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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE
 0575-546349 www.ontmoetingskerk-eefde.nl

KERKDIENSTEN

COLLEGE VAN DIAKENEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Mogelijkheid van kerkbezoek: zie overzicht Diensten en
Website
Voor live-uitzendingen en terugkijken:
Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl

Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3,  06-12658924
: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl
Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl

_________________________________________________________

Verjaardagsfonds
 06 12658924
Postzegels en kaarten: Mw. L. van Meggelen
 510812

KERKGEBOUW

_________________________________________________________

Koster: Mw. M.(Margarethe) Massink

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN (TAAKGR.)

: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl
Kosterstelefoon

 06-83159867

 511819

Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries
: gtkadevr@gmail.com

________________________________________________________

_________________________________________________________

PREDIKANT

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Vacant

Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis

 06 15620782

Koffieconcertcommissie
Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte
 474393
 06-25044095

Mw. R. Simonis (ouderling)
Ds. H.E. van Boggelen

_________________________________________________________

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

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)
 474393

Voorzitter: Mw. R. Simonis (ouderling)
: ritasim1@hotmail.com

 542305

_________________________________________________________

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Vacant
: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo
: monique.dolman@outlook.com

 541318

Penningmeester: Mw. D. Thiemann-Slotboom

 545311

Ontvanger Protestantse gemeente Eefde:
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink
 : mbocktingPGE@hetnet.nl

 494009

Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis

 06 46750510

Kerkelijke ledenadministratie

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte
Mw. R. Simonis (ouderling pastoraat)
Ds. H.E. van Boggelen

Dhr. K. Ornée, : ornee001@kpnmail.nl

 474393
 06 25044095

Mw. M. Fomenko (ouderling eredienst)
 06-41662670
: marijkefomenko@hotmail.com
Bloemenwerkgroep (voor de eredienst)
Mw. N. Roeterdink, : roete094@planet.nl
 540976

Dhr. G. J. Kale
 511819
: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl
_________________________________________________________

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)
Contactadres: Dhr. H. Krol
: hommekrol@kpnmail.nl

 540609

Kerkvenster

Vacant

Kopij sturen naar : kerkvenster.eefde@gmail.com
of naar dhr. B. Drewes, Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde
Zie: Colofon Kerkvenster (pagina 3)
 510512

Organist

Kerkbrief

Cantor-organist

Mw. T. Hinloopen

 06-21563940

Collectemunten
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com
Telefonisch te bestellen en af te spreken

Samenstelling: Dhr. W. Volkers
: w.volkers@kpnmail.nl

 512610

Website ontmoetingskerk
 542430

Berichten sturen naar:
: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink

 548830

3

KERKVENSTER
Oktober 2021

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

Van de redactie
Beste lezers,
In dit nummer een terugblik op het startweekend. We zijn
weer gestart en we mogen weer meer …..
Geen toegangscontroles, maar elkaar (figuurlijk en
letterlijk) de ruimte geven, is het uitgangspunt als
verwoord in het landelijk advies van de PKN. Een mooie
uitdaging als alternatief voor een opgelegde 1,5 meter.
Elkaar de maat vragen in plaats van elkaar de maat
nemen.
In ieder geval hopen we dat de Ontmoetingskerk weer
meer een plaats van ontmoeting en inspiratie mag zijn.
Boudewijn Drewes

INHOUD

blz

OVERWEGING
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
DIENSTEN IN DE OMGEVING
TERUGBLIK STARTWEEKEND
CANTORIJ-AFSCHEID NICO JANSEN
KERKENRAAD
DIACONIE
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
PASTORAAT EN EREDIENST
ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN
Expositie Bonhoeffer
Gespreksgroepen
AGENDA

4
5
6
6
9
11
13
17
19
20
22
24

Redactie:
Bolina Aalderink
Maps Adriaanse
Laura van der Burg (voorblad)
Annie Nijenhuis
Arie Zuidema
Eindredactie:
Boudewijn Drewes
Jannie Zoerink :06-42514064
Redactieadres
voor het aanleveren van kopij:
Boudewijn Drewes,
Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde
 0575 510512
 kerkvenster.eefde@gmail.com
Dupliceren:
mw. Wijkstra:
 ly.wijkstra@gmail.com
: 540220
Bezorging:
dhr. J. te Linde
: 517369
Bezorging digitaal:
dhr. W. Bieleman
Aan- en afmelden:

kerkvensterdigitaal@gmail.com

Volgend Kerkvenster:
Kopij kunt u tot uiterlijk maandag
18 oktober 20.00 uur sturen naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactie-vergadering:
Donderdag 21 oktober 9.30 uur,
Goedhartkamer
Distributie: donderdag 28 okt.
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OVERWEGING

Herfsttijd!
Het is alweer herfst aan het worden. De
bladeren van de bomen beginnen steeds
verder te verkleuren. Veel is er in de natuur
aan het veranderen. Een verandering die
heel herkenbaar is in de kleuren , maar ook
in het proces van loslaten.
Kleuren: de herfst kent z’n prachtige warme
kleuren, kleuren die heel bijzonder zijn met
name als de zon erbij aanwezig is. Kleuren
kunnen vaak heel veel betekenen in ons
leven, niet alleen de kleuren in de natuur,
maar ook in de geaardheid, de kleur van
mensen. Zijn we saaie, kleurloze mensen of
stralen we ook nog wat kleur uit?
Zonder kleur kan het leven saai zijn. Niet
voor niets is de felgele bloem het symbool
van de Zonnebloem. Of noemen we wel
eens: hij of zij is het zonnetje in huis. Maar…
laten we zeker niet vergeten dat mensen
ook kleur voor elkaar kunnen zijn, dat
mensen kleur in elkaars leven kunnen
brengen.

