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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE 
ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE 

 0575-546349  www.ontmoetingskerk-eefde.nl  

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 
Koffiedrinken na de dienst. 
Voor live-uitzendingen en terugkijken: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst. 
Auto-ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder.  
(zie Dienstenrooster) 

 
PREDIKANT Vacant 

 
 

MELDPUNT ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte 
Mw. R. Simonis (ouderling)                                                        : 474393 
Dhr. J. van Raamsdonk (ouderling)                                           : 513637 
Ds. H.E. van Boggelen             06-25044095 
 

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 
 

KOSTER 
Mw. M.(Margarethe) Massink   
: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Kosterstelefoon               06-83159867 

 

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Dhr. J. van Raamsdonk (ouderling)                         513637 
: ko.vanraamsdonk@live.nl    
Mw. R. Simonis (ouderling)      474393 
 
Bloemencommissie (voor de eredienst) 
Mw. N. Roeterdink,  : roete094@planet.nl   540976 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3          06-12658924 
Secretaris: Mw. E. Meijer,       846638 
: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl 
 
Verjaardagsfonds 
Mw. R. van Bosheide, : r.vanbosheide@upcmail.nl  540296 
Postzegels en kaarten 
Mw. L. van Meggelen     510812 

 

ONTMOETING EN INSPIRATIE  (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries    511819 
: g.kale@versatel.nl 

 
KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP) 
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis    511232  

 
CANTOR-ORGANIST 
Dhr. N. Jansen              06-14867210 

ORGANIST 
Mw. T. Hinloopen              06-21563940 

 
COLLEGE  VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Dhr. E. W. Brouwer    542430 
: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo    541318 
 : monique.dolman@outlook.com    
Ontvanger Protestantse gemeente Eefde: 
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink    494009 
 : mbocktingPGE@hetnet.nl     
 

KERKELIJKE ADMINISTRATIE 
Dhr. G. J. Kale,  : gtkadevr@gmail.com   511819 
 

COLLECTEMUNTEN 
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com 
Munten telefonisch te bestellen    542430 
Als de betaling binnen is kan telefonisch een 
afspraak worden gemaakt. 
 

KOFFIECONCERTCOMMISSIE 
Dhr. K. Ornée,  : ornee001@kpnmail.nl   542305 
 

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  510512 
Zie: Colofon Kerkvenster 
 

KERKBRIEF 
Samenstelling:  Dhr. W. Volkers     512610 
: w.volkers@kpnmail.nl 
 

WEBSITE ONTMOETINGSKERK 
Berichten sturen naar: 
: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink    548830 

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

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
mailto:voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
mailto:bolinakeukenmeester@hotmail.com
mailto:koster@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:ko.vanraamsdonk@live.nl
mailto:roete094@planet.nl
mailto:diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:g.bannink@kpnmail.nl
mailto:r.vanbosheide@upcmail.nl
mailto:g.kale@versatel.nl
mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
mailto:monique.dolman@outlook.com
mailto:mbocktingPGE@hetnet.nl
mailto:gtkadevr@gmail.com
mailto:carlabrou@hotmail.com
mailto:ornee001@kpnmail.nl
mailto:hommekrol@kpnmail.nl
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:w.volkers@kpnmail.nl
mailto:beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
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KERKVENSTER  
september 2020 

 
 
Van de redactie 

 

Beste mensen, 
 

Voor u ligt weer een nieuw en hoopvol Kerkvenster. 

U kunt weer naar de kerk! De kerkenraad doet zijn best om u 
allemaal in veilige banen te leiden en te houden op 1,5 meter. 
Dat het kan en hoe mooi het is weer samen te zijn, hebben velen  
van u al ervaren in één van de bijeenkomsten voor ontmoeting 
en meditatie van de taakgroep pastoraat & eredienst. 

Ter verhoging van de vreugde hebben we op 12 en 13 septem-
ber ook nog een startweekend, samen met de gemeente van 
Gorssel/Epse! 

De kerkenraad doet een oproep aan Eefde om de kerk als ‘plaats 
van ontmoeting en inspiratie’ voor het dorp te behouden, maar 
dan moeten er wel mensen opstaan die er wat mee willen.  

Wie zijn wij eigenlijk als gemeente, wat willen we en wat vragen 
wij van een aan te trekken predikant of kerkelijk werker? 
Daarover kunt u meepraten op een gemeentemiddag of -avond.  

Het is allemaal te lezen in dit nummer.    

 

Een mooie en gezegende start gewenst! 

Boudewijn Drewes 

 

 

INHOUD:    blz 
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK   4 

DIENSTEN IN DE OMGEVING     5  

Uitnodiging gemeentemiddag-/avond   5 

OVERWEGING       6   

DE GEMEENTE BIJEEN:  Startweekend   7 

MEELEVEN       8    

KERKENRAAD     10 

1. Corona, kerkdiensten en protocol  10                                       

2.  - Toekomst kerk Eefde   13 

      - Profielschets Gemeente    14 

COLLEGES      16 

TAAKGROEPEN    19 

DIVERSE BERICHTEN    21 

AGENDA     23 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON: 

 

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

 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Anneke Nijkamp 

Arie Zuidema 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

Dupliceren: 

mv. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. H. Hagelstein 

: 540208 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij  kunt u tot uiterlijk maandag 
14 september uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 17 september, 9.30 uur 

Nietploeg: komt niet bij elkaar 

Distributie: donderdag 24 sept. 

 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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NB: Voor de laatste stand van zaken : volg de kerkbrief en de website 
 
U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terugkijken. 
Ga op internet naar:  “kerkdienst gemist” en typ in: Eefde   
Of klik op de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde 
Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerk-eefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken. 
Daar vindt u ook de bijbehorende kerkbrief. 

__________________ 
*) Bij de ophaaldienst mag slechts 1 persoon achterin de auto worden meegenomen. Bij aanmelding 
van meerdere personen kan de chauffeur Maps Adriaanse bellen voor extra vervoer: 542808. 
Wilt u meerijden, meldt u dan uiterlijk op vrijdag aan zodat het vervoer geregeld kan worden.    

DIENSTEN ONTMOETINGSKERK                            september 2020 

Datum en tijd 30 augustus         10 uur 6 september           10 uur 13 september        10 uur 

Voorganger Ds. C. Bochanen   
uit Deventer 

Ds.  F. Rooze 
uit Leiden 

Ds. D. Bargerbos 
Predikant te 
Gorssel/Epse 

Bijzonderheden U kunt vanaf nu weer 
naar de kerk 

 Startdienst 

Kleur Groen Groen Groen 

Diaconale  
Collecte 

Diaconaal quotum Kerk in Actie: Ghana 

 

De Burundische kerk in 
Nederland (Epse) 

2e collecte Kerkelijk Quotum Aanschaf liedboeken Collecte Jeugdwerk JOP 
Nederland – Kliederkerk 
 

Auto - 
Ophaaldienst*) 
telefoon 

 
E. van Zeijts 
473336 

 
A. Aalderink 
06-51522371 

 
H.J. Zoerink 
06-12658924 

Koffie/thee-
dienst 
(9.15 uur) 

 
Geen koffiedrinken 

 
Geen koffiedrinken 

 
Geen koffiedrinken 

 
Datum en tijd 20 september      10 uur 27 september         10 uur  

Voorganger Ds.  A. Wieringa, 
Predikante te Utrecht 

Ds. E. Rijks, 
Predikante te Twello 

 

Bijzonderheden     

Kleur Groen Groen  

Diaconale  
Collecte 
 

Kerk in Actie, Zending:  

 

Mariette’s Child Care  

2e collecte Beeld en Geluid 
 

Collecte Vredesweek 
 

 

Auto - 
Ophaaldienst*) 

J.L. Bosma 
06-44500157 

J. Strijker 
06-21940742 

 

Koffie/thee-
dienst 
(9.15 uur) 

 
Geen koffiedrinken 

 
Geen koffiedrinken 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde
http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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Dienst in Het Spijk 
Op 1e maandag 14.30 uur, restaurant 
07-09  Pastor M. van der Velde 
 

De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
04-09  Pastor R. Rijk 
11-09  Pastor R. van Veen 
18-09  Ds. R. Heins 
25-09  Pastor D. Koldenhof 

 
Diensten in De Borkel  
op zaterdag 16.00 uur 
geen opgave 
 
 
 
 

 

 
 
Oecumenische middagpauze-diensten,  
elke donderdag  12.00 - 12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
 
03-09  Ds. W. Stolte 
10-09  Ds. S. A. Meijer 
17-09  Ds. J. van Houwelingen 
24-09  Ds. D. van Alphen  (vredesweek) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

Uitnodiging 
 

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentemiddag op maandag 14 
september, 14.30 uur in de Ontmoetingskerk.  

