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

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 

 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

Mw. R. Simonis (ouderling)              474393  of  06-30957121    
Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                  517499 

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

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  

: bolinakeukenmeester@hotmail.com          06-25516989 
_________________________________________________________ 

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

: ritasim1@hotmail.com                                 of  06-30957121                                         
 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink         06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Cantor:  Mw. A. Touwen               06-30716472              

: alyde.touwen@gmail.com  
 

Organist:  Dhr. R. Smit                                      06-21597949 

 

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

 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

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

 

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

Telefonisch te bestellen en af te spreken                    542430 

 

 

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

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

Verjaardagsfonds                                                    06-12658924 

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

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

Contact: kerkenraad/afstemming taakgroepen 

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

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

: joopgerda@hotmail.com 
 

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

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

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

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale            511819 

: ledenadministratie@pgeefde.nl                    
_________________________________________________________ 

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

: hommekrol@kpnmail.nl 
 

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

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

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

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

November  2022 
 

Van de redactie 

 

De overweging in dit nummer gaat over Troost.  

 

Op 6 november noemen we in de kerk nog een keer  

de namen van de mensen die overleden zijn dit jaar. 

Op heel veel manieren kan het je troosten als mensen  

zich met elkaar verbonden weten door een bezoekje,  

een kaartje of gewoon even je hand vasthouden. 

 

Probeer te luisteren naar wat op dat moment het beste is. 
Soms is gewoon luisteren de beste optie. 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

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

 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Gert Kale 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 
kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

Dupliceren: 

mw. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. J. te Linde 

: 517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 
kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij  kunt u tot uiterlijk  
maandag 14 november  20.00 uur 
sturen naar: 

 
kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag  17 november  9.30 
uur, Goedhartkamer 

 

Nieten / distributie:  

donderdag 24 november 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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In de maand november worden, hetzij op 
Eeuwigheidszondag, hetzij op de zondag 
rondom Allerheiligen en Allerzielen de 
namen genoemd van degenen die in het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Een 
emotionele zondag, maar wel een zondag 
die troost kan bieden aan de 
nabestaanden. Het kan je troosten de 
naam van je geliefde nog een keer hardop 
te horen, een kaarsje aan te steken, het 
hartje, kruisje of anderszins mee naar huis 
te krijgen wat de afgelopen tijd op het 
gedachtenispaneel in de kerk een plaats 
heeft gehad.  
Hopelijk zijn er meer momenten dat u als 
nabestaande troost ontvangt in de vorm 
van een bezoekje, kaartje, telefoontje of 
zomaar iemand die je vastpakt, je hand 
vasthoudt. Iemands handen vastpakken 
kan troostend zijn. Als ik met mensen bid, 
pak ik, als de omstandigheden daarnaar 
zijn, vaak iemands handen vast als teken 
van verbondenheid, van troost. 
 
Troosten is niet tijdens een bezoekje 
steeds vertellen over een vriend, je tante, 
troosten heeft vooral met luisteren te 
maken.  
Troosten is ook niet vervallen in 
goedbedoelde opmerkingen, die erop neer 
komen dat het erger kan, dat het dus 
meevalt, want het valt voor degene op dit  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Over troost 
 
 
 
 
 
 
 
moment niet mee, misschien over een  
paar jaar wel, maar nu niet.  
Troosten is luisteren, er voor de ander zijn, 
het is vragen naar kostbare, dierbare 
herinneringen of ze samen ophalen als je 
de overledene goed gekend hebt. 
Troosten is de tijd nemen, de telefoon op 
stil en opgeborgen. En misschien kan je 
dan, zonder opdringerig te zijn, wijzen op 
Jezus die Trooster voor mensen wil zijn, 
voor alle mensen wie ze ook zijn, hoe hun 
leven ook gelopen is. Hij weet immers wat 
lijden is, Hij liet in zijn leven zien wat 
troosten is, met echte warme aandacht 
voor hen die het nodig heeft. In zijn 
voetspoor mogen we gaan op weg naar de 
ander. 
 
 

 
Hubertien Oostdijk-van 
Andel 
Predikant Protestantse 
Gemeente Steenderen 
en Bronkhorst. 
 
Reageren?   
 

 
h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl  
 

OVERWEGING                       WOORD UIT DE REGIO        

 

            

OVER   TROOST  

mailto:h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl
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U kunt de kerkdiensten via internet live ontvangen en terug kijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienstgemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl. Ook daar kunt 
u de uitzending aanklikken en de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 

 

Datum en tijd 

 

6 november     10 uur 

 

13 november        10 uur 

 

20 november     10 uur 

Voorganger Ds. H. van Boggelen 

Deventer  

Dhr. J.W. Hengeveld 

Almen 

Ds. H. Nekeman 

Olst 

Bijzonderheden Gedachtenisdienst 
overledenen 

koffieconcert dankdag 

Kleur groen groen groen 

1e Collecte 

Diaconie 
Voedselbank Zutphen Stichting de Besorhoeve Kerk in Actie, Pakistan 

2e Collecte CvK Plaatselijk Pastoraat  Taakgroep Ontmoeting, 
Inspiratie en Leren 

Verwarming kerk 

Autorijdienst J. Bosma  

06 44500157 

J. Strijker  

06-21940742 

Z. ter Mul  

517866 

Koffiedienst T. en H. van ’t Veld 
Y. Groeneveld 

A. Wichers, H. 
Doevendans,  H. Krol 

J. Hogenkamp, J. Bosma 
H. van Oene 

   

 

Datum en tijd 

 

27 november    10 uur 

  

Voorganger Ds. J. Jansen 
Schoonhoven 

  

Bijzonderheden Dienst van schrift en 
tafel in Eefde samen 
met Gorssel/Epse 

M.m.v. cantorij   

Advent 1 

  

Kleur paars   

1e Collecte 

Diaconie 
Kerk in Actie, 
adventscollecte 

Colombia, Onderwijs 
voor werkende 
kinderen. 

