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

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 

 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

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

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06-25044095 
_________________________________________________________ 

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

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  

: bolinakeukenmeester@hotmail.com          06-25516989 
_________________________________________________________ 

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

: ritasim1@hotmail.com                                 of  06-30957121                                         
 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                   06-25044095 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink         06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Cantor:  Mw. A. Touwen               06-30716472              

: alyde.touwen@gmail.com  
 

Organist:  Dhr. R. Smit                                      06-21597949 

 

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

 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

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

 

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

Telefonisch te bestellen en af te spreken                    542430 

 

 

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

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

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

Verjaardagsfonds                                                    06-12658924 

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

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

Contact: kerkenraad/afstemming taakgroepen 

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

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

: joopgerda@hotmail.com 
 

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

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

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

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale            511819 

: ledenadministratie@pgeefde.nl                    
_________________________________________________________ 

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

: hommekrol@kpnmail.nl 
 

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

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

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

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

September 2022 
 

Van de redactie 

 

Beste lezers, 

 

Na alle warme weken van de afgelopen tijd lijkt het weer zich  

te normaliseren. 

In de overweging schrijft  ds. Dirk Engelage over groei in menig facet. 
Laten we met elkaar proberen de aarde in zijn waarde te houden. 
En laten we vooral waarderen wat we allemaal hebben. 
 
Mocht u spullen hebben in huis waarvan u denkt daar kan een ander  
misschien nog wat mee, breng het naar de kerk voor de kofferbakverkoop en  

markt van de commissie Beeld en Geluid. 
Zo kan de cirkel weer rond zijn. 

 

 

                                                                                      Jannie Zoerink 
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DIVERSE BERICHTEN                                         18 

AGENDA                 20 

  

 

COLOFON: 

 

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

 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Gert Kale 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 
kerkvenster.eefde@gmail.com 

 

Dupliceren: 

mw. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. J. te Linde 

: 517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 
kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij  kunt u tot uiterlijk 
maandag 19 september 20.00 
uur sturen naar: 

 
kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 22 september  9.30 
uur, Goedhartkamer 

 

Distributie:  

donderdag 29 september 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Groei 
Een woord waar ik een beetje allergisch voor 
ben geworden. Vooral als het gebruikt wordt 
in economische, materiële zin. Want van die 
groei profiteren steeds minder mensen. En de 
onbetaalde rekeningen voor die groei stapelen 
zich in steeds hoger tempo op. Tot een berg 
die op omvallen staat! 
 
Als ik aan groei denk, dan denk ik eerlijk 
gezegd aan iets heel anders. Met name in 
verband met mensen! Dan denk ik aan groei in 
geluk, groei in voorkomen en oplossen van 
zorgen en problemen. En dat lukt alleen bij 
groei in verbondenheid. Of eigenlijk: groei in 
het besef van een verbondenheid die er al 
lang is.  Namelijk afhankelijkheid van de aarde 
en al haar bronnen. We bestaan bij de gratie 
van een goed functionerend en gezond 
ecosysteem. En de ‘groei’ die ik hierboven 
noemde gaat steeds meer ten koste van een 
gezonde aarde: lucht, water, ecosysteem. Dat 
bedoel ik met de ‘onbetaalde’ rekeningen. 
Wat mij betreft zou aan de aarde een hoge 
waarde moeten worden toegekend. En voor 
het gebruik maken van die bronnen moet 
worden ‘betaald’. De aarde is niet ons plunder 
bezit! Daar betalen onze kinderen en 
kleinkinderen nu al de rekening voor en die 
wordt steeds hoger! 

Bovendien wordt voor onze ‘economische en 
materiële / financiële groei’ ook door steeds 
meer mensen een hoge, veel te hoge prijs 
betaald! In gevaarlijk, onmenselijk en zwaar 
onderbetaald en ondergewaardeerd werk. 
Een grof schandaal, vind ik! Al een groot deel 
van mijn leven kan ik het niet verkroppen dat 
de leef-tijd (elk uur, week, jaar dat een mens 
leeft) van de ene mens miljoenen keren meer 
‘waard’ zou mogen zijn dan die van een ander. 
 
We leven immers allemaal bij de gratie  van de 
inzet van ieder mens, om de aarde niet te 
vergeten. 
Laten we die dan ook gelijk waarderen. 
Als ik aan groei denk, denk ik, geïnspireerd 
door de overlevering van de Bijbel, aan groei 
in dat besef. Met alle praktische gevolgen 
 
Dirk Engelage, emeritus-predikant 
 

 
 

Reacties zijn welkom!  reacties@kwetal.nl 

 

 

Smachtend hopen 
 
Globaliseren, opbrengst vermeren 
De aarde verstikken, ronduit versmeren 
Schuldig zijn we allemaal 
De ramp treft ons finaal 
 
Het gouden kalf is onherroepelijk geslacht 
Van valse goden vergeefs geluk verwacht 
Er rest niets om te bezweren 
Wat ons nog let: elkaar bekeren 
 
 
 
 

 
 
 
Als de race tot het bittere einde wordt 
gelopen 
Mogen we slechts smachtend hopen 
Dat aan de streep een opgewekte  
Verlosser staat 
Met een nieuwe aarde, verschoond van  
alle kwaad 
 

Homme Krol 

 

 

 
 

OVERWEGING                       WOORD UIT DE REGIO        

 

mailto:reacties@kwetal.nl
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U kunt de kerkdiensten via internet live ontvangen en terug kijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienstgemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl. Ook daar kunt 
u de uitzending aanklikken en de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum en tijd 

