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

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 

 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

Mw. R. Simonis (ouderling)                                             474393 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06-25044095 
_________________________________________________________ 

KERKENRAAD 
Voorzitter: Mw. T. Drewes (ouderling)                         510512 

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl      
 

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

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  

: bolinakeukenmeester@hotmail.com          06 25516989 
_________________________________________________________ 

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

: ritasim1@hotmail.com 
 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06 25044095 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink         06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Cantor:  Mw. A. Touwen               06-30716472              

: alyde.touwen@gmail.com  
 

Organist:  Dhr. R. Smit                                      06-21597949 

 

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

 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

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

 

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

Telefonisch te bestellen en af te spreken                    542430 

 

 

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

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

Verjaardagsfonds                                                    06 12658924 

Postzegels en kaarten: Mw. L. van Meggelen              510812 
_________________________________________________________ 

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

Contact: kerkenraad/afstemming taakgroepen 

(Mw . B. Aalderink:   06 25516989))  
_________________________________________________________ 

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

: joopgerda@hotmail.com 
 

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

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

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

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale           511819 

: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl                    
_________________________________________________________ 

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

: hommekrol@kpnmail.nl 
 

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

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

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

Website ontmoetingskerk 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink         548830 
: beheerwebsite@pgeefde.nl 

http://www.pgeefde.nl/
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KERKVENSTER       
mei 2022              
 

 
Van de redactie 

 

Vrijheid, vrede en verbondenheid. Centrale 
begrippen in deze tijd, en dus ook in dit 
Kerkvenster.  

 

Het is goed om met elkaar in gesprek te 
zijn. Misschien is het aanbod van ds. Van 
Doorn iets voor u. Hij biedt aan in de 
zomermaanden een gesprek te hebben 
over het boek Jona: “verrassend actueel”. 
Op pagina 16 leest u meer hierover.  

 

In de laatste redactievergadering hebben 
we Gert Kale welkom geheten als nieuw 
redactielid. Dat doen we graag ook op deze 
plaats. Bij deze! Zo houden we het 
kerkblad gaande. 

 

Boudewijn Drewes 
 

 

INHOUD                      blz     
OVERWEGING    4 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK 5 

DIENSTEN IN DE OMGEVING   6 

VIEREN     6 

PASTORAAT     7  

BEROEPEN EN WERVEN    9 

KERKENRAAD     9 

DIACONIE                            10 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS            12  

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN           14 

    expositie Bonhoeffer                                  14 

DIVERSE BERICHTEN                                       16            

AGENDA                                                            20

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON: 

 

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

____________________________ 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Gert Kale 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

____________________________ 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

____________________________ 

Dupliceren: 

mw. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. J. te Linde 

: 517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 
kerkvensterdigitaal@gmail.com 

____________________________ 

 

Volgend Kerkvenster: 

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

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 12 mei 9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

Nieten/distributie:  

donderdag 19 mei 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Vrijheid in gebondenheid 
 

Hoe kwetsbaar is vrijheid. Dat ervaren we 
met verbijstering sinds Poetin de Oekraïne 
binnenviel. Helaas blijkt de waanzin van één 
mens genoeg om de vrijheid van velen aan 
te tasten en hun leven te verwoesten.  

 

In het Bijbels denken betekent vrijheid nooit 
dat we maar ongebreideld onze gang 
kunnen gaan. Bijbelse vrijheid houdt in dat 
je ervoor kiest je eigen vrijheid te beperken 
ten bate van de ander. Mijn vrijheid houdt 
op waar die van de ander begint. Waarom? 
Omdat elk mens evenveel waard is in Gods 
ogen. Naar zijn beeld en de gelijkenis schiep 
de Eeuwige ons. Maar dat valt niet altijd aan 
ons af te lezen. We zijn vaak een beeld waar 
een kras doorheen loopt, vertonen slechts 
een wazige gelijkenis.  

 

Voor een helder beeld van God hebben we 
Jezus nodig. Aan hem kunnen we aflezen 
wat de Eeuwige bedoeld heeft met ons. ‘Wie 
Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ 

 

 

(Joh. 14:9) Jezus is de deur. Zo introduceert 

hij zich in het Johannesevangelie. En hij zegt  

daar ook over zichzelf: ‘Ik ben de goede 
herder’ (Joh. 10:11). Hierin resoneren 
woorden uit psalm 23, maar ook uit Genesis, 
over Kaïn en Abel. Over Kaïn, de mens die 
ten koste van alles de eerste wil zijn, die 
Abel doodslaat en dan vraagt, wanneer hij 
daarop aangesproken wordt: ‘Ben ik mijn 
broeders hoeder?’ 

Woorden die door de eeuwen heen telkens 
weer klinken; ‘Ben ik de herder van mijn 
medemens?’ Het Bijbelse antwoord is: ‘ja, 
dat zijn wij’. Wij mensen zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Als beeld van God 
zijn wij geroepen om de zwakken te 
behoeden en ons in te zetten voor hun 
vrijheid. Vrijheid in verbondenheid is het 
nationale thema van 4 en 5 mei. Die 
verbondenheid houdt gebondenheid in. Dat 
heeft Jezus voorgeleefd, zijn eigen vrijheid 
heeft hij zelfs vrijwillig opgegeven.  

Moge zijn behoedzaamheid ons voor ogen 
staan, een tegenbeeld van al die machten in 
de wereld voor wie een mensenleven niet 
telt.  

             Ingrid de Zwart, em. predikant PKN. 

