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KERKVENSTER april 2017
Pasen, liedjes zingen van bevrijding
In de joodse Paasliturgie nemen de Psalmen 113-118 een belangrijke plaats in. Daar wordt
ook naar verwezen in de evangeliën, wanneer er sprake van is dat er de lofzang gezongen
wordt. Zo horen we in Marcus 14: 26 ‘Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze
naar de Olijfberg.’
Het zijn liederen die Israël heeft gezongen de eeuwen door. Liederen die betrekking hebben
op de uittocht uit Egypte, op de ongedachte weg naar de vrijheid die zich aandiende. En telkens weer werd het lied aangeheven op al die momenten en in al die tijden dat er zo’n verlangen was naar vrijheid en een weg voorbij onderdrukking en geweld.
Dat gaat door tot op vandaag. Helpt zo’n lied? Nee, misschien is er geen direct resultaat. Het
lied aanheffen betekent wel dat je je voegt bij al die mensen die toch geloven dat de loop der
dingen geen geheel is van feiten waar je je maar bij hebt neer te leggen.
Je zingt dat oude lied mee, omdat je een kier naar verandering open wilt houden. Je gaat
staan in een beweging van stugge volhouders.
Karel Eykman heeft een bewerking gemaakt van Psalm 118, van fragmenten daarvan.
Hier de tekst uit de Nieuwe Bijbel Vertaling:
5. In mijn nood heb ik geroepen: ‘Heer!’ En de Heer antwoordde mij, hij gaf mij ruimte.
10. Alle volken hadden mij ingesloten ik weerstond ze met de naam van de Heer
11. ze sloten mij van alle kanten in ik weerstond ze met de naam van de Heer
19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid ik wil binnengaan om de Heer te loven.
Bij Eykman klinkt het dan zo:
Ze pakken me in aan alle kant.
Wat moeten ze toch van mij?
Ze konkelen en foezelen zonder verstand
en ik kan nergens bij.
Ik begrijp niets meer van alles hier,
dit wordt mij echt te veel.
Ik zit gevangen in dit systeem, dit grijpt mij naar de keel.
En juist, toen het er zo uitzichtloos voor stond
deed hij ons open en opende daarmee de deur
naar de uittocht, naar onze oorsprong
de poorten naar vrijheid van willekeur.
Kom dan maar uitgelaten, vrijgelaten naar het gebied
waar je op adem mag komen na alle verdriet.
(Bron: Karel Eykman, Een knipoog van u zou al helpen, Meinema/Kwintessens, 2013)

ds. Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

datum en tijd

2 april 2017
10.00 uur

voorganger

Ds. S. Sluis, Zutphen

bijzonderheden

Veertigdagentijd 5

kleur

paars

diaconale
collecte

Steun jongeren in ZuidAfrika

9 april 2017
10.00 uur

13 april 2017
19.30 uur
ds. D. Bargerbos
ds. D. van Doorn, Almen
Gorssel/Epse
Witte donderdag, HA
Palmzondag
N.B. dienst in Epse
paars

wit

Steun gehandicapten in
Myanmar

St. Ecologisch Landbouwproject Ghana

2e collecte

Beeld en Geluid

Plaatselijk Kerkenwerk

Oikocredit

auto
ophaaldienst

R. Simonis Verhoeff
Tel. 511756

H. Slurink
Tel.515446

H. Slurink
Tel. 515446

datum en tijd

14 april 2017
19.30 uur

15 april 2017
20.30 uur

16 april 2017
10.00 uur

voorganger

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

bijzonderheden

Goede vrijdag

Paaswake, avondmaal
[lopende vorm]

Pasen

kleur

wit

wit

wit

diaconale
collecte

geen collecte

Plaatselijke Diaconaat

Landelijk Jeugdwerk
JOP

Plaatselijk Pastoraat

Kerkelijk Quotum

J.L. Bosma
Tel. 06-44500157

H van ’t Veld
Tel. 540394

2e collecte
auto
ophaaldienst

J. Brummelman
tel.540224

23 april 2017
10.00 uur
ds. G. v.d. Brug
Zutphen

30 april 2017
10.00 uur

kleur

wit

wit

diaconale
collecte

Europa Kinderhulp

2e collecte

Kerkmuziek wereldwijd

Kerkinterieur

auto
ophaaldienst

W. Volkers
Tel. 512610

E. van Zeijts
Tel. 511516

datum en tijd
voorganger

ds. A. Broekhuis

bijzonderheden

GOVOS Bolivia

Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30
uur op zaterdag

kinderoppas

Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
maandagmiddag 10 april 2017 om 14.30 uur in het restaurant van het
Spijk een Viering op weg naar Pasen
Voorgangers pastores dames R. Rijk en R. van Veen.
Iedereen van harte welkom!
Koffie/thee drinken na afloop.
iedereen welkom is.

