2

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

KERKDIENSTEN

COLLEGE VAN DIAKENEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Voor live-uitzendingen en terugkijken: zie onze website of
die van kerkdienstgemist.nl

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

Auto-ophaaldienst: melden voor zaterdag 10 uur, zie
dienstenoverzicht.
_________________________________________________________

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

KERKGEBOUW

_________________________________________________________

ONTMOETING, INSPIRATIE EN LEREN
(TAAKGROEP)

Koster: Mw. M.(Margarethe) Massink
: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl
Kosterstelefoon

 06-83159867

 511819

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

_________________________________________________________
_________________________________________________________

PREDIKANT

Vacant

Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte
 474393
 06-25044095

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

_________________________________________________________

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

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

 06 15620782

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

 542305

_________________________________________________________

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Vacant
: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo
 541318
: monique.dolman@outlook.com
Penningmeester: Mw. D. Thiemann-Slotboom
 545311
Ontvanger Protestantse gemeente Eefde:
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink
 : mbocktingPGE@hetnet.nl
Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis

 494009
 06 46750510

 474393

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

Kerkelijke ledenadministratie

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

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

 474393
 06 25044095

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

Cantor-organist
Dhr. N. Jansen

 06-14867210

Organist
Mw. T. Hinloopen

 06-21563940

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

 542430

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

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

 540609

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

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

 512610

Website ontmoetingskerk

Berichten sturen naar:
: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink
Het overzicht van de bankrekeningnummers staat op de achterkant van dit Kerkvenster

 548830
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KERKVENSTER
september 2021

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

Van de redactie

Beste lezers,
De zomer loopt alweer op een eindje.
Tijd om een nieuwe start van het seizoen te maken met
het startweekend.
We gaan samen met Gorssel/Epse weer van start.
Het thema van het
startweekend is uitdagend:
Aan U/u is de toekomst
We hopen daar velen van u
te ontmoeten.

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

Jannie Zoerink
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OVERWEGING
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Bezorging:
dhr. J. te Linde
: 517369
Bezorging digitaal:
dhr. W. Bieleman
Aan- en afmelden:
 kerkvensterdigitaal@gmail.com

Volgend Kerkvenster:
Kopij kunt u tot uiterlijk maandag
20 september 20.00 uur sturen
naar:
 kerkvenster.eefde@gmail.com
of bezorgen bij het redactieadres
Redactie-vergadering:
Donderdag 23 september 9.30 uur
Nietploeg: komt niet bij elkaar
Distributie: donderdag 30
september
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OVERWEGING

WOORD UIT DE REGIO

Gezondheid - Hartlopen

Gezondheid - Hartlopen

De temperatuur was eindelijk weer onder de 30 graden.
Geen zon. Na een goede nachtrust een mooie
gelegenheid om de benen te strekken voor een rondje
door het mooie Achterhoekse buitengebied. Om mijzelf
niet voorbij te rennen mag de hartslagmeter het tempo
bepalen. Iedere kilometer hoor ik over mijn oortjes de
afstand, gemiddelde snelheid én de hartslag.
Na de eerste kilometer is de hartslag uit het boekje, niet te hoog en niet te laag. Even later
breekt de zon volop door en loopt de stoffige zandweg op. De hartslag stijgt. Direct een
mooie les: even een paar stapjes terug, tempo lager. Dat is geen teken van zwakte maar
reageren op de situatie. Soms is langzamer een grotere uitdaging dan sneller!
Ik vind het een mooi beeld voor het omgaan met zorgen, of als je ergens als een berg
tegenop ziet. In ieder leven gebeuren er dingen waarover je je heel druk kunt maken, of over
op kunt winden. Vul het zelf maar in. De hartslag gaat flink omhoog! Misschien goed om dan
even te bedenken: als je hartslag de hoogte inschiet kun je soms beter een stapje terug doen
om erger(nis) te voorkomen. Luisteren naar het hart.
Bij een volgende heel zanderige zandweg hoor ik in mijn oortjes muziek (Neal Morse:
Momentum, live 2007) met woorden over de profeet Ezechiël. Hij ziet een dal met dorre
doodsbeenderen. Is hier leven mogelijk? Het zand stuift rond mijn voeten en alles is dor en
droog! Het antwoord bij Ezechiël: voor God is alles mogelijk. Mijn hart begint weer wat
sneller te kloppen. Maar het voelt wel anders aan. Nu mag het. De volgende kilometer voelt
het alsof ik de wind in de rug heb. Ik volg weer het ritme van mijn hart.
met een ‘hart’elijke groet, Hans Hinkamp
ds. Hans Hinkamp
www.hinkamp.info
predikant Protestantse
Gemeente Lichtenvoorde
Reageren? Mail naar:
hans@hinkamp.info
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DIENSTEN VANUIT DE ONTMOETINGSKERK
Datum en tijd
Voorganger

september 2021

29 augustus
10 uur
Dhr. J.W. Hengeveld
Almen
Bijzonderheden Dienst van schrift en
tafel
Kleur
Groen
e
1 Collecte
Mariëtte’s Child Care
Diaconie

