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KERKVENSTER NOVEMBER 2019

Gedenken en niet vergeten
In de herfsttijd gedenken we in onze gemeente de overledenen van het afgelopen jaar.
Deden we dat vele jaren aan het einde van
het kerkelijk jaar, op de zogenaamde
Eeuwigheidszondag of Christus Koning zondag, pal voor Advent, sinds enkele jaren
hebben we ons als gemeente gevoegd in een
brede oecumenische traditie, waarin 2 november de dag van gedenken van onze doden is.
Trouwens, in onze samenleving wordt er in
de nabijheid van Allerzielen buiten alle religieuze kaders veel aandacht gegeven aan
het gedenken van geliefden die niet meer
onder ons zijn, denk aan de reclamespotjes
van KRO-NCRV ’Voor wie wil jij een kaarsje
aansteken’?
Allerzielen heeft oude papieren. In het jaar
998 gaf de abt Odilo van het destijds bekende klooster van Benedictijnen te Cluny
(Frankrijk) aan een voorbededag voor overledenen een vaste datum: 2 november.
Speelde daarin mee dat in ons werelddeel de
herfst ons bepaalt bij de vergankelijkheid en
de broosheid van alle leven? Dacht abt Odilo
aan de natuur als leermeester van levenskunst?
Allerzielen volgt pal op Allerheiligen, waarop
de kerk alle mensen gedenkt die tot voorbeeld strekken in hun wijze van leven en geloven. We hebben, denk ik allemaal wel zo
iemand in gedachten. En als protestantse
kerk gedenken we toch net zo goed in dankbaarheid mensen als Bonhoeffer, Oscar
Romero, Albert Schweitzer om zo maar wat
namen op te sommen?
De plaats van het vagevuur bij de voorbede
een typische rooms-katholiek fenomeen; is
natuurlijk met de eeuwen op de achtergrond

geraakt. De voorbeden dragen in alle christelijke tradities het karakter van dankbaarheid
en de intentie dat de overledenen in vrede
mogen rusten. Wachtend op de komst van
Gods Rijk.
De blik is veeleer gericht op de toekomst,
van waaruit we hopen dat Christus zal
komen, vandaar de nabijheid van Allerzielen
bij Advent – om aan Gods rechterhand voorgoed te regeren in barmhartigheid.
In de aloude Heidelberger Catechismus staat
de mooie vraag: ‘Wat troost u de wederkomst
van Christus om te oordelen de levenden en
de doden?’ (Vraag 52). De reformatoren
geven met deze vraagstelling aan dat wij de
toekomst, ja, ons levenseinde, zonder vrees
tegemoet kunnen zien. De toekomst is juist
troostrijk, er is de verwachting dat Gods Rijk
komt. Vanzelfsprekend zal deze belijdende
taal in werkelijkheid op onszelf bevochten
moeten worden. Hoe het ook zij: het is prachtig geformuleerd. Je kunt elkaar en jezelf
toewensen om ons werkelijk over te kunnen
geven aan deze woorden.
Midden in de tijd van de natuur die tot rust
komt, voor het oog dan, en de dagen korter
worden, het licht afneemt, gewaagt de zingende kerk van licht, van toekomst die we
verwachten en die we mogen bespoedigen
door daden van trouw en liefde en inzet voor
rechte verhoudingen onder elkaar.
Bij de viering van de Maaltijd zeg ik soms
voorafgaand aan het Sanctus, het Heilig:
‘heffen we dan onze lofzang aan, eén koor in
hemel en op aarde’, ja, we zijn diep verbonden met wie ons zijn voorgegaan, onze ouders, de geloofsgetuigen tot aan de aartsvaders- en moeders aan toe. Dat beleven we op
deze dag van gedenken en elke keer als
brood en wijn rondgaan.
ds. A. Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

datum en tijd

NOVEMBER

2019

3 november 2019
10.00 uur

10 november 2019
10.00 uur

17 november 2019
10.00 uur

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

Gedachtenisdienst
overledenen
groen

Dankdag voor gewas en
arbeid
groen

groen

Stichting Cynthia

Landelijke Kerk: steun
kleine kerkgemeenschappen
Kerkelijk Quotum

Kledingactie te Wierik

A. Kloosterboer
Tel. 540204

H. van ‘t Veld
Tel. 540394

voorganger
bijzonderheden
kleur
diaconale
collecte
2e collecte
auto
ophaaldienst

datum en tijd

Najaarszendingscollecte,
Onderwijs voor kerk in
Zambia
J. Brummelman
Tel. 540224

Plaatselijk Kerkenwerk

24 november 2019
10.00 uur
Ds. D. Fisser, Amsterdam

voorganger
bijzonderheden
groen
kleur
Unicef
diaconale
collecte
2e collecte
auto
ophaaldienst

Pastoraat, eenzaamheid
draaglijk maken
W. Volkers
Tel. 512610

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

Dienst in het Spijk in Eefde, maandag 14.30
04 november
pastor R. Rijk
Iedereen is welkom.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.

De Lunette Coehoornsingel 3, vrijdag 15.30
01 november
ds.W.de Bruin
08 november
pastor R. Rijk
15 november
ds.D. van Alphen
22 november
pastor R.van Veen
29 november
ds. A. Broekhuis
na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken.

