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

 0575-546349  www.ontmoetingskerk-eefde.nl  

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 
Koffiedrinken na de dienst. 
Voor live-uitzendingen en terugkijken: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst. 
Auto-ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder.  
(zie Dienstenrooster) 

 
PREDIKANT Vacant 
 

MELDPUNT ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte 
Mw. R. Simonis (ouderling) : 474393 
Dhr. J. van Raamsdonk (ouderling) : 513637 

 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Mw. T. Drewes, : trix.drewes@xs4all.nl   510512 
Scriba: Mw. M. E. Adriaanse      542808 
: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 
Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

CANTOR-ORGANIST 
Dhr. N. Jansen              06-14867210 

ORGANIST 
Mw. T. Hinloopen              06-21563940 
 

KOSTER 
Mw. M.(Margarethe) Massink,  : madmassink@kpnmail.nl 
Kosterstelefoon (uitsluitend kerkelijke zaken)           06-83159867 
 
Coördinatie koffie/thee kerkdiensten: 
Mw.  B. Aalderink              06-25516989 
 

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Dhr. J. van Raamsdonk (ouderling)                         513637 
: ko.vanraamsdonk@live.nl    
Mw. R. Simonis (ouderling)      474393 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3          06-12658924 
Secretaris: Mw. E. Meijer,  : eelkehinkmeijer@ziggo.nl  846638 
Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl 
 

ONTMOETING EN INSPIRATIE  (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries    511819 
: g.kale@versatel.nl 
OUDERLING Mw. H. Roebers-Zwiers    517391 

 
KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP) 
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis    511232  

 

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

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

COLLECTEMUNTEN 
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com 
Munten telefonisch te bestellen    542430 
Als de betaling binnen is kan telefonisch een 
afspraak worden gemaakt. 
 

BLOEMENCOMMISSIE ( voor de eredienst)  

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

BLOEMENFONDS (voor gemeenteleden) 

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

POSTZEGELS EN KAARTEN 
Mw. L. van Meggelen     510812 
 

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

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

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

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

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

Protestantse Gemeente Eefde   NL79 RABO 0373 7111 15  Kerkbalans en Vrijwillige bijdrage 
Protestantse Gemeente Eefde    NL12 RABO 0301 4160 87  Collectemunten 
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde  NL79 RABO 0322 3006 30  ook verjaardag fonds 
Protestantse Gemeente Eefde (bloemen)  NL02 RABO 0322 3025 01  t.g.v.: altijd doel/reden vermelden 
Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde  NL51 INGB  0006 8605 91  bijdrage Kerkvenster 
Protestantse Gemeente Eefde   NL21 RABO 0386 7181 13  koffieconcerten 
Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden NL37 RABO 0322 365 309   

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
mailto:trix.drewes@xs4all.nl
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KERKVENSTER  
mei 2020 
 
 

Van de redactie 
 

Wij leven in de Paastijd, de periode van Pasen 
tot Pinksteren. Alles lijkt tot stilstand gekomen 
door het virus. Het licht van Pasen en het vuur 
van Pinksteren nodigen ons uit op te staan en 
in beweging te blijven in Verbondenheid. 
Ds. Marianne Paas was zo aardig om de 
overweging die ze schreef voor haar 
gemeente in Pesse, op ons verzoek ook met 
ons te delen (het mooie van internet). 
Hoe bijzonder zijn alle initiatieven in het land 
om nieuwe wegen te vinden. We hebben een 
aantal kijktips op een rijtje gezet voor TV en 
internet.  
Mocht u geen toegang hebben tot het 
internet, lees dan vooral het aanbod van 
Johan en Ko over de Compaan. Daarmee 
houden we ook onderling contact, ook in de 
eredienst! 
Als gemeente van Eefde zijn we blij met de 
ondersteuning die ds. Hannie van Boggelen 
geeft in het pastoraat. Op pagina 8 stelt zij 
zich voor.  
Hebt u ideeën of wensen om met elkaar in 
contact te blijven, laat het de mensen van de 
kerkenraad weten, zo vraagt de voorzitter. 
  
Wij wensen u en jou al het goede!    
  

 

INHOUD: 
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK  4  

DIENSTEN IN DE OMGEVING    5 

OVERWEGING      6 

DE GEMEENTE BIJEEN    8  

MEELEVEN      9  

KERKENRAAD     12 

COLLEGES      13 

TAAKGROEPEN    15 

DIVERSE BERICHTEN    18 

BERICHT VAN DE VOORZITTER  21 

VAN PASEN NAAR PINKSTEREN  22 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON: 

 

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

 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Hennie van der Burg 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Anneke Nijkamp 

Arie Zuidema 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514046 

 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

Dupliceren: 

mv. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. H. Hagelstein 

: 540208 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

Volgend Kerkvenster: 

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

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

woensdag  20 mei, 9.30 uur 

Nietploeg: komt niet bij elkaar 

Distributie: donderdag 28 mei 

 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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NB: Voor de laatste stand van zaken : volg de kerkbrief en de website 
 
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken. 
Ga naar:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Daar kunt u de uitzending aanklikken. 
  

 
Datum en tijd 

 
3 mei      10 uur  

 
10 mei                     10 uur 

 
17 mei   10 uur 

Voorganger ds. H. van Boggelen 
 

ds. H. Wevers, uit Gorssel ds. C. Bochanen uit 
Deventer 

Bijzonder-
heden 

4e zondag van Pasen 
 

5e zondag van Pasen 6e zondag van Pasen 

Kleur Wit Wit Wit 

Diaconale  
Collecte 
 

Kerk in Actie - Nigeria 

Traumahulp voor 
slachtoffers Boko 
Haram 

 

Kerk in Actie - India 
Verbetering onderwijs  

 

Stichting Hulphond 

2e collecte Kerkinterieur Jeugdwerk JOP Plaatselijk pastoraat 

 
Auto - 
Ophaaldienst 

 
geen 

 
geen 

 
geen 

Koffie/thee-
dienst 
(9.15 uur) 

 
geen 

 
geen 

 
geen 

 

 
Datum en tijd 

 
21 mei 9.30 uur 

 
24 mei  10 uur        

 
31 mei  10 uur 

Voorganger ds. D. van Doorn 
 
 

Hr. J.W. Hengeveld,  
geestelijk verzorger 
GGNet Warnsveld 

ds. M.Th. Hilhorst uit 
Almen 

Bijzonder-
heden 

Hemelvaartsdag 
Gezamenlijke dienst 
vanuit de kerk in Eefde 

7e zondag van Pasen  
Gezamenlijke Haveke-
dienst vanuit de kerk in 
Gorssel  

Pinksteren 
 

Kleur Wit Wit Rood 

Diaconale  
Collecte 
 

Geen collecte Zie kerkbrief 
 

Kerk in Actie Marokko 

Steun in de rug voor 
jonge open kerk  

 

2e collecte Geen collecte Zie kerkbrief Kerk in Actie Marokko 
idem 

 
Auto - 
Ophaaldienst 

 
geen 

 
geen 

 
geen 

Koffie/thee-
dienst 
(9.15 uur) 

 
geen 

 
geen 

 
geen 

  INTERNET-DIENSTEN VANUIT DE ONTMOETINGSKERK            MEI 2020 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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De Haveke-dienst op 24 mei wordt een internet dienst zonder bezoekers.

  

De Haveke-dienst wordt ieder jaar 
georganiseerd door een voorbereidings-
commissie met mensen vanuit de gemeenten:   
Almen, Gorssel/Epse, Harfsen en Eefde.  

 

Dit jaar kan de dienst niet worden gehouden  
op landgoed het Haveke vanwege het corona 
virus. Het wordt nu een gezamenlijke internet 
dienst van de vier gemeenten die 24 mei om 
10.00 uur wordt uitgezonden vanuit  de kerk 
in Gorssel.  