 
4 september         10 uur 

 
11 september         10 uur 

 
18 september       10 uur 

Voorganger Ds. K. Bochanen uit 
Deventer  

Drs. E. Groen uit Eefde Ds. H. Nekeman uit Olst 

Bijzonderheden    

Kleur groen groen groen 

1e Collecte 

Diaconie 
Kerk in Actie, Myanmar Jan Brandhof Warchild 

2e Collecte CvK Taakgroep Vieren Plaatselijk Kerkenwerk Verwarming kerk 

Autorijdienst Z. ter Mul 517866 H. Slurink 515446 J. Brummelman 540224 

Koffiedienst A. Wichers, B. Aalderink  
H. Doevendans  

T. en H.  van ’t Veld 
Y. Groeneveld 

J. Hogenkamp, J. Bosma,  
H. van Oene 

   

 

Datum en tijd 

 

25 september      10 uur 

  

Voorganger Ds. I. Pijpers uit Zutphen   

Bijzonderheden Dienst met Gorssel/ 
Epse in Eefde met 
cantorij 

  

Kleur groen   

1e Collecte 

Diaconie 
Plaatselijke Diaconie   

2e Collecte CvK Beeld en Geluid   

Autorijdienst A. Kloosterboer 540204   

Koffiedienst K. Grotentraast, A. de 
Boer, P. Zoerink 

  

 

 

   

 

 

 DIENSTEN IN DE  ONTMOETINGSKERK                                   februari 2022                                          

http://www.pgeefde.nl/


6 
 

 

 

 

         Oecumenische middagpauze-diensten 

 Elke donderdag 12.15-12.30 uur 

 Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 

  

 1 sept.  Ds. S.A. Meijer 

 8 sept.  De heer R. de Boer 

 15 sept. Ds. W. Stolte 

 22 sept. Ds. R.W. Heins 

 29 sept. Ds. Mw. E. Diepeveen 

  

 

Dienst in Het Spijk     De Lunette, Coehoornsingel 3 

5 september  mw. R. Veen    elke vrijdag 15.30 uur 

       Geen opgave ontvangen 

 

Diensten in de Borkel      

op zaterdag 16.00 uur     

Voorlopig alleen voor bewoners van    

de Borkel 

  

  

DE GEMEENTE BIJEEN / BIJ DE DIENSTEN  

Uit de kerkenraadsvergadering 
van 9 augustus 2022 
 
Beleidsplan diaconieën van Eefde en 
Gorssel/Epse 

Hoofdonderwerp van deze vergadering 
was het beleidsplan van de gezamenlijke 
diaconieën. Na een dag met een externe 
deskundige hebben de diakenen 
bekeken wat zij nu echt het belangrijkste 
vinden om zich mee bezig te houden. 
Daarbij is er ook rekening mee gehouden 
dat in de toekomst misschien minder 
menskracht aanwezig is. 

 

 

 

 De uitkomsten hiervan zijn 
terechtgekomen in het beleidsplan. Deze 
uitkomsten zullen ook in het nog te 
maken beleidsplan van de beide 
gemeenten terechtkomen. Dit kan pas 
gemaakt worden als ook de andere 
taakgroepen een beleidsplan hebben 
gemaakt. Jaarlijks zal er door de 
diaconieën een werkplan gemaakt 
worden waarbij steeds gekeken zal 
worden of de plannen passen bij de 
uitgangspunten uit hun beleidsplan.  

De kerkenraad kan zich vinden in dit 
beleidsplan. 
 

 

 

KERKENRAAD 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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Kwetsbare gemeente 

Van de classis is een nota ontvangen met 
de titel 'Als ambten en functies niet 
meer vervuld worden...'. Hierover kan de 
kerkenraad een mening geven. In het 
rapport valt te lezen dat onze gemeente 
valt onder de definitie van een 
‘kwetsbare gemeente’: een gemeente 
met een kerkenraad met een bezetting 
van meestal het minimum van de 
kerkorde en/of een groot deel van de 
leden zit in de laatste termijn. Ondanks 
verscheidene pogingen zijn er nog geen 
nieuwe leden te vinden. Velen zijn na een 
onderbreking van minimaal een jaar na 
hun aftreden weer terug in kerkenraad of 
college. En daardoor wordt de 
gemiddelde leeftijd steeds hoger. 
 
Postadres 
Alle taakgroepen en functies binnen de 
gemeente worden verzocht voortaan als 
postadres steeds het adres Schurinklaan 
1, 7211DD te gebruiken. Dan kan er geen 
post naar een verkeerd adres gaan als er 
andere personen in een taakgroep of 
functie komen. 

 

Roos voor flatbewoners 

De actie om een roos met een kaartje 
namens de gemeente naar de bewoners 
van de flat te brengen waar brand is 
geweest op 25 juli is in goede aarde 
gevallen, zo blijkt uit de reacties. 

 

Afscheid ds. Hannie van Boggelen 

Hannie trakteert vandaag op gebak 
omdat ze voor de laatste keer aanwezig 
is bij een kerkenraadsvergadering. Trix 
geeft haar een pakje met iets zouts en 
iets zoets om mee te nemen op vakantie. 
Na de kerkdienst van 4 september zal er 
meer aandacht zijn voor haar afscheid. 
 

 

 

Uit de kerkenraadsvergadering 
van 10 augustus 2022 samen met 
Gorssel/Epse 

 
Definitief besluit tot beroeping 

In deze vergadering is het voorgenomen 
besluit om ds. Gertjan de Pender uit 
Varsseveld te beroepen tot predikant, 
omgezet in een definitief besluit, nadat 
de stemgerechtigde leden van beide 
gemeenten hier op 4 augustus unaniem 
voor hebben gestemd. 
 

