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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: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW 
Kosterstelefoon                                                  06-83159867 
________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, 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 
_________________________________________________________ 

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

: ritasim1@hotmail.com 
 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

Mw. R. Simonis (ouderling pastoraat)                           474393 

Ds. H.E.  van Boggelen                                            06 25044095 

  

Mw. M. Fomenko (ouderling eredienst)            06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

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

Cantor-organist 
vacant 

 

Organist/pianist 
Mw. T. Hinloopen                                 06-21563940 
 

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

Telefonisch te bestellen en af te spreken                     542430 

 

 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3,       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: Mw. T. Kale-De Vries                                    511819 

: gtkadevr@gmail.com 
_________________________________________________________ 

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

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

COLLEGE  VAN KERKRENTMEESTERS  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. D. Thiemann-Slotboom           545311 
 

Ontvanger Protestantse gemeente Eefde:  

Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink                             494009 

 : mbocktingPGE@hetnet.nl     
 

Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis                    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 

: w.volkers@kpnmail.nl 
 

Website ontmoetingskerk 
Berichten sturen naar: 

: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl 

Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink                                      548830 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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KERKVENSTER       
November 2021              
 

 

Van de redactie 

 

Beste lezers, 

 

Mooie gedachten in dit kerkvenster. 

Over vriendschap die vrijheid geeft en over de mens die 
in die vrijheid wil leven en toegroeien naar de zon. 

 

Is dat ook niet de kern van ons gemeente-zijn?  

De ontmoeting met God en elkaar: Vriendschap. 

 

     Boudewijn Drewes 
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OVERWEGING      4 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK   5 

DIENSTEN IN DE OMGEVING     6 
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    expositie Bonhoeffer    18 

KERK & SAMENLEVING    20 

DIVERSE BERICHTEN    20   

AGENDA     24 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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: 

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 
15 november 20.00 uur sturen 
naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 18 november 9.30 uur, 

kantoor kerk 

 

Distributie: donderdag 25 nov. 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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   TEGENWIND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wij danken U voor al die 
mooie klanken’ 
 

In de coronatijd heb ik maar weinig diens-
ten en vespers gemist. Op een gegeven 
moment werd het best eenzaam in de kerk, 
zeker in de tijd dat er op zondagochtend niet 
gezongen mocht worden. Op een door-de-
weekse dag sloot ik mezelf op in de kerk om 
de liederen voor de vespers en diensten op 
te nemen, zodat ze toch op woensdag of 
zondag konden klinken. Kerk-muzikaal heb ik 
nog nooit zo hard tegen de wind in hoeven 
fietsen als in die tijd. Maar ik bleef fietsen! 
En ik realiseerde me tegelijkertijd heel goed 
dat het voor u achter het computerscherm 
nog wel veel eenzamer en moeizamer kon 
voelen. 

Het lied  ‘Is niet muziek door U aan ons 
gegeven’ zongen we in Doetinchem eens in 
de vier weken in de vesper en als we dat met 
een paar mensen mochten zingen, dan was 
dat al een groot feest. En in gedachten hoor-
de ik dan de hele cantorij dit lied zingen en ik 
dacht, als we straks weer bij elkaar mogen 
komen, dan zingen we in ieder geval dit lied. 
En dat deden we op 20 juli, toen de cantorij 
weer voor het eerst bij elkaar kwam. Wat 
een feest!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Later klonk het lied bij ons in de Catharina-
kerk, gezongen door cantorij en gemeente. 

We vierden dat we ook weer met ons allen 
bij elkaar mochten komen en mochten 
zingen (Wát een feest!). Dat mooie lied van 
John Rutter in de vertaling van Sietze de 
Vries zingt van moed en vertrouwen. Een 
wijs op wieken, niet tegen de wind in, maar 
juist gedragen door de wind. Dat wens ik u 
toe voor nu, voor de komende tijd en voor 
de eeuwigheid. 
 

Tweede couplet: 
Wij danken U voor al die mooie klanken, 

voor harmonieën die mij raken in het hart, 

een wijs op wieken als een vogel in de morgen, 

als stem en instrument mijn nacht ontwart. 
 

Bron: Liefste Lied van Overzee, deel 1, lied 35 

 
 

 
Elske te Lindert, 

cantor-organist in de 
Catharinakerk te 
Doetinchem 

 

Reageren? Dat kan: 
etelindert@icloud.com 

 

 OVERWEGING                       WOORD UIT DE REGIO        

mailto:etelindert@icloud.com
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*) Aanmelden t/m donderdag 4 nov.: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com of via een 
briefje in de bus aan de kerk. Telefonisch kan ook op vrijdagmorgen bij Maps Adriaanse, 
0575-542808 
 

U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terug kijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienst gemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-
eefde.nl. Daar kunt ook de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 
Autorijdienst: graag de chauffeur bellen voor 10 uur ’s zaterdags, of eerder. Denk aan het 
mondkapje in de auto. 
 
NB. Raadpleeg de kerkbrief of de website voor actuele informatie i.v.m. corona! 

 
Datum en tijd 

 
31 oktober            10 uur    

 
7 november          10 uur 

 
14 november        10 uur 

Voorganger Ds. J. Weijenberg, 
Harfsen 

Ds. H. van Boggelen Ds. D. van Doorn 

Bijzonderheden Dienst samen met 
Gorssel/Epse in Gorssel 
(geen kerkbrief) 

Gedachtenisdienst. 
U moet zich voor deze 
dienst aanmelden *) 

Bevestiging 
ambtsdragers 

Kleur groen paars rood 

1e Collecte 
Diaconie 

Noaberhulp Zutphen 
en omgeving 

Voedselbank Zutphen Besorhoeve in Voorst 
 

2e Collecte CvK Plaatselijk Pastoraat Kerk in Actie, Zending. 
Guatemala: sterke en 
weerbare vrouwen 

Beeld en Geluid 
 

Autorijdienst H. Slurink 

Tel. 0575-515446 

J. Bosma 

06-44500157 

A. Kloosterboer 
Tel. 0575-540204 

koffiedrinken ja ja ? 

 
Datum en tijd 

 
21 november       10 uur 

 
28 november        10 uur 

 
 

Voorganger Ds. H. van Boggelen Ds. M. Bassa, Voorst  

Bijzonderheden Dankdag  
Thema: ‘Handen’ 

Dienst samen met 
Gorssel/Epse in Eefde  
Dienst van Schrift en 
Tafel 

 

Kleur groen paars  

1e Collecte 
Diaconie 

Solidaridad Kerk in Actie,  
Werelddiaconaat:  
kinderen Moldavië 

 

2e Collecte CvK PKN Pastoraat,  
Omzien naar elkaar 

Kerkelijk Quotum 
 

 

Autorijdienst J. Strijker 
06-21940742 

W. Volkers 
Tel. 0575-512610 

 

koffiedrinken ? ?  