5 september
Ds. H.E. Wevers
Gorssel

Groen
Kerk in Actie,
Werelddiaconaat: Ghana

Groen
Stichting JanBrand

2e Collecte CvK

Kerktuin

Kerkelijk Quotum

autorijdienst

H. van ’t Veld
Tel. 540394

A Kloosterboer
Tel. 540204

Missionair Werk
Jong en oud ontdekken
de kliederkerk
W. Volkers
Tel. 512610

Datum en tijd
Voorganger

19 september
Ds. T.J. Jansen
Schoonhoven,
Doetinchem

10 uur

10 uur

12 september
10 uur
Ds. D. van Doorn, Eefde
en Mw. J. Mooij, Gorssel
Startdienst in Gorssel

26 september
10 uur
Ds. D. van Doorn
Eefde

Bijzonderheden
Kleur
1e Collecte
Diaconie

Groen

2e Collecte CvK

Oikocredit

autorijdienst

E. van Zeijts
Tel. 473336

War Child

Groen
Plaatselijke Diaconie
Vredesweek Israël /
Palestina
J. Strijker
Tel. 06 21940742

U kunt de kerkdienst via internet live ontvangen en terug kijken. Ga op internet naar:
“kerkdienstgemist” en kies: Eefde. Of ga naar onze website: www.ontmoetingskerkeefde.nl. Ook daar kunt u de uitzending aanklikken en de kerkbrief met de orde van dienst
vinden.
Autorijdienst: graag de chauffeur bellen voor 10 uur ’s zaterdags, of eerder. Denk aan het
mondkapje in de auto.
NB. Raadpleeg de kerkbrief of de website voor actuele informatie i.v.m. corona!
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Diensten in De Borkel
op zaterdag 16.00 uur
Voorlopig alleen voor bewoners van de
Borkel.

De Lunette, Coehoornsingel 3
elke vrijdag 15.30 uur
geen opgave
Dienst in Het Spijk
op maandag 14.30 uur, restaurant
De kerkdiensten op het Spijk zijn weer van
start gegaan. Aanvang 14.30 uur in het
restaurant. Na afloop ook weer samen iets
drinken. Voorgangers zijn voorlopig nog de
geestelijke verzorgers van Sensire.
Als de versoepelingen doorgaan zijn gasten
weer van harte welkom.

Oecumenische middagpauze-diensten
elke donderdag 12.15-12.30 uur
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen
26 augustus ds. W. Stolte
Verder geen opgave ontvangen.

BIJ DE DIENSTEN

Avondmaalsdienst
Op 29 augustus zal in de dienst het Heilig Avondmaal worden gevierd. We gaan dat doen
zoals we het net vóór de coronatijd hadden ingevoerd. Dus als bezoeker blijft u zitten.
U krijgt een blad aangereikt waarop een schaal met brood waar u zelf een stukje afpakt, u
krijgt daarna een eigen bekertje met wijn op een blad aangereikt. Een derde persoon loopt
er achteraan met een blad, waarop u het lege bekertje kunt neerzetten. Om voldoende
ruimte te hebben tussen de rijen worden de stoelen in de even rijen aan het eind van de rij
opgestapeld. Ook vóór corona werd de ruimte tussen de stoelen tijdens een avondmaal
dienst al vergroot om de medewerkers de ruimte te geven tussen de rijen door te lopen. Er
staan sinds 8 augustus weer meer stoelen in de kerkzaal volgens de regels opgesteld, dus er
zal voldoende plaats zijn voor iedereen, op 1,5 meter afstand. Wij vertrouwen erop dat we
op deze manier samen een veilige en inspirerende dienst van Schrift en Tafel kunnen vieren.
De diensten worden ook rechtstreeks via kerkdienstgemist.nl uitgezonden. U kunt dus, als u
dat liever wilt, ook thuis meevieren met uw eigen brood en wijn.
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Op 11 en 12 september
Gorssel/Epse en Eefde weer samen aan de start
Voor de tweede keer in hun bestaan
beginnen Gorssel/Epse en Eefde gezamenlijk
het nieuwe kerkelijk jaar. We nodigen u uit
om die gebeurtenis mee te maken op
zaterdag 11 en zondag 12 september. Het
thema van het startweekend is uitdagend:
Aan U/u is de toekomst. Het is te verstaan
als een oproep aan beide gemeenten om
hun voortbestaan samen ter hand te nemen,
met een beroep op Gods hulp en bijstand.
Het weekend begint spelenderwijs. Op
zaterdag half twee klinkt het startschot in de
Eefdese Ontmoetingskerk. Jong en oud
kunnen dan meedoen aan een ‘middagje
ontmoeting’ in de vorm van een levend
ganzenbordspel met interessante informatie
en leuke opdrachtjes. De uitvoering
geschiedt volgens de geldende regels geheel
coronaproof.
Een dag later, rond kwart voor tien
zondagmorgen, wordt u in de kerk van

Gorssel met muziek ontvangen. Dit keer met
een live optreden van een combo. Even
wennen misschien, maar minstens zo
boeiend als de vertrouwde orgelklanken.
Wat volgt is een eredienst voor jong en oud.
Niet van het gebruikelijke soort, maar
verrassend naar vorm en inhoud. Laat dat
maar aan dominee Dick van Doorn en
pastoraal werker Jenny Mooy over.
Om u een coronaveilige plek te bezorgen
dient u zich wel vóór 6 september op te
geven bij:
Marijke Fomenko
marijkefomenko@hotmail.com
06-41662670
of bij Grace Molegraaf
gracemolegraaf@gmail.com
06-40611810
Voor eventueel vervoer kunt u ook bij hen
terecht.

Tenslotte nog een vraag namens de voorbereidingsgroep: wie wil voor de zaterdag in Eefde
iets lekkers bakken voor bij de koffie en de thee? Graag opgeven bij Gerda Kamphuis:
06-15620782.