WOORD UIT DE REGIO

Aan de herfst kunnen we ook de beleving
van loslaten verbinden. De natuur laat los.
De bladeren vallen van de bomen. Er vindt
een veranderingsproces plaats.
Herfstperiodes herkennen we ook in ons
leven: tijden waarin het soms stormt en
waarin we ook moeten loslaten. Mensen die
ons lief zijn kunnen ons door de dood of
door scheiding ontvallen. Of onze gezondheid geeft problemen waardoor we vertrouwde bezigheden tijdelijk of langdurig
moeten opgeven. Een ontslagronde op het
werk kan ons plotseling confronteren met
verlies van onze baan en collega’s.
Loslaten kan een pijnlijk proces zijn. Maar
tegelijk is het goed om te benoemen dat dit
loslaten ook een beleving kan geven van
dankbaarheid en rijkdom. Dankbaarheid
voor het mooie, het waardevolle, het kleurrijke wat hij of zij heeft mogen beleven.
Mooie, rijke, herinneringsmomenten om
vast te houden.
Kijkend naar de kale bomen, met de
herinnering aan dat wat we los moesten
laten, mogen we ook dankbaar zijn voor alle
schoonheid, goedheid en liefde welke we
mochten ontvangen en geven.
En... hoopvol wachten op de nieuwe lente.
Rien Baauw, Wichmond.
Werkte als pastor in de Prot. Gemeente
Doetinchem / wijk Gaanderen-Slangenburg.
Reageren? Dat kan: rd.baauw@hetnet.nl
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK
Datum en tijd
Voorganger

oktober 2021

3 oktober
10 uur
Ds. W. Blanken,
Zutphen

10 oktober
10 uur
Ds. F. D. Rooze, Leiden

17 oktober
10 uur
Ds. G. J. de Pender,
Varsseveld

Kleur
1e Collecte
Diaconie

groen

groen

groen

Pax kinderhulp
Borculo

Kledinginzameling mw.
Te Wierik

Kerk in Actie Werelddiaconaat:
Kameroen, samen
werken aan een
stabiele toekomst

2e Collecte CvK

Kerkinterieur

Jeugdwerk JOP:
geloofsopvoeding door
ouders en kerk samen

Aanschaf Liedboeken

Autorijdienst

H. J. Zoerink
06 12 65 89 24

J .L. Bosma
06 44 50 01 57

H. van ‘t Veld
0575 540 394

Datum en tijd
Voorganger

24 oktober
10 uur
Ds. C. Brevet, Deventer

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Kleur
1e Collecte
Diaconie

groen

2e Collecte CvK

Plaatselijk Kerkewerk

Autorijdienst

Z. ter Mul
0575 51 78 66

Plaatselijke diaconie

U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terug kijken. Ga op internet naar:
“kerkdienst gemist” en kies: Eefde. Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerkeefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken en de kerkbrief met de orde van dienst
vinden.
Autorijdienst: graag de chauffeur bellen voor 10 uur ’s zaterdags, of eerder. Denk aan het
mondkapje in de auto.
NB. Raadpleeg de kerkbrief of de website voor actuele informatie i.v.m. corona!
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DIENSTEN IN DE OMGEVING
maandagmiddag van half twee tot half
vier. We zien u graag op maandagmiddag 4
okt a.s.
Informatie bij de activiteitenbegeleiding van
het Spijk of bij
Henk Mulder, coördinator,
mulder1931@gmail.com of 0575 520962
Oecumenische middagpauze-diensten
elke donderdag 12.15-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen
Dienst in Het Spijk
op de 1e maandag 14.30 uur, restaurant
Sinds de maandelijkse kerkdiensten op het
Spijk weer zijn begonnen is er een
verheugend grote opkomst van bewoners
(ca 35 personen).
Oproep:
Bij de drukbezochte kerkdiensten komen we
handen te kort om de bewoners te
begeleiden bij het ophalen en terugbrengen.
Wie wil ons als vrijwilliger komen helpen?
Het geeft beslist grote voldoening en het is
maar éénmaal in de maand op de 1e

7 oktober, ds. J. van Houwelingen
14 oktober, pastor mevrouw G. Pols
21 oktober, ds. mevr. D. Van AlphenUbbens
28 oktober, dhr. R. de Boer
Diensten in De Borkel
op zaterdag 16.00 uur
Voorlopig alleen voor bewoners van de
Borkel.
De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave

Terugkijken op het gezamenlijk Startweekend Eefde en Gorssel/Epse:
“Aan U/u is de toekomst.”
De startzaterdag, teleurstelling en
toch leuk en zinvol.
De aanmelding voor de startzaterdag was zo
teleurstellend laag, dat we mensen van
“buiten” hebben afgezegd. Dat vinden we
echt jammer want we hebben geprobeerd
voor u een leuke, interessante middag te
maken. Het thema voor het hele weekend
was: “Aan U/u is de toekomst.” Hoe hebben
wij geprobeerd dat op zaterdag vorm te