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK                             november 2021 

mailto:scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Bij de diensten 
 

Op zondag 7 november gedenken wij onze 
dierbare overledenen. Wij noemen hun 
namen en steken een kaars aan aan de 
Paaskaars, symbool van het Licht voor de 
wereld.  

 
Op zaterdagavond 6 november van 19.00 u. 
tot 20.00 u.  is er in de kerk gelegenheid 
voor een ieder die een dierbare wil geden-
ken om zelf een kaarsje aan te steken, in 
gedachten de naam te noemen, in stilte of te 
luisteren naar muziek.  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf 
een kaarsje te komen aansteken, laat het 
ons dan weten, dan kunnen wij dat voor u 
doen. Wilt u dat vóór 2 november door-
geven aan: 

 

Ds. Hannie van Boggelen,tel.06-25044095 of 
e-mail  hevanboggelen@gmail.com  

Marijke Fomenko tel. 06-41662670 of e-mail 
marijkefomenko@hotmail.com 

Op zondag 21 november vieren we de 
Dankdag voor gewas en arbeid. Het thema 
van deze dienst is  ‘Handen’.   
De ‘dankdag’ wordt voorbereid door ds. 
Hannie van Boggelen samen mensen uit de 
diaconie en uit de taakgroep pastoraat & 
eredienst. Het is goed om met elkaar na te 
denken over wat handen kunnen.  
 

Wij staan stil bij en mogen dankbaar zijn 
voor alles wat ieder jaar weer op het land 
groeit en voor de energie en arbeid die velen 
van ons mogen inzetten ten gunste van ons 
aller welzijn.  

We willen ook onze dankbaarheid delen. 
Voor een aantal gemeenteleden ligt er een 
kleine attentie klaar. Wilt u s.v.p. na afloop 
van de dienst een pakketje meenemen en op 
één van de bijgevoegde  adressen bezorgen?  
Vele handen maken licht werk. 

Bij voorbaat dank. 

 

Namens de diaconie en namens de 
taakgroep pastoraat & eredienst 

Henriëtte Groeneveld,  Marijke Fomenko 

 

 
 
 

 

 
 

Dienst in Het Spijk 
op de 1e maandag 14.30 uur, restaurant 
 
Diensten in De Borkel  
op zaterdag 16.00 uur  
Voorlopig alleen voor bewoners van de 
Borkel 
 

  
 
 
 
 
 
Oecumenische middagpauze-diensten 
elke donderdag  12.15-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 
04-11-2021  Ds W. Stolte  
11-11-2021  Mevr. ds I. Pijpers - Hoogen-

doorn 
18-11-2021  Ds S. van der Woude  
25-11-2021  Ds W. Stolte  

 
De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
geen opgave 

 
 

       DIENSTEN IN DE OMGEVING                                              

mailto:hevanboggelen@gmail.com
mailto:marijkefomenko@hotmail.com
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INGEZONDEN 

AFSCHEID 

 
Lieve gemeenteleden, 

 
Nu ik merk dat de krachten door mijn ziekte langzaam maar 
gestaag mijn lichaam verlaten en ik weet dat het einde van mijn 
aardse leven nadert, heb ik er behoefte aan nog enkele 
gedachten van mij met u te delen. 

 

Toen ik in 2017 als ouderling Beleid bevestigd werd, kon ik niet 
bevroeden wat het mij allemaal zou brengen en waartoe het 
me zou leiden. Als ik nu op deze periode (ouderling- en  

kerkrentmeesterschap) terugkijk, voel ik me een gezegende, 
kleingelovige, maar bovenal dankbaar lid van de gemeente van 
Jezus Christus. 

Hoewel de periode werd gekenmerkt door vele inspirerende en 
opbouwende gemeente-activiteiten, waren er ook donkere 
perioden van verdriet en somberheid. Het heeft ook mij veel 
vreugde, maar ook verdriet en pijn opgeleverd, waar ik dankzij 
Gods hulp en uw liefde uiteindelijk ergens in mijn hart een 
plekje heb kunnen vinden. 

De vele blijken van liefde, steun, vertrouwen en de vreugde bij 
mijn terugkeer in uw midden waren zo hartverwarmend, dat 
ineens bij mij het besef doorbrak hoe belangrijk een gemeente 
is: een plek om lief te hebben, een plek om te huilen en te 
lachen, een plek om te schuilen, kortom een plek om je 
geborgen te weten in Gods Liefde,  tot in de eeuwigheid. 

 

Tot slot wil ik u allen uit de grond van mijn hart danken voor de 
liefdevolle vormen van medeleven in de vorm van brieven, 
kaarten, bloemstukken, enz., enz., die ik van u mocht 
ontvangen. Het vormt een prachtig boeket van medeleven, die 
we als een prachtig boeket in de kamer koesteren en af en toe 
ter hand nemen om de band met u levend te houden. Dank 
daarvoor. Uw voorbede tijdens de dienst van 9 september 
hebben Hannie en mij diep ontroerd, waarin de vreugde, deel te 
mogen uitmaken van Gods plan met deze wereld, ons vervulde 
met dankbaarheid.  

 

God zegene u en uw werk. A Dieu! 

 

Wijtse Doevendans 
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Bij de diensten 
 

Veranderingen bij de zondagse diensten. 

De kerkenraad heeft besloten dat wij gaan 
beginnen met een proef van koffiedrinken 
na de dienst. We zijn daar op 24 oktober 
mee begonnen. De reden is dat we op 31 
oktober een gezamenlijke dienst met 
Gorssel/Epse in Gorssel hebben en dat we 
ervaring willen opdoen voor de gedachtenis-
dienst  op 7 november. Voor die dienst 
worden nabestaanden uitgenodigd die we 
ook gastvrij willen kunnen ontvangen met 
koffie en thee. 

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbon-
den aan het koffiedrinken. Het is de bedoe-
ling dat u aan een van de tafels gaat zitten 
en u wordt daar bediend. Houd hierbij 
‘gepaste afstand’. Wat dat is, is voor ieder-
een verschillend, houd daarom rekening met 
de wensen van degenen in uw buurt en pro-
beer het zo te doen dat iedereen zich veilig 
kan voelen. Ook is het de bedoeling dat u op 
uw plaats blijft zitten en niet heen en weer 
gaat lopen.  

Als u weggaat, gebruik dan de grote voor-
deur om gedrang in de hal te voorkomen en 
houd ook bij het weggaan gepaste afstand.