Mocht u op die middag verhinderd zijn dan is er nog een gelegenheid. Namelijk op 
donderdagavond 17 september, 20.00 uur. 

Beide bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur. 

 

Op die middag en die avond staan dezelfde onderwerpen op de agenda. 

We horen allereerst graag hoe het met u gaat. Daarna zijn er twee onderwerpen 
waarover we graag met u van gedachten wisselen namelijk ons verhaal over “De 
toekomst van de kerk in Eefde” (te lezen in dit Kerkvenster op bladzijde 13 en 14) en 
de profielschets van onze gemeente (te lezen in dit Kerkvenster op bladzijde 15). 

 

       Namens de kerkenraad  

       Trix Drewes, vz 

 

We volgen het coronaprotocol en gebruiksplan (zie pag. 12). Dat houdt ook in dat u 
thuis moet blijven als u klachten heeft die kunnen duiden op Corona. 
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OVERWEGING                  WOORD UIT DE REGIO 
 
 
 
 
 

VERZOENEN 

 

“ En vergeef ons onze schuld, zoals wij vergeven 

onze schuldenaren.” 

 

In de jaren dat ik in de gevangenis werkte, kreeg 

deze bede uit het Onze Vader een diepere 

lading. Veel gedetineerden worstelden met de 

schuldvraag. Regelmatig drukte het delict zwaar 

op het geweten. Ik legde aan de gedetineerden 

uit dat het vragen om vergeving niet uitsluitend 

een vraag aan God is. In de bijbel gaat het  

proces van vergeving vragen aan God vergezeld 

met het herstel van de relaties met de 

betrokkenen. Ook aan de slachtoffers zal om 

vergeving gevraagd moeten worden. Het is 

belangrijk dit te benadrukken. Het proces van 

vergeving begint met de erkenning van schuld, 

naar God en naar de naaste. Het lijkt zo 

vanzelfsprekend maar in de kerkelijke praktijk 

werden de stappen nog al eens uit elkaar 

gehaald. Slachtoffers kregen en krijgen 

regelmatig te horen dat ze de dader moeten 

vergeven, vaak met een beroep op het Onze 

Vader. Dit, terwijl de dader nooit om vergeving 

gevraagd heeft en slachtoffers opnieuw 

gedwongen worden tot iets wat ze niet kunnen. 

Wanneer de dader oprecht vraagt om vergeving 

dan weet hij ook dat hij niets te eisen heeft en 

hooguit de vergeving mag ontvangen uit genade. 

Slachtoffers zijn lang niet altijd in staat die  

vergeving te schenken omdat de emoties nog te 

 
heftig zijn of omdat ze het verzoek om vergeving 

niet durven te vertrouwen. Daders die oprecht 

om vergeving vragen, zullen dit ook begrijpen. 

Want zij weten hoe ingewikkeld het proces van 

vergeven is.  In dit proces is de laatste stap: 

jezelf vergeven. Dat is vaak heel lastig. Ook al 

heb je God en je naaste om vergeving gevraagd 

en die vergeving ontvangen, dan wil dat niet 

zeggen dat je daarmee ook gelijk met jezelf in 

het reine bent. Vaak is dat een levenslange 

worsteling. Vergeving en verzoening is dan ook 

een proces wat veel tijd, worsteling en tranen 

kost bij alle partijen. Waarbij het heel mooi zou 

zijn wanneer zowel dader als slachtoffer zijn of 

haar leven weer, innerlijk bevrijd, op kan 

pakken. 

 

Ds. Anne van Voorst, predikant PG Dinxperlo 

 

 
Reageren? 

Graag via e-mail: annevanvoorst@hotmail.com 
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DE GEMEENTE BIJEEN 

 

STARTWEEKEND  
EEFDE/GORSSEL/EPSE     
12 EN 13 SEPTEMBER  
 

Het Coronavirus stelt ons voor bijzondere 
problemen als we toch met elkaar een 
startzondag willen houden om gezamenlijk ons 
kerkelijk jaar na de zomer te beginnen. Een 
commissie van 6 mensen  - 3 uit Eefde en 3 uit 
Gorssel/Epse -  heeft zich hierover gebogen en 
heeft voor onze gemeenten het volgende 
programma bedacht. We hopen dat u na het 
lezen net zo enthousiast wordt als wij en zich 
massaal opgeeft. Want dat kan: veel mensen 
kunnen meedoen!  

We gaan het splitsen in een activiteit op 
zaterdagmiddag 12 september en een dienst op 
zondagmorgen 13 september.  

 

Het thema voor dit startweekend is:  

“De vreugde van God op onze levensweg – op 
1,5 meter”. 

 

We zullen daarbij iets bijzonders gebruiken om u 
en ons te inspireren. Verrassing!  

Natuurlijk moet u zich aanmelden, dat moet 
voor alles tegenwoordig.  

 

 

ZATERDAGMIDDAG : Tussen 14.30 uur en 15.00 
uur zullen we in kleine groepjes (maximaal 8 
personen) starten met een kerkentocht – per  

fiets of per auto (2 auto’s van 4 personen mèt 
mondkapjes). De start is in Gorssel bij de kerk. 
De tocht is uitgeschreven. Onderweg zullen er 
een aantal stoppunten zijn, waar aan u als 
groepje iets verteld wordt en waar u een 
opdrachtje krijgt om samen uit te voeren/ te 
bespreken / te maken / ….  De tocht zal 
ongeveer 1,5 uur duren en eindigt ook weer bij 
de kerk in Gorssel. U heeft zich opgegeven, dus 
we weten wie er komt. Daardoor kunnen we 
groepjes maken, die bestaan uit mensen uit 
Eefde en Gorssel/Epse. U wordt dus ingedeeld, 
extra spannend. U krijgt allemaal bericht hoe 
laat u wordt verwacht en in welk groepje u zit. 
Als er genoeg kinderen meedoen krijgen die 
eigen groepjes, met eigen opdrachten. Kinderen 
fietsen. Voor de start krijgt u uitleg over wat u te 
wachten staat.  

 

ZONDAGMORGEN : De dienst zal plaats vinden 
in Eefde. Ook hiervoor moet u zich opgeven en 
krijgt u een binnenkomst-tijd toegewezen. De 
dienst wordt geleid door ds. Bargerbos en 
muzikaal ondersteund door ook andere  

muziekinstrumenten dan orgel of piano. Alles 
wat er zaterdagmiddag is gebeurd komt in de 
dienst aan de orde. De dienst wordt ook 
uitgezonden op “kerkdienstgemist.nl” / Eefde. 

 

OPGEVEN vóór 6 september : Bij opgave willen we het volgende weten van iedere persoon: 

 

*  naam  / woonplaats  /  leeftijdscategorie ( 0-12 / 12-20 / 20-40 / 40-70 / 70+ )  

*  zaterdag meedoen met fiets of auto  

*  heeft u een auto beschikbaar voor 4 personen om mee te rijden met de tocht op zaterdag 

    (u krijgt een km vergoeding) 

*  kunt u zelfstandig naar Gorssel komen op zaterdag 

*  komt u zondag naar de kerk  

*  kunt u zelfstandig naar Eefde komen op zondag   

    (We zullen vervoer organiseren als u dat nodig heeft)  

*  Uw telefoonnummer en uw e-mail adres 

    

Voor de kerkdienst in Eefde zijn er regels waaraan u zich moet houden. 

Er mogen totaal maximaal 90 personen in de kerk aanwezig zijn. 