  

2e Collecte CvK Beeld en Geluid   

Autorijdienst H. Slurink  

515446 

  

Koffiedienst K. Grotentraast,  

B. Aalderink, P. Zoerink 

  

 

 

   

 

 

 DIENSTEN IN DE  ONTMOETINGSKERK                                   november  2022                                          

http://www.pgeefde.nl/
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         Oecumenische middagpauze-diensten 

 Elke donderdag 12.15-12.30 uur 

 Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 

 03-11-2022  Ds J. Boer  

         10-11-2022  Pastor V.T.T. ten Bruin   

         17-11-2022  Ds mevr. I. Pijpers  

         24-11-2022  Ds W. Stolte 

  

          

 Dienst in Het Spijk                 Diensten in de Borkel op zaterdag 16.00 
uur       Geen opgave 

1e maandagmiddag van de maand    

7 november     Mw. Kuperus    De Lunette, Coehoornsingel 3 
       elke vrijdag 15.30 uur        Geen opgave 

 

 

 

 

 

 
 

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 

 

AAN TAFEL 
 

Dit is het jaarthema van de PKN.  
In het kerkblad zag ik dat er wel een 
verhaal inzat. 
Ik ga het over een verhaal hebben dat ik 
vorig jaar onder ogen kreeg van Marjolijn 
en ze vroeg mij of ik een familie Kamphuis 
uit Eefde kende die in de oorlog een 
schildersbedrijf had. Ze had in een blad uit 
Maassluis een onderduikverhaal van Daan 
de Heer (1919 - 2009) gelezen.  
Inderdaad ik heb mijn vader wel eens 
horen spreken over een onderduiker Daan 

de Heer. Indien er personen zijn die 
interesse hebben in het hele verhaal dan: 
https://wo2maassluis.tumblr.com/post/
649435579647508480/oorlogsdagboek-
van-een-sluizer. 
 
Ik begin zomaar midden in een verhaal en 
we komen allemaal bekende namen 
tegen. Vanaf hier volg ik de letterlijke tekst 
uit het verhaal.  
 

AAN TAFEL 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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“Een getrouwde zuster van Holleman was 
uit Oolgentsplaat naar Eefde geëvacueerd 
en woonde in een huis van de familie 
Kamphuis. Deze familie was zeer ijverig in 
de ondergrondse. Een Christen van de 
daad en een buitengewoon goed mens 
was Kamphuis, vader van dertien kinderen. 
Hij wist mij te plaatsen bij een van zijn 
personeelsleden, terwijl ik dan als schilder 
bij hem kon werken, zij het voorzichtig en 
waar mogelijk. Dat was een 
prachtoplossing. Ik kreeg weer een 
aangepast en uiteraard vals 
persoonsbewijs. Mijn adres zou luiden 
Dortsedijk 60 Almen. Ik heb het nooit 
gezien. Kennelijk was het zo 
natuurgetrouw, dat bij controle door een 
landwachter (een Hollandse verrader in 
dienst van de vijand) hij mij liet gaan. 
Na verloop van tijd was ik meer in het 
gezellige gezin van de familie Kamphuis 
dan op mijn onderduikadres. Het duurde 
dan ook niet lang of er werd een plaatsje 
gevonden bij Kamphuis. Er waren er al 
zeventien, Vader, Moeke, dertien kinderen 
en twee schoonzoons/onderduikers.  
Nooit heb ik zo’n ideaal gezin ontmoet.  
Pa en Moeke Kamphuis bleken mensen uit 
één stuk met een sterk geloof. 
Naar de kerk gaan was er al lang niet 
meer bij, omdat dat een ideale plaats 
bleek te zijn voor invallen van de Duitsers 
op zoek naar onderduikers en ontsnapte 
gevangenen. Ondertussen ging het 
afschieten van V1’s onverminderd door. 
Zoals in elk gezin, was er natuurlijk ook in 
het gezin Kamphuis weleens wat. Dan riep 

Moeke (want Kamphuis was overdag 
natuurlijk veel op pad) de jongen of het 
meisje apart en werd onder vier ogen de 
zaak uitgepraat. 
Moeke ging aan tafel voor, als Kamphuis 
er niet was, als een moeder in Israël. 
Hoewel er veel gelachen werd en beiden 
goed mee konden doen, was er veel gezag. 
In tegenstelling tot het westen hadden we 
geen honger. Stamppot (bordenvol) en 
rogge pap en roggebrood waren vaste 
onderdelen op het menu” 
 
Nog een aardige anekdote uit de 
verhalen. 
“Kamphuis moest voor de glasvoorziening 
meermalen bij de Ortskommandant 
wezen. 
Voor de deur bleek men bezig te zijn 
fietsen te vorderen en zetten die dan in de 
tuin van de Ortskommandantur. Toen 
Kamphuis daar aankwam stond een hem 
bekende vrouw te jammeren, dat haar 
fiets was afgenomen, die zij niet kon 
missen. Kamphuis, een man van de daad 
nam de fiets van de vrouw uit de tuin, 
wachtte tot de man de andere kant 
uitkeek en gaf de vrouw de fiets terug. 
 
Het ‘mooie’ verhaal gaat over mijn 
grootouders, Hendrikus Kamphuis (1896) 
en Berendina Aleida Menkveld (1896). 
 
Henk Kamphuis  
(Kleinzoon Hendrikus Kamphuis) 
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Na tien dagen weggeweest te zijn vond ik begin oktober tussen mijn post het 
Kerkvensternummer van oktober, voor mij gedeeltelijk nieuw omdat ik de 
redactievergadering niet had meegemaakt. Ik ontdekte dat ik had vergeten het recept van de 
linzensoep, dat mij door Gorssel was gevraagd ook in Kerkvenster op te nemen, had vergeten 
door te geven. Gelukkig krijg ik nu een tweede kans, door de rubriek die Marijke Fomenko 
vorige keer is gestart. Daarom voor de rubriek “Aan Tafel”-  ervaringen hierbij alsnog het 
recept voor deze heerlijke herfstsoep. 

Maps Adriaanse 

 

Recept rode linzensoep 

Tijdens de zaterdag van het startweekend met als thema "Aan 
tafel" is een aantal deelnemers aan het werk geweest voor de 
lunch zondag. 

De linzensoep is daar zo in de smaak gevallen dat enkele 
kerkleden gevraagd hebben om het recept, met het verzoek of het 
in het kerkvenster geplaatst kan worden. 

Daarom hierbij het recept. 

Recept – Rode linzensoep voor 6 personen 

Benodigdheden: 

Rode linzen                          300 gram 

Uien                                            2 stuks 

Knoflook                                    4 teentjes 

Winterpeen                               1 stuks 

Groentebouillon                       1 liter 
Laurierblaadjes                         2 stuks 

Korianderpoeder                      1 theelepel, 
zo nodig wat extra naar smaak toevoegen. 

Komijnpoeder                     1 theelepel, zo 
nodig wat extra naar smaak toevoegen. 

Peper ( zwart)                      1 theelepel, zo 
nodig wat extra naar smaak toevoegen. 

Citroen                                   halve citroen 

Olijfolie                                  1 scheutje 

Vergiet of zeef                      1 stuk 

 

Bereiding 

Spoel de linzen af in een vergiet of zeef. Was of schil de wortel, maak de uien en de knoflook 
schoon. 

Snijd de uien, de wortel en de knoflook in kleine stukjes. 

Verhit de olijfolie in de pan en smoor de uitjes in 5 minuten glazig. 

Voeg gesneden wortel en knoflook toe en laat het meebakken in 2 minuten, voeg dan het 
gedroogde korianderblad (fijn) en de komijnpoeder toe naar smaak, alles goed omscheppen 
en kort meebakken. 