 

 

 

Tijdens de volgende  kerkenraadsvergade-
ring, op 10 november, gaan we evalueren. 
Mocht blijken dat er toch ongewenste risi-
covolle opeenhopingen ontstaan, dan zullen 
we moeten heroverwegen. Dat geldt natuur-
lijk ook als de landelijke regels weer worden 
aangescherpt.   

 

Geen kerkbrief op 31 oktober 

Vanwege de gezamenlijke dienst in Gorssel 
op 31 oktober is er dan geen kerkbrief. Voor 
vervoer kunt u bellen, zie het overzicht van 
de diensten voorin dit blad.  

 

Let op: aanmelden voor de 
gedachtenisdienst van 7 november 

Voor de gedachtenisdienst op 7 november 
worden, als vermeld, nabestaanden uitge-
nodigd. We verwachten dan een aantal 
gasten. Om er zeker van te zijn dat zij allen 
kunnen komen moeten we iedereen vragen, 
dus ook u, om zich voor die dienst op te 
geven. Dat kan tot en met donderdag 4 
november per mail naar: 
scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 
of via een briefje in de bus aan de kerk, en 
op vrijdagmorgen telefonisch bij Maps 
Adriaanse, 0575-542808.    

                                                  Maps Adriaanse 

         
 

 
 

 

 

  

Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:  

 

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. 

 

KERKENRAAD 

RAAD 

mailto:scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
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Zondag 31 oktober:    Noaberhulp Zutphen 
en omgeving. 

De meeste mensen sterven het liefst thuis in 
de eigen vertrouwde omgeving. Naasten 
willen hun dierbaren in die laatste levens-
fase graag de nodige steun en verzorging 
bieden, maar regelmatig wordt de last voor 
deze mantelzorgers erg groot. 

Vrijwilligers van Noaberhulp kunnen dan de 
helpende hand reiken. Dat doen ze door één 
of meer dagdelen of nachten de ondersteu- 
ning van de mantelzorgers over te nemen, 
zodat deze even op adem komen en in deze 
moeilijke tijd overeind kunnen blijven. 

De vrijwilligers zijn betrokken mensen met 
levenservaring. Zij worden zorgvuldig gese-
lecteerd en daarna voortdurend begeleid en 
bijgeschoold. Noaberhulp is actief in de  

gemeenten Zutphen, Lochem, Bronckhorst 
(Vorden en Steenderen) en Brummen 
(Centrum). 

 

 

Zondag 7 november:  Voedselbank Zutphen 

“Oog voor voedsel, hart 
voor mensen” 
Deze zondag vieren we dankdag. Daarom 
speciale aandacht voor de Voedselbank. In 
het afgelopen jaar zijn steeds meer gezinnen 
afhankelijk geworden van de wekelijkse 
boodschappentas van de voedselbank. 
Corona heeft juist toegeslagen daar waar al 
geen financiële reserves meer waren. Ziekte 
en verlies van werk heeft de situatie ver-
slechterd.  

De voedselbank stelt zich politiek en levens-
beschouwelijk neutraal op, de basisprincipes 
zijn onderling hulpbetoon, solidariteit en het 
tegengaan van verspilling.  

De Voedselbank draait volledig op de inzet 
van vrijwilligers, voedselschenkingen door 
bedrijven en particulieren en giften. Al het 
werk is uitsluitend vrijwilligerswerk. 
 

Zie ook:  hoewerktdevoedselbank.nl 

Zondag 14 november:     Besorhoeve Voorst 

De Besorhoeve is een plek met rust, ruimte 
en zorg voor:  

- jongvolwassenen (18 – 30 jaar) met een 
indicatie, die zich willen voorbereiden op 
zelfstandig wonen,  

- volwassenen (18 – 50 jaar) met een indica-
tie, die zich (opnieuw) willen voorbereiden 
op zelfstandig wonen en  

- volwassenen zonder indicatie, die een tij-
delijke plek nodig hebben om even tot rust 
te komen. Bijvoorbeeld in het geval van een 
echtscheiding, burn-out of mentale over-
belasting. 

 

De begeleiders leven en werken vanuit een 
protestants christelijke wereld- en levens-
visie met bijbehorende normen en waarden. 
“Je hoeft geen christen te zijn om bij ons te 
verblijven, wat we wél van je vragen is onze 
normen en waarden te respecteren”. 

 

Zondag 21 november:   Solidaridad 

Solidaridad komt in actie voor een wereld 
waarin alles wordt gemaakt en gekocht in 
solidariteit met mens, milieu en toekomstige 
generaties. “Onze naam is het Spaanse 
woord voor solidariteit en alles wat we doen 
is gebaseerd op het geloof dat mensen meer 
bereiken als ze solidair zijn met elkaar. Alles 
smaakt beter en ziet er mooier uit als we 
weten dat boeren en arbeiders er beter van 
worden. En als het met liefde voor onze pla-
neet gemaakt is, want we hebben er per slot 
van rekening maar één. Als we allemaal soli-
dair zijn, komt niemand tekort. Daar maken 
we ons sinds 1969 hard voor”. 

 
Zondag 28 november  

Kerk in Actie,  Werelddiaconaat.  

Moldavië: kerken geven kinderen een 
toekomst 

In Moldavië worden veel kinderen aan hun 
lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het 
buitenland vertrokken of zoeken troost in 
alcohol. Kinderen lopen het risico uitgebuit 

hoewerktdevoedselbank.nl
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te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. 
De kerken en Youth for Christ vangen hen op 
en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een 
maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor 
het eerst hoe je op een liefdevolle manier 
met elkaar om kunt gaan: een ervaring die 
ze de rest van hun leven meenemen. 

 

 
 

  
 

Opening ‘t Reesink 
Eindelijk was het dan zo ver: de opening van 
de locatie ‘t Reesink, onderdeel van de Klip-
perzorg. In het septembernummer van Kerk-
venster heeft al een stukje over de Klipper-
zorg gestaan en de doelgroep die daar 
woont. 

Nadat de eerste bewoners er al in december 
2019 waren komen wonen had er vanwege 
corona nog geen officiële opening plaats 
gevonden. Zaterdag 25 september kon dit 
gelukkig gebeuren. 

Buiten was een grote partytent geplaatst en 
familie en bekenden van de bewoners had-
den een uitnodiging gekregen.  

De locatiemanager hield een toespraak en 
vertelde van elke bewoner wat. Hierna werd 
het lint doorgeknipt, het glas geheven en 
was de opening een feit. Tijd dus voor een 
feestje met gezellige muziek en lekkere 
hapjes. 

Er waren verschillende optredens en Tineke

 
 

speelde de sterren van de hemel op haar 
gitaar, waarbij we allemaal mee konden 
zingen met o.a “My Bonnie.” 
 

 
 

Ook kon men de locatie van binnen bekijken. 
Elke bewoner heeft een ruim appartement 
en daarnaast is er een gezamenlijke woon-
kamer met keuken. Al met al een prachtig 
gebouw.  