geven?
Ja, de toekomst is aan God – Hij zal niet
laten varen het werk dat Zijn Hand begon.
Betekent dat : “stil maar, wacht maar, alles
wordt nieuw”? Nee – wij maken de
toekomst. En dat willen we ook hebben we
gezegd. We willen ons inzetten voor een
levende kerk van de toekomst, die open is
naar de wereld en alle andere mensen en
dieren en dingen daarin en daarop. En daar
willen we aan werken, samen met God.
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Werken is doen. Jezus leerde ons om ons in
te zetten voor armen, zieken, misdeelden,
gevangenen, kortom iedereen op deze aarde
– zonder uitzondering . Niet alleen ons eigen
clubje.
Wij hebben geprobeerd op zaterdag voor u
een informatief en actief programma te
maken waarin “kerk van de toekomst”
centraal staat. Alles coronaproof: in alle
zalen van de kerk en in de buitenruimte. We
hadden “t Baken uitgenodigd van de
gemeente Lochem om ons iets te vertellen
over de mogelijkheden die zij hebben om
mensen te helpen. En ook Stichting Welzijn
Lochem, die allerlei mensen met allerlei
verschillende problemen een steuntje in de
rug kan bieden. Wij – kerkmensen – komen
met heel veel anderen in aanraking. Beide
kerken hebben een grote bezoekersgroep.
Zien wij dan wat er schort? Weten wij dan
waar we moeten zijn om mensen van advies
te dienen? Amnesty International was er
ook , met een schrijfactie. En vluchtelingenwerk met een kaarten actie voor het asielzoekerscentrum. En de bloemen dames om
ons te helpen een bloemetje voor iemand te
maken. Eva Botosova zou er zijn om voor
ons te zingen. En daarnaast allerlei leuke

activiteiten. Dingen samen doen, samen
lachen, samen tekenen, samen zingen.
We hoopten dat zaterdag een klein beetje
duidelijk zou worden wat het betekent
“open kerk zijn”.
Nu zegt u misschien: Had dat dan in het
kerkblad geschreven, dan waren we misschien wel gekomen. Waarom wilt u zich
niet laten verrassen?
We hebben niet alles zomaar voorbij laten
gaan. Een aantal van de opdrachten hebben
we zaterdag zelf gedaan met de mensen die
zich wel hadden opgegeven. En dat is een
erg leuke middag geworden. Zo hebben we
de teleurstelling om kunnen zetten in iets
leuks en gezelligs, waar we allemaal van
genoten .
We hopen dat u volgend jaar echt weer mee
komt doen. Want “van u is de toekomst ”.

Hartelijke groet,
de zaterdag-commissie: Marijke Fomenko,
Grace Molegraaf, Trudy Aalderink, Cobie
Poesse, Hennie Preuter, Gerda Kamphuis,
Jenny Mooij.

De foto’s zijn afkomstig uit de video-opname die Netje Roeterdink maakte. De video is samen met de
kerkdienst terug te zien op ‘ kerkdienst gemist ’ , 12 september (red.)
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En zondag was er de kerkdienst….…

en zongen we ook het
zaterdag gemaakte
lied ………
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Coupletten op melodie Lied 280 (De vreugde voert ons naar dit huis)
Wat brengt ons samen in dit huis:
De start van ’n nieuw seizoen.
Het werk van God de wereld in.
We mogen ’t samen doen!

Wij werken aan uw toekomst Heer,
tezamen met Uw hulp.
Het werk van onze handen, Heer,
dragen wij aan U op.

Zal dit: een huis van steen of hout,
de crises wel doorstaan?
Met liefde en met veel geduld;
wij krijgen het gedaan!

De toekomst ligt in onze hand,
van U en ons tesaam.
Delend met elkaar in ieder land
de vreugde in Gods naam.

De Cantorij nam afscheid van cantor Nico Jansen
Op donderdagavond 16 september was een
groot deel van de leden van de cantorij
aanwezig in de kerkzaal om afscheid te
nemen van hun dirigent Nico.
Homme Krol schetste op humoristische wijze
de bijzondere momenten die hij ervaren had

als tenor van de cantorij. Hoe de steppe
begon te bloeien als een roos bij lied 608 uit
het liedboek en hoe het Kyrie uit de mis van
Kaliwoda onze harten verwarmde als je aan
Nico’s gezicht zag dat hij er ook van genoot.
Zo memoreerde Homme ook de huwelijksviering in Huize de Voorst, waar wij de
gemeentezang mochten verzorgen en het
bruidspaar ons verraste met een bijzonder
pakket.
En toen kwam Corona. Live optredens met
de gehele cantorij werden ingewisseld voor
gemeentezang door enkele cantorijleden.
Homme beschreef hoe Nico in die periode
ontdekte dat minder uitvoeringen (hier en
elders) positief op zijn gezondheid werkten.
Het is jammer voor ons, maar wij
respecteren de keuze die hij gemaakt heeft.
De kerkenraad testte onze bereidheid om
onder nieuwe leiding de draad weer op te
pakken. Wij kijken daar naar uit, aldus
Homme.
Na de koffie kreeg Nico de kans om de
Toccata en Fuga van Walther voor ons te
spelen, die hij had voorbereid voor zijn
laatste dienst waarin hij als cantor/organist
van Eefde speelde. Een dreigende ondertoon

10

Daarna werd het tijd voor een drankje. Op
een melodie uit 1842 van Justus Lyra zongen
wij voor het eerst weer met zijn allen na
maart 2020. Samen met Nico studeerden wij
de dramatische tekst van de kleine matroos
in, die buiten zichzelf raakte van
liefdesverdriet. Het maakte de tongen los,
maar je moest wel bij de weg blijven, want
steeds meer woorden uit het lied werden
vervangen door gebaren. Hilariteit natuurlijk
als jij doorzong waar de anderen zwegen en
een gebaar maakten!
Toen was het tijd voor de afscheidsgeschenken en een treffend dankwoord van Nico.
Het was een mooie avond daar in de
Ontmoetingskerk.

in de toccata hoorden we, dankzij Nico’s
inleiding, overgaan in een waterval van
vrolijke tonen in de fuga.