 

Gera Janssen-Ebbekink 
Scriba 
 
 
 

Protestantse Gemeente Eefde 

 

Verslag van de 
gemeentevergadering van 
donderdag 4 augustus 2022, om 
15.00 uur in de Ontmoetingskerk 
te Eefde 

 

Aanwezig: 59 gemeenteleden, 
waaronder de 4 Eefdese leden van de 
wervingscommissie en de voorzitter van 
de kerkenraad. 

 

Onderwerp van de vergadering: het 
stemmen over het voorgenomen besluit 
van de kerkenraad om ds. G.J. de Pender 
te beroepen tot predikant van de 
gemeenten Eefde en Gorssel/Epse. 

  

Opening 

De voorzitter, Trix Drewes, opent de 
vergadering met een citaat uit het werk 
van Sytze de Vries: De gemeente is 
geroepen om woonplaats van liefde en 
huis van de hoop te zijn.  
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Zij herinnert eraan dat de gemeente, 
samen met de gemeente van Gorssel / 
Epse, 2 jaar bezig is geweest met de 
voorbereidingen om te komen tot een 
beroep. Daarover is de gemeente 
frequent op de hoogte gehouden door 
gesprekken na de dienst (waarin alle 
aanwezigen de gelegenheid kregen om 
vragen te stellen en opmerkingen te 
maken) en verslagen in Kerkvenster, 
zowel vanuit de kerkenraad als door de 
wervingscommissie. 

 

In die tijd zijn er profielen opgesteld van 
beide gemeenten, en van de gewenste 
predikant en twee kerkelijk werkers. Er 
zijn keuzes gemaakt en er is een 
wervingscommissie samengesteld met 4 
personen uit beide gemeenten, dus 8 in 
totaal. Deze commissie is zo breed 
samengesteld dat alle leden van beide 
gemeenten zich daarin vertegen-
woordigd kunnen voelen. 

 

De opdracht aan de commissie was 
gebaseerd op de verlangens van beide 
gemeenten die verwoord zijn in 4 
aspecten van verbinding, nl. met het 
dorp, met alle generaties, met elkaar 
(pastoraat) en tussen Eefde en 
Gorssel/Epse. Daarmee is de richting 
voor de toekomst van de gemeenten 
aangegeven. 

 

Verslag van de activiteiten 

Henriëtte Groeneveld, een van de 
commissieleden, schetste daarna de 
activiteiten van de wervingscommissie, 
die in februari van dit jaar haar werk is 
begonnen. Daarover is in de loop van de 
tijd op gezette tijden verslag gedaan (zie 
hierboven). Henriëtte benadrukte dat de 
onderlinge sfeer en de samenwerking 
binnen de commissie buitengewoon 
prettig en succesvol is verlopen, wat des 
te meer opmerkelijk is vanwege de 
diversiteit binnen de groep.  

Er is na het uitgaan van de advertentie 
contact geweest met 3 kandidaten, 
waaruit gesprekken met 2 personen zijn 
gevolgd. Het werd al heel snel duidelijk 
dat er met een daarvan geen ‘klik’ was - 
wat wederzijds werd bevestigd - en dat 
met de andere kandidaat vanaf het 
begin een bijzondere relatie ontstond. 
Na twee openhartige en diepgaande 
gesprekken en het bijwonen van een 
kerkdienst (“het horen") kwam de 
commissie dan ook snel unaniem tot het 
besluit om deze kandidaat voor te 
dragen. Dat advies is op 2 juli aan de 
kerkenraden gezonden en beide kerken-
raden hebben daarop positief 
gereageerd.  

 

Toelichting op het advies 

Eduard Groen, de voorzitter van de 
wervingscommissie, geeft een korte 
toelichting. Alle gemeenteleden hebben 
het advies als bijlage bij de uitnodigings-
brief voor vanmiddag ontvangen. Hij 
benadrukt dat met name het aspect 
‘verbinding zoeken’ als sterk punt bij de 
kandidaat naar voren is gekomen. Dat 
sluit naadloos aan bij de wensen van 
beide gemeenten. Hij nodigt de 
aanwezigen uit om hun vragen en 
opmerkingen nu naar voren te brengen. 

 

Vragen en opmerkingen uit de 
gemeente 

Er volgt een lange rij aan vragen en 
opmerkingen door de aanwezigen, die 
alle nagenoeg bevredigend worden 
beantwoord door de commissieleden. 
Het enthousiasme van de 
commissieleden werkt aanstekelijk op de 
gemeenteleden, die aan het einde van 
dit punt nog maar één ding willen weten: 
wie is het? 
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Naam en CV van de kandidaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduard onthult dat het gaat om Gertjan 
de Pender, predikant in Varsseveld.  

Hij is 42 jaar, getrouwd en heeft 2 jonge 
kinderen van 1,5 jaar.  

 

Omdat hij nog ouderschapsverlof heeft, 
werkt hij niet op vrijdag, dus zal hij nog 
1,5 jaar voor 80% beschikbaar zijn, 
daarna voor 100% van zijn tijd. Hij staat 
nu 9 jaar in Varsseveld, zijn eerste 
gemeente, en heeft daarvoor les 
gegeven op een basisschool en een 
middelbare school, waardoor hij een 
goede affiniteit met jongeren heeft 
ontwikkeld. Ook in zijn huidige 
gemeente heeft hij verschillende 
activiteiten met jongeren opgezet. Hij 
noemt zichzelf een ‘teamspeler’ en heeft 
veel zin om in Eefde en Gorssel/Epse aan 
de slag te gaan.  