Het was een gezellige middag. 

 

       Toos van ’t Veld.   
 

Collecteopbrengsten tot half september 2021 

Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen 
zijn overgemaakt 

Datum  Doel collecte Opbrengst €      
  22 augustus  Kerk in Actie St. de Kleine Arbeider 159.90 
  29 augustus Mariëtte’s Child Care  102.40 
   5 september 
 12 september      

Werelddiaconaat Ghana 
Stichting Jan Brand  

107.35 
  40,70 

   
                                                                              Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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Open Tuin 
De kerktuin lag er mooi bij deze zomer en 
regelmatig liep er bezoek . Dit bracht ons op 
het idee om ook eens een groep uit te nodi-
gen. 

De maandelijkse wandelgroep van het Spijk 
kwam op 30 september met 16 personen 
een kijkje nemen. Na een wandeling door de 
tuin hebben we binnen in de hal koffie en

thee gedronken en gezellig gepraat. Ook 
werd een rondje door de kerk gemaakt, 
waarbij voor sommigen dingen herkenbaar 
waren. 

Al met al kunnen we terugkijken op een 
gezellige bijeenkomst welke zeker voor 
herhaling vatbaar is. 

 

Dirkje van Zeijts en Toos van ‘t Veld 

 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

. 

E 
 

Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen

 

31 oktober: Plaatselijk Pastoraat 
 
7 november: Kerk in Actie, Zending. 
Guatemala: sterke en weerbare vrouwen 
Veel vrouwen in Guatemala hebben 
dagelijks te maken met discriminatie en 
huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor 
pastorale studies waar Kerk in Actie mee 
samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en 
strijdt voor gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een 
theologische opleiding waarna ze actief 
kunnen worden in kerk of samenleving. 
Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigen-
waarde. Het centrum helpt de vrouwen ook 
als ze juridische of medische hulp nodig 
hebben na huiselijk geweld. 
 

14 november:  Beeld en Geluid 

 

21 november:   Protestantse Kerk. 

Pastoraat: omzien naar elkaar 
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, 
een arm om de schouder. Oog hebben voor 
mensen binnen en buiten de kerk is een 
belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De 
Protestantse Kerk in Nederland stimuleert 
gemeenten in hun pastorale taak, onder 
andere door het steunen van gedachtenis-
momenten waarbij de kerk ruimte biedt aan 
alle wijk- of dorpsbewoners die in het afge-
lopen jaar te maken hebben gehad met 
verlies en rouw. De kerk als vindplaats van 
geloof, hoop en liefde ten voeten uit. 
 

28 november:  Kerkelijk Quotum 
 

Monique Dolman, namens het College van 
Kerkrentmeesters 

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 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Najaarskledingaktie. 
Op zaterdag 20 november kunt u weer kleding in leveren voor Oost-Europa. 

Tussen 10 en 12 kunt u dit brengen in de hal van de kerk. 
Info volgt ook in de huis aan huis bladen. 
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Mededelingen van de 
kerkrentmeesters 

 
Bespaar kosten door gebruik te maken van 
collectemunten  
Nu de kerk weer open is, wordt er ook weer 
gecollecteerd. We doen dat zolang er RIVM 
regels zijn alleen bij de uitgang. Bij de collec-
tes speelt ondertussen ook nog wat anders, 
waarvoor wij uw aandacht vragen. 
 
Als u een rekening bij een bank heeft (en wie 
heeft die niet),  weet u dat de bank soms de 
regels aanpast. Dat hebben de banken nu 
ook gedaan met betrekking tot het storten 
door ons van het munt- en papiergeld. 
  
Het geld uit de collectezakken of de huidige 
blokken bij de uitgang brengen wij naar de 
bank. Velen onder ons zullen niet vaak te 
maken hebben gehad met het wegbrengen, 
of zoals dat heet, storten van geld bij de 
bank. U moet weten dat alle banken een 
tarief hebben voor het storten van geld, 
papier of munten.  Ook de bank waar onze 
kerk mee werkt berekent kosten. Dus elke 
keer dat er geld van collectes gestort moet 
worden brengt de  bank kosten in rekening.   
De kosten van het storten worden echter 
steeds hoger. Uiteraard zijn wij, kerkrent-
meesters en diaconie, erg blij met uw gift. 
Maar de oplopende kosten baren ons 
zorgen. We besparen al door niet elke week 
het geld te storten. Maar het kan nog beter. 
Er is een gedachte bij ons opgekomen om 
deze kosten die ieder jaar hoger worden in 
te perken. 
 
We verkopen al vele jaren de plastic oranje 
collectemunten. Velen van u maken daar al 
gebruik van. Belastingtechnisch is het voor-
delig omdat u geen belasting betaalt over 
giften die u kunt aantonen. Onze gedachte is 
nu dat als u meer gebruik gaat maken van de 
collectemunten we kunnen besparen op de 
stortingskosten.  Het geld dat we via de 

collectemunten krijgen, hoeft immers niet te 
worden gestort.  
Het gaat als volgt: u neemt contact op met 
Carla Brouwer en maakt geld over via de 
bank en bestelt zo bij ons een bepaalde hoe-
veelheid munten. U krijgt die van ons gele-
verd. U doet die weer op uw beurt in de col-
lectezak en de cirkel is rond. Wij, kerkrent-
meesters en diaconie zorgen ervoor dat het 
bedrag van uw munten bij het juiste doel 
terecht komt. 

 

 
 

Conclusie: minder los geld om te storten en 
dus minder te betalen bankkosten. Daarom 
deze oproep:  help mee de kosten te drukken 
en koop collectemunten. 
 

Collectemunten: 

U kunt de munten bestellen bij mw. C. Brouwer 

en met haar een afspraak maken:    542430            
: carlabrou@hotmail.com 

Het speciale bankrekeningnummer vindt u op de 
achterzijde van Kerkvenster.  

 
Onze koster  
Onze koster is na een periode van 2 jaar 
ziekteverlof niet meer in onze dienst. Per 
oktober is ze overgegaan naar het UWV die  
haar verder begeleidt in het proces.  
De werkzaamheden zijn, zoals u wel weet, in 
gedeelten overgedragen, onder andere aan 
een professionele schoonmaakdienst.  
De  zondagse werkzaamheden worden ver-
richt door ons geweldige team van hulpkos-
ters. Namens de gehele gemeente, spreken 
we daarvoor onze dank uit. 
 
Evert Brouwer, kerkrentmeester

 

mailto:carlabrou@hotmail.com
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Voor altijd gekend 

 
 

 

 

 
Het is altijd weer een ontroerend moment 
wanneer we de namen noemen van hen die 
gestorven zijn in het afgelopen jaar.  
Een naam noemen is niet zomaar iets. In de 
naam komt het unieke wezen van de mens 
tot uitdrukking. Met deze naam worden wij 
een leven lang aangesproken en geroepen. 