 In de kerk is een coördinator aanwezig die u aanwijzingen geeft. 
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Dat is nogal wat, maar als we  groepjes willen 
indelen en iedereen een plaatsje geven, moeten 
we deze informatie wel hebben. Alle protocollen 
moeten in acht genomen worden. Privacy 
gewaarborgd – we doen er echt niks mee. U 
wordt gebeld of krijgt een mail waarin wordt 
verteld hoe laat u ergens wordt verwacht. 

  

U kunt zich opgeven, het liefst per e-mail 
waarin u alle bovenstaande gegevens vermeldt, 

bij:  

 

Jannie Hietbrink – tel: 0575 491992  

email: janniehietbrink@gmail.com 

 

 Tjerie Kale – 0575 511819 

 email: gtkadevr@gmail.com 

 

 

Graag opgeven vóór 6 september in verband 
met alle regelingen die wij moeten treffen. 
 
Wij hopen op een enthousiaste opkomst.  

 

De commissie: 

Tjerie Kale, Jannie Hietbrink, Rie Roebers, Jenny 
Mooy, Gerda Kamphuis, Grace Molegraaf 

 

 
E 

     12 EN 13 SEPTEMBER 

  STARTWEEKEND                                                                        
  EEFDE/GORSSEL/EPSE 

 
 
 
 
 

MEELEVEN 
 
 
 

 
 

Komen en gaan – mutaties in de kerkelijke administratie tot 18 augustus 2020 
 
Ingekomen: de heer E. Groen en mevrouw A. Touwen, Schoolstraat 2d, 7211 BC  

Vertrokken: de heer en mevrouw G.W. Maalderink-Bosman, Egginkskamp 2, 7211 EX 

mevrouw T. Veenstra, Kerklaan 9, 7211 BJ 
mevrouw H.W. Dickman-Bulten, Beeklaan 4, 7211 GB  

Verhuisd binnen de kerkelijke gemeente: 

mevrouw H. Kamphuis-Rouw van Bronkhorststraat 3, 7203 BR Zutphen naar Zutphenseweg 244 7211 
EK Eefde 
Voorkeurkerk Eefde 
mevrouw B.G. Dijkerman-Dijkerman,  Rijksstraatweg 158, 7231 AK Warnsveld  
 
Overleden: 
Op 2 augustus 2020: mevrouw G. Regelink-Heijenk, Zutphenseweg 202 a, 7211 EK 
 
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  
             Gert Kale 
 
 

mailto:janniehietbrink@gmail.com
mailto:gtkadevr@gmail.com
mailto:gtkadevr@gmail.com
mailto:gtkadevr@gmail.com
mailto:g.kale@versatel.nl
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Gedachtenis aan Gerda Regelink - 
Heijenk 
 

Op 2 augustus 2020 is op de leeftijd van 87 jaar 
overleden Gerdina Regelink - Heijenk (Gerda), 
gehuwd met Herman, moeder van Diny en 
Rieke, schoonmoeder van Maikel en oma van 
Mátius en Merel.  

Gerda Regelink woonde in Het Spijk, apparte-
ment 308, maar was de laatste periode van haar 
leven opgenomen op de verpleegafdeling van 
Spijkhoeve. 

 

Gerda is opgegroeid in Hellendoorn, waar ze met 
haar zussen Jo en Toos op de boerderij van haar 
ouders woonde. Al van jongs af aan wist ze 
zeker, dat ze naaister wilde worden (en zeker 
géén boerin). Zo heeft ze een aantal jaren 
gewerkt op het naaiatelier bij modezaak Eringa 
in Zutphen. Op haar 22ste verhuisde ze met haar 
ouders en zus Toos naar Eefde, waar het gezin 
Heijenk een boerderij betrok aan de Meijerink-
straat. Naast hen woonde een jonge boer 
Herman Regelink met zijn ouders. In 1965 zijn 
Gerda en Herman met elkaar getrouwd en 
gingen ze op de boerderij van Regelink wonen. 
Toen werd Gerda alsnog boerin. 

Haar opleiding als naaister is Gerda altijd goed 
van pas gekomen: zo naaide ze vrijwel altijd de 
kleding van hun dochters Diny en Rieke. En in 
haar vrije tijd mocht ze graag zingen of orgel 
spelen. In het toenmalige Rusthuis Hanna aan de 
Zutphenseweg begeleidde ze de liederen tijdens 
de kerkdienst op het orgel. Ook is ze jaren lid 
geweest van de zangvereniging Hosanna. Gerda 

was een vrolijke vrouw, die altijd sprak in 
spreekwoorden en gezegden. Die gaven ook 
haar levensfilosofie goed weer: als er iemand bij 
haar kwam met triviale problemen, dan 
antwoordde ze: ‘A’s ’t oe jökt, mu’j weerumme 
jökken’ en als iemand overdreef bij minder 
ernstige kwalen: ‘Ach ja, zo bi’j gezond en zo 
mu’j pissen’.  

In januari 1974 trof hen de grootste ramp die 
ouders kan overkomen: hun dochtertje Diny 
overleed door een ongeluk op weg naar school. 
Ze konden daar moeilijk over praten. Omdat 
Herman na een herniaoperatie zijn werk op de 
boerderij niet goed meer aankon en ook last had 
van migraineaanvallen kwam er veel op Gerda 
neer om de boerderij draaiende te houden. Haar 
motto was: ‘A’j oe niet redden könt, bi’j ’t niet 
weerd da’j arm bint’. Ondanks alles is ze er goed 
in geslaagd hun dochter Rieke een onbezorgde 
jeugd te geven. Zwaar voor haar was de periode 
van 4 jaar toen Rieke naar Engeland vertrok voor 
een opleiding tot chiropractor. Na een kleine 
hersenbloeding begin jaren negentig ging haar 
gezondheid langzaam maar zeker achteruit. 
Sindsdien bleef zij last houden van duizeligheid 
en was ze ook snel emotioneel. Tot haar verdriet 
wilde het vanaf die tijd met zingen ook niet meer 
lukken en ging ze van het koor af. Zonder veel 
geklaag heeft ze het enige gedaan wat mogelijk 
was:  zo goed en kwaad als het ging weer 
opstaan en verder gaan. Bij de pakken neer 
zitten paste niet bij het karakter van Gerda. 
Vanaf haar 76e ging haar gezondheid steeds 
meer bergafwaarts en werd het onmogelijk om 
nog langer op de boerderij te blijven wonen. 
Gerda en Herman verhuisden naar een 
appartement op Het Spijk. Omdat het lopen 
steeds moeilijker werd door hart- en nierfalen 
werd ze opgenomen op de verpleegafdeling van 
Spijkhoeve.  
 

In de dankdienst voor het leven van Gerda op 7 
augustus in de Ontmoetingskerk hebben we 
haar herdacht in aanwezigheid van haar familie 
en vrienden. Het thema van de dienst was de 
trouwtekst van Gerda en Herman ‘Dit 
geheimenis is groot’, ontleend aan de brief van 
Paulus aan de gemeente in Efeze (5: 32). In onze 
moderne tijd hebben we vaak moeite met de 
rolverdeling, die Paulus aan de man en de vrouw 
lijkt op te leggen. Verklarend schrijft Paulus: ‘Dit 
mysterie (geheimenis) is groot - en ik betrek het 
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op Christus en de kerk. Christus is het hoofd, de 
kerk (gemeenteleden) zijn het lichaam. In dit 
lichaam is iedereen gelijk: Joden en Grieken, 
slaven en vrijen, mannen en vrouwen. Zij zijn 
allen één in Christus.’  
 

Aansluitend aan de dankdienst is Gerda 
begraven op de gemeentelijke begraafplaats in 
Gorssel, waar zij mag rusten in vrede.  

 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres: 

 Zutphenseweg 308, 7211 EK Eefde. 

