


  2 
 



  3 
 

KERKVENSTER  
oktober 2020 

 
 
 

Van de redactie 

 

In het weekend van 12 en 13 september 
hebben we het startweekend samen gevierd  
Eefde/Gorssel/Epse. 

 

Het thema dit weekend was: 

“De vreugde van God op onze levensweg” 
De vreugde vonden we op de zaterdag tijdens 
een prachtige fietstocht door de omgeving.  

De organisatie had een tocht uitgezet met 7 
posten, hier werd iets verteld over belangrijke 
punten in de dorpen. 
Op de zondag was er een mooie dienst met 
beelden en prachtige muzikale ondersteuning.  
Aanleiding voor het thema was een 
hongerdoek uit Zuid Amerika met 8 
bijpassende Bijbelgedeelten en schilderijen. 
 
Verder in dit Kerkvenster leest u meer 
hierover. 

Het belooft wat voor de toekomst als we deze 
vreugde vast kunnen houden. 

 

Jannie Zoerink  
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COLOFON: 

 

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

 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Anneke Nijkamp 

Arie Zuidema 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

Dupliceren: 

mv. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. H. Hagelstein 

: 540208 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij  kunt u tot uiterlijk maandag 
19 oktober 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 22 oktober, 9.30 uur 

Goedhartkamer 

Nietploeg: komt niet bij elkaar 

Distributie: donderdag 29 oktober 

 

Foto’s startweekend, Boudewijn 
Drewes en Jannie Zoerink  

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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NB: Voor de laatste stand van zaken : volg de kerkbrief en de website                                               

                                                       

De mensen die opgehaald willen worden graag op tijd melden, Hans Slurink 
 
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken. 
Ga op internet naar:  “kerkdienst gemist” en typ in: Eefde   
Of klik op de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken. 
 
 
 
 
 

 
Datum en tijd 

 
27 september   10 uur  

 
4 oktober              10 uur 

 
11 oktober 10 uur 

Voorganger Ds. E. Rijks 
Twello 

Dhr. J.W. Hengeveld 
Almen 

Ds. G. de Pender 
Varsseveld 

Bijzonder-
heden 

 Israël zondag  

Kleur Groen Groen Groen 

Diaconale  
Collecte 
 

Mariette’s Child Care Jan Brandhof   War Child  

2e collecte Collecte Vredesweek Kerk en Israël  Themadiensten 

 
Auto - 
Ophaaldienst 

 
J. Strijker 
06-21940742 

 
H. Slurink 
0575-515446 

 
Z. ter Mul 
0575-517866 

Koffie/thee-
dienst 
(9.15 uur) 

 
Geen koffiedrinken 

 
Geen koffiedrinken 

 
Geen koffiedrinken 

 

 
Datum en tijd 

 
18 oktober  10 uur 

 
25 oktober 10 uur        

 
 

Voorganger Ds. J. van Pijkeren 
Lochem 

Ds. H. van Boggelen  

Bijzonder-
heden 

Werelddiakonaat   Bijbelzondag  

Kleur Groen Groen   

Diaconale  
Collecte 
 

Kerk in Actie 

Rwanda  

Plaatselijke Diaconie   

2e collecte Oikocredit Plaatselijk Pastoraat  

 
Auto - 
Ophaaldienst 

 
J. Brummelman 
0575-540224 

 
A. Kloosterboer 
0575-540204 

 
 

Koffie/thee-
dienst 
(9.15 uur) 

 
Geen koffiedrinken 

 
Geen koffiedrinken 

 
 

  DIENSTEN VANUIT DE ONTMOETINGSKERK            JUNI 2020 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Dienst in Het Spijk 
op maandag 14.30 uur, restaurant 
05-10 Pastor R. van Veen 
            
 

De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
25-09     Pastor D. Koldenhof  
 
 

Diensten in De Borkel  
op zaterdag 16.00 uur 
geen opgave 
 
 
 
 

 
 

 
Oecumenische middagpauze-diensten,  
elke donderdag  12.15-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
01-10 Ds. C. Bochanen 
08-10 Ds. J. Boer, Nunspeet 
15-10    Pastor mw. G. Pols 
22-10 Dhr. R. de Boer 
 
 
 
 
 

Slechte tijden 
Fragment uit een preek van Augustinus 
 

Zoals wij zijn, zo zijn de tijden (Fragment uit preek Augustinus) 
“En daarom zeg ik, broeders en zusters: bidt zoveel u kunt. Er is een overvloed aan slechte dingen en 
dat heeft God zelf toegelaten. Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen 
overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de 
mensen tenminste. 
Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo 
zijn de tijden. Maar wat doen wij eraan? Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen op God? Er is 
een overvloed aan slechte dingen in de wereld om te voorkomen dat we de wereld beminnen.  

