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KERKVENSTER september 2019
Wijsheid uit het Oosten
handen de steen houwen of het weefgetouw
bedienen?
Wie kan zijn geloof scheiden van zijn daden,
of zijn mening van zijn bezigheid? Wie kan
zijn uren voor zich uitspreiden, zeggende: ‘Dit
uur voor God en dat voor mijzelf, dit voor mijn
ziel en dat voor mijn lichaam?’ Al je uren zijn
vleugelen die door de ruimte zweven, van zelf
naar zelf.

Tijdens de zomerlunch werd de opening verzorgd door Ds. Dick van Doorn. Hij had een
tekst uitgekozen van Kahlil Gibran.
Gibran leefde van 1883 - 1931 en was een
denker, schilder, dichter en mysticus geboren
in Libanon. Het Syrische gezin in Eefde met
wie hij contact heeft had de tekst in het Arabisch.
De tekst werd in het Arabisch voorgelezen
door Sara en in het Nederlands door
ds. van Doorn. Het komt uit een boek van
Gibran uit 1923, dat als titel draagt ‘De Profeet’ en ook in het westen zeer bekend en
geliefd is.
Hier volgt de Nederlandse versie.
‘En een oude priester zei: Spreek ons over
godsdienst. En hij zeide:
Heb ik deze dag over iets anders gesproken?
Is godsdienst niet iedere daad en iedere bespiegeling, en wat geen daad noch bespiegeling is, maar een wonder en een verrassing
die eeuwig in de ziel opborrelt, zelfs terwijl de

Hij die zijn zedelijkheid als zijn beste kleed
draagt, zou beter naakt kunnen zijn. De wind
en de zon zullen geen gaten in zijn huid trekken. En wie zijn gedrag bepalen laat door zijn
zedeleer, zet zijn zangvogel in een kooi gevangen. Het vrije lied komt niet door tralies en
draden. En voor wie aanbidding een venster
is, dat geopend maar ook gesloten kan worden, hij heeft nog niet het huis van zijn ziel
bezocht., welks vensters van dageraad tot
dageraad reiken.
Je dagelijkse leven is je tempel en je godsdienst. Wanneer je het binnentreedt, neem
dan al wat je hebt mee. Neem de ploeg en
het aambeeld, de hamer en de luit, en wat je
voor je gebruik of voor je genoegen gemaakt
hebt. Want in je droom kun je niet uitstijgen
boven je verworvenheden, noch lager vallen
dan je mislukkingen. En neem alle mensen
mee: want in de aanbidding kun je niet hoger
vliegen dan hun verwachtingen, noch je dieper verootmoedigen dan hun wanhoop.
En zo je God wilt kennen, tracht dan geen
raadselen op te lossen. Zie liever om je heen
en je zult hem zien spelen met je kinderen.
En kijk naar de hemel: je zult hem zien wandelen in de wolk, zijn armen uitstrekkend in
de bliksem en neerdalend in de regen. Je zult
hem zien glimlachen in de bloemen, en zijn
handen zien oprijzen en wuiven in de bomen’.
Maps Adriaanse
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

SEPTEMBER

datum en tijd

2019

1 september 2019
10.00 uur

8 september 2019
10.00 uur

15 september 2019
10.00 uur

Ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

voorganger
bijzonderheden

Avondmaal zittende
Vorm

Startdienst

groen

groen

groen

Stichting Tearfund

De Zonnebloem, afdeling
Gorssel

Missionair Proef de kerk

Jeugdwerk PKN, JOP

Kerk in Actie, Bouw
de kerk in Syrië weer
op
Beeld en Geluid

H. van ’t Veld
540394

W. Volkers
512610

J. Strijker
514828

22 september 2019
10.00 uur
ds. M. Bassa, Voorst

29 september 2019
10.00 uur
Ds. F.D. Rooze, Leiden

groen

groen

Lepra zending

Kerk in Actie, zorg voor
ouderen in Moldavië

Vredesweek

Kerkinterieur

A. Aalderink
514151

H.J. Zoerink
0653143179

kleur
diaconale
collecte
2e collecte
auto
ophaaldienst

datum en tijd
voorganger
bijzonderheden
kleur
diaconale
collecte
2e collecte
auto
ophaaldienst

U kunt de kerkdienst op de zondag ook via de computer ontvangen.
https://kerkdienstgemist.nl/eefde
of gemiste uitzendingen via https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl bij “bekijk meer preken”.
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst.
Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk in Eefde, maandag 14.30 uur
02 september
pastor R. van Veen
Iedereen is welkom.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor alle bewoners van het Spijk.

