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KERKVENSTER OKTOBER 2019 
 

Een goed verhaal 
 
We zijn een nieuw seizoen begonnen. 
Vreemd blijft het om zo op het kerkelijk erf te 
spreken, alsof we een zomerpauze hebben 
afgesloten, een reces zoals het parlement in 
het Verenigd Koninkrijk dat nu mag beleven 
dankzij een wel heel wonderlijke premier 
(maar wel gekozen door zijn partij). Immers, 
we zijn niet gestopt met de kerkdienst, de lof-
zang werd gaande gehouden en er waren 
weliswaar iets minder vergaderingen (hoewel, 
de commissie Startdienst draaide op volle 
toeren), maar het pastoraat is gewoon door-
gegaan. Achter de schermen werden pro-
gramma’s voor Ontmoeting en Inspiratie be-
dacht, het moderamen kwam geregeld bijeen 
etc. 
We hebben het kennelijk gewoon nodig, zo’n 
feestelijk aangezet nieuw begin, om elkaar 
weer in beweging te brengen en te houden bij 
alles wat er te doen valt. 
De landelijke kerk droeg als thema aan de 
gemeenten aan: Een goed verhaal. Dat is 
een heel open thema en is op allerlei wijzen 
in te vullen. 
Zo zorgde Maarten Wisse, hoogleraar aan de 
Protestantse Theologische Universiteit te 
Amsterdam voor een publicatie De Bijbel in 
het midden, bedoeld om het geloofsgesprek 
op gang te brengen in de gemeente (verkrijg-
baar bij het dienstencentrum te Utrecht en 
goed leesbaar). * 
Nu is geloofsgesprek best een zwaar woord, 
alsof je gewone gesprekken hebt en daar-
naast nog een categorie geloofsgesprekken. 
Wat zou het mooi zijn, als we in onze ge-
sprekken met elkaar aan elkaar vertellen wat 
voor ons van diepste waarde is, wat ons ge-
luk geeft en wat ons bezwaart of bezighoudt, 
van nadenken over tot puzzelen. Dan komt er 
mogelijk een moment waarop je elkaar be-
moedigt of vraagt of vertelt wat je helpt en 
steun biedt. En ja, dan kan heel natuurlijk en 
zonder het erbij te slepen gedeeld worden 
wat liederen, teksten voor iemand kunnen be-
tekenen. Een goed verhaal.  
Het verhaal van Gods liefde met en voor ons 
kan alleen voortgaan als er verhalen verteld 
worden.  
 
*Het boekje ligt ter inzage in de kast van de 
Goedhartkamer. Wie het wil inkijken kan zich 
bij mij melden.  

 
En dan denk ik wat mezelf betreft niet eens 
direct aan de Bijbel als los boek. Mijn genera-
tie en ja, ik zelf, werden in de wereld van ge-
loof en kerk getrokken door verhalen die ver-
teld werden op school en in de kerk. En bo-
venal en allereerst in de wijze waarop vertel-
lers van die verhalen en mijn ouders (geen 
grote vertellers) in hun levenswijze lieten 
zien, onopzettelijk (gelukkig) en des te meer 
overtuigend, welke schatten van humaniteit, 
menslievendheid in de Bijbelse traditie, boe-
ken opgeslagen liggen. 
Dat verhaal gaat door. In een veel kleiner 
wordende kerk, waar bepaalde leeftijdscate-
gorieën bij ons ontbreken.  
Laat ons dat niet krampachtig maken, alsof 
we door enkele ‘leuke dingen voor de jonge 
mensen te verzinnen het tij zouden kunnen 
keren.  
Laten we bij onszelf beginnen. Wat vertellen 
we elkaar? Wat delen we zelf met de volgen-
de generatie, bijv. kinderen en kleinkinderen, 
als die er zijn in uw leven?  
Op de zaterdag voor de ‘Startersdienst’  
(ík las en vond dat zo’n leuke verschrijving) 
deelden we al wandelend iets wat we ooit 
verloren hadden en weer vonden.  
Onze ‘reisleiders’ Yolan van Laar en Marjan 
v.d. Brink hadden het thema van de kerk-
dienst ‘Verloren en gevonden worden’ ver-
werkt in vragen die aan de wandelaars wer-
den meegegeven. Hoe eenvoudig kan het 
zijn om wat met elkaar te delen in alle vrijheid 
en veiligheid, die daarbij onontbeerlijk zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s ds. Broekhuis 

 
 

ds. A. Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN        OKTOBER   2019 

 
         

datum en tijd 29 september 2019  
10.00 uur 
 
 
 

6 oktober 2019 
10.00 uur 
 

13 oktober 2019 
 10.00 uur 

 
voorganger 

Ds. F.D. Rooze, Leiden 
 

ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis 

 
bijzonderheden 

 Israël zondag Dienst van Schrift en  
Tafel 

 
kleur 

groen 
 

groen groen 

 
diaconale  
collecte 

Kerk in Actie, zorg voor 
ouderen in Moldavië 

Lilianefonds KerkinActie 
Werelddiaconaat 

 
2e collecte 

Kerkinterieur 
 

Kerk en Israël Kerkelijk Quotum 

auto  
ophaaldienst 

H.J. Zoerink 
Tel. 0653143179 

J.L. Bosma 
Tel. 06-44500157 
 

J. Strijker 
Tel. 514828 

 

 

 
datum en tijd 

20 oktober 2019 
10.00 uur 

27 oktober 2019  
10.00 uur 

 

 
voorganger 

ds. A. Broekhuis Ds. Th Menting,  
Gendringen- Bontebrug 

 

 
bijzonderheden 

   

 
kleur 

groen groen  

 
diaconale  
collecte 

 
ISBN 

KerkinActie 
Armoede 

 

 
2e collecte 

Aanschaf liedboeken Oikocredit  

 
auto  
ophaaldienst 
 

Z. ter Mul  
Tel. 517866 

H. Slurink 
Tel. 515446 

 

 
U kunt de kerkdienst op de zondag ook via de computer ontvangen. 
https://kerkdienstgemist.nl/eefde   
of gemiste uitzendingen via https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl bij “bekijk meer preken”. 
 