 
 
 
‘Koester de namen die wij 
hier gedenken,  
dat zij geborgen zijn in uw 
genade,  
dat zij gekend zijn bij U en 
bij ons’.  (LB 199) 
 

 
Hoe belangrijk het is om bij naam genoemd 
te worden, is maar al te zeer duidelijk 
geworden in de tweede wereldoorlog, waar 
mensen tot nummers werden. Met het 
‘wegcijferen’ van hun namen, werd de mens 
ook zijn unieke wezen ontnomen. Daarom 
houdt Israël de naam van de mens in ere.  

 PASTORAAT EN EREDIENST 

Protestantse Gemeente Eefde 
mutaties in de ledenadministratie t/m 18 oktober 2021 
 

Vertrokken:  

Mevrouw A.F. Maatje,  Zutphenseweg 120, 7211 EE 

 

Overleden: 

Op 14 oktober 2021: De heer P.L. Albers,  Boedelhofweg 60, 7211 BT. 

  

 
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 
 

mailto:ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl
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Wie in het museum Yad Vashem in Jeruza-
lem komt, het museum waar onafgebroken 
de slachtoffers van het nazisme worden 
herdacht, ziet daar rijen met namen. 
Herinnering aan hen die niet meer zijn, tot 
leven geroepen door hun namen te noemen. 
 
Wie een naam noemt, raakt aan het leven: 
een mens met een verhaal, een mens be-
mind door zijn naasten. In ieder mens zit het 
oerverlangen je gekend te weten. In relatie 
met anderen komen we tot onze bestem-
ming.  De ander noemt mijn naam. Dat 
maakt mij tot een levend wezen. Zoals God 
een mens tot leven roept door zijn naam te 
noemen, zo wordt een mens steeds weer tot 
leven geroepen wanneer zijn naam klinkt.  
Namen zijn als diepste uitdrukking van het 
menselijk wezen kostbaar in Gods ogen.  

Want bestaan zal ieders naam, voor altijd 
gekend en bewaard in de trouw van God.   

 

Jesaja gebruikt het beeld van onze namen, 
die geschreven staan in de palm van Gods 
hand. In je handpalm schrijf je datgene wat 
je absoluut niet mag vergeten. Zo staan de 
namen van onze dierbaren in Gods hand 
geschreven, of anders gezegd: bij God is de 
gedachtenis van onze namen in goede 
handen. Voor altijd gekend… onuitwisbaar … 
in alle eeuwigheid.  

 

ds. Hannie van Boggelen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIJ GEDENKEN 
 

Truus Roek - Bakker 

*  Landsmeer, 18 november 1931 
†  Eefde, 25 augustus 2021 

 
Op 25 augustus jl. is overleden Truus Roek-
Bakker in de leeftijd van 89 jaar. Truus kwam  

 
uit Noord-Holland, uit Landsmeer, waar ze 
haar jeugd heeft doorgebracht. In 1954 
ontmoette ze Ger Roek in Kootwijkerbroek. 
Truus werkte er als onderwijzeres en Ger 
was dierenarts.  

In 1956 trouwden ze en gingen ze in 
Amsterdam wonen, waar hun dochters 
Marieke en Laurie werden geboren. Met 

 

Op zondag 7 november gedenken 
wij onze dierbare overledenen. 
Wij noemen hun namen en steken 
een kaars aan aan de Paaskaars, 
symbool van het Licht voor de 
wereld.  

 

Op zaterdagavond 6 november 
van 19.00 u. tot 20.00 u.  is er in 
de kerk gelegenheid voor een 
ieder die een dierbare wil geden-
ken om zelf een kaarsje aan te 
steken, in gedachten de naam te 
noemen, in stilte of te luisteren 
naar muziek.  

Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om zelf een kaarsje te komen 
aansteken, laat het ons dan 
weten, dan kunnen wij dat voor u 
doen. Wilt u dat vóór 2 november 
doorgeven aan: 

 

Ds. Hannie van Boggelen, 

tel. 06-25044095 

email  hevanboggelen@gmail.com  

 

Marijke Fomenko  

tel. 06-41662670 of e-mail 
marijkefomenko@hotmail.com 
 

 

mailto:hevanboggelen@gmail.com
mailto:marijkefomenko@hotmail.com
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deze gezinsuitbreiding werd er gezocht naar 
een groter huis en verhuisden ze naar Ab-
coude, waar hun jongste dochter, Annette, 
ter wereld kwam. 

De benoeming van Ger als directeur van het 
Abattoir in Zutphen bracht het gezin naar 
Eefde, waar ze vanaf 1965 kwamen te  

wonen aan de Egginkskamp. 

 

Vanaf het begin dat ze in Eefde woonden, 
hebben zowel Ger als Truus veel vrijwilligers-
werk gedaan. Beiden waren nauw betrokken 
bij de kerk. Truus werd er o.a. coördinerend 
pastoraal ouderling, zorgde voor de bloemen 
in de kerk, bezocht en hielp waar nodig 
gemeenteleden en was bijzonder actief bij 
de rommelmarkt. Met de antiekspullen en 
curiosa wist zij goed de prijzen te bepalen 
t.b.v. het goede doel. In breder verband was 
zij ook actief bij het Vrouwen Zendings 
Thuisfront.  

Ook op maatschappelijk gebied liet zij zich 
niet onbetuigd: ze gaf lessen Nederlands aan 
Turkse vrouwen, was betrokken bij de 
Wereldwinkel en was o.a. vrijwilliger bij de 
Zutphense HAND.  

 

Door de afnemende gezondheid van Ger 
brak er voor hen beiden een moeilijke tijd 
aan. Uiteindelijk werd Ger opgenomen in De 
Borkel in Gorssel. Na een huwelijk van 63

jaar heeft Truus in 2019 afscheid moeten 
nemen van Ger. In de periode hierna namen 
ook de krachten van Truus verder af. Ze was 
enerzijds blij met de aandacht die ze kreeg 
van anderen, aan de andere kant viel de 
coronatijd haar zwaar. Maar ze genoot van 
haar kleinkinderen en sinds dit jaar van haar 
twee achterkleinkinderen.  

 

Vooral dankzij de zorg van haar drie doch-
ters kon ze tot het laatst toe aan de Egginks-
kamp blijven wonen. Stilletjes is zij wegge-
gleden uit onze tijd. In dankbaarheid zullen 
we haar gedenken en vertrouwen wij haar 
toe aan de Eeuwige, waar zij zich geborgen 
mag weten in Gods tijd. We wensen haar 
dochters, de partners, hun kinderen en allen 
om hen heen kracht toe in de tijd die komt. 