 

Verschillende leden uit onze gemeente 
kennen hem: hij is al enige keren 
voorgegaan in diensten hier in Eefde en 
heeft ook een paar keer IKA-vakanties 
mede begeleid. Die hem kennen 
reageren enthousiast op deze onthulling. 

 

 

Stemming 

Hierna legt de voorzitter uit dat 
kerkordelijk de stemming door alle 
gemeenteleden met handopsteken kan 
worden gehouden, tenzij iemand staat 
op een schriftelijke stemming. Daar 
heeft niemand behoefte aan. Van de 
aanwezigen moeten 2/3 vóór stemmen. 
Op de vraag van de voorzitter wie kan 
instemmen met het voorgenomen 
besluit van de kerkenraad om een 
beroep uit te brengen op ds. De Pender 
gaan alle handen omhoog. Voor alle 
zekerheid vraagt de voorzitter nog of er 
iemand tegen is, daarop komt geen 
reactie, evenmin bij de vraag of iemand 
zich wil onthouden van stemming. 
Conclusie: een unaniem ja van alle 
aanwezigen! 

 

 
 

Tijdpad 

Blijft nog één prangende vraag: wanneer 
kan hij komen? Dat is nu nog niet te 
zeggen. Officieel heeft een predikant 3 
weken de tijd om te reageren op het 
uitgebrachte beroep en 3 maanden 
opzegtermijn; er moeten nog een aantal 
formaliteiten geregeld worden, er moet 
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huisvesting gevonden worden. In dit 
geval zou 1 december net haalbaar zijn, 
maar de decembermaand kan een extra 
complicatie opleveren en de andere 
gemeente moet ook medewerking 
geven. De voorzitter wil daarom hierover 
nu geen uitspraak doen. Volgende week 
vergaderen de twee kerkenraden verder 
over de vervolgstappen. Hierbij gaan we 
er van uit dat vanavond de 
gemeenteleden van Gorssel/Epse ook  

voor het voorgenomen besluit van hun 
kerkenraad zullen stemmen. 

 

Intussen gaat de wervingscommissie 
beginnen aan het vinden van kerkelijk 
werkers, waarvoor o.a. 
opleidingsinstituten benaderd zullen  
worden.  

 

 

 

 

 

 

Op dit moment wil de voorzitter hen al 
van harte bedanken voor het vele werk 
dat zij al in korte tijd hebben gedaan en 
ze wenst hen succes bij het vervolg.   

 

Sluiting  

De voorzitter sluit om 16.15 uur de 
vergadering. Zij herinnert eraan dat we 
als gemeente onderweg zijn en sluit af 
met een bede voor hen die onderweg 
zijn. 

Daarna is er nog gelegenheid om onder 
het genot van een drankje even na te 
praten. 

 

Maps Adriaanse 

 
 
 
 

 
 
 
Gezamenlijk Startweekend voor 
Eefde en Gorssel/Epse 

10 en 11 september  

 

Thema:  Aan Tafel! BIJ DE 
DIENSTEN 

 

Het eten is klaar! Handen wassen!  
Aan tafel!  
Dat zijn in gezinnen vaak de uitroepen, die 
je hoort als er gegeten gaat worden. Het 
startsein. Het startweekend van onze 
gemeentes is ook een startsein, het is het 
begin van een nieuw kerkelijk seizoen.  
 
 
 
 

De (landelijke) PKN heeft dit jaar als thema 
‘Aan tafel’ gekozen. 
 
Het thema ‘Aan tafel’ heeft een heleboel 
facetten, o.a. voorbereiden van de 
maaltijd, elkaar ontmoeten tijdens de 
maaltijd en elkaar beter leren kennen. 
          
 
 
 
 

DE GEMEENTE BIJEEN / BIJ DE DIENSTEN 



11 
 

Wat gaan wij doen in ons 
startweekend?
 
Zaterdag 10 september van  
14.00 uur – 16.00 uur zijn er activiteiten in 
de Brink te Gorssel 
 
Zondag 11 september om 10.00 uur is er 
een gezamenlijke dienst in Eefde en na de 
koffie een gezamenlijke lunch. 
 
Voor de zaterdag hebben we een aantal 
activiteiten bedacht, die (deels) ter 
voorbereiding zijn op de zondagse 
maaltijd.  
 
Dat zijn: Tafelkleden met lege 
portretlijsten, waar iedereen iets over 
zichzelf kan inschrijven of tekenen. 

 
 
‘Kletspotten’ maken. 
Vragen en uitspraken, 
waar we met elkaar 
over kunnen praten, 
en die vervolgens ook 
bij de lunch op 
zondag ingezet 
kunnen worden. 
 
 

 
Bloemschikken ter versiering van de tafels 
de volgende dag. De stukjes kunnen 
daarna als groet weggebracht worden. 
Hapjes maken voor de lunch van zondag   
Zingen. Verbindend. Ook hierin kunnen we 
misschien een koppeling maken met de 
volgende dag. 
 
 

 
Dat vergt natuurlijk wel enige 
voorbereiding. Bent u enthousiast 
geworden, meld u dan aan om mee voor 
te bereiden en om op de middag zelf te 
ondersteunen. 
 
Aanmelden bij Elisa Bruggink, 

elisa.bruggink@hotmail.com, bellen naar 
06-39785836 of een appje als dat 
gemakkelijker is. 

Ook is het natuurlijk handig om te weten 
hoeveel mensen we mogen verwelkomen 
op zaterdag en op zondag bij de lunch. U 
kunt zich aanmelden, liefst voor 5 
september. Na de gemeenschappelijke 
dienst op 28 augustus in Gorssel en na de 
diensten op 4 september zullen er  
intekenlijsten zijn, waarop u uw komst 
kunt aankondigen.  Ook kunt u zich – 
graag voor 5 september – aanmelden bij 
Elisa Bruggink.  
 