 

Voorganger is de heer Jan Willem Hengeveld, 
geestelijk verzorger van GGNet Warnsveld. 

 

Houd de website van Eefde en Gorssel/Epse 
in de gaten. Hierop wordt één en ander 
vermeld.  

www.ontmoetingskerk-eefde.nl  of  
www.pg-gorsselepse.nl  
 

Iedereen vanuit Almen, Gorssel/Epse, Harfsen 
en Eefde is van harte welkom om op 24 mei in 
te loggen via:    www.kerkdienstgemist.nl      
en dan de plaats aangeven: Gorssel. 

Namens de voorbereidingscommissie, 

   Jannie Zoerink

 
 
 
 
 

 

Dienst in Het Spijk 
op maandag 14.30 uur, restaurant 
geen recente opgave 
            
 

De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
geen recente opgave 
 
 

Diensten in De Borkel  
op zaterdag 16.00 uur 
geen recente opgave 

 
 

 
Oecumenische middagpauze-diensten,  
elke donderdag  12.15-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
Geen diensten tot 1 juni

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
http://www.pg-gorsselepse.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Raak mij niet aan! 
 
We zijn onderweg van Pasen naar 
Pinksteren. Maar alles loopt heel 
anders dan we ons ooit hadden 
kunnen bedenken. In een paar 
weken tijd zijn we in de ban geraakt 
van het Coronavirus. Dat bepaalt 
ons alledaagse leven momenteel in 
hoge mate en het gaat ons allemaal 
aan. Er is geen ontkomen aan, de 
strenge maatregelen gelden voor 
iedereen. Dat voelt vreemd en is 
ongewoon… En het vraagt een lange 
adem van ons en doorzettings-
vermogen om dit vol te houden. 
 

 
Afstand houden 
 
In de kerk zijn we snel geschakeld: van elkaar 
in het gebouw ontmoeten op zondagmorgen 
naar online diensten die iedereen thuis mee 
kan vieren. En ‘koffiedrinken na de dienst’? 
Dat doet iedereen in zijn of haar eigen huis. 
Met gezinsleden – of alleen…. En vergaderen 
doen we ook vanuit huis, ieder achter een 
eigen scherm, via internet. Het gaat wel, maar 
het is behelpen. Want je mist de nuances, je 
mist het overzicht, je mist het echte contact, 
het kunnen zien hoe iemand zonder te 
spreken reageert… 
 
Het meest voel ik nog de afstand die we 
verplicht moeten houden. Dat ik op 
zondagmorgen voor lege stoelen sta. Dat we 
elkaar nauwelijks meer ontmoeten. Dat we 
elkaar geen hand meer kunnen geven, geen 
gesprekje van nabij meer kunnen voeren. Dat 
ik niet meer in iemands ogen kan lezen hoe 
het gaat… En dat ik mijn kinderen niet kan 
vasthouden, dat ik ze niet kan omhelzen… dat 
ik ze niet aan kan raken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En ik denk aan de verhalen die we horen over 
hoe mensen in volstrekte eenzaamheid in 
ziekenhuizen lijden en zelfs alleen moeten 
sterven. Geen mens mag meer dichtbij komen. 
Niemand die een hand vasthoudt, in een 
aandachtig gebaar van compassie, troost, 
steun. 
 

 

Noli me tangere 
 
En dus werd ik opeens extra getroffen door 
dat ene zinnetje uit het opstandingsverhaal uit 
het Evangelie van Johannes. Het was zo’n 
ontroerend moment, dat moment waarop 
Maria van Magdala ontdekt dat degene die ze 
aanzag voor de tuinman haar geliefde Jezus 
blijkt te zijn. In levende lijve voor haar… Dat is 
al bijna niet te bevatten. Maar als zij Hem dan 
verrast aanspreekt met het bijna liefkozende 
‘Rabboeni’, is zijn reactie bijna ontnuchterend. 
In plaats van dat ze elkaar omarmen – wat wij 
waarschijnlijk vanzelfsprekend zouden hebben 
willen doen – zegt Jezus: ‘Houd me niet vast’. 
Toen het Nieuwe Testament later in het Latijn 
werd vertaald, werden die paar woorden 
omschreven als ‘Noli me tangere’. Dat kan 
betekenen ‘Houd me niet vast’, maar ook 
‘Raak me niet aan’. In de loop van de traditie 
is dit ‘Noli me tangere’ veelvuldig en op 
allerlei manieren verbeeld, in de schilder-
kunst, in de literatuur, in de beeldende kunst 
en in films. 
Vandaag houden deze woorden van Jezus, 
‘Raak mij niet aan’, mij anders dan anders 
bezig. Vandaag worden deze woorden van 
Jezus gekleurd door de afstand die wij nu 
noodgedwongen van elkaar moeten houden. 
Ik overdenk wat het me kan zeggen, of en hoe 
dat woord van de Opgestane mij kan troosten.  

TER OVERWEGING 

Deze overweging schreef ds. Marianne 
Paas in het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente van Pesse. Met dank aan haar 
plaatsen we het ook in ons Kerkvenster.  
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Als ook dit woord een ‘teken van leven’ is, hoe 
dan? Zit het hem wel in het aanraken? Kan je 
liefde tonen zonder aanraken? En… hoe zit het 
eigenlijk met mijzelf? Sta ik dat eigenlijk zelf 
wel toe, dat een ander mij aanraakt? Mag en 
kan een ander mij raken? Hoe nabij is nabij 
eigenlijk? 
 
 

Laat je raken! 
 
Als Jezus Maria de ogen opent en zichzelf aan 
haar bekend maakt, dan doet Hij dat allereerst 
door haar bij haar naam te noemen. Zo nabij 
komt Hij haar: Hij kent haar, noemt haar bij 
haar naam. Dat is tegelijkertijd ook een 
roeping. Dat Jezus de Levende is, de 
Opgestane – dat is het waar het hier om gaat. 

Zij moet dat niet bij zichzelf houden. Zij moet 
er op uit. ‘Raak mij niet aan’ is geen afwijzing. 
Is niet bedoeld om afstand te scheppen. Het is 
bedoeld om richting te geven aan ons 
‘geraakt-zijn’. Want de onvoorstelbare liefde 
van God, die dwars door de dood heen breekt, 
die moet de wereld in. 
Als wij in deze tijd horen dat wij elkaar niet 
meer mogen aanraken, maakt ons dat scherp 
bewust wat we daarin eigenlijk missen. Maar 
niet om te blijven zitten. Het kan juist ook 
voor ons een teken zijn om op te staan en 
weer andere wegen te zoeken en te vinden 
om liefde te delen. 
 
Dat de Liefde van de Opgestane je mag raken! 

 

Auteur: ds. Marianne Paas-Feenstra, Pesse

 

 

 1516, Picardische steensculptuur altaarretabel;   
 Chapelle Notre Dame de la Houssaye, Pontivy, Bretagne, Frankrijk 
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Kennismaking 
 

‘Wij kennen elkaar niet, ik ben de predikant 
van de Ontmoetingskerk, die in de 
vacaturetijd de gemeente ondersteunt in het 
pastoraat’. Zo begin ik meestal het 
telefoongesprek met een gemeentelid, met 
wie ik contact zoek in deze corona-tijd. 

Sinds 1 maart jl. werk ik in de PG Eefde (1 dag 
per week),  maar al snel kwamen de 
beperkingen door het coronavirus. Dat 
betekent: geen huisbezoeken, geen 
kerkdiensten met kerkgangers enz.  

 

Wij kennen elkaar niet … maar hoe snel er een 
mooi gesprek kan ontstaan, waarin we elkaar 
een beetje beter leren kennen, is verrassend. 

