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

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 

 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

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

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
_________________________________________________________ 

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

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  

: bolinakeukenmeester@hotmail.com          06-25516989 
_________________________________________________________ 

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

: ritasim1@hotmail.com                                 of  06-30957121                                         
 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink         06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Cantor:  Mw. A. Touwen               06-30716472              

: alyde.touwen@gmail.com  
 

Organist:  Dhr. R. Smit                                      06-21597949 

 

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

 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

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

 

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

Telefonisch te bestellen en af te spreken                    542430 

 

 

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

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

Verjaardagsfonds                                                    06-12658924 

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

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

Contact: kerkenraad/afstemming taakgroepen 

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

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

: joopgerda@hotmail.com 
 

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

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

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

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale            511819 

: ledenadministratie@pgeefde.nl                    
_________________________________________________________ 

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

: hommekrol@kpnmail.nl 
 

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

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

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

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

http://www.pgeefde.nl/
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KERKVENSTER       
oktober 2022              
 
Van de redactie 

 

Het jaarthema van de kerk is ‘Aan Tafel’ : 
“Van de tafel van de Heer naar de tafel van 
verbinding”. U leest er meer over.    

 

Het is mooi om terug te kunnen blikken op 
een aantal waardevolle momenten in en 
van onze gemeente(n).  

Daarom in dit Kerkvenster veel foto’s. 
Allemaal geven ze mooie momenten weer 
van verbinding.  

 

We mogen er inspiratie uit putten voor de 
komende tijd.  

  Boudewijn Drewes 
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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 

Gert Kale 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

____________________________ 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

____________________________ 

Coördinatie printen: 

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 
17 oktober 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 20 oktober 9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

Nieten/distributie:  

donderdag 27 oktober 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Van de Maaltijd van de Heer 
naar de tafel van verbinding 
 

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt 
vaak samen gegeten. Gasten worden 
ruimhartig genodigd, want samen eten 
schept verbondenheid. Het voedt niet alleen 
het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl 
je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar 
met andere oren horen en met andere ogen 
zien. 

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de 
Maaltijd van de Heer. Wie aan de 
avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel 
bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als 
gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij 
Jezus’ leven en dood door brood en wijn te 
ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het 
maakt je tot een ander mens.  

Aan tafel mogen we het levende Woord 
ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem 
luistert zal ruimschoots te eten hebben en 
genieten van een overvloedig maal. Wie 
zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt 
leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De 
Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

 

 

Jaarthema 2022-2023 
‘Aan tafel!’  
 

 

 

 

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade 
die je daar ontvangt, is genoeg om van te 
leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, 
waaraan we namens Christus ook anderen 
nodigen, bewegen we de wereld in om 
genade handen en voeten te geven. 

ds. René de Reuver, scriba generale synode 

 

 

 

  
 

 OVERWEGING                              
 

 

 

 

In dit kerkvenster besteden we speciaal 
aandacht aan het jaarthema van de PKN: 
‘Aan tafel’ .  Op pagina 7 kunt u het 
interview lezen met ds. De Reuver.  

We blikken terug op het startweekend 
waarin dit thema centraal stond. Ook 
starten we een rubriek waarin u het  
komende jaar kunt schrijven over 
waardevolle ‘aan tafel’ ervaringen!   

 

https://protestantsekerk.nl/auteur/pieter-knijff/
https://protestantsekerk.nl/auteur/pieter-knijff/
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ONTMOETINGSKERK                                           

 

U kunt de diensten via internet live ontvangen en terugkijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienst gemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl    

Daar kunt u ook de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 

 
 
 
 

 
Datum en tijd 

 
2 oktober       10 uur 

 
9 oktober            10 uur    

 
16 oktober       10 uur 

Voorganger Ds. J. Kool, Vorden Ds. P. van den Berg, 
Malden 

Ds. A. Broekhuis, 
Warnsveld 

Bijzonderheden Israël-zondag Dienst in Gorssel.   
Zondag Werelddiaconaat 
Na afloop kennismaking  
ds. De Pender en gezin 

Dienst van Schrift en 
Tafel 

Kleur groen groen groen 

1e Collecte 
Diaconie 

Pax kinderhulp   
Borculo 
 

Kledingactie  
Oost- Europa  

Kerk in Actie -  
Kameroen 
Wereldvoedseldag  

2e Collecte CvK Beeld en Geluid Activiteiten taakgroep 
Kerk en samenleving 

Verwarming kerk 
 

Autorijdienst                               H. van ’t Veld  
540394 

W. Volkers 
512610 

E. van Zeijts  
473336 

Koffiedienst P. en A. vd Berg, 
D. Thiemann 

                  ___ A. Kloosterboer, 
D. van Zeijts en  
D. Wagenvoort 

 
Datum en tijd 

 
23 oktober    10 uur 

 
30 oktober           10 uur 

 
         

Voorganger Ds. E. Diepenveen, 
Warnsveld  

Ds. P.H. Endedijk, 
Arnhem 

 

Bijzonderheden        

Kleur groen groen  

1e Collecte 
Diaconie 

Kerk in Actie - 
Noodhulp Pakistan  

Naoberhulp Zutphen en 
omstreken 

 