 
Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat 

 

 

KERKENRAAD 

Deel 1: Eerste terugblik op de coronatijd en openstelling van de kerkdiensten  

 

De coronatijd: een eerste terugblik 
 

Sommigen van onze lezers menen dat we (d.w.z. 
de kerkenraad van de Ontmoetingskerk) sinds 
maart niets meer te doen hebben gehad, want 
er waren toch geen kerkdiensten en andere 
activiteiten. Maar die vlieger ging niet op. Er was 
in het begin heel veel te regelen: afzeggen van 
geplande gebeurtenissen, opzetten van 
kerkdiensten via internet (niet elke 
gastpredikant wilde of kon daar aan meewerken, 
dus vervangers zoeken) en alle communicatie 
moest via de telefoon of de mail. Dat laatste 
gaat toch een stuk omslachtiger dan ‘even de 
koppen bij elkaar steken’. Later kwamen daar de 
werkzaamheden bij om het kerkgebouw 
‘coronaproof’ te maken voor het geval we weer 
open konden gaan voor kerkdiensten en andere 
bijeenkomsten. Intussen bleven er wel 
medewerkers in en uit lopen die alleen of met 
een paar samen dingen moesten regelen en die 
moeten zich ook aan de regels kunnen houden, 
dus moesten daar maatregelen voor genomen 
worden. 

 

De wekelijkse kerkbrief (dank aan Wim Volkers), 
de website (dank aan Jan Willem Aalderink en 
Boudewijn Drewes ), het maandelijkse 
Kerkvenster - helaas zonder de hulp van de 
nietploegen - (dank aan de redactie),  dat is 
allemaal ‘gewoon’ doorgegaan. Daarnaast 
hebben de ouderlingen van het pastoraat samen 
met ds. Hannie van Boggelen per telefoon 
contact gezocht met zo’n 80 gemeenteleden en 
heeft Johan Zoerink met een techneut voor een  

 
aantal mensen technische problemen opgelost 
zodat zij ook de kerkdiensten zondags thuis 
konden volgen. Het dagelijks bestuur (Maps 
Adriaanse, Trix Drewes, Evert Brouwer en Johan 
Zoerink) vergaderde om de twee weken en 
bracht de andere kerkenraadsleden en 
medewerkers daarvan schriftelijk op de hoogte. 
Soms moesten de kerkenraadsleden reageren en 
schriftelijk toestemming geven voor besluiten 
waar de kerkenraad nu eenmaal als geheel voor 
verantwoordelijk is.  

 

We gaan weer open! 

Intussen is de kerkenraad weer fysiek bij elkaar 
geweest en één van de besluiten die in die 
vergadering is genomen: we gaan weer diensten 
houden met bezoekers! Te beginnen vanaf 30 
augustus a.s.  Zie de volgende pagina. 
 

   Namens de kerkenraad, 

   Maps Adriaanse, scriba 
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We gaan weer 
open!  
 

Goed nieuws: vanaf a.s. 
zondag 30 augustus 
bent u weer welkom 
om de kerkdienst in 
hoogsteigen persoon 
bij te wonen. De kerk-
zaal kan in totaal 90 
zittende personen 
ontvangen, met 1,5 meter tussen huisgenoten 
en anderen. De kerk is volgens de coronaregels 
ingericht en iedereen moet zich aan bepaalde 
regels houden. Daarvoor is een gebruiksplan 
gemaakt en door de kerkenraad goedgekeurd. U 
kunt het lezen op pagina 12. We rekenen erop, 
als u wilt komen, dat u dit plan zorgvuldig leest 
en u zich eraan houdt en de aanwijzingen van de 
coördinator opvolgt zonder tegensputteren. 

 

Er kunnen in de kerkzaal dus maximaal 90 perso-
nen in totaal tegelijk verblijven. Het is volgens de 
landelijke regels toegestaan om 100 personen in 
één ruimte zittend te hebben met 1,5 m. ruimte 
ertussen, zonder dat u zich van te voren hoeft op 
te geven. Voor uw extra veiligheid heeft de ker-
kenraad echter besloten dat uw aanwezigheid 
wel genoteerd gaat worden. Mocht zich dan 
onverhoopt in de week daarop een geval van 
corona voordoen, dan kunnen die gegevens 
meteen aan de GGD worden doorgegeven voor 
het bron- en contactonderzoek. Wij rekenen op 
uw medewerking  hiervoor. De lijsten met 
afgevinkte namen zullen door de kerkrent-
meesters achter slot en grendel bewaard 
worden en na 4 weken worden vernietigd. 

 

Wat mag niet 

Helaas kunnen we nog niet samen zingen, 
daarom zijn er, evenals de afgelopen tijd, een 
paar gemeenteleden die dat voor en namens ons 
doen. Ook kan het koffiedrinken na afloop nog 
niet plaatsvinden. Niet omdat er Covid-19 in de 
koffiekopjes zit, maar omdat iedereen dan toch 
weer ‘gezellig’ dichterbij elkaar gaat staan. 
Daarom wijzen we er ook op dat het niet de 
bedoeling is dat u na het verlaten van het 
kerkgebouw op het kerkplein met elkaar een 
nabeschouwing gaat houden, want dan gebeurt 
hetzelfde: te dichtbij! U kunt natuurlijk wel 

iemand uitnodigen om na afloop met u mee te 
gaan om een kopje koffie te drinken bij u thuis 
op 1,5 m afstand. 

 

De startzondag van het nieuwe kerkelijke 
seizoen wordt gehouden in het weekend van 12 
en 13 september, samen met de gemeente van 
Gorssel/Epse. Op zaterdag een tocht in Gorssel, 
op zondag een dienst in de Ontmoetingskerk, 
omdat hier meer bezoekers in kunnen. Om 
bezoekers niet teleur te hoeven stellen, vragen 
we u zich voor deze dienst wel van te voren aan 
te melden. Hoe dat gaat, leest u in het stukje 
over de startdienst (zie pagina 7). 

 

Door de week 

Behalve de zondagse kerkdiensten kunnen er op 
beperkte schaal ook weer door-de-weekse 
activiteiten worden gehouden. Ook daarvoor 
gelden nieuwe regels en gebruiksplannen. Voor 
kerkelijke activiteiten is het allerbelangrijkste dat 
deze van te voren worden aangemeld in 
DAgenda (de digitale agenda voor het 
reserveren van kerkruimten) en dat daarvoor 
een coördinator wordt aangewezen, wiens naam 
in DAgenda staat. Die is eindverantwoordelijk 
voor het hele gebeuren en krijgt van te voren 
het daarbij behorende gebruiksplan. Zonder 
reservering van de ruimte in DAgenda en 
gebruiksplan geen activiteit! Mocht u hierbij 
hulp nodig hebben, bel dan de kosterstelefoon 
of Evert Brouwer op zijn privénummer. De 
nummers staan op de binnenkant van het 
schutblad. 
 

Het is duidelijk dat we blij en dankbaar zijn dat 
we weer bij elkaar mogen komen, zij het met alle 
beperkingen van dien, en we verheugen ons op 
uw komst. 

    De kerkenraad
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Protocol kerkdiensten in de Ontmoetingskerk in Eefde 
 

 

Basisregels 
De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het 
RIVM. Dit houdt in: 

 Kerkgangers worden alleen toegelaten als ze geen gezondheidsklachten hebben die 

kunnen duiden op een Covid-19 besmetting. Bij twijfel is het raadzaam om zich te laten 

testen en thuis de eredienst online te volgen. 

 Bij binnenkomst worden de handen ontsmet en er worden geen handen geschud. 

 Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. 

 Hoesten doet iedereen in de elleboog.  

   

Gebruiksplan voor de eredienst 
1. In de kerkzaal mogen zich maximaal 90 personen ophouden, inclusief de medewerkers. 
2. Bij aankomst gaat u via de zij-ingang naar binnen. Daar wordt u ontvangen door de  

gastheer/gastvrouw. Die vraagt aan u of u gezondheidsklachten heeft. 
3. In de hal reinigt u uw handen; op een presentielijst wordt bijgehouden dat u aanwezig 

bent. 
4. U neemt uw jas mee naar de kerkzaal of houdt deze aan. 
5. U neemt een kerkbrief mee die voor u klaar ligt. Op de kerkbrief staan alle liederen voluit 

uitgeschreven. U kunt daarnaast uw eigen liedboek gebruiken. Rollators worden 
meegenomen in de kerkzaal. 