Wij kennen elkaar niet … ik zou u niet 
herkennen als ik u zou tegenkomen, maar uw 
of jouw verhaal geven minstens zo goed een 
beeld als een kort ontmoetingsmoment bij de 
officiële kennismaking die gepland stond, 
maar die helaas niet door kon gaan.  Wel 
jammer natuurlijk. Daarom geef ik via 
Kerkvenster alvast een beeld van mij: 

 

Ik ben Hannie van Boggelen, 68 jaar, geboren 
en opgegroeid in ’s-Hertogenbosch. Na de 
middelbare school de Pedagogische Akademie 
gevolgd en vervolgens gewerkt als leerkracht 
en hoofd/directeur op een (toen nog) lagere 
school in Eindhoven. Eenmaal getrouwd met 
Harm Klein zijn we gaan wonen in Apeldoorn, 
waar onze twee kinderen zijn geboren. Samen 
met hen, hun partners en de vijf kleinkinderen 
vormen we een mooi elftal. Deventer is onze 
huidige woonplaats. 

Als kind wilde ik al predikant worden, maar 
wegen lopen soms anders. Van het onderwijs 
heb ik genoten en ik draag het nog steeds een 
warm hart toe, maar theologie studeren was 
nog een grote wens. Op latere leeftijd ben ik  
als predikant bevestigd in Ugchelen, waar ik 
naast de algemene taken vooral aandacht heb 
geschonken aan het jeugd- en jongerenwerk. 
Na mijn emeritaat werd ik ‘predikant in 
hulpdienst’ in de Protestantse Gemeente van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harfsen. Het was boeiend te ontdekken hoe 
verschillend gemeentes kunnen zijn en hoe elk  
hun geloof in God en mensen gezamenlijk op  

een inspirerende manier vorm geven.  

Dat ervaar ik persoonlijk ook in deze korte 
periode dat ik in Eefde ben.  

Wij kennen elkaar niet … maar de eerste vraag 
is vervolgens:  hoe gaat het met u, met jou?  

We zoeken licht en steun bij God en bij elkaar. 
Hopelijk houdt dat een ieder van ons op de 
been in deze coronatijd.  
 

Samen met Ko van Raamsdonk en Rita Simonis 
proberen wij het pastoraat vorm te geven. 
Afgesproken is dat voor dringende zaken u het 
beste eerst contact met hen kunt opnemen. 
Hun telefoonnummers vindt u in dit blad. 

Voor minder dringende zaken of gewoon voor 
een persoonlijk contact dat geen haast heeft 
kunt u / kan jij mij mailen: 
hevanboggelen@gmail.com   
 

Op die manier leren we elkaar ook een beetje 
kennen. En eigenlijk ben ik ook wel 
nieuwsgierig naar hoe u de diensten op 
zondag meeviert. Heeft u een liedboek of een 
bijbel bij de hand? Misschien steekt u ook een 
kaars aan, of luistert u gewoon met een kopje 
koffie erbij. Reacties zijn welkom. 

 

Lieve mensen,  houd moed, Ga met God! 

 

Hartelijke groet, Hannie van Boggelen 
 

DE GEMEENTE BIJEEN 

mailto:hevanboggelen@gmail.com
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Komen en gaan – mutaties t/m 20 april 2020 
 
Ingekomen: 
Dortherdijk 22 7211 LS: mevrouw M. Johanzoon. 
Meijerinkstraat 12 7211 AE: de heer W.H. van Vondel. 
Schoolstraat 2B 7211 BC: mevrouw E. Achtereekte – Heijink. 
 
Weer opgenomen in het bestand: 
Zuidwiek 10 7211 GJ: de heer J. Schuilenburg. 
 
Vertrokken: 
Hoog Barge 12 7211 DV: mevrouw J.H. Jansen – Meijer, naar Gorssel. 
Kapperallee 73 7211 CC: de heer en mevrouw G.J. Kale – de Vries naar Laakweg 6, 7218 
AN Almen (per 29 april, de heer en mevrouw Kale blijven lid in Eefde) 
 

Overleden: 
Op 6 april 2020: mevrouw N.F. Bosschieter – Carpentier Alting, Rijksstraatweg 158 
Warnsveld. 
Op 20 april 2020: mevrouw E.T. Veltmeijer – Ter Mul, Zutphenseweg 216 7211 EK. 
 
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
 
 
 
 

 
 
 
 

MEELEVEN 

Bedankt! 

 

Heel veel dank voor alle mooie woorden en 

kaarten die we hebben mogen ontvangen na 

het overlijden van Piet. 

 

Ook wil ik iedereen bedanken voor de 

mooie kaarten die ik mocht ontvangen 

tijdens mijn verblijf in De Rielerenk in 

Deventer. 

 

Het heeft me heel veel steun gegeven dat er 

zoveel mensen hebben meegeleefd en aan 

mij hebben gedacht. Gelukkig ben ik 

inmiddels weer thuis. 

Nogmaals heel veel dank! 

  

Greet Tollenaar 

 

Beste allemaal, 
 

Hoopvol blijven in deze bijzondere 

periode…….! 

Wat gebeurt er allemaal in de wereld. 

Het corona virus is het gesprek van de dag, 

de gevolgen zijn overal merkbaar. Wie had 

kunnen vermoeden dat de hele situatie rond 

het corona virus de mensen en onze wereld 

zo zou kunnen raken en stil leggen. 

Als de eerste onrust van de impact van de 

situatie in jezelf en de wereld om je heen tot 

rust is gekomen, voel je wat dit alles met je 

doet. Je kunt keuzes maken over wat je aan 

energie of emotie wilt doorgeven aan de 

ander of wilt ontvangen van de ander.  

 

Veel liefde en wijsheid gewenst! 

Eelke Meijer 

mailto:g.kale@versatel.nl
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Gedachtenis aan Herman van Bosheide 
 

Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, 

wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. 

(Psalm 146) 

 

Op 15 maart 2020 is op de leeftijd van 80 jaar 
overleden Herman Johannes van Bosheide 
(Herman), echtgenoot van Rietje, vader van 
Marleen, Rolf en Karin, schoonvader van Bas en 
opa van Niels en Thijs. 

 

Herman was een markante persoonlijkheid in 
het dorp en binnen onze geloofsgemeenschap. 
Hij werd in 1939 geboren in het huis van zijn 
oma aan de Zutphenseweg in Eefde, dichtbij de 
plek waar hij is overleden. Zijn vader was in 
militaire dienst en kon niet bij de geboorte 
aanwezig zijn. Na zijn schoolopleiding op de 
MULO en LTS is hij begonnen aan de 
lerarenopleiding, maar werd hij uiteindelijk 
elektromonteur. De militaire dienst bracht 
Herman door op de vliegbasis Twente als 
monteur gronduitrusting, waarbij hij straaljagers 
startklaar maakte. Op de Christelijke 
jeugdvereniging in Eefde maakte Herman kennis 
met Rietje Veeneman, dochter van de 
hoofdagent van politie. Dat betekende dus, dat 
Herman diens dochter, na een avondje uit, 
netjes op tijd met de brommer thuis moest 
afleveren. Herman en Rietje zijn in 1965 
getrouwd en in hun huis gaan wonen aan de 
Teenkweg. 

 

Als elektromonteur heeft Herman vooral 
gewerkt bij veevoederbedrijven en 
zuivelfabrieken. Eerst bij Van Lente en later bij 
Coberco, waar zijn carrière begon als 
vakbondsman bij de CNV. Daar stond hij 

op de barricade tijdens de staking in 1985. De 
sluiting van de fabriek in Eefde heeft hij niet 
kunnen voorkomen, maar hij sleepte er wel een 
gouden sociale regeling voor de medewerkers 
uit. Ook nadat hij gestopt is met werken bij 
Coberco heeft hij zich nog een dikke 10 jaar 
fanatiek ingezet voor de vakbond. 