2e Collecte CvK Kerkinterieur   Zie de kerkbrief  
 

Autorijdienst A. Aalderink 
06-51522371 

H.J. Zoerink 
06-12658924 

 

Koffiedienst J. Dijkerman, 
J. en T. 
Brummelman 

J. en J. Zoerink,  
H. Gotink 

 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK                                         oktober 

http://www.pgeefde.nl/
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Dienst in Het Spijk op de 1e maandag van de 
maand, 14.30 uur, restaurant 
3 oktober   Ds. D. van Alphen 

Oecumenische middagpauze-diensten 
elke donderdag  12.00-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 
  6 okt.   Ds. S. v/d Woude 
13 okt.   Ds. L van Prooijen Schuurman      
20 okt.   Mevr. N. Bilder 

27 okt.   Ds. P.D. Wolthaus 

 

De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
Geen opgave 

 
Diensten in De Borkel   
Geen opgave  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

                 Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 

  
Dit logo zit vol aansprekende symboliek: 
  

• Handen: vurig, zegenend, aanbiddend 

• Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel 

• Witte lijnen: gebroken brood 

• De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de kruiswonden in de handen. 

• Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker-en rechterdeel van het 

beeld. Het verwijst naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens 

herstelde. 

• Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft. 

       DIENSTEN IN DE OMGEVING                                               

                        AAN TAFEL 

Betekenis logo jaarthema “Aan Tafel” 
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            Van de Maaltijd van de Heer  

            naar de tafel van verbinding 
 

Aan tafel! Dat is het jaarthema 2022-2023 
van de Protestantse Kerk. Een jaar lang gaan 
gemeenten aan de slag met het begrip 
maaltijd. Dat begint spiritueel en eindigt 
heel concreet: van bezinning op het heilig 
avondmaal tot het organiseren van een 
gemeentemaaltijd en je inzetten voor de 
voedselbank. 
 

Elk jaar introduceert de Protestantse Kerk 
een jaarthema voor het nieuwe kerkelijke 
seizoen. De startzondag is voor gemeenten 
het eerste moment om met dit thema aan 
de slag te gaan. Later in het jaar komt het 
terug in onder andere de kerst- en 
40dagentijdcampagne, en bij events als 
bijvoorbeeld de Protestantse Lezing.  
 

Waarom werkt de Protestantse Kerk 
eigenlijk met een jaarthema? Dat weet 
scriba ds. René de Reuver: “Met een 
jaarthema bieden we gemeenten een 
manier - en meteen ook een focus - om zich 
inhoudelijk te verdiepen. We ontwikkelen 
daar allerlei vormen en materialen bij, om 
gemeentebreed of in kleinere groepen mee 
aan de slag te gaan. Steeds meer gemeenten 
werken met het jaarthema, waarbij ze er 
allemaal een eigen touch aan kunnen geven. 
Zo wordt het thema ook uitgezet: bruikbaar 
in de volle breedte van de kerk. Door in het 
hele land met een jaarthema te werken, 
creëer je eenheid, verbinding. Samen zijn we 
de Protestantse Kerk. Dat gevoel versterken  

 

we door bijvoorbeeld in de magazines            
Petrus en #protestant te vertellen over wat 
er in gemeenten gebeurt. Zo inspireren we 
elkaar.” 
 

Nog even terugkijken op het vorige 
thema: Van U is de toekomst ...  
“Een bijzonder actueel thema. Mooi om te 
zien hoeveel gemeenten ermee aan de slag 
zijn gegaan en iets hebben ontdekt van de 
kracht van dit thema, midden in een tijd 
waarin veel onzeker is. In veel gemeenten 
zijn bijzondere gesprekken gevoerd over de 
toekomst, en over hoe hoopvol het is om 
van daaruit te leven. Te weten dat de 
toekomst van God is, geeft moed en 
vertrouwen voor het leven van alledag.” 
 

En nu gaan we met z’n allen aan tafel! 
“Met de keuze voor dit thema volgen we de 
visienota van de Protestantse Kerk. Een van 
de sleutelwoorden hierin is genade. Een plek 
waar dit heel concreet wordt is de 
avondmaalstafel waar je brood en wijn 
ontvangt als genadegaven van God. Die krijg 
je om vervolgens ook weer uit te delen, heel 
letterlijk: de beker die je krijgt aangereikt, 
geef je door. Eigenlijk loopt de avondmaals-
tafel door naar het leven van alledag, naar 
de ontmoeting met de ander met wie je 
deelt van wat je hebt ontvangen. Het begrip 
maaltijd blijft ook dan een belangrijke rol 
spelen. Samen eten is fundamenteel voor 
een echte ontmoeting, en heel Bijbels. Ga 
maar na: hoe vaak zat Jezus niet met 
anderen aan tafel? Ik zeg ook altijd: een 
kerkgebouw kan niet zonder keuken.” 
 

Droom eens hardop: wat zie je komend 
seizoen allemaal gebeuren ‘aan tafel’ in 
gemeenten? 
“Ik hoop dat veel gemeenten zich gaan                   
bezinnen op het heilig avondmaal: wat 
vieren we eigenlijk, hoe beleven we het, hoe 

Interview met ds. De Reuver, scriba synode PKN 

https://petrus.protestantsekerk.nl/abonneren/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/magazine
https://protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/
https://protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/
https://protestantsekerk.nl/idee/de-maaltijd-van-de-heer-notitie-generale-synode/
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geven we het vorm? Ik denk dat dat nodig is. 
Steeds vaker hoor ik dat mensen niet meer 
zoveel hebben met de sacramenten: te 
formeel. Terwijl ze zo fundamenteel zijn 
voor de christelijke gemeenten.  