Wij hopen velen van u aan tafel te 
ontmoeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henriëtte Groeneveld

 
 
 

H

e
n 

RS 

mailto:elisa.bruggink@hotmail.com


12 
 

 
 
 

Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen: 
 
 

 
Zondag 4 september:  Kerk in Actie Werelddiaconaat: Myanmar 
Een volwaardige plek voor mensen met een beperking. 
 

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of 
gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij 
behoren vaak tot de allerarmsten en hebben 
daarnaast te maken met extra (medische) kosten. 
Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen 
met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met 
een handicap ook bij het vinden van werk. 
Daarnaast krijgen lokale kerken en 

gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een 
volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. 
 

Zondag 11 september:  Jan Brandhof 
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 voor 
hun dochter Marieke. 
De stichting voorziet in 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. In 2021 zijn de 6 appartementen van de Jan Brandhof aan de 
Molenweg gerenoveerd en levensloop-geschikt gemaakt.  
Sinds 2006 beschikt de Stichting over een tweede locatie: de Everdinahof aan de Hoofdstraat 
in Gorssel. De drie bewoners van de Everdinahof ontvangen sinds 2015 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.  
 

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

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

NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel. 

 

DIACONIE 
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Zondag 18 september:  War Child  
Miljoenen kinderen groeien op in oorlog.  
Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun 
ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en 
verlies maken hen somber. Angstig. Agressief.  
Ze kunnen niet normaal kind zijn. 
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 succesvol gebleken programma’s van War Child helpen oorlogskinderen die kracht te 
ontwikkelen. Zodat ze later, ook bij mogelijk nieuwe conflicten, sterker staan. 
 

Zondag 25 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 diaconieën collecteren meestal rechtstreeks voor concrete 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 wekelijkse bijeenkomst of een dagje uit of een feestje in de kerk. Voor al deze 
activiteiten heeft de diaconie een eigen begroting en daarvoor wordt vandaag gecollecteerd.

 

 

 

Duurzaamheid /  Zorg voor de schepping  
 

Zoals in het beleidsplan van de diaconieën 
beschreven staat, is ‘Zorg voor de 
schepping’ een thema dat aandacht 

vraagt. We praten er in de diaconieën over 
dat we er ‘iets mee moeten doen’, maar 
tot nu toe komt dat niet echt van de grond 

Collecteopbrengsten juli 2022 

 
   

Datum   Doel Opbrengst €  

 3 juli    Kerk in Actie India    150,22  

10 juli   Stichting Naaste  595,20  

17 juli    Hart voor Kinderen 94,94  

24 juli   Stichting Kerk en Vluchteling Zutphen 154,30  

31 juli   Landelijk diaconaal quotum 102,44  

      
 

  

                
 Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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Zondag 10 juli ging ds Hilhorst uit Almen 
voor in Eefde. De lezing ging over het 
verhaal van de Barmhartig Samaritaan. 
Jezus vraagt in dit verhaal wie de naaste is.  
In de overdenking werd ook aan ons de 
vraag voorgelegd wie onze naaste is, de 
gewonde man naast de weg of degene die 
hulp verleent. Zijn zij naasten voor elkaar.  
En ons werd de vraag / de visie voorgelegd 
dat onze planeet, de aarde, die ernstig 
gewond is, wellicht ook onze naaste is, 
waar wij ons meer om moeten 
bekommeren. 
Dit verhaal maakte indruk op mij. Ook bij 
het napraten na de dienst merkte ik, dat 
het onderwerp  erg leeft bij een aantal van 
ons en dat meerderen van ons ‘wel wat 
willen ‘ op dit gebied. Ik hoop dat ik met 

dit stukje die verschillende geluiden 
samen kan brengen en doe daarom de 
volgende oproep: 
Wie wil in een groepje meedenken, 
brainstormen, hoe wij in onze gemeentes 
kunnen uitdragen dat wij anders met onze 
aarde moeten omgaan, en vervolgens – 
ook naar de dorpen toe - tot activiteiten 
komen.  
Het zou heel fijn zijn als we met een paar 
mensen uit Gorssel / Epse en Eefde wat 
initiatieven kunnen ontwikkelen om onze 
verantwoordelijkheid als kerk te nemen. 
 
We horen graag van u.  Reacties naar: 
Henriëtte Groeneveld 
jh.groeneveld@kpnmail.nl of Jan van 
Putten janvanputten@solcon.nl 

Henriëtte Groeneveld 

 

 

Gezellige zomerlunch 
 

 
 

Op 24 juli konden we gelukkig weer een 
zomerlunch organiseren. 
Met ruim 50 mensen genoten we na de 
dienst en koffie van een lekkere  lunch. 
Verschillende mensen hadden lekkere 
dingen gemaakt zoals soep, hartige taart, 
pannenkoekjes en natuurlijk verschillende 
soorten brood. 
Als toetje een heerlijke bowl met verse 
vruchten. 
Voor de kinderen was er een aparte tafel 
waar geknutseld kon worden. 
 
 

 
Tussen door 
pianospel en een 
muzikaal optreden 
van Tineke met haar 
gitaar. 
 
Zij speelde 
enthousiast voor ons 
en we konden zelfs 
meezingen met het 
lied: Dank U voor 
deze nieuwe morgen. 
Al met al kunnen we 
terugkijken op een gezellige lunch, die 
zeker weer voor herhaling vatbaar is. 
Hartelijk dank aan iedereen die hierbij 
geholpen heeft. 
 