De Lunette Coehoornsingel 3, vrijdag 15.30 uur
06 september
pastor G. Pols
13 september
ds. I.M. Pijpers
20 september
pastor R. van Veen/R. Rijk
27 september
pastor D. Koldenhof
Na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
14 september
28 september

pastor R. van Veen
ds. D. Bargerbos

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
05 september
ds. S.A. Meijer
12 september
pastor G. Pols
19 september
ds W. Stolte
26 september
ds D. van Alphen-Ubbens
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
We vervolgen in deze maand de lezingen uit het evangelie van Lucas, die de hoofdlezing
vormen in de diensten.
Op zondag 1 september lezen we Lucas 14:1-14 en op zondag 8 september
Lucas 14: 25-33. Over de dienst op zondag 15 september leest u meer hieronder.
Startzaterdag 14 september en Startzondagzondag 15 september
Een goed verhaal
Met een commissie die is samengesteld uit de Taakgroepen Pastoraat en Ontmoeting en
Inspiratie en de Diaconie hebben we al enkele vergaderingen besteed aan de organisatie
van het Startweekeinde.
Het thema dat ons is aangereikt vanuit de landelijke kerk en dat wij hebben overgenomen
luidt: Een goed verhaal.
We hebben ditmaal een programma voor de zaterdag en zondag.
Zaterdag 14 september – Wandelen
Wandelen is een activiteit waarbij je stil kunt worden en waarbij een goed verhaal tussen
mensen gedeeld kan worden. Niets moet natuurlijk.
Wie niet mee kunnen wandelen zijn welkom in de kerk (zie onder voor de precieze tijd)
Tijdindeling van de zaterdagmiddag
13.45 uur Welkom in de hal van de kerk
14.00 uur Start van de wandeling vanaf de Ontmoetingskerk; de wandeling duurt ongeveer
1½ uur; tussenstop: fam. Netje en Henny Roeterdink, Quatre Brasweg
15.30 uur Inloop voor wie niet mee kan wandelen in de kerk die overgaat in:
16.00 uur Aangeklede borrel
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Deze wandeling en het samenzijn in de kerk worden georganiseerd door Marjan v.d. Brink,
Hannie Doevendans, Yolan van Laar en Rie Roebers-Zwiers (bij laatstgenoemde kunt u informatie ontvangen) en we genieten van gastvrijheid bij de fam. Roeterdink-Geurts.
Zondag 15 september

We zullen het thema Een goed verhaal in de dienst op zondag aan de orde stellen aan de
hand van de lezing uit Lucas 15:1-10, waarin het thema verloren en gevonden is.
Juist in dit hoofdstuk gaat het om verlies, verloren raken of zijn en weer gevonden worden,
opnieuw beginnen. Als dat geen goed verhaal is.
Natuurlijk zijn er onder ons goede verhalen te vertellen.
U wordt uitgenodigd om ‘een goed verhaal’, een verhaal dat u is bijgebleven, een mooie herinnering te delen aan de hand van een voorwerp dat voor u een bijzondere betekenis heeft.
Er kan een verband gelegd worden met een gebeurtenis, een belangrijk iemand uit uw leven.
Een voorwerp kan evengoed een brug slaan naar de Bijbel, immers een boek met ‘een goed
verhaal’.
Elk huis heeft toch van die voorwerpen die dierbaar zijn en waaraan een goed verhaal vastzit?
Meld u zich bij Rie Roebers (tel. 517391 of via e-mail: hgroebers@kpnmail.nl) of bij mij.
Er wordt aan gewerkt om een groep muzikanten aan deze dienst te laten meewerken; er is
een verzoek neergelegd. Vanwege de vakantie kan ik er op dit moment niet meer over
schrijven.
ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
01 september
08 september
15 september
22 september
29 september

Toos Kuiken/Agnes van den Berg/Willy Pasman
Jannie Zoerink/Johan Zoerink/Tine Ebbekink
Alie Kloosterboer/Dirkje van Zeijts/Diny Wagenvoort
Jannie Dijkerman/Jan Brummelman/Truus Brummelman
Annie de Boer/Rikie Poelert/Bea Vrouwerff

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Bolina Aalderink, tel. 06-25516989
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MEELEVEN

naar, tel. 540861

Gemeenteleden elders en weer thuis:
In het PW Jansen, Deventer verblijft dhr. A. Zuidema
Mw. B. Dijkerman-Dijkerman verblijft op Randerode, Apeldoorn
Mw. N.F. Bosschieter-Carpentier Alting verblijft in Huis ter Wegen, Warnsveld
Op De Lunette verblijft mevr. G. Verstege
Na verblijf op de Lunette, afd. Hofpoort woont mw. J.H.G. Hesselink nu op het Spijk,
bungalow 3.
Weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis: mw. G. Diepeveen-v.d. Bos

In Memoriam Ger Roek
Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede dat genoemd wordt
met uw naam (Huub Oosterhuis)
Op 4 augustus jl. is in
de leeftijd van 92 jaar
overleden Gerrit Klaas
(Ger) Roek.
63 jaar gehuwd met
zijn Truus. Hij was een man van weinig
woorden, maar bezat een geestelijk grote
diepgang. Afgestudeerd als dierenarts lag
zijn interesse specifiek bij het laboratoriumonderzoek naar de inwendige organen van
dieren. Uiteindelijk werd hij benoemd als
directeur van het Abattoir in Zutphen, waarbij
Ger en Truus in Eefde aan de Egginkskamp
12 gingen wonen. De reden, dat zij voor
Eefde kozen, was dat in deze plaats het gebouw van de gereformeerde kerk stond.
In Eefde werd Ger voorzitter van de gereformeerde Commissie van Beheer. Ger was
een heel betrokken gemeentelid en trouw
kerkganger, waarbij de kerkelijke organisatie
dankbaar gebruik maakte van zijn financiële
expertise. Hij was groot voorstander van het
samen op weg proces van de lokale gereformeerde en hervormde gemeenten.
Ger was voorzitter van de commissie, die
moest onderzoeken welke van de beide
kerkgebouwen de functie zou krijgen van
gezamenlijke kerk, en lid van de werkgroep
voor het inrichten van dit kerkgebouw.
Heel dierbaar voor hem was het Mannenkoor, waarvan hij meer dan 50 jaar lid is geweest en hiervan 8 jaar voorzitter.
Ook klonk zijn prachtige tenor binnen de
Cantorij.