 
Was predikant in Wehl, 
Maasbracht en Deventer 
en docent praktische 
theologie van de Protes-
tantse Theologische 
Universiteit 

                                                                                                                         

Reageren? Dat kan: 
i.dezwart@hccnet.nl 

 OVERWEGING                              
 

                                 VRIJHEID

Jezus op de koude steen, Kathedraal Leuven 

mailto:i.dezwart@hccnet.nl
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Geef elkaar de ruimte. Er staan ruim stoelen in de kerk. U kunt,  zo u wilt,  de stoel naast u 
vrij houden.  Vraag wat de ander prettig vindt. 

Na de diensten is er ‘koffiedrinken’ 

 

U kunt de diensten ook via internet live ontvangen en terugkijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienst gemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl   Daar kunt u 
ook de kerkbrief met de orde van dienst vinden 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Datum en tijd 

 
24 april                10 uur    

 
1 mei                     10 uur 

 
8 mei                   10 uur 

Voorganger Ds. J. Pijpers, Zutphen  Dhr. H. Brouwer, 
Rouveen 

Ds. Th. Menting, 
Gendringen/Bontebrug 

Bijzonderheden 2e zondag Paastijd 
Dienst in Gorssel 

3e zondag Paastijd 
 

4e zondag Paastijd 

Kleur wit wit wit 

1e Collecte 
Diaconie 

Hospice Zutphen Stichting Hulphond Solidaridad 

2e Collecte CvK Verwarming kerken Plaatselijk pastoraat Verwarming kerk 

Autorijdienst                               A. Kloosterboer 540204 H. van ’t Veld   540394 W. Volkers     512610 

 
Datum en tijd 

 
15 mei                 10 uur 

 
22 mei                   10 uur 

 
26 mei                9.30 uur 

Voorganger Ds. H. van Boggelen, 
Eefde 

Ds. K. Bochanen, 
Deventer 

Ds. L.M. van Prooyen 
Schuurman 

Bijzonderheden 5e zondag Paastijd 6e zondag Paastijd Hemelvaartsdag 
Dienst in Harfsen 

Kleur wit wit wit 

1e Collecte 
Diaconie 

Hassinkhof Gorssel Zie volgend kerkvenster Zie volgend kerkvenster 

2e Collecte CvK Beeld en geluid   

Autorijdienst E. van Zeijts   473336 A. Aalderink 06 51522371  

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK                                         mei 

 

http://www.pgeefde.nl/
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Dienst in Het Spijk op de 1e maandag van de 
maand, 14.30 uur, restaurant 
2 mei Ds. W. Stolte 
 
De kerkdiensten op de 1e maandagmid-
dag  van de maand mogen zich verheugen 
in een groeiende  belangstelling. Alle 
bezoekers moeten steeds worden gehaald 
en weer teruggebracht. Wij komen 
handen tekort en doen een beroep op u 
om ons kleine team te komen versterken.  
Kom gerust kennis maken op maandagmid-
dag 2 mei rond half twee in het restaurant 
van het Spijk. En wilt u meer informatie 
neem dan contact op met  
Henk Mulder, tel. 0575 520962 of per 
email: mulder1931@gmail.com 
 
Diensten in De Borkel 16.00 uur  
14 mei   Mw. R. Rijk 
28 mei   Hr. W. Achtereekte 

 

 
 

 
 
Oecumenische middagpauze-diensten 
elke donderdag  12.00-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 
28 april   Ds. J. van Houwelingen 
  5 mei     Ds. S.A. Meijer 
12 mei     Mw. N. Bilder, LdH  
19 mei     Ds. J. Boer 
26 mei     Hemelvaartsdag, geen dienst 
 
De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
geen opgave  
 
 
 

 
Bij de dienst van 8 mei 
Op 8 mei a.s. zal ds. Theo Menting voorgaan 
in Eefde. Inmiddels is hij een goede bekende 
van onze gemeente geworden. Samen met 
een aantal leden van Taakgroep Vieren zal 
deze viering met hem voorbereid worden. 

Via de kerkbrief gaat u hierover meer horen! 

 
Wake voor Oekraïne  
Vijf donderdagavonden mochten we onze 
kerk openstellen om onze gedachten uit te 
laten gaan naar alle slachtoffers van de  

afschuwelijke oorlog in de Oekraïne. We 

konden luisteren en kijken naar Oekraïense 
gebeden, fluitspel door Elly Heijink, we  

waren stil en staken een kaarsje aan. Met 

elkaar zongen we ‘Als alles duister is’ en

 

 

‘Dona Nobis Pacem’.   

Ds. Hannie van Boggelen en Eduard Groen 
deelden met ons foto’s waarin de verwoes-
ting van een prachtig land keihard over 
kwam, maar zij spraken ook van hoop en 
bemoediging. Louterend voor onze onrus-
tige ziel. 

Het thema van de veertigdagentijd tijd  
‘Alles komt goed?!’ is nu misschien meer een 
vraagteken dan een uitroepteken. Het vol-
gende gedicht laat zien dat we de hoop niet 
moeten opgeven. Het is heel fijn dat de RK 
kerk in Joppe vanaf 21 april doorgaat met de 
Wake voor Oekraïne. Ook daar geldt: Wees 
welkom!  Zie ook pag. 19. 
 

                            Namens de taakgroep vieren, 

Marijke Fomenko 

       DIENSTEN IN DE OMGEVING                                               

VIEREN 

mailto:mulder1931@gmail.com
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Hoop                                      gebed, geschreven door Marloes Meijer 

 
Als een nog niet gezongen lied dat in de verte zachtjes klinkt, 
als de eerste pennenstreek op een onbeschreven blad, 
als bloesem die haast barst uit de knop, 
zo is Uw hoop, o God: 
vol schoonheid en ruimte en vreugde. 
 
Met wie verlangen naar liederen vol zuiverheid, 
naar verhalen zonder grenzen, 
naar levenslust die uit zijn voegen barst. 
bid ik om Uw hoop, o God: 
zuiver, grenzeloos en levendig. 
 