6. Bij de ingang van de kerkzaal staat de coördinator die u een plaats aanwijst. De stoelen 
worden van voor naar achteren gevuld. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. De stoelen 
mogen niet verzet worden. U volgt te allen tijde de aanwijzingen van de coördinator op. 

7. Alle betrokkenen bij de eredienst (voorganger, ouderling, diaken, lector, zangers, 
organist, technicus, koster, coördinator) houden ook tijdens de dienst 1,5 meter afstand. 

8. Er worden tijdens de dienst geen handen gegeven. 
9. Tijdens de dienst is er geen gezamenlijke zang. Er mag zachtjes geneuried worden. Er 

zullen op afspraak een aantal gemeenteleden, tot maximaal 10, de zang verzorgen. 
10. De collecten worden aan het einde van de dienst gehouden. Bij het verlaten van de kerk 

staan er twee collectedozen waarin u uw geld of munten kunt deponeren. U kunt ook 
rechtstreeks uw bijdragen overmaken door middel van een overboeking naar de 
rekeningnummers van de kerk of de diaconie die op de kerkbrief staan, onder vermelding 
van datum en gewenste bestemming. 

11. De bloemengroet namens de gemeente gaat weer door middel van een echt boeket 
bloemen naar een gemeentelid. 

12. Koffiedrinken en ontmoeting na de dienst is niet mogelijk. 
13. Het bezoek aan een toilet moet tot een minimum beperkt worden. Er liggen doekjes om 

na de toiletgang de toiletbril, waterkraan en deurknoppen te reinigen. 
14. Na afloop van de dienst wacht u op uw plaats totdat u wordt begeleid naar de uitgang, te  

beginnen van achteren. 
  
 

      Versie 2 definitief, 19-08-2020 
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KERKENRAAD 

Deel 2:  Over de toekomst van de kerk in Eefde, draagvlak en gemeenteprofiel     
 

De toekomst van de kerk in Eefde:  

stand van zaken  

 
We hebben na het vertrek van onze predikant 
wel een paar serieuze vragen op ons bord, waar 
we antwoorden op moeten vinden. De algemene 
verwachting in maart was dat er snel begonnen 
zou worden met het instellen van een 
beroepingscommissie. Tijdens het gemeente-
gesprek begin maart werden er al een paar 
duidelijke wensen naar voren gebracht wat voor 
mensen daar in zouden moeten zitten.  

Daarvóór had Trix ons proberen duidelijk te 
maken dat dit pas de derde stap zou zijn die we 
konden nemen. Allereerst moet er een profiel 
van onze  gemeente komen (wie zijn wij, waar 
staan wij als gemeente voor en waar willen we 
naar toe?), op basis daarvan kunnen we kijken 
wat voor soort voorganger(s) daarbij past en wat 
we ons financieel kunnen veroorloven, en 
daarna  kan een beroepingscommissie gericht 
aan het werk. Het profiel van de gemeente en de 
profielen van de voorganger(s) heeft de 
beroepingscommissie nodig om haar werk goed 
te kunnen doen. 

Die eerste twee stappen zijn niet de gemakkelijk-
ste opgave, toch kunnen we die echt niet 
overslaan! 

 

Tijdens de afgelopen maanden is de kerkenraad 
begonnen met het profiel van de gemeente. Er 
is in het verleden jaar al een heleboel voorwerk 
gedaan waarop we terug kunnen vallen. We 
hebben een beleidsplan 2018-2022. Vorig jaar 
heeft de stuurgroep ‘Toekomstverkenning Eefde 
en Gorssel/Epse’ haar eindrapport gepresen-
teerd aan kerkenraden en gemeenten. Dat 
rapport is tot stand gekomen door uitgebreide 
gesprekken in de gemeenten, en is via 
Kerkvenster gepubliceerd (het rapport is te 
vinden op onze website). En er is nog een verslag 
van een bezinningsbijeenkomst  van de kerken-
raad in 2019 over hetzelfde onderwerp. 

Wat daarin duidelijk naar voren is gekomen: we 
willen vooral meer verbinding leggen met het 
dorp, oud en jong en ook met Gorssel/Epse. De 

kerk moet op zondag en in de week een plaats 
van Ontmoeting en Inspiratie zijn in het dorp/de 
dorpen. Daarom hechten we aan het behouden 
van een ontmoetings- en vierplek in het dorp. 

Wensen en verlangens meer dan genoeg. We 
gaan nu verder hiermee en met de vraag wat 
voor soort voorganger(s) we zoeken om onze 
wensen en verlangens, onze dromen waar te 
kunnen maken. Onze volgende stap is het maken 
van het profiel van de voorganger. 

 
Wie wil meedenken over de toekomst van de 
kerk in Eefde?  

Intussen steekt ook de prangende vraag de kop 
op hoe gaan we het doen en met wie? We 
hebben een betrokken, actieve gemeente met 
meer dan 100 vrijwilligers die zich voor kerken-
werk inzetten. Sommigen bemensen 2, 3 of zelfs 
4 functies tegelijk! Veel andere gemeentes 
zouden daar jaloers op zijn en terecht. Aan 
doeners geen gebrek. Daarbij zijn twee dingen 
op te merken. Ten eerste is de gemiddelde 
leeftijd ver boven de 70 en dat wordt elk jaar 
meer en ten tweede schrikken mensen ervoor 
terug om mee te doen in een team dat beleids-
matig bezig is. Er moeten toch mensen te vinden 
zijn die met ons willen meedenken over de 
toekomst!  

Die toekomst zal er ongetwijfeld anders uitzien 
dan hoe we nu functioneren. En dat moet ook. 
Als er niets verandert is er over 5 jaar geen 
Protestantse Gemeente Eefde meer. 

Hoe dan ook zijn er mensen en een bestuur 
nodig die de kerk organiseren. Daarvoor zijn 
nieuwe mensen nodig die het de moeite waard 
vinden te proberen de kerk in Eefde voort te 
laten bestaan voor de komende generaties! Ga 
maar na: dit jaar zijn er 3 kerkenraadsleden 
afgetreden: Ymte, Arie en Rie. We hebben op dit 
moment 9 kerkenraadsleden in plaats van de 
vereiste 14 volgens de plaatselijke regeling. In 
september treden er weer 2 af: Eelke en Ko, 
voor wie er nog geen vervanging is. Als dit zo 
doorgaat volgens het schema van aftreden, 
zitten er in december 2022 in de kerkenraad nog 
2 ouderlingen, dat is alles…  
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Wat gaan we doen aan het tekort van 
bestuurders (kerkenraadsleden) en   
meedenkers?  

We zetten in op vernieuwing en verjonging. We 
gaan op zoek naar gemeenteleden en vooral 
jongere gemeenteleden die bereid zijn voor een 
tijdje mee te denken over vernieuwende vormen 
van kerk zijn in het dorp. We zoeken een 
voorganger die bereid is om samen met een 
enthousiaste ploeg nieuw elan in te brengen en 
nieuwe verbindingen te maken, zoals we vorig 
jaar als wens hebben uitgesproken. Waar zinvol, 
werken we samen met Gorssel/Epse en wordt 
bezien of en wanneer een fusie (vereniging) met 
de gemeente Gorssel/Epse wenselijk of 
noodzakelijk is.   

 

Vandaar een dringend beroep: 

We doen een dringend beroep op iedereen die 
het de moeite waard vindt om de kerk en de 
Protestantse Gemeente in Eefde te behouden. 

Wie wil meedenken over het misschien wel 
opnieuw uitvinden van de kerk als een plaats van 
ontmoeting en inspiratie in en voor het dorp, en 
als het kan daar een tijdje de schouders onder 
zetten? Ook, juist, als je kritisch bent over de 
kerk zoals die nu is of zoals je je die van vroeger 
herinnert, want de tijd van verandering en 
mogelijkheden is nu.  

Wees bereid om de kerk van de toekomst een 
kans te geven. Wees niet bang, haak niet af als 
er een nieuwe wind gaat waaien en oude 
vertrouwde vormen plaats maken voor andere. 
De kerk heeft alle veranderingen in de eeuwen 
doorstaan, ook in deze tijd zal dat gebeuren.  

