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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. 
Mogelijkheid van kerkbezoek: zie overzicht Diensten en Website 
 
Voor live-uitzendingen en terugkijken: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
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 
Ds. H.E.  van Boggelen : 06-25044095 
  

KERKENRAAD 
Voorzitter: Mw. T. Drewes        510512 
: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl      
Scriba: Mw. M. E. Adriaanse       542808 
: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 
Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  
: bolinakeukenmeester@hotmail.com           06-25516989 
 

KOSTER 
Mw. M.(Margarethe) Massink   
: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Kosterstelefoon               06-83159867 

 

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP) 
Voorzitter:  Mw. R. Simonis (ouderling)     474393 
: ritasim1@hotmail.com 
 
Bloemencommissie (voor de eredienst) 
Mw. N. Roeterdink,  : roete094@planet.nl     540976 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3           06-12658924 
: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl 
 
Verjaardagsfonds 
Mw. R. van Bosheide, : r.vanbosheide@upcmail.nl    540296 
Postzegels en kaarten 
Mw. L. van Meggelen       510812 

 

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

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

 
CANTOR-ORGANIST 
Dhr. N. Jansen             06-14867210 

ORGANIST 
Mw. T. Hinloopen             06-21563940 

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

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. 
 

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 

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

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
mailto:voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl
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mailto:bolinakeukenmeester@hotmail.com
mailto:koster@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:ritasim1@hotmail.com
mailto:roete094@planet.nl
mailto:diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:g.bannink@kpnmail.nl
mailto:r.vanbosheide@upcmail.nl
mailto:g.kale@versatel.nl
mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:monique.dolman@outlook.com
mailto:mbocktingPGE@hetnet.nl
mailto:gtkadevr@gmail.com
mailto:carlabrou@hotmail.com
mailto:ornee001@kpnmail.nl
mailto:hommekrol@kpnmail.nl
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:w.volkers@kpnmail.nl
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KERKVENSTER  
november 2020 

 
 
 

Van de redactie 

 

In de overweging staat Marga Engelage stil bij de waarde van 
gedenken en herinneren. Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 
november hebben we hiervoor bijzondere momenten in de 
Ontmoetingskerk. U kunt ze online meemaken. 

 

Evert Brouwer en Wijtse Doevendans nemen u in dit 
Kerkvenster mee op een ronde door de vernieuwde pastorie.   

Een investering die de komende jaren gaat zorgen voor de 
nodige vaste inkomsten voor de kerkelijke gemeente.  

 

De kerkenraad praat u weer bij over beleidszaken en heeft het 
gemeenteprofiel met uw inbreng, vastgesteld. 

 

Speciale aandacht vraagt het prachtige wandkleed met de titel 
“Kerkvensters”, gemaakt door Nelleke Rep. Het krijgt 
binnenkort een plaats in de Goedhartkamer. U kunt erover 
lezen en er alvast een foto van zien op de achterkant van dit 
Kerkvenster. 

 

Zo blijven we ons -onder de regenboog- richten op de goede 
dingen en de verbondenheid met God en elkaar. 

 

    Boudewijn Drewes 

  

INHOUD                        blz     
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK 4 

DIENSTEN IN DE OMGEVING   6 

OVERWEGING     7 

KERK EN DORP    8 

MEELEVEN     8 

KERKENRAAD     11, 20 

COLLEGES      12 

TAAKGROEPEN    18 

DIVERSE BERICHTEN    19 

AGENDA     23 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Anneke Nijkamp 

Arie Zuidema 

 

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: 

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 
16 nov.  20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 19 nov., 9.30 uur 

Nietploeg: komt niet bij elkaar 

Distributie: donderdag 26 nov. 

 

Foto’s in dit nummer: 

pastorie: Wijtse Doevendans 

wandkleden en bloemen: 
Boudewijn Drewes 

 

 

 

 

 

 

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 op internet naar:  “kerkdienst gemist” en kies: Eefde   
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken. 
 

 
Datum en tijd 

 
1 november     10 uur  

 
8 november             10 uur 

 
15 november         10 uur 

Voorganger Ds. D. van Doorn   Ds. H.E.  van Boggelen Ds. H. Nekeman, Olst 

Bijzonder-
heden 

Geen kerkbezoek 
 
Gedachtenis 
overledenen 

Geen kerkbezoek 
 
Dankdag voor gewas en 
arbeid 

Geen kerkbezoek 

Kleur Paars Groen Groen 

Diaconale  
Collecte 
 

Noaberhulp Zutphen eo,   
Zorg in de laatste 
levensfase 

Voedselbank Zutphen Pax kinderhulp Borculo 

 

2e collecte Plaatselijk kerkenwerk Jeugdwerk JOP Nederland  
Opvoeden doe je niet 
alleen 

Kerkelijk Quotum 

Auto - 
Ophaaldienst 

 
Geen 

 
Geen 

 
Geen 

Koffie/thee-
dienst 

 
Geen  

 
Geen  

 
Geen  

 

Datum en tijd 22 november       10 uur 29 november         10 uur   

Voorganger Dhr. J.W. Hengeveld, 
geestelijk verzorger  
GGNet, Warnsveld 
 

Ds. C. Bochanen, 
Deventer 

 

Bijzonder-
heden 

Kerkbezoek: ? 
 
 

 Kerkbezoek: ? 
 
1e advent 

 

Kleur Groen Paars  

Diaconale  
Collecte 
 

Kledingactie Oost-
Europa: transportkosten 

Kerk in Actie: Stichting de 
Kleine Arbeider, Bogotá 

 

2e collecte Kerkinterieur 
 

Kerk in Actie, kinderen in 
de knel. Oekraïne, School 
van onze Dromen  

 

Auto - 
Ophaaldienst 

A. Aalderink 
0575 514151 

H.J. Zoerink 
06 12658924 

 
 

Koffie/thee-
dienst 

 
Geen  

 
Geen  

 
 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK                                NOVEMBER 2020 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Weer kerkdiensten zonder 
bezoekers 
 

Na de persconferentie van 13 oktober heeft 
de kerkenraad besloten om toch weer zonder 
bezoekers, dus alleen met diensten via 
internet, verder te gaan. Hoewel we strikt 
genomen wel open mogen blijven als we ons 
aan de (strengere) regels houden, vinden we 
tegenover onze, merendeels oudere, 
gemeenteleden het risico te groot en het niet 
verantwoord om de grenzen van wat mag op 
te zoeken.  

Ook tegenover de mensen die graag zouden 
willen maar niet meer durven komen en 
tegenover alle dorpsgenoten die getroffen zijn 
door corona, of familie / vrienden hebben met 
corona, willen we solidair zijn.  