Laat mij zingen en spelen, 
schrijven, praten en bidden, 
luisteren en steeds weer verstaan. 
Laat mij leven uit Uw hoop, o God: 
ontvangend, dragend en delend. 
 
Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bericht van overlijden 
  
Op 4 april is op een leeftijd van 95 jaar overleden 
Johanna Catharina van Loon-Verhoef,  
weduwe van Hubregt van Loon. 
  
De dankdienst heeft op 9 april plaats gevonden te Diepenveen. 
  

In Uw licht is zelfs de nacht ons als een dag, 
Wij bidden dat God haar in Zijn ontferming heeft opgenomen, 
Wij geloven dat de liefde van God sterker is dan de dood, 
En dat alle mensen in die liefde bewaard worden. 
In die verwachting bemoedigen wij elkaar. 

          Ouderling pastoraat, 
Rita Simonis 
 

PASTORAAT 

RAAD 
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WIJ GEDENKEN  
Herman Regelink 
 

Op 14 maart 2022 is 
overleden Hermanus 
Regelink, vader en 
schoonvader van Rieke 
en Maikel, en opa van 
Mátius en Merel.   
 

Herman werd geboren op 8 april 1935 als 
tweede kind en enige zoon in het boeren-
gezin Regelink aan de Meijerinkstraat in 
Eefde. Hij was een gevoelige jongen, die in 
zijn jonge jaren opgroeide in een tijd van 
oorlog. Gelukkig had hij een buurjongen die 
bijna even oud was en waar hij ‘hele goede 
vriendjes’ mee was. En ‘goede vriendjes’ zijn 
hij en Wim Volkers gebleven tot zijn laatste 
dag.  
 

Zoals gebruikelijk in die tijd nam Herman de 
boerderij over van zijn vader en is hij 
ondanks een herniaoperatie boer in hart en 
nieren geweest.  In 1965 trouwde hij met 
zijn buurmeisje Gerda Heijenk. Samen 
kregen ze twee dochters, Diny en Rieke. Het 
huwelijk en het gezinsleven gaven hem veel 
vreugde, maar er waren ook donkere wol-
ken. De rugklachten brachten ook beper-
kingen mee in het werk als boer, maar die 
werden opgevangen door Gerda. De aller-
donkster periode was toen in 1974 hun 
oudste dochter Diny bij een auto-ongeluk 
om het leven kwam. Een gebeurtenis die hij 
nooit heeft verwerkt.  
 

In het boerenbedrijf was Herman heel 
secuur met hygiëne, waardoor hij jaren 
achtereen stickers van de melkfabriek kreeg 
voor het leveren van eersteklas melk. Ook 
zorgde hij goed voor zijn vee en zocht hij uit 
welk gewas waar verbouwd moest worden 
voor een optimaal mogelijke opbrengst. 
Herman had ook een welvoorziene werk-
plaats voor het onderhoud aan gebouwen, 
hekwerk en machines. Ook voor Rieke was 

dit een bijzondere plek: had ze iets nodig 
dan wist haar vader altijd wel iets te vinden 
voor haar. Ze had sowieso op de boerderij 
een onbezorgde jeugd. Een studie Chiro-
practie in Engeland werd haar van harte  

gegund, al vonden Gerda en Herman het wel 
stil zonder Rieke. Maar met een Cubaanse 
schoonzoon en twee kleinkinderen werd de 
familie later uitgebreid tot vreugde van 
Herman en Gerda.  

 

Vanaf zijn 80e begon Herman achteruit te 
gaan. Een reden voor verhuizing naar een 
appartement op het Spijk. Toen ook Gerda 
verder achteruit ging en hij de zorg voor 
haar niet meer aan kon, is Gerda in Spijk-
hoeve opgenomen. En toen kwam 2020, 
corona! Dat heeft hun leven behoorlijk 
overhoop gegooid: na 55 jaar huwelijk kon 
Herman zijn Gerda niet bezoeken en ging hij 
zelf ook verder achteruit. In augustus 2020 
overleed Gerda en na een moeilijk traject 
van indicatie was er in januari 2021 plek 
voor hem op Spijkhoeve. Na een onrustige 
periode is hij op 14 maart jl. rustig inge-
slapen. 

 

Voorafgaand aan de begrafenis hebben we 
in de dankdienst in de Ontmoetingskerk het 
leven van Herman herdacht met de trouw-
tekst van Herman en Gerda: ‘Dit geheimenis 
is groot’. Een tekst die alle jaren van hun 
huwelijk ook letterlijk zichtbaar was op een 
schilderij aan de muur. Het zijn woorden van 
Paulus over hoe je in het leven met elkaar 
omgaat in het licht van de Eeuwige. Stem je 
in onderlinge liefde op elkaar af.  Zo word je 
mens naar Gods hart. Dankbaar hebben we 
het leven van Herman toevertrouwd aan de 
Eeuwige. We wensen allen die hem dierbaar 
zijn, kracht en liefdevolle herinneringen toe 
in de tijd die komt. 
 

                                  ds. Hannie van Boggelen 
 

correspondentieadres: Rieke Regelink, 
Hofsteestraat 25, 7447 HR Hellendoorn 
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Kandidaten voor een nieuwe 
predikant? 
 

De beroepings- en wervingscommissie is van 
start gegaan. We wachten nog op een defi-
nitief groen licht van de classis om te gaan 
beroepen, maar kunnen toch al voorbe-
reidend werk doen. 

Graag willen we van u horen of u misschien 
kandidaten voor een predikant in gedachten 
heeft, die u geschikt zou vinden voor onze 
gezamenlijke gemeentes Gorssel/Epse en 
Eefde. 