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
09 november
23 november

ds. D. Bargerbos
pastor R. Rijk

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
07 november
ds. J. Boer, Ermelo
14 november
pastor G. Pols
21 november
ds. I. Pijpers-Hoogendoorn
28 november
ds. W. Stolte

DE GEMEENTE BIJEEN

Zondag 3 november: Op deze zondag gedenken we de overleden gemeenteleden.
Op de avond ervoor precies op Allerzielen is er de inloop voor dorpsgenoten en natuurlijk
gemeenteleden. Er kan een kaarsje aangestoken worden, gemijmerd worden.
De Taakgroep Pastoraat en Eredienst heeft dit mede door de hulpvaardigheid van andere
gemeenteleden weer kunnen organiseren.
In de dienst zelf kunnen er op verzoek ook namen genoemd worden van wie ons zijn ontvallen in het voorbije jaar. Laat u me dat tijdig weten dan wordt die naam genoemd volgend op
de namen van overleden gemeenteleden. Voorbeeld:
Zelf wil ik de naam noemen van een oud-docent Nieuw Testament aan de VU die mij
gevormd heeft en die in augustus van dit jaar is overleden.
De leden van de Taakgroep Pastoraat hebben in onze gemeente de uitnodiging aan de
families van de overledenen in ons eigen dorp persoonlijk overhandigd.
Familie van overledenen van buiten zijn per post uitgenodigd. De cantorij werkt o.l.v. Nico
Jansen mee aan deze dienst, Tooske Hinloopen werkt mee op de vleugel en orgel.
We zien uit naar een waardige dienst met allen die zondag van heinde en verre komen om
samen met de Eefdese gemeente de overledenen te gedenken in dankbaarheid en tot
zegen.
Zondag 10 november Dankdag voor gewas en arbeid: Onze samenleving ziet zich geplaatst voor enorme opgaven en een afweging hierin van belangen en het vinden van een
balans. Hoe doen we dat?
De natuur moet beschermd, dat is een waarde, boeren moeten hun werk kunnen doen en
leven (voedsel voor eigen land en veel export), de bouwsector dreigt stil te vallen
(werkgelegenheid, woningen), burgers en consument (iedereen) zullen bereid moeten zijn tot
verandering in leefpatroon (hoe worden de lasten eerlijk verdeeld?).
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Pff, wat een opdracht en hoe geef je woorden aan dit alles in het licht van de Schrift en
liederen? Laat de kerk een plaats zijn waar we elkaar willen horen en niet in de loopgraven
duiken. Hoe kostbaar kan een gemeente in dat opzicht zijn in het soms zo verhitte debat.
Aan deze dienst is een gesprek voorafgegaan met o.a. gemeenteleden die vanwege hun
bedrijf direct betrokken zijn bij wat hierboven de revue is gepasseerd.
Zondag 17 november bereidt de taakgroep Pastoraat & Eredienst de dienst voor.
We hebben in de nabijheid van de landelijke Mantelzorgdag gekozen voor het thema:
dementie. Op 22 oktober is er in Trouw een heel artikel aan deze ziekte gewijd.
We zullen allemaal mensen in onze omgeving kennen of gekend hebben die met deze ziekte
hebben te kampen. Wat is er nodig voor dementerenden? Wat is er nodig voor de partner en
familie? Wat kan de kerk bieden in pastoraat en liturgie? Wat kunnen dementerenden ons
geven? Zij zijn immers geen object van onze zorg en aandacht en goede bedoelingen.
Het gaat om wederkerigheid.
Zondag 24 november is ds. Dik Fisser, Amsterdam, de voorganger. Hij was van 1981-1986
predikant in de toenmalige Hervormde Gemeente Eefde. Voor velen een goed weerzien.
ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
03 november
10 november
17 november
24 november

Krijn Grotentraast/Toos Nijenhuis/Paul Zoerink
Toos Kuiken/Agnes van den Berg/Willy Pasman
Johan Zoerink/Jannie Zoerink/Tine Ebbekink
Ali Kloosterboer/Dirkje van Zeijts/Diny Wagenvoort

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

naar, tel. 540861

Gemeenteleden elders en weer thuis:
Weer thuis na verblijf in het UMC: dhr. J. Warringa
Weer thuis na verblijf in het Gelre-ziekenhuis Zutphen: mevrouw A. de Pater
In het Buurtzorghuis, Warnsveld verblijft: mevrouw J. Krol-Zebel
Op de Lunette, afd. Bastion, verblijft dhr. H. Nijenhuis
De kerkenraad ontving per post een bericht van Gerrit en Dineke Brummelman-Maatman,
die 9 oktober in dankbaarheid hun 50-jarig huwelijk vierden. Vanaf deze plaats ook nog een
gelukwens voor jullie beiden en degenen die jullie lief zijn en mogen er voor jullie beiden nog
vele goede jaren samen in liefde en verbondenheid volgen.
Voorts bereikte mij per post het bericht van overlijden van Frederik Harm Goorhuis die op
7 oktober overleed in de leeftijd van 91 jaar te Zutphen. De familie Goorhuis- van Gaalen
maakte vele jaren deel uit van de toenmalige Hervormde Gemeente Eefde.
Namens de Kerkenraad heb ik een blijk van medeleven naar de familie gestuurd met daarin
woorden van dankbaarheid om alle kerkenwerk dat in onze gemeente verricht is.