 

We voelen de pijn van iedereen die dolgraag 
op zondag zelf naar de kerk komt om samen 
te vieren en te bidden, voor onszelf maar 
vooral voor de wereld om ons heen in deze 
moeilijke tijd. We zoeken naar andere 
manieren om toch met elkaar 

in contact te blijven. De telefoon zal daarbij, 
net als tijdens de eerste periode, weer een 
belangrijke rol gaan spelen. De kerkdiensten 
blijven we uitzenden via 
www.kerkdienstgemist.nl en de orde van 
dienst vindt u in de kerkbrief op onze website: 
www.ontmoetingskerk-eefde.nl, evenals de 
meest recente informatie. 

 

Op advies van de landelijke kerk gaan we dicht 
voor bezoekers tot en met zondag 15 
november. In de week daarvoor is er een 
nieuwe persconferentie van het kabinet 
gepland en we zullen onze beslissing hoe we 
dan verder gaan daarop baseren.   

Mochten er tussendoor veranderingen komen 
in het landelijk beleid, dan passen we ons daar 
natuurlijk op aan en kunt u daarover weer een 
mededeling verwachten. 

 

Wij rekenen op uw begrip en wensen u veel 
sterkte in de komende tijd. 

 

 

De kerkenraad 

 

 

 

 

 
 
 
Wandkleed: “Ark van Noach”  
Ontwerp: Hanny Beernink , kerkzaal Ontmoetingskerk 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Dienst in Het Spijk 
op maandag 14.30 uur, restaurant 
geen opgave 
            
 

De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
geen opgave 
 
 
 

Diensten in De Borkel  
op zaterdag 16.00 uur 
geen opgave 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oecumenische middagpauze-diensten 

elke donderdag  12.15-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
 
05-11  ds. I.M. Pijpers-Hoogendoorn 
12-11  mevr. R. Bekkers 
19-11  ds. R. Heins 
26-11  ds. W. Stolte 
 
 

 

 

Nieuwe aanwinst voor de kerk: een 
wandkleed in de Goedhartkamer 
Zie de achterkant van dit kerkvenster 

 
In 2017 zijn er nieuwe antependia gemaakt 
voor de liturgietafel, als afsluiting van de 
herinrichting van de kerkzaal. De antependia-
groep bestond uit 4 personen. Hannie Beer-
nink heeft het ontwerp gemaakt, Henriëtte 
Groeneveld en Nelleke Rep deden het maak-
werk,  Cobie Poesse deed het borduurwerk en 
“met elkaar hebben we gekeken of het goed 
ging”, aldus Nelleke. Eind 2017 zijn de ante-
pendia aangeboden in een kerkdienst. Nu is 
daar een prachtig vervolg op gekomen, en 
Nelleke licht dat hieronder toe.  

 
 

Kleur in de Goedhartkamer 
Elke zondag komen zo mooi de antependia in 
beeld, wanneer de kerkdienst wordt uitge-
zpnden en soms kleurt de stola van de 
predikant(e) er ook prachtig bij.

 
 
 
Van deze liturgische kleden is nog stof overge-
bleven en daarmee wilde ik al lange tijd een 
wandkleed maken. Het patroon had ik  al in 
gedachten, nl “Cathedral windows”, in de 
quiltwereld een bekend patroon. Voeringstof 
en voorkantstof waren in dit patroon goed te 
gebruiken. 
En toen kwam Corona en ben ik aan dit 
project begonnen. Iedere avond een stukje 
verder en nu is de quilt klaar. Achterop het 
etiket staat : “Kerkvensters”  in de kleuren van 
het kerkelijk jaar, genaaid in Corona-tijd, met 
het jaartal erbij. 
De 4 kleuren van het kerkelijk jaar zijn bij 
elkaar gehouden en de achtergrondstof is 
gevarieerd. Boven en onder is het kleed met 
een strook afgewerkt, dat - met wat fantasie-
aan een Tora-rol doet denken. Het is een 
kleurrijk kleed geworden en fijn dat hij in de 
Goedhartkamer komt te hangen. 
 
En er is nog steeds stof over..... 
   

Nelleke Rep-Slikker 
  

 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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Herinneringen 
Ik kom thuis van een verjaardag en ik denk 

aan mijn nicht die herinneringen uit onze 

jeugd ophaalde. “Herinner jij je dat nog van 

ome Piet?” Ik moest diep nadenken, het is 

vaag, maar toen wist ik het weer:  “O ja, dat 

was toen we met z’n allen gingen wandelen en 

wij bovenop een ANWB paddenstoel mochten 

staan voor een foto”. Al gauw doken we terug 

in de tijd en nog meer herinneringen kwamen 

omhoog. Het delen ervan maakte ons aan het 

lachen. Soms was er een herinnering die ons 

deed zuchten, die een weemoedig gevoel 

omhoog bracht. En zo kwamen ze weer in 

beeld en werden hun namen genoemd. Weet 

je nog… Jan, Anton, Gerard, Riet en 

Johanna…… en nog veel meer namen van al 

onze overleden dierbaren.  

Herinneringen delen met elkaar, het is zo 

belangrijk. Dierbaren uit het gedeelde leven 

weer even tot leven brengen. Pijnlijke kanten 

zacht laten worden omdat ze gedeeld worden. 

Herinneringen die zo waardevol kunnen zijn.  

Bij een uitvaartgesprek merk ik dat het 

ophalen van herinneringen de mensen opent 

en dichter bij elkaar brengt. Soms worden 

geheel verschillende herinneringen verteld, 

worden ze bijgekleurd en aangevuld. En 

tijdens de afscheidsdienst laat ik ze klinken,  

 

 

 

 

 

 

ook de pijnlijke die ik in het perspectief plaats 

vanuit de context en het levensverhaal van de 

overledene. En dan voelt het goed als na 

afloop een zoon of dochter zegt : “U heeft mij 

mijn moeder weer teruggegeven,” of: “Nu 

begrijp ik waarom mijn vader zo was,” of: 

“Door uw woorden kijk ik nu anders naar mijn 

jeugd, zo kan ik er mee verder.”   

Herinneringen, ervaringen uit je leven. Ze 

blijven belangrijk, het brengt de dierbaren 

weer even tot leven, ze kunnen hartver-

warmend zijn en helpen je eigen leven te 

leiden. Gedenken en herinneren kan het hele 

jaar door, omdat ze deel zijn van ons leven. 

 
 

Marga Engelage-van Langen,  Vorden 

Pastoraal werker, Parochie HH Twaalf 

Apostelen 

 

Reageren? 

Graag via e-mail: m.engelage@12apostelen.nl 

Een groep pastores in de Achterhoek 
verzorgt om beurten de overweging 
voor hun kerkbladen. Wij mogen  
daarvan dankbaar gebruik maken.  

 OVERWEGING                       WOORD UIT DE REGIO 

mailto:m.engelage@12apostelen.nl
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Voor wie mogen wij een kaarsje 
aansteken? 