Ben Wagenvoort
P.S. Voor de doorstart van de cantorij zijn
nieuwe leden van harte welkom. U leest
daar binnenkort meer over.

Nico
Hij sloeg gestreng en humorvol de maat
Joeg ons naar onvermoede hoogten
Voegde lachwekkend woorden bij de daad
Bemoedigde waar wij moeizaam poogden
In vrije tijd dreef hij een notenklasje heel probaat
Ons tellen, kraken en ook treffen
Tegen Sinterklaas was je vervolgens wel in staat
Diens stoomboot zuiver aan te heffen
Ook onze godsvrucht wist hij vroom te stimuleren
Met Heinrich Schütz en zelfs een katholieke mis
De goegemeente kon met eigen oren constateren
Dat voorbeeldig zingen ergens goed voor is
Corona bracht het gelovig volk tot zwijgen
Maar Nico riep zijn cantorij met luide stem
Om in klein formaat Gods lof te prijzen
Eer zij deze cantor, wij danken veel aan hem
Homme Krol
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KERKENRAAD

Mededeling: nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad is verheugd u te kunnen
meedelen dat er twee nieuwe kandidaten
bereid zijn gevonden om ambtsdrager te
worden.
Mw. G.L.(Gera) Janssen-Ebbekink is bereid
ouderling te worden met als speciale
opdracht het scribaat, Mw. G.A. (Dolly)
Thiemann-Slotboom is bereid ouderlingkerkrentmeester te worden met als functie
penningmeester in het College van
Kerkrentmeesters.
Zij zullen in deze functies respectievelijk
Maps Adriaanse en Evert Brouwer gaan
vervangen, die per 1 januari 2022 als

ambtsdrager zullen aftreden.
Eventuele bezwaren tegen (één van) beide
kandidaten kunnen tot uiterlijk 22 oktober
2021 worden ingediend bij de scriba van de
kerkenraad, schriftelijk in de brievenbus aan
de kerk, Schurinklaan 1, of per e-mail naar
scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com

Uit de kerkenraad

De Kerkenraad kwam in augustus ook een
keer extra bijeen voor twee urgente punten.

Overleg met Gorssel/Epse over de werving
Vorige maand schreef ik dat we in augustus
de voorbereiding voor het werven van een
predikant en twee kerkelijk werkers hoopten
af te ronden. Dat is helaas niet gelukt. Er
bleken in het gemeenschappelijk overleg
met Gorssel/Epse eind augustus nog zoveel
losse eindjes te zijn die we in één avond niet
aan elkaar konden knopen, dat er nog een
ronde nodig is. Daarvóór moeten de
kerkenraden zich in eigen kring eerst
beraden. Dat is intussen door ons gebeurd
in de septembervergadering.
Wat nu volgt is een overleg tussen een
delegatie uit beide kerkenraden die de niet
afgemaakte agenda van augustus gaat
bijwerken en dan wordt er een nieuwe
datum vastgesteld. Intussen kunt u - graag
zelfs - nog steeds namen indienen van
mensen die u geschikt vindt voor in de
wervingscommissie. Zie hiervoor de oproep
in het vorige nummer op blz. 7.

Als er geen bezwaren worden ingediend,
hopen wij dat zij bevestigd zullen worden in
de eredienst van 14 november 2021.
De kerkenraad

Jaarrekening 2020 en pastorie
Ten eerste de jaarrekening over 2020, die na
uitvoerige toelichting van Evert Brouwer
werd goedgekeurd. Ook werd besloten dat
we de pastorie niet beschikbaar zullen
stellen voor de nieuwe predikant, maar
blijven verhuren. We willen hem/haar de
vrije keus laten om een huis en woonplaats
te kiezen. (In de vergadering van 6 september kon Evert nog toevoegen dat de verbouwing van de pastorie binnen het budget
was gebleven, maar dat we geen subsidie
krijgen voor alle energiebesparende maatregelen, omdat de eigenaar (de kerk) er niet
zelf in woont.
Cantor en organist
Het tweede punt was het aangekondigde
vertrek van Nico Jansen als cantor-organist.
Over zijn opvolging kunnen we goed nieuws
vertellen. We zijn in onderhandeling met
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een organist met een indrukwekkende staat
van dienst. Hij heeft op proef al een keer in
een dienst meegewerkt en de reacties zijn
van weerskanten positief. Hij kan/wil echter
de cantorij er niet bij doen, maar ook
hiervoor dienen zich mogelijkheden aan.
Hoopvolle berichten dus.
Kerkenraadsvergadering van 6 september
Ondanks de extra tussendoortjes deze
zomer toch weer een volle agenda, die onze
voorzitter heel behendig weer helemaal wist
af te werken vóór kwart over 10. Ze hield
zelf op verzoek een inleiding over de functie
van de cantorij in de eredienst, een actueel
onderwerp.
We verwelkomden twee nieuwe kandidaat
ambtsdragers (zie elders in dit blad).
We bespraken het overleg met Gorssel/Epse
van 31 augustus en hoe nu verder (zie
hiervoor).
Tot nu toe had het thema Leren niet een
plek in een taakgroep. Het wordt toegevoegd aan de taakgroep Ontmoeting &
Inspiratie, die daarom tot taakgroep O,I&L
wordt omgedoopt.
Er werd gesproken over het dienstenrooster
voor de rest van het jaar. Op 24 oktober
komt er een themadienst in samenwerking
met de taakgroep Pastoraat & Eredienst. Op
31 oktober hebben we een eredienst samen
met Gorssel/Epse. Die zondag is het Bijbelzondag. We hebben door het Nederlands/
Vlaamse Bijbelgenootschap een kanselbijbel
aangeboden gekregen van de nieuwe uitgave NBV21. (Hierover volgende maand
meer) en we hopen daar in die dienst aandacht aan te kunnen besteden. Dat moet
nog met Gorssel/Epse overlegd worden.
De kerkenraad ging akkoord met het voorstel om op 26 december, tweede kerstdag,
de zondagsdienst door eigen mensen te
laten verzorgen, dus zonder predikant.