KERKENRAAD

Uit de kerkenraad
Namen s.v.p.
Het is zomertijd, maar sommige acties lopen
toch door, zij het iets langzamer dan in
andere tijden van het jaar. Eén van de
punten die we hopen eind augustus af te
ronden is het voorbereidende werk voor het
werven - samen met Gorssel/Epse - [Eefde]
van een predikant en twee kerkelijk werkers.
Het profiel van onze gemeente hebben we al
eerder met u gedeeld. Nu hebben we bijna

de gewenste profielen klaar van de
predikant en de kerkelijk werkers. Hun
belangrijkste werkzaamheden, bijkomende
taken en de kwaliteiten die daarvoor nodig
zijn hebben we in één schema overzichtelijk
bij elkaar gezet. Dat gaan we in september
aan u voorleggen. Ook is het dan tijd om een
wervingscommissie te gaan samenstellen.
We spreken niet over een beroepings-

8

commissie, omdat alleen een predikant
beroepen wordt, maar kerkelijk werkers
worden, net als andere, niet-kerkelijke,
werknemers aangenomen na een sollicitatie.
Wij denken op dit moment aan een
commissie van 4 à 5 leden uit elke
gemeente, dus 8 à 10 in totaal. Daarvan
hoort er per gemeente tenminste één
kerkenraadslid te zijn, een tweede en derde
willen we graag uit de taakgroepen
rekruteren en verder, gezien onze wensen
voor de toekomst (verbinding met de
generaties/middengroepen en verbinding
met het dorp), een persoon uit een jongere
leeftijdsgroep en 1 persoon die misschien
geen frequente bezoeker is van de

kerkdiensten, maar de kerk in het dorp wel
belangrijk vindt, ook voor de toekomst, en
goed is ingeburgerd in het dorp.
Als u iemand wilt voordragen die past in één
van deze groepen, zouden we het graag van
u horen. Neemt u dan persoonlijk contact op
met Trix.
Daarnaast is het ook mogelijk dat u een
predikant kent die volgens u geschikt zou
zijn om te benaderen. Ook dat willen we
graag van u horen. U moet daarbij wel
bedenken dat een predikant die in een
andere gemeente staat pas na 4 jaar in die
gemeente mag worden beroepen door een
andere gemeente.
Wij zijn benieuwd!
Maps Adriaanse, scriba

Vertrek van de cantor-organist
Nico Jansen heeft laten weten dat hij per 1 september stopt met zijn functie als cantororganist bij onze gemeente. Dat heeft met zijn persoonlijke situatie te maken. Hoewel hij
met veel plezier in Eefde werkt, vindt hij het gezien zijn leeftijd en zijn gezondheid een te
zware opgave worden. Hij heeft aangegeven dat hij wel graag als gastlid bij onze gemeente
betrokken wil blijven en zal ook geen ‘nee’ zeggen als wij in de toekomst nog eens een
beroep op hem willen doen. Wij zijn heel snel op zoek gegaan naar een opvolger en hopen
binnenkort positief hierover te kunnen berichten.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Maps Adriaanse

De gemeentemiddag en - avond van 8 juli, een persoonlijke reflectie
Wat zijn er veel en bruikbare reacties gekomen uit de twee ‘officiële’ sessies die we in juli
hebben gehouden met gemeenteleden over de werving van een predikant en twee kerkelijk
werkers! Ter voorbereiding was er onder andere al eerder een ronde-tafelbijeenkomst
geweest waarin iedereen zonder enige beperking zijn hart kon luchten en vragen kon stellen.
Zowel ’s middags als ’s avonds waren er ongeveer 20 aanwezigen, een mooie opkomst in de
zomertijd. Aan de hand van geprojecteerde beelden vertelde Trix in het kort hoe de stand
van zaken was. Ze liet daarna een overzicht zien waarboven Scenario 1 stond. Daaruit kan je
afleiden dat er nog meer scenario’s zijn en die zijn er ook geweest, maar deze is na vier
gezamenlijke overlegronden van de beide kerkenraden - uit Gorssel/Epse en Eefde - uit de
bus gekomen (zie illustratie).
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De keuze is dus gevallen op het gezamenlijk werven van één fulltime predikant die voor de
helft van zijn tijd in Eefde gaat werken en voor de helft in Gorssel/Epse. Daarnaast kunnen
we voor een aantal jaren (3-4, afhankelijk van de opdracht) 2 kerkelijk werkers voor de helft
van de tijd aanstellen, die beiden een paar specifieke inhoudelijke werkterreinen toebedeeld
krijgen voor beide dorpen.
De werkterreinen zijn voor alle drie ‘professionals’ (= beroepskrachten) onderverdeeld in
hoofdtaken, zgn. speerpunten, en overige aandachtsgebieden zoals in het scenario is te zien.
De kwaliteiten die daarbij horen moesten nog worden ingevuld, en daarbij werd de hulp van
de aanwezigen ingeroepen. Daar kwamen dus al die wensen en verlangens boven. (Ook
twijfels en reserves, dat hoort er nu eenmaal bij). Uit de bijeenkomsten is mij heel duidelijk
geworden dat we in Eefde hartstochtelijk behoefte hebben aan warme persoonlijkheden,
verbindend en met veel empathie.
Natuurlijk zijn er over de kwaliteiten al gedachten op papier gezet, maar daar zit nog veel
ruimte voor aanpassingen in en daarin zullen ook de opmerkingen van 8 juli verwerkt
worden. Ten eerste moeten we alle ‘schapen met 5 poten’ nog terugbrengen tot realistische
proporties en het is ook afhankelijk van de kwaliteiten die de kandidaten meebrengen.
Krijgen we iemand in het vizier die buitengewone eigenschappen meebrengt, dan kan daar
wellicht het werkterrein op worden aangepast. Wat ook ontzettend belangrijk is: de drie
moeten onderling als team werken en elkaar kunnen bijspringen als dat nodig is, dus het
moet klikken tussen hen.
Ook in Gorssel is een dergelijke sessie gehouden. Alle uitkomsten zullen in de volgende
gezamenlijke sessie over dit onderwerp, eind augustus, worden besproken en dan zal het
Scenario worden vastgesteld. De volgende stap is het benoemen van een
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wervingscommissie, waarin u ook een inbreng kunt hebben. Zie op pagina 7-8 in dit blad
onder Namen s.v.p.
En dan het onderste vakje in de kolom Wie: dat zijn de gemeenteleden. Want we moeten
niet denken dat we fijn achterover kunnen gaan leunen als we professionals in huis hebben
gehaald: de gemeente bestaat uit de gemeenteleden. De professionals zijn ‘voorbijgangers’,
maar de gemeenteleden zijn degenen die blijvend de kerk vormen! We hopen dat we
professionals krijgen die ons kunnen inspireren en toerusten om ook in de toekomst die kerk
te behouden en te laten bloeien.
Maps Adriaanse