De avondmaalsviering is een concreet beeld 
van de genade van God, het verdient een 
revitalisatie. Ik hoop dat er op veel plekken 
een gemeentebreed gesprek over het 
avondmaal op gang komt, niet alleen in de 
kerkenraad, maar ook met jongeren. Als ik 
verder droom zie ik tafelgesprekken voor 
me, waarbij gemeenteleden lange tijd met 
elkaar aan tafel zitten en samen eten wordt 
afgewisseld met inhoudelijke bijdragen om 
over door te praten. De Protestantse Kerk 
maakt hier werkvormen voor. Ik zie ook 
buurtmaaltijden voor me, bijvoorbeeld rond 
thema’s als voedselproductie, duurzaam-
heid, arm en rijk. Je kunt met zo’n activiteit 
mooi de verbinding leggen met je buurt, 
door gasten uit te nodigen en een 

plaatselijke restauranthouder of boer als 
spreker te vragen. Natuurlijk kun je ook 
allerlei diaconale initiatieven rond eten 
bedenken. Zo heeft Aan tafel! meerdere 
lagen: het begint heel spiritueel aan de 
avondmaalstafel en kan heel praktisch 
eindigen, bijvoorbeeld bij de voedselbank. 
Grote gemene deler: we moeten allemaal 
van genade leven.” 

 

Materialen en werkvormen 

Kijk voor allerhande materialen en 
werkvormen bij het jaarthema 
op protestantsekerk.nl/jaarthema. Je vindt 
daar onder meer suggesties voor 
bijbelstudie, voor gesprekskringen, voor 
kinder- en jeugdwerk, voor bloemschikken. 
De site wordt gedurende het jaar aangevuld. 

 

 

Bron: PKN- website 

 

 
 

 
 

                                  

 
 

 
AAN   TAFEL ! 
 

 

Foto-impressie van ons startweekend 10 en 11 september 

https://protestantsekerk.nl/programma/maaltijd-van-de-heer/
http://www.protestantsekerk.nl/jaarthema
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Zaterdag in Gorssel:  de bereiding van het eten, de groene 
tafelversieringen en de kletspotten 

 

       
 

     

 

 

Zondag in Eefde:  de viering …. 
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               en de maaltijd met 64 deelnemers …. 
 

 
 

Rubriek  ‘Aan Tafel’ ervaringen: 

 
Marijke Fomenko schreef naar de redactie: “ik vind het jaarthema ‘aan tafel’ erg 
aansprekend. Iedereen heeft wel een (bijzondere) herinnering aan het delen van de 
maaltijd, met de nadruk op delen. Kunnen we daarvoor dit jaar niet een rubriek 
opnemen in kerkvenster?”  Een interessante gedachte!   
Dat is de aanleiding geweest voor deze rubriek. U bent van harte uitgenodigd om uw 
bijdrage aan te leveren voor volgende kerkvensters.  

De eerste bijdrage hierna is van Marijke. 
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Dankzij de inspirerende overdenking van 
Eduard Groen tijdens de viering op 
Startzondag, waar we een mooie uitleg 
kregen n.a.v. de lezing uit Lucas 15, 
borrelden allerlei herinneringen bij mij op 
over de praktische uitvoering van deze 
lezing. 

 
Met enige regelmaat zaten wij thuis op 
zondag niet met 7 maar met 15 mensen aan 
tafel. Mijn moeder had er oog voor om 
alleen gaanden in de kerk te zien en hen na 
de kerkdienst uit te nodigen om bij ons 
koffie te komen drinken. Deze “aangewaai-
de tantes” konden ook blijven mee-eten, 
altijd beter dan het gestoomde inrichtings-
eten. Er werden gauw wat aardappels bij 
geschild, een weckfles bonen uit de kelder 
gehaald en de rollade werd iets dunner 
gesneden. 

Ook voor onze vrienden en vriendinnen was 
er altijd plaats aan tafel. 

 
Het was voor mij ook een gedenkwaardig 
“aan tafel” moment toen ik voor de eerste 
keer aan het Heilig Avondmaal mocht 
deelnemen nadat ik belijdenis had gedaan. 
We werden genodigd om aan tafel te 
komen. De lange tafel gedekt met wit 
damasten tafelkleden, brood op tinnen 
borden en wijn in tinnen bekers. Ik vond het 
allemaal heel plechtig en bijzonder eerbiedig 
verlopen. 

