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KERKVENSTER MEI 2019
Onlangs ontving ik een fraaie brochure
met teksten van Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945), de Duitse predikant die vanwege zijn verzetswerk enkele weken voor
de bevrijding in april 1945 werd gedood
door ophanging.
Met steun van de PKN heeft De roos van
Culemborg, een stichting die kerk, cultuur
en samenleving met elkaar wil verbinden
dit door hen zo genoemde Werkschrift uitgegeven. Het Werkschrift bevat
teksten van Bonhoeffer en bevat daarnaast de weerklank van het geestelijk erfgoed van Bonhoeffer in teksten en beeld
en composities bij kunstenaars.
Christen en Heiden
Mensen gaan tot God in hun nood,
zoeken om hulp,
bidden om geluk en brood,
om redding uit ziekte, schuld en dood.
Dat doen zij allen, allen,
christen en heiden.

Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, gesmaad,
zonder onderdak en brood,
zien Hem gebukt
onder zonde, zwakheid en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.
God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt het lichaam en de ziel
met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de kruisdood,
en vergeeft hen beiden.
Dietrich Bonhoeffer juli 1944
Bonhoeffer tekent in gevangenschap God
als een die nood kent en geschonden is.
Dat is een -in zeker zijn tijd- ongekend
beeld van God die ook in onze dagen nog
altijd wordt verbonden met noties van
macht, invloed. ‘Als God machtig is, waarom gebeurt dan.?’ Bonhoeffer laat God en
Christus samenvallen, zoals we dat ook bij
Luther terugvinden.
In Christus vinden we God, in zijn glorie,
want Hij vergeeft en in zijn ellende, in zijn
weerloosheid.

René van Loenen schreef een liedtekst bij de bovenstaande tekst op melodie van lied 760 uit
ons Liedboek
Klein Credo
Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan
- in angst of waan,
in zielsverdrietof je nu Christus volgt of niet.

Wie schooiers hoop geeft, net als hij,
staan aan zijn zij,
ten prooi aan spot:
wie Christus volgt,
omarmt zijn God.
God is intens met ons begaan,
draagt ons bestaan,
aanvaardt, vergeeft
wie wel of niet uit Christus leeft
ds. Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

MEI

2019

datum en tijd

05 mei 2019
10.00 uur

12 mei 2019
10.00 uur

19 mei 2019
10.00 uur

voorganger

ds. F.D. Rooze, Leiden

bijzonderheden

3e van Pasen

mevr. S. Bijzet,
Hengeveld
4e van Pasen

De heer H. Brouwer,
Rouveen
5e van Pasen

kleur

Wit

Wit

Wit

diaconale
collecte

Kerk in Actie

Edukans

Stichting Hulphond

2e collecte

Plaatselijk pastoraat

Jeugdwerk, JOP

Beeld en Geluid

auto
ophaaldienst

H. Slurink
Tel. 515446

J. Zoerink
Tel. 06-53143179

J. Strijker
Tel. 06-21940742

datum en tijd
voorganger

26 mei 2019
10.00 uur
ds. D. van Doorn,

30 mei 2019
09.30 uur
Ds. D. Bargerbos

bijzonderheden

6e van Pasen, avondmaal

Dorpskerk Almen

kleur

Wit

Wit

diaconale
collecte
2e collecte

Stichting Epafras

ISBN

Oikocredit

Plaatselijk Kerkenwerk

auto
ophaaldienst

Z. ter Mul
Tel. 517866

M. Adriaanse
Tel. 542808

U kunt de kerkdienst op de zondag ook via de computer ontvangen.
https://kerkdienstgemist.nl/eefde
of gemiste uitzendingen via https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl bij “bekijk meer preken”.
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst.
Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
Maandag 6 Mei 14.30. Voorganger pastor G. Pols
4/5 mei herdenking
De dienst begint om 14.30 uur. Iedereen is welkom.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve.

De Lunette Coehoornsingel 3
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloopmogelijkheid om samen koffie te drinken
03 mei
pastor J. Havekes
10 mei
pastor G. Pols
17 mei
pastor R. Rijk
24 mei
pastor R. v. Veen
31 mei
ds. D. van Alphen

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
11 mei
25 mei

ds. J. Ruiterkamp
ds. W. Bargerbos

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
donderdag 02 mei 2019 ds. S.A. Meijer
donderdag 09 mei 2019 ds. W. Stolte
donderdag 16 mei 2019 pastor mv G. Pols
donderdag 23 mei 2019 ds. C. Bochanen
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 28 april, Beloken Pasen – deze zondag wordt het Paasfeest afgesloten. Nu we in
het C-jaar zitten qua leesrooster en daarmee het evangelie van Lucas volgen krijgen we het
zo prachtige verhaal van de Emmaüsgangers voor deze zondag na Pasen onder ogen en
oren. Lucas schrijft aan een generatie die het net als wij moeten hebben van een verhaal
óver Jezus. De meester is er ook in zijn dagen niet meer. Lucas is de evangelist die wegen
aanreikt aan zijn lezers en hoorders van het evangelie om toch door Jezus als een Levende
geraakt te worden. Hoe dan wel? Lees het verhaal van Mozes en de profeten, waar zij op
hameren, op menselijkheid, op eerbied voor elkaar en juist voor wie het niet redt en je ziet
dat het in Jezus zichtbaar is geworden. In de tekenen van brood en wijn zie je in een notendop wat Jezus van ons vraagt: het leven delen, gebrokenheid niet wegpoetsen en dichtsmeren met vrome teksten, maar delen met elkaar. Dan begint wellicht de verzachting van wat te
zwaar en te hard is voor een mens alleen.
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag – we komen naar goede traditie als gemeenten van de
‘oude burgerlijke gemeente’ Gorssel bijeen om deze dag te vieren. Ditmaal is de PG Almen
de ontvangende gemeente en is ds. D. Bargerbos, Gorssel/Epse de voorganger. Let op de
aanvangstijd: 9.30 uur.
ds. Arie Broekhuis
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
05 mei
12 mei
19 mei
26 mei

Annie de Boer, Rikie Poelert, Bea Vrouwerff
Annie Wichers, Tinie Dijkman, Bolina Aalderink
Hans van ’t Veld, Toos van ’t Veld, Gerda van Zeijts
Homme Krol, Agnes van den Berg, Dirkje Markvoort

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Bolina Aalderink, tel. 06-25516989

MEELEVEN

In Memoriam
Op 1 april overleed in
de leeftijd van 97 jaar
Hillegonda DamHendriks, die velen
kenden als Gon Dam.
Ze woonde lange tijd in
Eefde en wel vanaf de
tijd dat zij met haar
man nauw betrokken
was bij wat toen nog
de Eefdese Tehuizen heette. Haar man
was er directeur en zij leefde voluit mee
met de bewoners en het personeel. Ze
had een luisterend oor en wist van aanpakken als dat nodig was, actief bij feestdagen zoals de Kerstviering.
Daarnaast was er het gezin met de vier
kinderen. Een leven van werken, zorgen,
liefde en aandacht geven aan vele mensen die op haar weg kwamen.
Ze kon met allerlei mensen omgaan, aanvaardde hen in hun mooie en lastige kanten, nam mensen zoals ze waren in alle
mildheid. Een wijze vrouw.
Aan haar zorg, aandacht en begrip wijdden kinderen en kleinkinderen warme
woorden bij de uitvaartdienst die op 8 april
plaatsvond in crematorium De Omarming.