MEELEVEN
EN DORP
Mutaties in de ledenadministratie t/m 15 augustus 2021
Ingekomen:
Mevrouw H.J. Eggink – Harskamp, Zutphenseweg 202a 7211 EK.
Mevrouw B.B. Goudriaan, Schoolstraat 23 7211 BB.
De heer C. Hoeksma, Zutphenseweg 74 7211 ED.
Ingeschreven:
De heer F. Dijkstra, De Blaak 11 7211 CR.
Vertrokken:
Mevrouw J.A.J. Onstenk – Voskamp, Zutphenseweg 126.
Mevrouw A.W. Roseboom – Lamberts, Zutphenseweg 242.
Overleden:
Op 8 juni 2021: Mevrouw H.J. Kranen – Ligtenbarg, Zutphenseweg 202a.
Op 18 juli 2021: De heer H.E. Lubbers, Singelweg 1.
Op 21 juli 2021: Mevrouw J.H.G. Hesselink – Leuvenink, Zutphenseweg 202a.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht.
email: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl of tel.: 0575 511819
Gert Kale
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Beste mensen,
Half juli ('21) bleek uit een CTscan dat mijn
(leiomyo)sarcoom stabiel is gebleven, i.e.
niet is gegroeid. De chemokuur heeft me dus
enig respijt wat betreft sterven gegeven.
Om zaken te regelen, om afscheid te nemen
van mensen, locaties, sferen/jaargetijden,
van Hans en het leven zelf.
Half oktober zal uit een volgende scan
blijken hoe het er dan voorstaat.

Naast de ongemakken die gepaard gaan aan
chemo en pijn en zeer grote vermoeidheid,
gaat het me geestelijk redelijk goed. Dat is
mede te danken aan de aandacht van velen
van u: kaartjes, gedachten en gebeden. Het
is voor ons een bron van troost.
Hartelijke groet,
ds. Joke Fijn van Draat-Kolf

COLLEGES

Diaconie
Collectedoelen (1e collecte) 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 29 augustus: Mariëtte’s Child Care
Marriëtte vertrok in 2004 naar Ghana om als vrijwilligster
te werken in een kindertehuis. Twee jaar later had zij
samen met haar man Moses haar eigen kindertehuis
‘Hanukkah’ gebouwd. 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 Hanukkah verblijft rond de 40. Intussen hebben ze ook een lagere school
gebouwd waar 250 kinderen, ook uit de dorpen in de omgeving, les krijgen, en een Junior
High School,een middelbare school voor 3 jaar.
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Zondag 5 september: Kerk in Actie
Werelddiaconaat: Ghana
Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden van
Ghana trekken naar de hoofdstad Accra,
in de hoop daar werk te vinden.
De meesten van hen komen bedrogen uit.
De Ghanese kerk wil het vertrek van
jongeren uit het noorden ontmoedigen door
hen kansen te bieden in hun eigen dorp.
Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een
praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper
of timmerman. Daarnaast leert de kerk
volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze
voorgangers op.