Als dat zo is, wilt u dan de naam aan ons 
doorgeven? Wij kunnen dan de betreffende 
persoon attent maken op onze vacature. 

 
 Wij ontvangen uw reactie graag per mail 
(pkn.ege@gmail.com) en uiterlijk maandag 2 
mei. 

 

Namens de beroepings- en wervings-                 
commissie, 
 

Henriëtte Groeneveld

 

 

 

 

 

Afbouw Corona-maatregelen in de 
kerk 
 

Nu de overheid alle maatregelen heeft 
losgelaten, hebben wij opnieuw gekeken 
naar de maatregelen die in de kerk nog 
genomen worden. Besloten is dat de kap-
stokken teruggeplaatst worden en de 
hoofddeur weer geopend zal zijn.  

De stoelen blijven  – om toch nog enige 
voorzichtigheid te betrachten –  voorlopig 
nog staan met extra afstand tussen de rijen. 
Dat maakt het ook mogelijk dat tussen de 
rijen gelopen kan worden om te collecteren 
en bij het avondmaal  het brood en de wijn 
uit te delen. We geven dus nog even niet van 
hand tot hand door. 

Ook blijven er extra stoelen staan zodat u de 
stoel naast u vrij kunt houden als u dat wilt. 
Door deze opstelling kan de preekstoel nog 
niet naar voren worden geplaatst.  

 
Gera Janssen-Ebbekink 

 

 

 

 
 

Uitnodiging voor het 
Gemeentegesprek na de kerkdienst 
op zondag 1 mei 
 

Op 1 maart hebben we na de kerkdienst een 
gemeentegesprek. U wordt daarvoor van 
harte uitgenodigd. We praten u als kerken-
raad bij over de lopende zaken, zoals het 
werven van vrijwilligers, de werkzaamheden 
van taakgroepen en het coördinatieteam. 
Ook geeft de wervingscommissie u infor-
matie.  

 

En vanzelfsprekend is er ruimte voor vragen,  
opmerkingen en het doen van suggesties. 

 

   Trix Drewes 

 

 

 

 

 

BEROEPEN  EN WERVEN  van een predikant en 2 kerkelijk werkers 

RAAD 

KERKENRAAD 

mailto:pkn.ege@gmail.com
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Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:   

 

Zondag 24 april: Hospice Zutphen 

Hospice Zutphen is een klein en sfeervol 
hospice dat ruimte biedt aan vijf gasten. 
Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, 
maatschappelijke achtergrond of levens-
beschouwing. Het is een bijna ‘zoals thuis’  
huis waarin liefdevolle ondersteuning 
geboden wordt. Elk mens is uniek, zijn of 
haar levensovertuiging , levensverhaal en 
levensstijl zijn bepalend voor de inhoud en 
wijze van zorg. Naast een vast team van 
verpleegkundigen wordt de dagelijkse 
verzorging van de gast gedaan door zorg-
vuldig opgeleide en geselecteerde vrijwil-
ligers. Op verzoek wordt ook passende 
geestelijke verzorging geboden. Het hos-
pice is voor een groot deel afhankelijk van 
giften en donaties. 

 
Zondag 1 Mei: Stichting Hulphond 

Stichting hulphond leidt  honden op voor 
medische en therapeutische zorg. 
Hulphonden leren 70 vaardigheden om 
mensen met lichamelijke beperkingen of 
therapeutische behoeften te helpen, bij-
voorbeeld mensen in een rolstoel, mensen 
met PTSS of epilepsie. Met behulp van een 
hulphond kunnen mensen met een beper-
king hun zelfstandigheid vergroten en 
daarmee beter deelnemen aan de samen-
leving. De eerste 16  maanden van de op-
leiding brengen de honden door in een 
gastgezin waar ze de gewone sociale 
vaardigheden aanleren en een aantal 
commando’s. In Eefde woont Wil Albers die  

 

al 27 gasthonden in huis heeft gehad, daarna 
krijgen ze een ‘APK’, dat wil zeggen, ze krij-
gen een grondig onderzoek op lichamelijke 
en mentale geschiktheid. De vervolgoplei-
ding in een instituut duurt een half jaar, 
waarin ze geselecteerd en klaar gemaakt 
worden voor een specifieke taak. 

 

Zondag 8 mei: Solidaridad   

Solidaridad ondersteunt boeren, mijnwer-
kers en arbeiders. 
 

 
Verantwoord ondernemen 

Duurzame productie betekent volgens Soli-
daridad dat alles wordt gemaakt in solidari-
teit met de mens, milieu en toekomstige 
generaties. Dit is helaas  niet vanzelfspre-
kend, denk aan de cacaoboeren die in 
armoede leven, de uitbuiting van textiel- 
arbeiders en het vervuilde milieu in de 
omgeving van goudmijnen. Bijna de helft van 
de wereldbevolking leeft van minder dan 
5,50 dollar per dag. Velen van hen werken 
als boer, mijnwerker of arbeider in Afrika, 
Azië, of Latijns Amerika. Solidaridad helpt 
aan meer kennis, rechten en kansen voor 
een beter leven, waarbij het milieu gespaard 
wordt. 

DIACONIE 

U kunt 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 15 mei: Hassinkhof   

De Hassinkhof in Gorssel is in 1994 ontstaan 
op initiatief van enkele ouders die voor hun 
zoons/dochters met een verstandelijke 
beperking een huis zochten waar zij zo 
gewoon mogelijk kunnen leven. De mensen 
kunnen er wonen, dagbesteding ontvangen 
en er is een leer- en werkgelegenheid. De 
Hassinkhof valt onder de Stichting 
Philadelphia.  