naar, tel. 540861

De lezing van Psalm 103 en liederen in
deze dienst waren door haar gekozen.
In onze gemeente was zij een betrokken
lid. Ze was ouderling en vertelde me van
die tijd dat zij probeerde eerlijk haar mening te zeggen met respect voor anderen
zonder veroordelingen.
Zolang het kon bezocht ze trouw de kerkdiensten. Bij huisbezoeken aan haar was
er geen eenrichtingsverkeer. Ze was open
in haar antwoorden en omgekeerd ging er
zoveel belangstelling en inleving uit van
haar kant. Wat ben ik dankbaar dat ik haar
heb gekend.
Het verdriet om het verlies van haar man
werd benoemd. Ze miste hem bij tijden intens. Ze was dankbaar om alle vriendschappen, had vreugde in het bridgen.
Wat kon ze vol vreugde vertellen over
haar kleinkinderen en de warme band met
de generaties na haar tot aan achterkleinkinderen toe.
Dankbaarheid was naast uiteraard verdriet
en weemoed de toon van deze dienst.
Correspondentieadres:
Dr. Cartier van Disselweg 12
7241 JP Lochem

Ds. Arie Broekhuis

Gemeenteleden elders en weer thuis:
Mevrouw B. Dijkerman verblijft op Randerode, Zr. Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn.
Mevrouw Bosschieter – Carpentier Alting, verblijft in Zorghotel Huis ter Wegen, Warnsveld.
Mevrouw A. Landstra verblijft in het Hospice Zutphen.
De heer G. Roek verblijft in de Borkel Gorssel.
Weer thuis uit het ziekenhuis:
De heer H. Nijenhuis
De heer A. Zuidema
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Gift:
Bij een huisbezoek op 27 maart ontving ik een gift van € 20,- die over diaconie en kerkenwerk zijn verdeeld. Ook deze gift is een blijk van meeleven met de voortgang van onze gemeente.
Zaterdag 1 juni is er een trouwdienst op Huis de Voorst. Door bruidspaar Martin Westra en
Janet Kraft, Nieuwegein, is mij gevraagd of ik namens onze gemeente deze dienst in kleine
kring van familie en vrienden wil leiden. Samen met ouderling Rie Roebers-Zwiers en een
afvaardiging van de cantorij en m.m.v. Nico Jansen, dragen we graag bij aan een mooie viering waarin liefde en trouw in het licht van Gods liefde gezet worden. Fijn dat de zangers van
de cantorij daaraan meewerken.
Het bruidspaar gaat in de loop van dit jaar verhuizen uit Nieuwegein en heeft mede om die
reden op onze gemeente een beroep gedaan.

In Memoriam
Op 8 maart 2019 overleed Wilhelmus Johannes Norbertus Maria
Verholt (Wim), voor
sommigen van ons wellicht ook een bekende
figuur uit Joppe.
Uit het In memoriam van het parochieblad
uit Joppe nemen wij het volgende over.
Er zijn voor een ander:

*8-12-1934 – †8-3-2019
Wij kennen Wim Verholt als trouw parochiaan van onze kerk Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming. Zijn lijfspreuk was ’er
zijn voor een ander’. Hij kon geen ‘nee’
zeggen en stond altijd klaar voor iedereen.
Hij heeft zich ingezet voor de ondersteuning van de Eucharistieviering, als acoliet
ten tijde van pastoor Sloot, als voorbereider van tekst voor een viering, als voorganger bij de avondwake.
Wim was de voortrekker van de eerste
Woord- en Communieviering in Joppe die
hij met Pien Abeln heeft uitgebouwd.

Samen met Jo Oosterwegel en ondergetekende richtte hij het jongerenpastoraat
op.
Als natuurliefhebber schreef
hij dierenverhalen en illustreerde die in
ons parochieblad. Jarenlang werd door
Wim de binnen kerststal ingericht. Overal
kwam je Wim tegen. Toen de haan van de
toren was gevallen, nam hij met Jan
Marsman van de Joppeschool het voortouw voor de actie ‘Hanengekraai’. Mevrouw Marga Klompé, de eerste vrouwelijke katholieke minister, was daarbij de bijzondere gast.
Wij zijn Wim grote dankbaarheid verschuldigd voor alles wat hij voor onze geloofsgemeenschap heeft gedaan en heeft gegeven.
Binnenkerststal
opgezet
door Wim
in 2008.

Bron: parochieblad Joppe
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Komen en gaan – mutaties t/m 16 april 2019
Uitgeschreven:
Koffiestraat 3 7211 AB: mevrouw J.M.W. Littooij.
Dortherdijk 37 7211 LS: mevrouw F. Boers.
Beeklaan 2 7211 GB: de heer J. Peters.
Zutphenseweg 138 7211 EG: familie G.W.F. Beltman– Wilting.
Gaanderij 35 7211 GE: mevrouw S.S. Schilstra.
Dolskamp 36 8131 NS Wijhe: mevrouw R. Zoerink.
Julianalaan 29 7211 GS: de heer S.H. Koster.
Nachtegaalstraat 58 7211 GP: de heer E.A. Makkink.
Dr. van der Hoevenlaan 12 7211 AL: de heer W.H. Fleming.
Verhuisd:
Oosterwal 18 7241 AR Lochem: mevrouw B.G. Dijkerman – Dijkerman naar
Zuster Meijboomlaan 10 7334 DV Apeldoorn (voorkeur lid Eefde)
Overleden:
Op 15 maart 2019: mevrouw M. Fleming – Bouwsma, Dr. van der Hoevenlaan 12.
Op 1 april 2019: mevrouw H. Dam – Hendriks, Coehoornsingel 5 Zutphen.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
Gert Kale
KERKENRAAD

Uit de Kleine Kerkenraad
In de Kleine Kerkenraad (KKR) wordt verslag gedaan over de afgelopen periode en
wordt vooruitgekeken naar wat er de komende maanden speelt. Het eerste deel
hebt u grotendeels zelf kunnen ervaren
doordat veel mensen betrokken zijn geweest bij die activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenteavond, huiskamerbijeenkomsten, drie avonden over muziek
in de eredienst, een filmmiddag met soep
na, diensten met speciale thema’s (Licht
en Donker, Groene Kerk), een dienst met
een gastpredikant, De Marcus Passie, de
diensten in de Stille (Goede) Week voor
Pasen. Dit is niet eens de volledige opsomming. Al deze gebeurtenissen worden
na afloop besproken, de zogenaamde
evaluatie: wat ging er goed, wat ging er
minder goed, wat kan/moet aangepast
worden voor een volgende keer?
Daarna worden de komende maanden besproken: wat staat er allemaal op het programma? Eerst de voorbereidingen, die
meestal veel meer tijd en aandacht vragen
dan je beseft als je er zelf niet bij betrokken bent.
Wie neemt het voortouw en met wie moeten afspraken gemaakt worden, wie moet

geïnformeerd worden en hoe? Als het
goed is staat dat in de werkplannen van
de verschillende Taakgroepen. Een aantal
praktische zaken die nu ‘vanzelf’ lijken te
lopen moeten worden vastgelegd voor de
periode na het vertrek van onze predikant.
Eén voorbeeld: welke kaarsen worden gebruikt bij welke diensten en wie zorgt
daarvoor? Lijstjes maken dus!
De meeste activiteiten horen thuis bij een
bepaalde Taakgroep die anderen daarbij
kan betrekken. Ook de PR speelt hierbij
vaak een rol. Bij deze besprekingen wordt
soms pijnlijk duidelijk dat er een aantal vacatures zijn die we heel graag opgevuld
zouden zien.
Zo missen we iemand die als ambtsdrager
in de KKR zitting heeft namens de Taakgroep Communicatie en ook het College
van Kerkrentmeesters willen we er graag
bij hebben om de financiële aspecten op
dit niveau te kunnen bespreken. In de kerkenraad van mei gaan we een inventarisatie maken van de taken die blijven liggen
en van vacatures, waarvan het zeer wenselijk is dat deze worden vervuld.
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Nu we het toch over vacatures hebben:
de diaconie is blij dat zich een kandidaatdiaken gemeld heeft en zal in de komende
kerkenraadsvergadering voorstellen deze
te benoemen, waarna de inzegening zo
spoedig mogelijk zal plaatsvinden.
Intussen wordt overlegd over het toekomstige takenpakket.
Jan Bosma heeft aangegeven per 1 januari a.s. te willen stoppen met het penningmeesterschap van de diaconie. Welke cijferaar biedt zich aan? Dat hoeft geen
ambtsdrager te zijn.