 

‘Geborgen in het geheim van liefde, licht en 
vrede, is overleden onze fijne moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder’ schreven 
de dochters op de rouwkaart. In besloten 
kring is Truus begraven op de natuur-
begraafplaats bij haar man Ger. 

 

ds. Hannie van Boggelen 

 

correspondentieadres:  
Vegerinkskamp 37,  
7437 GB Bathmen 
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Het Leerhuis in Gorssel gaat weer van 
start. 
Door corona en het vertrek van dominee 
Daan Bargerbos stopte vorig jaar het Leer-
huis. 
Nu de epidemie enigszins is gaan liggen en 
we allemaal zijn ingeënt vonden enkele 
deelneemsters dat er wel weer eens begon-
nen kon worden. Ik werd gevraagd om het 
voortouw te nemen. Daarom starten we op 
25 oktober weer met het Leerhuis. 
 
We lezen met elkaar uit de ‘Belijdenissen’ 
van Augustinus. We zijn in februari 2019 met 
Boek 10 begonnen. 
 
 

 
 

 
 
 
In de eerste 9 boeken vertelt Augustinus 
over zijn leven en hoe zijn geloof vorm heeft 
gekregen. Het eindigt met de dood van zijn 
moeder Monica, die een belangrijke rol in 
zijn leven speelde. 

 
In Boek 10 gaat hij verder met zijn zoeken 
naar God: “Wat heb ik dan lief, wanneer ik 
mijn God liefheb?” Augustinus is met zijn 
voortdurend vragen steeds in gesprek met 
zichzelf en God. “Voordat ik over u hoorde 
was u nog niet in mijn geheugen, waar heb 
ik u dan gevonden om u te leren kennen?” 
Dan volgt zijn zoektocht op een hele reeks 
plaatsen; hij vindt er God niet.  
Maar dan plotseling: “U was bij mij, maar ik 
was niet bij u ... Geroepen hebt u en ge-

DANK JULLIE WEL! 

 

Lieve leden van de cantorij,  

 

Hoewel ik in verband met mijn ziekte me al als lid van de cantorij had afgemeld, was ik 
toch aangenaam verrast bezoek van Fien te mogen ontvangen. Helaas was mijn 
lichamelijk toestand op dat moment zo slecht, dat ik niet in staat was zelf bij het bezoek 
aanwezig te zijn, en heeft Hannie namens mij de honneurs waargenomen en in 
dankbaarheid de prachtige bos bloemen met kaart in ontvangst genomen. 

Ook de prachtige kaart met de leden van de cantorij staat tussen de kaartenzee. Hartelijk 

dank daarvoor. Ik heb het bijzonder gewaardeerd. 

 

De periode met u en Nico vond ik een hele bijzondere. De inzet van beide partijen om er 
iets van te maken vond ik buitengewoon en dan spreek ik nog niet eens over het 
“klinkende” resultaat. Ik vond het een grandioze prestatie, waar we trots op mogen zijn. 

 

Tot slot wens ik u veel zangplezier met uw nieuwe cantor. Dat u met verve Gods liefde in 
de kerk ten gehore mag brengen. 

 

Wijtse 

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN 
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schreeuwd, door mijn doofheid bent u 
heengebroken ... Ja, u was binnen in mij en 
ik buiten en daar zocht ik u. Onooglijk als ik 
was ...  Uw plaats is overal voor wie u iets te 
vragen heeft ... Ik heb geproefd, en nu hon-
ger en dorst ik naar u ... Pas laat ben ik van u 
gaan houden, schoonheid, oud en toch zo 
nieuw!” 
 
Ook in Boek 11 erkent Augustinus dat hij als 
mens nooit volledig kan kennen en begrij-
pen. Hij zoekt  niettemin verder en stelt vra-
gen over de tijd en Gods eeuwig bestaan. 
Hij beseft met het zoeken van God op een 
bepaalde plaats, dat geen plaats kán zijn, dat 
ook het zoeken van God in de tijd een hach-
elijke onderneming is. “Wat deed God vóór 
de schepping?”  
 
Het is te verwachten dat we verder lezen in 
dit Boek 11 waar Augustinus ingaat op het 
‘wezen van de tijd’. 
We komen op maandag 25 oktober samen 
van 9.30/9.45 uur tot 11.30 uur in De Brink 
bij de kerk in Gorssel. 
 
Vanzelfsprekend staan we open voor nieuwe 
belangstellenden. Bel dan even met mij op 
0575 – 473 114, of mail naar 
j.lodder18@kpnplanet.nl  
 

Hans Lodder 

 

 

Een bijzondere ervaring 
Op 12 oktober was er een bijeenkomst van 
de gespreksgroep 'Dat wat raakt" bij Trix 
Drewes. Voor meer informatie over deze 
gespreksgroep zie Kerkvenster van oktober, 
pag. 22.  

We waren met z'n vijven. Trix had de leiding. 
Na een rondje praten hoe we daar zaten, is 
er geïnventariseerd welke vragen er waren. 
We kwamen tot twee hoofdvragen. De 
gesprekstijd werd verdeeld  

 

Het eerste onderwerp ging over de onmacht 
die je als mens hebt in contact met een erg 
ziek lid van de kerk. We bespraken op welke 
manier we onze onmacht om kunnen zetten 
in iets positiefs. Je moet niet op de stoel van 
de medicus gaan zitten. Alleen dingen doen 
die wel in jouw vermogen liggen. Toen bleek 
dat samen bidden (ook gezamenlijk in een 
kerkdienst) zoveel kracht kan geven dat de 
onmacht wordt omgezet naar een goed 
gevoel. Geweldig was het om te zien dat dit 
de persoon die dit onderwerp inbracht weer 
opgewekt maakte. 

 

Bij het tweede onderwerp werd een maat-
schappelijk probleem besproken. 
Verschillende positieve voorstellen kwamen 
naar voren en aan het eind van de avond 
bleek dat we goed naar elkaar luisterden en 
tot iets concreets kwamen. We bespraken 
ook wat we als kerk kunnen doen. 

 

Ik ging met een blij gevoel naar huis. Goed 
om zo met elkaar te praten en te luiste-
ren.  Ik ben enthousiast over deze 
gespreksgroep. 

Als je meer wilt weten, neem dan contact op 
met Trix (tel. 0575-510512). 
 

Mart Janssen 
 
 

Zullen we focussen 

op wat we goed vinden gaan 
 

Op de positieve punten 

van onze dag en ons bestaan 
 

Kijken naar waar we trots op zijn 

naar wat we hebben bereikt 
 

Naar wie er voor ons is 

en wie, wat ons verrijkt 
 

De wereld wordt wat mooier 

als iedereen zo kijkt. 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
Zevende van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 

 

LIED VAN OPRECHTE VRIENDSCHAP 

De akker kent zijn eigen wetten - 
de zware grond van zorg en zweet, 
het is hem vreemd ons aan te zetten 
tot vriendschap of genegenheid. 
 