Voeg de bouillon en de linzen toe en breng alles aan de kook, voeg het laurierblad toe. 

Goed blijven roeren om te voorkomen dat de linzen aan de bodem vastkoeken. 

Boen een citroen goed schoon, snijd hem half door en voeg toe aan de bouillon, alles 
zachtjes 

20 tot 30 minuten laten koken (blijven roeren). 

Na een half uurtje moet de soep klaar zijn. 

Haal de citroen en laurierblad eruit, op smaak brengen met zwarte peper en zeezout. 

Eet smakelijk. 
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Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 29 september 2022 
 
Verwarmingsinstallatie 
In de vergadering van 29 september is de 
kerkenraad akkoord gegaan met de 
uitgaven voor een nieuwe 
verwarmingsinstallatie. Voordeel van de 
nieuwe installatie is o.a. dat deze 
efficiënter is en minder geluid geeft. De 
verwachting is dat er een behoorlijke 
verlaging van het gasverbruik zal zijn. De 
kerkenraad is de kerkrentmeesters 
dankbaar dat ze goed hebben uitgezocht 
wat de beste keuze is. 
 
Grond diaconie in erfpacht 
De diaconie heeft besloten om het stuk 
grond dat ze heeft, per 1 januari 2023 in 
erfpacht te geven aan iemand die er 
ideeën voor een voedselbos en pony-
/paardrijden voor minderbedeelden zou 
willen verwezenlijken. Voordelen zijn dat 
het veel meer inkomsten oplevert per jaar,  
 

 
dat de diaconie niet meer de 
verantwoordelijkheid heeft als er iets met 
de grond gebeurt wat niet kan en dat het 
past bij duurzaamheid. En het biedt 
mogelijkheden voor onze doelstelling 
‘verbinding met het dorp’. 
 
Jaarrekening 2021 College van 
Kerkrentmeesters 
De jaarrekening 2021 is vastgesteld. Elders 
in dit blad leest u hoe u deze kunt inzien. 
 
Collecterooster 2023 diaconie 
Het gezamenlijke collecterooster 2023 van 
de diaconieën van Gorssel/Epse en Eefde 
is vastgesteld. Bij de werelddoelen wordt 
steeds het Kerk in Actie-rooster gevolgd. 
Op 29 januari zal het nieuwe project 
geïntroduceerd worden. 
 
Gera Janssen-Ebbekink 

KERKENRAAD 

 
 
Nieuws uit de gezamenlijke 
kerkenraadsvergadering  
 
Op 6 oktober jongstleden hebben de 
beide kerkenraden weer gezamenlijk en in 
goede sfeer vergaderd.  
Een ingelast agendapunt kwam van de 
taakgroep Beheer (Gorssel/Epse) en het 
College van Kerkrentmeesters (Eefde). 
Deze verwachten door de zeer sterk 
stijgende energiekosten, en daarmee 
samenhangend een mogelijk lagere 
opbrengst van Actie Kerkbalans, een 
behoorlijk tekort op de gezamenlijke 
begroting 2023. 

 
 
 
 
 
 
Deze begroting, met daarin opgenomen 
salarissen voor twee kerkelijk werkers, 
gaat niet goedgekeurd worden door het  
Classicaal College voor de Behandeling van 
Beheerszaken. (CCBB) We zullen moeten 
bijsturen. 
De volgende voorstellen worden aan de 
kerkenraden voorgelegd: 

 Gedurende de wintermaanden (tot 
en met maart) om-en-om 
gezamenlijk kerken; hiermee wordt 

KERKENRAAD 
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meteen ook op de personele 
kosten bespaard.  

 Basiswaarde verwarming omlaag 
brengen. Minimumtemperatuur is 
12 graden, vanwege het behoud 
van gebouwen, orgels en piano’s. 

 Werven van de kerkelijk werkers 
uitstellen tot opbrengst Actie 
Kerkbalans bekend is, dus maart 
2023. Dan is er ook weer actuele 
informatie over energietarieven. 

 In maart verschillende scenario’s 
voor de lange termijn opstellen. 

 
Na een vragenronde en toelichting keuren 
de kerkenraden de voorstellen goed, 
waarbij enkele kanttekeningen worden 
gemaakt.  
Het om-en-om kerken gebeurt alleen 
wanneer dat haalbaar is qua kerkgemeen-
schap-zijn. Te denken valt aan de 
gedachtenisdiensten, die houden we in 
het eigen gebouw.  
Beheer zou ook na kunnen gaan of 
verhuur (vanzelfsprekend met energie-
opslag) nog rendabel is, en wat de 
uiteindelijke besparing is. 
Besloten wordt een aangepast 
dienstenrooster op te stellen m.i.v. 16 
oktober, waarbij rekening wordt 
gehouden met bijzondere 
omstandigheden. 

 
 
 
 
 
 

Verder is het werkplan van de nieuwe 
predikant aan de orde gekomen. 
In het werkplan wordt uitgegaan van 27 
preekbeurten in 2023. Daarbij is rekening 
gehouden met één dag ouderschapsverlof 
per week. Ds. Gertjan de Pender wordt 
zoveel mogelijk ingepland in gezamenlijke 
diensten.  
Het definitieve werkplan, met 
urenverdeling over de werkvelden, moet 
in de gezamenlijke kerkenraad van 17 
november goedgekeurd worden. 
Overigens vindt jaarlijks een jaargesprek 
met de predikant plaats. Daar komt het 
werkplan ook aan de orde, wordt 
geëvalueerd en wordt besproken wat de 
gemeente(n), predikant, andere 
professionals en de kerkenraad van elkaar 
nodig hebben. 
 
Tot slot is er uitvoerig gesproken over de 
introductie van de predikant en de 
intrededienst en wie dit gaan organiseren. 
Dus wie weet wordt hiervoor nog een 
beroep op u gedaan. De intrededienst 
staat gepland voor 22 januari 2023! 
 
Nog even terug naar het begin van dit 
bericht: thuis treft u waarschijnlijk ook 
maatregelen nu de verwarming een 
graadje (of wat) lager gaat. Dat geldt voor 
de vieringen in de kerk ook. Neem gerust 
een fleecedekentje of plaid mee. Of twee, 
ook voor de buurman of buurvrouw. 
 