Komen en gaan – mutaties t/m 22-10- 2019
Verhuisd binnen de gemeente:
Meijerinkstraat 12 7211 AE: de heer H.J.A. Vincent, naar: Kapperallee 41A 7211 CB.
Voorkeurkerk Eefde beëindigd:
Geweldigershoek 122 7201 NC: de heer B. Veldkamp, overgeschreven naar Zutphen.
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Adresaanpassing:
Emmalaan 52 7204 AT Zutphen: Fam. Kloosterboer, huisnummer moet zijn 51.
Vertrokken:
Eendrachtstraat 7 7211 AM: de heer J.W.Z. van Vrouwerff.
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

Bedankt!
Hartelijk dank voor de prachtige kaarten met lieve
woorden en bloemen, die ik afgelopen zondag mocht
ontvangen van de Ontmoetingskerk in Eefde.
Het doet me goed, dat zoveel mensen aan mij denken
en meeleven op dit moment.
Met vriendelijke groet,
Margarethe Massink

KERKENRAAD

Uit de kerkenraad
Verslag van de vergadering van maandag
21 oktober.
Het was een heel volle agenda, met 16
punten, maar de voorzitter houdt rigoureus
vast aan de sluiting om 10 uur, dus moesten er een paar punten doorschuiven.
Welke punten dat waren werd democratisch beslist door een rondje turven. We
kregen ter inspiratie als inleiding een stuk
van Eelke, getiteld ‘geloofsweigering’.
Daarin werden we opgeroepen om te weigeren te geloven in een heleboel negatieve dingen. De vraag aan allen was: kun je
dit omzetten in positieve dingen waarin je
wel moet/kunt geloven en dat als een opdracht meenemen?
Omdat er punten zijn blijven liggen en ook
omdat er nieuwe punten bij zijn gekomen
waarover in de hele kerkenraad moet worden beslist, zoals de diaconale begroting
en financiële jaarverslagen, wordt besloten
om de komende vergadering van 12 november ook weer met de volledige kerkenraad te houden.
Deze avond werd de begroting voor 2020
van het College van Kerkrentmeesters besproken en goedgekeurd. Daarin zijn de
veranderingen door het komende vertrek
van onze predikant al zo goed mogelijk
verwerkt, op basis van de richtlijnen die

daarvoor door de landelijke kerk zijn opgesteld.
Op donderdag 14 november a.s. is er
een gemeenteavond, waarbij een aantal
belangrijke punten aan de orde zullen
komen. We noemen de eindrapportage
van de Stuurgroep Verkenning Toekomst
en Samenwerking Eefde-Gorssel/Epse.
Dit rapport zal op 31 oktober worden aangeboden aan de beide kerkenraden.
U kunt het rapport daarna lezen op de
website van de kerk en ook opvragen bij
Trix Drewes.
Voorts zal op de gemeenteavond een
inkijk in de begroting voor het komende
jaar worden gegeven, vooral belangrijk in
verband met het vertrek van onze predikant.
Het teruglopende ledental is een belangrijke factor.
Ook plannen voor de - momenteel leegstaande - pastorie zullen aan de orde komen. De vorm van het vieren van het
avondmaal zal ter sprake komen: er zijn al
een tijd signalen uit de gemeente dat men
de wijn uit eigen kleine bekertjes wil drinken, vanwege de hygiëne.
Daartoe is nu door de kerkenraad besloten. De uitvoering laat nog even op zich
wachten: er moeten bekertjes en beker-
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houders besteld worden, de kerkzaal moet
anders worden ingericht en ook het inroosteren van taakdiakenen zal anders worden. Daarom kan de invoering pas in het
nieuwe jaar gebeuren.
We gaan ervan uit dat dat zal zijn bij de
eerste viering in 2020, op 12 januari. De
precieze gang van zaken zal op deze gemeenteavond worden uitgelegd. Over de
viering van het Avondmaal in het Spijk
(wanneer en waar) zal overleg worden gevoerd, nadat daar is geïnventariseerd hoe
groot de belangstelling is.
In het kader van kerk zijn in het dorp is
Trix namens de kerk aanwezig geweest bij
de opening van de ontmoetingsbankjes en
zal er overlegd worden met de organisatie
van de nieuwjaarsbijeenkomst van het
dorp hoe we ons daar als kerk kunnen
presenteren. Ook gaf de predikant een
verslagje van zijn ontmoeting met collega’s en leidinggevenden van GGNet, belangrijk om ook daar persoonlijke contacten mee op te bouwen.
Op het personele vlak spelen twee zaken.
Er werd uitgebreid stilgestaan bij het betreurenswaardige vertrek van Broer de
Boer als organist, waarbij de vraag werd
gesteld: wat hebben wij fout gedaan en
welke lessen kunnen we hieruit leren voor
de toekomst? Daar werd eerlijk en open
over gesproken. We zijn blij dat Tooske
bereid was op zo korte termijn het gat op
te vullen en de kerkenraad gaat ermee akkoord dat zij de tijd krijgt om zich in te
werken en zich de fijne kneepjes van het