De akker kan slechts volheid geven 
als hij bewerkt wordt met ontzag: 
de vrucht waarvan wij kunnen leven 
versterkt ons lichaam, dag aan dag. 
 
Maar vriendschap laat zich zo niet dwingen, 
ze bloeit in vrijheid, zonder plicht. 
Als in de lente eerstelingen 
komt  vriendschap kwetsbaar aan het licht. 
 
Oprechte vriendschap is als water,  
verheldert en verkwikt de geest 
en spoelt het stof af van de dagen 
die zwaar en drukkend zijn geweest. 
 
Oprechte vriendschap vraagt vertrouwen, 
is tegen afgunst scherp gekant. 
De een kan op de ander bouwen, 
zo vindt de geest een geestverwant. 
 
Ik heb toen er sirenes krijsten 
aan jou, mijn vriend in nood, gedacht. 
Dat het gevaar van jou mag wijken. 
Dat onheil jou niet treft vannacht.   
 
 
 
 
 
 
 
René van Loenen,  liedtekst bij het gedicht  “De vriend”  van Dietrich Bonhoeffer - Melodie: Liedboek 275 

 
 

VRAAG 

IS VRIENDSCHAP DE ULTIEME 
VRIJHEID NAAST DE BASIS 
VAN FAMILIE EN ARBEID? 

 

 

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN   -   EXPOSITIE 
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Buiten de stevige muren 
van huwelijk, arbeid en leger 
wil een mens ook vrij kunnen leven 
en toegroeien naar de zon. 
 
Fragment uit het gedicht  “De vriend” van Dietrich Bonhoeffer
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Herdertjestocht 2021   
 

Op zondag 19 december a.s. organiseren wij 
alweer de tiende Herdertjestocht, rondom 
de Protestantse kerk in Gorssel. Een jubile-
um!  
 

 
 

Vanzelfsprekend met inachtneming van de 
RIVM-richtlijnen streven we naar een Her-
dertjestocht van ongeveer 2 km door Gors-
sel, traditioneel verlicht met circa 1000 
lichtjes, met onderweg muziek en diverse 
scènes uit het kerstverhaal, waarbij natuur-
lijk ook Maria en Jozef met het kindje Jezus

 

 

 

in de kribbe te bewonderen zijn. 

Aan het welslagen van deze activiteit dragen 
traditioneel tientallen vrijwilligers bij. Voor 

de toekomst van onze gemeentes zijn ver-
binding en elkaar ontmoeten belangrijke 
thema’s. Daarom doen we graag een oproep 
aan de gemeenteleden in Eefde, om samen 
een succes van deze tiende editie te maken.  

 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Open 
dan deze link om uw wensen en mogelijk-
heden kenbaar te maken.  

Leest u dit artikeltje op papier en wilt u zich 
aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een 
mailtje naar  

Sandra Goulmy: s_goulmy@hotmail.com of  

naar Wilma Makkink: t-walle@hetnet.nl    

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact 
met u op. 

 

 

Namens de werkgroep Herdertjestocht, 

Ida Jager 

https://forms.office.com/r/yYRwr0uU3a 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

De Nieuwe Bijbelvertaling: NBV21 
 

Wellicht heeft u het meegekregen. Op 
woensdag 13 oktober is er een nieuwe 
versie uitgekomen van de bijbel, de NBV21. 
Het eerste exemplaar is overhandigd aan  

koning Willem-Alexander. 

Volgens de recensies is deze uitgave "een 
meer zorgvuldige en nauwkeurige versie van 
de NBV uit 2004", die "op bepaalde punten 
beter aansluit bij de traditie en meer bijbel-
getrouw is geworden". Ook onze gemeente 
heeft deze vernieuwde kerkbijbel van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  
mogen ontvangen. 
 

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe 
Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. De afgelopen 
jaren (van 2016 tot 2020) is die vertaling 
vers voor vers getoetst aan de bronteksten. 
De conclusie was dat de NBV een solide 

 KERK & SAMENLEVING 

 DIVERSE BERICHTEN 

https://forms.office.com/r/yYRwr0uU3a
mailto:s_goulmy@hotmail.com
mailto:t-walle@hetnet.nl
https://forms.office.com/r/yYRwr0uU3a
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bouwwerk was, dat de toets der kritiek 
dikwijls met glans doorstaat. Maar toch viel 
er veel te verbeteren. “We hebben ruim 
twintigduizend kwesties bekeken. Daar 
zaten ook alle suggesties van lezers tussen. 
In zo’n twaalfduizend gevallen hebben we 
iets aan de vertaling veranderd (eerbieds-
hoofdletters niet meegeteld). We hebben 
stap voor stap gewerkt aan een vertaling die 
al het goede van de NBV combineert met 
alles wat nog beter kon. Het resultaat: een 
vertaling die vertrouwd voelt én als nieuw”, 
aldus een woordvoerder van het Bijbel-
genootschap. Het is de eerste keer dat een 
vertaling reacties van duizenden bijbellezers 
heeft meegenomen. Een van de opvallende 
veranderingen is dat de hoofdletters zijn 
teruggekeerd bij verwijzing naar God. Een 
ander voorbeeld: als in de brontekst het-
zelfde woord werd gebruikt, is in de verta-
ling ook hetzelfde woord gebruikt, waardoor 
je met één oogopslag kunt zien waar het in 
een passage om gaat.  

 

Voor meer achtergrondinformatie zie: 
https://nbv21.nl/over-de-nbv21 
 

 

 

Een stukje geschiedenis over onze 
kerkgemeenschap 
 

Onlangs verscheen op de  website, 
GereformeerdeKerken.info, het historisch 
overzicht betreffende de voormalige 
Gereformeerde Kerk te Eefde-Gorssel. 
Bijgaand treft u de link naar het verhaal aan. 

 

Met een hartelijke groet, 

namens het redactieteam van 
GereformeerdeKerken.info 

G.J. Kok - Groningen 

 

https://gereformeerdekerken.info/2021/09/
30/de-gereformeerde-kerk-te-eefde-gorssel-
1/ 

Een stap verder in de verduurzaming 
van de wereld: verslokaal 24 uur 
open in Eefde 
Burgerboerderij De Patrijs (Hengeloseweg in 
Vorden) is bezig met de transitie van een 
gangbare melkveehouderij naar een 
gemengde, ecologische, natuurinclusieve 
burger-boerderij (www.depatrijs.eco). 