 

Herman heeft eigenlijk zijn hele leven 
vrijwilligerswerk gedaan. Hij is 25 jaar intensief 
betrokken geweest bij het jeugdwerk van de 

kerk. Wekelijkse bijeenkomsten, met eenmaal 
per jaar een kampeerweekend. Daarbij was hij 
ook bestuursvoorzitter van de Zondagschool. In 
de hoogtijdagen van de zondagschool zaten de 
klassen vol kinderen, met als hoogtepunt van het 
jaar de kerstviering in de kerk. Naast het 
jeugdwerk is hij ook lange tijd actief geweest als 
ouderling en daarna als diaken, waar eigenlijk 
zijn hart lag. Ook zette hij zich in als voorzitter 
van de Wereldwinkel. Voor al dit vakbonds- en 
vrijwilligerswerk is hij onderscheiden als Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

 

Herman heeft altijd voor iedereen klaar gestaan, 
op ieder tijdstip. De reden maakte hem eigenlijk 
niet uit. Vanuit zijn Christelijke levensvisie 
probeerde hij andere mensen te helpen, zonder 
de ander te willen veranderen of te veroordelen. 
Van prutsen met techniek heeft hij een tweede 
carrière gemaakt, waarvan wij als  
kerkgemeenschap met de kerktelefoon de 
vruchten hebben kunnen plukken. 

 

Enkele jaren geleden begon Herman te 
klungelen met zijn gezondheid, eerst een 
beroerte (CVA), toen longkanker en daarna 
blaaskanker, die hem tenslotte fataal werd. 
Vanaf eind vorig jaar heb ik Herman een aantal 
keren gesproken over zijn wensen betreffende 
zijn uitvaart. Hieruit kwam naar voren, dat Psalm 
146 in zijn leven een leidraad is geweest. De kern 
van deze psalm is, dat God omziet naar armen, 
weduwen, hongerigen en verdrukten. Helemaal 
op het lijf van Herman geschreven. 

 

Helaas konden vanwege de coronacrisis een 
aantal wensen van Herman niet vervuld worden, 
zoals een dankdienst in de kerk en een 
condoleance in Het Hart.  
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Na het uitdragen vanuit zijn woning, omgeven 
door een kring van buurtgenoten, is Herman in 
zijn witte rouwauto naar de kerk gereden. 

Onder het luiden van de kerkklokken hebben wij 
als kerkelijke gemeente afscheid van hem 
genomen. In een besloten kring van naaste 
familie en vrienden is in de Aula van de 
begraafplaats te Gorssel de dankdienst voor het 
leven van Herman gevierd. Centraal in deze 
viering stond Psalm 146, waarin de psalmist 
dicht over die wonderlijke ‘God van Jacob’, die 
alles omkeert, onze wonden heelt en onze 
ketens verbreekt.  

 

 

 

 

Onder het lezen van Romeinen 14: 7 - 9 hebben 
we Herman Johannes van Bosheide in het graf te 
ruste gelegd. 

Niemand van ons leeft voor zichzelf, 

en niemand van ons sterft voor zichzelf. 

 

Moge onze herinneringen aan Herman met 
dankbaarheid en vrede zijn vervuld. 

 

Correspondentieadres: Rietje van Bosheide, 
Teenkweg 14, 7211 EV Eefde. 

 

Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat 

 

 

Gedachtenis aan Nen Bosschieter 
 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde 

(1 Korintiërs 13) 

 

Op 6 april 2020 is op de leeftijd van 94 jaar 
overleden Nelly Fenneke Bosschieter - 
Carpentier Alting (Nen), weduwe van Edward 
Bernard (Ed) Bosschieter, moeder van Jan Jaap, 
Thora, Claartje en Martijn, schoonmoeder van 
Marga en Jan Erik en oma van Pien, Bram, Ward, 
Melle, Taco, Bennert, Keld, Ole, Berot, Renger, 
Justus, Merijn en Brendan.  

Nen Bosschieter woonde sinds 1960 aan de 
Rustoordlaan 19 te Eefde. Het laatste jaar werd 
zij verzorgd in Huis ter Weegen in Warnsveld, 
waar zij het zeer naar haar zin heeft gehad. 

 

Geboren in Rotterdam verhuisde Nen op 2-jarige 
leeftijd met haar ouders naar Batavia, waar haar 

vader als advocaat ging werken. Met haar 
moeder en zusje werd zij in de oorlog 3 jaar in 
een Japans vrouwenkamp geïnterneerd. Na de 
oorlog is zij naar Nederland teruggekeerd en 
deed zij de opleiding voor medisch analiste, 
waarna zij ging werken in het Marine Hospitaal 
in Aerdenhout. In 1956 werd zij hoofd van het 
laboratorium binnen de psychiatrische instelling 
Groot Gaffel (tegenwoordig GGNet) te 
Warnsveld.  

Daar ontmoette zij Ed Bosschieter, internist-
geriater aan deze instelling. Het was liefde op  

 
 

 

het eerste gezicht: binnen een half jaar na hun 
ontmoeting verloofden zij zich en trouwden met 
elkaar. Later werd Ed geneesheer-directeur van 
het toenmalige Verpleeghuis Berkelpaviljoen in 
Zutphen, voor de behandeling van somatisch-
geriatrische patiënten. De familie verhuisde naar 
het huis aan de Rustoordlaan in Eefde, een plek 
waar Nen zich altijd heel gelukkig heeft gevoeld. 
Zij was een actieve vrouw, zowel in als buiten 
haar gezin. Nen heeft 59 jaar kunnen genieten 
van het huis en de tuin, met de kinderen en later 
kleinkinderen, haar honden en poezen, ook 
nadat haar man Ed in 2006 kwam te 

overlijden. 
 

Daar in de tuin van haar huis hebben wij de 
dankdienst voor het leven van Nen Bosschieter 
gevierd, in de kleine kring van haar familie en 
vrienden. Omdat een gedeelte van haar familie 
in Frankrijk woont en niet naar Nederland kon 
reizen, was een directe videoverbinding 
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geïnstalleerd waardoor zij de dienst mee konden 
vieren. Het thema van de dienst was 1 Korintiërs 
13, waar de Apostel Paulus de eeuwigdurende 
onmetelijke Liefde van God voor de mensheid 
beschrijft. In de jaren dat ik Nen heb bezocht 
spraken wij vaak over dit grote geschenk van de 
Eeuwige: Zijn onvoorstelbare Liefde, die 

wij als mensen aan elkaar mogen doorgeven. 
Een Liefde, die sterker is dan de dood. In de 
dienst hebben we het gedicht van Karel Eykman 
gelezen: ‘Zonder liefde ben je nergens’, dat op 
pagina 1302 van het Liedboek is afgedrukt. 

Onderweg naar de begrafenis, na op de 
Rustoordlaan te zijn uitgezwaaid door talrijke 

buren en vrienden, heeft de rouwstoet een 
ogenblik halt gehouden bij de geopende deur 
van de Ontmoetingskerk. Als kerkelijke 
gemeente hebben wij zo onder het luiden van de 
kerkklok afscheid van Nen Bosschieter genomen. 
Op de gemeentelijke begraafplaats in Gorssel is 
Nen bijgezet in het graf van haar man Ed. Moge 
haar familie en vrienden het voortleven van Nen 
door de dood heen ervaren in hun hart. 

 

Correspondentieadres: Zaaierstraat 21, 2645 JG 
Delfgauw. 
 

Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat 

 
 
 

 

 

Uit het moderamen van 21 april 
 

Na de persconferentie van 19.00 uur kwam het 
Moderamen bij elkaar (met z’n vieren in de 
Goedhartkamer, dat kan best) om een aantal 
lopende zaken te bespreken. 

De persconferentie leverde geen nieuwe 
gezichtspunten op voor het kerkelijk leven. 
Daarom gaan we grotendeels verder met de tot 
nu toe gevolgde procedures. 
 