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag. 

 
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst.  
Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster? 

 
 
 
 
 

https://deref-mail.com/mail/client/w_bmBOU9iZo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fkerkdienstgemist.nl%2Feefde
https://deref-mail.com/mail/client/00CwMgAdkEQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ontmoetingskerk-eefde.nl%2F
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Correcties/aanvullingen op het vorige nummer 
Bij het verhaal over de zomerlunch in de kerk (blz. 8) had vermeld moeten staan dat de foto 
van de spelende kinderen afkomstig was van Jannie Zoerink. 
De naam van Maps Adriaanse had onder het verhaal op blz. 8 moeten staan en niet onder 
het gedicht van De Vluchteling. Dat had Maps natuurlijk niet gedicht (zo poëtisch is ze niet!), 
maar het kwam, zoals ook gezegd door Fien die het voorlas, uit het vertel/theaterstuk “Mirad” 
van Ad de Bont. Hem komt alle eer toe. 
 
 

 
 

Dienst in Het Spijk in Eefde, maandag 14.30 
07 oktober pastor R. M.van der Velde 
Iedereen is welkom.  
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.  

 
De Lunette Coehoornsingel 3, vrijdag 15.30 

04 oktober  ds. R. Heins 
11 oktober  pastor J. Havekes 
18 oktober  pastor R. Rijk 
25 oktober  pastor R. van Veen 
Na afloopmogelijkheid om samen koffie te drinken. 
 

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
12 oktober  ds. A. Broekhuis 
26 oktober  pastor R. van Veen 
 

Middagpauzediensten 
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst 
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
 
03 oktober ds. R.W. Heins 
10 oktober dhr. R. de Boer 
17 oktober ds. I. Builtjes-Faber 
24 oktober maj. J. Kopmels, Leger des Heils 
 
 
 
 
 
Op zondag 6 oktober lezen we uit de boeken van Samuël en wel 1 Samuël 24, waar David 
Saul spaart en David getekend wordt als de ware gezalfde die zijn grenzen bewust zich verre 
houdt van wraak. David weliswaar gezalfd als koning, is meer een partizanenleider die opge-
jaagd wordt door Saul die in hem een gevaarlijke concurrent ziet.  
David kan Saul doden op een onbewaakt ogenblik maar zal zich niet vergrijpen aan de ge-
zalfde, ook al was Saul inmiddels de afgewezen koning.  
Deze verhalen willen vooral gehoord worden als profetische boodschap, d.w.z. ons wordt 
duidelijk gemaakt dat er een koningschap mogelijk is zonder geweld en machtsbelustheid. 
 
Het is deze zondag Israëlzondag en het thema is ‘Wie ben je?’ Door wat laat je je leiden? 
David laat zich niet door achterdocht leiden, maar door een woord dat ons vraagt in eerbied 
met elkaar om te gaan. En wij, die geen macht hebben, maar hoe houden wij eigenbelang en 
al te veel calculerend gedrag verre van ons? 
Zondag 13 oktober lezen we het aangrijpende verhaal over de dood van Saul en Jonathan, 
de boezemvriend van David, II Samuël 1. De soldaat van Amelek, symbool voor de aartsvij-
anden van Israël, komt David melden dat hij Saul de genadestoot heeft gegeven.  

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Een grote schok voor David voor wie de gezalfde, hoe zijn weg ook liep, nooit opgegeven 
zou mogen worden. 
David doodt de boodschapper. Nee, geen gladde verhalen. Ze bepalen ons bij de lange 
moeizame weg naar het Rijk van Vrede en Recht. 
We vieren de dienst van Schrift en Tafel en gedenken Hem die aan wraak en vergelding ten 
onder ging. Desondanks is zijn Naam niet verloren gegaan en herinneren, gedenken we, dat 
Christus’ weg van weerloosheid pas werkelijk toekomst baant en ons kan leren haat en ver-
gelding en een ander betaald zetten het af te leren.  
Zondag 20 oktober lezen we uit II Samuël 5, als afsluiting van onze verkenning van de Sa-
muëlboeken, dat David door de stammen voluit tot koning wordt gezalfd. Maar gaat het wel 
goed als we lezen dat David beschikt over vele vrouwen en daarnaast nog bijvrouwen? Ja, 
de Bijbel is een boek ontstaan in een mannenwereld, waar vrouwen ‘object’ waren, zo lijkt 
het. Zo tekent de schrijver David ook als een koning, van wie we maar moeten afwachten of 
hij voluit als gezalfde zijn weg blijft gaan. Het is nooit zwart-wit in de Bijbel.  
Zondag 27 oktober gaat ds. Theo Menting, Gendringen-Bontebrug bij ons voor. Kwam hij 
eerder nog als dhr. Th. Menting bij ons als voorganger, sinds juni is Theo Menting predikant 
aan de rand van de Achterhoek. Met goed gevolg heeft hij zijn weg naar het predikantschap 
in de PKN kunnen afronden. 