Trix meldt dat er op 28 april weer een gemeentegesprek na de kerkdienst zal worden gehouden. Daarin zal ze vertellen wat
er is gedaan met de vragen en opmerkingen uit het vorige gemeentegesprek. Ook
zal ze een samenvatting en analyse geven
van de oriënterende gesprekken met individuele personen die ze tijdens haar inwerkperiode aan het begin van het jaar
heeft gevoerd en de visie van gemeenteleden over de toekomst van onze gemeente. Boeiend, dus maak tijd voor deze nazit.
Maps Adriaanse
(bij afwezigheid van Rik Rook)

Beste mensen,
Op 3 februari hadden we na de kerkdienst ons eerste gemeentegesprek.
Het is goed om van tijd tot tijd met elkaar van gedachten te wisselen over de dingen die u en
dingen die de kerkenraad bezig houden. Aan het eind van het gesprek beloofde ik dat er
voor de zomer nog een gesprek zou worden georganiseerd. Dat gesprek staat gepland op
28 april na de kerkdienst.
Tijdens het gesprek komen drie zaken aan de orde. Ten eerste komen we terug op het
vorige gesprek. Daarna vertel ik u graag waarmee de kerkenraad zich op dit moment bezig
houdt. En tot slot vertel ik graag iets over de oriënterende gesprekken die ik tijdens mijn
inwerkperiode aan het begin van het jaar heb gevoerd met verschillende personen in onze
gemeente. Ik vind het prettig de visie van gemeenteleden over de toekomst van onze
gemeente met u te delen. Ik ben benieuwd of u zich daarin herkent.
Wie weet hebt u aanvullingen.
Met vriendelijke groet, Trix Drewes, voorzitter

Verslag van de gemeenteavond op 26 maart 2019
Na de inloop met koffie en piano spel van Tooske Hinloopen,
opende Trix voor een veertigtal gemeenteleden de avond met
een woord van welkom en een korte uitleg van de agenda.
De avond is georganiseerd door Trix, Evert en Ymte en zal
beginnen met een opening door Arie waarna het College van
Kerkrentmeesters uitgebreid aan het woord zal komen. Ymte
zal namens de stuurgroep een update geven over de ‘Toekomstverkenning’.
Na de pauze zal Trix het concept Beleidsplan voor 2018-2022
toelichten en daarna gaan we de markt op, waarbij iedereen
de mogelijkheid heeft om met de verschillende taakgroepen en
colleges van gedachten te wisselen. Tenslotte zal Trix de vergadering afronden.
Arie opent de avond met Marcus 6: 7-13.
Jezus heeft ervaren dat hij niet geëerd wordt in zijn vaderstad
en heeft zich verbaasd om hun ongeloof.
Daarna roept hij zijn discipelen bijeen en stuurt ze twee aan
twee uit. Arie geeft aan dat het verplicht is om een beleidsplan
te schrijven volgens de Kerkorde.

Marcus 6: 7-13 (de Naardense Bijbel)
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Hij roept de twaalf tot zich
en begint ze uit te zenden,
twee aan twee,
nadat hij hun gezag heeft gegeven
over de onreine geesten.
Hij kondigt voor hen af
dat ze niets mogen meenemen op
weg
dan alleen een stok,geen brood, geen ransel,
geen kopergeld in de gordel,
maar wel sandalen ondergebonden;
‘en trekt geen twéé onderhemden
aan!’
Ook heeft hij tot hen gezegd:
overal waar ge een huis
binnen moogt komen,
blijft daar totdat ge daarvandaan
weggaat;
en als een plek u niet ontvangt
en ze niet naar u horen,
trekt daarvandaan weg en
schudt het stof af
dat onder uw voeten (zit),hun tot getuigenis!
Zij gaan eropuit en prediken
dat ze zich moeten bekeren.
Vele demonieën hebben ze uitgeworpen en vele stumpers gezalfd
met olijfolie en genezen.
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In dit plan moeten we een beleid verwoorden wat we (willen) gaan doen. In deze kunnen wij
ons spiegelen aan de opdracht van ‘de twaalf’.
- Prediken en bekeren
De spelregels van het Koninkrijk van God verspreiden. Weg van wat niet klopt. Tegenstellingen opheffen en barmhartigheid en gerechtigheid brengen om het Koninkrijk van God te vestigen,
- Demonieën uitwerpen
Strijden tegen de demonische wereld vol haat en tweedracht, regimes die het volk
monddood maken. Helpen van mensen die zich aan de (financiële) zelfkant van de
maatschappij bevinden (diaconie),
- Stumpers (zieken) zalven
Ondersteunen van, en oog hebben voor hen die het nodig hebben, met tederheid en
zachtheid (pastoraat).
De inleiding wordt afgesloten met een citaat van Bonhoeffer, zoals deze ook als introductie is
opgenomen in het beleidsplan bij de missie van de PGE (‘De kerk is pas kerk als zij er is
voor anderen’). Daarna gaat Arie voor in het gebed.

College van Kerkrentmeesters
Vervolgens is het woord aan het College van Kerkrentmeesters. Bij monde van Evert geeft
het CvK inzage in het jaarverslag over 2017.
In een uitgebreide verantwoording legt Evert uit dat de baten, mede door de ontvangst van (meer dan) alle in de actie Kerkbalans toegezegde bedragen en de andere inkomsten vanuit pastorie, parkeerplaatsen en antennes globaal
overeenkwamen met de begroting. De lasten bleven onder
controle en waren net lager dan de baten, maar door de
verplichte toevoegingen aan fondsen, kwam het resultaat
over 2017 toch in de rode cijfers. Dit bedrag (ca € 10.000)
is ten laste gegaan van de reserves. Op zich is dat geen
groot probleem, want er zijn voldoende tegoeden. Toch zijn
het juist deze tegoeden die voor wat hoofdbrekens zorgen, omdat de bank ons geïnformeerd
heeft te stoppen met de bedrijfsspaarregeling. Een deel van het geld zal ondergebracht worden bij Oikocredit, maar voor het andere deel wordt nog een oplossing gezocht (Het CvK
staat open voor suggesties).
Voor 2018 is de verwachting dat het negatieve resultaat wat zal toenemen, maar het officiële
verslag is nog niet afgerond. Voor 2019 is het verheugende nieuws dat er via Kerkbalans
weer ca. € 85.000 is toegezegd. Toch is de verwachting dat het tekort over 2019 verder zal
stijgen.
Per 1 januari 2019 bedraagt het officiële ledenaantal 580. Gezien de leeftijdsopbouw van de
gemeente is een verdere daling van het ledenaantal te verwachten.
Door het emeritaat van ds Broekhuis medio 2020 zullen vanaf dat moment door de sterke
verlaging van de post “salarissen” de tekorten van de laatste jaren verminderen.
Gezien de gestage afname van het ledenaantal en als logisch gevolg daarvan een
vermindering van de inkomsten via de Actie Kerkbalans, verwacht het College dat in onze
gemeente er plaats zal zijn voor een 60% predikantsplaats.
Bovendien hoopt het CvK in de planning op een lichte toename van het ledental, op basis
van de groeiverwachtingen van de burgerlijke gemeente Lochem in verband met de geplande woningbouw op het voormalig terrein van de Detmerskazerne.
Op de actielijst van het CvK staan een renovatie van de orgelkast; plaatsing van de oude
klokkenstoel van het Witte Kerkje in de kerktuin en een reparatie van de ramen van het
liturgisch centrum. Voor de verdere toekomst wordt er gekeken naar de plaatsing van
zonnecellen op het dak en spouwmuur isolatie.
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Stuurgroep verkenning toekomst
Na het CvK is het woord aan de stuurgroep. Ymte begint met een overzicht van alle activiteiten die de stuurgroep in het kader van de toekomstverkenning heeft georganiseerd.