 
Dit jaar steken wij op zaterdagavond 31 oktober 
vanaf 19.00 uur in de Ontmoetingskerk een 
kaarsje aan ter nagedachtenis van overleden 
gemeenteleden en dorpsgenoten. 
 
Heeft u het afgelopen jaar of wellicht langer 
geleden afscheid moeten nemen van een 
dierbare uit uw midden? Wij nodigen u uit daar 
samen bij stil te staan. 
U kunt de naam van de overledene aan ons 
doorgeven en wij zullen dan bij het aansteken 
van de kaars deze naam/namen noemen. 
U kunt er vanwege de coronamaatregelen niet  
fysiek bij aanwezig zijn. Daarom zenden wij het 
rechtstreeks uit via onze website: 
www.ontmoetingskerk-eefde.nl.  
U kunt daar de bijeenkomst aanklikken.  
 
Naast het aansteken van de kaarsen zal er  
muziek klinken en zullen gedichten worden 
voorgedragen. 
Aan het eind van deze korte plechtigheid zal de 
kerkklok worden geluid. Dat zal rond 19.30 uur 
zijn. 

 
 

 
 
En daarbij…..wat zou het mooi zijn als zoveel 
mogelijk Eefdenaren op dit tijdstip een kaars 
aansteken en die voor het raam neerzetten als 
teken van verbondenheid met hen die een 
dierbare zijn verloren. 
 
 
U kunt de naam van uw dierbare doorgeven vóór 
30 oktober aan: 
 
Ds. D. van Doorn,  tel. 0575-431221 
 
Bolina  Aalderink 
e-mail: bolinakeukenmeester@hotmail.com 
 
Marijke Fomenko, 
e-mail: marijkefomenko@hotmail.com 
 

KERK  

EN DORP 
 
 

 
Komen en gaan – mutaties t/m 15 oktober 2020 
 
Vertrokken:  
Mevr. J. Holtrichter-Hendriksen, van Beekweide 22 naar Oosterwal 18, K.100, 7241 AR Lochem. 
(mevr. Holtrichter blijft voorkeurlid in Eefde) 

 

Verhuisd binnen de gemeente: 

Mevr. J.Nijkamp-Denkers, van Achterzoom 9 naar Zutphenseweg 304, 7211 EZ, Eefde. 
 
Overleden: 
Op 19 september 2020: Mevr. J.W. Langenkamp-Kremer, Zutphenseweg 202,7211 EK Eefde. 
Op 25 september 2020: De heer  H.W. Roeterdink, Quatre Brasweg 22, 7211 LJ, Eefde 
 
        Gert Kale    gtkadevr@gmail.com 

KERK EN DORP 

MEELEVEN 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
mailto:bolinakeukenmeester@hotmail.com
mailto:marijkefomenko@hotmail.com
mailto:gtkadevr@gmail.com
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Gedachtenis aan Henny Roeterdink 
     

*  2 januari 1941 
ϯ  25 september 2020 

 

Het leven is geleefd, 

maar de liefde overleeft… 

 

 

 
 

 

Op 25 september 2020 is op de leeftijd van 79 
jaar overleden Henny Roeterdink, bijna 40 jaar in 
liefde verbonden met Netje Roeterdink-Geurts.  
Trotse (schoon)vader en opa van Marian en 
Jeroen met Lotte en Koen, Henri en Imke, Bert 
en Iris.  
 
Henny werd op 2 januari 1941 in Gorssel 
geboren op boerderij de Eikenboom aan de 
Eefdese Enkweg. Toen hij zes jaar was, verhuisde 
het gezin naar boerderij Boonk. Als nakomeling 
in een groot gezin heeft Henny een fijne jeugd 
gehad. Het werk op de boerderij  was hem 
vertrouwd en in 1975 nam hij het boerenbedrijf 
van zijn ouders over. Tijdens een vakantie in 
Zwitserland leerde hij Netje kennen en op 27 
februari 1981 zijn ze getrouwd. Vanaf die tijd 
hielp Netje als een echte boerin mee in het 
bedrijf.  

Het leven op de boerderij kende vele mooie 
momenten. Met de komst van de drie kinderen 
was het er levendig en Henny kon daar erg van 
genieten.  
Een bijzonder moment was in 1985 toen 
boerderij Boonk bezocht werd door de 
burgermeester. Henny was de eerste boer in de 
regio met een ‘100.000 liter koe’. Dat werd 
gevierd met een feestelijke receptie. 
 
Het leven kende ook zijn tegenslagen. Tot 
tweemaal toe werd de boerderij getroffen door 
een bliksembrand. Er ging veel verloren, maar er  
werd ook weer opgebouwd. Zo  kon het leven op 
de boerderij weer doorgaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 1989 kreeg Henny te maken met 
gezondheidsproblemen.  Toen in 1997 zowel 
Henny als Netje te maken kregen met 
gezondheidsklachten, besloten ze te stoppen 
met de boerderij.  
 
De gezondheid van Henny ging verder achteruit 
en pas na jaren werd de zeldzame ziekte – het 
Stiffman syndroom – vastgesteld. Met Netje als 
steun en toeverlaat ondernamen ze zoveel als 
maar mogelijk was: vakanties, eropuit gaan met 
de scootmobiel, genieten van de kleinkinderen, 
weekendjes weg. 

 
Henny kwam altijd graag naar de kerk en was 50 
jaar lid van het Christelijk Mannenkoor Eefde. 
Tot op het laatst dat allemaal niet meer ging. 
 

In de herinneringsdienst in de Ontmoetingskerk 
hebben we het leven van Henny herdacht en 
hem aan de Eeuwige toevertrouwd.  Moge de 
Eeuwige allen nabij zijn die hem missen.  
 

ds. Hannie van Boggelen 

 
 

Correspondentieadres:  
Netje Roeterdink, 
Quatre Brasweg 22, 7211  L J, Eefde 
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Gedachtenis aan Jan de Kluiver  
    

*  3 september 1930 
ϯ  17 augustus 2020 

 

‘Onversaagd en ongebroken’ 

 

 

 

 
 

 

 

Op 17 augustus jl. is overleden Jan de Kluiver in 
de leeftijd van bijna 90 jaar. Een lang en 
gezegend leven is hem toebedeeld. In 1958 
trouwde hij met Liet van der Bom, een huwelijk 
dat zo’n 57 jaar duurde. Liet overleed in 2015. 
Samen kregen ze vijf kinderen en tien 
kleinkinderen.  