liturgische vak eigen te maken. Hierbij
wordt zij bijgestaan door Nico, in nauwe
samenspraak met de predikant.
Dan is er de ziekte van de koster. Ook dat
is een verdrietige zaak. De kerkrentmeesters hebben geregeld contact met haar en
ook pastoraal wordt zij niet vergeten. De
kerkenraad was blij te horen dat het gelukt
is om het aantal hulpkosters uit te breiden
tot vier: naast Wim Volkers en Jannie Zoerink zijn ook Hans Slurink en Gerda
Kamphuis bereid gevonden om hun krachten als gastvrouw/gastheer in te zetten.
Het schoonmaakwerk zal tijdelijk worden
uitbesteed. Het rooster voor de hulpkosters wordt door Evert gemaakt. De gemeenteleden kunnen allemaal meehelpen
door geen rommel achter te laten en tafels
e.d. schoon achter te laten na een activiteit.
In verband met het komende vertrek van
de predikant moeten wij op korte termijn
een consulent aantrekken. Dat moet een
dienstdoende predikant uit de regio zijn.
Hij /zij is als adviseur aanwezig zijn bij de
vergaderingen van de kerkenraad en heeft
een adviserende taak bij het beroepingswerk. De kerkenraadsleden wordt gevraagd om namen door te mailen naar de
voorzitter. Dan is de volgende belangrijke
vraag: Wat hebben wij nodig als opvolging: wat is onze behoefte? Een vraag
voor gemeenteleden en kerkenraad, een
stukje huiswerk voor ons allemaal: vacaturetijd is bezinningstijd.
Maps Adriaanse, notuliste a.i.

Uitnodiging Gemeenteavond
De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op donderdag 14 november
in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk.
We beginnen om 20.00 uur, er is koffie vanaf 19.45 uur.
De volgende onderwerpen zullen deze avond ter sprake komen: de eindrapportage van de
Stuurgroep Samenwerking, de vorm van het Avondmaal en een inkijkje in de begroting 2020 in
verband met de komende vacaturetijd. Voor meer informatie zie ook het verslag van 21 oktober.
We verwelkomen u graag op 14 november.
Trix Drewes, preses Kerkenraad
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COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
22 september
€ 108,15
29 september
06 oktober
13 oktober
20 oktober

€ 101,28
€ 241,08
€ 125,55
€ 124,35

Leprazending
Kerk-in-Actie, zorg voor ouderen in Moldavië
Lilianefonds
Kerk in Actie, Werelddiaconaat
ISBN

Collectedoelen
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ‘collecte [datum] en [doel]´.
Zondag 3 november

Cynthia
Cynthia is de 35-jarige dochter van Yvonne Kars, die in Het Hart
werkt. Ze woont in Gorssel, is getrouwd en heeft een dochter van
4. Ze heeft een zeer agressieve vorm van MS en is in Nederland
uitbehandeld. Een stamceltransplantatie zou haar mogelijk kunnen
helpen, maar dat kan alleen in het buitenland en de kosten worden
geschat op € 80.000. Omdat de familie dat onmogelijk kan betalen
zijn ze een crowdfunding actie begonnen. Ook de Diaconie is benaderd en heeft besloten deel te nemen door middel van een collecte.
Voor meer informatie: https://stichtingcynthia.nl/
Zondag 10 november
Landelijke Kerk: Steun kleine kerkgemeenschappen
“Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis.
Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt
gekenmerkt door een kerktoren. Maar de rol van de kerk als middelpunt van de samenleving
is nu niet meer vanzelfsprekend. Soms ontbreken menskracht en financiële middelen om
kerk van en voor het dorp te zijn. De landelijke kerk ondersteunt dorpskerken om present te
blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Met de opbrengst van deze
collecte maakt u dat mogelijk.
Zondag 17 november
Kledingactie te Wierik
De diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar een kledingactie. Dit gebeurt in samenwerking met de familie Te Wierik in Lochem.
Zie ook blz. 7 en 8, stuk van Toos van ’t Veld, een terugblik.
Als u tussendoor kleding of andere verkoopbare spullen kwijt wil, dan
kan dat rechtstreeks worden afgegeven; ook als er een huis ontruimd
moet worden, kunnen zij daarvoor zorgen (tel. 0573-254992). Voor het
transport en andere kosten houden wij deze collecte.
Zondag 24 november
Unicef
Elke dag sterven er duizenden kinderen. Ze sterven door oorzaken die we kunnen voorkomen, zoals diarree, longontsteking en malaria. Met simpele middelen als vaccinaties, muskietennetten en schoon drinkwater kunnen we zorgen dat deze kinderen overleven.