Op 22 mei 2018 kwamen de Kerkenraden van Gorssel/Epse en Eefde bij elkaar en naar aanleiding van dit
overleg is er een stuurgroep gevormd. Eerst bestond
deze groep uit 4 leden twee uit Gorssel/Epse: Gerben
Algra en Ella Boere; twee uit Eefde: Boudewijn Drewes
en Ymte Groeneveld. Helaas moest Ella Boere zich onlangs terugtrekken. Gorssel/Epse
heeft besloten het proces met drie personen af te ronden. Naast de vaste leden zijn er professionals gevraagd voor communicatie.
Op 7 oktober 2018 zijn er in Gorssel en Eefde separate startbijeenkomsten gehouden in de
reguliere kerkdiensten met gesprekken met de gemeenteleden. Op basis daarvan is een
eerste overzicht gemaakt en is er gestart met gedetailleerde gesprekken van de verschillende taakgroepen. Na enige gespreksrondes gaan de Taakgroep Beheer (G/E) en het CvK (E)
samen op eigen kracht verder met het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Hetzelfde
geldt voor de beide Diaconieën. Taakgroep Leren (G/E) en O&I (E) willen verder met ondersteuning van de Stuurgroep en hebben in april een ‘heidag’ georganiseerd. Beide pastorale
taakgroepen hebben ook al verdere afspraken gemaakt, bovendien wil G/E het pastoraat,
analoog Eefde, graag kleinschaliger op gaan zetten. De communicatie groepen hebben de
Stuurgroep ook nog om verdere ondersteuning gevraagd. De enige discrepantie is de taakgroep Jeugd (G/E) en K&S (E). Daar er geen jeugd meer is in Eefde hebben deze groepen
nog geen gemeenschappelijke grond gevonden.
Ter completering van de verkenning loopt er momenteel een bezoekproject waarbij vijf interviewers gesprekken voeren met gemeenteleden tussen de 25-50 jaar om hun ideeën te inventariseren. Hiertoe zijn er per gemeente ongeveer 15 adressen uitgekozen.
Daarnaast zal ook contact worden gezocht met andere maatschappelijke instanties in beide
dorpen om te kijken of hier ook meer samenwerking mogelijk zou kunnen zijn.
De resultaten zullen via de stuurgroep weer teruggekoppeld worden naar de gemeentes en
op basis daarvan worden er dan weer gesprekken gevoerd met de beide Kerkenraden.
De stuurgroep streeft ernaar om het hele inventarisatieproces na de zomervakantie af te
ronden.

Beleidsplan
Na de pauze (weer opgefleurd door pianospel van Tooske) was het de
beurt aan Trix met een toelichting op het concept beleidsplan.
(https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/go/organisatie/onze-plannen/)
De kernwoorden van het beleidsplan zijn:
- Vieren
- Ontmoeten
- Dienen
Deze kernwoorden worden vervolgens omgezet naar wat zij betekenen
voor de verschillende colleges en overlegorganen. Voor de Kerkenraad geldt dat zij het
beleid moeten maken en laten uitvoeren. Twee belangrijke onderwerpen zijn het traject van
de toekomstverkenning samen met de PG Gorssel/Epse en de werkbelasting van de vrijwilligers. De details van het beleid worden verder door de verschillende taakgroepen en
colleges ingevuld.
Het College van Diakenen stelt zich hierbij dienstbaar aan de medemens met als kernwoorden: liefde, gerechtigheid en bevrijding.
De taakgroep Pastoraat en Eredienst richt zich op: vieren, omzien naar
elkaar en ontmoeten.
Het College van Kerkrentmeesters beheert de financiën en personele
zaken en faciliteert.
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De taakgroep Kerk en Samenleving werkt aan het ‘open kerk’ zijn door het zoeken naar alternatieve wijzen om samen te vieren en samen te doen.
Het organiseren van ontmoetingen, het inspireren en leren staat centraal voor
de taakgroep Ontmoeting en Inspiratie.
Tenslotte informeert de Taakgroep Communicatie de gemeente door middel
van de kerkbrief, het Kerkvenster en de website. Bovendien draagt zij zorg
voor het contact met de (lokale) media.
Al deze taakgroepen en colleges waren samen met de Stuurgroep Toekomstverkenning in het volgende deel van de gemeenteavond op de ‘markt’,
alwaar de aanwezige gemeenteleden de mogelijkheid kregen om met de
groepsleden te praten, vragen te stellen of ideeën aan te dragen. Voordat de (plenaire) vergadering hiervoor geschorst wordt, vraagt Trix of er gemeenteleden zijn die nog andere
kernwoorden voor het beleidsplan willen aandragen. Vanuit de gemeente (Eelke) komt de
opmerking dat de ‘Verantwoording’ niet vergeten mag worden.
Na het sluiten van de markt is er tijd voor een dankwoord en een rondvraag. Trix dankt eerst
alle vrijwilligers die deze avond mogelijk gemaakt hebben. Een speciaal woord van dank is er
voor de Communicatie groep. Een groep die eigenlijk als taakgroep niet bemenst is maar op
de gemeenteavond vertegenwoordigd werd door vrijwilligers die zorg dragen voor de kerkbrief, Kerkvenster en website. Daarnaast is er speciale dank voor de catering.
In de rondvraag complimenteerden verschillende aanwezigen (Tjerie, Homme, Eelke) de organisatoren met een perfect georganiseerde avond. Men vond het alleen jammer dat er
maar een select groepje aanwezig was. Trix reageerde hierop dat ze het extra waardeerde
dat alle aanwezigen er wel waren en Evert, Tjerie
Geroepen
en Eelke riepen de aanwezigen op om met anderen
over hun ervaringen te praten zodat de volgende
Geroepen
keer nog meer gemeenteleden er tijd voor vrij
Geroepen door de Geest
Geroepen tot opstaan
zouden maken.
Geroepen te gaan
Maps merkte hierbij op dat een andere avond misGeraakt door de Ander mogen we gaan
schien handiger zou zijn. De huidige agenda laat dit
Om te ontmoeten, te dienen, te vieren
echter bijna niet toe daar de kerkzaal vrij frequent
verhuurd is.
Geroepen te gaan
Een vernieuwend bestaan
Trix sloot de avond onder begeleiding van Tooske
Een weg van beloften
af met woorden die in haar opkwamen bij het lezen
Laten we gaan
van het Beleidsplan, onder de titel ‘Geroepen’.
T.C. Drewes, 26 maart 2019
10 april 2019
Rik Rook

COLLEGES

Diaconie
24 februari
03 maart
10 maart
11 maart
17 maart
31 maart
07 april
14 april