De wereld is slecht, jazeker, slecht. Maar we beminnen haar alsof ze goed is. Wat is er dan zo slecht 
aan de wereld? Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht, en alles wat daarin is, vissen, 
vogels, bomen, ook niet. Al die dingen zijn goed.  

Nee, het zijn de slechte mensen die de wereld slecht maken. 
Maar omdat we die slechte mensen zolang we leven, nu eenmaal niet kunnen ontlopen, moeten we 
een diepe verzuchting slaken naar God onze Heer, en het slechte verdragen om het goede te 
bereiken. Laten we het ons Gezinshoofd niet aanrekenen, want Hij is goed voor ons.  

Hij draagt ons, en niet wij Hem. Hij weet hoe Hij zijn schepping moet besturen. Doe wat Hij beveelt, 
en hoop op wat Hij belooft.” 

 

 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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          OOGSTEN 
 
 
 
 
 
 
 
De herfst is een tijd van oogsten. De oogst van 
het land wordt binnengehaald. Ook in ons 
persoonlijk leven mogen we van tijd tot tijd 
oogst binnenhalen. Oogst is de vrucht van wat 
je gezaaid hebt en waar je aan gewerkt hebt. 
Waar je energie, liefde en tijd aan gegeven 
hebt. Niet alleen de oogst van je eigen inzet 
valt je toe, oogst ontvang je soms ook door 
wat andere mensen geven en doen. Soms 
moet je wat langer wachten voor je kunt 
oogsten. Je ziet soms pas jaren later de oogst 
van wat je gezaaid hebt. Dat merken we 
bijvoorbeeld bij de opvoeding van onze 
kinderen. Als ze volwassen worden en een 
eigen leven hebben, zie je soms ineens iets 
terug van wat je hebt gegeven.  
 
Als ik stilsta bij wat ik mag oogsten komt bij 
mij het woord dankbaarheid op. Een mooie 
vorm om daarmee bezig te zijn is het maken 
van een mozaiekschaal, waarin je een plek 
geeft aan waar je dankbaar voor bent. Ik heb 
dat al een paar jaar in de herfst met 
gemeenteleden gedaan. Op de afbeelding een 
voorbeeld van zo’n schaal.  
  
Mensen vinden het heerlijk om er mee bezig 
te zijn. Mooie mozaïekstenen zoeken in 
kleuren die bij je passen. Het idee is om op  
kiezelstenen woorden te schrijven die 
uitdrukken waar je dankbaar voor bent. Er zijn 
zoveel dingen die je op kunt schrijven. 
 

 
 
 

 
 
Familie, vriendschap, vrijheid, muziek, 
aandacht, liefde, vertrouwen, hoop, veiligheid, 
natuur, werk, thuis. 
  
In het midden van de schaal is plaats voor een 
lichtje. Als ik zelf ruimte maak voor een 
moment van stilte, bezinning, meditatie of 
gebed zet ik de schaal voor me en doe het 
kaarsje aan. En ik bedenk waar ik deze dag 
dankbaar voor ben. Elke dag heeft zijn eigen 
oogst. Dat zijn soms kleine dingen. Maar het is 
goed erbij stil te staan. Het helpt mij om 
bewust in het leven te staan.  
 

      Karin Spelt 
 
Predikant Protestantse gemeente Drempt en 
Oldenkeppel 
 

Reageren? 

Graag via e-mail: karin.spelt@gmail.com 

OVERWEGING                       WOORD UIT DE REGIO                              

mailto:karin.spelt@gmail.com
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Gezamenlijke start van het nieuwe seizoen van Eefde en Gorssel-Epse  
 

Het was een mooi startweekend!  

Thema van het startweekend was: 

de vreugde van God op onze levensweg!  

 

Dat thema is ontleend aan een kleurig hongerdoek 
uit Latijns Amerika. Je ziet rondom Jezus 7 
afbeeldingen, elk horend bij een Bijbeltekst.  

Het hongerdoek wordt gebruikt in de 40-dagentijd 
om de verhalen die erbij horen aan elkaar te 
vertellen. De afbeeldingen en de bijbehorende 
Bijbelteksten zijn het startweekend met ons 
meegegaan. 

Op zaterdag hebben zo’n 40 mensen een tocht 
gemaakt van 20 km langs 7 bijzondere locaties in 
onze gemeenten. Plekken waaraan wij ons in de loop der jaren verbonden hebben en waar dus ook 
verhalen bij horen.  

Op iedere plek kon je ‘op verhaal komen’ en stonden mensen klaar om te vertellen.  

Je kreeg daar ook  één afbeelding  te zien 
uit het doek en je kon opschrijven of 
tekenen hoe je de vreugde van God ervaart 
in het verhaal van die plek of de afbeelding 
van het doek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Op zondag hebben we “de Vreugde van God” gevierd in de Ontmoetingskerk.  

Ds. Daan Bargerbos ging voor en leidde ons langs het verzamelde werk van de zaterdag met de 
bijbehorende Bijbelteksten.   