Helaas kreeg hij zijn laatste jaren te maken
met een aandoening van het zenuwstelsel in
de benen, waardoor hij moeite kreeg met
lopen.
Door een val brak hij zijn heup, waarbij een
operatie vanwege zijn zwakke hart niet mogelijk bleek. Tot overmaat van ramp verschoof de breuk in zijn heup, waardoor hij in
een rolstoel terecht kwam.
Een hele zware periode brak aan voor Ger
en Truus, omdat Ger niet langer thuis verpleegd kon worden en hij opgenomen moest
worden in woonzorgcentrum De Borkel in
Gorssel. Onder meer zijn dochters Marieke,
Laurie en Annette hebben hun vader daar
trouw bezocht. Ondanks haar zwakke gezondheid is ook Truus daar zoveel als mogelijk was op bezoek geweest. Daarbij hebben
tal van onze gemeenteleden haar ondersteund met het brengen en halen met de auto.
Kort geleden was het op. “Ga maar, het is
goed”, zei Truus. “Geborgen in het geheim
van liefde, licht en vrede, is overleden mijn
allerliefste man, onze geweldige vader en fijne grootvader”, schreven Truus en de dochters op de rouwkaart.
In besloten kring is Ger begraven in de
prachtige natuur, waar hij zoveel van hield.
Moge Ger hier rusten in vrede.
Correspondentieadres: Egginkskamp 12,
7211 CX Eefde.
Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat.
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Komen en gaan – mutaties t/m 20-08-2019
Ingekomen:
Beekweide 2 7211 CN: mevrouw R. Simonis – Verhoeff.
Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw J. Siebelink – Hazewinkel.
Kapperallee 33b 7211 CB: mevrouw W. Freriks.
Vertrokken:
Scheuterdijk 11 7211 ER: de heer G.W. Harbers.
Stoomdijk 1 7211 MK: de heer en mevrouw R.W. Lok – Ellenbroek.
Overleden:
Op 12 juli 2019: de heer G.B. Dickman, Beeklaan 14 7211 GB.
Op 25 juli 2019: de heer H.W. Feith, Havekerweg 3 7211 DA.
Op 4 augustus 2019: de heer G.K. Roek, Hoofdstraat 61A Gorssel (Egginkskamp 12 7211
CX).
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
Gert Kale
COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
23 juni
30 juni
07 juli
14 juli
21 juli
28 juli
04 aug
11 aug
18 aug

€ 123,85
€ 134,00
€ 94,25
€ 142,15
€ 95,55
€ 105,32
€ 124,82
€ 93,80
€ 104,05

Kerk in Aktie werelddiaconaat vergeten vluchtelingen Nigeria
Rode Kruis
Kerk in Aktie Binnenlands diaconaat
Voedselbank Zutphen
Stichting hulp Letland
Artsen zonder Grenzen
Diaconaal Quotum
Kerk in Aktie Werelddiaconaat onderwijs Zuid Afrika
Pasman Manege