Taakdiaken
De Diaconie is blij met het toetreden van mevrouw Jenny de Lange-Vreulink tot de groep
taakdiakenen. Jenny de Lange, wonende op adres: Kerklaan 11 A 7211 BJ Eefde, heeft
reeds mee gewerkt aan de zomerlunch van 28 juli jl.
Hartelijk welkom Jenny! Wij wensen jou een fijne tijd als taakdiaken!
Johan Zoerink en Eelke Meijer
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Najaarskledingactie 2019
Op 23 november houden de gezamenlijke diaconieën de kledingactie voor Oost- Europa.
Tussen 10 en 12 uur kunt u kleding brengen in de hal van de Kerk. Graag aanleveren in
plastic zakken. Wij zorgen voor een kopje koffie.
Bewoners van het Spijk die niet in de gelegenheid zijn om de kleding te brengen, mogen
dit ook in de hal van het Spijk brengen. Wij halen het daar rond 12.00 uur op.
Meer hierover leest u ook in de huis aan huis bladen.
Toos van ‘t Veld, namens de Diaconie

Kledingactie Oost-Europa
Steevast elk 3e weekend van maart en van november rijden dorpsgenoten af en aan met
zakken met bruikbare kleding. Almen doet in het najaar ook altijd mee.
Goede bruikbare kleding maar ook schoenen, linnengoed, dekens, verbandmiddelen, zeep,
incontinentie materiaal en speelgoed worden ruimschoots gebracht naar de inzamelpunten in
de genoemde dorpen. Vandaar rijden er auto’s vol spullen naar Lochem.
De familie te Wierik is al ruim 30 jaar organisator van de kledinginzameling voor OostEuropa. Ineke en Harry te Wierik deden dat door persoonlijke contacten die zij door de jaren
heen hebben opgebouwd in: Polen, Rusland, Oekraïne en Moldavië. Dit betreft ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen.
Na het overlijden van haar man is Ineke stug doorgegaan met inzamelen, ondanks haar eigen lichamelijke beperkingen. Ze wordt daarin bijgestaan door een evenzo betrokken Sandra
Meijer, die zelf in Amsterdam woonachtig is, maar voor wie de afstand hierin geen rol speelt.
Ineke en haar man gingen vroeger vaak mee naar het Oostblok om te zorgen voor een goede aflevering. Nu heeft Ineke hierin iets gas moeten terug nemen en kan ze zelf niet zo vaak
meer mee. In maart en november
is het huis van Ineke vol met spullen. In de tuin is een provisorische
tent gemaakt waar alle diaconieën
hun spullen naar toe brengen. Deze foto is van vorig jaar.
Ineke, links op de foto en Sandra
rechts poseren vol trots voor de
eerste levering van Eefde en die
van Harfsen. Eefde komt nog een
keer en Gorssel is nog onderweg.
Zij werken samen met de stichting
“zending over grenzen” te Almere.
Deze stichting geeft ook humanitaire en sociale hulp in bovengenoemde landen. Alle spullen krijgen
een goede bestemming.
Een heel groot compliment voor beide dames voor al hun werk voor mensen in Oost-Europa.
Dat doet ons des te meer beseffen hoe veel beter wij het hier in het Westen hebben. Ineke
en Sandra: BEDANKT ! En alle gevers van kleding etc.: Bedankt!
Toos van ’t Veld

Dankdagattenties
Zondag 10 november is het Dankdag. Op deze dag ontvangen personen die aan
huis gebonden zijn of in een verpleeghuis wonen of ziek zijn, een
dankdagattentie. De dankdagattentie kan een bakje fruit of een plantje zijn.
Op zondag 3 november worden lege bakjes bij de uitgang van de kerk uitgedeeld.
U kunt de gevulde bakjes op 9 november tussen 10.00 en 12.00 uur in leveren in de hal van
de kerk. Zondag 10 november staan de attenties op tafels voor in de kerk. Wij vragen uw
medewerking voor het wegbrengen hiervan. Bij de bakjes zijn enveloppen met een adres.
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw medewerking!
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Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
3 november:
Najaarszendingscollecte : Onderwijs voor groeiende kerk in
Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit
aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs,
toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te
ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven.
Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van
Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.
10 november:
Kerkelijk Quotum
17 november:
Plaatselijk kerkenwerk
24 november:
Pastoraat
Eenzaamheid draaglijk maken
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel,
zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker
te maken.
De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te
sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en
tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten.
Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door
met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan
vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
Verwarming
Wij zullen proberen u uit te leggen hoe het gaat met de verwarming in de kerkzaal.
Onze kerk is uitgevoerd met een z.g. hete-lucht verwarming, dat betekent dat buitenlucht
verwarmd moet worden en dan in de ruimte geblazen moet worden d.m.v. ventilatoren.
U ziet een groot rooster in de wand het uitblaaskanaal en een rooster in de vloer het
afzuigkanaal. Enkele propellers in de nok van het dak zorgen dat de hete lucht, die altijd naar
boven stijgt, weer rustig naar beneden gaat.
De warmte-temperatuurwens moet ingesteld worden evenals de tijden dat het warm moet
zijn. Welnu, u als kerkganger ondervindt wel eens dat het ´s morgens koud is in de kerk wat
haast alleen vooral in het voorjaar en najaar voorkomt. Deze onaangename ervaring komt
omdat het buiten dan warmer is dan binnen en de kachel daarop reageert. De sensoren in
de kachel regelen het geheel en daar is niet door mensen handen aan bij te draaien. Wij
hebben gekozen voor Groene Kerk, een terechte keuze, maar dat betekent dat er met beleid
omgegaan moet worden met energie. Alles is zo afgesteld dat er uitsluitend warmte komt als
het ook nodig is. Helaas kunnen wij hier ook niks aan doen en speelt het gelukkig maar een
enkele keer per jaar.
Evert Brouwer
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GEVRAAGD: TWEE GROTE KERSTBOMEN, VAN 8 TOT 10 METER
HOOG.
Eén voor binnen en één voor buiten.
Graag contact opnemen met Joop Kamphuis, tel. 511232
e-mail joopgerda @hotmail.com

TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Huiskamergesprek ’t Jolink’ en ‘De Wieken’
Op maandagmiddag 11 november van
14:00 - circa 16:00 uur organiseert de
Taakgroep Pastoraat & Eredienst weer
een huiskamergesprek. Gastvrijheid wordt
verleend door Dirkje Markvoort, Papaverhof 31. De gemeenteleden, die wonen in
de pastorale buurt ‘t Jolink (Zutphenseweg
95 t/m 109 (oneven), Jolinkweg, Kerkegaard, Papaverhof, Korenbloemweg) of in
de pastorale buurt De Wieken (Zutphenseweg 132 t/m 200 (even), Beeklaan,
Gaanderij, Noordwiek, Oostwiek, Zuidwiek, Westwiek, Luunhorststraat, Nachtegaalstraat 4 t/m 20 (even) en 1 t/m 7 (oneven), Zuivelhof, Het Nuesink) hebben
een uitnodiging gekregen c.q. krijgen een
uitnodiging voor deze bijeenkomst in de
bus. Om de gastvrouw niet al teveel te belasten geldt een maximaal aantal deelnemers van 8 personen. Als er plaats is kunnen ook andere belangstellenden zich opgeven voor dit huiskamergesprek.
Een huiskamergesprek is een (doorgaans)
eenmalige ontmoeting van gemeenteleden
in huiselijke kring. Trefwoorden: ontmoeting, gedachtewisseling, informatie over
onze gemeente en gelegenheid om vragen te stellen. Het gespreksthema is ‘Een
open dialoog’, naar aanleiding van het interview met Tomás Halík, Tsjechisch theoloog.
Met elkaar praten. Wat is er nu eenvoudiger dan met elkaar praten?
Over veel zaken gaat dat natuurlijk gemakkelijk. Maar praten we met anderen

over wat ons ten diepste bezighoudt: onze
hoop, onze zorgen, onze vreugde, onze
twijfels? En om het wat toe te spitsen: Hoe
spreken we met anderen, die we dan ongelukkig als ‘niet-gelovigen’ aanduiden?
Tomás Halík, RK-priester uit Tsjechië,
vindt dat we dat onderscheid van gelovigen en niet-gelovigen moeten loslaten. Laten we, zo schrijft hij in zijn publicaties, als
christenen met andersdenkenden praten
over wat hun echte vragen zijn. Hij bepleit
een dialoog, waarin je luistert om een ander op het spoor te komen. Wij kunnen
niet als christenheid de waarheid claimen,
we zijn niet de eigenaar van de waarheid.
We maken gebruik van een interview dat
Halík heeft gegeven aan Woord & weg,
mei 2019. Daarin zitten prachtige uitspraken die ons aan het praten kunnen zetten.
De leiding van deze Huiskamerbijeenkomsten is in handen van ds. Arie Broekhuis
en Ko van Raamsdonk. Als u wilt deelnemen aan dit gesprek en u woont niet in de
pastorale buurten Kazerne of Rustoord,
dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij
Ko van Raamsdonk (513637). U hoort dan
of er plaats is. Mocht u slecht ter been zijn
en (auto-)vervoer nodig hebben, meldt u
dit dan even.
Wilt u vooraf een (gescande) kopie ontvangen van het interview, dan kunt u dit
aangeven bij Ko van Raamsdonk.

Namens de taakgroep pastoraat, ds. Arie Broekhuis, predikant en Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat.
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Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Op vrijdagmiddag 15 november om 15.00 uur in de Goedhartkamer van de Ontmoetingskerk wordt u van harte uitgenodigd samen de film/documentaire “Hier ben ik” te kijken.
Sander Snoep en Sarah Vos maakten met "Hier ben ik" een indringende documentaire over
een dominee en zijn kerk in Bloemendaal.
Meer dan over het christelijk geloof, gaat hun film over de manier waarop mensen met tegenslagen omgaan. Het reilen en zeilen van een kerkelijke gemeente. Heel boeiend om te
beleven.
Aansluitend kunt u zoals gebruikelijk, deelnemen aan een broodmaaltijd.
Opgeven kan tot 12 november bij Tjerie Kale, tel 0575-511819 of gtkadevr@gmail.com.

DIVERSE BERICHTEN

16-plus groep
Vanuit de kerk van Gorssel/Epse is een aantal keren per jaar een activiteit voor jongeren.
Iedereen tussen de 15 en 24 jaar zijn van harte welkom bij de onderstaande activiteiten.
Sterker nog: je mag je vrienden/vriendinnen meenemen! Zet de data vast in je agenda en
trommel wat mensen op.
Dan zien we je graag op:
Zaterdag 26 oktober 2019: Theater met Bijbelverhaal.
19.30 uur, Theater Erf ’t Walle, Ravensweerdsweg 7 in Gorssel
Zaterdag 23 november 2019 : Samen eten in de kerk in Gorssel om 18.00 uur.
Thema: Diaconie, hoe doe je dat?
Zondag 22 december 2019: We doen mee aan de Herdertjestocht in Gorssel. Start bij de
kerk in Gorssel.
Wilma Makkink en Annie Dijkstra

Herfstconcert Canticum in de Ontmoetingskerk
Op zondag 10 november zingt Canticum de romantische Mis in D op. 86 van Antonin Dvořák.
Op verzoek van een bevriende architect die een kapel
bij zijn kasteel in Luzany had gebouwd, schreef Dvořák
(geboren in 1841-1904 in Bohemen, nu
Tsjechië) voor de intieme beslotenheid van deze kapel
zijn hartverwarmende Mis in D.
Het is een fijnmazig werk, rijk aan expressie, dat alle
kenmerken van zijn grotere romantische werken bezit.
Dvořák werd geïnspireerd door de volksmuziek van
Moravië en Bohemen, maar ook door zijn religieuze
achtergrond.
Het wordt een voornamelijk romantisch programma
met muziek van Mendelssohn en Dvořák. We maken
een uitstapje naar de 20e eeuw met het mooie Pater
Noster van de Letse componist Peteris Vasks (1946)
De solisten die meewerken zijn: Marjan Vleeming sopraan, Minou Tuijp, alt, Marcel van Os, tenor en Jaap Roos, bas. Wilbert Berendsen, organist van de Martinikerk in Doesburg, bespeelt het orgel. Dirigente is Paulien Roos-Bik.
Plaats: Ontmoetingskerk Eefde
Aanvang: 15:30 uur, Entree: € 12,-- t/m 18 jaar gratis
Kaarten verkrijgbaar via de koorleden of www.canticumgorssel.nl

14

Oproep voor kinderknutselclub AZC
Het AZC in Zutphen vraagt voor de kinder – knutselclub van woensdagmiddag 14.00 – 15.00
uur enkele vrijwilligers.
Een groepje van max. 12 kinderen van 6 – 12 jaar.
De groep wordt geleid door 2 á 3 personen.
Wie kan en...... vindt het leuk om deze kinderen wat te bieden?
Neem dan even contact op met Rien Baauw, Kerk en Vluchteling Zutphen e.o.
Tel: 0575 441744 / 06-10326925

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde
Fairtrade week: koffie-en-serviesactie
De landelijke fairtrade week van het najaar is van
26 oktober tot en met 2 november. Een goede gelegenheid om eerlijke handel en de Wereldwinkel
onder de aandacht te brengen. De Wereldwinkel
in Eefde doet mee met een koffie-en-serviesactie.
Bij aankoop van 500 gram koffie van Café de Origin krijgt u in deze week 40% korting op ons
ROYAL serviesgoed: koppen met schotels, mokken en bekers. Dit effen pastelkleurig porselein komt uit Sri Lanka, is sterk en duurzaam en past in elke omgeving. Het is geschikt voor
vaatwasser, oven en magnetron.
In de fabriek werken zowel christenen als boeddhisten die elkaars diensten overnemen tijdens de religieuze feestdagen van een van beide groepen! Een mooi bedrijf met een lange
historie in eerbied voor mens en milieu.
Sinterklaasletters in zes smaken
Sinterklaas werpt zijn schaduw al vooruit: de S-letters van Tony chocolonely liggen al in de
winkel. Er is keuze uit 6 smaken: puur, melk en wit, met en zonder pepernootsmaak. Wacht
niet te lang, want de voorraad is beperkt en nabestellen kan niet meer, dus op = op.
En denkt u ook nog aan de OXFAM Novib kalenders
en agenda’s? Mooie en nuttige Sinterklaascadeaus
toch? Kunt u het niet komen halen, dan mag u bellen
en bezorgen we het thuis. Maar als het kan, zien we
u graag in de winkel in de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00
uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662.
Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl.
Volg ons ook op facebook: wereld winkel Eefde.
ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN

Inloop zaterdag 2 november Allerzielen in Eefde
Van 19.00 – 19.45 uur is de Eefdese kerk open.
Deze dag is het Allerzielen.
Of je nu gelovig bent of humanist of welke levensvisie u
aanhangt: een kaarsje aansteken voor een overledene die
ons dierbaar is doen we bij tijden allemaal. In een kapel of
kerk of gewoon thuis, of tijdens een vakantie.
In de Ontmoetingskerk kunt u zaterdag ook een lichtje aansteken om een gestorvene te gedenken. U bent welkom, of u nu wel of helemaal niets hebt met kerk en geloof. U kunt de
kerk binnenlopen, even zitten, mijmeren.
ds. A. Broekhuis
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Koffieconcert november 2019
Het tweede koffieconcert in de serie 2019/2020 wordt op zondag 10 november gegeven door
de Harmonie Eefde/Gorssel. Twee jaar geleden gaven de blazers een succesvol koffieconcert onder de noemer “It was 50 years ago” onder leiding van Jacob Jansen.
Deze keer staat Harry ten Brinke “op de bok” met een
voor big band gearrangeerd programma: Zo horen
concertgangers onder meer Chica de Espana van Jerry Novak, Summertime van George Gershwin, Fever
van Eddie Cooley en Baby won’t you please come
home van Clarence Williams. De koffie staat op 10
november klaar om kwart over elf, waarna het concert
om half twaalf begint. Denk om de collecte bij de uitgang! Dan kijken we ook nog even terug; Op 13 oktober werd het seizoen gewoontegetrouw geopend door
het mannenkoor IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap.
En weer slaagde het koor erin om de vele concertgangers een plezierig uurtje te bezorgen. Volgend jaar op
nieuw!
En dan het volgende concert: Op 8 december spelen
Tooske Hinloopen op de vleugel en onze eigen organist Nico Jansen op het Flentrop orgel. Meer hierover
hoort en leest u te zijner tijd.
Namens de commissie, Koos Ornée