Het werd afgewisseld met prachtige liederen, gezongen door 2 zangers (uit Gorssel-Epse)  en  

2 zangeressen (uit Eefde), al even mooi begeleid door Nico Jansen op het orgel.  En de mannen  Van 
’t Veld lieten de accordeons klinken! Knap hoe Jenny Mooij, de kerkelijk werker van Gorssel-Epse en 
één van de organisatoren alles bij elkaar had gebracht in een PowerPointpresentatie.  

Het was een feestelijk samenzijn in verbondenheid,  in de kerk én thuis.   

  

Aan het slot verwoordde Trix Drewes (namens de beide kerkenraden) de dank en de blijdschap van 
iedereen met dit mooie gebeuren. De kerkenraden waren er een paar maanden geleden al erg blij 
mee dat het organisatiecomité (Jannie Hietbrink, Tjerie Kale, Gerda Kamphuis, Grace Molegraaf, 
Jenny Mooij, en Rie Roebers) zo enthousiast het verzoek van de kerkenraden  oppakte om een 
gezamenlijk start-weekend te organiseren.  ‘Deze start belooft vast meer in de samenwerking van de 
gemeenten.   

En er is al een idee voor een vervolgactiviteit:    een musical.   

                      Boudewijn Drewes   

 

 

 

 

Ontmoeting 
Door Stef Bos 

 
 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten 
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn. 

Je moet geen doel voor ogen hebben 
en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent. 

Je moet niet alles willen verklaren 
voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog. 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. 
Je moet je zelf in de ander durven zien 

zonder in die ander te verdwijnen. 
Het kan opeens, zomaar voor je staan 
het lijkt op iets om uit de weg te gaan. 

Dat is het vreemde van geluk. 
Je maakt het waar of je maakt het stuk 

het kan jou bedreigen 
het kan je behoeden 

maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. 
 

Gedicht tijdens de kerkdienst voorgedragen door ds. Daan Bargerbos 
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DE GEMEENTE BIJEEN 
 

Komen en gaan – mutaties t/m 14 september  
Ingekomen: 
mevrouw J.W. Langenkamp – Kremer, Zutphenseweg 202, 7211 EK 

Overleden: 

Op 17 augustus 2020: de heer J.C. de Kluiver, Koffiestraat 8, 7211 AB 

Op 23 augustus 2020: de heer J.M. Schieven, Schoolstraat 52, 7211 BD 
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

Gert Kale 
 
 
 

 

 
 

Lyda te Linde houdt  altijd een welkomstgesprek met nieuw ingekomen mensen. Deze keer met Alyde 
Touwen en Eduard Groen. De heer Groen heeft onderstaand stukje zelf geschreven.
 
In de tijd van Covid-19 verhuizen van Zeist naar 
Eefde is een rare ervaring voor ons (Alyde 
Touwen en Eduard Groen). Raar omdat Alyde 
ineens zonder werk zat, ze is kerkmusicus en 
dirigeert (kerk) koren. Vreemd voor mij omdat ik 
afscheid nam als voorzitter van de Noorderlicht-
gemeente in Zeist zonder afscheid te kunnen 
nemen van de mensen uit de gemeente. Vreemd 
ook omdat we graag actief betrokken wilden zijn  
in de Ontmoetingskerk, waar de afgelopen 
periode heel weinig ontmoeting was.  
Gelukkig kon Alyde wel zingen tijdens de 
diensten in de kerk.  
Zij heeft conservatorium klassieke zang 
gestudeerd en daarvoor theologie en 
fysiotherapie. Ze wil actief er voor anderen zijn. 
Zelf moest ik het doen met kerkdiensten vanaf 
het scherm, alleen en niet samen, en dat past 
niet bij mij. Ik hou van de ontmoeting, het 
samen betrokken zijn op God, de mensen in de 
gemeente en op de wereld. In mijn werk gaat 
het daar ook om. Ik ben docent theologie aan de 
Christelijke Hogeschool Windesheim en geef 
daar een breed scala aan vakken die juist gaan 
over de maatschappij en haar ontwikkelingen, 
over de theologie en inspiratie van de gemeente. 
Wat is de roeping van de gemeente en hoe kun 
je daar nu gestalte aan geven? Gelukkig kunnen 
we elkaar weer zien en spreken. 
We zijn beiden opgegroeid in een baptisten-
gemeente (Alyde in Rotterdam en ik in  