Gera Janssen-Ebbekink 
Ava van Baaren 
 

 
              
    
 
 
 

Ds. Gertjan de Pender en zijn gezin  
Foto: Toos van ‘t Veld 
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Verslag gemeente-gesprek 16 oktober 2022 
 
Trix Drewes, voorzitter van de kerkenraad 
van Eefde vertelt dat in Eefde regelmatig 
na de kerkdienst een gemeentegesprek 
wordt gehouden waarin de kerkenraad de 
gemeenteleden bijpraat over de zaken die 
spelen en gemeenteleden kunnen 
vertellen wat hen bezig houdt. Er is nu 
voor het eerst een gezamenlijk 
gemeentegesprek van Eefde en 
Gorssel/Epse. Dit gemeentegesprek zal 
voornamelijk gaan over de te nemen 
maatregelen in verband met de hoge 
energiekosten. 
Henk Datema legt namens het College van 
Kerkrentmeesters van Eefde en de 
taakgroep Beheer van Gorssel/Epse uit dat 
zij na de alarmerende berichten over de  
hoge energiekosten hebben bekeken hoe 
de begroting 2023 er uit gaat zien. De 
energiekosten bedroegen in Eefde ca. 
10.000 euro per jaar en in Gorssel 
ca.13.000 euro. We moeten nu fors 
hogere prijzen gaan betalen. Vooralsnog 
moeten we uitgaan van een 
verviervoudiging van de energiekosten, 
terwijl ook rekening moet worden 
gehouden met een daling van de 
inkomsten met 15%. Als je alles 
samenneemt, zou je voor beide 
gemeenten uitkomen op een tekort van 
meer dan een ton. Bij dit tekort is nog 
geen rekening gehouden met de kosten 
van de voor drie jaar geplande kerkelijk 
werkers waarvoor het eigen vermogen zou 
worden aangesproken. Een dergelijk 
tekort is niet reëel en zou ook geen 
goedkeuring krijgen van  het College voor 
de behandeling van beheerszaken van de 
Classis. Daarom is besloten om vanaf 
heden om en om te gaan kerken en ook 
om het besluit voor de werving van 
kerkelijk werkers uit te stellen tot maart 
volgend jaar. Dan zal de situatie en de 
opbrengst van de aktie kerkbalans 
opnieuw gewogen worden. Ik verwijs ook 

naar hetgeen daarover geschreven is in 
het verslag van de gezamenlijke 
kerkenraadsvergadering van 6 oktober, 
dat ook in dit blad staat. 
 

Na deze uitleg worden enkele vragen 
gesteld. 
Een van deze vragen is of er in Eefde ook 
sprake is van verhuur. Daarop wordt 
gezegd dat in Eefde de baten naast de 
actie Kerkbalans bestaan uit de 
opbrengsten van de antennes op de 
kerktoren en de parkeerplaats. Er is niet 
veel verhuur. In Gorssel komen de baten 
naast de actie Kerkbalans van de 
zalenverhuur en de stichting Memento 
Mori. Daar staan in Gorssel wel weer 
kosten van een koster/beheerder 
tegenover. Eefde heeft geen betaalde 
koster.  
Een andere vraag is of er ook een tekort 
zou zijn als er geen hogere energiekosten 
zouden zijn. Het antwoord is dat dat het 
geval is door een te verwachten 
vermindering van de kerkelijke bijdragen 
en door de lagere huuropbrengst van de 
pastorie in Eefde omdat de predikant daar 
komt te wonen. 

Gevraagd wordt of de koster van Gorssel 
ook werkzaamheden in Eefde zou kunnen 
gaan doen. Daar wordt inderdaad over 
gesproken. Ook met andere betaalde 
krachten (organisten en cantor) zal 
worden gesproken over de gewijzigde 
situatie. 
Opgemerkt wordt dat het om en om 
kerken ook als voordeel heeft dat het 
goed is voor de samenwerking tussen 
beide gemeenten.  

Een gemeentelid verwoordt de 
teleurstelling over het uitstel van de 
werving van de kerkelijk werkers, terwijl 
ook al vertraging is opgelopen door 
corona. “We hebben in de toekomstvisie 
met elkaar tien punten geformuleerd om 
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meer leven in de brouwerij en 
vernieuwing te krijgen. We zouden toch 
gewoon uit ons eigen vermogen de 
kerkelijk werkers moeten kunnen 
betalen”, zo wordt gesteld.   

Trix geeft aan dat ook de kerkenraad heel 
teleurgesteld is en dat geldt niet minder 
voor de wervingscommissier. Eduard 
Groen, voorzitter van de 
wervingscommissie, stelt dat men inzag 
dat je voor deze begroting geen 
toestemming zou krijgen vanuit de 
landelijke kerk. Wel kan er ook nu creatief 
gekeken worden wat er alvast kan 
gebeuren ter voorbereiding op wat we 
willen realiseren, ook zonder kerkelijk 
werkers, met beperkte middelen en 
beperkte inzet samen met ds. Gertjan de 
Pender. Men moet daarbij bedenken dat 
de kerkelijk werkers de gemeenteleden 
zouden helpen en toerusten om zelf de 
speerpunten uit te voeren. Na drie jaar 
zouden we het überhaupt zelf moeten 
kunnen. 
Er wordt gevraagd of het vervoer naar de 
andere gemeente goed geregeld kan 
worden zodat iedereen de mogelijkheid 
heeft om elke week naar de kerk te gaan. 
Dit zal opgepakt worden. 
Tot slot meldt Trix Drewes dat de 
kerkenraad blij is met het werk van de 

kerkrentmeesters en de goede 
samenwerking binnen de kerkenraden. Ze 
maakt ook melding van een 
binnengekomen mail van een gemeentelid 
met de vraag of is nagedacht over het 
gebruik van de kerk voor andere 
doeleinden en dat de kerkenraad er 
aandacht voor moet hebben hoe het is 
voor ds. De Pender dat hij nu niet in een 
team met zijn werk gaat beginnen. Daar 
heeft de kerkenraad zeker aandacht voor. 
Hij moet niet overvraagd worden. Er is al 
meerdere keren met hem overlegd. Van 
belang is het om met elkaar een goed 
werkplan vast te stellen voor de predikant. 
Daarin moeten duidelijke keuzes worden 
gemaakt.  

Trix deelt ook nog mee, dat de dienst 
waarin ds. De Pender  intrede doet in onze 
gemeenten plaatsvindt op 22 januari.  

Ds. Loes Kraan uit Apeldoorn zal  

ds. De Pender aan onze gemeenten 
verbinden. Zij is behalve consulent in 
Eefde sinds kort ook consulent in 
Gorssel/Epse. 

Trix bedankt iedereen voor het meedoen 
aan het gesprek en ieders inbreng. 
 