Zondag 12 september:
Stichting JanBrand
De Stichting JanBrand werd
ruim dertig jaar geleden
opgericht door Jannie en
Gerbrand Scherpbier uit
Gorssel voor een kleinschalige
en door de omgeving
gedragen woonvorm o.a. voor
hun dochter Marieke. De
stichting beheert de Jan
Brandhof, een woon-, leef-,
werk- en trainingsruimte voor
mensen met een licht
verstandelijke beperking.
Er wordt samengewerkt met zorginstelling Philadelphia voor persoonlijke zorg en
begeleiding van de bewoners. De bewoners wonen in principe zelfstandig en werken
overdag.
Sinds 2006 beschikt de stichting over een tweede locatie: de Everdinahof aan de Hoofdstraat
in Gorssel. De drie bewoners van de Everdinahof ontvangen begeleiding van medewerkers
van ZoZijn. In de Everdinahof is ook de winkel Eerlijk Genieten gevestigd en de cliënten
kunnen werkervaring opdoen in de ijs-, thee- en lunchsalon Zo en Nu. Vorig jaar zijn de 6
appartementen van de Jan Brandhof aan de Molenweg gerenoveerd en levensloop-geschikt
gemaakt.
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Zondag 19 september: War Child
Een oorlogskind helpen de toekomst te
verbeteren
War Child gelooft in de kracht van kinderen en
jongeren, hoezeer ze ook zijn beschadigd door
oorlog. Kracht om de impact van hun
ervaringen te overwinnen. Kracht om hun
eigen toekomst en die van hun omgeving positief te beïnvloeden. De programma’s van War
Child helpen oorlogskinderen die kracht te ontwikkelen. Zodat ze later, ook bij mogelijk
nieuwe conflicten sterker staan.
De beproefde programma’s van War Child gaan uit van creatieve methodes en eigen actieve
inbreng van de kinderen en hun sociale omgeving. Muziek, toneel, sport, als wapens tegen
angst, somberheid en agressie. Onderling vertrouwen opbouwen. Een stem geven en
krijgen. Sociale structuren versterken. Samen de omgeving creëren die de rechten van het
kind respecteert. Met ouders, scholen, lokale leiders. Maar vooral: met de kinderen zelf.

Zondag 26 september: Plaatselijke diaconie
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Driekwart van de
diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt mensen die financieel in de
knel zijn geraakt.
Onze plaatselijke diaconie collecteert meestal rechtstreeks voor concrete plaatselijke en
regionale doelen die door hen voor een jaar zijn vastgelegd. Daarnaast steunt de diaconie
structureel de Voedselbank in Zutphen en geeft ze jaarlijks een vast bedrag aan de ISBN.
Maar in de loop van het jaar komen er altijd onverwachte situaties op ons pad die ook om
financiële steun vragen. En natuurlijk hebben we onze ‘eigen’ activiteiten: kerkleden die
worden bezocht of uitgenodigd voor een dagje uit of een feestje in de kerk (het laatste jaar
veel contact via de telefoon en de brievenbus). We hopen de komende tijd weer vaker te
kunnen samenkomen. Voor al deze activiteiten heeft de diaconie een eigen begroting en
daarvoor wordt vandaag gecollecteerd.
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Collecteopbrengsten in juni en juli 2021
Het is niet bekend welke bedragen door gemeenteleden rechtstreeks naar de betreffende
doelen zijn overgemaakt.
Datum

6 juni 2021
13 juni
Haveke
Dienst
13 juni
Haveke
Dienst
20 juni

27 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli

Doel

Kerk in Actie Uganda
Zorgboerderij ‘t
Heuvel

Bedrag €uro
Giften per
bank
25
340

Contant
€uro

opbrengst
munten Totaal
€uro
25
340

Melkbus/onkosten
Haveke Dienst

75

75

Kerk in Actie
Noodhulp
Griekenland
Hospice Zutphen
Kerk in Actie
Vakantie tas
Stichting Naaste
Hart voor Kinderen
Kerk en Vluchteling
Zutphen

235

36,65

32

303,65

10
100

7,50
36,25

36
45

53,50
181,25

50
90
30

10,90
38,35
34,80

29
31
37

89,90
159,35
101,80

Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE

College van kerkrentmeesters
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen:
Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0322
3025 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel
29 augustus:

Kerktuin

5 september:

Kerkelijk Quotum

12 september:
Missionair werk
Jong en oud ontdekken de kliederkerk
De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op
ruim 200 plekken wordt regelmatig
'gekliederd': op een creatieve manier
bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en
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samen eten. Jong en oud, zoeker en
kerkganger trekken hierbij samen op en
leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge
kinderen komen dankzij kliederkerk (weer)
in aanraking met de Bijbel en de kerk. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt
de kliederkerken zodat zij kunnen groeien
als plekken van geloof, hoop en liefde.
19 september:

Oikocredit

Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of
‘terrorist’.
Kerk in Actie wil aan deze negatieve
stereotypen een eind maken door Joodse en
Palestijnse kinderen met elkaar in
contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de
klas en leren spelenderwijs over elkaars
geschiedenis, tradities en identiteit. Een
klein begin naar meer vrede.

26 september:

Vredesweek,
Israël/Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen groeien
gescheiden van elkaar op. Door het
decennialange conflict in hun land is er veel
onderlinge haat.

Monique Dolman,
namens het College van
Kerkrentmeesters

TAAKGROEPEN

Taakgroep pastoraat & eredienst
Mededelingen vanuit het pastoraat
Op 11 juli JL, is overleden de heer Hendrik Ernst Lubbers, op de
leeftijd van 75 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Henny Lubbers in
Eefde. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.
Wij bidden dat God hen in Zijn ontferming heeft opgenomen.
Wij geloven dat de liefde van God sterker is dan de dood en dat
alle mensen in die liefde bewaard worden. In die verwachting
bemoedigen we elkaar.
Rita Simonis, ouderling pastoraat

Taakgroep Ontmoeting, Inspiratie en Leren
Taakgroep “Ontmoeting en Inspiratie”
De aanhef zegt al waar dit stukje over gaat:
ontmoeten en inspireren. Maar er wordt een
uitbreiding aan gegeven.
Aangezien “leren” een essentieel onderdeel
van ontmoeten en inspireren is, krijgt dit ook
een plaats in bovengenoemde taakgroep.