 
Hoogkerk/Groningen) en we zijn daar ook altijd 
actief in geweest. Dat vinden we ook belangrijk. 
Je bent lid en je neemt je verantwoordelijkheid.  
Dat hebben we ook gedaan toen we in Zeist 
langzaam maar zeker ingroeiden in de 
protestante kerk daar, een proces van enkele 
jaren, dat resulteerde in het lidmaatschap van 
de PKN. Dat kwam ook door het werk van Alyde. 
Zij dirigeerde koren in twee PKN gemeenten in 
Zeist en later de cantorij van de PKN in Doorn. 
Zelf werd ik al snel voorzitter van de wijk-
kerkenraad en dat heb ik met veel plezier 
gedaan. Ik hou van de kerk en werk graag mee 
aan de nascholing en opleiding van predikanten 
en kerkelijk werkers.  
We zijn naar Eefde verhuisd omdat we samen 
met de vader van Alyde in één huis wilden 
wonen, dicht bij zijn vrouw die woont in de 
bungalows van het Spijk, waar ze leeft in een 
wereld die steeds mistiger wordt in haar hoofd. 
In een mooi huis met aanbouw in de 
Schoolstraat 2d. We hopen snel onze plek in te 
kunnen nemen in de gemeente en uiteraard 
staat ons huis open voor mensen die 
nieuwsgierig zijn geworden door dit verhaal.  
U bent van harte welkom. 
 
Met hartelijke groet, 
Alyde Touwen (0630716472) 
Eduard Groen (0621827893), Schoolstraat 2d 
 

MEELEVEN 

IN GESPREK MET 

mailto:g.kale@versatel.nl
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Uit de kerkenraad 
 

- De vergadering van 8 september was weer een 
‘gewone’ vergadering. Daarvóór was de 
kerkenraad een paar keer bij elkaar gekomen om 
zich bezig te houden met de profielschetsen en 
de toekomst van de kerk. Beide onderwerpen 
zijn op 14 en 17 september in twee gemeente-
bijeenkomsten besproken. De resultaten 
daarvan zijn op het moment van dit schrijven (12 
sept.) nog niet bekend.   

- Het ongewone van deze gewone vergadering 
was dat we afscheid moesten nemen van vier 
ambtsdragers: Ymte Groeneveld, Rie Roebers, 
Eelke Meijer en Ko van Raamsdonk, in volgorde 
van aftreden. Alle vier zijn volgens het rooster 
aftredend en óf niet herkiesbaar óf ze hebben 
zelf aangegeven te willen stoppen. Eelke kon er 
niet bij zijn die avond, maar is een paar dagen 
later door Trix persoonlijk namens de 
Kerkenraad uitgeluid. Het aftreden wordt in de 
gemeente officieel gemarkeerd in de dienst van 
20 september. 

- Johan Zoerink opende de vergadering met een 
humoristische maar scherpe analyse over de 
(on)zichtbaarheid van de kerk, d.w.z. het 
gebouw en zijn omgeving, voor de passerende 
dorpsbewoners. Conclusie: wat vertellen deze 
waarnemingen van Johan ons en wat doen we 
daarmee?.  

- We bespraken de ervaringen van de bezoekers 
van de eerste twee open diensten: naast 
positieve geluiden - o.a. de aantallen bezoekers, 
ongeveer 50 beide keren - ook misnoegen over 
het gebrek aan contactmogelijkheid. De stoelen 
zijn inmiddels anders neergezet en we zoeken 
nog naar meer contactmogelijkheden.  

- Op verzoek van de werkgroep Havekedienst is 
besproken of we daarmee in de toekomst op 
deze manier willen doorgaan. Het antwoord is ja 
en we waarderen het werk en de creativiteit van 
de werkgroep heel hoog. De werkgroep krijgt 
vanuit Eefde steun door ze ‘op te hangen’ aan de 
werkgroep Eredienst, een onderdeel van de 
taakgroep Pastoraat en Eredienst (P&E). In de 
taakgroep P & E wordt gewerkt aan het  

 

 

 

opstarten van die werkgroep eredienst. Marijke 
Fomenko neemt daarin het voortouw.   

- De Taakgroep P&E heeft een voorstel gedaan 
om de nietploeg en de bijbehorende 
koffieschenksters uit te nodigen voor een 
middagbijeenkomst. Ze kunnen nog niet komen 
werken omdat de ruimte te klein is en ze missen 
het onderlinge contact. 

- De Taakgroep P&E heeft toestemming 
gekregen om een themadienst te houden op 25 
oktober met als voorganger ds. Hannie van 
Boggelen. De themadienst in het voorjaar heeft 
vanwege corona niet door kunnen gaan. Voor 
2021 zullen er weer twee ingepland worden. 

- In het begin van het jaar is gestart met het 
afstemmingsoverleg , dit jaar is een proefjaar. 
Het is een overleg tussen vertegenwoordigers 
van de taakgroepen en colleges. Van iedere 
groep één persoon. Dit omdat niet alle 
taakgroepen in de Kleine Kerkenraad 
vertegenwoordigd zijn en de kleine kerkenraad 
in personen ongeveer samenvalt met de 
kerkenraad. In februari is het afstemmings-
overleg één keer bij elkaar geweest. Dat is nu 
weer opgepakt. Yolan van Laar en Bolina 
Aalderink leiden deze groep. Het is de bedoeling 
dat in dit overleg de concrete uitvoering van de 
jaarplannen wordt gedeeld en onderzocht wordt 
waar kan worden samengewerkt. Het gaat om 
afstemming met elkaar, zodat we geen dubbele 
dingen doen en elkaar kunnen helpen waar 
nodig. Én de kansen tot samenwerken benutten.  