Versproducten van de eigen boerderij en 
van natuurinclusieve boeren uit de directe 
omgeving worden verkocht in een aantal 
verslokalen. Vóór 4 september waren er al 
verslokalen aan het Jebbink in Vorden en 
aan het Vispoortplein in Zutphen. 

 

 
 

Vóór de opening van het verslokaal in Eefde 
op 4 september op het Sintpietplein, naast 
bloemenzaak Bloem&Meer, zijn we druk 
bezig geweest met de verbouwing en het 
folderen in Eefde. Bij de opening bleek al dat 
er grote interesse was voor het kopen van 
producten in het verslokaal. Inmiddels zijn er 
bijna 200 leden in Eefde. Biologische pro-
ducten die o.a. te verkrijgen zijn: groente, 
fruit, verse zuivel, brood, kaas en vlees. 

 

 

https://nbv21.nl/over-de-nbv21
https://gereformeerdekerken.info/2021/09/30/de-gereformeerde-kerk-te-eefde-gorssel-1/
https://gereformeerdekerken.info/2021/09/30/de-gereformeerde-kerk-te-eefde-gorssel-1/
https://gereformeerdekerken.info/2021/09/30/de-gereformeerde-kerk-te-eefde-gorssel-1/
http://www.depatrijs.eco/
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Je kunt zeven dagen per week bij de vers-
lokalen je boodschappen doen: wanneer je 
maar wilt dus! 
 

Om toegang tot de verslokalen te krijgen, 
moet je lid worden van de boerderij voor 

€ 5, per jaar. In een app wordt geregistreerd 
welke boodschappen gekocht zijn en aan het 
begin van de volgende maand worden de 
boodschappen van je rekening afgeschre-
ven. Mensen die geen mogelijkheid hebben 
om een app te installeren op hun telefoon, 
kunnen contact opnemen met Manuela van 
De Patrijs, contactgegevens zie hieronder. 
Wanneer u meer informatie wilt of niet goed 
weet hoe het werkt, dan kunt u elke woens-
dag van 19.30 tot 20.30 uur langskomen in 
het verslokaal. Dan kunt u een persoonlijke 
uitleg krijgen. Een extra inloopmogelijkheid 
is er op zaterdag 27 november van 14.00 tot 
15.30 uur. Ook kunt u voor vragen terecht 
bij het Ledencontact:  

Manuela Koogje, manuela@depatrijs.eco, 
0575-743710. 
 
Mart Janssen 

 
 

Maal met een verhaal 
De kookdominee komt naar Harfsen 
 
Samen koken en eten zorgt voor verbinding. 
De bijbel is natuurlijk geen kookboek, maar 
er wordt wel heel veel in gegeten.  Voor 
deze eerste keer van Maal met een verhaal 
hebben we kookdominee Han Wilmink uit-
genodigd, die samen met ons gaat koken, 
eten en vervolgens neemt hij ons mee op 
een culinaire reis langs bijbels geïnspireerde 
gerechten. 
Er is plek voor 25 - 50 eters. 
En we hebben zeker nodig: 12 kokers, en 
maximaal 18. 

 
Opgeven graag uiterlijk vrijdag 19 
november 
 

 
Wat kunt u verwachten:   ontvangst met 
bijbelse hapjes en aperitief, een kijkje op de 
Oosterse markt. 
Als u ook komt koken: kookgroepjes maken, 
receptuur bekijken, aan de slag o.l.v. Han 
Wilmink. 
Aan Tafel! Tijdens een heerlijk 5 gangendiner 
trakteert Han ons op gekruide verhalen, 
achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, 
Joodse tradities, symboliek van de maaltijd, 
anekdotes… Het wordt u allemaal smakelijk 
opgediend! 
De ingrediënten zijn zoveel mogelijk van 
biologische oorsprong en duurzaam. 
Na afloop gaat u naar huis met een schat 
aan nieuwe smaken en ervaringen.  
 
Han Wilmink is predikant in Wezep, en  
auteur van het boek Bijbels culinair (5e her-
ziene druk) en Koken met Passie (2009),  
Aan tafel! Koken met groepen. En in 2015 
verscheen over keuken en cultuur van de 
Amish: De smaak van de Amish. 
 
Datum en plaats: Ons Gebouw, vrijdag 

26 november 
Aanvang kokers: 16.00 uur  
Aanvang maaltijd: 19.00 uur (afsluiting 

ongeveer 22.00 uur) 
Kosten: € 25  p.p. (incl. 2 glazen goede wijn) 
 

Ook mensen uit Eefde zijn van harte welkom! 

Info en opgave:  Anneke Hogenhout 
annekehaaksmanhogenhou@online.nl 

 

mailto:manuela@depatrijs.eco
mailto:annekehaaksmanhogenhou@online.nl
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In een vorig kerkvenster zag Tanja van ’t Veld een gedicht van Homme Krol voorbij komen. 
Zij werd hierdoor geïnspireerd. 
 

 

 

Toekomst 
 

Hoe durven we onszelf een toekomst te beloven 

In een wereld vol leed en onechtheid 

Die onze zintuigen verleidt 

Zegt: ”Pluk de dag, laat je plezier niet roven” 

 

Gods Woord is eeuwig, troost voor al het lijden 

Beloftes, profetieën, geschreven in Zijn Boek 

Ons kennen is beperkt, maar God kent alle tijden 

Heeft in hemelse gewesten legioenen engelen die strijden 

Belooft: ”Ik laat mij vinden, door ieder die Mij zoekt” 

 

Hij zal met Zijn Geest in ons binnenste leven 

Uitstorten Zijn Geest op alle vlees 

Wellicht zullen gebouwen het begeven 

Maar ogen zullen opzien, naar Christus die verrees 

 

Genezing en bevrijding, vervulling en aanbidding 

Een machtig werk is gaande op deze aard 

Jezus vertroost en voorziet de enkeling 

Smelt ze samen tot een leger 

Samen zijn we veel meer waard 
 

 

 

Tanja van ‘t Veld 
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Inleverdatum kopij redactievergadering nietploeg  

ma  15  november 18 november 25 november 
ma    6  december   9 december 16 december 

  

 

 
 

 

 

 

   

di    9 november Dat wat raakt, gespreksgroep 19.30 uur 

ma  10 november Kerkenraad 19.30 uur 
do  18 november   Gespreksgroep “Geloven op de tast”, ds. D. van Doorn, 

10.00 uur, Goedhartkamer 
za  20 november Kledingactie:  inleveren van 10-12 uur, hal van de kerk 

do  25 november Vrouwen in de bijbel, ds. H. van Boggelen,  
20.00 uur, Goedhartkamer 

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 

          ACTIVITEITEN-AGENDA               november 2021 

Data Kerkvenster 