Deze wordt dus her-doopt in: taakgroep
“Ontmoeting, Inspiratie en Leren”. Kortweg
O.I & L.
Onder de vlag van O.I & L gaat ook vallen de
lees- en dus leergroep rond het boek
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“Geloven op de tast”. De inhoud daarvan
komt uit het gedachten- en geloofsgoed van
twee theologen, te weten Anselm Grün en
Tomas Halik.
Anselm Grün is monnik in een benedictijner
abdij en een spirituele inspirator van talloos
veel jongeren.
Tomas Halik heeft tijdens het communistisch
bewind in Tsjechië geheel in het geheim
theologie gestudeerd, is priester geworden
en is momenteel ook professor in de
filosofie en sociologie.
Beiden weten dus heel goed de spanning te
peilen tussen het christelijk geloof en de
moderne of postmoderne tijd. Het
uitdagende van hun inbreng is dat
“gelovigen” maar eens moeten uitleggen
aan “ongelovigen” wat het geloof voorstelt.
Maar ook nauwelijks- of niet-gelovigen
worden uitgedaagd om duidelijk te maken
dat en waarom zij niet wensen, kunnen of

willen geloven. Al lezend en lerend zul je
zien dat bewondering en twijfel neefjes en
nichtjes van elkaar zijn die beiden tot groei
en dieper inzicht kunnen leiden. Eigenlijk
een schitterend boek om met het hele dorp
te bespreken.
De reeds bestaande groep heeft aangegeven
hiermee door te willen gaan.
Ondergetekende stelt daarom voor om het
geheel weer even op te frissen, te beginnen
bij pag 83 (God op het spoor komen) t/m
pag 101.
Gezien nog steeds de coronavoorzichtigheid
beperken we de groep tot 8 personen.
De maandelijkse bijeenkomsten starten op
30 september as. om 10.00 uur in de
Goedhartkamer van de “Ontmoetingskerk!”
Namens O.I & L.
ds. D. van Doorn (tel. 431221)
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EXPOSITIE

Expositie Bonhoeffer 75 jaar
Vijfde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP

CHRISTEN EN HEIDEN
Mensen gaan naar God in hun nood,
smeken om hulp, vragen om brood en geluk,
verlossing van ziekte, schuld en de dood.
Zo doen ze allen, christen of heiden.
Mensen gaan naar God in zijn nood,
vinden hem dakloos, verarmd en veracht,
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

Naar alle mensen gaat God in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis
en beiden vergeeft hij.
Dietrich Bonhoeffer, juli 1944
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KLEIN CREDO
Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan
-in angst of waan,
in zielsverdrietof je nu Christus volgt of niet.
Wie schooiers hoop geeft, net als hij,
staat aan zijn zij,
ten prooi aan spot:
wie Christus volgt, omarmt zijn God.
God is intens met ons begaan,
draagt ons bestaan,
aanvaardt, vergeeft
wie wel of niet uit Christus leeft.
René van Loenen, liedtekst bij het gedicht ”Christen en heiden” van Dietrich Bonhoeffer - Melodie: lied 760

VRAAG
WAT VIND JE VAN HET GODSBEELD IN
DIT GEDICHT?

De stichting Roos van Culemborg heeft in 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding een project
georganiseerd voor de nagedachtenis aan Dietrich Bonhoeffer. Vlak voor het einde van de oorlog
werd hij ter dood gebracht.
Bonhoeffer schreef in gevangenschap gebeden en een tiental gedichten. De stichting heeft twee
schrijver/dichters en de schilderes Jeltje Hoogenkamp uitgenodigd zich te laten inspireren door
deze geschriften van Bonhoeffer. De resultaten daarvan zijn samengebracht in een werkschrift.
(Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in gevangenschap). Op deze manier- zo zegt de stichtingworden grote thema’s aangesneden, zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof behouden in
wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring dat God mensen overeind houdt.
Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting en Inspiratie’ in 2020 de schilderijen van
Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door
corona niet mogelijk, ook dit jaar niet. In plaats van de tentoonstelling in de kerk laten we de
komende tijd de schilderijen met een gedicht voorbij komen in Kerkvenster en Kerkespraak. Eén
per nummer, dertien keer. De Kerkvensters met de afbeelding zijn in kleur ook te zien op
www.ontmoetingskerk-eefde.nl
Als u interesse hebt om erover na te praten, laat u dit dan weten aan Tjerie Kale. Wellicht
kunnen we daarvoor dan iets bedenken. gtkadevr@gmail.com of (0575) 511819.
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DIVERSE BERICHTEN

Beste lezers,
In het afgelopen kerkblad heeft u kunnen lezen over de ‘digitale openluchtdienst’ op
landgoed ’t Haveke. Toen waren de collecteopbrengsten nog niet bekend.
Inmiddels wel bekend: er is voor de zorgboerderij Harfsen 430 euro binnen gekomen.
Zij willen dit bedrag gaan besteden aan uitjes met hun cliënten.
En voor de onkostenpot 75 euro.
Iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank!
Jannie Zoerink