Ds. Arie Broekhuis 
 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag 
06 oktober  Annie Wichers/Tinie Dijkman/Bolina Aalderink 
13 oktober   Hans van ‘t Veld/Toos van ’t Veld/Gerda van Zeijts  
20 oktober  Homme Krol/Dirkje Markvoort/Bolina Aalderink 
27 oktober  Joke Hogenkamp/Jan Bosma/Hannie Doevendans 
 
I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn. 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 

Bolina Aalderink, tel. 06-25516989  
 

naar, tel. 540861 
 
 

Gemeenteleden elders en weer thuis: 
Mw. N. F. Bosschieter- Carpentier Alting verblijft definitief op Huis ter Weegen, Warnsveld. 
Na verblijf op Randerode: mw. B. Dijkerman-Dijkerman, nu wonend op Het Spijk. 
Na verblijf in Verpleeghuis PW Jansen, Colmschate: A. Zuidema. 
Na verblijf in het Gelre Medisch spectrum Enschede: H. Meijer. 
Na verblijf op de Lunette: mw. G. Verstege. 

 
In Memoriam: 
Op 6 september overleed in de leeftijd van bijna 92 jaar Johanna 
Gezina Kloosterboer- de Greef, die wij kenden onder de naam 
Johanna Kloosterboer.
 
Zij heeft het 
grootste deel van 
haar leven  
geleefd nabij de 
Almenseweg.  

Eerst met haar man Gerrit Jan en gezin op 
de boerderij en later met haar man vlakbij 
het kanaal. Helaas hebben ze daar maar 
korte tijd samengewoond en werd zij wedu-
we in 1996.  
 

Zij was een lieve en wijze vrouw.  
In alle verhalen die gedeeld zijn in de voor-
bereiding van de dienst en op de dag van de 
gedachtenis van haar op woensdag 11 sep-
tember (haar geboortedag) klonk dit in alle 
toonaarden door. Zij had een open geest, 
was open en vol aandacht naar ieder die op 
haar weg kwam of bij haar aan tafel in de 
achterkamer zat.  
Ze had geen oordeel klaar, ‘luisterde om te 
luisteren’, zoals een van haar dochters het 

MEELEVEN 
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verwoordde, in het besef dat een gespreks-
partner lang niet altijd behoefte heeft aan 
een antwoord of dat verwacht. 
Ze was een zorgzame vrouw, op de boerde-
rij en al veel eerder toen zij als meisje van 16 
thuis zorgde in huis en op de boerderij van-
wege haar zieke vader die midden in de oor-
log overleed.  
Haar verlangen verpleegster te worden kon 
niet in vervulling gaan. 
Bij de watersnoodramp in 1953 meldde zij 
zich aan als vrijwilliger om met vele anderen 
uit Gorssel e.o. per bus naar het getroffen 
gebied af te reizen en daar de handen uit de 
mouwen te steken. 
Ze leefde intens mee met haar dochters. Ze 
was er in tijden dat ziekte een grote wissel 
trok op hun levens, heel praktisch en met al-
le liefde en goede raad en aandacht. En dat 
ging door tot haar einde. 
Ze genoot van haar vele kleinkinderen en la-
ter hun partners en de achterkleinkinderen. 
Fietsen met een dochter in de omgeving en 
zomaar op een bankje je bruine boterham-
men met kaas nuttigen. Hoe eenvoudig kan 
klein geluk zijn. 
In de toenmalige Hervormde Gemeente  
Eefde was zij een betrokken gemeentelid, 
ouderling, en trouw in haar bezoeken.  

Ze bezocht de erediensten en deed mee aan 
het Leerhuis, totdat de slechthorendheid 
haar parten ging spelen. In alle bescheiden-
heid (‘ik zeg wel niet zoveel, dominee’, en la-
ter was het gewoon “Arie’ en ik ‘Johanna’) 
was zij erbij, met alle aandacht. 
In de dienst op haar geboortedag (de cirkel 
was rond) gaven Marjan en Renske en 
Sietske, kleindochters, woorden aan hun 
dankbaarheid om de liefde van resp. deze 
moeder en oma, drie kaarsen werden aan-
gestoken door dochter Dirkje en waren een 
stille dank aan hun moederen, Ineke had 
een prachtige bloemschikking gemaakt op 
het liturgisch podium. 
We lazen Psalm 139 en uit Psalm 37 en 94, 
woorden die haar droegen en ook haar ge-
bedsleven droegen. Het gebed was voor 
haar een heilige tijd en hoe bijzonder om dat 
als predikant te mogen horen. Wat heb ik 
veel ontvangen in het contact met haar.  
Bij haar zijn gebeurde er pastoraat in alle 
wederkerigheid. Aandacht geven en ontvan-
gen, over en weer. Kortom, een dienst vol 
dankbaarheid. Moge de gedachtenis aan 
haar velen tot zegen en vrede zijn. 
De begrafenis vond plaats te Almen. 
Correspondentieadres: Almenseweg 25, 
7211 MD Eefde 

ds. A. Broekhuis 

 
Komen en gaan – mutaties t/m 17 september 2019 
Vertrokken 
Kapperallee 33B, 7211 CB: mevrouw W. Freriks. 
Nachtegaalstraat 54, 7211 GP: de heer C.J. Stelwagen.

Verhuisd binnen de gemeente: 
Zr. Meijboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn: mevrouw B.G. Dijkerman – Dijkerman,  
naar Zutphenseweg 286, 7211 EZ. 
Zutphenseweg 308, 7211 EZ: mevrouw G. Regelink – Heijink, naar Zutphenseweg 202a,  
7211 EK. 
Het Have 11, 7211 NA: de heer en mevrouw A.C. van Oene – Boldewijn, naar  
Harfsensesteeg 15/73, 7217 MD Harfsen (Dit is een tijdelijk adres) (voorkeurlid in Eefde). 
Rustoordlaan 19,7211 AT: mevrouw N.F. Bosschieter – Carpentier Alting, naar  
Rijksstraatweg 158, 7231 AK Warnsveld (Huis ter Weegen). (voorkeurlid in Eefde) 
Nachtegaalstraat 1A, 7211 GM: mevrouw M. Kok – Knaake, naar Het Nuesink 8, 7211 GR.  
Zutphenseweg 75, 7211 EB: De heer en mevrouw A.J. Kloosterboer – Rietman, naar Emma-
laan 52, 7204 AT Zutphen. (per 1 oktober) (voorkeurlid in Eefde). 
 
