-by). Maar nu ze een gedeeld voorzitterschap van de kerkenraad gaat 
oppakken, is het niet meer te combineren.  

Bolina, bedankt voor het redactiewerk dat je hebt gedaan (en de gezelligheid)!           
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De groep van de nietploeg en drukkers van Kerkvenster waren uitgenodigd voor een gezellig bakje 
koffie. Evert Brouwer heeft ze namens de kerk en College van Kerkrentmeesters bedankt voor het 
vele werk dat zij de afgelopen jaren hebben verzet.  
De nietploeg en de drukploeg zijn opgeheven, omdat we geen mogelijkheid meer hebben het 
kerkblad zelf te printen. Daarvoor zouden nieuwe printers nodig zijn en dat is veel te duur. 
Dank jullie wel voor jullie inzet! 

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