De Geest waait waarheen hij wil. Als we ons 
ervoor openstellen zullen we met de hulp van de 
Geest overleven.  
 

   Namens de kerkenraad, 

   Trix Drewes, voorzitter 

   Maps Adriaanse, scriba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De profielschets van de gemeente 
 

In de kerkenraadsvergadering van 17 augustus 
zijn we verder gegaan met de profielschetsen 
(zie hiervoor het stuk over de toekomst). De 
kerkenraad is het eens geworden over de 
profielschets van de gemeente: wie zijn wij? 
Waar staan we voor en waar willen we naar toe?  
Nu is het tijd om dit aan u als gemeente voor te 
leggen , want het gaat over ons allemaal samen. 
Daarom wordt dit één van de onderwerpen die 
ter sprake gaan komen op de gemeentemiddag 
en de gemeenteavond op 14 en 17 september 
a.s.  Zie hiervoor de uitnodiging (zie pagina 5).  

De profielschets van de gemeente vormt de 
basis voor de profielschetsen van de 
‘professionals’ die we graag hier willen 
beroepen/benoemen (predikant en/of kerkelijk 
werker(s). Daar zijn we nog mee bezig. 

Hierna volgt de tekst van de profielschets van de 
gemeente.
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Profielschets van de Protestantse Gemeente Eefde 

 (concept, na de kerkenraad van 17 augustus 2020) 

 

De Protestantse Gemeente Eefde, met haar ruim 500 leden, ziet ‘de kerk als een plaats van 
ontmoeting en inspiratie’. Het is een plek waar iedereen welkom is. 

Wij denken en geloven dat we als mensen samen verantwoordelijkheid hebben voor deze 
wereld en voor elkaar. We laten ons inspireren door de Bijbel, de bron van geloof in het leven. 
God heeft zich aan ons  - mensen -  verbonden.  

Het is waardevol stil te staan bij de dingen die er echt toe doen in het leven van alledag, samen 
dingen te doen en er voor elkaar te zijn. Daarom vinden we het belangrijk te investeren in de 
Ontmoetingskerk, zodat we een vitale en toekomstbestendige gemeente zijn, die met elan haar 
opdracht vervult voor haar leden en in het dorp. 

 

Het woord ‘verbinding’ is in de gemeente een centraal begrip: verbinding met God, met elkaar 
en met de wereld. In de vieringen willen we op zoek naar nieuwe vormen. Essentieel daarbij is 
het delen van verhalen, het delen van wat beschikbaar is in de wereld om ons heen en in 
onszelf. Muziek is een belangrijk element. We willen er zijn voor alle leeftijden en speciaal 
aandacht hebben voor jonge mensen, door in gesprek te gaan en vooral te luisteren. De 
diensten kunnen digitaal vanuit huis worden gezien en gehoord. 

 

Het kerkgebouw heeft in het dorp een belangrijke plek. Nog meer wil de gemeente het gebouw 
een ontmoetingsplaats laten zijn. Financieel is de situatie goed te noemen. 

 

De gemeente heeft geen actieve jeugd en beschikt over veel, veelal oudere, vrijwilligers, die 
heel diverse activiteiten organiseren en het fijn vinden om ‘te doen’. Er is een hechte, constante 
groep mensen die naar elkaar omzien en zorg dragen voor de ‘Kerk’.  

 

De samenwerking met de Protestantse buurgemeente Gorssel/Epse is op een steeds 
intensievere manier in ontwikkeling. Het eindrapport “Toekomstverkenning PG Eefde en PG 
Gorssel/Epse uit 2019 verwoordt het verlangen van beide gemeenten, terug te vinden in de ‘de 
bloem van verbinding’. Verbinding in geloof, met elkaar, met het dorp, met generaties. 

De belangrijkste thema’s waarmee de gemeente aan de slag wil gaan zijn ‘verbinding tussen de 
generaties’ en ‘verbinding met het dorp’. 

 

De gemeente wil in het dorp meer zichtbaar zijn zoekt daartoe samenwerking met andere 
organisaties in het dorp. 

 

Eefde is een dorp met ruim 4000 inwoners, dat van oorsprong agrarisch is met nu veel import 
(forensen) en kleinschalige bedrijvigheid. Het wordt doorsneden door spoorlijnen en een kanaal, 
daardoor is Eefde een versplinterd dorp. De invloed van de steden Deventer en Zutphen, waar 
Eefde tussen ligt, is zichtbaar. 

 

Verdere informatie is te vinden in: 

 Het beleidsplan 2018-2022 

 Visiedocument, een verdieping op het beleidsplan, dd. 2019 

 Het rapport Toekomst verkenning okt. 2019 

 De gegevens van het College van Kerkrentmeesters 

 Diverse jaar- en werkplannen: taakgroep P & E, taakgroep O & I, College van Diakenen 
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COLLEGES 

 
Diaconie 
 

Collectedoelen voor de komende zondagen: 
 
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Eefde, of op NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Gorssel/Epse, met vermelding van datum en doel. 
Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rekeningnummer 
NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel. 
 
Zondag 30 augustus:  Diaconaal quotum 
De landelijke kerk voert ook diaconale taken uit, 
op provinciaal en landelijk niveau namens de 
plaatselijke gemeenten. Ook heeft ze consu-
lenten in dienst en zorgt voor ondersteunende 
lectuur zoals folders en collectekranten. Ze 
vraagt daarvoor jaarlijks een vast bedrag per 
gemeentelid van de plaatselijke diaconieën. 

  

 

Zondag 6 september: Kerk in Actie, Wereld-
diaconaat:  Ghana: een sterke kerk op een 
kwetsbare plaats. 

 
Kerk in Noord-Ghana leert mensen in afgelegen 
dorpen lezen en schrijven 

 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar 
in het droge noorden vormen christenen een 
minderheid. Daarom is het belangrijk dat 
kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, 
maar ook investeren in de dialoog tussen 
christenen en moslims. Met steun van Kerk in  

Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, 
kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op.  

Daarnaast organiseert de kerk alfabetiserings-
cursussen waarbij zowel volwassenen als 

jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit 
de bijbel. 

 
Kerkdienst in Noord-Ghana 

 

Zondag 13 september: De Burundische kerk 
in Nederland 
Met deze collecte steunen wij de geloofs-
gemeenschap die op zondagmiddag zijn diensten 
houdt in het kerkgebouw in Epse. 

 

Zondag 20 september: Kerk in Actie, 
Zending: Wereldwijd - versterk de kerk 
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een 
licht op een berg zijn: een baken van hoop. 
Gezicht van Christus, zoals in de bijbel 
beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk 
even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk 
gevestigd is in een land waar bijna geen 
christenen zijn of waar christenen in verdrukking 
leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in 
de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van 
predikanten, het bieden van diaconaat en 
noodhulp en bij het weer opbouwen van kerken, 
huizen en scholen in door geweld getroffen 
regio’s. Help mee om deze kerken te versterken! 
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Zondag 27 september:  Mariette’s Child Care 

  
 

Mariëtte Krouwel uit Castricum vertrok in 2004 op 19-jarige leeftijd naar Ghana om als vrijwilligster 
te werken in een kindertehuis. Twee jaar later heeft zij samen met haar man Moses haar eigen 
kindertehuis ‘Hanukka’ gebouwd en ook twee scholen opgezet. Het tehuis staat in Sunyani, 400 km. 
ten noordwesten van Accra. Hier zetten ze zich met hart en ziel in voor ‘hun’ kinderen in de 
leeftijdscategorie van 0 tot 17 jaar. Sinds de opening in 2006 schommelt het aantal kinderen dat in 
Hanukka verblijft rond de 40. 