Uitgeschreven 
Mettrayweg 55, 7211 LC: mevrouw W.B. Makkink – Veltmaat. 

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

Gert Kale 
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Bedankje 
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven, in de vorm van ge-
bed, kaarten, telefoontjes, mails en apps, die wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn van 
Hink. 
Wij voelden ons gedragen door alle liefde en het meeleven van de gemeente.  
Wij zijn God dankbaar dat Hink mag herstellen.  
Het gaat de goede kant op, iedere dag een beetje beter. Nogmaals dank! 

   Hink en Eelke Meijer  
 

 
 

 
Uit de Kerkenraad van 28 augustus 2019 
 
Omdat de startzondag als thema “Een 

goed verhaal” heeft, wordt geopend met 

het lezen van een verhaal genaamd “De 

Brug” van E.H. Friedman.  

In de vergadering wordt gesproken over 

het aanstaande emeritaat van ds. Arie 

Broekhuis, de voorbereidingen voor het 

afscheid en de consequenties die het ver-

trek heeft. Ds.  Broekhuis heeft de Kerken-

raad laten weten op 2 maart 2020 met 

emeritaat te gaan. De afscheidsdienst 

staat gepland op zondag 23 februari 2020. 

Na de dienst op 23 februari zal er een in-

formeel samenzijn georganiseerd worden. 

Op deze dag nemen predikant en ge-

meente afscheid van elkaar. 

Dit gegeven betekent dat er veel op ons 

als gemeenteleden en Kerkenraad afkomt. 

De afscheidsdienst zal worden vormgege-

ven, een afscheidscommissie samenge-

steld, het eredienstrooster gaat anders in-

gevuld worden nu er vanaf maart 2020 

geen predikant meer verbonden is aan 

onze gemeente.  

Over de gevolgen van het vertrek van de 

predikant zal in de Taakgroep Pastoraat & 

Eredienst en in de Kerkenraad gesproken 

worden, en natuurlijk ook met de gemeen-

te.   

 

De voorzitter vertelt over de gesprekken 

die ze met diverse gemeenteleden voert 

over de toekomst van onze gemeente.  

In die gesprekken komt soms ook aan de 

orde wat het gemeentelid daar eventueel 

aan kan en wil bijdragen.  

 

 

De reacties zijn divers, uiteenlopend van 

geen interesse tot het aanbod van het op 

zich nemen van een taak.   

Zo zijn er vijf ‘parttime’ notulisten gevon-

den:  Bolina Aalderink, Maps Adriaanse, 

Marijke Fomenko, Ymte Groeneveld en 

Annie de Groot. 

Marjanne van de Brink wil ‘achtervanger’ 

zijn voor Gert Kale, onze ledenadministra-

teur. Drie mensen hebben toegezegd op 

een later moment een taak op te willen 

pakken. De gesprekken gaan door. 

 

De stuurgroep Toekomstverkenning heeft 

de Kerkenraad uitgenodigd voor een bij-

eenkomst. Op vrijdag 20 september krijgt 

de Kerkenraad informatie van de stuur-

groep over de inventarisatie van ideeën en 

suggesties van zowel gemeenteleden als-

ook taakgroepen. Met het doel om alle in-

breng samen te brengen, heeft de stuur-

groep een concept toekomstvisie op pa-

pier gezet en ter consultatie aan de ge-

meenteleden voorgelegd op de gemeen-

teavond in mei. De reacties van de ge-

meenteleden zijn verwerkt in het concept 

en gaan op 19 september aan de Kerken-

raad van de PG Gorssel / Epse en op 20 

september voorgelegd worden aan de 

Kerkenraad van Eefde. Met de reacties 

van beide kerkenraden kan de stuurgroep 

gaan schrijven aan hun eindrapport.  

 

Er is teruggeblikt op het gesprek met de 

classispredikant ds. J. van Beelen. We kij-

ken terug op een waardevol gesprek.  

 

 

 

 

 

KERKENRAAD 
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Op zaterdagmorgen 16 november neemt 

de Kerkenraad tijd om zich te bezinnen op 

de toekomst van onze gemeente.  

Het is goed daar met elkaar tijd voor te 

nemen omdat er veel op de agenda van 

de Protestantse Gemeente Eefde staat. 

De vergadering wordt afgesloten met het lezen van een lied van Kees Pannekoek.

“Opdat wij zouden doen als Hij”.   
Een inspirerend lied waar we de toekomst mee in mogen gaan.  
Opdat wij zouden doen als Hij, deed Hij zijn woorden lichten, 
als vlammen over ons verspreid, een lach op de gezichten: 
een vuur dat door zijn gloed de kou verdwijnen doet en duisternis doet zwichten.  
Dat lichtend woord geeft Hij ons mee; het is ons op het hart gebonden.  
En als wij doen zoals Hij deed, klinkt het uit vele monden:  
het woord dat vreugde geeft aan wat op aarde leeft als het weerklank gevonden heeft.  
De blinde mensen zullen het zien en horen zal de dove, 
het woord dat werkt in allen die met hart en hand geloven:  
een vuur dat branden zal op aarde overal als wij de vlam niet doven.  
 