Lochem - Gudulakerk
Huub Oosterhuis komt !
Heel blij zijn wij dat wij u mogen aankondigen dat de
bekende dichter-theoloog HUUB OOSTERHUIS op
maandagavond 25 oktober 2021 in de Gudulakerk onze gast
zal zijn!
Iedereen is die avond welkom
Doordat hij op 17 oktober 2019 op het laatste moment op
doktersadvies thuis moest blijven, moest de ‘Avond met Huub
Oosterhuis’ worden omgezet in een ‘Avond over Huub
Oosterhuis’. Theoloog Kees Kok, al bijna 60 jaar de
rechterhand van Huub Oosterhuis, verving hem op
fenomenale wijze, zo werd het toch een hele mooie avond.
Wij, de Protestantse Gemeente Lochem, zijn verheugd dat wij op maandag 25 oktober 2021
alsnog de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ kunnen organiseren. Antoine en Heleen Oomen, die
toen ook een belangrijk aandeel hadden, zullen er ook weer bij zijn.
Tijdens deze avond zullen wij met Huub Oosterhuis kennismaken. Ook zullen wij een paar
mooie liederen van hem zingen.
Abrahamcyclus
Belangrijkste onderdeel van de avond zal de uitvoering van de "Abrahamcyclus" zijn door
Huub Oosterhuis (spreekstem en toelichting), Antoine Oomen (vleugel), Heleen Oomen en
Mark Walter (zang).
Antoine Oomen, componist van veel liederen van Huub Oosterhuis, geeft de volgende
toelichting: “Huub Oosterhuis en ik hebben samen de Abrahamcyclus geschreven.
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Tien gedichten over Abraham, Isaäk, Ismaël, Sara, Hagar, door mij op muziek gezet voor
twee zangstemmen, spreekstem en piano. We hebben dit al twee keer gedaan, één keer in
de Bavo in Haarlem en één keer in de Zijp in Arnhem.”
Tip: zet in uw agenda!
Iedereen is van harte welkom. Zet deze avond nu al in uw agenda, want het wordt een
unieke avond.
De avond begint om 20.00 uur precies, de inloop is vanaf 19.30 uur. Wij vragen u om ruim
op tijd aanwezig te zijn. Na afloop is er voor iedereen wijn en fris.
Heel belangrijk is dat de meest actuele informatie over deze avond op de website van de
Protestantse Gemeente Lochem zal komen te staan. Kijkt u daar vooral!
(www.kerklochem.nl)
Met vriendelijke groet,
Wim Boelens, contactpersoon Protestantse Gemeente Lochem
tel. 0575-491123
wjboelens@boelens.net

Expositie 'Het is wat we willen
zien … of niet'

De laatste reis van kunstenaar
Leo Kok

De tekeningen die Leo Kok (1923-1945)
tijdens zijn internering in Kamp Westerbork
heeft gemaakt behoren tot de meest
bijzondere getuigenissen van het leven in
een kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ze zijn een directe weerslag van het dagelijks
leven in gevangenschap, opgetekend door
een jonge, zeer getalenteerde kunstenaar.
Zijn veel te korte leven kende een wreed
einde, ver van huis, maar zijn relatief kleine
oeuvre heeft zijn levensverhaal verteld op
de wanden van musea in Nederland, Israël,
Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten.
In 2013 maakten Jaap en Jopie Nijstad,
samen met Michiel Praal van Pia Media in
opdracht van Omroep MAX een documentaire over Leo Kok, zijn werk en zijn leven en
hoe daar in de Holocaust een einde aan
kwam. Het maken van die documentaire
betekende een lange reis in de winter van
2012/2013 in het spoor van Leo;
van Geesbrug, zijn eerste werkkamp, via
Westerbork, Theresiënstadt, Auschwitz en
Mauthausen naar Ebensee, waar hij
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uiteindelijk op 6 mei 1945 zou worden
bevrijd maar kort daarna in het nabijgelegen
Sankt Wolfgang bezwijkt aan de geleden
ontberingen en uitputting.
In de documentaire komt ook de weduwe
van Leo Kok aan het woord (niet geheel
toevallig de moeder van Jaap Nijstad). Zij
overleefde twee kampen en verloor, naast
Leo, ook het overgrote deel van haar familie.
Ze vond de kracht om na de oorlog door te
gaan en ontdekte dat er veel is dat het leven
de moeite waard maakt wanneer je daar oog
voor hebt.
Naast het filmen op locatie maakten Jaap en
Jopie Nijstad, beiden gepassioneerde
fotografen, een serie foto’s die vooral wil
laten zien hoe het oog kadert, selecteert en
zelfs op de meeste gruwelijke plekken op
zoek gaat naar de troost van schoonheid. De
serie werd in 2017 gecompleteerd met
teksten en tot een tentoonstelling gemaakt

met de titel “Het is wat we willen zien… of
niet”. Het is deze tentoonstelling die, samen
met de documentaire, in de synagoge in
Aalten wordt getoond. In de beslotenheid
van de karakteristieke, prachtig bewaarde,
kleine ‘sjoel’ kan het verhaal over Leo Kok
worden verteld opdat we hem niet vergeten.
Want dat is één van de belangrijkste
aspecten binnen de joodse traditie; namen
blijven noemen en verhalen doorvertellen
aan een volgende generatie.
Openingstijden expositie Leo Kok gedurende
de zomer en de herfstvakantie van 2021:
Woensdag 30 juni tot en met donderdag 9
september en herfstvakantie weken 42 en
43: in de synagoge in Aalten
• alle woensdagen van 13:30 tot 16:30
• alle donderdagen van 10 tot 16 uur
Daarnaast is de expositie ook te bezoeken
op Open Monumentendag, zaterdag 11
september, van 10 tot 17 uur