 

 

Collecteopbrengsten  
  

Datum Doel Opbrengst 
14 juni Stichting Meester Geertshuis Deventer € 125 
21 juni 
28 juni 
5 juli 
12 juli 
19 juli 
26 juli 
2 augustus 

Kerk in Actie, opvang voor ontheemden 
Pasman manege, paardrijden voor gehandicapten 
Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat, vakantiepret 
Kerk en Vluchteling, AZC Zutphen 
Plaatselijke Diaconie Protestantse Gemeente Eefde 
Stichting Naaste 
Hart voor Kinderen 

€   65 
€   70 
€ 125 
€ 122 
€ 135 
€ 125 
€   20 

  
       Gerrit Bannink, administrateur Diaconie PGE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gift Beiroet 
Op 14 augustus, de Nationale Actiedag 
voor Beiroet, hebben de Diaconie en 
het College van Kerkrentmeesters van 
de PGE samen een bedrag van  € 400,-  
geschonken aan het Nederlandse Rode 
Kruis om de getroffenen in Libanon te 
ondersteunen. 
      
        Namens  Diaconie en CvK, 
   Eelke Meijer 
   Evert Brouwer 

 

Vooraankondiging: 
 

Kledingactie Diaconie 
 

Zaterdag  3 oktober 
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College van Kerkrentmeesters 
 
Collectedoelen 2e rondgang:  
 
Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0322 3025 01 
t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel 

Zondag 30 augustus:  Kerkelijk Quotum 
 

Zondag 6 september: Aanschaf liedboeken 
 

Zondag 13 september: Collecte Jeugdwerk 
JOP Nederland – Kliederkerk geeft hoop 
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een 
oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen 
dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg 
naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds 
meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is 
niet voor niets. Meer dan de helft van de 
Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de 
kerk, bijna een derde is niet-gelovig. Kinderen, 
ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Klieder-
kerk kennis met bijbelverhalen en worden 
gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. 
Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, 
zodat op steeds meer plaatsen mensen van 
verschillende generaties samen creatief aan de 
slag gaan met bijbelverhalen om samen in 
het voetspoor van Jezus te gaan. 
 

Zondag 20 september: Beeld en Geluid 
 

Zondag 27 september: Collecte Vredesweek 
Wereldwijd – Verlangen naar vrede 
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen 
naar vrede. Mensen die voor bruut geweld 
moeten vluchten. Mensen die nergens welkom 
zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse 
Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische 
hulp of een luisterend oor te bieden. Door 
vredesactiviteiten 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. Doet u mee? 
 
namens het College van Kerkrentmeesters,  
           Monique Dolman 

 
 
 
 
 

 
 

Kijk voor meer informatie op kliederkerk.nl. 

 
 

 
 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/
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TAAKGROEPEN 
 

Taakgroep Pastoraat & Eredienst 

 
Bijeenkomsten voor ontmoeting en 
meditatie 
 

Om elkaar toch op afstand te kunnen ontmoeten 

en samen te mediteren hebben wij - als 

taakgroep Pastoraat & Eredienst -  in de kerkzaal  

tweewekelijkse bijeenkomsten voor ‘ontmoeting 

en meditatie’ gehouden. Geheel volgens het 

veiligheidsprotocol om besmetting met het 

coronavirus te voorkomen. Gemeenteleden 

konden elkaar ontmoeten, maar wel op de 

vereiste anderhalve meter afstand. Om het 

besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden 

hebben we het aantal gemeenteleden per 

bijeenkomst beperkt tot maximaal 20 personen. 

Deze zijn persoonlijk uitgenodigd om deel te 

nemen aan één van de vier bijeenkomsten. We 

hebben dus in totaal zo’n 70 - 80 gemeenteleden 

kunnen laten deelnemen. 

 
Wat was het heerlijk om weer mensen in de 

kerkzaal te zien. En ook de deelnemers waren 

enthousiast om weer in de kerk te kunnen zijn. 

Het was ook een kennismaking met ds. Hannie 

van Boggelen, die onze gemeente bijstaat in het  

pastoraat. Tooske Hinloopen en Nico Jansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wat was het 

heerlijk om weer 

mensen in de 

kerkzaal te zien’ 

 
 

 
speelden mooie muziekstukken op het orgel.  

Wijtse Doevendans, Hink Meijer en Boudewijn 

Drewes stonden ons bij met de techniek. 

 

Het thema van de bijeenkomsten was ‘Hoop’, 

gebaseerd op het volgende gedicht van Liselore 

Gerritsen (n.a.v. 1 Korintiërs 13): 

 

Hoop 

Geloof, hoop en liefde 

en de meeste van deze is de hoop, 

omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt 

naar het punt daar waar de liefde begint. 

Geloof, hoop en liefde 

en de meeste van deze is de hoop 

op geloof in de liefde. 

  

In de overdenking ging Hannie in op het thema 

‘Vleugels van de hoop’: Geloof, hoop en liefde 

en de meeste van deze is de hoop. Liselore 

Gerritsen legt een ander accent dan wat Paulus 

in zijn brief aan de Korintiërs schrijft. Dat zet ons 

aan het denken. Paulus was een pragmaticus. Hij 

ontdekt dat er in de gemeente van Korinthe 

onenigheid is ontstaan. Er is gebrek aan 

saamhorigheid, er heerst ongeduld en er is 
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afgunst. En om hen erop te wijzen dat ze op 

deze manier niet op de goede weg zijn, maar ook 

om hen te bemoedigen schrijft hij in zijn brief 

aan deze gemeente dat het alleen goed zal gaan 

in de liefde voor God en mensen. 

Maar stel je  eens voor dat Paulus in onze tijd 

leeft en de situatie in onze wereld, in ons land, 

en in Eefde overziet. Hij zou mogelijk een brief 

aan ons schrijven over alles wat hij waarneemt. 

En om ons te bemoedigen zou hij dan niet 

zeggen:  geloof, hoop en liefde, maar de 

grootste daarvan is … de hoop. 

 
Hoop wil zeggen: de wereld waarin wij leven 

volstrekt serieus nemen, met alle narigheid, alle 

zorg, ziekte en tegenslag, maar ook zeggen: ‘en 

toch…’ De hoop dat God omziet naar zijn wereld 

en waar eens alle duister voorbij zal zijn. De 

hoop waar je ook zelf aan zult moeten werken 

om die te realiseren. Maar… als je aan het einde 

van je krachten bent, als je het lied van de hoop 

niet meer mee kunt of voluit mee mag zingen, 

dan, dan wordt jouw levenslied gedragen door 

vleugels van de hoop (lied 657:4). 

Met de woorden van Liselore Gerritsen: 

 

 Geloof, hoop en liefde  

 en de meeste van deze is de hoop  

 op geloof 

 in de liefde 

 

Omdat we vanwege de beperking niet met 

elkaar mochten zingen (hoogstens zachtjes mee 

neuriën) hebben we het zingen van de liederen 

van internet gehaald en via de beamer op het 

scherm afgespeeld. 

 
ds. Hannie van Boggelen, Rita Simonis en  

Ko van Raamsdonk. 

 

 

 

Handen 
 
Als U dit leest, wilt u dan even gaan zitten, 
en naar uw handen kijken. 
  
Handen die altijd in beweging zijn. 
  
Handen beginnen al te bewegen in de 
baarmoeder. 
Op de echo zie je al die kleine vingertjes 
bewegen. 
  
Als handen geboren worden, willen ze alles vast 
pakken. 
Denk maar eens, zo’n klein handje die een vinger 
heel stevig vast houdt. 
  
Wat later willen de handen alles voelen, alles 
wat op hun pad komt wordt aangeraakt. 
  
Dan komt er een tijd dat handen alles moeten 
leren. 
Ze worden volwassen. 
Alles wat de ogen zien, doen de handen. 
  
De bewegingen van handen zeggen heel veel. 

 
Ze nodigen uit, ze begroeten, ze houden je vast, 
Ze strelen, ze werken hard en zwaar. 
Ze maken mooie muziek en mooie dingen. 
 
Ik denk dat een ieder van u weet wat uw handen 
allemaal gedaan hebben in uw leven. 
Handen die altijd in beweging zijn. 
Handen zijn heel stil als ze gevouwen zijn voor 
het gebed. 
 