Uit: Kees Pannekoek, Het gaat om wat stroomt  

Trix Drewes 

Commissie afscheid ds. Broekhuis  
Voor de organisatie van het afscheid van ds. Broekhuis en zijn vrouw op 23 februari, is een 
commissie samengesteld.  
De afscheidscommissie bestaat uit: Tjerie Kale, Jannie Zoerink en Wim Volkers.  
Op 24 september komen ze voor het eerst bij elkaar. 

Trix Drewes 
 

 Vacant, waar start je? 
Op 23 februari neemt ds. Broekhuis afscheid.  
We moeten ons beraden op de vraag hoe en wanneer in 
zijn vervanging moet worden voorzien.  
Vooruitlopend daarop is het goed ons te laten informe-
ren. Een van de mogelijkheden daarvoor is op 8 okto-
ber.  

 
Op dinsdag 8 oktober is er in Apeldoorn een bijeenkomst georganiseerd door de landelijke 
kerk met de titel “Vacant, waar start je?”.  
Ze schrijven: 
Gaat de predikant van uw gemeente vertrekken? Zit u in vacaturetijd en wilt u op zoek naar 
een nieuwe professional? Deze informatiebijeenkomst vertelt u alle do’s en dont’s die u kunt 
tegenkomen in het mooie en intensieve wervingsproces. 
Voor wie is het? 

Kerkenraadsleden, gemeenteleden, potentiële leden van de beroepingscommissie 
Aantal deelnemers: 8-16 
Kosten: Kosteloos 
Duur: één avond 
Waar?      Apeldoorn 
Wanneer?  8 oktober 2019 
Tijd:  19.30 - 22.00 
Inschrijving sluit op 1 oktober 
 
Wie uit onze gemeente heeft er zin in om met één of meerdere kerkenraadsleden mee te 
gaan naar deze bijeenkomst? 
U kunt het via mail laten weten aan trix.drewes@xs4all.nl of telefonisch 0575-510512. 
 

Trix Drewes 

mailto:trix.drewes@xs4all.nl
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Diaconie 
Collecteopbrengsten 
01 september  €  94,90 Stichting Tear Fund Nederland 
08 september  € 110,80 Zonnebloem Gorssel  
10 september  € 228,37 Gedachtenisdienst, bestemming ISBN 
15 september  € 107,20  Kerk in Actie najaar: Bouw de kerk in Syrië weer op  

 
Collectedoelen 

Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ‘collecte [datum] en [doel]´. 
 
Zondag 6 oktober  Lilianefonds  
Focus op kinderen met een handicap 
Eén op de vijf allerarmsten in de wereld is iemand met een 
handicap. De missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan 
een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kin-
deren met een handicap die opgroeien in extreme armoede, 
al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.  
Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en  
Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.  
Een voorbeeld uit duizenden: Aaron (7) uit de Filipijnen. Aaron is vanaf zijn geboorte spas-
tisch door een hersenbeschadiging. Moeder Marites merkt dat de dagelijkse fysiotherapieoe-
feningen die zij al enige tijd met Aaron doet heel effectief zijn. Aan het begin van het revali-
datietraject had Aaron pijn tijdens het oefenen. Nu kan hij ook zijn handen open- en dicht-
doen en de houding van zijn hoofd beter onder controle houden. Zijn rug- en nekspieren zijn 
sterker geworden. Het Lilianefonds betaalt de kosten van de fysiotherapeut. 

 
 Zondag 13 oktober Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia.  
In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel 
gemakkelijk in aanraking met drugs, geweld en zware 
criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus 
project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste 
wijken is een kookschool gestart waar kansarme jonge-
ren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze worden er 
opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en ge-
zonde gerechten te bereiden met lokale producten. 
Zo’n 200 jongeren kunnen per jaar worden geplaatst. 
De school werkt samen met twintig restaurants, waar 
jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kun-
nen werken of zelf met hulp een eigen eethuis kunnen 
beginnen. Onder de leerlingen zijn zowel ex-FARC 
soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict uit 
het verleden. Door samen een opleiding te volgen, le-
ren vroegere tegenstanders met elkaar samen te wer-
ken. De school draagt zo bij aan het belangrijke proces 
van vrede en verzoening. 

 
 
 
 
 
 

COLLEGES 
 



11 
 

Zondag 20 oktober ISBN 
De Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden helpt mensen die in financiële nood zitten en 
geen beroep kunnen doen op de overheid. Deze hulp wordt gegeven namens de diaconieën 
van de voormalige burgerlijke gemeente Gorssel. Hieronder vallen de dorpen Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen en Almen. Tjerie Kale-de Vries is namens de diaconie van Eefde voorzit-
ter. Vaak zitten mensen in een schuldsaneringstraject. De schuldsanering wordt niet onder-
steund, maar er wordt dan geholpen als men in acute geldnood komt.  
 
Zondag 27 oktober Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
Wereldarmoededag: Geldzorgen een taak voor de kerk? 
Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met serieuze financiële problemen. 
Met als gevolg: spanningen in relaties en gezinnen, problemen op het werk, op school of met 
de gezondheid. Men vraagt uit schaamte veel te laat om hulp. Kerk in Actie werkt, samen 
met plaatselijke diaconieën, mee in SchuldHulpMaatje Nederland om deze vicieuze cirkel te 
doorbreken. In de afgelopen jaren werden zo’n 32.000 mensen geholpen om uit de schulden 
te komen en (nieuwe) schulden te voorkomen. Zo’n 1800 maatjes delen hun tijd, talent en 
geloof om hun naaste te helpen weer grip te krijgen op de financiën.  
 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
6 oktober:  Israël zondag: collecte kerk en Israël 
Leren door ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen iden-
titeit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en onder-
steunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met 
inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onder-
weg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Am-
mim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. 
Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christe-
nen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte 
maakt al deze activiteiten mogelijk. 
 