- Na het vertrek van Ko als ouderling pastoraat 
eind september en van een aantal buurt-
contactpersonen zal de taakgroep P&E zich 
moeten beraden over het takenpakket: wat is  
haalbaar met een uitgedunde groep 
medewerkers?  

- Zoals meestal was het weer een race tegen de 
klok om zoals afgesproken om 22.00 uur klaar te 
zijn. Het lukte niet helemaal en een paar losse 
eindjes moesten worden doorgeschoven. Johan 
sloot de vergadering positief af met het gedicht 
“Heb vertrouwen in eigen kracht!” 

 

KERKENRAAD 
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Diaconie 
 

Collectedoelen voor de komende zondagen: 
 

Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Eefde, of op NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Gorssel/Epse, met vermelding van datum en doel. 
Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rekeningnummer 
NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel. 

 

Zondag 4 oktober Jan Brandhof 
 

De Stichting JanBrand werd ruim dertig jaar 
geleden opgericht door Jannie en Gerbrand 
Scherpbier uit Gorssel (uit de namen van de 
oprichters laat zich ook de naam van de stichting 
verklaren). Ver vooruitlopend op de actualiteit 
van toen namen zij destijds het initiatief voor 
een kleinschalige en door de omgeving gedragen 
woonvorm voor hun dochter Marieke, die nog 
steeds met plezier op de JanBrandhof woont. 

De stichting voorziet in woon-, leef-, werk- en 
trainingsruimte voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Er wordt 
samengewerkt met een zorgpartner voor 
persoonlijke zorg en begeleiding van de 
bewoners. Bij de JanBrandhof is dat 
zorginstelling Philadelphia. De bewoners wonen 
in principe zelfstandig en werken overdag. 

Sinds 2006 beschikt de Stichting over een 
tweede locatie: de Everdinahof aan de Hoofd-
straat in Gorssel. De drie bewoners van de 
Everdinahof ontvangen sinds 2015 begeleiding 
van medewerkers van ZoZijn. In de Everdinahof 
is ook de winkel Eerlijk Genieten gevestigd en de 
cliënten kunnen werkervaring opdoen in de ijs-, 
thee- en lunchsalon Zo en Nu. Dit jaar zijn de 6 
appartementen van de Jan Brandhof aan de 
Molenweg gerenoveerd en levensloop geschikt 
gemaakt. Sinds juli zijn de bewoners weer terug 
in hun vertrouwde omgeving en blij met de 
verbeteringen. 

 

 
 
 

Zondag 11 oktober War child 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

War Child’s visie: een toekomst in vrede voor 
alle oorlogskinderen. Miljoenen kinderen 
groeien op in oorlog.  
Oorlog die een verwoestende invloed heeft op 
hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, 
verwaarlozing en verlies maken hen somber, 
angstig, agressief.  
Ze kunnen niet normaal kind zijn. 
War Child’s missie: Een oorlogskind helpen de 
toekomst te verbeteren 
War Child gelooft in de kracht van kinderen en 
jongeren, hoezeer ze ook zijn beschadigd door 
oorlog. De programma’s van War Child helpen 
oorlogskinderen die kracht te ontwikkelen. 
Zodat ze later, ook bij mogelijk nieuwe 
conflicten, sterker staan. 
Met ouders, scholen, lokale leiders. Maar vooral: 
met de kinderen zelf! 
 
 
 
 

COLLEGES 
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Zondag 18 oktober  Kerk in Actie 
Werelddiaconaat 
Rwanda - Met zusters werken aan 

voldoende eten 
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in 
Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen 
een christelijk getuigenis voor hun omgeving 
zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster 
en kerkelijk werkster in de 
dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden 
ook een landbouwprogramma en een 
trainingscentrum voor kleine boeren om de 
voedselzekerheid en onderlinge samenwerking 
in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de 
allerarmste boerinnen en boeren om hun 
economische positie te verbeteren, zodat zij hun 
gezin kunnen voeden en geld hebben om hun 
kinderen naar school te laten gaan. 