Eelke Meijer en Toos van ‘t Veld 

 

 

 

mailto:jh.groeneveld@kpnmail.nl
mailto:janvanputten@solcon.nl
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Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen 

Zondag 4 september:    Taakgroep Vieren 

Zondag 11 september:  Plaatselijk Kerkenwerk 

Zondag 18 september:  Verwarming Kerk 

Zondag 25 september:  Beeld en Geluid 
 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 

 

Informatie van de Kerkrentmeesters 

 

In de afgelopen jaren zijn er steeds zaken 
aangepakt. Veel van ons werk is zichtbaar, 
recentelijk nog de oude lampen die weer 
branden in de kerkzaal. We hebben profijt 
van de zonwerende screens op het 
liturgisch centrum en kerkzaal (ook voor 
de online uitzendingen!) en met de 
beamer worden regelmatig beelden 
getoond.                               
 
Verwarming 
Waar -onder andere- nu wat aan moet 
gebeuren is de verwarming van de kerk.   
De huidige installatie is kapot en is meer 
dan 20 jaar oud. In de afgelopen jaren 
moest al vaak met veel kunst- en 
vliegwerk de kachel draaiend gehouden 
worden. Wij stonden voor de vraag of hij 
gerepareerd of vervangen moet worden.   
Er is door het college de afgelopen 
maanden druk overleg geweest over de 
vraag of reparatie mogelijk was. De 
installatie gebruikt veel gas. De 
verwarming is bovendien lastig te regelen. 
De kerkzaal is dan weer te warm en dan 
weer te koud. Ook de huidige hoge 
energieprijzen spelen een rol. De oude 

installatie is niet verantwoord te 
repareren, de stookkosten blijven dan erg 
hoog en het blijft een lapmiddel. 
Er kan dan maar één conclusie mogelijk 
zijn en dat is vervanging. 
 
De kerkrentmeesters hebben in verband 
met allerlei afspraken en planning 
besloten dat de verwarming, zo snel als 
mogelijk is, vóór de ergste kou klaar moet 
zijn.  Het is zo weer herfst. 
Er komt een nieuwe ketel, wel op gas 
maar geschikt om om te bouwen naar 
andere vormen van brandstof. De 
bestaande kanalen blijven, dus geen 
breekwerk in de kerkzaal, wel in de 
technische  ruimte. De nieuwe kachel 
voorziet efficiënter in de warmtevraag en 
laat zich beter bedienen zodat onnodige 
warmte niet meer voorkomt. De nieuwe 
verwarming gebruikt daarmee aanzienlijk 
minder brandstof, wat een grote 
besparing met zich meebrengt.  
Dan is er ook nog een aparte cv-ketel voor 
de bijruimten (Goedhartkamer, kantoor, 
hal, toiletten). Ook deze ketel is erg oud, 
versleten en gebruikt veel gas. De 

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

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
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vertrekken zijn dikwijls onbedoeld te 
warm. Deze ketel zal komen te vervallen 
en de verwarming van de bijruimten 
wordt geïntegreerd in het nieuwe 
systeem. Al met al een hele verbetering 
maar het vraagt een grote investering. Via 
de kerkbrief en aankondigingen van 
collectedoelen heeft u al kunnen merken 
dat het wat gaat kosten.  
Wij blijven met de collectes uw bijdrage 
vragen voor financiële ondersteuning. We 
willen straks als het kouder gaat worden 
toch wel weer wat warmte in de kerk. 
 
Beeld en Geluid 
De ontwikkelingen van audio- en 
videoapparatuur zijn de laatste jaren met 
sprongen vooruit gegaan. Een aantal van 
die ontwikkelingen hebben we ook al in 
onze kerk gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld 
aan de camera en de geluidsinstallatie 
waardoor het voor de gemeente direct 
mogelijk was in coronatijd de kerkdiensten 
toch online mee te kunnen vieren. We zijn 
echter ook tegen een aantal zaken 
gelopen die aanpassing en verbetering 
behoeven omdat de huidige 
mogelijkheden te beperkt zijn gebleken.  
De kerkenraad is tot de conclusie 
gekomen dat de technische apparatuur in 
de Ontmoetingskerk nog onvoldoende is 
voor de eisen van de huidige tijd. Dat geldt 
voor onze eigen gemeentelijke activiteiten 
en ook voor derden die de kerk huren, 
bijvoorbeeld voor uitvaarten. Het 
bedieningsgemak laat ook te wensen over. 
Daarom heeft de kerkenraad besloten 
hierop actie te ondernemen. 
 
De kerkenraad is begonnen met het laten 
opstellen van een pakket van eisen samen 
met technische mensen op basis van o.a. 
ervaringen van predikanten, 
begrafenisondernemers, onze mensen van 
beeld en geluid en “klachten” van 
gemeenteleden over de verstaanbaarheid 

van online diensten. Omdat er grote 
bedragen mee gemoeid zijn, is gekeken 
hoe de bestaande apparatuur zo goed 
mogelijk ingepast kan worden. Alles bij 
elkaar heeft dat een behoorlijke tijd 
geduurd, en uiteindelijk is daar een 
kostenplaatje uitgerold van de -reeds 
gepubliceerde - € 20.000.   
 
Na wikken en wegen hebben de 
kerkrentmeesters besloten daarvan de 
helft uit de bestaande middelen te kunnen 
bijdragen en de rest wordt, zoals bekend, 
door collecten en acties door de 
gemeenteleden zelf bij elkaar gesprokkeld, 
zoals met de markt op 3 september.  
We krijgen in elk geval een extra camera 
en extra microfoons voor zang en muziek. 
Ook de presentatiemogelijkheden tijdens 
of buiten de eredienst worden vergroot. 
Denk aan foto’s en filmpjes vanaf het 
internet (streamen). Ook belangrijk is dat 
de bediening wordt vereenvoudigd en bij 
elkaar wordt gebracht op één 
bedieningspaneel.  
 