 

Gera Janssen-Ebbekink, scriba

 

 

 
 
 
 
 
“Ik geloof in 
een kerk 
voor 
iedereen’’ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nog geen week na het warme 
welkomapplaus in de kerk van Gorssel 
spreek ik dominee Gertjan de Pender thuis 
in Varsseveld. In een sober en functioneel 
ingerichte woonkamer komt hij minzaam 
laconiek over, vlot formulerend.  
Hier zit dus de omdenker (uit de wervings-
advertentie) die onze vergrijsde 
gemeenten in beweging moet houden en 
die de helft van zijn werktijd gaat 
besteden aan de ontwikkeling van zinvolle 

Dominee Gertjan de Pender stelt zich voor: interview met Homme Krol 
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activiteiten voor de middengroepen en 
het jongerenwerk. 
“Die vijftig procent voor jongeren en 
middengroepen is nogal een ambitieuze 
doelstelling,’’ reageert hij met een lichte 
grijns. Als ‘echte generalist’ houdt hij van 
de volle breedte van het werk, ook buiten 
de kerkelijke wijngaard des Heren. 
 “Het werk rust voor mij op twee poten: 
verbinding met mensen en verbinding met 
God. Een dienst doen met kinderen vind ik 
leuk, maar ook een dienst in een 
zorgcentrum.’’  
Jeugd en middengroepen – Gertjan de 
Pender heeft er ervaring mee. In het 
protestantse Varsseveld met zo’n 1800 
PKN-leden, drie predikanten (samen 2,2 
fte), een kerkelijk werker en een betaalde 
musicus zitten toch al gauw zeven tot 
vijftien kinderen in een reguliere 
ochtenddienst. Ook veel midden gezinnen 
(30- tot 50-jarigen) zijn bij de kerk 
betrokken. 
Gorssel/Epse en Eefde kennen die luxe 
sinds lang niet meer. Hoe wil dominee 
Gertjan de dolende zielen in onze 
contreien bij de kerk en het blijde 
evangelie betrekken? Niet met een 
masterplan, bekent hij zonder schroom. 
,,En ik ga ook niet de helft van mijn tijd 
onder de jeugd pionieren. Dat is niet op 
mijn lijf geschreven. Wel een evenwichtig 
takenpakket, met aandacht voor de jeugd 
en de middengeneratie. En dan niet 
aanbod-, maar vraaggestuurd. Het moet 
uit de mensen zelf komen.’’ 
Bij zijn komst negen jaar terug in 
Varsseveld begon hij een cursus 
geloofsopvoeding voor jonge ouders.  
Daar kwam niemand op af. Ben ik dus mee 
gestopt. Ik ben andere dingen gaan doen. 
Lezingen organiseren, een cursus geloven 
zoals je bent, gespreksgroepen opgezet. 
Dat liep goed. Alleen viel het in coronatijd 
een beetje stil.’’ 

Jongeren zijn vaak wel geïnteresseerd in 
de menslievende radicaliteit van Christus’ 
boodschap toch? 
,,Persoonlijk geloof in God, dat spreekt ze 
aan. Dat maakt ook dat ze actief 
betrokken zijn en blijven.’’ Na een stil 
ogenblik: ,,Ik denk dat we de komende 
jaren een beweging zullen zien van 
zinzoekers. Een meer spiritueel soort kerk, 
waarvan de inhoud meer het verbindende 
punt is dan de gemeenschap zelf.’’ 
Waar moeten we bij een spirituele kerk 
aan denken? 
,,Aan duurzaamheid bijvoorbeeld. Voor 
kerken een relevant en interessant 
onderwerp om mee bezig te houden. Dat 
zou een nieuwe inspiratiebeweging op 
gang kunnen brengen.’’ 
,,Heel belangrijk: we moeten het gesprek 
voeren met elkaar, met alle generaties. 
Hoe komt het dat de jonge generatie niet 
bij dat gesprek zit? Ik geloof in een kerk 
voor iedereen. Dus ook voor de ouderen 
die met het geloof zijn opgevoed en die al 
hun hele leven actief zijn in de kerk. Wat 
mij betreft mogen zij er niet bij bungelen. 
Ik ben niet van de vakjes.’’ 
  
Wat voor zinvolle activiteiten zou je onder 
de jongeren van onze dorpen willen 
starten? 
,,Dat kan ik nu nog niet zeggen. Eerst 
kijken wat er al wel is. In Gorssel heb je 
bijvoorbeeld Sirkelslag. Ik ben van plan om 
daarbij aan te haken. En ik ga alle scholen 
bezoeken. Kennismaken met de 
directeuren. Kunnen we iets voor elkaar 
betekenen? In Varsseveld heb ik op school 
lesgegeven, verteld over God en de kerk, 
kinderen rondgeleid in de kerk, was ik 
betrokken bij kerstfeest op school.’’ 
,,Ik heb hier in de kerk ervaren dat een 
actieve meerderheid van mijn 
leeftijdgenoten iets heeft met een 
evangelische geloofsbeleving. Verder ben 
ik van plan jonge mensen te gaan 
bezoeken, niet alleen jonge ouders.  
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Dat vind ik een belangrijk signaal, omdat 
singles in de kerk nogal eens over het 
hoofd worden gezien. Maar ik ben niet 
van het sjorren. Je kunt wel erg aan 
mensen gaan trekken, maar daardoor 
komen ze niet in de benen.’’ 
De evangelische taal zegt hij heel goed te 
spreken. ,,Het is mijn achtergrond. Ik zat 
als tiener in Driebergen bij de Navigators, 
een beweging die uitdraagt: Christus 
kennen en Hem bekend maken. Maar hun 
pad heb ik gaandeweg verlaten. Ze 
hadden niet de antwoorden die ik zocht. 
Uitspraken als “Jezus is de Heer in mijn 
leven” zijn mij te vrijblijvend als je ze geen 
handen en voeten geeft. Hoe breder kun 
je kijken in de praktijk? En daar komt bij: 
hun argwaan tegenover theologie, die 
deel ik niet.’’  
 

Hem over zijn persoonlijk geloof 
aansprekend, vertelt hij van kindsaf een 
Godsgevoel te hebben gehad. ,,In de kerk 
is de plek waar je God vindt. Zo heb ik het 
persoonlijk beleefd. Ik heb wel een 
zoekproces meegemaakt. Op een 
voetbalkamp van de Navigators kwam ik 
met een van de leiders in gesprek. Ben ik 
wel goed genoeg voor God? Ja natuurlijk, 
zei hij, iedereen is goed genoeg voor God. 
Het was alsof er een kwartje viel.’’ 
,,De kern van het geloof voor mij is de 
overtuiging dat Hij er is en dat je er mag 
zijn in Gods ogen. De evangelische basis is 
nog steeds het vloertje waar ik op sta. 
Maar wat is dan de weg voor jou in het 
leven, hoe sta je dan in de maatschappij? 
Die vragen bleef ik mezelf stellen. En daar 
kreeg ik in die evangelische beweging 
geen handvatten voor.’’ 

Homme Krol       

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:  

 

Zondag 6 november:  Stichting Voedselbanken Zutphen e.o. 

Het aantal mensen dat een beroep op de Voedselbanken moet doen is het laatste half jaar 
explosief gestegen. Behalve werklozen en mensen met een (gedeeltelijke) uitkering zijn het 
nu ook gezinnen met een volledige baan die aan het einde van de maand een week 

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. 