€
€
€
€
€
€
€
€

110,94
102,15
109,00
272,66
114,65
93,65
116,60
100,85

Groene Kerk
Bartiméus Fonds
Kleding Actie te Wierik
Gedachtenisdienst voor Stichting Alzheimer
Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
Plaatselijke Diaconie: Stichting Gave
Kerk in Actie Rwanda
Kerk in Actie Noodhulp slachtoffers Cycloon Idai

Collectedoelen
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ‘collecte [datum] en [doel]´.
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Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag
Kerk in Actie: Noodhulp, Kerken in Syrië
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze
vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig
te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend.
Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de
burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt!
Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van
nood een helper te zijn.
Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij
die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren en daarbij
royaal geven voor onze zusterkerken in Syrië.
Zondag 12 mei
Edukans: Scholen in Malawi verwoest door het noodweer.
Begin maart is door ernstig noodweer en overstromingen
de bevolking in Malawi getroffen. Vier van de zes Edukans
STER scholen zijn ernstig beschadigd. Ook duizenden
mensen zijn dakloos en zoeken tijdelijk beschutting bij de
scholen. Het onderwijs aan meer dan 5000 leerlingen is in
het gedrang. Het ergst getroffen is de Chikwawa basisschool, waar zes klaslokalen zijn ingestort. Meer dan 1000 kinderen kunnen daar niet naar school. Edukans wil dat de kinderen zo
snel mogelijk weer naar een veilige school kunnen. Voor het herstel van de lokalen is ongeveer € 10.000 nodig. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun
leven lang profijt van hebben. Met uw extra hulp voor Malawi kunnen de lokalen en overstroomde toiletgebouwen op alle vier locaties worden hersteld, een tijdelijke brug worden
aangelegd zodat de kinderen de school weer kunnen bereiken en nieuw schoolmateriaal
worden aangeschaft waar dit verloren is gegaan.
Zondag 19 mei
Stichting hulphond
Stichting Hulphond leidt hulphonden op voor medische en therapeutische
zorg. Hulphonden leren 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke
beperkingen of therapeutische behoeften te helpen.
Met behulp van een hulphond kunnen mensen met een beperking hun
zelfstandigheid vergroten en daarmee deelname aan de samenleving
zoveel mogelijk behouden.
Zondag 26 mei
Stichting Epafras
“Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht.” Mt. 25:36.
Jezus identificeert zich met gevangenen en
spreekt over hen als “de minste mijner broeders”. Zijn opdracht is dat wij de gevangenen
niet vergeten. Sinds 1984 zendt Stichting
Epafras vrijwilligers uit om Nederlandse gevangenen in het buitenland te bezoeken.
De gevangenen worden ook geholpen met kleding, medicijnen en een laken of matras, om niet
op de betonnen vloer te hoeven slapen.
In een enkel geval wordt een terugkeerticket betaald als er na beëindiging van de gevangenschap geen familie is om daarvoor te zorgen.
Donderdag 30 mei, Hemelvaart: ISBN
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Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
5 mei:
Plaatselijk pastoraat
12 mei:
Collecte jeugdwerk, JOP
Op school het geloof ontdekken
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms
zijn ze zelfs- nooit in een kerkgebouw geweest.
Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om
kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij
godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong
Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en
ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer
kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof te ontdekken.
19 mei:
Beeld en geluid
26 mei:
Oikocredit
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

Financiën:
Afgelopen maart tijdens de Gemeenteavond hebben de rentmeesters de aanwezigen informatie gegeven over de jaarrekening van onze kerk over 2017.
Ook is de begroting 2019, welke door de
kerkenraad is goedgekeurd, gepresenteerd.
Om de afwezigen ook iets mee te geven
van deze informatie, hebben wij gemeend
twee van de getoonde beelden in Kerkvenster te publiceren.
Over 2017 is er dan een klein tekort.
Ook over 2018 is een tekort begroot en
dat is groter dan voorzien.
De kosten blijven oplopen en de inkomsten blijven dalen.
De toezeggingen voor 2019 zijn binnen,
waarvoor onze dank

Het totaal ziet er mooi uit, het is bijna gelijk
aan 2018.
Als alle toezeggingen worden waargemaakt kan het allemaal weer lukken.
Ook is er een verwachting gegeven van de
exploitatie voor de komende 5 jaren.
Er verandert nogal wat de komende tijd.
Onze predikant gaat medio 2020 met
emeritaat en de toekomstvisie met onze
zusterkerk Gorssel/Epse krijgt wat vorm.
Voor ons als rentmeesters alle hens aan
dek.
Van u als gemeente wordt alle medewerking gevraagd zowel in financiële zin als in
een persoonlijke bijdrage.
Onze visie is helder en duidelijk:
als wij allemaal meedoen dan is en blijft er
een kerkgemeenschap in Eefde mogelijk.
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Kerktuin
De nieuwe klokkenstoel is geplaatst. De afwerking d.w.z. plaatsing van de klok en het dakje
zal dit voorjaar worden afgerond. Een kleine bestrating rondom het geheel maakt het compleet. Men kan straks al wandelend genieten van een mooie tuin en een tukje nostalgie uit
Eefde.
Namens de Kerkrentmeesters, Evert Brouwer
TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Als Taakgroep Pastoraat organiseren we elk kalenderjaar een aantal middagen waarop een
thema nader belicht wordt. Zo hebben we bijv. een themamiddag gehouden over racisme en
voltooid leven. Nu een middag met een geheel andere, zo u wilt ‘luchtiger’ inhoud.
Het thema: Muziek. We zijn verheugd dat onze cantor-organist Nico Jansen hieraan wil
meewerken.
Deze middag is bedoeld voor alle gemeenteleden en naast de muziek waarvan we gaan genieten is er ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Datum en tijd: donderdag 2 mei – aanvang 14.00 uur. Zo tegen 15.30 uur sluiten we de
middag af.
Namens de taakgroep pastoraat, Ko van Raamsdonk en ds. Arie Broekhuis

Feestelijke openluchtdienst op ’t Haveke
Feestvieren op ’t Haveke
– wat ligt op dit Eefdese
landgoed meer voor de
hand. Zeker in lentetooi.
Feest is dit jaar het uitgesproken thema van de
openluchtdienst op het
landgoed van de familie
Von Wedel.
Op zondagmorgen 2
juni rond tien uur kan het godsdienstig
gedruis losbarsten. Naar verluidt heeft de
commissie uit de samenwerkende kerken
een aanstekelijk programma in elkaar gezet.
Het begint al direct na de welkomst
koffie.
De bezoekers mogen op staande voet
meedoen met de creatie van een inspirerend kunstwerk. Het zal ze niet veel moeite kosten, want her en der op de grazige
wei hangen dan nog de slingers ter viering
van het huwelijk van een der dochters Von
Wedel, een dag eerder.
Niet geheel toevallig is de keus op het
thema feest gevallen.
Dominee Wilma Klein, de Almense voorganger, viert dit jaar haar zilveren ambtsjubileum en Juliana Almen blaast als jubilerende honderdtienjarige haar partij mee.