Trix kondigde aan dat ze met alle kerkenraadsleden een persoonlijk gesprek gaat
hebben over hun kerkenwerk en dat ze het
graag met alle ouderlingen van dienst samen
wil hebben over de in coronatijd ingevoerde
wijzigingen in de liturgie. Ook zijn de taken
van de ouderling van dienst regelmatig
veranderd vanwege de maatregelen. Wat
blijven we doen en wat gaan we anders
doen?
Voor het dienstenrooster in 2022 ging de
kerkenraad akkoord met het voorstel om
elke laatste zondag van de maand een gezamenlijke dienst te houden met Gorssel/Epse,
naast de diensten die we al een aantal jaren
samen doen, nl. in de Stille Week, op
Hemelvaartsdag, op de startzondag en op
Oudejaarsdag. Ook de rest van dit jaar gaan
we hiermee door. Als de dienst in Gorssel is
zal nadrukkelijker moeten worden bekendgemaakt dat er autovervoer beschikbaar is.
In 2022 willen we in overleg meer inhoud
geven aan die gezamenlijkheid, bijvoorbeeld
door sommige ambtsdragers in de dienst uit
te ruilen.
Het verzoek om versoepeling van de
coronaregels wordt nog niet gehonoreerd.
Er mogen nu al wel 80 kerkgangers in de
kerk op 1,5 m afstand, daar is de inrichting al
op aangepast. Nog geen koffiedrinken, we
wachten de persconferentie van 20
september af en bespreken het opnieuw in
de KR-vergadering van 11 oktober.
Het voorstel van de voorzitter om op 26
september na de dienst een gesprek met de
gemeente te houden vond bijval.
Maps Adriaanse, scriba
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DIACONIE

Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:
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.

Zondag 3 oktober: Pax kinderhulp Borculo
Meer dan dertig jaar werd een groep Poolse
kinderen met diabetes type 1 uitgenodigd
voor een vakantie in Borculo. Vanaf 2020
richt Pax kinderhulp in Borculo zich op kansarme kinderen uit Polen. Doordat in 2020 en
2021 vanwege het coronavirus geen vakantie kon worden georganiseerd is besloten
een deel van de bespaarde kosten anders te
besteden. Het is de bedoeling om enkele
kindertehuizen en weeshuizen in de directe
omgeving van Katowice te voorzien van o.a.
schoolmateriaal, mutsen, sjaals, kleding,
naaimachines enz. In januari 2021 werd in
Bytom (omgeving Katowice) een nieuw
kindertehuis geopend, voor zieke kinderen
in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar. Ook
dit tehuis zullen wij proberen te helpen aan
de allereerste benodigdheden.
Zondag 10 oktober: Kledinginzameling mw.
Te Wierik
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per
jaar een actie voor het inzamelen van tweedehands kleding, overig textiel en verbandmiddelen. De kleding gaat naar mevrouw Te
Wierik in Lochem, die samenwerkt met een
landelijke stichting voor ondersteuning van
minima in Nederland en de Stichting Zending
over Grenzen in Almere. Deze laatste
stichting werkt samen met partners in

Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en
Albanië.
Ook artikelen voor persoonlijke hygiëne en
schoonmaakartikelen zijn veel gevraagd. Die
koopt mevrouw te Wierik goedkoop in.
Mevrouw maakt kosten voor het versturen
van pakketten in Nederland en vervoer naar
o.a. markten in Amsterdam, waar zij met
een kraam staat. Voor afgifte van goederen
tussendoor kunt u bellen met 0573-254992.
Zie ook het interview met mw. Te Wierik in
Kerkvenster juli/augustus. (Eerdere Kerkvensters zijn in te zien op de website van de
kerk)
Zondag 17 oktober:
Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Kameroen: samen werken aan een stabiele
toekomst
Op 16 oktober is het wereldvoedseldag. In
het noorden van Kameroen kunnen boeren
maar vier maanden per jaar zaaien en
oogsten, alleen in het regenseizoen. Maar
door klimaatverandering zijn de regens
onvoorspelbaar geworden. Soms valt er te
weinig, soms juist te veel. Met steun van
Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen
boeren landbouwmethoden waarmee oogst
meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge
perioden overleven. De kerk betrekt zowel
christenen als moslims bij haar project. Zo
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stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame
samenleving.
Zondag 24 oktober: Plaatselijke diaconie
Armoede signaleren en bestrijden is een
kerntaak van de diaconie. Naast goede
doelen en hulp aan derden hebben de
diaconieën hun ‘eigen’ activiteiten:
kerkleden die worden bezocht of

uitgenodigd voor een dagje uit of een
verjaardagsfeestje in de kerk.
Het laatste jaar was er veel contact via de
telefoon en de brievenbus. We hopen de
komende tijd weer vaker te kunnen
samenkomen.
Voor al deze activiteiten heeft de diaconie
een eigen begroting en daarvoor wordt
vandaag gecollecteerd.