 

Jan werd in 1930 geboren op het eiland Billiton 
in Nederlands-Indië als jongste in een gezin met 
acht kinderen. Spoedig na 1931 viel het gezin 
uiteen door het volgen van vervolgonderwijs in 
Nederland of door een huwelijk in Indonesië en 
bleef Jan als enig kind bij zijn ouders wonen. De 
oorlogsjaren in Nederlands-Indië heeft hij onder 
erbarmelijke omstandigheden in internerings-
kampen doorgebracht. Zijn vader en een broer 
hebben de oorlog niet overleefd. Bij terugkomst 
in Nederland na de moeilijke oorlogsjaren in 
Ned.-Indië werd in 1946 bij aankomst in Amster-
dam het Wilhelmus gespeeld. Het gaf Jan het 
gevoel van thuiskomen. Dat gevoel bleef, alle 
jaren van zijn leven. 

 

Een nieuwe fase in zijn leven brak aan. Hij 
maakte als 15-jarige eerst de lagere school af en 
haalde uiteindelijk het diploma ‘Vliegtuigboord-
werktuigkundige’. Vanwege zijn kleurenblind-
heid werd hij afgekeurd bij de KLM, maar hij had 
voldoende technisch niveau om zich verder te  

ontwikkelen. Met Liet aan zijn zijde en met zijn 
kinderen was er rust in zijn leven. Het leven is  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ook goed voor hem geweest en hij heeft zijn 
leven met velen gedeeld. En in deze lastige 
coronatijd was hij dankbaar voor de aandacht en 
zorg van zijn kinderen en kleinkinderen, buren, 
de kerk en nog veel meer. 

 

Het leven is met ups en downs, zo stond Jan in 
het leven. Alles op zijn tijd! 

In de herdenkingsdienst in de Ontmoetingskerk 
hebben we met woorden uit het boek Prediker 
het leven van Jan herdacht. God wijst voor alles 
een tijd aan, zegt de Prediker. En wijs is de mens 
die daarnaar leeft. En dat heeft Jan ook gedaan. 

Dankbaar voor dit leven hebben we zijn leven in 
de handen van de Eeuwige gelegd, waar hij zich 
geborgen mag weten in Gods tijd. We wensen 
allen die hem dierbaar zijn, kracht toe in deze 
tijd. 
 

ds. Hannie van Boggelen 

 

 
Correspondentieadres:  

Fam. De Kluiver, 

p/a Pothoofd 188, 7411 ZE Deventer 
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Uit de kerkenraadsvergadering van  

7 oktober 
 
Het eerste belangrijke punt na de opening was 
de vraag of we, gezien de ontwikkelingen van de 
corona, nog wel open konden blijven - met 30 
bezoekers, volgens het advies van het kabinet - 
of helemaal weer online moesten gaan. Na een 
democratische ronde waarin iedereen zijn 
mening met argumenten gaf, kwam er een 
vraagronde: wat bedoel je precies, of waarom 
dit argument enz. Na deze ronden volgde de 
laatste ronde waarin iedereen kon zeggen of 
hij/zij van mening was veranderd of niet. Op 7 
oktober was de meerderheid nog voor open 
blijven. Een week hierna, na de tweede pers-
conferentie van het kabinet en de ziektegevallen 
op het dorp, sloeg de weegschaal door naar de 
andere kant en gingen we weer dicht voor 
bezoekers. In beide gevallen betekende dat veel 
extra werk: kerkbrief en website aanpassen, alle 
medewerkers informeren, nieuwe bloemen-
kaarten drukken enz. enz. En dan de pijn dat we 
weer gemeenteleden moeten teleurstellen die 
de onderlinge gemeenschap van de zondagse 
gang naar de kerk zo missen. Maar het is niet 
anders. Nu het ernaar uitziet dat dit nog een tijd 
gaat duren, zijn de technische hulptroepen ook 
weer begonnen met nog meer mensen in de 
gelegenheid te stellen de dienst via internet 
volgen. U kunt hiervoor hulp aanvragen via 
Johan Zoerink. 

 

Intussen was Gerrit Bannink, de administrateur 
van de diaconie, aangekomen om ons door de 
begroting van de diaconie voor 2021 te leiden. 
Omdat er zoveel onzekerheden zijn voor het 
komende jaar is de begroting bijna gelijk 
gebleven aan die van 2020. Geen IKA-vakanties, 
dus hiervoor geen geld, maar wel meer voor 
noodhulp en de voedselbank. De kerkenraad kon 
zich hier helemaal in vinden en ging akkoord. U 
kunt na publicatie in dit blad nog een week bij 
Johan Zoerink terecht voor inzage. Dan wordt de 
begroting ondertekend en weggestuurd. 

 

 
Evert Brouwer kon met vreugde melden dat de 
renovatie van “de pastorie” bijna klaar is en 
vroeg de kerkenraad zich uit te spreken over 
tijdelijke verhuur totdat er een nieuwe predikant 
is (het is natuurlijk nog de vraag of die er zou 
willen wonen) of voor onbepaalde tijd nu gaan 
verhuren. Omdat de kans erg klein is dat een 
parttime predikant of kerkelijk werker de markt-
conforme huur zal kunnen/willen opbrengen, 
koos de vergadering voor het laatste.  Omdat er 
best haken en ogen zitten aan een weldoordacht 
huurcontract werd besloten dit in handen van 
een makelaar te geven.  
 

We hebben - op ons verzoek - van de Classis de 
papieren gekregen die moeten worden ingevuld 
om toestemming te krijgen voor het beroepen 
van een predikant. Daarvoor moeten we veel 
werk doen, vooral de kerkrentmeesters moeten 
o.a. met een meerjarenschatting van inkomen 
en uitgaven komen en de kerkenraad moet 
precies aangeven voor welke activiteiten wij een 
predikant nodig denken te hebben. Over een 
eventuele kerkelijk werker mogen we zelf 
beslissen. Wij kunnen de invulling pas geven als 
we ons huiswerk hebben gedaan, dat wil zeggen 
een gemeenteprofiel, een profiel van de 
gewenste predikant en een profiel van een 
eventuele kerkelijk werker. Daar zijn we volop 
mee bezig met de hele kerkenraad in aparte 
bijeenkomsten. Dat Gorssel/Epse nu ook vacant 
is heeft de situatie voor ons wel veranderd, maar 
welke richting het opgaat staat nog niet vast. De 
beide voorzitters overleggen hier regelmatig 
over, ieder bijgestaan door nog een kerken-
raadslid. 

 
Een ander jaarlijks terugkerend punt ter goed-
keuring in de kerkenraad is het collecterooster 
voor het komende jaar. Omdat sinds vorig jaar 
de diaconie hun deel gezamenlijk met 
Gorssel/Epse invult, vergt dat een overlegronde 
met de kerkrentmeesters én met de andere 
diaconie. Een hele puzzel, maar ook dat was 
weer gelukt en de kerkenraad ging akkoord. 