 

Toen wij in het najaar van 2005 een rondreis 
met een camper door Cuba gingen maken, 
werd al direct in het begin de weg versperd 
door omgevallen bomen en konden we met 
geen mogelijkheid verder rijden. De orkaan 
Katrina had hier behoorlijk huisgehouden. 
Wat een geluk dat wij een jongeman langs  

de kant van de weg troffen die ons wilde 
uitleggen welke weg we dan moesten

 nemen. Helaas was onze kennis van de 
Spaanse taal ontoereikend om zijn uitleg te  

 
volgen en wij besloten ter plekke om hem 
als gids mee te laten rijden in onze camper. 
En daar hebben we geen moment spijt van 
gehad. Hij bracht ons naar het eerste 
reisdoel, verzorgde voor ons een excursie 
naar een tabaksplantage en…. nodigde ons 
uit om bij zijn ouders te gaan eten. Wij 
zouden hier kunnen spreken van “het 
gemeste kalf geslacht!” Hartverwarmend 
was hun gastvrijheid; er was een overdadig 
maal voor ons bereid. 
En deze zelfde gastvrijheid kwamen we 
gedurende deze reis steeds weer tegen. 

 
In Laos, het geboorteland van onze 
schoonzoon, gaan ze in zijn geboortedorp 
niet “aan tafel”. Daar wordt het eten zittend 
op de grond genuttigd, thuis en ook in de 
tempel. Er klinkt geen gong of bel, maar het 
is zo vanzelfsprekend dat allerlei dorps-
genoten of het arme bergvolk gewoon 
kunnen aanschuiven en mee eten. Daar 
wordt nooit een afspraak voor gemaakt! 

 

Het is fijn om deze mooie ervaringen te 
mogen delen en ik ben benieuwd of er in het 
volgende Kerkvenster nog meer ervaringen 
van u/ jullie zullen volgen. Wij mogen ons 
uitgedaagd voelen om ook het komende 
kerkelijk jaar samen “aan tafel” te gaan met 
de “vreemdeling” in ons midden. 

 

   Marijke Fomenko 
 

         

 
 

 AAN TAFEL  -  ERVARINGEN 



  12 
 

 

 

 

 
 

Uit de kerkenraad 
 
Ds. Gertjan de Pender heeft het beroep 
aangenomen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De beide kerkenraden zijn erg blij dat  

ds. Gertjan de Pender uit Varsseveld het 
beroep dat Eefde en Gorssel/Epse op hem 
uitbrachten, heeft aangenomen. Op 28 
augustus is dit afgekondigd in de gezamen-
lijke kerkdienst van onze gemeenten. De 
afkondiging werd met applaus in ontvangst 
genomen. 
We gaan in goed overleg met hem en de 
gemeente van Varsseveld bepalen wanneer 
hij hier start. Dat zal over enkele maanden 
zijn. 

Hiermee is de vacature ingevuld die ont-
stond door het emeritaat van ds. Arie 
Broekhuis per 1 maart 2020 en het vertrek 
van ds. Daan Bargerbos in augustus 2020. 

 
Op zondag 9 oktober is er een gezamenlijke 
dienst in de kerk in Gorssel. Na afloop van 
deze viering is er gelegenheid om kennis te 
maken met ds. Gertjan de Pender, zijn 
vrouw en zijn kinderen. Het gezin zal in de 
pastorie van Eefde gaan wonen. 
De wervingscommissie zet haar werkzaam-
heden onverminderd voort en richt zich nu 
op het werven van de twee kerkelijk 
werkers, ieder voor drie jaar en 50%.

Afscheid ds. Hannie van Boggelen 

Op 4 september hebben we als gemeente na 
de dienst afscheid genomen van ds. Hannie 
van Boggelen. De periode die we overeen-
gekomen waren was al een keer verlengd en 
liep nu af per 1 september. Ze begon in 
Eefde op 1 maart 2020 als predikant voor 
crisis-pastoraat 
en pastoraat bij 
rouw.  

We zijn haar 
dankbaar voor 
het vele werk 
dat ze in de 
lastige corona-
periode heeft 
gedaan in onze 
gemeente.  

Velen hebben de 
contacten met 
haar als waarde-
vol ervaren. 

 

Crisispastoraat 
De kerkenraden hebben voorzien in crisis-
pastoraat tot de komst van ds. Gertjan de 
Pender. Ds. Els Diepeveen, die op 15 juni 
met emeritaat is gegaan en predikant was bij 
de Protestantse Gemeente Warnsveld/Lees-
ten, is bereid gevonden om onze gemeenten 
bij te staan in het crisispastoraat. 

 
Startweekend 

De kerkenraden kijken terug op een 
geslaagd startweekend. We waarderen het 
dat mensen zich zo hebben ingezet om er 
een mooie start van te maken. Het was mooi 
dat er op zondag 11 september zoveel leden 
van beide gemeenten bij de lunch aanwezig 
waren. 

Gera Janssen-Ebbekink, scriba 

 

 

KERKENRAAD 
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Pastorale zorg 
 
Onze beide gemeenten moeten nog even wachten tot de nieuwe predikant Gertjan de 
Pender aan het werk gaat. Tot die tijd hebben we ds. Els Diepeveen bereid gevonden om ons 
in het crisis-pastoraat  bij te staan.  Zij was predikant bij de Protestantse Gemeente 
Warnsveld/Leesten en is op 15 juni met emeritaat gegaan. 
 

Als zich een situatie voordoet waarin u behoefte hebt aan pastorale zorg kunt u contact 
opnemen met één van de ouderlingen: 
  
Rita Simonis  Eefde   474393  of  06 - 30957121 
Joke Bouwhuis Eefde   517499 
Hans Lodder  Gorssel/ Epse  473114 
Jannie Hietbrink Gorssel/Epse  491992 
 
Wij kunnen dan bekijken of wij pastorale zorg kunnen bieden of dat we ds. Els Diepeveen 
inschakelen. 
  