Zondag 25 oktober  Plaatselijke diaconie 
 
Armoede signaleren en bestrijden is een 
kerntaak van de diaconie. Driekwart van de 
diaconieën van de Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt mensen die financieel in 
de knel zijn geraakt.  
Onze diaconie collecteert meestal rechtstreeks 
voor concrete doelen die door hen voor een jaar 
of langer zijn vastgelegd. Daarnaast steunt de 
diaconie structureel de voedselbank in Zutphen, 
de kledingactie voor Oost-Europa en geeft ze 
jaarlijks een vast bedrag aan de ISBN. Maar in de 
loop van het jaar komen er altijd onverwachte 
situaties op ons pad die ook om financiële steun 
vragen. En natuurlijk hebben we onze ‘eigen’ 
activiteiten: kerkleden die worden bezocht of 
uitgenodigd voor een dagje uit, koffiedrinken, 
soos of een feestje in de kerk. Dat laatste nu 
even niet, maar hopelijk volgend jaar weer wel. 
Voor al deze activiteiten heeft de diaconie een 
eigen begroting en daarvoor wordt vandaag 
gecollecteerd. 

 

 

 
 
 
 
Collecteopbrengsten  
  

Datum Doel  
 9  augustus 
16 augustus  
23 augustus 
30 augustus 

Hospice Zutphen 
Vluchtelingen studenten  
Stichting Lepra 
Diaconaal Quotum 

   € 65 
   € 70 
   € 85 
   €105,25 
 

  
       Gerrit Bannink, administrateur Diaconie PGE 
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Onderstaand bericht ontving de Diaconie van de IKA commissie. 

 

Geen IKA vakantieweken in 2021 
 

Nadat dit jaar de IKA vakantieweken zijn afgelast vanwege het coronavirus worden ook in 2021 geen 
vakantieweken georganiseerd. De corona protocollen bij een verblijf in een vakantieaccommodatie 
zijn zodanig beperkend voor de gasten en belastend voor de vrijwillige medewerkers dat het geen 
vakantie meer is. Uitstapjes en gastoptredens zijn door de maatregelen niet haalbaar.  

Het zou voor de gasten en de vrijwilligers een risico betekenen dat we niet willen en mogen nemen. 

We vinden het erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. Het is een teleurstelling voor 
de gasten en de vrijwilligers. 

We hopen dat we, zodra het mogelijk is, weer IKA vakanties  kunnen aanbieden. 

 

Namens de IKA commissie  

Freek Bulsink,  secretaris 

 

Najaarskledingaktie  2020      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 oktober houden de gezamenlijke diaconieën de kledingaktie voor Oost- Europa.       

Normaal deden we dit medio november, maar omdat de voorjaarsaktie dit jaar is afgelast vanwege 
corona hebben we de najaarsaktie naar voren gehaald. 

Tussen 10 en 12 uur kunt u kleding  brengen bij de deur van de hal. Er zal iemand zijn om u indien 
nodig te helpen. Graag aanleveren in plastic zakken. Helaas kunnen we u dit jaar geen kopje koffie 
aanbieden. 

Bewoners van het Spijk die niet in de gelegenheid zijn om de kleding te brengen, mogen dit ook in de 
hal bij het Spijk brengen, wij halen het daar rond 12.00  uur op. 

Lees hierover ook de info in de huis aan huis bladen. 

Toos van ‘t Veld     Tel : 0575-540394 
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College van Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang:  
 

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 

 
4 oktober: Collecte Kerk en Israël 
 

 
 

Israël – Leren door ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het 
volk Israël een essentieel element van de eigen 
identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse 
wortels van het christelijke geloof, het trekken 
van lessen uit de joods-christelijke dialoog en 
het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme 
centraal.  
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoe-
ting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten 
toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten 
wordt ondersteund met inspiratie- en 
gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het 
tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het 
internetproject De Uitdaging met stellingen, 
geloofsgesprekken en interviews.  
De Protestantse Kerk investeert in opbouwende 
relaties met de Joodse gemeenschap in 
Nederland, onder meer via een gemeen-
schappelijk humanitair project met het Centraal 
Joods Overleg.  
Uw steun via de collecte maakt al deze 
activiteiten mogelijk. 

 

11 oktober: Themadiensten       
18 oktober: Oikocredit 
25 oktober: Plaatselijk Pastoraat 
 MEI 
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
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De zichtbaarheid van de kerk 
 

De zichtbaarheid van het kerkgebouw in het dorp is onderwerp van gesprek in 
de kerkenraad. We zijn er nog niet precies uit of en hoe we dat gaan 
verbeteren, maar intussen hebben de kerkrentmeesters in stilte wel een paar 
dingen gedaan. Alleen vergeten ze dat aan den volke bekend te maken, 
daarvoor hebben ze het te druk - of zijn ze te bescheiden? 

 

Voor u die het nog niet heeft opgemerkt: de klok van het witte kerkje hangt al 
een tijd in de klokkentoren die in de kerktuin staat en vanaf 30 augustus, de 
eerste zondag dat de kerk weer open was, wappert er een banier met de naam 
Ontmoetingskerk aan de vlaggenmast.  