De kerkdiensten blijven we via internet 
uitzenden. Daarvóór wordt de kerkbrief op de 
website gezet, waarin vanaf nu al de te zingen 
liedcoupletten zullen worden afgedrukt. We 
accepteren het voorstel van Wim Volkers hiertoe 
graag, evenals het invullen van het bord voorin 
de kerk met de orde van dienst.  

We gaan ook proberen de zang beter te laten 
horen door het inschakelen van zangers en 
zangeressen, zoals Bolina al een paar zondagen 
zo goed deed. En meer instrumentale muziek 
zou ook fijn zijn: wie biedt zich aan? 

 

Het helpt ook als je de orde van dienst uit de 
kerkbrief van te voren afdrukt, dan weet je wat 
er komt. Bedenk eens wie u zou kunnen  

helpen met het aanbieden van een papieren 
versie uit uw eigen printer? 

 

De kerkdiensten in mei zijn nog niet helemaal

 

 

 

 
 

rond: Hemelvaart en Havekedienst kunnen  

niet doorgaan volgens plan, maar we zoeken  

naar alternatieven. Reken er maar op dat we 
(digitaal) elke dienst aanbieden, dus het loont 
om ‘s zondags even voor 10.00 uur in te 
schakelen via kerkdienstgemist.nl   

Volg ook het laatste nieuw op de website:  

www.ontmoetingskerk-eefde.nl 

Op 3 mei gaat ds. Hannie van Boggelen voor, 
met aandacht voor 4 en 5 mei. 
 

Het klokluiden op woensdagavond van zeven uur 
tot kwart over zeven wordt ook voortgezet. We 
blijven meedoen met de landelijke actie ‘klokken 
van hoop’ als teken van verbondenheid en 
bemoediging voor het hele dorp met onze klok 
die toepasselijk ‘De Trooster’ heet. 

Dan is ook de kerk open voor iedereen die even 
wil binnenlopen, een kaarsje wil aansteken en 
even tot bezinning wil komen, van 19.00 tot 
19.30 uur. Er ligt dan ook een voorbedenboek 
klaar waar u een voorbede in kunt schrijven voor 
iemand die dat hard nodig heeft. De voorbeden 
zullen in de dienst van de zondag daarop hardop 
worden voorgelezen.  

Of en hoe we de kerkenraadsvergadering die 
gepland staat voor 13 mei gaat vormgeven 
weten we nog niet precies. Daarover gaat het 
moderamen op 28 april verder brainstormen. 

      

    Maps Adriaanse

KERKENRAAD 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Diaconie 
 
Collecteopbrengsten : Geen opgave. Giften vinden nu plaats via bankoverschrijvingen.  
 

Mededeling:  
De diaconie ontvangt regelmatig van allerlei organisaties verzoeken om ondersteuning. 
De aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld. 
In 2020 zijn naast bestaande collectes giften verstrekt aan: 
In maart 2020 een gift ad. € 200,- aan Stichting Bootvluchtelingen, 
In april 2020 een gift ad. € 300,- aan de Voedselbank Zutphen. 
              Johan Zoerink, Eelke Meijer 
Collectedoelen: 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Zondag 3 mei: Kerk in Actie 

 Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in 
 Nigeria 

 Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden 
 werden bevrijd. Het is waardevol om dat te 

 kunnen doen, want vrijheid is niet 
 vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-
 Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. 
 Onder hen kinderen, die soms de meest 
 verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. 

 Kerk in Actie heeft samen met een lokale 
 organisatie een programma voor 
 traumaverwerking opgezet. Laten we deze 
 zondag stil staan bij onze bevrijding en tegelijk 
 geven voor onze naasten in Nigeria. 

 

 

 

 

Zondag 10 mei: Kerk in Actie -  Verbetering onderwijs in India 

Veel kinderen gaan vroegtijdig van school. Daardoor hebben zij niet de vaardigheden die zo 

hard nodig zijn om een betere toekomst op te bouwen. Er is een tekort aan leraren en de 

leraren die er zijn, zijn slecht opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens en meisjes. 

Verbetering van onderwijs is hier hard nodig! Edukans werkt samen met 46 basisscholen om 

de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zij kijken niet alleen naar het schoolgebouw en 

de materialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het schoolmanagement. 

COLLEGES 

Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Eefde, of op NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Gorssel/Epse, met vermelding van datum en doel. 
Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rekeningnummer 
NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel.  
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Zondag 17 mei: Stichting Hulphond 

Stichting Hulphond leidt hulphonden op voor de medische en therapeutische zorg. 

Hulphonden leren 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of 

therapeutische behoeften te helpen, bijvoorbeeld bij mensen met PTSS of epilepsie. 

Met behulp van een hulphond kunnen mensen met een beperking hun zelfstandigheid 

vergroten en daarmee deelname aan de samenleving zoveel mogelijk behouden. 

U kunt een gift overmaken op NL NL20 INGB 0000 0038 32 t.n.v. Stichting Hulphond. 

 

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag: Geen collecte 

 

Zondag 24 mei Havekedienst: Collectedoel wordt bekend gemaakt via de kerkbrief 

 

Zondag 31 mei: Kerk in Actie 

Steun in de rug voor jonge open kerk in  

Marokko 

In Marokko is het niet toegestaan om 
christen te zijn, behalve voor niet-
Marokkanen. Steeds meer migranten 
willen via de woestijn en Marokko 
Europa bereiken, maar stranden in dit 
Noord-Afrikaanse land. Velen zijn 
christen. Ook komen steeds meer 
christenen uit andere Afrikaanse landen 
in Marokko studeren. Hierdoor groeit 
de kerk in Marokko. Deze kerk leidt 
predikanten en leken op, bevordert de 
dialoog tussen verschillende religies en 
culturen en biedt hulp aan gestrande 
migranten die, vaak slachtoffer van 
mensenhandel, getraumatiseerd en 

totaal berooid zijn. 

Met Kerk in Actie steunen wij dit werk 

voor deze groeiende kerk in Marokko. 

 

 
 
 
IKA vakantieweken 
 
Helaas heeft de organisatie van de IKA 
vakantieweken de weken van 18 tot 24 april en 
van 6 tot 13 juni moeten annuleren.  
Op dit moment is er nog niet wat bekend over 
de week van 20 tot 27 juni. Voor deze week 
hebben zich ook een aantal gasten uit Eefde 
opgegeven. Mocht deze ook geannuleerd 
worden dan krijgt u  bericht van de organisatie. 
      
    
 

 
 
 
Kledingactie 
 
De voorjaars-kledingactie kon vanwege de 
corona niet doorgaan. We hebben de najaars- 
actie wat naar voren geschoven en deze is nu 
in het eerste weekend van oktober. Tegen die 
tijd  hoort u daar wel meer over. Wilt u kleding 
eerder kwijt dan kan u dit ook zelf brengen naar: 
Mevr. te Wierik, Zutphenseweg 3, Lochem. 
Graag eerst even bellen: 057 32 54 992.  
      
   Toos van 't Veld 
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College van Kerkrentmeesters 
 
Collectedoelen 2e rondgang:  
 
 
3 mei: Kerkinterieur 
 
10 mei: Collecte Jeugdwerk JOP 

 

 
 
 
Nederland – Jong en oud leren van elkaar 
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in 
gemeenten samen. Jongeren en 
volwassenen gaan samen aan de slag rond een 
gedeelde passie. Van koken tot een 
gemeenteweekend organiseren en van een 
moestuin onderhouden tot een escaperoom 
maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer 
dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te 
dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door 
gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat  
meer verbinding in de gemeente tussen  
verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, 
ontwikkelt materialen voor volwassenen in de 
gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin 
staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe 
je het geloofsgesprek in de groep begeleidt. 
Collecteert u mee zodat JOP deze materialen 
verder kan ontwikkelen? 
 