Collectedoelen
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ‘collecte [datum] en [doel]´.
Zondag 8 september De Zonnebloem afd. Gorssel
Vandaag is het nationale ziekendag. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken
aan (langdurig) zieken. De afdeling Gorssel laat bloemen rondbrengen, ook in
Eefde, aan zieken van wie ze de namen en adressen weten. Ook wordt in de collecte uw bijdrage gevraagd voor de Gorsselse afdeling van De Zonnebloem ter
bestrijding van de kosten.
Zondag 15 september Kerk in Actie Zending-najaar
Bouw de kerk in Syrië weer op
De jarenlange oorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers
geëist (bijna 400.000 doden!), maar ook zijn meer dan 12 miljoen
van huis en haard verdreven. Nu het langzaam veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van
hun land.
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Voor Syrische christenen is de kerk daarbij belangrijker dan hun eigen huis. De kerk is het
hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren.
Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daarom start Kerk in Actie deze maand een driejarige campagne ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’.
Omdat we geloven in delen, in gebed en geloof en in financiële steun. Via de collecten helpt
u daarbij. In het blad Petrus dat u gratis kunt meenemen uit de lectuurkast in de hal staan
verhalen over Syrië en informatie over de campagne.
Kijk ook op kerkinactie.nl/wederopbouwsyrië.
Zondag 22 september Lepra Zending
Leprazending zet zich in voor mensen met lepra. We sporen mensen met lepra op en geven ze medicijnen. In een vroeg stadium is
de kans groot dat ze zonder gevolgen lepra te boven komen. Ook
onderwijzen we medisch personeel zodat ze lepra op tijd herkennen. Nu wordt vaak een verkeerde diagnose gesteld.
Leprapatiënten in een later stadium van hun ziekte helpen we met
operaties en revalidatie.
Verder bieden we vakopleidingen en korte trainingen zodat het
gezin weer in zijn eigen onderhoud kan voorzien.
Helaas worden leprapatiënten nog steeds buitengesloten. We geven voorlichting aan de samenleving zodat leprapatiënten weer een plek krijgen in de maatschappij. Want ieder mens
heeft toch gewoon recht op werk, acceptatie en een stukje liefde?
We willen dat lepra als ziekte in 2035 volledig is verdwenen. Onze motivatie is het christelijk
geloof.
Zondag 29 september Kerk in Actie Werelddiaconaat
Zorg voor ouderen in Moldavië.
Op 1 oktober is het internationale ouderendag. In Moldavië, een van
de armste landen van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er
helemaal alleen voor. Vanwege de hoge werkloosheid zijn de meeste
kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De plaatselijke
organisatie Home Care, een partner van Kerk in Actie, biedt thuiszorg
en ondersteunt mantelzorgers.
Ze zorgen voor medische hulpmiddelen zoals krukken en rolstoelen.
Jaarlijks ontvangen tweehonderd ouderen thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals (verder) getraind in het bieden van zorg op
maat.

Wie wil er meedenken bij de keuze van Collectedoelen ?
De Diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse hebben elkaar inmiddels een paar keer gesproken en zij hebben daarbij enkele speerpunten gekozen, waarmee
zij gezamenlijk aan de slag gaan.
Eén van deze speerpunten is het opstellen van een gezamenlijk
collecterooster voor het jaar 2020. In dat verband willen we eerst
nadenken over het beleid en de criteria bij het kiezen van Collectedoelen, voordat we het rooster daadwerkelijk gaan opstellen. Er
zijn immers heel veel terreinen en nog meer doelen en organisaties waar (financiële) ondersteuning gevraagd wordt. We zullen
dus keuzes moeten maken.
Graag willen we u als gemeenteleden uit Eefde en Gorssel/Epse
betrekken bij het vaststellen van dit beleid.
Daarom herinneren wij geïnteresseerden aan de bijeenkomst op
donderdag 5 sept. a.s. om 20:00 uur in De Brink in Gorssel.
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Op deze avond zullen wij onder begeleiding van mevr. Jaantje Vink ( Kerk in Actie –
consulent bij de PKN ) in een workshopachtige aanpak tijdens het eerste deel van de avond
criteria formuleren voor het selecteren van Collectedoelen.
Vervolgens zullen wij tijdens het tweede deel ook concrete doelen gaan kiezen. Daarbij
wordt uiteraard ook gekeken naar het huidige beleid van de beide Diaconieën op dit punt.
Wanneer dit onderwerp u aanspreekt, geeft u zich dan vooraf even op bij één van de diakenen.
Met een hartelijke groet,
Diaconieën van de Protestantse Gemeente van Eefde en Gorssel/Epse

De zomerlunch in de Kerk

Het wordt al bijna traditie, de jaarlijkse
zomerlunch in de kerk, waarbij ook nietkerkleden van harte welkom zijn en onze
Syrische dorpsgenoten een speciale
uitnodiging krijgen.
Ze waren er dan ook bijna allemaal.
Hannie Doevendans had haar handen vol
aan de twaalf kinderen die tussen het eten
door creatief bezig waren en de ca. 45
volwassenen vermaakten zich ook prima
met elkaar en met het eten.
Zo af en toe een riedel op de piano door
Maps en sommige kinderen, voor wie dat
instrument altijd een trekpleister is, verhoogde de stemming, evenals de twee
bossen bloemen die we als dank van de
gasten kregen en op de liturgietafel stonden te prijken. Ook kregen we een prachtige tekening, van een heel = niet gebombardeerd - Hollands huis en een zon, dat
één van de kinderen ons aanbood.
Maar er kwamen ook een paar serieuze
onderwerpen langs. Ds. Dick van Doorn

opende het samenzijn met een verhaal
over godsdienst en geloof van Kahlil
Gibran, een schrijver waar de Syrische
Sara Hijjawi toevallig net op school een
werkstuk aan had gewijd. En dus kregen
we het, ten gerieve van de Syrische
gasten, eerst in het Arabisch en daarna in
het Nederlands te horen.
Bovendien zijn de gedachten van deze
mysticus zo diep dat je het nog vaker moet
horen of lezen om de verschillende lagen
te begrijpen.
Daarom staat het als openingsstuk deze
maand als inleiding.
Fien bracht tussendoor nog een door
denkertje: een gedicht van een vluchteling,
dat komt uit het vertel/theaterstuk “Mirad”
van Ad de Bont. Dat staat hieronder en
daarmee sluiten we dit af, na eerst de
harde werkers te hebben bedankt die
deze bijeenkomst weer tot een succes
hebben gemaakt.
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De vluchteling
Maar ik ben geen vluchteling.
Want ik ben niet gevlucht,
ik ben weggewaaid
als een blad van de boom.
Er is in ons land
een verschrikkelijke wind opgestoken,
een wind vol vuur en verkrachting.
En op een dag die ik me niet meer
herinner, die ik me niet durf te herinneren,
ben ik weggewaaid.
Wie zou er uit zichzelf vluchten?
Wie zou er zonder afscheid te nemen
zijn eigen land, zijn eigen dorp,
zijn eigen huis, zijn eigen familie
in de steek laten en dan ergens aankomen