 

Ook heeft de tuinploeg een opening in de beukenhaag gemaakt met een bordje 
erbij dat uitnodigt om op ons bankje te gaan zitten en van de tuin te genieten. 
Hoewel veel mensen het stenen muurtje rond de boom als lunch- of 
snackplaats gebruiken, vindt ook het bankje steeds meer aftrek. Een goed 
begin is het halve werk! 

 

Maps Adriaanse 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde 
 

 

In oktober gaan we lekker eten. Zet eens wat 
anders op tafel en ontdek hoe lekker dat kan 
zijn en ook: dat het met onze produkten veel 
gemakkelijker is om iets anders te maken dan 
u wellicht denkt. Zelfs Marokkaans koken in 
een Tajine is simpel met de gemengde kruiden 
en specerijen gebruiksklaar in onze zakjes. 
Receptenboekjes en gratis losse recepten 
helpen u op weg. Maar ook een eenvoudige  
rijst-met-kip schotel wordt bijzonder met een 
lekkere currysaus. U hebt de keuze uit drie 
soorten poeder, van zacht tot pittig. De 
geschenkdozen van Tony met 20 (2 x 10  

 

 

 

verschillende) chocolaatjes zijn nu blijvend in 
prijs verlaagd, tot € 5,95. 

Ze zijn heel populair als meenemertje bij een 
bezoekje. 

Ons jubileumjaar (we bestaan 35 jaar in Eefde) 
is nog niet voorbij: we trakteren elke zaterdag.  

In oktober krijgt u op de zaterdagbon*  een 
gebakje bij uw koffie in het gezellige koffiehuis  

Domus recht tegenover de 
winkel.  

 

 

DIVERSE BERICHTEN 
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We blijven de openingstijden houden - mits er 
geen grote veranderingen in de coronasituatie 
ontstaan - tot eind van het jaar, dus u kunt 
van dinsdag tot en met zaterdag elke dag van 
11.00  - 16.00 uur bij ons terecht.  

 

Natuurlijk volgen we nog steeds de 
hygiënische richtlijnen, ter bescherming van 
uw en onze gezondheid.  

 
 
 
Musical Eefde en Gorssel/Epse 
 
Na het gezamenlijke Startweekend willen we 
de samenwerking tussen onze beide 
gemeenten weer nadrukkelijk oppakken. 
Dit betekent natuurlijk overleg, beleid maken, 
praktische samenwerking zoeken, etc. 
 
Het idee is ontstaan om samen vanuit beide 
gemeenten een musical op te gaan pakken.  
Op die manier leren we elkaar beter kennen 
en kunnen we op een creatieve en leuke 
manier aan de slag. 
We denken hierbij aan een bestaande musical, 
die dan voor onze situatie hier en daar 
aangepast kan worden. 
 
Voor een musical zijn er natuurlijk allerlei 
enthousiaste mensen nodig: zangers, spelers,  
decorbouw, publiciteit, organiseren, licht en 
geluid, enz. 
Hierbij is er voor alle leeftijden, jongeren en 
volwassenen voldoende ruimte om mee te 
doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent weer van harte welkom: graag tot ziens 
in de winkel op Schoolstraat 17A. Tel. 518662. 
Bezoek onze website: 
www.wereldwinkeleefde.nl. Volg ons ook op 
facebook en instagram voor het laatste 
nieuws: wereld winkel Eefde. 
 
 

* * bij besteding van minimaal € 15,00 aan 
non-food. 

 
 
 
 
Lijkt je dit leuk en wil je op deze ontspannen 
manier nieuwe mensen ontmoeten, geef je 
dan op. 
Voor meer informatie, of om je op te geven 
kun je terecht bij: 
Ava van Baaren, tel. 0575-491644,  
avavanbaaren@gmail.com   
 
Gerda Kamphuis, tel. 06 1562 0782,  
joopgerda@hotmail.com  
 
Wij hopen op veel enthousiaste reacties ! 

 

 

 

  

http://www.wereldwinkeleefde.nl/
about:blank
mailto:joopgerda@hotmail.com
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                 Koffieconcert 
Voor het eerst in de 20-jarige geschiedenis van de serie koffieconcerten zijn we helaas gedwongen 
om u een minder leuke boodschap voor te schotelen: Zoals dat geldt voor vrijwel alle activiteiten in 
de samenleving heeft het corona virus ook voor de maandelijkse zondagochtend concerten gevolgen. 
De commissie koffieconcerten zou te maken krijgen met een reeks beperkingen zoals bijvoorbeeld 
een gelimiteerd aantal concertgangers op 1,5 meter afstand van elkaar, GEEN koffie voorafgaand aan 
het concert en een beperkte keuzemogelijkheid van de muzikanten; zo kunnen grote 
muziekgezelschappen waaronder de koren Musica Vocale en het mannenkoor IJsselstreek niet 
oefenen en geen optredens verzorgen. Na een zorgvuldige afweging is de commissie tot de conclusie 
gekomen dat de beperkingen ernstig afbreuk zouden doen aan het traditioneel ongedwongen, 
feestelijke en laagdrempelige karakter van de concerten. Helaas hebben we dan ook moeten 
besluiten om in 2020 geen concerten te programmeren. Wij hopen vurig dat het tij in de laatste 
maanden van het jaar zodanig zal keren dat we in januari 2021 de draad weer op kunnen pakken. Er 
zijn inmiddels al een flink aantal optredens voor het komende jaar vastgelegd. Zo hopen we in januari 
weer van start te gaan met een concert van het Fluitkwartet Zutphen o.l.v. Harriët van den Berg. Wij 
wensen u voor de rest van het jaar het allerbeste en vooral een blijvende gezondheid en bereiden 
ons voor op een hervatting van de concerten op zondag 10 januari 2021.                                                                                                                                                        