Boven wonen al jaren dezelfde 5 bewoners, 
die volledig zijn ingeburgerd in buurt en 
dorp, de benedenverdieping is ingericht als 
logeerhuis, voor bijvoorbeeld tijdelijke 
opvang, weekeind of week, voor mensen 
met een beperking. 

 

Zondag 22 mei: Stichting INLIA 

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van 
Lokale Initiatieven met Asielzoekers. De 
stichting INLIA is in 1988 opgericht en geves-
tigd in de stad Groningen als dienstverlenen-
de organisatie voor geloofsgemeenschap-
pen die het Charter van Groningen onder-
tekenden. Deze gemeenschappen kozen 
daarmee partij voor vluchtelingen en asiel-
zoekers in nood.

INLIA is nu een landelijke organisatie, het 
aanvankelijk kleine bureau is inmiddels 
uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse 
activiteiten en projecten, zoals:   
- Het exploiteren van tussenvoorzieningen 
voor statushouders in diverse gemeenten. 
 - In samenwerking met Kerk In Actie het 
beheren van een Transithuis dat mensen 
begeleidt naar veilige hervestiging in land 
van herkomst of een derde land.   
- Het ondersteunen van (samenwerkende) 
gemeentebesturen met beleidsontwikkeling, 
juridisch advies en begeleiding van projec-
ten.  
- Het toetsen van  de opvang van vreem-
delingen voor diverse  gemeenten. 

 

INLIA biedt hulp bij veilige terugkeer. Een 
voorbeeld uit het jaarverslag van 2020: 
Moeder Sabu uit Ethiopië en haar gezin 
moeten in 2017 vluchten, maar de gezins-
leden raken elkaar kwijt.  Sabu belandt in 
Nederland zonder enig idee waar haar 
kinderen zijn. Als INLIA krachten bundelt 
met de Goedwerk Foundation, weten ze één 
van de zonen te traceren. Hij dacht dat zijn 
moeder dood was. Ze worden in 2020 
herenigd in Ethiopië.

 

 

 

 

 

 
Collecteopbrengsten diaconie van maart 2022 
 
Datum  Doel collecte   Opbrengst €      
Vanaf 6 maart  Kerk in Actie, noodhulp Oekraïne, totale opbrengst tot 4 april   2455,00 
  6 maart 
13 maart                

Kerk in Actie, noodhulp Ethiopië 
Kerk in Actie, Bangladesh 

    294,05 
    170,21 

20 maart Kerk in Actie, straatkinderen Indonesië     104,80  
27 maart Kerk in Actie, De kleine arbeider, Bogota     389,35 
   

                                                                              Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
 

https://www.inlia.nl/nl/verborgen-pagina-s/charter-van-groningen-tekst
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Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen

 

Zondag 24 april:  Verwarming kerken 

Zondag 1 mei:      Plaatselijk pastoraat

 

Zondag 8 mei:    Verwarming kerk   

Zondag 15 mei:  Beeld en geluid 

 

 

Nieuwe afvalbakken  
 

De vrijwilligers die de keuken gebruiken 
hebben het al ontdekt: er is een verande-
ring in de afvalbakken doorgevoerd. 

Voor het krijgen en laten legen van afval 
bestaan er in Nederland maar twee cate-
gorieën: particulieren en bedrijven. Omdat 
kerken geen particulieren zijn, vallen die 
onder bedrijven.  

De drie vorige containers die bij de kerk 
stonden waren van een particulier, dat wil 
zeggen ze stonden op adres van een kerklid. 
Nu moesten die containers terug en waren 
we genoodzaakt om ‘als bedrijf ‘een contai-
ner aan te vragen. Dat is gebeurd bij de 
firma Ter Horst. Hij staat op dezelfde plek als 
de vorige grijze container.  

 

 

Afgezien van de hogere kosten is hiervan het 
grote nadeel dat afval in bedrijfscontainers 
niet gescheiden kan worden en er vindt ook 
geen nascheiding plaats. Daar zijn we - als 
groene kerk - natuurlijk niet blij mee. 
Gelukkig is er een kerklid dat daar niet mee 
kon leven en een tweede blauwe container 
op eigen adres heeft aangevraagd en die bij 
de kerk heeft gezet voor het papier.  

Nu zoeken we nog iemand die het goede 
voorbeeld wil volgen en een oranje contai-
ner voor het PMD wil uitlenen. Aanvragen 
van een tweede container kan gratis. Dit 
betekent natuurlijk wel dat de eigenaar dan 
ook de container op de goede dag aan de 
weg moet zetten voor het legen. Wie biedt 
zich aan? Dan melden bij het college van 
kerkrentmeesters s.v.p. (zie binnenkant 
omslag).                        

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m 11 april 2022 
 

Uitgeschreven: 

Achterzoom 17, 7211 NE: mevrouw P. Mulder. 
 

Voorkeurkerk Gorssel: 

Kokstraat 26, 7211 AP: de heer en mevrouw G.J.  van Helvoort – Fokkink. 
 

Overleden: 

Op 27 maart 2022: mevrouw A.J. Pongers – van Reen, Zutphenseweg 202, 7211 EK. 
 

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

       Gert Kale,  ledenadministrateur 
 

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

mailto:ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl


  13 
 

Inzamelingsactie beeld en geluid   
 

De kerkenraad heeft vastgesteld dat de 
audiovisuele voorzieningen in de kerk niet 
meer voldoen. Er is vernieuwing en uit-
breiding van de apparatuur nodig. De 
werkgroep ‘beeld en geluid’ is in het leven 
geroepen om in kaart te brengen wat er 
nodig is. Die heeft besproken welke wensen 
we als gemeente hebben op het gebied van 
beeld en geluid. Vervolgens is met de firma 
Schaapsound overlegd welke audiovisuele 
apparatuur moeten worden aangeschaft om 
deze wensen te realiseren. 