17 mei: Plaatselijk Pastoraat 
 
24 mei  Havekedienst: Collectedoel wordt  
bekend gemaakt via de kerkbrief 
 
31 mei: Kerk in Actie, Marokko – Steun in de 
rug voor jonge open kerk 
Dit is ook het doel van de diaconale collecte. 
Voor de toelichting: zie de vorige pagina.  
 
 

DIVERSE BERICHTEN 

TAAKGROEPEN 

TAAKGROEPEN 

Taakgroep Pastoraat & Eredienst 
 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden en 
ernstige ziekte 
 

Voor de periode dat binnen onze gemeente de 
predikantsplaats vacant zal zijn, is afgesproken  
dat de Taakgroep Pastoraat & Eredienst de  

meldingen van gemeenteleden over 
ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte 
zal coördineren. Dit geldt ook voor te maken  

 

 

 

 

 

 

 
afspraken voor (telefonisch) huisbezoek van ds. 
Hannie van Boggelen. 

 

Pastoraat & Eredienst heeft daarom een 
meldpunt ingericht.  Dit meldpunt wordt 
‘bemenst’ door de ouderlingen pastoraat: 

 

 Rita Simonis (tel. 474393) en 

 Ko van Raamsdonk (tel. 513637).

TAAKGROEPEN 
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Als je als gemeentelid ziekenhuispatiënt 
werd  …. 

 
dan kreeg je automatisch (indien bekend) 
bezoek van de predikant aan bed. Maar dat is in 
onze huidige coronaperiode anders geworden.  

 

Het huidige beleid zowel van het ziekenhuis in 
Zutphen alsook in Deventer is dat sommige 
afdelingen so-wie-so  gesloten zijn voor bezoek. 
Op andere afdelingen mag slechts één keer per 
dag één persoon naar keuze van de patiënt-zelf 
op bezoek komen. Praktisch gezien komt dat er 

 
dus op neer dat pastorale begeleiding vanuit  

onze gemeente tot nul gereduceerd wordt. Het 
betekent dus ook dat u niet zomaar vergeten 
bent!  

Het is in Eefde de gewoonte dat gemeenteleden 
na een ziekenhuisopname thuis nog één of 
meerdere keren bezocht worden. Mocht u dat 
op prijs stellen dan moet u of iemand-uwer uw 
thuiskomst melden bij uw wijk-contactpersoon, 
of Rita Simonis, Ko van Raamsdonk of 
ondergetekende.  

   

  Ds. D. van Doorn ( tel. 431221 ) 

 

 

 

Een eenvoudige manier om thuis de 
kerkdienst te volgen 
 

Zou u ook graag de kerkdienst vanuit huis 
willen volgen, maar heb u geen idee hoe 
dat zou kunnen?

Als u geen apparaat heeft waarmee u op het 
internet kunt komen, is daar nu een simpele 
oplossing voor: Compaan. 

Compaan is een ‘tablet’, d.w.z. een klein, handig 
computertje, dat u op schoot kunt houden of op 
de tafel leggen en waarmee u heel gemakkelijk 
via internet verbinding kunt maken, bijvoorbeeld 
met ‘kerkdienst gemist’. 
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Instellingen voor thuiszorg, zoals Sensire, stellen 
deze gebruiksvriendelijke Compaan beschikbaar 

voor oudere mensen om contact te houden met 
familie en vrienden. U krijgt het apparaat gratis 
te leen en betaalt maandelijks een bedrag van  

€ 12,95 aan abonnementskosten voor internet. 
Dan kunt u internetten, beeldbellen, berichten 
en foto’s uitwisselen met de (klein)kinderen en 
ook kerkdiensten direct meevieren of op een 
later tijdstip terugkijken. Ook kunt u de website 
van de Ontmoetingskerk bekijken. Daar kunt u 
de wekelijkse kerkbrief lezen met o.a. de orde 
van dienst voor die zondag en ander nieuws van 
onze gemeente. 

Wij willen de belangstelling peilen bij onze 
gemeenteleden voor het gebruik van de 
Compaan. 

 

Als u in principe interesse heeft, belt u dan naar 
Johan Zoerink (tel. 06-12658924) of Ko van 
Raamsdonk (tel. 513637). Bij voldoende 
belangstelling komen wij in actie! Mocht u 
problemen hebben met de maandelijkse 
abonnementskosten, zegt u dat dan ook 
gewoon, dan is daar een mouw aan te passen. 

 

 Johan Zoerink en Ko van Raamsdonk 

 

 

 

Taakgroep  
Ontmoeting & Inspiratie 
 
Afronding van activiteiten in de 40dagentijd 
 

Namens onze gespreksgroep “dat wat je 
raakt“  wil ik nog even terugkomen op onze 
activiteiten tijdens de vastentijd en het 
afronden.   In deze groep hadden wij het vorig 
jaar over het vasten in de 40 dagentijd: wat zegt 
vasten ons, kunnen we er wat mee en doen we 
er wat mee? We hebben daar intensief over 
gepraat. We bedachten toen, dat het misschien 
aardig zou dit onderwerp met onze gemeente te 
delen en uit te diepen. Het citaat, dat ons daarbij 
inspireerde en  waarvan we toen nog niet 
konden vermoeden hoe dat in alle hevigheid ons 
leven zou gaan bepalen, luidde : 
 

“Als alles in het leven 

zo evident en normaal is geworden 

dan word het tijd om te vasten.” 
 

We hadden een  zestal activiteiten bedacht om 
daarover te praten of creatief mee bezig te zijn. 

Helaas zijn er het maar drie geworden, maar 
deze bijeenkomsten in kleine kring waren heel 
fijn en waardevol. 

Tevens hadden de aanwezigen tijdens de 
zondagmorgendiensten gelegenheid hun  

gedachten en eventuele voornemens op een 
papiertje te zetten en te plaatsen op de spiegel 

op het doopvont. 

 
De spiegel weerkaatst die gedachten en brengt 
die bij ons terug. Het zijn mooie teksten. 
 

Bij vasten denk ik aan: 
 

 sobere levensstijl hanteren 

 reiniging naar lichaam en geest  

 bewustwording 

 tijd van bezinning 

 het hoeft niet, het mag 

 op weg naar het licht 

 vasten past niet zo bij ons 

 dingen doen, die je moeite kosten 

 Pasen betekent voor mij: nieuw leven 

 loslaten van een gewoonte om tot de kern te 
komen 

 vasten is voor mij: minder eten 

 loslaten van: hebbe dingen, het moeten en 
wat soms dierbaar is 

 de minste durven te zijn  

 loslaten zonder schuldgevoel 

 minder tv en meer lezen (stille tijd) 

 vasten zegt me niet veel 

 1 dag per week geen vlees 

 vasten op zich zegt me niet veel, maar het is 
wel goed, dat we ons bezinnen in deze tijd. 

 wij vasten en wat we daarmee uitsparen 
geven we aan de medemens: we leven niet 
alleen voor ons zelf 

 de Martha in onszelf loslaten en de Maria in 
mijzelf zoeken 

    Trudy Aalderink
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Kijktips 
 

Naast de vele kerkelijke activiteiten en diensten 
die u in deze tijd digitaal kunt volgen via 
kerkdienstgemist.nl is er een rubriek bijgekomen 
op de late avond ( rond middernacht): “Op 
adem”. Hierin ontvangt Jacobine Geel elke 
avond een gast die vertelt wat hem of haar 
inspireert, troost en bemoedigt in deze tijd. 
Goed voor niet-nachtvlinders: de volgende 
ochtend om 9.10 uur op NPO2 wordt het 
programma herhaald. Ook kunt u alle 
uitzendingen tot nu toe terugzien op de website 
van de PKN: https://petrus.protestantsekerk.nl/ 

Of  # Op Adem. 