Al met al een heleboel zaken die uw 
kerkrentmeesters moeten begeleiden en 
financieel bewaken. Iedereen gaat hiervan 
profiteren. 
Uw financiële bijdrage is altijd welkom. 
Ook willen we er in dit verband nog eens 
op wijzen dat een financiële bijdrage op 
rekening van de Protestantse Gemeente 
Eefde NL02 RABO 0322 3025 01, ook als u 
daar een specifieke bestemming aan geeft 
(bijvoorbeeld in dit geval Beeld en Geluid), 
aftrekbaar is als gift voor de belasting 
wanneer u aan de voorwaarden van de 
belastingdienst voldoet.  
Mocht u vragen hebben over deze zaken: 
de kerkrentmeesters zijn te allen tijde 
beschikbaar voor een afspraak. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Evert Brouwer, waarnemend voorzitter  
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De Kerkmarkt op 3 september op 

het Kerkplein in Eefde. 

Op zaterdag 3 september van 10-16 uur is er 
van alles te doen op het Triverseplein. Er zijn 
boeken, puzzels, grammofoonplaten, Cd’s en 
Dvd’s te koop. Daarnaast bloemen en planten 
van het seizoen. Voor €15,- kunt u de spullen 
die u kwijt wilt vanuit de kofferbak van uw 
auto verkopen. De opbrengst mag u houden, 
maar natuurlijk kunt u die ook doneren aan 
Beeld en Geluid. Dan krijgt u de €15,- terug. 
 

 
 
Er is te eten en te drinken, muziek van een 
dweilorkest, liedjes op de piano, een 
springkussen, kortom dorpse gezelligheid.  
We houden deze markt om geld in te zamelen 
voor de innovatie van Beeld en Geluid in de 
Ontmoetingskerk.  
 

Wat kunt u doen om de markt een succes te 
maken? 
 
We hebben veel spullen nodig om te 
verkopen. We vragen u in uw huis rond te 
kijken wat u zou kunnen aanbieden aan de 
Kerkmarkt. Welke boeken gaat u niet meer 
lezen? Welke muziek gaat u nooit meer 
draaien? Welke tuinplanten zijn te groot en 
knappen op als u er een stuk afhaalt en in een 
pot stopt? Heeft u nog iets liggen wat u wel 
wilt afstaan? Wilt u iets bakken om bij de 
koffie te serveren op 3 september?  
Breng het naar de kerk! 
 
Om iets voor de markt af te geven kunt u in de 
kerk terecht ’s middags op woensdag 31 
augustus en op donderdag 1 september. Verse 
producten graag op vrijdag 2 september  
’s middags tussen 14 en 17 uur.  
 
Als het nodig is kunnen we spullen bij u thuis 
ophalen. U kunt daarvoor bellen of mailen 
naar Ymte Groeneveld, 06 24966473, 
ymtegroeneveld@kpnmail.nl of Johan Zoerink, 
06 12658924, johanzoerink@xs4all.nl. 
 
 
De werkgroep Beeld en Geluid 

 

 

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m  15 augustus 2022 
Ingekomen: 

Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw T. Visser – Cnossen  

 

Vertrokken: 

Zutphenseweg 96 7211 EE: mevrouw A. Grootentraast 
 

 

 Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht. 

email: ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl  , tel 0575 511819  
 

       Gert Kale,  ledenadministrateur 
 

mailto:ymtegroeneveld@kpnmail.nl
mailto:johanzoerink@xs4all.nl
mailto:ledenadministratie@ontmoetingskerk-eefde.nl
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Publicatie 
Nadat ds Dick van Doorn deze zomer bekend had gemaakt dat hij het voorgaan in de 
diensten in Eefde ging beëindigen, is de gedachte ontstaan om zijn laatste drie diensten, het 
drieluik over ‘Weg van huis -  Brood/voedsel voor onderweg - Weer thuis’  te bundelen in 
een boekje. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt, maar of we het halen om het vóór 3 
september verkoop-klaar te hebben is nu nog onzeker. In elk geval is het zeer de moeite 
waard om de wijze woorden daarin te lezen en te herlezen. Bovendien gaat de netto 
opbrengst van de verkoop naar de aanpassing van de Beeld en Geluid-apparatuur. Dus ga 
maar alvast sparen! 

    
   
 

       

 

 

Een woord van vier letters… 
 

Een tijd geleden hadden we in Nederland 
een verhalenkaravaan van het  - toen nog - 
Nederlands Bjbelgenootschap.  

De karavaan reisde in een oude Engelse 
dubbeldekkerbus door heel Nederland en 
stopte op school-, kerk- en stadspleinen. 
Aan boord een verhalenverteller die ver-
halen uit de Bijbel vertelde aan wie maar 
wilde luisteren. 