13 oktober  Kerkelijk Quotum 
20 oktober  Aanschaf liedboeken 
27 oktober  Oikocredit 
 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 
     

 

 

 
Taakgroep Pastoraat en Eredienst 
 

Taakgroep Pastoraat 

Bijeenkomst contactpersonen pastoraat 
Op woensdagmiddag 16 oktober a.s. van 14:00 – circa 16:00 uur is een bijeenkomst gepland 
voor de contactpersonen in het pastoraat. De bijeenkomst wordt gehouden in de Goedhart-
kamer van de Ontmoetingskerk. Allereerst houden wij weer de gebruikelijke vragenronde en 
wisselen wij ervaringen uit als contactpersoon.  
Na deze overlegronde gaan we over op het gespreksthema van deze middag.  
Dit thema is: “Levenslooptrap naar een nieuw begin” en wordt verzorgd door Ab Pongers.  
In de donkere periode in zijn leven bij het overlijden van Alie en het voortschrijden van zijn 
ziekte heeft Ab ervaren, dat God altijd door de Heilige Geest een weg openbaart naar een 
nieuw begin. Hij heeft een levenslooptrap verbeeld, met gekleurde treden die de weg naar 
een zinvolle toekomst symboliseren. Zijn conclusie: “Er is altijd Licht! En Toekomst!  
Door ‘Ik zal er Zijn’.  
Licht dat er is, ook door allerlei mensen op onze weg.” Van harte aanbevolen,     
                                                                                   Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat           

TAAKGROEPEN  
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Huiskamergesprek ‘Kazerne’ en ‘Rustoord’ 
Op maandagmiddag 28 oktober van  
14:00 - circa 16:00 uur organiseert de 
Taakgroep Pastoraat & Eredienst een 
huiskamergesprek. Gastvrijheid wordt ver-
leend door Lyda en Johan te Linde, Een-
drachtstraat 4. De gemeenteleden, die 
wonen in de pastorale buurt Kazerne 
(Schoolstraat 1 t/m 21a (oneven) en 47 
t/m 64, Gymnastieklaan, Spoorhof, Kerk-
laan, Kazernestraat en Kapperallee 2 t/m 
16 (even)) of in de pastorale buurt Rust-
oord (Kokstraat, Dr. van der Hoevenlaan 2 
t/m 16 (even) en 1 t/m 23 (oneven), 
Schoolstraat 2 t/m 48 (even), Rustoord-
laan 2 t/m 38 (even) en 1 t/m 25 (oneven), 
Eendrachtstraat en Princehof) hebben een 
uitnodiging in de brievenbus gekregen c.q. 
krijgen een uitnodiging voor deze bijeen-
komst. Ten einde het gastgezin niet al  
teveel te belasten geldt een maximaal 
aantal deelnemers van 8 personen.  
Als er plaats is kunnen ook andere be-
langstellenden zich opgeven voor dit huis-
kamergesprek. 
Een huiskamergesprek is een (doorgaans) 
eenmalige ontmoeting van gemeenteleden 
in huiselijke kring. Trefwoorden: ontmoe-
ting, gedachtewisseling, informatie over 
onze gemeente en gelegenheid om vra-
gen te stellen. Het gespreksthema is: ‘Een 
open dialoog’, naar aanleiding van het in-
terview met Tomás Halík, Tsjechisch theo-
loog. 
Met elkaar praten. Wat is er nu eenvoudi-
ger dan met elkaar praten? Over veel za-
ken gaat dat natuurlijk gemakkelijk.  
Maar praten we met anderen over wat ons 
ten diepste bezighoudt: onze hoop, onze 
zorgen, onze vreugde, onze twijfels?  

En om het wat toe te spitsen: Hoe spreken 
we met anderen, die we dan ongelukkig 
als ‘niet-gelovigen’ aanduiden? 
 
Tomás Halík, RK-priester uit Tsjechië, 
vindt dat we dat onderscheid van gelovi-
gen en niet-gelovigen moeten loslaten. La-
ten we, zo schrijft hij in zijn publicaties, als 
christenen met andersdenkenden, praten 
over wat hun echte vragen zijn. Hij bepleit 
een dialoog, waarin je luistert om een an-
der op het spoor te komen. Wij kunnen 
niet als christenheid de waarheid claimen, 
we zijn niet de eigenaar van de waarheid. 
We maken gebruik van een interview dat 
Halík heeft gegeven aan Woord & weg, 
mei 2019. Daarin zitten prachtige uitspra-
ken die ons aan het praten kunnen zetten. 
  
De leiding van deze huiskamerbijeenkom-
sten is in handen van ds. Arie Broekhuis 
en Ko van Raamsdonk. Als u wilt deelne-
men aan dit gesprek en u woont niet in de 
pastorale buurten Kazerne of Rustoord, 
dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij 
Ko van Raamsdonk (513637). U hoort dan 
of er plaats is. Mocht u slecht ter been zijn 
en (auto-)vervoer nodig hebben, meldt u 
dit dan even. 
Wilt u vooraf een (gescande) kopie ont-
vangen van het interview, dan kunt u dit 
aangeven bij Ko van Raamsdonk. 
 
Zie ook kerkvenster van juli/augustus. 
 
Namens de Taakgroep Pastoraat, 
ds. A. Broekhuis en Ko van Raamsdonk. 
 
 
. 

 

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie 
 Iconen; meer dan zomaar “mooi”! 
 