 

U kunt ’s zondagsmorgens op de televisie kijken 
naar een meditatie vanuit de kapel van de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 
(EO, 9.20 uur, NPO2). Na ds. De Reuver verzorgt 
nu predikant Jeannette Westerkamp de 
meditaties. 
 

Inspirerend is de corona live-blog Geestkracht 
van de Protestantse Kerk.  Het is zeker de moeite 
waard daar eens doorheen te bladeren:  

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/liv
eblog-geestkracht/ 

 

Daarin stond dat er al meer dan 2000 hulpvragen 
zijn binnengekomen bij #Nietalleen, de 
hulporganisatie waar onze diaconie zich ook 
heeft aangemeld. Lees de verhalen en doe 
inspiratie op!  Dat is ook elke dag op TV te zien, 
om 16.20 uur op NPO2. 

Het is zo bemoedigend om al die initiatieven te 
lezen en te zien in het hele land, wat er voor 
elkaar gedaan wordt met zoveel creativiteit! Een 
heerlijk tegengif tegen alle sombere berichten in 
het nieuws. 

 

Ook op niet-kerkelijk terrein gebeuren er mooie 
dingen voor de mensen. Veel musea hebben hun 
vaste collecties en hun tijdelijke 

tentoonstellingen op internet opengesteld voor 
iedereen. U hoeft niet meer te reizen om al dat  

 

moois te zien. U kunt zelfs naar veel 
wereldberoemde musea in het buitenland 
surfen. Het zoeken alleen is al een avontuur, en 
dat allemaal vanuit uw (luie) stoel! 

 

Veel kijkplezier! 

 

 

Mantelzorg, dat is geen 
vrijwilligerswerk! 
 

‘Er is een kant van de mantelzorg die vaak 
onderbelicht blijft: en dat zijn de dilemma’s waar 

je tegenaan loopt. Zorgen voor een chronisch 
zieke partner betekent soms veel verdriet. 

Maar juist dát hou je het liefste voor jezelf. Dat 
wil je immers niet laten merken. Vaak moet je 

eerst over een barrière stappen voordat je durft 
toe te geven hoe moeilijk, hoe dubbel het 

soms is. Zeker in deze tijd. In onze zonnige 
‘Zwitserleven’ maatschappij past immers geen 

verdriet. Kijk naar de tv: laten we het vooral 
gezellig en oppervlakkig houden, is de teneur. In 

deze special van MS-Anders breekt dr. Michel 
Jansen een lans voor meer onderlinge, 

menselijk steun. ‘Het is al erg genoeg, dat 
aandacht hiervoor niet (meer?) vanzelfsprekend 

is. Mantelzorger zijn is geen vrijwilligerswerk, 
het is een taak die je op je neemt en waarbij je 

voor ingrijpende morele dilemma’s kunt komen 
te staan.’ 

 
Tips voor een goed gesprek met een 
mantelzorger 

Zorgen voor een chronisch zieke partner, dat 
vraagt veel van iemand. Wil jij echt iets 

betekenen voor zo iemand? Ga dan het gesprek 
aan. En praat niet alleen over koetjes en 

kalfjes. Neem geen genoegen met ‘t gaat goed’. 
Durf dóór te vragen. Durf je uit te spreken 

over wat jij voelt of opmerkt. Laat merken dat je 
echt warme belangstelling hebt. Blijf niet in je 

rol als ondervrager, maar laat ook zien hoe je er 
zelf met je gevoelens in staat. Luister zonder te 

DIVERSE BERICHTEN 

https://petrus.protestantsekerk.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/liveblog-geestkracht/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/liveblog-geestkracht/
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oordelen, dat doet de mantelzorger zelf al 
genoeg. 

Soms verliest iemand zich in zeuren. De zieke 
partner is ondankbaar, humeurig, halsstarrig, 

onhandelbaar, eigenwijs… Erger je niet te snel, 
maar kijk verder. Achter dat zeuren schuilt 

soms iets veel diepers: bittere teleurstelling, 
intens verdriet om verlies van wat ooit was. 

 

Uit: MSinfo, periodiek van de Stichting MS-
Anders 

 
 

Ik ben er”, zegt God in deze 
coronatijd (#Nietalleen) 

 
Onze diaconie steunt het landelijke project  

“Niet Alleen”.  Aan het woord is initiatiefnemer 
Tiemen Westerduin.  Hij is terugkijkend op de 
afgelopen weken verdrietig over alles wat 
gebroken is en wat zichtbaar wordt door deze 
crisis: de meest kwetsbare mensen in onze 
samenleving die de hardste klappen incasseren. 
‘Denk aan al die eenzame ouderen, kinderen in 
nood vanwege hun thuissituaties, de daklozen, 
huwelijken die al moeilijk waren en nu nog meer 
onder druk staan. Maar ik ben ook ontzettend 
blij om te zien hoeveel mooie initiatieven er 
overal ontstaan. Er zijn zoveel mensen die 
anderen willen helpen. Hartverwarmend!’ 

  

‘Ik geloof dat God dit van ons vraagt. God heeft 
ons in een gebroken wereld geplaatst en wil dat 
we ons naar anderen uitstrekken. Gods identiteit 
is: ‘Ik ben er; Ik ben er voor jou.’ In die identiteit 
ligt onze identiteit besloten. Hoe is Hij er dan? 
De eerstvolgende naam die Hij eraan toevoegt, 
vind je in Exodus: ‘Jahweh Rafa’: ‘Ik ben de God 
die geneest.’ Hierin ontdek ik de reden van mijn 
bestaan. Ik ben er om – net als Hij – helend 
aanwezig te zijn in mijn omgeving’. 

  

‘Juist in deze crisissituatie kunnen we laten zien 
in Wie wij geloven. Als wij nu géén antwoord 
hebben op de nood om ons heen, dan is de kerk 
alleen een gebouw. Wat hebben we dan nog 
meer te bieden dan een set regels? Juist nu 
geloven wij in een God die een Heelmaker is. Hij 

leeft door Zijn heilige Geest in ons. Hij bepaalt 
het DNA van de kerk en wij getuigen van Hem.’ 

 

Wat kun je doen? 

‘Begin met de vraag: welke mensen in mijn 
omgeving zijn mogelijk alleen? Heel veel mensen 
worden op dit moment niet meer aangeraakt of 
van dichtbij aangekeken. Dat is per definitie 
onrecht: zo heeft God het niet bedoeld. Maak 
een namenlijst. Denk aan: alleenstaanden of de 
mensen in bejaardenhuizen of zorginstellingen. 
Stel dan de vraag: hoe kan ik hen helpen? 
Vinden zij het fijn als je hen belt? Desnoods elke 
dag. En zorg er dan wel voor dat diegene een 
telefoon met videofunctie heeft, waardoor ze je 
kunnen zien. Denk ook aan jongeren. Zij vonden 
het gewone leven al behoorlijk ingewikkeld. 
Voor hen is het nu nóg ingewikkelder, 
dus vergeet ze niet. Kortom: wees alert. En 
probeer iedere dag een aantal appjes of kaartjes 
te versturen.’ 

  

“Ik ben er” 

‘En daarmee zijn we bij de betekenis van de 
eerste naam die God aan zichzelf in de Bijbel 
geeft. Jahweh: ‘Ik ben er.’ Hoe kan God dat 
tegen hem of haar zeggen? Als jij, Zijn 
beelddrager, tegen die ander zegt: ‘Ik ben er.’ 
Die grote Naam mogen wij gestalte geven door 
ons appje, in ons belletje, in ons kaartje.’ 

  

Heb je hulp nodig of wil je hulp bieden? Bel dan 
naar 0800-1322 of ga naar https://nietalleen.nl/ 

want jij bent niet alleen! 
 