Namens het Pastorale team, 
Jannie Hietbrink en Rita Simonis.     
  

 
 

Meneer Mulder 100 jaar!  
 

In en rond de dienst van 18 september stonden we stil bij de 100e verjaardag van de heer 
Mulder. We werden getrakteerd op slagroomsoezen en een toespraak, waarin hij verhaalde 
over zijn dierbare wandelstok.      

 

 

 
           Van harte  

        gefeliciteerd!

PASTORAAT 

RAAD 
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Jan Mulder op zijn honderdste in de 
kerk toegezongen   
 

Jan Mulder, opvallend trouwe kerkganger, is 
vorige week honderd jaar geworden. Met 
familie, vrienden en buren heeft hij die 
mijlpaal feestelijk versierd, in de kelder van 
’t Hart. De zondag ervoor klonk in de kerk 
zijn lievelingslied, trakteerde hij de 
kerkgangers op soesjes en is hij met lang-zal-
hij-leven toegezongen. 
 

Eerder al had zijn dochter Josine hem in de 
tuin liefdevol vereeuwigd, in rozengeur en 
zonneschijn. Zo te zien op de foto houdt Jan 
de blik op zijn innerlijk gericht. Dat kenmerkt 
hem in het leven van alledag. Toch schroomt 
hij niet, in vertrouwde sfeer, om een glimp 
van zijn ziel bloot te geven. Hij staat graag 
uitvoerig stil bij eerder bereikte mijlpalen. En 
verwijlt dan vaak bij gebeurtenissen die 
richting bepalend zijn geweest, maar ook bij 
gemaakte keuzes waar hij spijt van heeft.  

Voorbeeld. Het gaat over zijn onvergetelijke 
vrouw Meta die hem zeventien jaar geleden 
ontviel. De hele woonkamer aan de 
Schurinklaan spreekt van haar, in portretten, 
foto’s en attributen. “Ze is nog elke dag in 
mijn gedachten. Het waren rijke jaren.   

Ik heb er spijt van dat ik het ouderlijk huis 
van Meta in Indonesië nooit bezocht heb. 
Het staat er nog, zelfs nog met de Hollandse 
naam erop. Haar vader is daar door de 
Japanse overheersers doodgeschoten. Hij 
was kapitein bij de Nederlandsche Pakket-
vaart. Onze dochter Josine is er wel geweest 
en heeft het huis bezocht. Mijn vrouw heeft 
er in de oorlog als verpleegster gewerkt en is 
daarvoor ook geëerd. Jammer dat ik er nooit 
heengegaan ben.” 

Zo zijn er meer ‘fouten’ in zijn leven geweest 
waarmee hij met inachtneming van zijn 
zwakheden ‘schoon schip’ heeft gemaakt.  

“Mijn vader is overleden aan de Spaanse 
griep toen ik 1 jaar was. Ik heb nog een foto 
waarop ik in de kinderwagen zit met mijn 
vader in de leunstoel ernaast. Hij was 

onderwijzer. Dat is alles wat ik van hem 
weet, want ik mocht van mijn moeder nooit 
naar mijn vader vragen. Teveel verdriet. 
Heeft me altijd dwars gezeten. Mijn moeder 
is een half jaar ziek geweest. Na een week in 
het ziekenhuis is ze hier in deze kamer 
overleden. Achteraf denk ik: ze had beter in 
het ziekenhuis kunnen blijven, dan hadden 
ze haar hartprobleem misschien kunnen 
verhelpen.”     

     

 
 

 

Jan komt als het even kan elke zondag in de 
Ontmoetingskerk. Ook volgt hij diezelfde dag 
twee radiodiensten. k beleef er meer aan 
dan aan kletsprogramma’s op tv. Toch houdt 
ook het wereldgebeuren hem wakker. Als 
we het over zijn geloof hebben grijpt hij 
terug op wat hij al eerder in interviews of in 
de kerk heeft verteld. “In de oorlog ben ik 
doelbewust gaan geloven, toen we niks 
meer te eten hadden en een kennis met een 
zak tarwemeel voor de deur stond, binnen 
een uur nadat ik de Heer om hulp had 
gebeden.” 
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Voor Jan is het geloof nooit vrijblijvend 
geweest. Als technisch adviseur van de 
Verenigde Blikfabrieken Verblifa heeft hij 
half Europa doorgereisd, maar hij nam 
niettemin de tijd om in het toenmalige Witte 
Kerkje van Eefde drie perioden als ouderling 
op te treden.   

Jezus Christus is voor hem de levende Heer.

 Aan het hiernamaals zegt hij veel te denken. 
“Ik bid altijd dat het verlangen op weg naar 
U toe niet ophoudt. Hoe de hemel eruit zal 
zien weet ik niet, daar ben ik niet zo goed in, 
maar we komen straks niks tekort. Daar 
zullen zeker de bazuinen klinken.” 