Een projectkoor onder
directie van Broer de
Boer zet het geheel luister bij.
Voorganger Wilma heeft
er zin in. ,,We proberen
er een fleurig geheel van
te maken met muziek en
dans, gezang en geknutsel, koffie en koek.”
Wel met de kanttekening erbij, dat ze deze
openluchtdienst niet zozeer ziet als event,
eenmalige gebeurtenis, maar als een
doorgaand spoor van wekelijkse vieringen.
Voor haar gaat het om het grotere verhaal
dat ‘meer zinnig verteld wil worden’.
Op 2 juni gaat haar verhaal over Ester,
de beeldschone koningin ten tijde van
Ahasveros, heerser over 127 gewesten
van India tot de Nijl, ruim vierhonderd jaar
voor Christus. In het bijbelboek Ester is te
lezen hoe dit joodse meisje haar ten dode
opgeschreven volk voor uitroeiing weet te
behoeden, door toedoen van Mordechai,
haar pleegvader. Diepe rouw verkeert in
opperste vreugde. Ester gaat uit haar dak,
samen met haar volksgenoten.
Sindsdien vieren de joden elk jaar het
Poerimfeest, twee dagen lang.
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Op ’t Haveke belooft het feest wat eerder
af te lopen. Na de collecte (voor het goede
doel OverwinMS) en het zingen van:
Wat zijn de goede vruchten mogen de bezoekers gezegend het veld ruimen.

Mocht het weer een uitbundig buitengebeuren niet toelaten, dan vindt de dienst
plaats in de Eefdese Ontmoetingskerk.
Homme Krol

Uitnodiging voor een gemeentebijeenkomst
op donderdag 16 mei 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Inloop vanaf kwart voor acht met koffie/thee in de hal van de kerk
Beste mensen, gemeenteleden van Eefde,
Zoals u weet laten de kerkenraden van
Eefde en Gorssel/Epse een verkenning
doen naar de toekomst van de kerk en de
wenselijkheid van samenwerking van beide gemeenten.
Op zondag 7 oktober 2018 was daarvan
de aftrap in en na de kerkdiensten in Eefde, Gorssel en Epse.
Als stuurgroep hebben we sindsdien gesprekken georganiseerd en veel informatie
opgehaald. Er waren gesprekken met u
als gemeente op 7 oktober. Verder zijn er
gesprekken gehouden met de taakgroepen op de verschillende werkterreinen.
Tenslotte hebben we een bezoekproject
georganiseerd, waarin met gemeenteleden in de leeftijd van 25 tot 50 jaar is gesproken.
De informatie die we zo hebben verzameld, helpt ons om een beeld te krijgen
van wat we als gemeenten belangrijk en
van waarde vinden nu en …. in de toekomst. Wat moeten we vasthouden en
wat kunnen we nog beter maken en wat
kunnen we beter loslaten en niet meer
doen?
En helpt het als we daarin als gemeenten
onze kwaliteiten en krachten bundelen?
De stuurgroep doet de verkenning in opdracht van de kerkenraden.

Daarbij hebben de kerkenraden aangegeven dat er niet zomaar van bovenaf wordt
besloten, maar dat de keuzen voor de toekomst worden gebaseerd op de mogelijkheden en het verlangen van de gemeenteleden. Een benadering ‘van onderop’ dus.
Daarom willen we -voordat we onze
bevindingen aan de kerkenraden rapporteren - eerst nog een keer met u als gemeente in gesprek op 16 mei.
Wat gaan we op 16 mei doen?
1. Eerst willen we u op hoofdlijnen
vertellen wat uit alle gesprekken is
gekomen. Daarbij hebben we de
vraag of u zich daarin herkent. Zijn
er aanvullingen?
2. De stuurgroep heeft met de informatie uit de gesprekken ook al een
beetje een (wens-) beeld gevormd
van de kerk in de nabije toekomst.
Dat beeld leggen we aan u voor.
Daarbij hebben we ook de vraag of
dat beeld u aanspreekt.
Ook voor Gorssel/Epse organiseren wij op
deze manier een gemeentebijeenkomst.
De informatie van deze twee avonden zijn
onderdeel van de Verkenning en helpen
om samen een koers voor de toekomst te
bedenken.
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Voor de goede orde: de stuurgroep neemt geen besluiten. De stuurgroep verkent alleen. Het
is later aan de kerkenraden om te bepalen welke te nemen besluiten zij aan u willen voorleggen. Graag tot donderdag 16 mei. Wij hopen op uw komst!
Met vriendelijke groeten,
De stuurgroep: Ymte Groeneveld, Gerben Algra, Boudewijn Drewes
ONZE LEZERS SCHRIJVEN

Lichtzinnige gedachten op een
gemeenteavond
Bij gedimd licht en verlokkende
pianomuziek stapte ik de vorige
gemeenteavond binnen. En zoals zo vaak
in een cafésetting werd ik door
vrijzinnige gedachten besprongen.
Veel meer dan veertig bezoekers waren er
niet, de meesten uit de kring van
ouderlingen, diakenen en taakgroepers.
Hadden we onder het goedgelovige
kerkvolk niet wat meer tamtam moeten
maken, vroeg ik mij af, in een vlaag van
calvinistisch schuldgevoel. Ik vond die
lege tafeltjes driewerf jammer, vooral voor
de thuisblijvers.
Die (ruwweg) vijfhonderd wegblijvers
misten een inspirerend verhaal van Trix
Drewes, onze nieuwe kerkenraadsvoorzitter. En ook hele mooie cijfers.
Wijtse Doevendans wierp ze op het doek,
Evert Brouwer lichtte ze toe.
Uit financiële noodzaak hoeven we niet te
fuseren, zo verstond ik de blijde
boodschap van de beide rentmeesters.
Het tekort op de lopende rekening (25
mille) is verre van verontrustend.
Mei volgend jaar gaat onze zielenherder
Arie Broekhuis met pensioen en dan
springen de cijfers vanzelf weer op zwart.
Als we voor hem in de plaats een halve
predikant of hele kerkelijk werker
benoemen kunnen we tot ver na 2025
onze broek ophouden, zonder onze
reservetonnen wezenlijk aan te tasten.
Zelfs met een gestage terugloop van
bijdragende gelovigen kunnen we het nog
lang uitzingen. Doemscenario’s ter sluiting
van onze kerk zijn dus niet aan de orde.
We boffen toch maar met zulke
rekenmeesters.

Natuurlijk, een kerk is meer dan een
zakelijk gerunde besloten vennootschap,
meer dan een digitale zendmast in het
dorpshart.
Een kerk is bovenal een geloofsgemeenschap
met min of meer dolende schapen en die
moet geleid worden. Naar een fusie met een
buurgemeente? Dat is voor mij de vraag.
De stuurgroep koerst richting bestuurlijke
samenwerking tussen Eefde en GorsselEpse en dat kan vooralsnog geen
kwaad. Roergangers worden schaars in
de droog vallende kerkelijke vijvers.
Maar een intentieverklaring voor een
vereniging van beide gemeenten hoeft er
van mij voorlopig niet te komen.
Onze Eefdese kerkgemeenschap kan nog
heel goed zelfstandig uit de voeten, zelfs
op rollators. We zijn rijk aan vrijwilligers,
aan grage arbeiders in de wijngaard des
Heren. Onze eigen identiteit, onze
eigen ontmoetingsplek, is goed om
blijvend te koesteren. We zijn goeddeels
bejaard maar levenslustig.
Tot die vitaliteit behoort wel het besef dat
we alsnog moeten verjongen om te
overleven, om het erfgoed der vaderen
door te geven als boodschap van liefde
en troost, om een plaats te behouden voor
ontmoeting en inspiratie.
De vernieuwingsslag hebben we ooit
gemist. Onze kinderen hebben we laten
lopen, helaas. Gelukkig zijn we voorzichtig
bezig met een herkansing, door
jonge gezinnen aan te klampen en te
vragen wat wij als geloofsgemeenschap
voor hen kunnen betekenen. Te laat? Hoe
vrijzinnig ook, nooit kan het geloof
teveel verwachten.
Homme Krol
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Marcus Passie
De Marcus Passie van Hans Boelee op zondagmiddag 14 april
jl. was een prachtig gebeuren in de Ontmoetingskerk.
Bekende passieliederen brachten het koor en ensemble ten gehore. Bezoekers konden een aantal koralen meezingen, Wouters Harbers, de nog jonge dirigent, had het samenspel
goed onder controle.
Kerkkoor Driebergen en de
lector Tjerie Kale wisten ons
vanaf het begin tot einde toe
te boeien met de gesproken
en gezongen teksten in het
Nederlands, wat dan ook menige emotie met zich meebracht.
Koor, dirigent en muzikanten waren bijzonder onder de indruk van deze kerk qua inrichting en akoestiek.
Taakgroep Kerk en Samenleving is tevreden met de mooie opvoering van de Passie.
Gerda Kamphuis
DIVERSE BERICHTEN