Onlangs hebben de Kerkrentmeesters de 
offerte van Schaapsound goedgekeurd en 
we zijn blij te kunnen melden dat één en 
ander aangeschaft gaat worden! 

 

De kosten worden geraamd op ca. € 20.000,- 
Ongeveer de helft hiervan kan uit de reser-
ves van de kerk worden betaald. De andere 
€ 10.000,- moeten we door fondsenwerving 
bijeen brengen. We willen de nieuwe instal-
latie graag bij de startdag in september in 
gebruik nemen.  We hopen dat we dan al 
een flink bedrag bij elkaar hebben.    

De zes taakgroepen en colleges zullen een 
belangrijke rol spelen bij de geldinzameling. 
Zij denken na over acties. Ook uw ideeën zijn 
waardevol voor ons. We vinden het erg fijn 
als u met ons meedenkt! 

 

Mogelijke acties voor ‘beeld en geluid’ 

o Een markt met boeken en planten. 
We denken aan boeken die niet zo 
oud zijn, maar die u toch niet meer 
opnieuw gaat lezen. De kinderen 
willen ze ook niet. Ga eens voor de 
kast staan en bedenk welk van de 
boeken u een tweede leven gunt.                                                
Sommige planten vermenigvuldigen 
zich spontaan. Zet ze in een potje. 
Dahliaknollen, sneeuwklokjes, 
blauwe druifjes, vergeet-me-nietjes. 
Als je teveel hebt, breng ze naar de 
markt. 

o Concerten in de Ontmoetingskerk 
zijn vaak gratis toegankelijk. Dat kan 
ook anders. 

o Het verjaardagsfonds heeft een flinke 
omzet. De opbrengst gaat groten-
deels naar goede doelen. Onze 
beeld- en geluidsinstallatie kan zeker 
een goed doel genoemd worden.  

o Wilde bloemen in de tuin en in de 
berm zie je steeds vaker. We kunnen 
zakjes met wilde bloemenzaad ver-
kopen na de diensten (100% naar 
Beeld en Geluid). 

o De taakgroepen hebben ieder hun 
specialiteit. Ontmoeting, Inspiratie 
en Leren kan bijvoorbeeld films met 
een toegangsprijs organiseren. 

o Bij de koffie na de dienst kunnen we 
plakken cake verkopen. 

o Er komt weer een uitstapje van een 
dag voor de ouderen. De bedoeling is 
dat er een overschot beschikbaar is 
voor ‘beeld en geluid’.  

o Een concert door musici uit onze 
gemeente. 

o Af en toe een collecte voor ‘beeld en 
geluid’. 

o De gasten, die al jaren gebruik maken 
van onze gastvrijheid op de parkeer-
plaats en op de toren kunnen we wel 
om een extra donatie vragen. 

o Een maaltijd organiseren samen met 
het Hart. 

 

Er is veel mogelijk als we met elkaar de 
schouders eronder zetten.  

We vinden het fijn als u meedenkt over 
manieren waarop we geld kunnen inzame-
len. Dus hebt u een goed idee en/of wilt u 
meehelpen met de uitvoering ervan, laat het 
ons weten op het onderstaande emailadres: 

 

Namens commissie Beeld en Geluid, 

             Ymte Groeneveld en Bolina Aalderink 

bolinakeukenmeester@hotmail.com  

of bel 06-25516989. 

 

mailto:bolinakeukenmeester@hotmail.com
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
De laatste van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 

 

 

GEBED IN GROTE NOOD 
 

Heer God, 
ik zit diep in de ellende. 
Zorgen drukken me loodzwaar op de borst, 
ik weet niet meer hoe hier uit te komen. 
God, wees genadig en help. 
Geef kracht om te kunnen dragen 
wat u op me afstuurt. 
Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen. 
Zorg als een vader voor mijn dierbaren, 
vooral voor de vrouwen en de kinderen, 
behoed hen met uw sterke hand 
voor alle kwaad en voor alle gevaar. 
Barmhartige God, 
vergeef me alles, waar ik bij u 
en bij mensen verkeerd heb gehandeld. 
Ik vertrouw op uw genade 
en geef mijn leven geheel in uw hand. 
Doe met mij zoals het u behaagt 
en zoals het goed voor me is. 
Of ik leef of sterf, 
ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God. 
Heer, ik wacht op uw redding en op uw rijk. 
Amen. 

 
 

Dietrich Bonhoeffer, november 1943 

 
 
         

   
 
 
 
 

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN   -   EXPOSITIE 
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Ik weet niet meer hoe hier uit te komen. 
God wees mij genadig en help. 

 
Of ik leef of sterf, 
ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God. 

 
 
 

De stichting Roos van Culemborg heeft in 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding een project 

georganiseerd voor de nagedachtenis aan Dietrich Bonhoeffer. Vlak voor het einde van de oorlog 

werd hij ter dood gebracht.  

Bonhoeffer schreef in gevangenschap gebeden en een tiental gedichten. De stichting heeft twee 

schrijver/dichters en de schilderes Jeltje Hoogenkamp uitgenodigd zich te laten inspireren door 

deze geschriften van Bonhoeffer. De resultaten daarvan zijn samengebracht in een werkschrift. 

(Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in gevangenschap). Op deze manier- zo zegt de stichting- 

worden grote thema’s aangesneden, zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof behouden in 

wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring dat God mensen overeind houdt.  

 

Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting, Inspiratie & Leren’ in 2020 de schilderijen 

van Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door 

corona niet mogelijk, ook vorig jaar niet. In plaats van de tentoonstelling in de kerk hebben we de 

afgelopen 13 maanden de schilderijen met een gedicht tentoongesteld in Kerkvenster en Kerke-

spraak. Wij bedanken Jeltje Hoogenkamp.                           O,I & L,  Tjerie Kale-De Vries  
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Jammer, tijdens de zomermaanden is 
er niets te doen…..!....? 
 