 

                                                      Homme Krol 

 

 

 

 

Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen 
 

Zondag 2 oktober: Pax kinderhulp Borculo 

Vanaf 2020 richt Pax kinderhulp  Borculo zich op kansarme kinderen uit Polen. Doordat in 
2020 en 2021 vanwege corona geen vakantie kon worden georganiseerd is besloten een 
deel van de bespaarde kosten anders te besteden. Enkele kindertehuizen en weeshuizen in 
de directe omgeving van Katowice zijn toen voorzien van o.a. schoolmateriaal, mutsen, 
sjaals, kleding, naaimachines enz. In november 2021 zijn enkele kindertehuizen bezocht in 
de omgeving van Katowice. De kinderen die hier verblijven hebben hun ouders verloren, of 
zijn door slechte omstandigheden uit huis geplaatst. Dit jaar heeft Pax kinderhulp Borculo 
ervoor gezorgd dat 25 Poolse kinderen in juli een onvergetelijke vakantie hebben gehad in 
Borculo. De kinderen hebben onder andere uitstapjes gemaakt naar Avonturenpark 
Hellendoorn en kinderboerderij de Strubbert in Laren. 
 

Zondag 9 oktober: Kledingactie Oost-Europa, 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 
enz. voor landen in Oost-Europa. De opbrengst van deze collecte wordt o.a. bestemd voor 
de onkosten van opslag en vervoer daarvan. 
 

Zondag 16 oktober: Kerk in Actie - Samenwerken aan een stabiele toekomst in Kameroen 
Wereldvoedseldag  

Kerk in Actie werkt samen met de Lutherse Broederkerk. De kerk is met 1300 lokale kerken 
actief, breed verspreid in heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door 
klimaatverandering wordt het Noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoor-
spelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn 
rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond, veel dorpsbewoners leven onder de 
armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzamer landbouw-

DIACONIE 

U kunt een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, of op 
NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse, met vermelding van datum en 
doel. 

Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rekeningnummer 

NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel. 
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technieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de 
bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen 
naar school.  
 

Zondag 23 oktober: Kerk in Actie - Noodhulp Pakistan 

In de Pakistaanse provincie Balochistan staan grote delen nog steeds onder water, dit gebied 
is het zwaarst getroffen door de moessonregens die half juni begonnen. Onder de tot nu toe   
1.400 dodelijke slachtoffers zijn ruim 400 kinderen. Er zijn 13.000 gewonden. Door de 
overstromingen zijn ruim 170.000 huizen beschadigd en zijn wegen en bruggen weggevaagd. 
Miljoenen mensen zijn dakloos. 
 

Zondag 30 oktober: Naoberhulp Zutphen en omstreken. 

De meeste mensen sterven het liefst thuis in eigen omgeving. Naasten willen hun dierbaren 
in de laatste levensfase graag de nodige steun en verzorging bieden, maar regelmatig wordt 
de last voor deze mantelzorgers erg groot. Vrijwilligers van Naoberhulp kunnen dan de 
helpende hand reiken. Dit doen ze door één of meer dagdelen, of nachten de ondersteuning 
van de mantelzorgers over te nemen, zodat ze even op adem kunnen komen en in deze 
moeilijke tijd overeind kunnen blijven. Onze vrijwilligers zijn betrokken mensen met 
levenservaring. Ze worden zorgvuldig geselecteerd en daarna voortdurend begeleid en 
bijgeschoold. Naoberhulp is actief in de gemeenten Zutphen, Lochem, Bronckhorst (Vorden 
en Steenderen) en Brummen centrum. 

 

Zomeruitje 
Deze zomer organiseerde de werkgroep ‘Kerk en vluchteling’ 6 middagen een uitstapje voor 
een groep kinderen van het AZC. 
Met 5 auto's met chauffeur gingen de kinderen naar de kinderboerderij in Laren waar ze 
heerlijk konden spelen en de dieren konden aaien of knuffelen. Hierna werden er bij iemand 
thuis pannenkoeken gegeten. De kinderen hebben genoten van deze uitstapjes.                                              
  

Toos van ’t Veld 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

 
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen
 

Zondag 2 oktober: Beeld en geluid 

We zijn druk bezig het geld bij elkaar te 
krijgen om de gewenste investeringen in 
beeld- en geluidsapparatuur in de kerk 
mogelijk te maken. 

(zie ook het artikel hierna.)

 

Zondag 9 oktober: Taakgroep Kerk en  

                                        samenleving 

Zondag 16 oktober: Verwarming kerk 

Zondag 23 oktober: Kerkinterieur 

Zondag 30 oktober: Zie de kerkbrief 

 

          Monique Dolman, namens het CvK 

 
 

 

 

 

 

 
Collecteopbrengsten diaconie in augustus 2022 
 
Datum  Doel collecte Opbrengst in €      
  7 augustus   UAF studiefonds      181,75 
14 augustus 
21 augustus                

Stichting Lepra Zending 
De Kleine Arbeider Colombia 

     145,90    
       88,20   

28 augustus  
 

Mariëtte’s Child Care                                Collecte was in Gorssel      

                                                                              Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
 

Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer  NL02 RABO 0322 3025 01 
t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m 20 september 2022 
 

Verhuisd binnen de gemeente: 

Zutphenseweg 292 7211 EZ: mevrouw R. Braakhekke – de Lange (29-06-1938) naar 
Zutphenseweg 202 7211 EK. 