Steek je licht op in de Hoeven
Van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli 2019 worden de studiedagen voor Liturgie en
Kerkmuziek georganiseerd door het Huis van de Kerkmuziek in Centrum Bovendonk te Hoeven (NB).
Gemeenteleden die genieten van zingen in een liturgische zetting maar ook voorgangers,
organisten, cantors en cantorij dirigenten: komt allen kennismaken met de studiedagen voor
Liturgie en Kerkmuziek onder professionele leiding en begeleiding. Leer en zing intensief,
zoek en vind inkeer, zoek inspanning en vind ontspanning maar vind ook verbinding met gelijkgestemde liefhebbers.
Meer informatie over het programma, de opzet, de prijs en de wijze van aanmelden vindt u
op http://www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweken/werkweek-liturgie-en-kerkmuziek .
Vragen over deze week kunt u ook stellen bij de muzikaal en algemeen eindverantwoordelijke voor de studiedagen: Elske te Lindert, etelindert@icloud.com .
Historisch Bovendonk en Hoeven:
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De geschiedenis van Bovendonk gaat terug naar 1282, de stichting van Hoeven én Bovendonk. Broeders van de Abdij van Hemiksem vestigen zich op de plek van het huidige Bovendonk en beginnen grote delen van West-Brabant te ontginnen.
In het najaar van 1895 kreeg Petrus J.H. (Pierre) Cuypers de opdracht om een geheel
nieuw klooster te ontwerpen. Het oude seminariehuis en bisschopshuis werden afgebroken
en een nieuw neogotisch gebouw verrees. Dit werd voor het eerst beperkt in gebruik genomen in 1907 en in september 1908 opgeleverd, foto: seminarie 1932.
Door de terugloop van het aantal aanmeldingen van priesterkandidaten werd in 1967 het gebouw ontruimd.
Enkele idealisten onder leiding van Toon Hommel stichtten toen een religieuze leefgemeenschap, die de basis werd van het ontvangen van groepen. Hieruit groeide het initiatief voor
het oprichten in 1983 van een nieuw type priesteropleiding voor kandidaten op rijpere leeftijd
vanuit een arbeidssituatie: een deeltijdopleiding.
In 1990 werd een begin gemaakt met professionalisering en commercialisering van de exploitatie van het gebouw. De B.V. exploitatie huurt nu het gebouw om er een conferentiecentrum, hotel en brasserie te exploiteren. De bovenverdiepingen van de voorbouw zijn permanent verhuurd aan de stichting priester- en diakenopleiding.

Koffieconcert

Na een maand pauze in april vanwege de vele Paasconcerten gaat de serie weer van start
op 19 mei. De derde zondag van de maand deze keer omdat het een week eerder Moederdag is. We houden ons aan een gevestigde traditie: zoals dat al jarenlang het geval is wordt
ook nu weer in het voorjaar een koffieconcert gegeven door “ons eigen” Musica Vocale, dat
de laatste jaren aanzienlijk aan kwaliteit heeft gewonnen. Het koor wordt gevormd door 50
leden en bestaat – zij het lange tijd onder een andere naam – alweer 95 jaar. Regelmatig
worden concerten gegeven en verleent het koor medewerking aan evenementen. Het programma dat op de 19de wordt gezongen blijft vooralsnog een verrassing. Meer hierover leest
u te zijner tijd in de lokale pers en hoort u op de lokale omroep Achterhoek FM. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar om kwart over 11 en begint het concert op 19 mei een kwartier
later om half 12. Opnieuw is de toegang vrij en wordt de concertgangers gevraagd te denken
aan de collecte bij de uitgang. Dan kijken we ook nog even terug en dat is de moeite waard:
Op 10 maart gaf het Fluitensemble Zutphen voor het eerst in de geschiedenis een koffieconcert in Eefde. Een goed bezette kerkzaal heeft drie kwartier met plezier geluisterd naar
Harriët van den Berg, Inge van Halderen, Dini Schuck en Annelie Veldkamp, die in de korte
tijd van het concert een groot aantal fluiten bespeelden. Tenslotte het volgende concert:
Dit wordt op 9 juni gegeven door de pianiste Tooske Hinloopen.
Namens de commissie, Koos Ornée
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19 mei concert De Harmonie en het Hoventoon koor
Op zondagmiddag 19 mei om 15.00 uur bieden
De Harmonie Gorssel – Eefde en het kamerkoor De Hoventoon uit Deventer u een bijzonder concert aan in de
kerk te Gorssel. Het draait allemaal om het thema
“CONTRAST”: blaas- versus zangmuziek of toch ook samen? Contrasten kunnen voor mooie balansen zorgen.
Noord- en Zuidpool, muziek van alle tijden, ingetogen of
juist uitbundig. Wij beloven u dat het een heel mooi concert
gaat worden!
De Harmonie Gorssel – Eefde behoeft weinig nadere uitleg. Kamerkoor De Hoventoon is in Gorssel e.o. wellicht
wat minder bekend.