Tijdens de 2 corona-jaren kon het niet 
anders, maar in de periode daarvoor hoorde 
ik bovenstaande kreet nogal eens. Men 
miste het onderlinge contact. Immers niet 
iedereen gaat in de zomerperiode foetsie. 

Maar nú is er wel wat te doen! 

Diezelfde corona stond ook een eventueel 
leerhuis over Jona danig in de weg … en 
waarom zullen we dat nú dan niet doen? 
Een kerngroepje heeft zich al gemeld, maar 
er kunnen er nog meer bij. De eerste datum 
is door hen vastgesteld op 18 mei om 10 uur 
in de Goedhartkamer. De resterende 3 keer 
worden in onderling overleg verspreid over 
juni, juli en augustus (eventueel met een 
uitloop naar september). 

We zijn gewend te spreken over de 
‘bijbelboeken’ als het om het oude en 
nieuwe testament gaat. Wie de moeite 
neemt om het ‘bijbelboek’ Jona op te 
zoeken, zal zien dat het geheel slechts 2 
bladzijden beslaat, maar… u zult er versteld 
van staan hoeveel daarover te vertellen is 
(en hoezeer ‘heidenen’ ook ons kunnen 
voorgaan in – daadwerkelijk - geloof!) 

 

 

 

 
 

De 1e keer (18 mei) bestaat uit een inleiding 
over oa. de plaats van Jona in het oude 
testament, 

de 2e keer: over de mislukte vlucht (Jona 1), 

de 3e keer: de prediking in Ninevee, 

de 4e keer: over hoe Jona over God en hoe 
God over Jona denkt (de genade van de 
humor en de humor over de genade). 

 

Indien u interesse heeft, geef dat dan aan 
mij door. 

 
 

Mede namens de taakgroep Ontmoeting, 
Inspiratie en Leren 

Ds. D. van Doorn,   tel. 43 12 21  

 

 

 

 

 

Uitvoering Projectkoor Eefde 

Het Projectkoor Eefde geeft op 15 mei a.s. 
een uitvoering. De ingestudeerde stukken 
zullen ten gehore gebracht worden. 
Wat waren de zangers en zangeressen blij 
weer te kunnen starten na coronatijd. 
Binnenkort zult u de posters en affiches 
zien hangen met alle informatie die u  

nodig hebt. Het zal een verscheidenheid 
aan stukken worden. 
 
15 mei zal het concert om half drie 
beginnen. U bent van harte welkom!  
 
                             Namens het Projectkoor,  
                                            Gerda Kamphuis 

  
 

 DIVERSE BERICHTEN 

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN 
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Koffieconcert 
 

Na een corona-stop van (nota bene) 2 jaar 
en 2 maanden pakken we op 8 mei de 
draad van de zondagse concertjes in de 
Eefdese kerk weer  op.  De serie wordt dan 
geopend door “Yentl Flavour”, dat hier al 
eerder koffieconcerten gaf. Het ensemble 
wordt gevormd door Anna Maria Roos, 
sopraan, Judith Richel, viool en Allert van 
der Heyden, gitaar. Alle drie leggen een  
ervaren en professioneel niveau aan de 
dag. De drie beheersen een breed en 
vooral gevarieerd repertoire met Jiddi-
sche, folk-, Ierse, en klassieke muziek, 
waarvan tijdens het concert het nodige te 
horen is. Zoals gebruikelijk is er koffie na 
de dienst om kwart over 11, waarna het 
concert een kwartier later om half 12 
begint. Zoals altijd is de toegang vrij en 
wordt gecollecteerd bij de uitgang. Een 
collecte die we  na zo’n lange periode van 
“stilstand” met klem bij u aanbevelen. 

Dan kijken we ook nog even verder en dat 
is 26 juni, wanneer het concert op een 
andere plaats en met een feestelijk tintje 
gegeven wordt door zangstudio Annemie-
ke Brouwer uit Deventer. Op die dag is er 
namelijk een gezamenlijke dienst van de 
gemeenten Eefde en Gorssel/Epse. Een 
viering in de kerk in Gorssel, waarna het 
koffieconcert ook daar gegeven wordt. 
Ook dan weer is er koffie om kwart over 
11 en begint het concert om half 12.

 
Meer over dit concert leest u in het 
volgende kerkblad. 
 

TOT ZIENS OP 8 MEI! 

Namens de organisatie, Koos Ornée 

 
Van God los? 

De onstuimige jaren zestig 
 

Welkom in de onstuimige jaren zestig. Eén 
van de meest revolutionaire én religieuze 
periodes uit de Nederlandse geschiedenis. 
Aan het begin van het decennium was de 
kerk in het dagelijks leven nog alom aan-
wezig. Toch ontstonden er barsten. Raakte 
Nederland van God los? Dit is de eerste 
tentoonstelling ooit over de grote religi-
euze veranderingen in die tijd. Er is ook 
een serie lezingen over de achtergrond en 
verwante onderwerpen. 

Nog tot en met 28 augustus te zien in 
Museum Het Catharijneconvent, Lange 
Nieuwstraat 38, Utrecht. 
 

Open dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag, zondag en feestdagen van 11.00 tot 
17.00 uur Tickets bestellen via 
info@catharijneconvent 

 

 
 

 

Gereformeerd 
gezin met        
8 kinderen. 
Zwolle 1961 

Ensemble Yentl Flavour, koffieconcert 8 mei in de Ontmoetingskerk 
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Canticum Gorssel geeft een 
voorjaarsconcert! 
 