 

KERKENRAAD 
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Uit de taakgroep pastoraat en eredienst (p&e) 
kon Rita Simonis melden dat er nu officieel een 
werkgroep eredienst is ingesteld met Marijke 
Fomenko als voorzitter. Daar zijn we heel blij 
mee, want sinds onze predikant met emeritaat 
is, werd het gebrek aan coördinatie op dit gebied 
regelmatig gevoeld. Met name de bijzondere 
diensten en nu weer de speciale maatregelen 
voor online diensten vragen iemand die alle 
aspecten daarvan in de hand heeft. Omdat de 
kerkenraad als geheel natuurlijk eindverant-
woordelijk blijft voor de eredienst heeft Marijke 
geregeld overleg met de voorzitter, zoals over de 
gedachtenisdienst op 1 november. Zie elders in 
dit blad. Netje Roeterdink heeft aangegeven dat 
zij de organisatie van de bloemen voor de 
eredienst wil overdragen aan Hennie Gotink. 
Rita zal met haar bespreken hoe en wanneer dat 
gaat gebeuren. 

In de taakgroep p&e is besloten om, gezien de 
verslechterende corona-omstandigheden, de 
middag voor de nietploeg niet door te laten 
gaan. De leden krijgen nu een attentie aan-
geboden.

Ds. Van Boggelen meldt dat op 25 oktober de 
themadienst van de taakgroep p&e zal worden 
gehouden met als thema de landelijke oproep 
van de kerk in coronatijd: Houd moed, heb lief. 
Dat zal ook in de dienst zichtbaar gemaakt 
worden met beelden. Te volgen op 
www.kerkdienstgemist.nl 

 

 

Bijeenkomst 15 oktober 
 

Op 15 oktober kwam de kerkenraad bijeen om 
verder te praten over het gemeenteprofiel en de 
profielen voor een predikant en een kerkelijk 
werker. Er was een nieuwe versie van het 
gemeenteprofiel,  waarin zoveel mogelijk de 
opmerkingen uit de twee gemeentebijeen-
komsten zijn verwerkt. De kerkenraadsleden 
hadden een samenvatting van al die opmer-
kingen van te voren gekregen. De vergadering 
kon zich vinden in wat nu ter tafel lag. Het 
vastgestelde, herziene gemeenteprofiel staat 
afgedrukt op pagina 22.  

  
Maps Adriaanse, scriba 

 

 

 
 
 

Diaconie 
 

Collectedoelen voor de komende zondagen: 
 
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. 

 

Zondag 1 november:  Noaberhulp Zutphen 
e.o. , zorg in de laatste levensfase 
 

Terminale zieken en hun mantelzorgers in 
Zutphen, Lochem, Vorden, Steenderen en 
Brummen kunnen ondersteuning krijgen van  

 

 

vrijwilligers palliatieve zorg. Dankzij die hulp 
kunnen deze zieken hun laatste levensfase thuis,  

in hun vertrouwde omgeving, doorbrengen. 
Noaberhulp zorgt hiervoor. 

 

 

 

COLLEGES 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


  13 

Zondag 8 november: Voedselbank Zutphen 
Door een echtscheiding, faillissement, een trage 
of niet afkomende uitkering kunnen plotseling 
basisvoorzieningen onvoldoende beschikbaar 
zijn. De voedselbank is al meer dan tien jaar 
actief in Zutphen, de laatste tijd ook in Brum-
men, Eerbeek en de gemeente Lochem. De 
coronacrisis maakt het nog moeilijker voor de 
klanten van de voedselbanken die tijdelijk niet in 
hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook zijn 
er nu meer mensen die extra hulp nodig hebben! 
Onze steun is hard nodig. U kunt ook recht-
streeks uw gift overmaken op 
www.voedselbankzutphen.nl/doneer 

 

Zondag 15 november: Pax kinderhulp 
Borculo 
Meer dan 30 jaar werd een groep Poolse 
kinderen met diabetes type 1 uitgenodigd voor 
een vakantie van drie weken in Borculo.   
 

  
 

Dit jaar zijn voor het eerst een groep van 
kansarme kinderen uitgenodigd. De kinderen 
verblijven in een groeps-accommodatie. Een 
grote groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de 
kinderen en hun begeleiders de vakantie van 
hun leven hebben. 

 

Zondag 22 november: Kledingactie Oost-
Europa: transportkosten 
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige 
gemeente Gorssel houden twee keer per jaar 
een kledingactie. Dit gebeurt in samenwerking 
met mevrouw Te Wierik in Lochem. Zij beschikt 
over verschillende contacten in Polen, Roemenië 
en Oekraïne. Dit betreft ouderen, alleenstaan-
den, gehandicapten en kinderen in tehuizen. Zij 
werkt ook samen met de Stichting ‘Zending over 
grenzen’ te Almere. Deze stichting werkt samen 

met partners (o.a. lokale kerken) in Roemenië, 
Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Albanië, dus 
alle spullen krijgen een goede bestemming.  

 

  
 

Indien men tussendoor kleding of anderszins 
spullen kwijt wil, dan kan dat rechtstreeks 
worden afgegeven aan mevrouw Te Wierik (tel. 
0573-254992). 

 

Zondag 29 november: Kerk in Actie 
Stichting de Kleine Arbeider, Bogotá 
Een project van Kerk in Actie dat de twee diaco-
nieën drie jaar gezamenlijk ondersteunen is 
(onderwijs voor) jongeren in de sloppenwijken 
van Bogotá in Colombia. Hiervoor werkt Kerk in 
Actie samen met de partnerorganisatie Stichting 
De Kleine Arbeider. 

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, 
zie je talloze kinderen werken op de markt of in 
de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen 
moeten werken in Colombia. Kinderen doen 
zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. 
Bovendien groeien 
ze vaak op in een 
omgeving met veel 
geweld en 
drugsgebruik. 
Stichting De Kleine 
Arbeider is een 
bevlogen organisa-
tie die onderwijs 
biedt aan deze 
kinderen en hen 
weerbaar maakt om 
hun kansen op een 
betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 
60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en 
vooral tienermoeders worden ondersteund.  

http://www.voedselbankzutphen.nl/doneer
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Dankdag voor gewas en arbeid 2020 
 

Net even anders dan we gewend zijn. 
Er zijn dit jaar geen bakjes en bloemetjes om uit 
te delen in deze coronatijd. 
Wel aandacht voor mensen en de vraag of u een 
gift wilt overmaken in plaats van een bakje 
maken voor een gemeente lid. 
De opbrengst willen wij besteden aan het Rode 
Kruis project   ‘Een maaltijd voor een ander’. 
 
Maaltijd voor een ander 
We zijn er iedere dag mee bezig: wat eten we 
vandaag? Bij het overgrote deel van Nederland 
staat iedere avond een warme maaltijd op tafel. 
Maar hoe anders is dat voor mensen die al 
kwetsbaar waren en nu keihard getroffen zijn 
door de coronacrisis? Velen van hen zijn hun 
werk en inkomen kwijt en kunnen nergens 
anders terecht voor hulp. 
Met de Rode Kruis Maaltijd voor een ander kunt 
u al voor € 2 een warme maaltijd doneren.  
Het Rode Kruis zet uw donatie om in een 
voedselpakket of boodschappenkaart. Die 
worden in samenwerking met lokale partners 
uitgereikt aan mensen in nood.