Toekomst
Hoe durven we onszelf een toekomst te beloven
Er zijn geen jongeren meer
Die wensen te geloven
In onze kerken van weleer.
Jongeren volgen liefst hun eigen spoor
Om levenszin te werven
Beproefde waarden gaan ook niet teloor
Hun rest veel goeds te erven
Al dienen straks godshuizen
Als festivalpaleis
De boodschap die blijft bruisen:
Bemin uw naaste en wordt wijs
Wat de toekomst brengen moge
in het onbekende land
Wij wankelen voort met open ogen
En grijpen gretig naar Gods hand
Homme Krol
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Wie is Maria Magdalena?
Museum Catharijneconvent heeft weer een hit: een
tentoonstelling over Maria Magdalena. Het is
ongelooflijk op hoeveel manieren deze bijbelse
figuur in de loop van de eeuwen is afgeschilderd,
letterlijk en figuurlijk. Van gevallen vrouw, mystica,
geliefde van Jezus tot apostel der apostelen - zij
was de eerste die Jezus ontmoette na zijn
opstanding en erover berichtte.
Volgens enkele geschriften is zij naar Zuid-Frankrijk gegaan, waar zij nog wordt gezien als
belangrijkste evangelist. Haar middeleeuwse attribuut waaraan zij op afbeeldingen te
herkennen is, is haar zalfpot. De vraag aan de bezoeker van de tentoonstelling is: wie is
Maria Magdalena voor U? Nog tot 9 januari te zien in Museum Catharijneconvent in
Utrecht. Kaarten reserveren via www.cartharijneconvent.nl

De Klipper Zorg zoekt hulp
De Klipper Zorg is een wooninitiatief met 3 locaties in Zutphen (Troelstralaan,
Leeuwerikstraat en Reesinkhof) voor mensen met een verstandelijke beperking.
Bewoners hebben zelf zo veel mogelijk de regie over hun leven. Bij de Klipper kunnen zij
zelfstandig en toch beschermd leven. Misschien kent u Ellen, Wilma en Tineke wel die erg blij
zijn dat ze weer naar de diensten in de Ontmoetingskerk mogen.

Een aantal van de bewoners van de Troelstalaan heeft naast medebewoners en begeleiding
geen of maar een heel beperkt netwerk. Als begeleiding kunnen we deze bewoners niet
altijd de extra aandacht geven die we ze zo gunnen en waar ze zo blij van worden.
Daarom zijn wij op zoek naar mensen, die het leuk vinden af en toe met iemand een kopje
koffie te drinken in de stad, een ijsje te eten, naar de markt, een stukje te fietsen, te
wandelen of bijvoorbeeld een keer naar de film of naar het zwembad.
Kosten hiervoor worden uiteraard door de Klipper vergoed.
Ook zijn we op zoek naar iemand die een paar keer per jaar onze binnenplaats wil
onderhouden samen met bewoners: het knippen van de heg en het snoeien van struiken.
Bent u of kent u de persoon die wij zoeken?
Neemt u dan a.u.b. contact met mij op: Rie Flach rflach@deklipperzorg.nl of 06-28590326
Kijk voor meer informatie over de Klipper Zorg op onze website: https://deklipperzorg.nl/
Wilt u (eerst) een keer een kijkje bij ons komen nemen of langskomen voor een bakje koffie?
U bent van harte welkom!
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Kijktip: Petrus in het land
Op 11 september start een nieuw seizoen van het tv-programma Petrus in het land!
De overdenkingen en liederen van het vorige seizoen nog eens terugkijken? Ga dan naar
petrus.protestantsekerk.nl/petrusinhetland.

Twee jaar geleden hebben we het idee opgevat van een "open kerktuin", waar je kunt
rondwandelen of even op de bank kunt zitten. Dat past heel goed in één van onze doelen
om kerk te zijn in en voor het dorp. Het is leuk te zien dat er regelmatig bezoek is, ook van
vakantiegangers.
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Overzicht van relevante data voor Kerkvenster
Inleverdatum kopij
ma 20 september
ma 18 oktober
ma 15 november
ma 6 december

redactievergadering
23 september
21 oktober
18 november
9 december

ACTIVITEITEN-AGENDA
di
ma
Za-zo

31 augustus
6 september
11 en 12 sep.

nietploeg als het weer kan
30 september
28 oktober
25 november
16 december

september 2021

Bijeenkomst kerkenraden Eefde en Gorssel/Epse
Kerkenraad
Startweekend, samen met Gorssel/Epse

Mededeling vanuit de redactie:
Een woord van dank aan Anneke Nijkamp. Vele jaren heeft zij meegewerkt aan het corrigeren en
meedenken van het Kerkvenster. Zij heeft besloten om met dit werk te stoppen.
Anneke dank je wel voor je inzet gedurende vele jaren.
We wensen je het allerbeste toe!
Een dankbare en hartelijke groet van Bolina, Maps, Annie, Arie, Boudewijn en Jannie

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):
Protestantse Gemeente Eefde
Collectemunten
Diaconie, ook verjaardagsfonds
Kerkbalans
Kerkvenster
Koffieconcerten
Diaconale hulp bij bijzondere noden

NL02 RABO 0322 3025 01
NL12 RABO 0301 4160 87
NL79 RABO 0322 3006 30
NL79 RABO 0373 7111 15
NL51 INGB 0006 8605 91
NL21 RABO 0386 7181 13
NL37 RABO 0322 365 309

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

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