 
De Taakgroep ”Ontmoeting en Inspiratie” heeft een aantal mensen 
bijeen gebracht met een gemeenschappelijke interesse, namelijk. 
Iconen. Cuny de Leeuw en Dick van Doorn hebben er een aantal 
geschilderd. Coby Poesse heeft zelfs iconen en madonna`s gebor-
duurd en Leo Wolf stelt enkele iconen ter beschikking van de hand 
van zijn helaas overleden echtgenote Edith.  
Het geheel wordt samengevoegd tot een expositie in de Ontmoe-
tingskerk te Eefde. 
De tentoonstelling is te zien op de zondagen 22 en 29 septem-
ber, 6 en 13 oktober van 11.30 uur tot 15.00 uur.  
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Het woord icoon komt uit het Grieks, eikon of eikoon en betekent afbeelding, evenbeeld of 
nabootsing. Om te beginnen is dit een begrip uit het nieuwe testament in de Bijbel. Het be-
grip is nog veel bekender geworden door de religieuze afbeeldingen vooral in de Griekse, 
Russische, Armeense, Syrische en Koptische orthodoxe kerken. Ook vindt u ze in andere 
gebouwen en in de woningen van de gelovigen.  
Ze zijn bedoeld voor meer dan religieuze en kunstzinnige versiering. Het belang gaat verder 
dan een onderwijsmethode van ongeletterden in vroegere tijden. Het gaat om afbeeldingen 
c.q. nabootsingen van Maria, Jezus, engelen, apostelen en heiligen. Ze zijn als het ware een 
soort “venster op de hemel”. Iemand anders zei het nog mooier en raker, “als je een icoon 
biddend of mediterend wilt beschouwen, dat is méér dan kijken naar…! Dan vervagen de 
grenzen tussen tijd en eeuwigheid van het fysieke en geestelijke leven……tussen het hier-
en-nu en de alomtegenwoordigheid van het goddelijke. 
Dus….kom, kijk, wees welkom om te beschouwen …..sta versteld van de diepte in je-
zelf…. waarnaar elk icoon op zoek is!  

  Dick van Doorn 
 
Bij deze editie van Kerkvenster treft u weer een rijkgeschakeerd programma van de Taak-
groepen Ontmoeting & Inspiratie in de diverse gemeenten en van mijn naaste collega’s. 
We hopen dat u er gebruik van zult maken en kijk vooral ook naar wat de buren ons te bie-
den hebben. U bent overal welkom. 

ds. Arie Broekhuis 
 

 
 
 

 
Koffieconcert 
Op 13 oktober gaat de serie zondagochtend concerten weer van start. Ook nu wijken we niet 
af van de gevestigde gewoonte om het seizoen te openen met een optreden van het man-
nenkoor IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap. Ook voor hen betekent dit na de zomerperiode 
de opening van het nieuwe seizoen. Het uit ca. 40 leden bestaande koor wordt gevormd door 
de voormalige mannenkoren uit Eefde en Deventer, die beide rond 1965 werden opgericht 
en in november 2014 zijn samengegaan. De zangers hebben inmiddels een breed repertoire 
opgebouwd met ondermeer aria’s uit Die Zauberflöte van Mozart, bewerkingen van Jimco 
Zijlstra en het oratorium De Schepping van Johan Bredewout. Een werk dat de afgelopen ja-
ren herhaaldelijk met veel succes werd gezongen. 
Ook nu weer wordt het gezelschap op de vleugel ondersteund door de vaste begeleidster 
Maps Adriaanse, die halverwege het concert een intermezzo voor haar rekening neemt.  
Het programma op 13 oktober vermeldt 10 liederen waaronder Zum Gloria en het Sanctus uit 
de Deutsche Messe van Schubert, 3 liederen uit de al eerder genoemde Schepping van 
Johan Bredewout en Die Vesper van Beethoven in een bewerking van Jimco Zijlstra.  

DIVERSE BERICHTEN 
ONZELEZERS SCHRIJVN 
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Zoals gebruikelijk staat de koffie klaar om kwart over elf, waarna het concert op 13 oktober 
om half twaalf begint. Opnieuw geldt dat de collecte bij de uitgang van het grootste belang is 
voor de in stand houding van de serie. Tenslotte nog even het volgende concert op 10 no-
vember: Ook dan blijven we dicht bij huis met een optreden van “onze eigen” Harmonie  
Eefde-Gorssel o.l.v. Jacob Jansen. Meer hierover leest u te zijner tijd in het Kerkblad en de 
lokale pers.  

Namens de commissie, Koos Ornée   
 

De leeskast 
Ik weet niet wat de officiële naam is van de kast die in de hal staat. In de linker helft staan 
folders, boekjes en ander leesvoer dat interessant kan zijn voor iedereen die zijn kijk op het 
kerkelijk leven of spiritualiteit wil verdiepen of verbreden. Veel is afkomstig uit de landelijke 
kerk of uit de regio. Vrijwel alles wat daarin staat kan gratis worden meegenomen.  
Als het niet zo is, zit er een sticker op. 
Aan de rechterkant hangen folders en zo, vooral over muziekuitvoeringen en andere evene-
menten in de regio waarvan de hoop is dat mensen daarin geïnteresseerd zijn. Vaak staan 
extra exemplaren om mee te nemen in de kast ernaast.  
Eronder staan boeken die u mag meenemen - er staat een ‘spaarpot’ bij voor uw bijdrage. 
Het is de moeite waard om regelmatig te kijken of er iets van uw gading bij is en er uw voor-
deel mee te doen. 