 

 
 

 

Auto Maatje
  
       
             
           Zutphen/Warnsveld/Eefde         

 
Als u in de knel komt met vervoer of het 
voorzien in de eerste levensbehoeften (zoals 
eten, drinken, medicijnen) dan staan vrijwilligers 
van  het project Auto-maatje voor u klaar. Zij 

https://nietalleen.nl/
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kunnen voor u boodschappen doen en bij u thuis  
brengen.  
U kunt daarvoor bellen het nummer:  
0575 – 23 40 20 van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en 14.00 uur. 
 
Ook kunt u zich aanmelden als chauffeur. 
 

  

 

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde 
 
De sluiting van de wereldwinkel is nog steeds 
van kracht, maar we zijn gestart met een gratis 

bezorgservice voor levensmiddelen! Elke dag van 
maandag t/m vrijdag, in Eefde en omgeving. De 
eerste weken zijn een groot succes en het helpt 
ons om de winkel te kunnen behouden voor het 
dorp, maar vooral voor de producenten van wie 
de meesten het nu ook heel moeilijk hebben. 

 

Belt u ’s morgens tussen 9.00 en 10.00 uur met 
uw bestelling, dan krijgt u die (met rekening) 

diezelfde dag tussen 17.00 en 18.00 uur thuis 
bezorgd. Per e-mail (vóór 10.00 uur) bestellen 

kan ook. Later besteld betekent de volgende dag 
bezorgd. De productlijst vind u op de website en 
op social media. 

 

Wij bedienen u graag, ook in deze tijd, maak er 
gebruik van! Tel.:  0575-542808. 

E-mail: bezorgservice@wereldwinkeleefde.nl 

 

 

KOFFIECONCERT 
 

Normaal gesproken zou dit stukje beginnen met: 
“Het koffie concert in de maand mei…….”. 

 

Het is inmiddels duidelijk dat er van een 
koffieconcert in mei geen sprake kan zijn. Het 

huidige verbod op bijeenkomsten loopt in ieder 
geval door tot 1 juni, mogelijk langer. Dat  

maakt ook een concert op de tweede zondag in 
juni onwaarschijnlijk. Dit wordt nog versterkt 

door het feit dat muzikanten op zijn vroegst pas 
op 1 juni bij elkaar kunnen komen om te 

oefenen. Dat lijkt te kort dag om al op 13 juni 
een goed voorbereid concert te geven.  

 

De kans op het openingsconcert van het 
volgende seizoen op de tweede zondag in 
oktober lijkt veel reëler. Traditiegetrouw is dan 
het Mannenkoor (zie foto)  o.l.v. Gerrit te 
Rietstap aan de beurt dat er ook deze keer 
ongetwijfeld in zal slagen om veel 
concertgangers naar de kerk te trekken. Dit zou 
dan met enige fantasie na de corona-periode 
een soort  “bevrijdingsconcert” 

worden.  

Meer over dit concert op 10 oktober leest en 
hoort u te zijner tijd in het kerkblad en 

de verschillende media.  

 

 

 

Terugkijken kan gelukkig wel met zekerheid en 
dat is meer dan de moeite waard: een geslaagd 
(kort) seizoen met goed bezochte concerten. Als 
absolute uitschieter kan de Harmonie worden 
genoemd die een wervelend big band 
programma bracht dat meer bezoekers trok dan 
ooit!  Alle reden om ze nog een keer te vragen.  

 

Rest ons nog om u ondanks alles een plezierige 
zomer te wensen. 

 

Namens de commissie koffieconcerten, 

 

    Koos Ornée 
 

 

mailto:bezorgservice@wereldwinkeleefde.nl
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Bericht van de voorzitter  
 

Allereerst wil ik zeggen: “ik mis u”.  Velen van u 
zullen elkaar missen. We hadden en hebben 
zoveel plannen en ideeën. Het komt er nu niet 
van. Wat kan er wel? We zijn als kerkenraad op 
zoek naar mogelijkheden om toch te werken aan 
onze plannen. Ondertussen prijzen we ons 
gelukkig met de inzet van iedereen, met de 
ondersteuning van ds. Hannie van Boggelen en 
met het doorgaan van de kerkdiensten in 
aangepaste vorm. En mooi dat we een actief 
meedenkende consulent hebben in de persoon 
van ds. Loes Kraan.  

 

In het gemeentegesprek op 1 maart vertelde ik u 
over twee belangrijke onderwerpen die op onze 
agenda staan: de vacaturetijd en het traject met 
de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse. Daar is 
iets veel groters overheen komen walsen. Ik 
weet niet hoe dat bij u is, bij mij is het zo dat ik 
hoopte langzamerhand de draad van de dingen 
waar ik mee bezig was weer op te kunnen 
pakken. Het zou fijn zijn als dat met de 
onderwerpen op de agenda van de kerk ook 
weer zou kunnen. Toch lijkt dat nog even niet te 
kunnen op de manier zoals we graag zouden 
willen.  

 

We willen graag een nieuwe predikant / kerkelijk 
werker in ons midden. Daarvoor is het nodig een 

profiel te schrijven van onze gemeente, en een 
profiel van de predikant/kerkelijk werker die we 
graag in ons midden zouden willen hebben. Om 
dat te kunnen doen is het belangrijk met elkaar 
in gesprek te gaan. En zoals ik schreef dat gaat 
nu lastig aangezien we de komende maanden in 
een anderhalve meter samenleving ‘samen-
leven’. Wij zullen ons als gemeente ook daaraan 
moeten houden. Vooreerst moeten we met z’n 
allen zoveel mogelijk zorgen gezond te blijven. 

 

Om met elkaar in deze tijd zo goed mogelijk  
gemeente te zijn vragen we als kerkenraad ons 
te laten weten: 

 waarmee we u kunnen helpen  

 welke ideeën u hebt over hoe we met 

elkaar contact kunnen houden 

 welke suggesties u hebt voor wat betreft 

de erediensten via internet of 

 andere dingen die u kwijt wilt 

 

Met elkaar zijn we ook in deze tijd de 
Protestantse Gemeente Eefde. Samen geven we 
daar inhoud en vorm aan. Het is goed elkaar 
daarin te stimuleren en te ondersteunen.  

 
    Trix Drewes

 

 
 
 

 
 

 

 

Zo 03 mei Kerkdienst via internet 

Di 05 mei Luiden Klokken van Hoop 12.00-12.15 uur 
Met het luiden op Bevrijdingsdag wordt het landelijk initiatief van klokluiden 
afgesloten 

Zo 10 mei Kerkdienst via internet 

Zo 17 mei Kerkdienst via internet 

Do 21 mei Kerkdienst via internet   Hemelvaartsdag 

Zo 24 mei Kerkdienst via internet   Havekedienst 

Zo 31 mei Kerkdienst via internet   Pinksteren 

   

   

  Alle andere, eerder geplande activiteiten voor deze periode zijn afgelast 

 

ACTIVITEITEN-AGENDA  MEI 
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       Paastijd 

       Vijftigste paasdag – Pinksteren 
 

 

 Uw heilig vuur 

 zoekt onderdak bij mensen, 

 een huis, een lichaam. 

 Uw Adem raakt ook ons. 

 

 Maar wachten 

 maakt ons moe 

 en niet zelden 

 is de nacht duister - 

 ga dan over ons op 

 als de zon! 

 

 Deel met ons de dag 

 en geef ons 

 in de Geest van Uzelf: 

 diepe blijdschap, 

 ware wijsheid 

 en de moed 

 om getroost te leven 

 in deze wereld. 

 In het volste vertrouwen 

 dat Gij zelf 

 bij ons zijt, 

 mét ons gaat. 

 
    Sytze de Vries 

 

 
 

 

 

 

Afbeelding op onze nieuwe Paaskaars 

 

De Hand van Noach met daarbij de duif met 
olijftakje in de snavel. 

Een nieuwe start voor de wereld! (Gen:8:11) 