Zondag 17 oktober, Kerk in Actie: Kameroen

Collecteopbrengsten in augustus 2021
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende doelen
zijn overgemaakt
Datum
1 augustus
8 augustus
15 augustus

Doel collecte
Giro 555 tegen Corona
Universitair Asiel Fonds
Stichting Lepra Zending Nederland

Opbrengst €
40, 114,15
85,15

Giften door de Diaconie
Aan Kerk in Actie - Noodhulp Haïti
Aan Interkerkelijke werkgroep AZC Zutphen

100,200,-

Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE

Najaarskledingaktie.
Op zaterdag 20 november kunt u weer kleding in leveren voor Oost-Europa.
Tussen 10 en 12 kunt u dit brengen in de hal van de kerk.
Info volgt t.z.t ook in de huis aan huis bladen.
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Pelgrimstocht: ‘Gewoon gaan!’
Namens de werkgroep Groene kerk en
Duurzaamheid vragen we aandacht voor de
Pelgrimstocht: ‘Gewoon gaan’!
Van 30 september t/m 11 oktober 2021
lopen 30 internationale pelgrims door
Nederland om aandacht te vragen voor het
klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus
in Polen en eindigt in november in Glasgow,
bij de 26e wereldklimaatconferentie.
De pelgrimstocht Gewoon gaan!, wordt in
Nederland georganiseerd door Groene
kerken en Vastenactie in samenwerking met
plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht
vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en hun rol daarin. De nadruk
wordt gelegd op de urgentie van het
klimaatprobleem en er klinkt de oproep tot
klimaatgerechtigheid: Hoe kunnen we
zorgdragen voor de schepping? Wat zijn de
gevolgen van klimaatverandering voor de
armsten? Hoe kunnen we zelf stappen
zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid in ons eigen leven?
Elke dag lopen de pelgrims een route van
circa 25 km. Ze lopen van stad naar stad. De
plaatselijke kerken zorgen voor onderdak en
eten voor de pelgrims en organiseren
activiteiten rond de komst van de pelgrims
in hun stad.

Meelopen met een etappe?
Kerken, andere groepen en personen
kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht
en (een deel van de route) meelopen. Elke
dag kunnen er nog 60 extra lopers mee.
Ook kun je de klimaatbrief ondertekenen. De
pelgrims nemen de brief mee Nederland in
maar deze kan t.z.t. ook online ondertekend
worden.
Wat is de route?
1 oktober: Borne-Goor
2 oktober: Goor-Colmschate
3 oktober: Colmschate-Apeldoorn
4 oktober: Apeldoorn-Voorthuizen
5 oktober: Voorthuizen-Amersfoort
6 oktober: Actiedag in Amersfoort
7 oktober: Amersfoort-Zeist
8 oktober: Zeist-Maarssen
9 oktober: Maarssen-Amsterdam Zuidoost
10 oktober: Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp
11 oktober: Hoofddorp-IJmuiden

Nadere informatie vindt u op
www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht
Bron: “Kerkblad Ontmoeting”
Yolan van Laar,
namens de werkgroep Groene kerk en
Duurzaamheid van de diaconieën van Eefde
en Gorssel/Epse
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IKA vakanties.
Nadat vorig jaar en ook dit jaar de IKA vakanties niet door konden gaan, zijn de vakanties in
2022 in voorbereiding. De IKA vakantieweek is een geheel verzorgde vakantie met een
afwisselend programma waarbij er aandacht is voor elkaar.
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt vakantieweken voor
mensen die eenzaam zijn of vaak niet meer zelfstandig op vakantie gaan, ongeacht hun leeftijd en die het fijn vinden anderen te ontmoeten in een gemoedelijke sfeer. Het wordt als
prettig ervaren om met mensen uit de eigen streek onder elkaar te zijn, en als dan ook in
eigen dialect wordt gepraat komt dit zeer vertrouwd over.
De vakanties zijn met begeleiding en zorg van deskundige vrijwilligers.
De accommodaties zijn van alle gemakken voorzien.
Bij voldoende deelname gaan we volgend jaar weer naar Lunteren, Doorn en Lemele.
Opgave voor deelname loopt
via de diaconie. Op dit moment
is nog niet duidelijk welke
weken gepland worden voor de
vakanties, maar meestal is dit in
mei/juni en september.
Begin oktober is de folder klaar
en u kunt zich dan tot half
december aanmelden. In een
volgend kerkvenster zal ik er
nog wel op terug komen.
Vanwege leeftijd van de vrijwilligers zijn er verschillende mensen gestopt, dus hiervoor is
weer versterking nodig. Kent u iemand of misschien denk je zelf dat lijkt me wel wat, meld je
dan aan. Wel graag met enige zorgervaring.
Namens de diaconie ben ik contactpersoon, dus voor meer informatie kunt u bij mij terecht.
Toos van ’t Veld 0575540394 of toosenhans2@hotmail.com
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COLLEGE VANDIACONIE
KERKRENTMEESTERS
DIACONIE
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen
Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01
t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel

Zondag 3 oktober: Kerkinterieur
Zondag 10 oktober: Jeugdwerk JOP,
geloofsopvoeding door ouders en kerk
samen
Christelijke ouders vinden het belangrijk om
het geloof door te geven aan hun kinderen.
Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke
kerk hierbij een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met
de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt

kerken daarom er te zijn voor gezinnen,
onder andere door samen na te denken over
materialen en over de rol van de kerkdienst
bij geloofsopvoeding.
Zondag 17 oktober: Aanschaf Liedboeken
Zondag 24 oktober: Plaatselijk Kerkewerk