 

Op 22 januari doet de 42-jarige Gertjan de Pender zijn intree in onze gemeenten.  

Met echtgenote Joset en hun beider tweeling van 2,5.  

Ze wonen dan in de energiearme pastorie van Eefde. Joset werkt in Deventer als 

rooms-katholiek geestelijk verzorger bij Carinova in de huizen Sint Jozef, Graaf 

Florishof en Ravelijn. 
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tekortkomen. En de verwachting is dat de stijging voorlopig nog doorgaat. De diaconieën 
staan garant voor een deel van de kosten, maar die blijven stijgen, dus….  

 

Zondag 13 november: Stichting De Besorhoeve 

De stichting De Besorhoeve in Voorst biedt opvang aan een drietal categorieën:  
- jongvolwassenen (18 – 30 jaar) met een indicatie, die zich willen voorbereiden op 
zelfstandig wonen; 

-  volwassenen (18 – 50 jaar) met een indicatie, die zich (opnieuw) willen voorbereiden op 
zelfstandig wonen; 

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

 

De medewerkers leven en werken vanuit een protestantschristelijke wereld- en levensvisie 
met bijbehorende normen en waarden. De cliënten hoeven geen christen te zijn om bij hen 
te verblijven, maar wèl de normen en waarden respecteren. 

  

Zondag 20 november: Kerk in Actie Werelddiaconaat: Pakistan 

Opstaan voor een menswaardig bestaan.  

Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten zij 
opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Door 
de natuurrampen (overstromingen) van de laatste tijd is werk in de landbouw nog schaarser 
geworden. Via Kerk in Actie krijgen ze steun door training en een startkapitaal om een eigen 
bedrijfje te starten, bijvoorbeeld in de verkoop van groenten of melk of in het repareren van 
fietsen en mobiele telefoons. Boeren met een klein stukje eigen land krijgen hulp om de 
opbrengsten te verbeteren. 

 

Zondag 27 november: Kerk in Actie Werelddiaconaat: adventscollecte  

Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. De komende weken tot aan 
de Kerst zijn alle collecten van Kerk in Actie bestemd voor kwetsbare kinderen en jongeren. 
Deze week: Colombia, Onderwijs voor werkende kinderen. 

Het project De Kleine Arbeider in Bogotá dat onze diaconieën voor drie jaar steunen, richt 
zich op een kleine groep van de 1,5 miljoen(!) kinderen in Colombia die elke dag zwaar en 
gevaarlijk werk doen. Naast hun werk krijgen ze onderwijs en extra steun in hun moeilijke 
levensomstandigheden. Elke extra bijdrage van onze kant wordt in grote dankbaarheid 
aanvaard! 
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Dankdag 20 November 

 

In het najaar is er jaarlijks een dankdag 
voor gewas en arbeid. In Eefde vieren wij 
dit op 20 november, in Gorssel op 6 
november.  

De gezamenlijke diaconieën willen 
rondom deze data producten inzamelen 
voor de voedselbank in Zutphen. Deze 
producten zijn hard nodig, steeds meer 
mensen worden afhankelijk van de 
voedselbanken. 

 

Welkom zijn houdbare, gezonde 
producten, zoals rijst, mie, pastasoorten, 
pastasauzen en kruidenmixen, soep, olie, 
meel, groente of fruit of vis in blik of in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glas, margarine, broodbeleg, 
ontbijtcrackers, houdbare melk, 
tarwebiscuit, thee. 

 

De producten kunt u op twee manieren 
doneren:  

Via de supermarkten in Eefde en Gorssel / 
Epse, de Coop en de Jumbo. 

Voor Eefde vragen wij u bij het 
boodschappen doen één (of meer) extra 
product(en) te kopen. Van woensdag 9 
november tot en met zaterdag 19 
november staat er een winkelwagen in de 
COOP, waar u deze producten in kunt 
doen. 

 

Of u kunt op zondagmorgen 20 november 
vóór de dienst (van halftien tot tien uur) 
producten inleveren in de kerk. Er staat 
een tafel klaar. 

We hopen op een ruime ‘oogst’ 

 

De gezamenlijke diaconieën van Eefde en 
Gorssel/ Epse 

 
 

Collecteopbrengsten juli 2022 

 

Datum   Doel Opbrengst €  

     

 4  september 

11 september 

18 september 

 

 Kerk in Actie Werelddiaconaat Myanmar 

Jan Brandhof  

War Child  

167,10 

293,10 

110,40 

 

 

     
 

  

       Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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Kledingactie 

Op 26 november is weer de halfjaarlijkse 
kledinginzameling bij de kerk van Eefde en 
Gorssel, In Eefde op zaterdagmorgen van 
10.00 – 12.00 uur. 
 

 
 
Tot nu toe hebben we alle kleding naar 
Mw te Wierik in Lochem gebracht. Zij 
heeft tientallen jaren alle kleding 
uitgezocht. De goede kleding ging naar 
Oost-Europa. Aanvankelijk bracht zij het 
zelf, samen met haar echtgenoot, later 
werd het via een organisatie vervoerd. 
 
 

 
Mw te Wierik komt op leeftijd en heeft 
recent aangegeven dat deze terugkerende 
klus voor haar te groot wordt.  
 
De gezamenlijke diaconieën zullen op zoek 
gaan naar een goed alternatief voor de 
ingezamelde kleding. 
Op deze korte termijn is besloten om voor 
nu de opbrengst aan de Pasmanmanege te 
schenken. (Gorssel brengt al langer de 
kleding deels naar de Pasmanmanege en 
deels naar Mw te Wierik.) 
Bij de Pasmanmanege kan niet gesorteerd 
en uitgezocht worden. Dat betekent dat u 
deze keer alleen goed draagbare kleding 
kunt inleveren, geen linnengoed, oud 
textiel en andere zaken. 
En wat het doel voor de toekomst 
is……Heeft u suggesties? Meld het ons 
 
Henriëtte Groeneveld 
Diaconie Gorssel/ Epse en Eefde 

 

  
 

 
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen 

 

Zondag   6 november  Plaatselijk Pastoraat 

Zondag  13 november Taakgroep Ontmoeting, Inspiratie en Leren 

Zondag  20 november  Verwarming Kerk 

Zondag  27 november  Beeld en Geluid 
   

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 
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Mededelingen van de Kerkrentmeesters 

 

Bijdragen kerkvenster 
Met de vorige Kerkvenster heeft u van ons 
het verzoek tot bijdrage Kerkvenster 
ontvangen. Deze was hoger dan voorheen, 
omdat dit er vorig jaar door diverse 
omstandigheden niet van gekomen was. 
Wij danken u voor uw begrip en bijdragen.  
 