We hebben de muziek weer opgepakt en 
bereiden ons voor op een prachtig 
concert. Ja, we mogen weer en gaan 
ervoor. Het koor is met veel plezier aan 
het repeteren voor een concert onder 
leiding van Paulien Roos-Bik. 
 

 
 

Wij presenteren een breed programma. 
Een passend stuk voor deze tijd, namelijk 
Verleih’ uns Frieden van Felix Mendel-
sohn. Engelse muziek uit de 16e eeuw van 
o.a. Cavendish en Dowland en een moder-
ner werk van Elgar. Het concert wordt 
afgerond met drie prachtige werken van 
Gabriel Fauré. Enkele koorwerken worden 
begeleid door Bernadette van Agt op de 
piano. Ook zal zij samen met haar dochter 
Niki de Vlaming op viool, een werk van 
Elgar spelen.  
 

Het concert is op zondag 1 mei aanstaan-
de in de Protestantse kerk in Gorssel. Het 
begint om 16.00 uur. De toegang is vrij, 
gift bij de uitgang. 

 

We hopen dat u allen zoals ruim 2 jaar 
geleden de weg naar Canticum concerten 
weer weet te vinden. Welkom! 
 

     Greet Flierman 

 

 
 

Werk maken van je inspiratie 

 

“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar 
het kwam er nooit van”, dit is geregeld de 
openingszin van mensen die naar een 
intakegesprek komen voor de opleiding 
Theologie & Levensbeschouwing.  
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je 
doet aan onze opleidingen aan de Christe-
lijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.  
Wij leiden - in deeltijd en voltijd - mensen 
op bachelor en masterniveau op voor 
verschillende beroepen: godsdienst- 
pastoraal werker; leraar godsdienst en 
levensbeschouwing eerste en tweede 
graad; en geestelijk verzorger. 

Onze opleidingen bieden, naast een gede-
gen beroepsopleiding, vooral ruimte aan 
de ontwikkeling  van de persoonlijke 
gelovige/levensbeschouwelijke identiteit 
met het oog op de beroepsuitoefening.  

Verschillende kerkgenootschappen erken-
nen de afgestudeerden van Windesheim 
als volwaardige professionals die kunnen 
werken als pastoraal kerkelijk werker, of 
als evangelisch of baptistenvoorganger.  

 

Als je geïnteresseerd bent, zie onze web-
site of meld je aan voor een meeloopdag. 
Dat kan via de site:  
www.windesheim.nl/werk-en-studie/ 

 

Wees welkom, we zien je graag tegemoet! 

 

Marchien Timmerman,  
teamleider opleidingen Theologie & 
Levensbeschouwing

 

 

http://www.windesheim.nl/werk-en-studie/
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VREDESCONCERT EEFDE 
 

Het Zutphense Projectkoor VoQ brengt op 
1 mei een concert voor de wereldvrede, 
nu al weer voor de vijfde keer. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat 
dit concert in januari 2021 uitgevoerd 
zouden worden, maar door corona moest 
dit uitgesteld worden, niet wetende dat 
het op dit ogenblik zo actueel zou zijn. 
Onder leiding van dirigente Maria van den 
Ham zullen de mooiste vredesliederen uit 
het repertoire van het koor ten gehore 
worden gebracht. De pianobegeleiding is 
in handen van Sander Worrell en solisti-
sche medewerking wordt verleend door 
violiste Symone Boerstoel. 

Het concert vindt plaats in de Ontmoe-
tingskerk in Eefde en begint om 15.30 uur. 
Het duurt een uur en is gratis toegankelijk. 
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. De kerkzaal is open vanaf 15.00 
uur. 

  

Projectkoor VoQ heeft de afgelopen jaren 
met haar Vredesconcerten steeds indruk-
wekkende en professionele visitekaartjes 
afgegeven. De belangstelling is elk jaar 
weer bijzonder groot. Ook dit jaar hoopt 
het koor weer voor een groot publiek haar 
vredeswens naar voren te brengen, 
temeer daar vrede op dit moment verder 
weg lijkt dan ooit.  
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Wilde bloemen, binnenkort te koop, 

 zie pag 13. 

                       Foto: Ymte Groeneveld  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do   21 april           
en volgende 
donderdagen 

Voortzetting van de wekelijkse wake voor de vrede in RK kerk 
Joppe, 19.00 uur 

di 26 april  Vergadering kerkenraad, 19.30 uur, kerkzaal 

za 30 april  Bezinningsdag kerkenraden Gorssel/Epse en Eefde 

zo   1 mei Gemeentegesprek na de dienst 
di   9 mei Vergadering moderamen, 19.30 uur, Goedhartkamer 

wo 18 mei   Bijbelgesprekgroep over Jona met ds. Van Doorn,  
Goedhartkamer 10.00 uur  

Inleverdatum kopij redactievergadering nieten/bezorging  

  9 mei 12 mei 19 mei 

20 juni 23 juni 30 juni 
18 juli 21 juli 29 juli 

15 aug 18 aug 25 aug 

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):   
Protestantse Gemeente Eefde         NL02 RABO 0322 3025 01   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Collectemunten    NL12 RABO 0301 4160 87   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconie, ook verjaardagsfonds  NL79 RABO 0322 3006 30   t.n.v.   Diaconie Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkbalans    NL79 RABO 0373 7111 15   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkvenster    NL51 INGB  0006 8605 91   t.n.v.   Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde 
Koffieconcerten    NL21 RABO 0386 7181 13   t.n.v.   Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconale hulp bij bijzondere noden  NL37 RABO 0322 365 309   t.n.v.   Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden 

Data Kerkvenster 2022 

                                              ACTIVITEITEN-AGENDA                   april/mei 2022   

 

 