 

Namens de commissie koffieconcerten, Koos Ornée

 

 

Tip: expositie 
 

In het Israëlcentrum in Nijkerk is de 
tentoonstelling Redders in Nood te bezoeken 
tot 5 december. De tentoonstelling gaat over 
de rechtvaardigen onder de volken, mensen 
die met gevaar voor eigen leven Joden 
hielpen. 75 jaar geleden werd Europa bevrijd 
uit de greep van de Nazi’s. Zes miljoen Joden 
werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vermoord. De meeste mensen lieten het 
gewoon gebeuren. Wat bewoog die ‘Redders 
in nood’ om hun levens in de waagschaal te 
stellen? 
 
Redders in Nood, deze mensen hielpen, wat 
zou jij doen? 
 
In deze bijzondere tentoonstelling voor het 
hele gezin ontdek je aan de hand van 
opdrachten meer over het werk van de 
redders. Hoe zou je zelf reageren onder zulke 
omstandigheden? Het verhaal van de redders 
wordt verteld aan de hand van unieke 
voorwerpen, foto's, tekst, films en 
opdrachten. Je leert zo meer over de tijd van 
de oorlog. Daarnaast zet ‘Redders in nood’ 
aan het denken over wat er allemaal 
gebeurde. In een interactieve speurtocht ga je 
op ontdekking door de tentoonstelling. 
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Vooraf reserveren is verplicht 

We houden ons aan de richtlijnen van het 
RIVM. Door de coronamaatregelen kunnen we 
maar een klein aantal mensen iedere twintig 
minuten toelaten. Groepen tot maximaal 6 
mensen tegelijkertijd. Vooraf reserveren  
voorkomt wachtrijen en is gratis. Reserveren 
kan eenvoudig 
via: zomertentoonstelling.nl/reserveren of 
033-245 8824. De tentoonstelling is gratis 
maar een gift voor de onkosten mag natuurlijk 
altijd. 
 

 
Adres en openingstijden 
Het adres van het Israëlcentrum is Henri 
Nouwenstraat 34 in Nijkerk. De toegang en 
een consumptie zijn gratis. Meer informatie 
kunt u vinden op cvi.nl/redders 
 
De openingstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag 09.30 – 16.30 uur. Zaterdag 10.30 
– 15.30  uur. Op zon- en feestdagen gesloten. 
Wijzigingen onder voorbehoud. Raadpleeg  
voor eventuele wijzigingen een dag voor uw 
bezoek onze website. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5 oktober Moderamen 13.00 uur Goedhartkamer 

5 oktober  Vergadering Kerkrentmeesters 19.30 uur Goedhartkamer 

7 oktober  Vergadering Kerkenraad, 20.00 uur Goedhartkamer  

20 oktober  HAGE overleg 19.30 uur Goedhartkamer 

21 oktober Vergadering gezamenlijke diaconieën  19.30 uur Goedhartkamer  

 

 
      
 

HERFST 
 

 

Laten wij de schoonheid 

van de herfst ervaren: 

de vruchten die tevreden 
zijn geoogst, het vee dat wacht 

op de beschutting van de stal, 

de vurigheid van de natuur 

voor ze gaat sterven. 

 

Laten wij het waardevolle 

van de herfst bewaren; 

geborgenheid, een schuilplaats 

voor de regen en de kou, 

de avondrust en tijd om 

bij het vuur te waken, 

begeestering, bewogenheid 

rondom een menselijk verhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laten wij de wijsheid 

In de herfst ontwaren; 

bescheidenheid en moed 

om dingen los te laten, 

verzoening met het wisselend gebaar 

van komen en van gaan, 

vertrouwen in de hand 

die ons behoeden zal en dragen. 

 

Kris Gelaude  

 

Voorgedragen door Bolina tijdens de 
gemeentemiddag 

ACTIVITEITEN-AGENDA  …….. 

https://zomertentoonstelling.nl/reserveren/
https://zomertentoonstelling.nl/