 

Zou er nu nog iemand geïnteresseerd zijn, 
behalve kleine kinderen dan, om te komen 
luisteren naar verhalen? Hebben we nog 
tijd en aandacht? Worden we niet al te 
snel afgeleid door wat we allemaal nog 
moeten, de volgende afspraak, de bood-
schappen, werk dat af moet, het zoveelste 
appje? De zondagse preek, dat kan nog 
net, maar na 20 minuten moet dominee 
het wel voor gezien houden en dan hoop 

je maar dat hij of zij een goed verhaal 
heeft… 

 

Ook wordt beweerd dat Nederland 
‘ontleest’, d.w.z. steeds minder jonge 
mensen lezen een boek. En dat zal voor de 
bijbel dus ook gelden. Wie kent straks de 
verhalen nog, wie kent dan nog de oor-
sprong en de betekenis van uitdrukkingen 
als ‘door het oog van de naald gaan’, ‘zo 
arm als Job’, of ‘als een roepende in de 
woestijn’? Wie kan straks nog kruiswoord-
puzzels oplossen als er gevraagd wordt 
naar een ‘zoon van Jacob’, of een ‘bijbelse 
priester?’ Zelfs de deelnemers aan het 
slimste mensenspel weten vaak juist de 
antwoorden op deze vragen niet en de 
bijbel komt ook niet vaak voor in quiz 
programma’s. 

 

DIVERSE BERICHTEN 
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De tv heeft de rol van moderne verhalen-
verteller overgenomen. We volgen de 
soaps en series en beleven zo de meestal 
uitvergrote gebeurtenissen mee van 
mensen van deze tijd, vol drama en vaak 
goedkoop sentiment. En in de meeste 
gevallen gaat het nergens over. 

 

In de tijd van de bijbel was er geen tv, op 
een enkeling na konden de mensen niet 
eens lezen en schrijven. Maar ze konden 
wel verhalen vertellen en dat gebeurde 
dan ook de hele tijd. En altijd waren en 
wel toehoorders, het was immers dé 
entertainment van die tijd.  

Soms ontstonden er nieuwe verhalen, 
maar vaak waren het verhalen die al 
eeuwenlang werden doorverteld. De 
verteller gaf er wel zijn eigen accent aan: 
mensen die vonden dat juist nu dat ene 
aspect nadruk moest krijgen, al naar de 
omstandigheden. Zo werden het door-
leefde verhalen, vol levenservaring en 
wijsheid. Je kon er iets uit leren, ook al 
was dat lang niet altijd bewust. Pas veel 
later werden de verhalen opgeschreven en 
ontstonden de Boeken van Wijsheid, zoals 
de bijbel.  

Maar vervolgens zijn wij met die bijbel aan 
de haal gegaan: teksten werden uit hun 
verband gerukt en ge/misbruikt ter 
rechtvaardiging van het eigen handelen en 
de eigen waarheid. 

 

Wie ooit een Joods Leerhuis heeft bezocht 
weet, dat de rabbijnen door alle eeuwen 
heen tot op de dag van vandaag de 
bijbelteksten bestuderen, er hun eigen 
mogelijke interpretatie aan geven, die dan 
vervolgens weer door alle anderen  

bediscussieerd wordt. Aan dit lernen komt 
nooit een einde: er is niet één waarheid en 
niemand heeft die in pacht. Geloven is een 
werkwoord, niet een genoegzaam 
achterover leunen, je moet je ervoor 
blijven inspannen! 

 

Jezus was ook een verhalenverteller en 
zijn publiek luisterde ademloos. Verhalen 
waarin hij de relatie tussen God en de 
mensen duidelijk maakte. Een god die 
naar mensen uitziet, zoals ook wij naar 
God mogen uitzien. In kruiswoordpuzzels 
wordt nooit naar God gevraagd: hoe zou je 
ook een omschrijving moeten geven? 
Onnoembare, Eeuwige, Getrouwe, 
Aanwezige, Allerhoogste, Vader, Levende, 
Enige?  

Ja, misschien met die 4 leters JHWH - Ik zal 
(er) zijn - maar in kruiswoordpuzzels 
worden nooit Hebreeuwse letters 
gebruikt…Moge het verhaal echter 
doorgaan! 

 

Met dank gebaseerd op een Blikvanger uit 
het kerkblad Ontmoeting 

 

 

Maps Adriaanse 
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Van het Projectkoor Eefde 

 
10 september om half tien gaan 75 zanglustigen van start om 
het Stabat Mater van Karl Jenkins in te studeren.  
Uit het hele land komen enthousiastelingen naar Eefde voor 
dit samenzijn. Sopranen, alten,  tenoren en bassen werken 
toe naar een concert. Onder leiding van Miriam Westgeest en 
Pianist J.J. Nuiver, om  17.00 uur start de uitvoering waar u 
van harte welkom bent. Het geheel duurt ongeveer 55 
minuten 
en is gratis toegankelijk. 
Projectkoor Eefde zet z’n. beste beentje voor om u te laten 
genieten van een mooi resultaat......Stabat Mater. 

 
 
                                                                                   Graag tot dan,   namens PKE, Gerda Kamphuis 
 
 
 

 

 

Za. 3 september  Zomermarkt bij de kerk voor Beeld en Geluid 

Zie de uitnodiging in vorig en in dit kerkvenster. 

Za/Zo 10/11 september Startweekend 

 

 

 

 

 

 

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):   

Protestantse Gemeente Eefde         NL02 RABO 0322 3025 01   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 

Collectemunten    NL12 RABO 0301 4160 87   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 

Diaconie, ook verjaardagsfonds  NL79 RABO 0322 3006 30   t.n.v.   Diaconie Protestantse Gemeente Eefde 

Kerkbalans    NL79 RABO 0373 7111 15   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 

Kerkvenster    NL51 INGB  0006 8605 91   t.n.v.   Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde 

Koffieconcerten    NL21 RABO 0386 7181 13   t.n.v.   Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde 

Diaconale hulp bij bijzondere noden  NL37 RABO 0322 365 309   t.n.v.   Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden 

 

 

          ACTIVITEITEN-AGENDA               september 2022 