Maps Adriaanse 
 

De nieuwe medewerkerslijst 
In de afgelopen weken is er een nieuwe medewerkerslijst rondgestuurd aan iedereen die op 
de lijst voorkomt. Het blijkt uit de reacties dat niet iedereen meer weet waarom de lijst in 
2014 is opgezet. De bedoeling is dat het een naslagwerk is: als je iemand zoekt die verant-
woordelijk is voor een bepaalde kerkelijke activiteit, zou je die snel moeten kunnen vinden. 
Daarom is de inhoudsopgave op blz. 1 als volgt: kerkenraad, colleges en taakgroepen, ge-
volgd door alle andere groepen / activiteiten op alfabetische volgorde. Voor de groepen geldt 
dat een coördinator als eerste aanspreekbaar is met de vraag wie je moet hebben voor een 
bepaalde activiteit. Er zijn echter groepen die geen coördinator hebben, bijvoorbeeld de or-
ganisten. Die staan er daarom allemaal in.  
Het is nooit de bedoeling geweest dat iedereen die actief is op het kerkelijk terrein in deze 
lijst zou komen te staan, dan zou de lijst nog bladzijden langer worden en niet meer aan het 
oorspronkelijke doel beantwoorden. Maar in de loop van de tijd is de lijst wel steeds gegroeid 
en soms vrij willekeurig. Dat is gedeeltelijk omdat er geen coördinator (bekend) is en gedeel-
telijk een historische ontwikkeling. En wat eigenlijk ontbreekt, is inzicht in ‘hoe de lijntjes lo-
pen’, d.w.z. welke activiteit onder wiens verantwoordelijkheid valt, met andere woorden: een 
organogram.  
Daarom gaan we in de komende tijd  - en dat zal wel even duren voordat dat zijn beslag 
heeft gekregen - proberen om de organisatiestructuur ook inzichtelijk te maken, met als ho-
pelijk het gevolg dat deze lijst kan worden ingekort. 
Ik heb de laatste versie weer in delen verstuurd: per 10 stuks tegelijk om spam te voorko-
men. Natuurlijk kwamen er onmiddellijk reacties binnen: aanvullingen en correcties, soms 
ook tegenstrijdige. Die heb ik gedeeltelijk meteen ingevoerd, dus de gestuurde lijsten zijn niet 
allemaal hetzelfde. Daarom volgt er binnenkort nog een blad met alle veranderingen vanaf 
de eerste zending. Sommigen zullen die veranderingen dus al in de nu ontvangen lijst vin-
den, anderen gedeeltelijk of nog helemaal niet. Dat is een beetje verwarrend, maar het alter-
natief is alles opnieuw verzenden en dat is momenteel geen optie.  
Blijft natuurlijk het dringende verzoek om veranderingen meteen per e-mail aan mij door te 
sturen, zoals op het voorblad staat. Dat bespaart mij veel extra werk bij de volgende editie! 

Maps Adriaanse 
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Nieuws uit de Wereldwinkel 
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde. 
50 Jaar Wereldwinkels in Nederland: prijsuitreiking in Eefde.  
Donderdag 12 september zijn ’s morgens de prijzen uitgereikt aan 
drie van de vijf  gelukkigen van wie de kassabonnen in de winkel 
aan het eind van de feestweek waren getrokken  

Na koffie met iets lekkers overhandigde be-
stuurslid Mieke Versluis de bon van  
€ 50,00 in de winkel te besteden en twee bon-
nen van € 7,50 te besteden bij  
ambachtsbakker Kuiper.  
De andere twee prijswinnaars, een voor een 
bon van €7,50 van Kuiper en een voor een 
bon van € 15,00 te besteden bij BLOEMen-
meer, komen op een ander moment langs. 
De grabbelton voor de kinderen blijft nog de 
hele maand september in de winkel staan.  
 
Foto: Ton Scholten 

 
In oktober staan de papierwaren centraal. Daaronder vallen ook de Oxfam Novib kalenders 
en agenda’s voor 2020. De voorraad is beperkt, dus wacht niet met inslaan! 
We hebben een paar nieuwe artikelen. Voor de liefhebber: kussens met grappige koeien-
koppen en voor de zoetekauwen: een nieuwe variant van Tony’s Chocolonely, melk met ka-
neelbiscuit. 
Graag tot ziens, in onze  winkel in de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662.  
Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl.  
Volg ons ook op facebook: wereld winkel Eefde. 
 

ACTIVITEITEN 
 

 
 

Agenda 
 
 
 

 Maandag 30 september- 14.00 Overleg over de viering van Heilig Avondmaal – in de 
Goedhartkamer 

 Dinsdag 1 oktober – 10.00 uur - Overleg over de visie op de toekomst van de PG 
Eefde – enkele kerkenraadsleden 

 Donderdag 3 oktober – Verjaardagsfeest 75+ in de kerkzaal 

 Maandag 7 oktober – 14.00 uur Leeskring met het boek Geloven op de tast- T. Halik 
en A. Grün, bij dhr. Joop van Overbeeke, tel. 0575- 471247 (informatie bij ds. Arie 
Broekhuis). We lezen pag. 53-71. 

 Woensdag 9 oktober – 10.00 uur Leerhuis over de Brief aan de Romeinen, we lezen 
Rom. 2:17 e.v. en Rom. 3 in de Goedhartkamer met ds. Arie Broekhuis 

 Woensdag 16 oktober – 14.00 uur Contactpersonen en Taakgroep Pastoraat in de 
Goedhartkamer 

 Maandag 21 oktober –19.30 uur Kerkenraad in de Goedhartkamer 

 Maandag 28 oktober – 14.00 uur Huiskamergesprek – bij fam. te Linde, tel. 517369 

 Woensdag 30 oktober – 14.30 uur Themamiddag, 1e van een Drieluik – Liturgie met 
ds. Arie Broekhuis 

 

ACTIVITEITEN 
 

http://www.wereldwinkeleefde.nl/
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Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 22 oktober 20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Bolina Aalderink, Schoolstraat 64 te Eefde.  
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel 
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel.06-25516989) 

 Donderdag 24 oktober om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink  
 
 
 
 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com