Daarom even een nadere kennismaking: Kamerkoor De Hoventoon is een gemengd koor
met ongeveer 25 leden, dat is opgericht op de Hoven (Worp) in Deventer in 1989. Het is een
gezellige, enthousiaste en ambitieuze groep zangers die plezier heeft om samen muziek te
maken. De leeftijd van de leden ligt tussen 40 en 60++ jaar. Katalin Szabó dirigeert al 10
jaar het koor met veel enthousiasme en aandacht voor de details. Het repertoire bestaat
vooral uit a capella-muziek van alle componisten en tijden, zowel wereldlijk als religieus,
vaak uit het klassieke genre. Soms is er een concert met instrumentale begeleiding door bijvoorbeeld piano, harp of een ensemble. De muziek is veelal vierstemmig, maar ook wel vijftot achtstemmig. Gemiddeld geeft de Hoventoon 2 concerten per jaar. Daarnaast is het kamerkoor regelmatig te bewonderen tijdens het Dickensfestival in Deventer.
Dus: als u een fijne muzikale en ontspannende zondagmiddag wilt beleven, kom dan op
19 mei naar de mooie kerk aan de Hoofdstraat in Gorssel. Tegen betaling van €7,50 kun u
dan luisteren naar zowel een Harmonieorkest als een zangkoor met ieder haar eigen klankkleur. Na afloop is er gelegenheid om na te babbelen en is er koffie/thee/limonade te koop.
Dirk Jan van Meggelen
Tips voor een dagje uit
In het kader van Ode aan de Synode, 400 jaar Nationale Synode worden in Dordrecht verschillende exposities gehouden. Nog tot 26 mei te bewonderen.
1) Het Dordrechts Museum in de gemeente Dordrecht, opgericht in 1842, is een van de
oudste musea van Nederland. De collectie omvat meer dan zes eeuwen Nederlandse schilderkunst: van meesters uit de Gouden Eeuw tot kunst van vandaag. Hier is de tentoonstelling Werk, bid en bewonder, Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme nog tot 26 mei te
zien.
De Nederlandse politieke elite bestond vanaf de 17de eeuw -de Gouden Eeuw- uit
calvinisten. Hun rijkdom en maatschappelijke status etaleerden ze met grote huizen, chique
interieurs én fraaie kunst. Maar kunst en calvinisme: gaat dat wel samen? Calvinisme wordt
immers geassocieerd met sober, streng en spaarzaam. En kunst met rijkdom en luxe. Maar
wat was de werkelijke relatie van calvinisten tot kunst?
In deze tentoonstelling worden clichés over kunst en calvinisme ontrafeld en enkele hardnekkige mythes ontkracht. Ontdek tijdens de rondleiding literatuur, muziek, kerkarchitectuur
en kunstobjecten, maar ook videoportretten met onder meer architect Francien Houben,
zanger Ernst Daniël Smid en cabaretier Freek de Jonge. Bewonder het werk van schilders
van de 17de tot begin 20ste eeuw, zoals Ferdinand Bol, Rembrandt van Rijn, Vincent van
Gogh, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan.
Voor de tentoonstelling Werk, bid & bewonder heeft fotograaf en filmkunstenaar Ahmet Polat
de installatie Liever Turks dan Paaps gemaakt. Polat’s drieluik toont de historische
verbinding tussen twee culturen die misschien toch niet zo veel van elkaar verschillen als
vaak gedacht wordt.
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In Nederland wordt vaak teruggegrepen op ‘calvinistische’ waarden als autonomie, culturele
diversiteit en tolerantie. Maar weten we waar deze vandaan komen? Polat onthult de vergeten geschiedenis van het ‘calvinoturkisme’.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog vinden de Nederlandse opstandelingen steun bij het Ottomaanse Rijk. Net als Willem van Oranje strijdt de sultan tegen de katholieke Spaanse koning. In het Ottomaanse Rijk geldt bovendien vrijheid van geloof. Deze tolerantie maakt de
sultan tot voorbeeld voor de Nederlandse vrijheidsstrijders. Met de leus ‘Liever Turks dan
Paaps’ onderstrepen ze dit.
De calvinistische Nederlanders en de islamitische Turken delen dus een gemeenschappelijke geschiedenis van tolerantie en vrijheid. De band is niet alleen historisch. Ook in de geloofsbeleving, rituelen en waarden van nu zijn er meer overeenkomsten dan gedacht.
Het Dordrechts Museum heeft op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht (maart 2019) een
zeldzaam familieportret ontdekt van vóór de Beeldenstorm. Het schilderij is verworven door
de Bedrijfsvrienden van het museum en keert na meer dan 4 eeuwen
weer terug in Dordrecht. De nieuwe aanwinst is toegevoegd aan de
tentoonstelling Werk, bid en bewonder.
nieuwe aanwinst in Dordt
2) Vlakbij het Dordrechts museum ligt het Hof van Nederland,
een voormalig Augustijnerklooster. Gelijktijdig met Werk, bid &
bewonder is in Het Hof van Nederland de tentoonstelling Te
kunst en te Keur te zien. Tijdens de Synode van Dordrecht
werd opdracht gegeven voor de Statenbijbel. In Dordrecht
werd de Statenvertaling gedrukt door de familie Keur. De Dordtse Keurbijbels verspreidden
zich over de hele wereld en werden beroemd om de hoge kwaliteit.
3) Koning Willem-Alexander zette bij de start van Ode aan de Synode
op het plein van het Hof van Nederland symbolisch een robotarm in
werking, die in zes maanden de Statenbijbel kalligrafeert.
De ’bios’ is een project van het Duitse kunstenaarscollectief robotlab.
In zes maanden tijd zal de industriële robot non-stop de Statenbijbel uitschrijven. Net als een monnik in het scriptorium tekent de robot de kalligrafische lijnen met hoge precisie. Deze installatie is voor het eerst in
Nederland te zien en is dag en nacht vrij te bezichtigen.
Kunstenaarscollectief robotlab, de maker van het werk, focust op de relatie tussen mens en
machine. In het geval van bios [bible] meer specifiek op vragen over geloof en technische
vooruitgang. De titel verwijst naar het basic input output system. Dit is het centrale systeem
van een computer, waar elk ander programma op draait. Het heeft dus een elementaire functie voor de robot – zoals de heilige schrift die kan hebben voor de mens
Dordrechts Museum, Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht. www.dordrechtsmuseum.nl
Hof van Nederland, Hof 6, 3311 XG Dordrecht, tel. 078-7708708

Nieuws uit de Wereldwinkel
Nieuwe producten. Vilt is in! We hebben veel nieuwe
vilten producten binnen gekregen, vooral dierenfiguren en
vingerpoppetjes, maar ook tasjes en portemonneetjes.
Leuke cadeautjes voor de (klein)kinderen.
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Of vinden de jongens de tweewielers van gerecycled metaal misschien leuker? De serie
wordt steeds uitgebreid, naast fietsen en scooters nu ook met grotere auto’s en zelfs een riksja! Over gerecycled metaal gesproken: fleur de tuin of het balkon op met grotere, losstaande dieren of kleurige bloemen op steel.
Het hele seizoen iets leuks om naar te kijken. Een mooie aanvulling voor de loungehoek:
veelkleurige manden om tijdschriften of handwerken in te doen. Staat goed bij de moderne
gevlochten tuinmeubels.
Binnen of buiten: er kan overal koffie en thee gedronken worden, daarom deze maand extra
aandacht hiervoor met bijpassend serviesgoed. Chic in effen pasteltinten of met vrolijk
gekleurde haantjes, daarbij handige langwerpige schotels voor een lekkernij.
Onze koffieverpakking ondergaat momenteel een metamorfose: de fabrikant levert geleidelijk
een nieuwe verpakking. Lijkt verwarrend, maar geen nood: de inhoud is hetzelfde.
Nieuwe service op het Spijk.
Woensdag 1 mei staan we weer op het Spijk tijdens de koffieochtend.
Zoekt u iets dat we wel in de winkel hebben, maar niet op het Spijk, dan brengen we uw bestelling binnen 24 uur bij u aan huis, dus aarzel niet daarom te vragen!
U bent daar van harte welkom en verder zien we u graag in de winkel aan de Schoolstraat
17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00
uur. Telefoon 518662. Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl . Volg ons ook op
facebook: wereld winkel Eefde.

ACTIVITEITEN

Agenda








Maandag 29 april, 14.00 uur Leeskring met het boek
Geloven op de tast; we lezen pag. 33-53.
We komen samen op: Hoefijzer 15, Warnsveld.
Dinsdag 30 april: 19.30 uur, voorbereiding van de Startdienst van
15 september in de Goedhartkamer.
Donderdag 2 mei ,14.00 uur Themamiddag van de Taakgroep
Pastoraat voor heel de gemeente.
Thema: muziek m.m.v. onze cantor-organist Nico Jansen in de kerkzaal.
Donderdag 2 mei, 19.30 uur Kerkenraad in de Goedhartkamer.
Maandag 27 mei, 14.30 uur Verjaardagsfeest 75+ers in de kerkzaal
Taakgroep Pastoraat.
Donderdag 30 mei 9.30 uur, Gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag,
in de kerk van Almen, v. Ds. D. Bargerbos, Gorssel/Epse.

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 21 mei 2019 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Bolina Aalderink, Schoolstraat 64 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel.06-25516989)
 Donderdag 23 mei om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink
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