  
 

Straks bij het binnenkomen van de kerk 
begroetten wij u. 
Alleen doen wij dat niet met onze handen. 
Dat mag nog even niet. 
Maar we hebben hoop. 
Hoop op toekomst dat we elkaar weer een hand 
mogen geven. 
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Marinus van de Berg heeft een mooi gedicht 
geschreven over handen. 
Ieder mens verlangt naar die handen…… 
  
 

               HANDEN 
  
 Gelukkig is de mens die tot het einde 
 handen mag voelen die goed doen. 
  
 De hand die met aandacht wast. 
 De hand die met zorg aankleed. 
 De hand die met liefde kamt. 
 De hand die met tact aanraakt. 
 De hand die met het hart troost. 

  
 Geen mens kan leven 
 zonder die hand, 
 die teder is, 
 die behoedt,  
 die beschermt 
 en bemoediging uitstraalt. 
 
  

 
 
 
  
  
 

  
 Tot het einde toe 
 verlangt de mens naar die hand, 
 totdat er die andere Hand is, 
 die alle wonden geneest, 
 die alle pijn heelt, 
 die alle tranen wist. 
 
 Tot die tijd 
 kunnen onze handen 
 een voorproef zijn van die handen, 
 en handen en voeten geven 
 aan de liefde 
 die onmisbaar is. 
  
  
 
  
 Dat handen zulke mooie woorden op 
 kunnen schrijven, 
 En dat…  over handen. 
  
 Ik heb dit voorgedragen op de 
 woensdagmiddagbijeenkomsten  
 voor ontmoeting en meditatie. 
    
         Rita Simonis 
 

 DIVERSE BERICHTEN  
 

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde 

                                                                                 
Er zijn de laatste tijd een aantal leveranciers 
van speelgoed bijgekomen in Culemborg, waar  

onze inkopers de cadeauartikelen gaan halen. 
Puzzels, al vanaf 4 jaar, kleurkaarten, kleur-

boeken en kleurposters (met natuurlijk de 
benodigde kleurpotloden), stevig houten 
speelgoed op wielen met bewegende 
onderdelen, etuitjes en tasjes van vilt met 
poppetjes en dieren erop. Natuurlijk houden 
we ook de geliefde vingerpopboekjes voor de 
allerkleinsten in het assortiment. 

 

Ons jubileumjaar (we bestaan 35 jaar in Eefde) 
is nog niet voorbij: we trakteren elke zaterdag. 
In augustus krijgt u op de zaterdagbon (bij 
besteding van minimaal € 15,00.) een zak 
krentenbollen bij ambachtsbakker Kuiper en in 
september een roos bij Bloem en Meer. Bij de  
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levensmiddelen hangen gratis recepten voor 
het zelf maken van ijsjes en ijsthee, die mag u 
zo meenemen. De grote repen van Tony zijn 
blijvend in prijs verlaagd: nu alle smaken voor 
€ 2,89.  

 

We hebben de openingstijden weer kunnen 
verruimen. U kunt van dinsdag tot en met 
zaterdag nu weer elke dag van 11.00  - 16.00 
uur bij ons terecht. Natuurlijk volgen we nog 
steeds de hygiënische richtlijnen, ter 
bescherming van uw en onze gezondheid. 

 

U bent weer van harte welkom: graag tot ziens 
in de winkel op Schoolstraat 17A. Tel. 518662.  

 

Bezoek onze website: 
www.wereldwinkeleefde.nl.  

Volg ons ook op facebook en instagram voor 
het laatste nieuws: wereld winkel Eefde 

 

         Maps Adriaanse 

 

Bijdrage aan de bestrijding van 
armoede onder kinderen in de 
gemeente Lochem 
 

In de gemeente Lochem groeien ongeveer 500 
kinderen tussen de 4 en 18 jaar op in 
armoede. Voor die kinderen bestaat er een 
reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om 
financiële redenen niet of onvoldoende 
kunnen deelnemen aan activiteiten op school 
en in het sociaal maatschappelijke leven. Ze 
kunnen niet ‘meedoen’ en staan letterlijk aan 
de zijlijn.  

 

De Stichting Leergeld Lochem wil alle kinderen 
en jongeren in de gemeente Lochem de kans 
geven om mee te kunnen doen aan schoolse 
en buitenschoolse activiteiten. 

 

Als voorbeeld: voor € 425,- kunnen we kinder-
en muzieklessen laten volgen, voor  € 225,- 
een jaar lang laten sporten, voor  € 200,- 
kunnen wij een kind een fiets geven, voor        
€ 100,- kunnen wij een kind sportkleding en 
attributen geven en voor  € 50,- kan een kind 
naar een knutselclub of een zomerzwem-
abonnement krijgen. 

 

 

Met de opbrengst van de collectie van de 
diaconie van Protestantse Gemeente Eefde 
van begin dit jaar draagt u bij aan de 
bestrijding van de armoede onder kinderen in 
onze gemeente.   

Medewerkers en bestuur van de Stichting 
Leergeld Lochem zijn u bijzonder erkentelijk 
voor uw gift! 

 

Wilt u meer weten over het werk van de 
Stichting Leergeld, bezoek dan onze 
webpagina: 

www.leergeld.nl/lochem/. U kunt ook contact 
opnemen met een van onze coördinatoren: 

Telefoon: 06 – 40442076,  e-mailadres: 
leergeldlochem@gmail.com 

 

        Adrian Borggreve 

 

Luistertip: 

Voor het orgel de kerk in 

Nederland. Land van water, akkers, bossen en 
velden. Land van dorpen en steden met verre 
verledens. En: land van eeuwenoude orgels in 
nog oudere kerken. Nederland is een echt 
orgelparadijs. Maar zijn we ons daar wel van 
bewust? Hoeveel weten we van die oude 
reuzen, die pijporgels die met zoveel liefde en 
vakmanschap zijn gebouwd en bespeeld? Die 
machtige machines die de grond kunnen laten 
trillen en met hetzelfde gemak kunnen stralen 
als de zomerzon. Die met hun klanken kunnen 
kleuren als Rembrandt op doek. Die geduldige 
instrumenten die er zijn als er getrouwd of 
gerouwd, gevierd of herdacht wordt. Sander 
Zwiep is gek op orgels en neemt je mee op 
een rondreis langs de mooiste orgels van 
Nederland. Dat doet hij niet alleen, maar 
samen met een vakman, een gids, een 
reisgenoot. Zijn naam is Matthias Havinga. 
Van Groningen tot Maastricht en van Alkmaar 
tot Breda. Samen gaan we Voor het Orgel de 
Kerk in. 
 
'Voor het orgel de kerk in' is een podcastserie 
van NPO Radio 4 en AVROTROS 

 

   Boudewijn Drewes 

 

 

http://www.wereldwinkeleefde.nl/
http://www.leergeld.nl/lochem/
mailto:leergeldlochem@gmail.com
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HOOP 
 
Diep in ons zelf dragen wij de hoop. 
Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer. 
Hoop is de kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 
Hoop 
in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde, 
omdat alles goed gaat, 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 
Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet alleen 
omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme, 
evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
ongeacht de afloop, het resultaat. 
 
Václav Havel 

  
 
Dit gedicht is gelezen in de woensdagmiddagbijeenkomsten voor ontmoeting 
en meditatie. 

  

 

 

ACTIVITEITEN-AGENDA                                    september 2020 
Zo 30 augustus Vanaf 30 aug weer kerkdiensten met bezoekers, ook via internet  

Wo  02 september Afstemmingsoverleg taakgroepen en colleges, 20.00 uur 

Di 08 september  Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur 

Za 12 september  Activiteiten startweekend, samen met Gorssel/Epse 

Zo 13 september  Startdienst in de Ontmoetingskerk, samen met Gorssel/Epse  

Ma  14 september  Gemeentemiddag in de kerk,  14.30 uur 

Do  17 september Gemeenteavond in de kerk, 20.00 uur (zelfde programma als 14 
september)   

Ma  21 september  Moderamen vergadering,  13.30 uur 

Do 24 september  Kerkenraadsbijeenkomst  9.30 uur 

Za 03 oktober Kledingactie Diaconie 
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   STARTWEEKEND 
                                       EEFDE/GORSSEL/EPSE   

   12 EN 13 SEPTEMBER  
    