Jaarrekening 2021 goedgekeurd en 
definitief 
De kerkenraad heeft in de vergadering van 
29 september jl. de jaarrekening 2021 
goedgekeurd.  Dit heeft langer geduurd 
dan wij hadden gehoopt en gepland. De 
redenen hiervoor is de overgang van de 
administratie (eerder in handen van  
Marijke Bockting) naar het KKA (Kantoor 
der Kerkelijke Administraties). Dit duurde 
extra lang omdat risicovolle gemeentes 
voorrang moesten krijgen. Wij werden dus 
gelukkig niet gezien als risicovol, dat was 
het voordeel. Nadeel, een behoorlijke 
vertraging in de afhandeling van onze 
administratie.   

De concept jaarrekening 2021 hebben wij 
12 september jl. tijdens onze vergadering 
van het College van Kerkrentmeesters 
besproken en goedgekeurd. Vervolgens is 
deze tijdens de kerkenraadvergadering  

van 29 september jl. voorgelegd, 
besproken en door de kerkenraad 
goedgekeurd. Inmiddels is hij definitief 
ingediend bij het CCBB en zijn de verkorte 
gegevens op onze website bij de “ANBI” 
vermeld.  

Het resultaat in de jaarrekening is positief, 
alhoewel de post bijdragen levend geld 
helaas wel tegenviel ten opzicht van de 
begroting. 

 

Voor degene die het wil inzien:  de 
jaarrekening 2021 ligt ter inzage in de 
Goedhartkamer op dinsdagavond 22 
november om 18.45 uur tot uiterlijk 19.30 
uur. Ook kan inzage aangevraagd worden 
bij ondergetekende.  

  

Actie Kerkbalans 
Deze staat voor de komende gezamenlijke 
vergadering  met Beheer Gorssel/Epse  op 
de planning en wordt weer gezamenlijk 
voorbereid. Eén en ander is reeds in 
werking gezet. We houden u op de 
hoogte. 

 

Namens de kerkrentmeesters, 

Dolly Thiemann-Slotboom, 
penningmeester C.v.K.

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m  17 oktober 2022 
 

Overleden: 

Op 17 september 2022: mevrouw J. Reinders – Boesveld, Zutphenseweg 232 EK. 

Op 3 oktober 2022: mevrouw G.A. Nijenhuis – Oostenenk , Zutphenseweg 202. 

Op 15 oktober 2022: mevrouw D. te Kamp – De Greeff, Zutphenseweg 202a. 

Op 15 oktober 2022: mevrouw G.W. Heijenk – Regelink, Zutphenseweg 220. 

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht. 

email: ledenadministratie@pgeefde.nl , tel 0575 511819  
 

       Gert Kale,  ledenadministrateur 
 

mailto:ledenadministratie@pgeefde.nl
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In memoriam Derkje te Kamp-de Greeff     
25-11-1924   ---   15-10-2022 
 
Haar wieg stond in 
het buurtschap 
Gietelo, vlak bij 
Voorst, waar ze de 
vijfde was in een 
gezin met zes kinder-
en. Ze woonden op 

een eenvoudige boerderij met vee en wat 
grond. Toen ze ruim 5 jaar was overleed 
haar vader aan een longontsteking. 
Penicilline was er toen nog niet. haar 
moeder stond er nu alleen voor en dat 
betekenden dat iedereen de handen uit de 
mouwen moest steken. Ze bezocht de 
lagere school in Voorst wat bijna drie 
kwartier lopen was. Alleen de jongens 
hadden een fiets. Na de lagere school was 
het voorbij met leren en moest ze werken 
bij de boer. Vooral in de huishouding, 
maar als de dorsmachine kwam ook in de 
schuur, als het moest ook ’s nachts. Met 
haar astmatische bronchitis was dat een 
ware kwelling. Gelukkig kon ze na enkele 
jaren bij een huisarts in Wilp in betrekking. 
Dat was een stuk minder zwaar. Intussen 
had ze Jan te Kamp ontmoet die op een 
boerderij in de buurt werkte.  
Ze kregen verkering en trouwden in 1952. 
Een jaar later kwam zoon Bennie ter 
wereld. hij zou enig kind blijven. 
Halverwege de jaren vijftig konden ze een 
boerderij betrekken aan de Dortherdijk in 
Eefde. Hoewel het hard werken was 
hebben ze daar met veel plezier gewoond. 
Toen er veel geïnvesteerd moest worden 
om schaalvergroting mogelijk te maken 
was de tijd rijp om er een punt achter te 
zetten. In 1988 konden ze een mooi huis 
betrekken aan de Beekweide met mooi 
uitzicht op de Eefdese beek en kwam er 
tijd voor andere dingen. 

 
Een dagje met de brommer erop uit. Ze 
hadden geen rijbewijs en ook geen  
behoefte aan vakanties. Derkje was 
tevreden met huis en haard en zorgde 
ervoor dat alles er piekfijn uitzag. Ze 
bouwden een warme band op met hun 
buren. In 2004 werd bij haar de diagnose 
Alzheimer vastgesteld. Maar mede dankzij 
de zorg van haar man konden ze er goed 
mee leven. Maar in 2012 overleed hij en 
was de vraag: hoe nu verder? Gelukkig kon 
Bennie, die intussen uit het werk was 
geraakt, die zorg grotendeels overnemen. 
Toen dat ook niet meer ging kon ze in ’t 
Spijk worden opgenomen. In haar eigen 
vertrouwde omgeving waar Bennie haar 
regelmatig kon blijven bezoeken. Hier had 
ze een hele goede tijd. Ze bleek over de 
nodige humor te beschikken en genoot 
van de activiteiten. 
Ook kreeg ze daar elke woensdag bezoek 
van een vrijwilliger van St. Welzijn Lochem 
die tevens lid van de kerk in Eefde was en 
met haar  liederen zong en uit de bijbel 
voorlas. Dat was erg waardevol voor haar. 
Vanaf mei verslechterde haar gezondheid 
en in de nacht van 15 oktober overleed ze. 
Bijna 98 jaar is ze geworden. 
In besloten kring hebben we afscheid van 
haar genomen in de aula van de 
begraafplaats in Gorssel. We lazen ps. 121 
en luisterden naar haar bekende liederen, 
waaronder Veilig in Jezus’ armen. In het 
vertrouwen dat ze is thuisgekomen bij 
God, hebben we haar te ruste gelegd in 
het graf bij haar man. We wensen Bennie 
toe dat hij z’n weg in het leven mag 
vervolgen met dierbare herinneringen aan 
zijn lieve moeder. 

Ds. Deddie van Alphen 
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VOOR WIE STEEK JIJ EEN KAARSJE AAN? 
Zaterdagavond 5 november biedt de Ontmoetingskerk Eefde van 19.00 tot 20.00 uur de 
gelegenheid om rondom Allerheiligen en Allerzielen stil te staan bij het verlies van een 
dierbare. Er is muziek, er worden gedichten gelezen en er is gelegenheid een kaars aan te 

steken voor een overledene.  