Monique Dolman, namens het College van
kerkrentmeesters

Mutaties in de ledenadministratie PGE t/m 20 september 2021
Ingekomen:
Mevrouw A.F. Maatje, Zutphenseweg 120, 7211 EE.
Vertrokken:
De heer J. Houben, Korenbloemweg 19, 7211 DN, naar Goor .
Mevrouw I.G. Zweers, Kapperallee 39c, 7211 CB, naar Coehoornsingel 3, Zutphen.
Mevrouw H.J. Eggink – Hanskamp, Zutphenseweg 202a, 7211 EK, naar Doetinchem.
Voorkeurkerk Eefde:
Mevrouw J.A.J. Onstenk – Voskamp, Braamkamp 247 7206 HL Zutphen.
Overleden:
Op 25 augustus 2021: Mevrouw T. Roek – Bakker, Egginkskamp 12 7211 CX.
Op 13 september 2021: Mevrouw B. Holleman – Nijk, Zutphenseweg 264 7211 EX.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht.
email: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl , tel 0575 511819
Gert Kale, ledenadministrateur
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Mededelingen van de
kerkrentmeesters
Per oktober gaat er het één en ander veranderen. Zoals u weet hebben we in de
persoon van mevrouw Dolly Thiemann-Slotboom een nieuwe penningmeester bij het
college. Na jaren van zoeken is het gelukt
om opvolging te vinden. Ook zal per oktober
aanstaande Marijke Bockting als ontvanger
stoppen. Haar werkzaamheden gaan uitgevoerd worden door het bureau KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties, een
stichting zonder winstoogmerk). Dat betekent dat u geen rekeningen of dergelijke
meer rechtstreeks naar Marijke kunt sturen.
Alles moet vanaf oktober naar onze nieuwe
penningmeester. Ook dienen vanaf die
datum alle declaraties DIGITAAL aangeleverd
te worden. Dit om doorzending ter controle
en verwerking te bevorderen. Het emailadres van onze penningmeester komt z.s.m.
op het schutblad van Kerkvenster te staan.
Houd dat in de gaten s.v.p. Ook ben ik altijd
bereid u met de overgang in deze, indien
nodig, te helpen. De komende maanden zal
ik Dolly verder begeleiden in haar nieuwe
functie. Er zal de komende tijd veel moeten
wijzigen door het overzetten van bevoegdheden voor banken, nutsbedrijven, huurders, uitvaartondernemingen, enz, enz.
Wij als college gaan ervan uit dat u begrip
heeft voor deze zaak en vragen daarom
enige coulance te betrachten als er wat vertraging ontstaat. Help zo nodig door een
herinnering te mailen.
Verder zijn de kerkrentmeesters in overleg
met de taakgroep beheer Van Gorssel/Epse
over verdere samenwerking in de toekomst.

Veel kan er collectief gedaan worden, wat
kostenbesparend kan werken. De komende
actie Kerkbalans 2022 zal daar een voorbeeld van worden.
Al met al: we hebben goede hoop want
“Samen sterk geldt ook hier maar weer”

Jaarrekening 2020 goedgekeurd
De kerkenraad heeft in de vergadering van
24 augustus de jaarrekening over 2020
goedgekeurd. Dat vereiste nogal wat toelichting, want de landelijke richtlijnen zijn
veranderd ten opzichte van 2019. Dat geldt
vooral de manier waarop de bezittingen
moeten worden gerapporteerd en het al of
niet gebruik maken van afschrijvingen. Ook
is het niet meer toegestaan om verschillende
‘potjes’ aan te houden voor verschillende
activiteiten, zoals onderhoud enz. Alles moet
nu in één grote pot ‘reserves’ worden
ondergebracht. Hierdoor lijkt het alsof we
een flink verlies hebben gemaakt op de
lopende rekening over 2020, maar dat geld
is weer terug te vinden op de balans, dus is
het ‘vestzak - broekzak’. Op basis van deze
rekening durft het college van kerkrentmeesters een 8-jarige begroting met
vertrouwen te maken. Deze is vanaf dit jaar
nodig om toestemming te krijgen voor het
beroepen van een predikant. Daarvoor was
het 5 jaar.
Wie het naadje van de kous wil weten kan
inzage aanvragen bij ondergetekende.

Namens de kerkrentmeesters,
Evert Brouwer
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PASTORAAT EN EREDIENST

Mededelingen vanuit het pastoraat
Op 20 augustus is overleden de heer
Lammert Schouwstra op de leeftijd van 89
jaar. Hij was weduwnaar van Stien
Schouwstra-de Jong.
De begrafenis is gehouden op 27 augustus
op begraafplaats Heidehof.
Op 24 augustus is mevrouw Addy de Patervan Overbeeke overleden, op de leeftijd van
90 jaar. Zij was weduwe van Arie Dirk de
Pater.
De begrafenis is gehouden op 30 augustus te
Gorssel.
Op 25 augustus overleed mevrouw
Truus Roek-Bakker, 89 jaar. Ze was
weduwe van Ger Roek.
De begrafenis heeft in besloten kring plaats
gevonden.
En op 13 september is overleden
Berendina Holleman-Nijk, Dieny
Zij was 85 jaar.
De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Wij bidden dat God hen 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
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ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN - EXPOSITIE

Expositie Bonhoeffer 75 jaar
Zesde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP

OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Niet zomaar wat, maar het goede wagen en doen.
Niet blijven zweven tussen mogelijkheden.
Wees moedig, maak handel en wandel concreet.
Vrijheid woont niet in de vlucht der gedachten, alleen in de daad.
Laat angst en aarzeling los, ga naar buiten
waar de storm woedt van de tijden,
slechts gedragen door Gods gebod en je geloof.
Dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen.
Dietrich Bonhoeffer, juli 1944

Vrijheid, langdurig zochten we je
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OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Pelgrimslied
Je komt de vrijheid op het spoor,
trouw aan die ene stem,
op zoek, geleid door hem,
standvastig, kalm en onverstoord:
geheim om uit te leven
en uitzicht van Godswege.
Door wat je durft, in wat je doet,
bezield door wat je drijft,
gesterkt door wat beklijft,
ga je de vrijheid tegemoet:
het spel is op de wagen,
je wordt door God gedragen.