 
 
 

 
Wilt u meedoen en zet u ook een warme 
maaltijd op tafel bij een ander? 

 

Maak dan uw gift over op: 
NL79 RABO 0322 3006 30  t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Eefde. 
o.v.v.    Rode Kruis project 
 

    
    Namens de diaconie,  
   Johan Zoerink  

 
 

 

  
 
 
 

 
 

Collecteopbrengsten 

(Giften na de kerkdienst en giften die zijn binnengekomen op de bankrekening van de diaconie) 
   
Opbrengst €  
 

Datum 2020 Doel collecte 

  76,82   6 september Kerk in Actie Ghana: Sterke kerk op kwetsbare plaats 
136,75 13 september Burundische kerk in Nederland, Startdienst Gorssel/ 

Epse, Eefde 
130,75 20 september Kerk in Actie Zending Wereldwijd 
109,40 27 september Mariettes child care Ghana 
   
                Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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College van kerkrentmeesters 
 
Collectedoelen voor de komende zondagen:  
 
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 

 
 

Zondag 1 november: Plaatselijk Kerkenwerk 
  

Zondag 8 november: Jeugdwerk JOP Neder-
land: opvoeden doe je niet alleen 

 

 
 

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, 
maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met 
je vragen? Daarom hebben ouders een gemeen-
schap om zich heen nodig die hen ondersteunt 
en hun een plek biedt om ervaringen uit te 
wisselen. De kerk is geroepen om die 
gemeenschap te zijn.  

JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van 
die gemeenschap, met werkvormen en produc-
ten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn 
aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders 
helpen bij de grote opdracht iets van Gods 
daden door te geven aan volgende generaties.  

Collecteer mee, zodat JOP ouders, gezinnen en 

kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofs-
opvoeding. 

 

Zondag 15 november: Kerkelijk Quotum 

 

Zondag 22 november: Kerkinterieur

 
 

29 november: Kerk in Actie, kinderen in de 
knel. Oekraïne, de  School van onze 
Dromen biedt kinderen veiligheid 
 

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie 
voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs,  

minimale zorg en onverschillig personeel. De 
directrice van het internaat in de stad Vynnyky 
wilde het anders en richtte de School van onze 
Dromen op. Deze school zet zich in om het 
onderwijs in internaten positief te veranderen.   

Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, 
liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de  

kinderen, hun ouders of verzorgers. De onder-
wijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het 
zelfvertrouwen en de creativiteit van de 
kinderen bevorderen.  

 

 
De School van onze Dromen biedt kinderen 
veiligheid 

 

Breng licht in het leven van deze kinderen met 
deze advendcollecte. 

 

Monique Dolman, namens het 
College van Kerkrentmeesters 
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Informatie van de kerkrentmeesters 
 

De pastorie is bijna klaar. Het was een hele klus.  
Er moeten nog wat puntjes op de i en dan staat 
er weer een mooie woning aan de Schurinklaan 
nr. 3 

De woning was totaal niet geïsoleerd. Men kon 
hier en daar zo naar buiten kijken als men 
binnen stond. Het strippen en verwijderen van 
delen en het werk dat dat kostte, kent u en de 
beelden heeft u gezien. Daarna kon de  
aannemer beginnen. 

Alle wanden zijn vernieuwd en geïsoleerd 
evenals de vloeren en het dak. Zowel boven als 
beneden is de woning opnieuw ingedeeld. 
Nieuwe kozijnen voorzien van dubbelglas en 
radiatoren zijn geplaatst, elektra is vervangen en 
een nieuwe keuken geplaatst. De geheel nieuwe 
situatie is geïsoleerd volgens de laatste regels. 

Op de hierna getoonde foto’s kunt u zien hoe 
het geworden is. Hier komt u binnen: 

 

 
Wij hadden gedacht u die mogelijkheid te geven   
op zaterdag 31 oktober s' morgens, om de 
woning te bekijken voor hij weer bewoond gaat 
worden. 

Helaas zijn er nieuwe regels gesteld die ook voor 
zoiets gelden. Daarom zult u het met de mooie 
fotogalerij van Wijtse Doevendans moeten doen.   

Het jaar loopt weer ten einde en ons verzoek is 
dan ook of u even in uw administratie wilt 
nakijken of uw toegezegde bijdrage 2020 
voldaan of afgeboekt is volgens uw toezegging. 
Wij zijn u allen zeer erkentelijk voor uw 
medewerking hier voor. 

In dit kerkvenster is een nota bijgevoegd voor 
een  bijdrage van de jaarlijkse kosten voor het 
maken, drukken, in elkaar zetten en verspreiden 
van het Kerkvenster. Ook de digitale lezers 
krijgen digitaal een nota uit solidariteit.  

Voor uw bijdrage zeggen wij u allen alvast 
hartelijke dank. 

 

Ook willen wij u op de hoogte brengen van het 
feit dat onze Kerk een prachtig legaat heeft 
ontvangen van de in 2019 overleden mevrouw  
A.H. Garvelink-Valkeman, laatst wonend te 
Almen. 

Zo af en toe ontvangt onze kerk een legaat van 
een overleden gemeentelid die een sterke band 
had met onze kerk. Wij als rentmeesters zijn 
daar heel erg blij mee. Juist dan kunnen we die 
dingen doen voor onze gemeente die anders niet 
zouden kunnen. Denkt u maar eens aan de 
verbouwing van de hal, de kerkzaal met stoelen 
en nu de mogelijkheid van een live uitzending 
van de kerkdienst elke zondagmorgen.  

U kunt een klein of groot legaat voor uw kerk 
vast laten leggen bij de notaris. De rentmeesters 
informeren u graag hierover. 

 

Tot slot een oproep aan diegene die er wel wat 
voor voelt om ons te assisteren. Wij moeten nu 
met veel te weinig mensen al het werk doen, 
terwijl het met wat meer mensen veel minder 
zou zijn. Opvolging c.q vervanging en uitbreiding 
is brand noodzakelijk. 

Het is leuk en dankbaar werk. U kunt al deel-
nemen voor een periode van 2 jaar, langer mag 
natuurlijk ook. Bent u man of vrouw, jong of op 
leeftijd, schroom niet en kom bij het college van 
kerkrentmeesters, wij hebben u dringend nodig. 
Wij zijn altijd bereid voor het geven van uitge-
breide informatie, zodat u weet waaraan u  
begint. 

 

Blijf allen gezond.   Houd vol…  Het komt goed. 