Waar je toch niet welkom bent?
Vluchtelingen zijn nooit welkom.
Nergens, dat weet iedereen.
Dat heeft de geschiedenis al zo vaak
bewezen.
Waarom zou je dan vluchten?
Waarom een langzame dood in een
vreemd land
als je op de drempel van je eigen huis ook
kunt sterven?
Vluchtelingen bestaan niet.
Er bestaan alleen weggewaaide mensen,
mensen die door de wind over de wereld
zijn geblazen.
Maps Adriaanse

Bloemenfonds (voor gemeenteleden)
Overzicht van het Bloemenfonds van 1 januari t/m mei 2019.
Contant aan attenties betaald € 158,02.
We zijn erg blij met uw gift voor de Bloemenfonds leden.
Want als je ziek bent, en er komt bezoek, of als er iets te gedenken valt, is het toch geweldig
dat je ook een attentie ontvangt, gewoon een heerlijke gedachte dat er iemand aan je denkt.
Hartelijk bedankt.
Een korte toelichting, wat er betaald wordt uit het Bloemenfonds.
1
Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80 jaar en ouder.
2
Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht in het ziekenhuis.
3
Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren hebben.
4
Attenties bij geboorte.
5
Attenties bij Hanzeborg.
6.
Onvoorziene uitgaven
Dit is maar een greep uit de collectie van de Bloemenfonds leden.
Het Bloemenfonds wil, indien mogelijk, zonder tussenkomst van kerkelijk en
diaconaal geld, voorzien in eigen behoefte. Daar heeft het uw steun hard bij nodig.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk
(ook collectemunten zijn welkom).
Heeft u nog vragen of is het adres op de brief niet juist, neem dan contact op met Riet van
Bosheide, tel. 0575-540296.

Verjaardagsfonds
Overzicht vanaf 1 januari t/m mei 2019
Ik heb 20 zakjes ontvangen, met totaal € 252,00
Onkosten, porto + plakstift inkt computer € 56,91
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Het geld komt ten goede aan:1/3 deel is bestemd voor de
Stichting Bijzondere Noden te Gorssel, die veel hulp biedt aan mensen
die rond moeten zien te komen met een minimuminkomen of die door
omstandigheden in financiële moeilijkheden zijn geraakt.
Het andere 2/3 deel is bestemd voor:
-Oikocredit. De oecumenische ontwikkelingscoöperatie is een initiatief van de Wereldraad
van Kerken. Oikocredit slaat bruggen tussen arm en rijk door dat geld dat mensen tijdelijk
zelf niet nodig hebben, beschikbaar te stellen aan kansarmen. Het gaat niet om giften, het
gaat om leningen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot ontwikkeling
en onafhankelijkheid dan giften.
-Het Bloemenfonds is voor leden, voor bijvoorbeeld ziekenbezoek in de gemeente.
-Verjaardagen (is niet voor de eredienst). (Zie artikel hierboven).
-Beeld en geluid.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk
ook collectemunten zijn welkom).
Riet van Bosheide, tel. 0575-540296

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
Zondag 8 september Jeugdwerk PKN, JOP
Kliederen in de kerk.
“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk
nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve
manier een bijbelverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor
hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland
wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk.
Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt
lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s
op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.
Zondag 15 september Beeld en geluid
22 september:
Vredesweek
Als vrede ver te zoeken is
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken.
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog.
Het bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid,
voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we
werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor
te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten in
oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek
vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
Zondag 29 september Kerkinterieur
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

Bijdrage Kerkvenster
Ook dit jaar vindt u bijgesloten een envelop met een nota bijdrage kerkvenster.
Die leden die Kerkvenster digitaal ontvangen krijgen deze nota ook.
Waarom betalen we allemaal een gelijk bedrag zult u zich afvragen als digitale lezer.
Welnu hier speelt de factor solidariteit een grote rol. Om Kerkvenster te maken heb je
personen nodig die kopij aanleveren of die artikelen bij elkaar zoeken.
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Dan moet het geheel door de redactie nagelopen worden en gerubriceerd en ingedeeld ( de
zgn. opmaak).
Dan is er de drukploeg die er voor zorgt dat alles netjes afgedrukt gaat worden, vervolgens
komt de nietploeg aan de beurt die van alle losse vellen één geheel maakt.
Tot slot de bezorgploeg die zorgt dat een ieder een exemplaar in de brievenbus of per post
krijgt.
Ook de leden die voor een digitale versie hebben gekozen worden per mail verzorgd.
We hebben het niet gehad over diegene die zorgen dat er genoeg papier is, en dat de drukpers werkt en er voldoende inkt is. Om dit mogelijk te maken heb je mensen nodig die zich
inspannen om voor ons allen een Kerkvenster ter inzage te hebben.
Van daar gelijke nota's. Wel zoeken we uit om de per post te verzenden Kerkvensters te
Beperken, in verband met de steeds hoger wordende porto kosten.
Om al deze redenen vinden wij dat de nota voor een ieder gelijk moet zijn, uit solidariteit.