Zaterdag 2 november 19.00-19.45 uur Inloop aan de vooravond van gedachtenis
overledenen - plaats: in de kerkzaal - Taakgroep Pastoraat & Eredienst en gemeenteleden.
Dinsdag 5 november 14.00 uur Voorbereiding thema dienst ‘Dementie’ 17 november
– leden van de Taakgroep Pastoraat & Eredienst-Goedhartkamer.
Woensdag 6 november - 10.00 uur Leerhuis over de Brief aan de Romeinen Goedhartkamer met ds. A. Broekhuis.
Zondag 10 november 16.00 uur Vesper in de Walburgiskerk, PG Zutphen
Maandag 11 november - 14.00-16.00 uur Huiskamergesprek bij D. Markvoort informatie bij Ko van Raamsdonk (tel. 513637).
Donderdag 14 november Gemeenteavond.
Vrijdag 15 november - 15.00 uur Film: Hier ben ik; in de Goedhartkamer.
Vrijdag 15 november - Harfsen, vanaf 19.00 uur Lichtjesregen - gedenken van wie
ons lief zijn - Ons Plein, Harfsen - De kerk van Harfsen zal open zijn.
Zaterdag 16 november- 9.30 uur - 12.30 uur Kerkenraadsdag in de kerk van Epse,
Lochemseweg.
Maandag 18 november - 14.00 uur Leeskring over het boek Geloven op de tast –
Anselm Grün en Tomas Halik, we lezen pag. 72-88; plaats: Rie Roebers-Zwiers
(tel. 517391).
Woensdag 20 november - 14.30 uur Ds. Dick van Doorn vertelt over Psalm 23, een
van de meest bekende en geliefde psalmen. Het gevaar is dat de woorden en beelden ingesleten zijn geraakt. Ds. Dick van Doorn laat de ons vertrouwde woorden opnieuw horen en hij doet dat vanuit de grondtekst; plaats: kerkzaal.
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Dit is de 2e bijeenkomst in een serie van een Drieluik over de schoonheid van liturgie,
Psalm 23 en muziek.
Woensdag 27 november - 14.00 uur Taakgroep Pastoraat in de Goedhartkamer.
Bijgaand het nieuwe rooster voor kopij Kerkvenster voor 2020

Inleverdatum kopij
Vergadering redactie
Dinsdag 21 januari 2020 Donderdag 23 januari 2020

Nietploeg
Donderdag 30 januari 2020

Dinsdag 18 februari
Donderdag 20 februari
Dinsdag 17 maart
Donderdag 19 maart
Dinsdag 21 april
Donderdag 23 april
Dinsdag 19 mei
Woensdag 20 mei, ivm Hemelvaartsdag
Dinsdag 16 juni
Donderdag 18 juni
maand juli vervalt i.v.m. vakantie
Dinsdag 18 augustus
Donderdag 20 augustus
Dinsdag 15 september
Donderdag 17 september
Dinsdag 20 oktober
Donderdag 22 oktober
Dinsdag 17 november
Donderdag 19 november
Dinsdag 08 december
Donderdag 10 december
Dinsdag 19 januari 2021
Donderdag 21 januari 2021

Donderdag 27 februari
Donderdag 26 maart
Donderdag 30 april
Donderdag 28 mei
Donderdag 25 juni
Donderdag 27 augustus
Donderdag 24 september
Donderdag 29 oktober
Donderdag 26 november
Donderdag 17 december
Donderdag 28 januari 2021

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 19 november 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Bolina Aalderink, Schoolstraat 64 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel.06-25516989)
Donderdag 21 november om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink

Onderstaand gedicht werd vóór de vergadering van de Kerkenraad ons meegegeven ter
overdenking, maar het is van toepassing op iedereen!
Geloofsweigering
Weiger
te plaatsing
geloven / in
de paar
onveranderlijkheid
van mensen,
 Wij hanteren
voor
een
eenvoudige regels.
Deze zijn op te vragen bij
in
de
verstening
van
de
status
quo
/
in
de
verharding
van harten,
de redactie.
in de woorden die kwetsen, / in tongen die slechts spreken van eigen gelijk.
Weiger te geloven / in schuttingen, muren of grenzen,
in waarheden die als lasten worden opgelegd, / in meningen die schenden en scheiden,
in oordelen die zichzelf tot rechter verheffen, / in daden die God niet dienstig zijn.
Weiger te geloven / in een God die uit deze wereld zou zijn afgereisd,
in een Christus die eenkleurig in dogma’s is opgesloten,
in een Geest, die niet meer onder alle mensen woont,
in een kerk waar blijdschap door verbetenheid is verstoten,
in een mens die niet Gods mens mag zijn.
Alfred C. Bronswijk (Uit: Rakelings nabij)