 

        Namens de vier kerkrentmeesters, 

Evert Brouwer
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Ronde door ‘de pastorie’    
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Taakgroep pastoraat & eredienst 
 

 

 
Ontmoeting  
  
Gezien de huidige situatie kunnen de 
verjaardagbijeenkomsten van 
gemeenteleden niet door gaan. 
 
Vandaar deze mooie verjaardagskaart. 
Met een gedicht. 
 
We hopen en vertrouwen erop dat we 
elkaar bij de volgende verjaardag in 
gezondheid kunnen ontmoeten. 
  
HOUD MOED, HEB LIEF. 
    

Namens alle medewerkers van de            
taakgroep pastoraat & eredienst, 

        
Hannie van Boggelen 

      Rita Simonis 
  

  
 

 

Ontmoeten 
  
Het is een wonder gebeuren 
wanneer mensen 
elkander ontmoeten. 
Ze gaan bij elkaar binnen en voelen zich 
als bij zich zelve thuis. 
  
Ze onthalen elkaar 
als vrienden 
en dat is heel wat! 
  
Kijk, denken ze, 
ik werd verwacht…… 
dat kun je aan duizend dingen 
voelen en zien. 
  
Het is glashelder eerlijk, 
en zonovergoten goed. 

 

 
 

Geestrijk is de drank 
van het gesprek. 
 
De eenvoud smaakt 
als volkorenbrood 
en ze drinken begrip 
uit kroezen vol attentie. 
Hartelijkheid bloeit 
in elk gebaar. 
Men is gewoon 
echt gelukkig 
bij elkaar. 
  
Wanneer ze afscheid nemen 
verlaten ze wel elkaar, 
maar laten elkander 
niet alleen.                                Ward Bruyninckx 

TAAKGROEPEN 
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Nieuws van de Wereldwinkel Eefde 

 

In november bereiden we ons al voor op de  

cadeaumaand. Hoe eerder, hoe meer keus. 

Tony heeft voor Sinterklaas chocoladeletters 
met een S in echte ‘decembersmaken’. 

Voor de (klein)kinderen zijn er mooie cadeaus. 
Bijzondere puzzels voor de kleintjes, die met 
hen meegroeien, sommige met boekjes erbij 
en andere opdrachten, mooi uitgevoerd. Ook  
voorleesboekjes, die ze zelf daarna kunnen 
gaan lezen en al lezend van alles leren over 
kleuren, dieren, cijfers enz. En wat dacht u van 
‘ouderwets degelijk’ houten speelgoed op 
wieltjes? Onverwoestbaar en voor jaren 
plezier, dus duurzaam. Voor de iets grotere 
kinderen kaarten die ze zelf kunnen kleuren. 
Wat is er leuker dan een zelfgekleurde kaart 
sturen? Natuurlijk horen daar kleurpotloden 
bij. En nog meer kleurboeken en posters, waar 
ook weer iets extra’s bij zit.   

Vilt is nog steeds erg in trek. Sjaal met een 
verhaal levert aparte vilten sjaals, maar ook 
kinderpoppen en tasjes en etuitjes/porte-
monneetjes, alles in aaizacht vilt en vrolijke 
primaire kleuren. Voor moeder heeft Sjaal 
met een verhaal, naast sjaals, ook mooie 
tassen en kettingen en kralen voor de doe-
het-zelvers.  

De kou en corona dwingen ons om veel 
binnen te blijven. Dus maken we het binnen 
gezellig met extra kaarslicht en lekkere 
geurtjes. (Geur)kaarsjes te kust en te keur, 
wierook in vele varianten. Voor de vrolijke 
noot in huis hebben we fel gekleurde vazen 
en potten, waar je vrolijk van wordt om naar 
te kijken. Of juist zo’n prachtig gekleurd  

bronzen beeldje uit Burkina Faso? Zelfs 
mannen vinden dat mooi. Of heeft hij toch  

liever een scooter van gerecycled metaal? 
Nostalgie troef. 

 

 

 
 

En nu wordt het hoog tijd voor nieuwe 
agenda’s en kalenders. De OxfamNOVIB 
kalender 2021 is weer een lust voor het oog 
(het brede formaat doet het heel goed in de 
WC!) en de winst gaat naar het goede doel. De 
agenda’s hebben al jaren hun populariteit 
bewezen, en op = op! 

 

We blijven de aangepaste openingstijden 
houden - mits er geen totale lock-down komt - 
tot eind van het jaar, dus u kunt van 

dinsdag tot en met zaterdag elke dag van 
11.00  - 16.00 uur bij ons terecht.  

Natuurlijk volgen we nog steeds de  
hygiënische richtlijnen, inclusief handgel en 
mondkapjes, en een scherm voor de kassa, ter 
bescherming van uw en onze gezondheid.  

U bent nog steeds van harte welkom: graag 
tot ziens in de winkel aan de Schoolstraat 17A. 
Tel. 518662. Bezoek onze website:  

www.wereldwinkeleefde.nl 

Volg ons ook op facebook en instagram voor 
het laatste nieuws: wereld winkel Eefde. 
 

 

 
DE INTERCITY-GROEP 

 
Groep voor alleengaanden van 50+ voor 
bezinning en ontmoeting 
 
De Intercitygroep is een groep voor 
alleengaanden van 50+ met als doel bezinning 
en ontmoeting. De deelnemers komen uit 
gemeenten langs de spoorlijn Deventer – 
Arnhem. Ongeveer eens in de 6 weken 
bezoeken we in één van deze gemeenten een 
kerkdienst. Na de kerkdienst hebben we een 
gesprek over de dienst en een lunch. Daarna is 
er ’s middags nog een gezellige activiteit.   
 
Nieuwe deelnemers aan de groep zijn van 
harte welkom, ook als u het een keer wilt  
proberen. Voorwaarde is dat u alleengaand 
bent en 50+.  
 
Vanwege het Coronavirus is er op dit moment 
nog geen jaarplanning gemaakt, maar als u 

DIVERSE BERICHTEN 

http://www.wereldwinkeleefde.nl/
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zich aanmeldt ontvangt u voor iedere 
bijeenkomst een uitnodiging. Voor informatie 

en aanmelden kunt u terecht bij Marietje 
Oltvoort: 

moltvoort@planet.nl of 0575 – 55 39 79 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Begroting diaconie 2021 
 
De diaconie heeft de begroting voor 2021 
voorlopig vastgesteld en besproken in de 
kerkenraadsvergadering van 7 oktober. 
Voordat deze kan worden ondertekend voor 
akkoord, wordt een samenvatting hierna 
gepubliceerd. Wie de gedetailleerde begroting 
wil inzien kan dat binnen twee weken doen bij 
Johan Zoerink.  
 
De opbrengsten levend geld lijken hoger te zijn 
begroot, dat komt omdat de kas van het 
verjaardagsfonds nu is ondergebracht bij de 
diaconie voor zover het geld voor diaconale 
doeleinden wordt gebruikt.