Kerkbalans
Het jaar is ruim op de helft, kijkt u voor zover mogelijk even
naar uw toezegging van 2019 loopt het goed met de termijnen, heb ik tot heden aan mijn verplichting voldaan.
Wij als rentmeesters van uw kerk zijn u dankbaar voor uw
financiële bijdrage, wat nodig is om al het werk te kunnen doen en onze verplichtingen na te
komen.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met een Kerkrentmeester.
Onze visie is helder en duidelijk :
als wij allemaal meedoen,
dan is en blijft er een Kerkgemeenschap in Eefde mogelijk.
Namens de Kerkrentmeesters Evert Brouwer
TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat en Eredienst
De taakgroep Pastoraat & Eredienst heeft voor de komende periode de volgende activiteiten
op de planning staan:
Op donderdagmiddag 3 oktober van 14:30 - circa 16:30 uur is in de kerkzaal weer een
75+ verjaardagsfeest gepland. Uitgenodigd voor dit feest worden de gemeenteleden, die in
de maanden juni t/m september 75 jaar en ouder zijn geworden.
Op donderdagmiddag 16 oktober van 14:00 - 16:00 uur is in de Goedhartkamer van de
kerk een bijeenkomst van de contactpersonen in het pastoraat gepland. Het dan te bespreken onderwerp is nog niet bekend.
Op de maandagmiddagen van 28 oktober en 11 november zijn van 14:00 - 16:00 uur
huiskamergesprekken gepland. Een huiskamergesprek is een (doorgaans) eenmalige ontmoeting van gemeenteleden in huiselijke kring. Het onderwerp van deze gesprekken is ‘Een
open dialoog’, naar aanleiding van het interview met Tomás Halík, Tsjechisch theoloog (zie
Woord&Weg - mei 2019). De adressen van deze bijeenkomsten zijn momenteel nog niet
vastgesteld.
De kerkdienst van 17 november heeft als thema ‘Kerk en dementie’. Leden van de taakgroep
zullen bijdragen aan de voorbereiding van deze dienst.
Ko van Raamsdonk, ouderling
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Op de foto ziet u de Paaskaars van 2018. Deze is na Pasen vanuit de
Taakgroep Pastoraat volgens afspraak in de kerkenraad geschonken
aan een gemeentelid.
U ziet op de kaars de vredesduif, symbool van de Heilige Geest en
daaronder de kelk verwijzend naar het Avondmaal.
En de Griekse letters alpha en omega verwijzen naar Christus.
Op het kruis zijn vijf wierookkorrels bevestigd, teken van de vijf wonden.

Op deze foto ziet u de Paaskaars die dit jaar vanaf
Pasen in onze kerk staat. U ziet het Christusmonogram. De Griekse letters X en P vormen de aanduiding: Chr. (Christus de verrezen Heer).
Onder het monogram ziet u de levensboom met zijn wortels in het water,
het water van de doop.
Ook bij deze kaars zien we de alfa en omega, de eerste en laatste letter
van het Griekse afabet, symbool voor Christus die begin en einde is.
ds. A. Broekhuis

Taakgroep Vorming en Toerusting
Vooraankondiging: Huub Oosterhuis komt in Lochem!
Heel blij zijn wij dat wij u mogen aankondigen dat de bekende dichter-theoloog Huub
Oosterhuis op donderdagavond 17 oktober 2019 in de Gudula of Grote Kerk in Lochem onze
gast zal zijn!
Al onze buurgemeenten zijn meer dan hartelijk welkom!
Deze avond zullen wij kennismaken met Huub Oosterhuis. U kent hem ongetwijfeld al van de
vele kerkliederen van zijn hand. Hij zal een inleiding houden terwijl wij samen met het Twents
Liturgie Koor zijn liederen zullen zingen en ervaren.
Zet u deze eenmalige, unieke avond daarom vooral nu al in uw agenda. Deze avond mag u
niet missen! Meer informatie volgt nog. Iedereen, van binnen tot vér buiten Lochem, is welkom!
Met vriendelijke groet, Wim Boelens, contactpersoon van een avond met Huub Oosterhuis,
Protestantse Gemeente Lochem, tel. 0575-491123, email: wjboelens@planet.nl

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht,
ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wilt mij behoeden en op handen dragen
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ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN

Verslag ‘uitdag’ productieploeg Kerkvenster
Op vrijdag 5 juli werd voor de medewerkers van Kerkvenster een uitje georganiseerd als
dank voor hun trouwe werk van het afgelopen jaar. In een aantal privéauto’s reden we naar
hotel/restaurant De Cantharel bij Apeldoorn, waar we ons tegoed konden doen aan een uitgebreid lunchbuffet. Soep, koude en warme voorgerechten waaronder salades, warme gerechten en ijs en/of vruchten toe. Het was heel lekker
en keurig verzorgd allemaal.
Daarna via verschillende, min of meer toeristische,
routes naar Toldijk, waar we in twee groepen werden
voorgelicht over de planeten en de sterren, in verhouding tot de aarde. Sinds 1972 tot aan zijn dood in 2010
heeft Henk Olthof, bouwer en aannemer, op zijn terrein
een ‘stukje hemel op aarde’ gerealiseerd, volgens de
folder.
Ten eerste een replica van het Eise Eisinga planetarium met de aanvullingen van de planeten die sinds Eisinga (rond 1800) nieuw zijn ontdekt. Daarnaast op het terrein een aantal gebouwen, waaronder een observatorium, een ronddraaiende aardglobe en een derde planetarium dat de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond en een mooie blik op Antartica laat
zien. In de tuin staan ook een aantal hoge
bouwwerken op schaal, zoals
de Eiffeltoren, de Space
Needle van Ottawa en de
scheve toren van Pisa.
Wij bezochten, geleid door
twee gidsen, het eerste planetarium en namen vervolgens
plaats in de ronddraaiende
aardglobe, die in een half uur
een reis over de aarde en
langs de sterrenhemel maakt.
Heel indrukwekkend en interessant allemaal.
De twee gidsen wisten heel boeiend te vertellen en onze vragen te beantwoorden. Daarna reden we terug naar het Hart waar we onder een drankje en versnapering nog
wat konden napraten. Het was een heel geslaagde dag en de organisatoren, Willy Pasman
en Riek Arnoldus, worden heel hartelijk bedankt voor hun voorbereidend werk!
Maps Adriaanse
Foto’s gemaakt door Herman Lenselink en Riek Arnoldus

P.S. Het Acherhoeks Planetarium in Toldijk wordt nu
beheerd door de Stichting Achterhoeks Planetarium Olthof
en wordt geheel gerund door vrijwilligers.
Bezoek van groepen (maximaal 20 personen, boven 10
jaar) alleen op afspraak. Individuen kunnen terecht op
regelmatig gehouden publieksavonden na aanmelding via
de website. info@achterhoeksplanetarium.nl.
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Ouderenreisje Diaconie 23 augustus 2019
De stemming zat er gelijk vanaf het begin goed in.
De bus vol, dit keer hadden we een bus waar iedereen in kon zitten,
ook leuk voor mensen die met een rolstoel meegingen.
We begonnen de dag met koffie en een
feestelijk gebakje.
Zodra iedereen zijn of haar plekje had
gevonden vertrokken we via de toeristische route naar museum Holterberg.
Daar aangekomen kwam er een gids in
de bus die met ons meereed en van alles vertelde over de omgeving. Wat hadden we een geluk, de zon scheen en de heide was prachtig in bloei.
Na deze prachtige rondrit hebben we het museum Holterberg bekeken.
Hieronder ziet u wat informatie hierover.
75 jaar historie museum Holterberg
Piet Bos In 1938 richtte Piet Bos, een
groot natuurliefhebber en dierenvriend,
museum Piet Bos op, nu bekend als
Natuurmuseum Holterberg.
Zijn doel was om mensen dichter bij de
natuur te brengen door ze de prachtige
flora en fauna op en rondom de Holterberg
te laten zien.
De kleine verzameling waarmee hij begon
is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meest uitgebreide en fraaiste collecties van
Europese vogels en zoogdieren van Nederland, bekend tot ver over de landsgrenzen.
Kees Bos nam het museum, na het overlijden van zijn vader Piet, in 1963 over en bouwde
het museum verder uit.
In de loop der jaren breidde hij het museum uit met zeer kunstig prepareerwerk.
Hij was er een meester in de dieren op een zo natuurlijk mogelijke manier tentoon te stellen.
Bijna alle diorama’s en het overgrote deel van de dieren is van zijn hand.
Kees, natuurliefhebber, schilder, preparateur en maker van prachtige bronsplastieken is in
2002 helaas overleden.
De doelstelling die oprichter Piet Bos, en later zijn zoon Kees, voor ogenstond was de mens
dichter bij de natuur te brengen. Dat is nu meer nodig dan ooit!
Tegen 13.00 uur begonnen de magen te knorren en reisden we verder naar de Heikamp in
Ruurlo. Hier hebben we genoten van een overheerlijk kopje soep, een pannenkoek naar
keuze en een ijsje of een bak koffie toe.
Vervolgens was het alweer tijd om langzaam richting Eefde
te gaan.
De afsluiting was dit keer bij Adrie en Alie Kloosterboer in het
Kloosterhofke.
De laatste mogelijkheid voor de meesten onder ons om dit te
bezoeken. Adrie en Alie gaan binnenkort verhuizen. Bedankt
dat we van jullie schitterende accommodatie gebruik mochten maken.
Na nog een lekker borreltje en hapje te hebben gehad ging een ieder volgens ons tevreden
huiswaarts.
Jannie Zoerink
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Nieuws uit de Wereldwinkel
Wereldwinkels in Nederland 50 jaar!
Op 7 september viert de landelijke stichting dat de Wereldwinkels
in Nederland officieel 50 jaar bestaan. Wereldwinkel Eefde doet
daar een schepje bovenop: we vieren de hele week feest, van 3
tot en met 7 september! En onze buren doen mee!
In die week kan iedere klant in onze winkel zijn/haar kassabon in een box doen met naam en
telefoonnummer erop geschreven. Bij de sluiting op 7 september om 16.00 uur trekken we
uit de bonnen vijf prijswinnaars.
De prijzen zijn:
1e prijs: voor € 50,00 gratis non-food producten uit onze winkel,
2e prijs: een waardebon van € 15,00, te besteden bij onze buren, bloemenwinkel
BLOEM&Meer, Schoolstraat 19a,
3e t/m 5e prijs: een waardebon van € 7,50, te besteden bij onze buren Ambachtsbakker Kuiper, Schoolstraat 19.
Bovendien mogen alle kinderen deze hele week gratis graaien in de grabbelton!
Op 11 september staan we weer op de woensdagmiddagmarkt in Eefde, tussen de andere
marktkramen.
In september zetten we onze houten artikelen in het zonnetje. We hebben prachtige snijplanken, onderzetters, presenteerbladen en schalen, o.a. van acaciahout en olijfhout. De
olijfbomen worden pas gekapt als ze aan het eind van hun leven zijn en geen olijven meer
geven. Duurzaam dus.
Met de juiste behandeling gaan deze houten voorwerpen een levenlang mee.
Ook duurzaam dus. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om!
U vindt ons in de Schoolstraat 17A.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur.
Telefoon 518662. Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl.
Volg ons ook op facebook: wereld winkel Eefde.