Tijdens dit uur kunt u vrij in en uit lopen. In de hal van de kerk is 
er ook de gelegenheid nog een kopje koffie of thee te drinken. De 
kerk organiseert, maar deze (lichtjes) avond is voor iedereen 
bedoeld, voor het hele dorp. Iedereen die een dierbare aan de 
dood heeft verloren, onlangs of langer geleden en het fijn vindt 
om daarbij stil te staan is van harte welkom.    
                                                                     Bolina Aalderink

 

Onvergetelijk 

Die ons in 't hart geschreven staan, 
die onze dagen deelden 
maar in de dood zijn voorgegaan, 
zij lieten ons de beelden 
van zoet en droef herinneren, 
van zoeken, hopen, wachten. 
Zal in de starre, koude dood 
hun naam nog overnachten? 
 
Nooit wordt de droefheid bodemloos: 
God houdt zijn handen open 
en heel ons leven, doods en broos, 
draagt Hij door vrees en hope. 
Herinnert Hij zich niet hun naam 
 
 

 
als wachters op de morgen? 
Die in de nacht zijn voorgegaan 
zijn in Zijn trouw geborgen. 
 
De naam waarmee zij zijn genoemd 
staat in Gods hand geschreven 
en zal door alle donker heen 
toch onuitwisbaar leven. 
In Christus blijft die naam bewaard, 
naar Hem mogen zij heten, 
totdat de droom verkeert in zien, 
geloven wordt tot weten. 
 
Sytze de Vries, Zondag Voleinding

 
 
Op 17 september jl.  is overleden: 
Mevrouw Jenneken  Reinders – Boesveld op de leeftijd van 96 jaar. 
De crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 september in het 
crematorium de Omarming te Zutphen. 
 
Wij bidden dat God haar in zijn ontferming heeft opgenomen. 
Wij geloven dat de liefde van God sterker is dan de dood en dat alle 
mensen in die liefde bewaard worden.  
In die verwachting bemoedigen we elkaar. 
  
Rita Simonis, ouderling pastoraat

 



21 
 

 

HERDERTJESTOCHT 2022 
 

 

 

 

 

Zondag 18 december a.s. is de 

Herdertjestocht er weer! Dit wordt de 

tiende Herdertjestocht. Noteer het vast in 

uw agenda, voor uzelf, uw kinderen en 

kleinkinderen, en meld het aan vrienden, 

buren en kennissen. Iedereen kan 

meedoen.  

Vanaf 18.45 uur kan er bij de kerk in  

Gorssel gestart worden. Het kerstverhaal 

staat natuurlijk centraal in deze wandeling 

door het dorp. Het thema dit jaar is: Op 

weg naar de ster. 

Traditiegetrouw is de route weer verlicht 

met 1000 lichtjes en komt u onderweg 

allerlei figuren tegen die u letterlijk en 

figuurlijk zullen aanspreken, natuurlijk 

omlijst met veel muziek. Dit is een 

vooraankondiging, meer informatie in de 

volgende Kerkespraak van Gorssel en in 

het Kerkvenster van Eefde. 

Advent 

 

De donkere tijd van het jaar, 

veelal de tijd van overdenkingen 

of althans het zoeken er naar. 

met veel of weinig bedenkingen. 

Iedere week het ontsteken 

van een nieuw licht. 

Met alle bezinning en verlossing 

op het Kerstfeest gericht. 

                  - Droomster- 

 

Gezocht: BABY JEZUS (m/v) 

 

Wel doen we hier alvast twee oproepen: 

Onder de toren van de kerk ligt als 

vanouds baby Jezus in de kribbe. Zijn 

ouders zitten naast de kribbe als Jozef en 

Maria. Wij zijn nog op zoek naar een 

ouderpaar dat met hun kindje deze rol wil 

vervullen. Voelt u zich aangesproken of 

heeft u kinderen die geknipt zijn om met 

hun kindje een paar uur een centrale 

positie in de Herdertjestocht in te nemen? 

Laat het ons weten! 

Gezocht: VRIJWILLIGERS 

Voor het realiseren van de Herdertjes-

tocht zijn tientallen vrijwilligers nodig. Te 

denken valt aan het vullen van de 1000 

glazen potjes met waxinelichtjes, 

vervolgens het uitzetten van de potjes, ze 

aansteken en ze na afloop weer ophalen. 

Ook zijn er vrijwilligers nodig als 

verkeersregelaars, voor het klaarzetten 

van vuurkorven en decorspullen, het 

schenken van chocolademelk, het 

opruimen van de kerk na afloop. Alle hulp 

is welkom. Voor aanmelden en/of 

informatie kunt u een mail sturen naar 

onderstaand mailadres of de enquête 

invullen via deze link: 

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

Namens de werkgroep Herdertjestocht, 

Ida Jager (ida.jager1951@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

DIVERSE BERICHTEN  

https://forms.office.com/r/yYRwr0uU3a
mailto:ida.jager1951@gmail.com
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KOFFIECONCERT 

 

De serie maandelijkse koffieconcerten in 
het seizoen 2022-’23 gaat op 13 november 
weer van start. Dit eerste concert van het 
seizoen wordt gegeven door de Harmonie 
Eefde/Gorssel o.l.v. Harrie ten Brinke. 

De blazers verzorgen een muzikaal 
programma onder de noemer “Ode aan de 
klarinet”.  

 

 
 

 

 

Een vooraanstaande rol wordt vervuld 
door de klarinettiste Patricia de Leeuw.  

 

Zij bereidt zich voor op het zogeheten D-
examen, is al maandenlang intensief bezig 
met de voorbereiding. Zij wordt hiertoe 
gedreven door een passie voor dit 
blaasinstrument. Zij is samen met het 
orkest te horen in ondermeer passages uit 
Porgy and Bess, Viktor’s tale, Coldplay en 
werk van Jacob de Haan.  

Muzikale ondersteuning wordt gegeven 
door Imkje Hellinga klarinet, Emiel Engel 
piano en het klarinet ensemble van de 
Harmonie. Er is koffie om kwart over elf 
waarna het concert op 13 november om 
half twaalf begint.  

De toegang is vrij, bij de uitgang wordt 
gecollecteerd.  

Koos Ornée

 

 

 

Za.  5 november Lichtjesavond om te gedenken, kerkzaal  19.00-20.00 uur 

Zo  8 november  Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur  

Zo. 13 november Koffieconcert 

Do. 17 november  Gezamenlijke kerkenraad 

 

 

 

Inleverdatum kopij redactievergadering Nieten / bezorging 

14 november 17 november 24 november 

12 december 15 december 22 december 

 

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  2022 

          Data Kerkvenster 2022 