 

Overleden: 

Op 21 augustus 2022: mevrouw C. Doeleman,  Zutpenseweg 202a 7211 EK  

 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht. 
email: ledenadministratie@pgeefde.nl  , tel 0575 511819  
 

       Gert Kale,  ledenadministrateur 
 

mailto:ledenadministratie@pgeefde.nl
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De kerkmarkt voor Beeld en Geluid  

 

 

 

Op zaterdag 3 september was het heerlijk  

weer in Eefde. Dat was belangrijk, want de 
dozen met boeken, CD’s, DVD’s en grammo-
foonplaten konden zonder problemen naar 
buiten. Onder de bomen was het koel, op de 
balustrade stonden dozen met boeken. Er 
waren zo’n 15 kofferbakverkopers die goede  

zaken deden.  

De bloemstukjes zagen er prachtig uit, 
evenals de ruim gesorteerde kalebassen. Er 
was ruime belangstelling op het kerkplein. 

  

Het springkussen was voortdurend in 
gebruik door de jongste kinderen en Maps 
speelde haar vrolijke repertoire met  

herkenbare liedjes op de piano.  

Koffie met  koek was zeer gewild, rond het 
middaguur gingen soep en hamburgers vlot 
van de hand.  

Het dweilorkest van de Harmonie maakte 
zijn opwachting. De muziek paste goed bij de 
ontspannen sfeer van deze warme dag.  
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Tijdens de kerkdienst op de dag erna werd 
de opbrengst van de kerkmarkt bekend 
gemaakt. Er is € 2008,- bijéén gebracht, een 
prachtig bedrag. De koffieconcertcommissie 
doneerde daarbovenop nog € 750,-, zodat in 
dit weekend € 2758,- kon worden toe-
gevoegd aan het fonds voor Beeld en Geluid 
in de Ontmoetingskerk. 

 

         Namens de werkgroep Beeld en Geluid, 

     Ymte Groeneveld
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‘Geloven op de tast’  gaat weer van 
start! 
 

Anselm Grün, benedictijnse monnik en 
vraagbaak van velen die streven naar een 
zinvol leven en Tomas Halik, die onder het 
communisme zeer in het geheim theologie 
studeerde en inmiddels priester en  
hoogleraar filosofie en sociologie in Praag is, 
schreven samen een boeiend boek met 
bovenstaande titel. 

De ondertitel luidt: ‘Als geloof en ongeloof 
elkaar ontmoeten’.  Kerkelijk gezien wel een 
zeer actueel item. 

 

De gespreksgroep komt steeds op een 
woensdagmorgen van 10.00 - ca. 11.30 uur 
bij elkaar in de Goedhartkamer. De eerste 
bijeenkomst is gepland op 19 oktober 
aanstaande. 

We lezen dan de pagina’s 118 t/m 132. 
Daarvan is de leidende gedachte: de mens 
leeft in een geheimenis. De ander kan die 
ervaring niet delen.

 

 

              
 

De groep bestaat uit zeven personen, er 
kunnen dus nog een paar bij. Mocht iemand 
alsnog interesse hebben: er is een boek 
beschikbaar om ter oriëntatie even in te 
zien.  
 

Voor opgave of nadere informatie: 

Ds. D. van Doorn, tel. 431221 

 

 

 
 

Assemblee Wereldraad van Kerken  
 

Begin september vond in Karlsruhe, Duits-
land, de 11e assemblee van de Wereldraad 
van Kerken plaats. De Assemblee is de 
grootste oecumenische kerkvergadering ter 
wereld, met afgevaardigden uit meer dan 
350 kerkgenootschappen en vindt om de 
acht jaar plaats. De laatste in Europa was in 
1968 in Uppsala, Zweden. 

Het thema van deze assemblee was ‘Christ’s 
love moves the world to reconciliation and 
unity’.  ‘De liefde van Christus beweegt de 
wereld tot verzoening en eenheid.’ “Een 
prachtige kans” volgens ds. Karin van den  

Broeke  - zij is lid van het executive

 

committee van de Wereldraad namens de 
Protestantse Kerk -  ‘een prachtige kans om 
er met veel Nederlanders naar toe te gaan, 
zo relatief dichtbij.’ 
 

In veel talen vieren  
Hoewel er natuurlijk altijd kritische kant-
tekeningen te plaatsen zijn, hoorde ik vooral 
hoe mensen geraakt werden door het samen 
zingen en bidden met de inbreng vanuit veel 
verschillende kerkelijke tradities, hoe 
ontmoetingen zorgden voor verbreding en 
verdieping van inzichten èn hoe mensen 
onder de indruk waren van de samenhang 
tussen (vaak heel vrolijke) vieringen, 
gesprekken over wat er (vooral aan onrecht) 

  BERICHTEN VAN DE LANDELIJKE KERK  

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN 
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gaande is op aarde en besluitvorming. In elk 
geval is dat precies wat mij telkens opnieuw 
raakt in bijeenkomsten van de Wereldraad 
van Kerken. Al het samenzijn wordt gedragen 
door verbondenheid in de liefde van Christus, 

die in veel talen 
gevierd wordt. 
Verhalen worden 
gedeeld over wat 
mensen bezig houdt 
in hun eigen situatie. 
En daardoorheen 
wordt een weg 
gezocht en soms ook 
gevonden om aan 
onrecht voorbij te 
komen en iets te zien 
oplichten van het 
bijbelse visioen van 
vrede en recht. 

Ds. Karin van den Broeke  

aan het woord op de 

Assemblee 

Veel aandacht ging tijdens deze Assemblee 
vanzelfsprekend uit naar klimaatveran-
dering, Oekraïne en Rusland, Palestina en 
Israël. Een Assemblee met mensen van 
wereldwijd maakt echter ook zichtbaar hoe je 
blik vernauwd kan worden. ‘We dachten in 
Europa na de Tweede Wereldoorlog dat hier 
geen oorlog meer zou komen…..’. Zijn jullie 
Joegoslavië vergeten? Hebben jullie door wat 
er op Cyprus nog altijd gaande is? 

 
Weg van gerechtigheid 
De Assemblee riep uiteindelijk alle lidkerken 
èn mensen van goede wil op om samen een 
weg van gerechtigheid, verzoening en 
eenheid te gaan. Om als pelgrims te worden: 
het goede met elkaar vierend, elkaars pijn 
horend, in het vertrouwen dat je daarmee 
aan onrecht voorbij kunt komen. 
 
 

                  Bron: protestantsekerk.nl/nieuws 

 

 

Standpunt Protestantse Kerk over 
vluchtelingen 

De Protestantse Kerk komt op voor een 
vluchtelingenbeleid dat de internationale 
verdragen rond mensenrechten en de 
rechten van vluchtelingen en kinderen 
respecteert. De kerk staat hierbij midden in 
de samenleving.  

 

Bijbelse motivatie 

Iemand die als vreemdeling in jullie land 
verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel 
vreemdelingen die bij jullie wonen als 
geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, 
want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in 
Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.  

(Leviticus 19:33-34)  

 

Oproep scriba en bisschop 

Op vrijdag 26 augustus stond er een oproep 
in dagblad Trouw van ds. René de Reuver, 
scriba generale synode en mgr. de Korte, 

bisschop Bisdom 's-Hertogenbosch aan alle 
Nederlanders om zich in te zetten voor 
vluchtelingen. "Niemand mag meer weg-
kijken, dit is godgeklaagd" (n.a.v de situatie in 
Ter Apel. red.). Daarnaast riep Kerk in Actie 
samen met andere hulporganisaties op tot 
een humaan asielbeleid.  

 

Wereldwijd zijn vele miljoenen mensen op de 
vlucht: 1 op de 100 mensen is vluchteling! 
Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven 
van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in 
eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze 
verder, op zoek naar een veilige plek en een 
betere toekomst. Overal ter wereld bieden 
kerken hulp aan deze mensen in nood. In 
Nederland steunt Kerk in Actie projecten om 
vluchtelingen humaan op te vangen en 
perspectief te bieden. Ook werkt de 
Protestantse Kerk aan een beter beleid voor 
vluchtelingen, en geeft advies aan plaatse-
lijke kerken, bijvoorbeeld op het gebied van 
inburgering. 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-niemand-mag-meer-wegkijken~b0288931/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-niemand-mag-meer-wegkijken~b0288931/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-in-actie-pleit-samen-met-andere-hulporganisaties-voor-humaan-asielbeleid/
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Do     6 oktober Gezamenlijke kerkenraadsvergadering in Eefde, 20.00 uur 
Zo    9 oktober Gemeenschappelijke kerkdienst met Gorssel/Epse in Gorssel. 

Na de dienst kunt u kennismaken met ds. Gertjan de Pender en 
zijn gezin. 

Di 18 oktober Moderamenvergadering, 19.30 uur.  
Wo 19 oktober Gespreksgroep ‘Geloven op de tast’  , Goedhartkamer, 10 uur. 

Zie  pag. 20 in dit blad. Ds. D. van Doorn, tel.  431221  
Di 25 oktober Gesprek over ‘Dat wat ons raakt’ ,  14.00 uur.  

Info: Trix Drewes,  tel.  510512 
Di  8 november  Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur 

Inleverdatum kopij redactievergadering nieten/bezorging  

17 oktober 20 oktober 27 oktober 

14 november 17 november 24 november 

12 december 15 december 22 december 

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

Data Kerkvenster 2022 

                                              ACTIVITEITEN-AGENDA                   oktober 2022   

 

 

 

Drieluik ‘Weg van huis’ … : laatste 
exemplaren 
 

Het boekje dat is gemaakt van de drie laatste 
diensten waarin ds. Dick van Doorn in Eefde is 
voorgegaan deze zomer, het zgn. drieluik ‘Weg van 
huis… maar welke toekomst wacht ons?’  is bijna 
uitverkocht. De laatste exemplaren zijn voor € 8,00 te 
koop bij Ko van Raamsdonk, tel. 0575-513637,  

e-mail  j.vanraamsdonk@kpnmail.nl  . Wie het eerst 
komt, wie het eerste maalt, en op = op. 

 

De opbrengst is voor de actie Beeld en Geluid 
 

TIP:  Wilt u Kerkvenster 
digitaal ontvangen in plaats 
van op papier? 

Stuur dan een mailtje naar: 
kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

TIP: Breng eens een bezoekje 
aan onze website! Weet u 
dat daar mooie foto’s te zien 
zijn? Ook kunt u Kerkvenster  
inzien.   

Google op: pgeefde 
 

mailto:j.vanraamsdonk@kpnmail.nl
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com