Projectkoor Eefde organiseert Scratchdag met het Gloria van Vivaldi!

Op zaterdag 28 september 2019 organiseert Projectkoor Eefde een scratchdag.
Hou je van zingen in een koor, maar heb je geen tijd of zin om elke week te repeteren? Dan
is dit de gelegenheid voor je!
De bedoeling van een scratchdag is dat er op één dag zowel gerepeteerd als uitgevoerd
wordt.
Er is gekozen voor het Gloria RV 589 van Antonio Vivaldi, waarbij naast koordelen ook enkele solodelen zijn te horen. Orgel en hobo zorgen voor muzikale ondersteuning. Het geheel
staat die dag onder leiding van Miriam Westgeest, de vaste dirigent van het projectkoor.
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De partituur en luisterbestanden worden begin september ter beschikking gesteld, zodat iedereen thuis al wat kan oefenen. Koorervaring is niet nodig.
De koorrepetitie zal ‘s zaterdags om 9.30 uur beginnen en het afsluitende concert is om
17.00 uur. Natuurlijk zijn dan alle familieleden, vrienden en buren welkom om het concert te
komen beluisteren.
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan dit gelegenheidskoor? Aanmelden kan vanaf nu tot
15 augustus via scratch.2019@projectkooreefde.nl. Vermeld daarbij je naam, adres en
woonplaats en je stemsoort. De kosten voor die dag zijn € 45,00 inclusief partituur en lunch
en kunnen worden overgemaakt op NL58 RBRB 0941 6288 17. Vermeld daarbij ook je naam
en woonplaats en de mededeling SCRATCH 2019. De inschrijving is definitief zodra het bedrag is ontvangen.
Kijk voor meer informatie over het koor op de website www.projectkooreefde.nl
Gerda Kamphuis

Goud in je telefoon en computer
Inderdaad. In elke smartphone, tablet, laptop en pc zit goud verwerkt. Je oude telefoon is recyclebaar. Inleveren kan bij de milieustraat. Ook veel goede doelen zijn blij met je telefoon
(bij ons: Kerk in Actie via de groene doos in de hal, red.) Uit een miljoen telefoons komt 34
kilo goud naast 350 kilo zilver en 15 000 kilo koper.
Zo hoort u het ook eens van een ander. Bron: goedgeld, magazine voor klanten van ASN
Bank, dec. 2018

Agenda
 Woensdag 4 september –19.30 uur Commissie Startdienst (IV) – Goedhartkamer
 Zaterdagmiddag 14 september – 13.45 uur Wandeling en Ontmoeting in de kerk – info: Rie Roebers-Zwiers (tel. 517391)
 Maandag 16 september – 14.00 uur Taakgroep pastoraat in de Goedhartkamer
 Donderdag 19 september – 19.30 uur Kleine kerkenraad
 Vrijdagmorgen 20 september – Kerkenraad met de Stuurgroep Toekomstverkenning
PG Gorssel/Epse en PG Eefde - Goedhartkamer

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 17 september 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Bolina Aalderink, Schoolstraat 64 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel.06-25516989)
 Donderdag 19 september om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink

 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen

bij de redactie.