De post verplichtingen/bijdragen aan andere 
organen is lager, omdat er het komende jaar 
geen IKA vakantieweken kunnen worden 
gepland.  
 
De uitgaven voor diaconaal werk zijn ver-
hoogd, omdat wij meer willen doneren aan de 
Voedselbank Zutphen en aan noodhulp, 
wanneer er een beroep op ons wordt gedaan 
dat wij passend vinden binnen de diaconie.  
Het ‘verlies’ zal worden aangevuld vanuit de 
reserves, die groot genoeg zijn hiervoor. 
 
 

Voor de diaconie 
Johan Zoerink

  NAGEKOMEN STUKKEN VAN DIACONIE EN KERKENRAAD 

mailto:moltvoort@planet.nl
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     Begroting diaconie,  Protestantse Gemeente te Eefde - College van diakenen  

 
Conceptversie 28-09-2020 
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Profielschets van de Protestantse Gemeente Eefde 
Herziene versie 27/9/2020  

 

De Protestantse Gemeente Eefde, met haar ruim 500 leden, ziet de kerk als  ‘plaats van ontmoeting en 
inspiratie’. Het is een plek waar iedereen welkom is. 

Het woord ‘verbinding’ is in de gemeente een centraal begrip: verbinding met God, met elkaar en met 
de wereld. God heeft zich aan ons  - mensen -  verbonden. 

Wij denken en geloven dat we als mensen samen verantwoordelijkheid hebben voor deze wereld en 
voor elkaar. We laten ons inspireren door de Bijbel, de bron van geloof in het leven.  

Het is waardevol stil te staan bij de dingen die er echt toe doen in het leven van alledag, samen dingen 
te doen en er voor elkaar te zijn. Daarom vinden we het belangrijk te investeren in de Ontmoetings-
kerk, zodat we een vitale en toekomstbestendige gemeente zijn, die met enthousiasme  haar opdracht 
vervult, voor haar leden, voor het dorp en voor de samenleving verder weg. 

 

De gemeente beschikt over veel, veelal oudere, vrijwilligers, die heel diverse activiteiten organiseren 
en het fijn vinden om ‘te doen’. Er is een hechte, constante groep van mensen die naar elkaar omzien 
en zorg dragen voor de Kerk. De middengeneratie en de jeugd zijn de afgelopen jaren gaan ontbreken.  

 

Mede daarom is samenwerking met de Protestantse buurgemeente Gorssel/Epse gezocht, en hebben 
we samen de toekomst van de kerk verkend. In het eindrapport Toekomstverkenning PG Eefde en PG 
Gorssel/Epse uit 2019 hebben beide gemeenten in 10 punten hun toekomstig ideaalbeeld geschetst 
hoe ze kerk willen zijn. Het is een “verlangen” dat helpt en richting geeft bij te ontwikkelen activiteiten. 
Om de kerk te laten bloeien zijn verbindingen nodig als verbeeld in de bloem van verbinding in het 
rapport: verbinding in geloof, met elkaar, met de generaties, met het dorp en tussen de beide 
gemeenten.  

 

Onze gemeente wil de komende tijd als eerste extra aandacht geven aan de  ‘verbinding tussen de 
generaties’ en ‘verbinding met het dorp’. 

We willen er zijn voor alle leeftijden en speciaal aandacht hebben voor de middengroepen en jonge 
mensen, door met hen in gesprek te gaan en vooral te luisteren naar wat hen bezig houdt.  

Het kerkgebouw staat in het dorp op een centrale plek. Nog meer wil de gemeente het gebouw tot  
een ontmoetingsplaats maken. De gemeente wil in het dorp meer zichtbaar zijn en zoekt daartoe 
samenwerking met andere organisaties in het dorp op basis van hun behoeften en interesses.  

 

In de vieringen willen we op zoek naar nieuwe vormen die ook niet-(meer)- kerkgangers aanspreken. 
Essentieel daarbij is het delen van verhalen, uit de wereld om ons heen en uit onszelf. Muziek is voor 
ons een belangrijk element. De diensten kunnen digitaal vanuit huis worden gevolgd. 

 

De gemeente is financieel in een gunstige positie, o.a. door een paar vaste inkomensbronnen. 

 

Eefde is een dorp in de Achterhoek met ruim 4000 inwoners gelegen in een prachtige omgeving.  
Het is van oorsprong agrarisch met nu veel import (forensen) en kleinschalige bedrijvigheid. Het dorp 
heeft van oudsher een open karakter door de ligging  tussen de Hanzesteden Zutphen en Deventer. 

 

Verdere informatie is te vinden in: 

• Het beleidsplan 2018-2022 

• Visiedocument, een verdieping op het beleidsplan, dd. 2019 

• Het rapport Toekomstverkenning, okt. 2019 

• De gegevens van het College van Kerkrentmeesters 

• Diverse jaar- en werkplannen van de colleges en taakgroepen.   
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Voor hen die ons regeren 
(lied 994) 

 
Voor hen die ons regeren, 
de hoofden van het land, 
bidden wij God de Here 
om ootmoed en verstand, 
dat zij bewaren hecht en recht 

al de getuigenissen, 

die ons zijn aangezegd. 

 

De sterken, die bewaken 

de wegen met hun woord: 

dat zij ook zullen dragen 

de zwakken in de poort, 

want hoofd en lichaam zijn in pijn 

en niemand wordt behouden, 

als dié verlaten zijn!  

 

 

 

 
Wij bidden ook om vrede, 

de aftocht van geweld: 

Heer, dat wij niet vergeten, 

hoe Gij de namen telt, 

bewaar het land voor overmoed 

en voor het blinde razen, 

de stemmen van het bloed. 

 

O God, Gij moet regeren 

tegen het onverstand: 

wij dienen vele heren 

tot schade van het land. 

Gij zijt genade, uw bevel 

doet leven en vergeven, 

o God van Israël! 

 

Tekst: Tom Naastepad 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Do 29 oktober Online ontmoeting kerkenraden Eefde, Gorssel/Epse 

Za 31 oktober Online gedenken van overledenen vanuit de Ontmoetingskerk; 19.00 uur. 

Zo 01 november Online Gedachtenisdienst, 10.00 uur 

Do 05 november Moderamenvergadering 

Wo 11 november  Kerkenraadsbijeenkomst 

Do 12 november Afstemmingsoverleg colleges en taakgroepen 

Wo 18 november Kerkenraadsvergadering 

   

   

 

ACTIVITEITEN-AGENDA  november 2020 



  24 

                
 

Wandkleed  “Kerkvensters”  
 

Gemaakt door 

Nelleke Rep-Slikker, 2020 

Ontmoetingskerk, Goedhartkamer 

 

 

(de toelichting staat op pag. 6) 

 

 