VRAAG
WAT VIND JE VAN HET VRIJHEIDSBEGRIP ?

Je hebt de vrijheid aangeraakt,
niet verder reikt je kracht.
De avond valt, de nacht.
Maar hij die niet, die nooit verzaakt,
hij zal het licht bewaken,
je taak, je droom volmaken.
Wanneer de dood de muren slecht
van jouw verstikt bestaan,
dan breekt de vrijheid aan
die met geweld je werd ontzegd.
Gods oog doet je herleven,
hij zal je vrijheid geven.

René van Loenen, liedtekst bij het
gedicht van Dietrich Bonhoeffer.
Melodie: Liedboek 121

Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting, Inspiratie & Leren’ in 2020 de schilderijen
van Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was
door corona niet mogelijk, ook dit jaar niet. In plaats van de tentoonstelling in de kerk laten we
de schilderijen met een gedicht voorbij komen in Kerkvenster en Kerkespraak. Eén per nummer,
dertien keer. De Kerkvensters met de afbeelding zijn in kleur ook te zien op
www.ontmoetingskerk-eefde.nl
Als u interesse hebt om erover na te praten, laat u dit dan weten aan Tjerie Kale. Wellicht
kunnen we daarvoor dan iets bedenken. gtkadevr@gmail.com of (0575) 511819.
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ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN

In gesprek over dat wat ons raakt…….
Hebt u ook wel eens dat u een krantenartikel
leest of een televisieprogramma ziet en
denkt hier zou ik wel over willen praten?
Vaak is dat omdat het je raakt en het je
daarna bezig houdt, het roept vragen op. En
ook: zijn de geschreven gedachten en
uitgesproken meningen te verbinden met
ons geloof?
Om hier wat mee te doen, hebben we vanaf
2017 meerdere keren in een groep van
ongeveer 8 mensen met elkaar gesproken
over de ingebrachte onderwerpen. We
namen de tijd om verband te leggen tussen
dat wat ons raakt en ons geloof.
Vorig seizoen konden de gesprekken niet
doorgaan vanwege de coronamaatregelen.
We hebben nu voor het komend najaar
twee keer gepland om bij elkaar te komen.
Onderwerpen die in voorgaande jaren de
revue passeerden: duurzaamheid en
veranderingen in het landschap, taal en
verruwing van taal, de Nashville verklaring,
vluchtelingen en het kinderpardon, heeft
lijden zin? En de kerk als instituut.
Data: we komen bij elkaar op dinsdag 12
oktober en dinsdag 9 november.
Tijd: van 19.30 - 21.30 uur.
Spreekt het u aan, meld u dan voor
1 oktober aan. De groepsgrootte is
maximaal 8 personen en we houden ons aan
de dan geldende coronamaatregelen.
Voor informatie en aanmelden:
Trix Drewes, namens taakgroep O, I & L
0575-510512 of trix.drewes@xs4all.nl

Vrouwen in de bijbel – bijbelstudie;
ds. Hannie van Boggelen
De bijbel een mannenboek, door mannen
geschreven en gedomineerd? In veel opzichten is dat zo. Vrouwen treden in de
bijbel slechts weinig op de voorgrond, toch is
hun rol soms opmerkelijk en verrassend.
Gedurende drie avonden gaan we op zoek
naar wat enkele vrouwen in de bijbel ons te
vertellen hebben. Op een bijzondere manier
kijken we naar deze verhalen: we onderzoeken de bijbeltekst en de vrouwenfiguur die
daarin beschreven staat, maar ook realiseren we ons dat een ieder met een eigen
achtergrond, een eigen ‘bril’ naar de tekst
kijkt. Juist die wisselwerking tussen tekst en
lezer maakt dat er een verbinding ontstaat
tussen het geschrevene en onze wereld.
Ga jij / gaat u mee op deze ontdekkingstocht?
Na een lange tijd gaan de deuren van de
kerk langzaamaan verder open. Voorlopig
beperken we ons tot 12 deelnemers, maar
als er meer mensen zich aanmelden, zoeken
we een oplossing. Van harte welkom!
Data: donderdag 28 oktober en donderdag
25 november om 20.00 uur in de
Goedhartkamer; datum voor de derde
bijeenkomst in overleg met de deelnemers.

Voor informatie en aanmelden:
ds. Hannie van Boggelen
hevanboggelen@gmail.com
of tel.: 06 250 44 095
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Gebed bij het jaarthema van de PKN “Van U is de toekomst”
Een bewerking door Huub Oosterhuis van het ’Onze Vader ’

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
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Overzicht van relevante data voor Kerkvenster
Inleverdatum kopij redactievergadering
nietploeg als het weer kan
ma 18 oktober
ma 15 november
ma 6 december

21 oktober
18 november
9 december

28 oktober
25 november
16 december

ACTIVITEITEN-AGENDA
zo
ma
do
ma
di
do

26 september
27 september
30 september
11 oktober
12 oktober
28 oktober

oktober 2021

Gemeentegesprek na de kerkdienst
Moderamen 13.30 uur
Bijbelgespreksgroep ds. D. van Doorn 9.30 uur
Kerkenraad 19.30 uur
Dat wat raakt, gespreksgroep 19.30 uur
Vrouwen in de bijbel, ds. H. van Boggelen 20.00 uur

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

t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.
t.n.v.

Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde
Protestantse Gemeente Eefde
Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde
Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde
Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden