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
zaterdag 8 april 2017
zaterdag 13 april 2017
zaterdag 22 april 2017

mevrouw. R. van Veen
mevrouw. L. Versluis (Witte Donderdag)
mevrouw. R. Rijk

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
donderdag 06 april 2017
ds. W. Stolte
donderdag 13 april 2017
ds. S.A. Meijer
Witte Donderdag
donderdag 20 april 2017
pastor mevrouw G. Pols
donderdag 27 april 2017
ds. I. Builtjes-Faber
Koningsdag

Radio Kerkplein
Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).
Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.
De programma’s zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl
Zondag 2 april 2017
Gesprek van de zondag door David Nijhuis.
De kerkdienst komt van de Christelijk Gereformeerde/Geref. Kerk vrijgemaakt
Zondag 9 april 2017
Gesprek van de zondag met ds. Liesbeth Burger over de halve mantel van Martinus onder
de titel: 40 tinten rood. De kerkdienst komt van het Leger des Heils. Luitenants Morten en
Joyce Andersen.
Zondag 16 april 2017
Gesprek van de zondag: Uit het Paasoratorium van Marijke de Bruijne luisteren we naar liederen voor Goede Vrijdag, de Paasnacht en de Paasmorgen, afgewisseld met gesproken
teksten.
De kerkdienst komt van de R.K. parochie Vorden. Diaken Theo ten Bruin.
Zondag 23 april 2017
Gesprek van de zondag met Henk Jan Hulleman van de Oranjevereniging te Warnsveld.
De kerkdienst komt van de Protestantse gemeente Warnsveld/Leesten.
Zondag 30 april 2017
Gesprek van de zondag met Helga Dashorst over haar deelname aan de actie Alpe d’Huez
van het KWF en over haar werk als oncologieverpleegkundige.
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente te Zutphen. Ds. D. van Alphen.
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DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
De Viering van Witte Donderdag (13 april) is in onze gemeente weggevallen. Er bleek helaas
in de afgelopen jaren een te geringe deelname om deze dienst nog langer zelfstandig te blijven vieren.
We zijn verheugd dat we samen met de gemeente Gorssel/Epse de Witte Donderdag dienst
van Schrift en Tafel vieren. Onze gemeente is met een diaken vertegenwoordigd om zo ook
ambtelijk en dus zichtbaar onze betrokkenheid vorm te geven.
De dienst in de kerk van Epse, Lochemseweg, begint om 19.30 uur.
Ds. D. Bargerbos is de voorganger.
Er wordt een mogelijkheid van vervoer aangeboden. Zie elders in het kerkblad. Zie blz. 2,
Hans Slurink.
In de dienst van Goede Vrijdag op 14 april wordt het lijdens-evangelie gereciteerd. Reciteren
is een vorm van spreken die tussen zingen en spreken in zit. Drie stemmen vertellen het lijdensverhaal volgens Johannes; Gert Kale en Wijtse Doevendans en ik zorgen voor de rolverdeling.
Paaswake zaterdag 15 april: De Paaswake is een dienst waarin de gedachtenis van de doop
ook aandacht kan krijgen. De doop is een beeld voor de weg die een mens in ‘Christus’
Geest kan gaan, telkens weer van dood naar leven, van wanhoop naar verwachting.
We vieren de Maaltijd van de Heer ofwel eucharistie in een kring. Wie zitten wil kan natuurlijk
gaan zitten. Juist in deze dienst vieren we dat gebrokenheid en dienst tot het bittere einde de
enige weg is naar leven en geluk en vrede. Zelfhandhaving en overweldiging leiden tot de
dood.
In deze dienst is Broer de Boer de organist en hij heeft gezorgd voor een muzikant: Anita
Berrier die met dwarsfluit zorgt voor een extra feestelijke bijdrage aan de liturgisch rijke
Paaswake dienst.
Paasmorgen 16 april: De Cantorij werkt mee aan deze dienst. We vieren het licht en leven
dat ons in Christus wordt gegeven. Hij roept ons bij name weg uit alle doodsheid. De weg ligt
open naar nieuw leven midden in alles wat vergeefs is in ons bestaan. Pasen is steeds weer
ons te binnen brengen dat uit het oude iets nieuws kan voortkomen. Ons leven is nooit dicht
of afgesloten. We kunnen anders. Morgen kan het zo anders zijn. Echt!
Ik wens u mede namens mijn vrouw Wieke gezegende Paasdagen.
ds. Arie Broekhuis

Paasontbijt
16 april 2017
We zetten onze traditie voort en nodigen u
van harte uit voor het paasontbijt.
Op paasochtend beginnen we om half negen met het ontbijt.
Wij zorgen dat de tafels gedekt zijn en dan kunt u uw eitje komen
tikken. Van harte WELKOM!
Opgave graag voor 11 april bij Gerda Kamphuis, tel. 0575511232
Bij Toos van ’t Veld, tel. 0575540394 ToosenHans2@hotmail.com
of bij Jannie Zoerink, janniezoerink@xs4all.nl
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
2 april:

Joke Hogekamp, Klaske Santema en Hannie Doevendans.

9 april:

Annie de Boer, Bea Vrouwerff en Jan Bosma

16 april:

Jannie Dijkerman, Jan en Truus Brummelman.

23 april:

Alie Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort.

30 april:

Toos van Helden, Tinie Dijkman en Rikie Poelert

7 mei:

Hans en Toos van ’t Veld en Diny Pasman.

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te
zijn. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Denk aan het volgende:
- lampen uit in de kerk en vitrinekast
- koffie apparaten uit
- sleutel doorgeven aan de volgende groep
Greet Tollenaar, tel. 540861
MEELEVEN

Thuis
Weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis:
 de heer R. Siersema, Korenbloemweg
 mevrouw Th. Zuidam-van Hulsbergen, Raadhuisstraat
 de heer B. van Zeijts, Zuivelhof

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
In het Gelre ziekenhuis Apeldoorn verblijft:
 De heer. A. Bessels, Beekweide

Overleden
Zeist: 19 mei 1924 Gerritje Antje Doeser- Koudijs
Overleden Eefde 7 maart 2017
Psalm 23
Bijna 60 jaar geleden verhuisde mevrouw Doeser, Gerrie, samen met
haar man en 3 zonen naar de Jolinkweg in Eefde. Coen haar man had
werk gevonden bij de melkfabriek.
Het was nogal wennen, nieuwe omgeving, nieuwe buren en een andere
kerk. Het ‘Witte Kerkje’ waar zij en haar man zich al spoedig thuis voelden en zo hun eigen plekje ontdekten. Gerrie was overdag veel alleen, zij
vulde haar tijd met het huishouden en wat er al zo bij kwam kijken.
Zorgzaam terzijde gestaan door haar man. De drie zonen verlieten het
ouderlijk huis om elders te studeren, en werken. Toen Coen haar man in mei 1990 overleed
ontstond er voor Gerrie een heel nieuwe situatie. Niet meer overleggen, alleen alles regelen,
boodschappen doen, zorgen voor de administratie, kortom dat was zij helemaal niet gewend.
En dat was ook een grote zorg voor de drie zonen, hoe doet moeder dat. Maar zij herstelde
zich, en maakte zich haar eigen leven eigen.
Wetende en vertrouwend op haar Heer, dat gaf haar kracht en steun.
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De Heer is mijn Herder, dat werd de leidraad de rode draad in haar leven. Daar putte zij
troost uit, mede geholpen door de kring van lieve mensen om haar heen van uit de kerk.
Langzaam maar zeker ging zij op zoek naar nieuwe contacten, bezigheden, voorheen samen
met haar man pakte zij het weer op. Postzegels sorteren, knutselen voor de kerk bazar, lectuur verzamelen en verzenden voor Indonesië.
Toen de mogelijkheid om naar Het Spijk te verhuizen zich voordeed, greep zij dit met beide
handen aan. Kleiner wonen en geen tuin meer. Hoe mooi de bloemen ook waren, maar alleen kijken was voor haar ook genieten. Groot verdriet was er over het overlijden van haar
achterkleinkind, wat zij niet onder woorden kon brengen, maar waar zij steun vond in Ps. 23
en lieve mensen. Lieve naasten om haar heen,
In de laatste periode van haar leven, verhuisde Gerrie naar de Spijkhoeve. Op haar eigen
plekje in het Spijk kon de zorg rondom haar niet goed genoeg meer worden gegeven. Een
nieuwe plek, nieuwe mensen om je heen. Je volledig vertrouwen op de naaste, de mensen
die je helpen. Het zelf niet meer kunnen!
Diepe dalen zijn er geweest, zorgen om haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Maar altijd de bemoediging en troost, De Heer is mijn Herder en mede door de liefde van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen van haar, lieve naasten om haar heen. Heeft zij Gerrie
op haar eigen wijze laten zien, hoe Geloof Hoop en Liefde geborgenheid haar hele leven tot
steun zijn geweest
Correspondentieadres: Fam. R. Doeser, Wilsonstraat 71, 2131 PM Hoofddorp
Rie Roebers
3 januari 1923 Gorssel - 27 februari 2017
Op de rouwkaart staat: Toch nog onverwacht is onze nicht in de gezegende leeftijd van 94 jaar overleden, Johanna Vreeman.
Joop enige dochter van Jan Vreeman en Anne de Jager groeide op in
Gorssel/Joppe in de nabijheid van het landgoed Het Amelte.
Na de lagere school gaat Joop naar de HBS in Zutphen. Waar zij na
het behalen van haar diploma, meteen werk vond bij de PTT als lokettiste. Na de oorlog vervolgde zij haar loopbaan bij de PTT in Utrecht.
In de begintijd vond zij onderdak bij een kinderloos echtpaar, dat haar
liefdevol opnam in hun gezinnetje. Elk weekeind reisde Joop naar haar ouders, die inmiddels
in Eefde woonden. Na het overlijden van haar moeder ging vader Vreeman bij zijn dochter in
Utrecht wonen. Joop had inmiddels een flatje (een piep klein flatje)! gekocht.
Na haar pensionering zijn Joop en haar vader weer naar Eefde verhuisd, zij vonden woonruimte in de flat aan de Ensinkweg.
Joop is in haar hele leven dienstbaar geweest, bij de PTT, zorgen voor haar ouders, niets
was haar te veel. Eerst de ander dan zijzelf. En al de jaren liepen de woorden uit Psalm 23
met haar mee, de Heer is mijn Herder, woorden die niet uitgesproken werden, maar voor
haar een zeker weten was. De laatste jaren sukkelde zij met haar gezondheid, ziekenhuis,
verpleeghuis, het wisselde steeds. Het werd duidelijk dat zij meer verzorging nodig had, zo
verhuisde zij naar De Borkel. Een nieuwe woonsituatie, zij genoot van de mensen om haar
heen.
Van het voorlezen uit Oud Achterhoeks boeren leven (het lezen ging niet zoo goed meer)
van de lieve buren, de fam. Van zomaar een gesprek, belangstellend vragen, meedenken
een bemoedigend knikje, een glimlach.
Op haar lange weg 94 jaren geleefd, vol vertrouwen, wist zij, wat er ook gebeurd hoe moeilijk
ook, waar ik ook ben God is mijn Herder mijn Vertrooster. De Herder die je bij jou naam
noemt Johanna.
Correspondentieadres: B. Harkink, Kloosterweg, 7245 AJ Laren
Rie Roebers
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Op 17 februari is in de leeftijd van 94 jaar overleden
Johanna Hendrika van Zeijts-Muilerman, Anneke.
Zij overleed in Zutphen, waar ze de laatste fase van haar leven verbleef op de Lunette, de verpleeghuisafdeling. Ze woonde na haar
verhuizing uit Eefde op De Borkel.
Ze was een kordate vrouw, direct in haar contact met anderen, en
gezegend met opgewektheid en humor. Het was altijd plezierig haar
te ontmoeten, wars als zij was van overbodige uitweidingen. Ze was
altijd ter zake, to the point in huidig Nederlands.
In Eefde leefden zij en haar man Jan van harte mee met de gemeente. Ze bezochten trouw
de kerkdienst.
Haar zoon Marius hield een mooie gedachtenis gekruid met weemoed, geestigheid en warme herinneringen en nam naast eigen ervaringen ook de ervaringen mee van zijn broer
Johannes in kleurrijke verhalen. Kleindochter Maartje voegde haar herinneringen toe met
verhalen over logeerpartijen en oma’s trots op wat haar kleinkinderen bereikt hadden.
Duidelijk was dat opa en oma Van Zeijts tijd en energie besteed hadden aan hun kleinkinderen en dat dit alles een mooie terugblik biedt en dankbaarheid die de kleinkinderen om
hun grootouders bijblijft.
In de afscheidsdienst lazen we net als bij de uitvaart van vader en opa Jan van Zeijts de
trouwtekst Psalm 37:5; ’Vertrouw op Hem en Hij zal het doen’. Vertrouwen op de Eeuwige
sluit in dat je dan ook zelf de weg wilt gaan van vertrouwen koesteren en trouw zijn aan wat
dient tot onderling geluk en vrede om je heen.
De dienst vond plaats in crematorium Steenbrugge te Diepenveen, haar geboorteplaats.
Correspondentieadres: Familie M. van Zeijts, Daam Fockemalaan 64, 3818 KG Amersfoort
Op 2 maart is in de leeftijd van 60 jaar overleden Joke (haar doopnamen: Johanna Catherina) Snellenberg-Waanders, Schoolstraat.
In een korte tijdsspanne werden Joke en wie haar lief waren geconfronteerd met een diagnose die het ergste deed vermoeden. In een
bestek van enkele maanden moest het afscheid van elkaar onder
ogen worden gezien. Dilemma’s dienden zich aan, en voor het zover
kwam overleed Joke.
In een door velen uit ons dorp bezochte samenkomst op 7 maart in
de Omarming hebben we afscheid genomen van Joke en zijn er
woorden gezegd vanuit haar familiekring door dochter Karian. We luisterden naar saxofoonmuziek van Hannah. We hoorden uit de mond van Karian de dankbaarheid om wie Joke was
in haar gezin en familie. Een vrouw die zichzelf wegcijferde en altijd voor anderen klaar
stond, attent in het sturen van kaarten om te delen in vreugde en zorg aan velen in familie en
dorp. Trouw in haar zorg voor haar eigen moeder en haar schoonmoeder. En dat alles naast
de winkel die zo’n beslag op het leven van het gezin legde. Schaarse vrije tijd en daarin dan
nog in de weer voor de motorsport hobby van zoon Geert.
Het is heel zuur voor Bertus en natuurlijk ook de kinderen dat zij niet, of slechts zo kort, samen hebben kunnen genieten van de nieuwe woning aan de Schoolstraat.
Namens onze gemeente mocht ik ook spreken en dat stemt dankbaar. We hoorden Psalm 1
in een bewerking van Gabriël Smit.
Maar de weg van hen die
goed doen en vol aandacht zijn
voor wat anderen leven,
blijft voor altijd getekend
in het hart van de tijd.
(Psalm 1 – bron: Gabriël Smit, Gedichten, 1975)
Correspondentieadres: L. Snellenberg, Schoolstraat 44, 7122 BC Eefde
ds. Arie Broekhuis
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Komen en gaan – mutaties t/m 21 maart 2017
Verhuisd binnen de gemeente:
 Ensinkweg 22 7211 CK: mevrouw A.P. de Pater-Overbeeke, naar Zutphenseweg 244,
7211 EX.
Uitgeschreven:
 Julianalaan 35, 7211 GS: de heer K.H.J. Hammers.
 Hoofdstraat 61b, 7213 CS, Gorssel: mevrouw A. Voskamp - Onstenk.
 Spoorhof 10, 7211 BH: mevrouw B. Leussink.
 Beekweide 1, 7211 CL: de heer en mevrouw H. Goudswaard - Lodder.
 Zutphenseweg 86 7211 EE: mevrouw M. van Amersfoort.
 Korenbloemweg 17, 7211 DN: de heer M. Lok.
 Rustoordlaan 14, 7211 AX: de heer en mevrouw W. Koerts - Hendriks.
 Meijerinkstraat 12, 7211 AE: de heer F.J. de Jong.
 Almenseweg 6, 7211 ME: mevrouw M.C.C.A. Slot.
 Scheuterdijk 11 7211 ER: mevrouw A.M.H. Harbers - Rasing.
 Mettrayweg 25, 7211 LC: mevrouw R. Polman.
 Kokstraat 23, 7211 AN: mevrouw R.D. Tichelman.
 Rustoordlaan 31b, 7211 AV: de heer en mevrouw W. Rakhorst - Martens.
Overgeschreven naar woonplaats (voorkeurlidmaatschap opgeheven):
 Koestraat 16, 8131 NR, Wijhe: mevrouw R Zoerink.
 Pieter Bothstraat 305, 7212 HM, Deventer: mevrouw J. Niemeijer.
 Torenstraat 3, 7218 BC, Almen: de heer en mevrouw H.J. Borkink - Addink.
Vertrokken:
 Zutphenseweg 168, 7211 EH: de heer C.K.G. van Dijk.
 Kerklaan 13, 7211 BJ: de heer R.L.H. van Tooren en mevrouw K.G. van Scheijen.
Overleden:
 Op 12 februari 2017: mevrouw A. Nikkels - Dommerholt, Zutphenseweg 276, 7211 EX.
 Op 13 februari 2017: mevrouw M.P.E. Wolf - Verkerk, Beekweide 11, 7211 CL.
 Op 17 februari 2017: mevrouw J.H. van Zeijts - Muilerman, Hoofdstraat 61a, 7213 CS,
Gorssel.
 Op 27 februari 2017: mevrouw J. Vreeman, Hoofdstraat 61a, 7213 CS, Gorssel.
 Op 2 maart 2017: mevrouw J.C. Snellenberg - Waanders, Schoolstraat 44, 7211 BC.
 Op 7 maart 2017: mevrouw G. Doeser - Koudijs, Zutphenseweg 202a, 7211 EK.
 Op 14 maart 2017: mevrouw J.M. Derksen - Verschuur, Zutphenseweg 202, 7211 EK.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
G.J. Kale
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KERKENRAAD

Uit de (kleine) Kerkenraad
De Kerkenraad kwam bijeen op woensdag
15 maart 2017. Nu Maps Adriaanse na vele jaren haar werk als notulist heeft beëindigd en we ondanks intensieve werving
nog geen nieuwe notulist hebben gevonden worden de notulen per keer behartigd
door een van de ambtsdragers.
Wat is er door te geven wat voor u interessant is?
Een vast onderdeel is de bezinning aan
het begin van de vergadering. Een van de
Kerkenraadsleden heeft dan de beurt. We
spraken n.a.v. het voorstel vanuit de
Tweede Kamer en ondersteund door een
eigen voorstel van de minister van VWS
om de huidige wet (voor het gemak omschreven als: euthanasie bij uitzichtloos
lijden) te verbreden dan wel te wijzigen. Er
zijn velen die hun leven voltooid achten,
naar hun levenseinde verlangen zonder
dat er sprake is van uitzichtloos (fysiek) lijden. We verkenden het begrip ‘voltooid leven’ en deelden onze verlegenheid en
stelden elkaar vooral vragen. Boeiend en
samenbindend was het om zo als Kerkenraad na te denken over ethische vragen.
We hebben als gemeente van het Nederlands Bijbelgenootschap een Groene Bijbel ontvangen.
Tot haar grote spijt laat het NBG weten dat
het plan om voor deze Bijbel gebruik te
maken van papier van oude Bijbels (vertaling 1951) jammerlijk is mislukt. Dat neemt
niet weg dat de Groene Bijbel de moeite
waard is om in te zien. Ter inzage in de
hal en bij het voorbedenboek.
Een belangrijk deel van de avond werd
besteed aan de consideraties van de
Kerkorde voorstellen in het kader van het
rapport Kerk 2025 dat enige tijd geleden
door de Generale Synode van onze kerk is
aanvaard. Nu lagen er voorstellen op de
tafel voor de verandering van de Kerkorde
in de lijn van wat dit rapport allemaal op de
schop neemt. En dat liegt er niet om.
We hebben uitgebreid de tijd genomen om
de voorstellen te bespreken. Dankzij een
notitie van ds. R. Heins en een kerkenraadslid uit de Protestantse Gemeente
Zutphen, hadden we een mooi overzicht.
Uw predikant had daarnaast informatie
verstrekt op papier, waaruit duidelijk moest

worden welke keuzes er gemaakt kunnen
worden en wat er op het spel staat.
De strekking van Kerk 2025 is dat de kerkelijke organisatie vereenvoudigd moet.
Het kost veel moeite Classis-besturen
samen te stellen en dat geldt ook voor de
Generale Synode. Gemeenten worden
kleiner in zielental en dat vraagt om
samenwerking en samenvoeging.
We hebben instemmende en kritische opmerkingen geplaatst bij de voorstellen en
deze zijn naar de scriba van de Classis
Achterhoek-Oost doorgegeven. De bespreking van alle antwoorden uit de Classis vindt in april plaats. Het is de bedoeling
dat reeds per 2018 de veranderingen zullen worden doorgevoerd. Hieronder onze
reactie.
De Kerkenraad stemt in met de reductie
van 75 Classes naar 11 Classes. Directe
afvaardiging behoort daarmee tot het verleden. We merkten op:
We stemmen daarmee in op voorwaarde
dat bij deze verkiezing van ambtsdragers
voor de classicale vergadering er recht
gedaan wordt aan de pluriformiteit van geloven en gemeenteleven in onze nieuwe
Classis.
Er is in de voorstellen grote aandacht voor
een nieuwe predikantenfunctie in onze
kerk. U herinnert zich misschien de ophef
rond de naam van deze nieuwe predikant.
Moet deze bisschop heten of regiopredikant? Het is geworden: Classispredikant.
In feite keert daarmee de oude Provinciale
Kerkvergadering predikant weer terug zoals die bekend was vanuit de Ned. Hervormde Kerk voor de fusie tot PKN in
2004. Deze Classispredikant krijgt nogal
wat taken en verantwoordelijkheden op
zijn bordje. Daarover:
We kunnen niet instemmen met de sleutelrol van de classispredikant. De Kerkenraad meent dat de taak van deze classispredikant veel te omvattend is en te zwaar
(1x per 4 jaar een contact met elke gemeente en elke predikant èn ook nog hier
en daar de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers bezoeken
naast al het andere bestuurlijke werk) om
door één persoon verantwoord gedaan te
kunnen worden.
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Is de instelling van een klankbordgroep
voor de classispredikant niet wenselijk?
De Kerkenraad wijst het af dat de classispredikant bevoegd is om zelfstandig ‘voorlopige maatregelen’ te nemen bijvoorbeeld
een tijdelijke schorsing). Dergelijke ‘voorlopige maatregelen’- op pag. 18 wordt immers van een ‘conflictsituatie’ gesprokendie ingrijpend zijn voor de betrokkene dienen naar onze overtuiging in samenspraak
genomen te worden. In dit geval in een beraad van een college voor de visitatie samen met de classispredikant. In het college van visitatie zijn immers ervaring en
deskundigheid t.a.v. hantering en oplossing van conflicten opgebouwd.
Daarnaast komen er Ringen van gemeenten. Nu de Classes als plaats van ontmoeting voor gemeenten gaan wegvallen is
bedacht om Ringen van gemeenten te
scheppen. Onze zorg is dat de Ring niet
moet uitmonden in een soort sociëteit, hoe
nuttig en gezellig ook. Zal er genoeg bereidheid zijn van gemeenten om er inhoudelijk ook echt iets van te maken?
De Kerkenraad heeft ermee ingestemd dat
de reguliere visitatie in de huidige vorm

wordt opgeheven. We krijgen als gemeente – idealiter!- 1x in de 4 jaar bezoek van
de Classispredikant en dat geldt ook voor
de predikanten. Dat lijkt ons wel heel optimistisch gedacht.
In conflictueuze situaties blijft de visitatie
uiteraard mogelijk en nodig en blijven de
colleges van visitatie hun diensten aanbieden.
Voorts is de Kerkenraad positief over de
vereenvoudiging van de regelgeving voor
samenwerking tussen gemeenten
(gemeenten kunnen bijvoorbeeld samen
een predikant beroepen en voor het overige zelfstandig blijven) en de mogelijkheid
tot vorming van huisgemeenten.
We bespraken het programma voor de
gemeenteavond van donderdag 30 maart.
De voorzitter sloot af met een Avondgebed
uit het dienstboek van onze kerk.
Om klokke 22.00 uur spoedden we ons
naar huis om de uitslagen van de Tweede
Kamerverkiezingen te gaan volgen.
ds. Arie Broekhuis (ad hoc notulist)

Een cadeau van het Nederlands Bijbel Genootschap.
Een paar weken geleden lag er een zwaar pak in mijn postvak. Het pak was bestemd voor
de Protestantse Gemeente Eefde. Het was een Bijbel.
Het is een Groene Bijbel. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze Groene Bijbel gemaakt zou worden van het papier van ingeleverde oude Bijbels. Uit heel Nederland werden
gedateerde bijbels ingeleverd. Toen bleek dat het oud papier niet geschikt is voor soepel,
dun bijbelpapier. Uiteindelijk werd nieuw papier gebruikt, bijna 2000 bladzijden in één bijbel.
Er staan foto´s in, persoonlijke verhalen over natuur en milieu, landkaarten en de apocriefe
boeken.
Maar vooral zijn bijbelteksten die een relatie hebben met ´groen leven´ gemarkeerd en uitgelicht, 1654 in getal, een weloverwogen selectie. Dit zijn teksten waarin wordt opgeroepen tot
een respectvolle omgang met mensen, maar ook met dieren en planten.
Er zijn drie thema´s te herkennen.
- Verwondering door bijvoorbeeld citaten van belangrijke denkers en door natuurfoto’s
waarin de schoonheid van de schepping bezongen wordt.
- Verdieping door artikelen die de thematiek van bijbel, geloof en duurzaamheid bijbeltheologisch uitwerken.
- Inspiratie door portretten van mensen die, gemotiveerd vanuit hun geloof, stappen zetten
op weg naar een duurzaam leven.
Deze bijbel is ook bedoeld als een handreiking om met anderen in gesprek te gaan, zodat de
verwondering, verdieping en inspiratie over de schepping breed gedeeld kunnen worden.
Onze nieuwe bijbel ligt op het tafeltje waarop ook het voorbedenboek ligt.
Ymte Groeneveld
Redactie:
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelde de Groene Bijbel gratis beschikbaar voor iedereen
die door de Bijbel geïnspireerd wil worden op het gebied van duurzaamheid. De bijbels zijn
inmiddels vergeven.
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COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
19 februari
€ 194,76
26 februari
€ 240,80
05 maart
€ 122,85
12 maart
€ 156,83
19 maart
€ 108,90

Kledingactie te Wierik
Hart voor Kinderen
Binnenlands Diaconaat: Steun Kinderen in de Glind
Voorjaarszending: Steun gezinnen in Guatemala
Wereld Diaconaat: Steun voor ouderen in Moldavië

Collectedoelen diaconie april 2017
Tot de Paasweek wordt er in de
40dagentijd elke zondag gecollecteerd
voor het werk van Kerk in Actie.
Het thema van Kerk in Actie dit jaar is:
Sterk en Dapper.
Sterk en dapper. Prachtige woorden.
Maar wanneer ben je dat? Ben je sterk
als je een school opricht in een sloppenwijk? Ben je dapper als je in een gammele boot de oversteek waagt naar een betere toekomst? Telt het ook als je van elke dag gewoon het beste probeert te maken? De 40-dagentijd is een bijzondere
tijd. We bezinnen ons en denken na over hoe moedig en krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Het brengt ons terug naar de essentie. Hoe sterk en dapper zijn wij
zelf? Of hebben wij juist een sterke vrouw of dappere man nodig? Iemand die ons de weg wijst,
begrip toont en liefde geeft. Om vol goede moed weer verder te gaan.
2 april
Werelddiaconaat - Steun jongeren in Zuid-Afrika
In de sloppenwijken van ZuidAfrika is het leven hard. Jongeren worden negatief beïnvloed door misbruik, criminaliteit en de aanwezigheid van
gangsters. In ‘Vrygrond’, een
sloppenwijk vlakbij Kaapstad,
heeft de stichting Sozo een
jeugdcafé geopend. Een veilige plek waar jongeren tussen
de 16 en 25 jaar toegang krijgen tot internet en leren hoe
ze online naar opleidingen, stagewerk of werk kunnen zoeken. Het café wordt gerund door een
echtpaar, dat voor sommige jongeren fungeert als rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze sterk
en dapper zijn. Dat is belangrijk voor hun beeldvorming en hun eigen toekomst.
9 april
Steun gehandicapten in Myanmar
In Myanmar, voorheen Birma,
hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks
toegang tot onderwijs, zorg en
werk.
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Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De organisatie TMLI werkte oorspronkelijk voor leprapatiënten,
maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. TMLI stimuleert hen met vakonderwijs of
microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. De organisatie probeert ook werkplekken te
creëren bij grotere bedrijven en biedt medisch zorg. Kinderen met een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo ondersteunt TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst.
Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dit op rekeningnummer NL89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het specifieke doel.
13 april
Witte Donderdag, dienst in Epse
Dit collectedoel is voor project Dream house.
Deze organisatie zorgt voor opvang van de vele kinderen die op straat leven in YogyakartaIndonesië.
Kinderen die de straat willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een
plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.
Dream house is opgezet door Komutitas Shine Indonesia in Jakarta in 1995. De organisatie
was oorspronkelijk christelijk maar werkt nu ook samen met mensen van andere religies. Kerk
in Actie steunt dit project
14 april

Goede Vrijdag, geen collecte

15 april
Stille Zaterdag, Plaatselijke Diaconaat
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de Diaconie. De Diaconie steunt de
Voedselbank in Zutphen en geeft jaarlijks een vast bedrag aan de ISBN, die namens de diaconieën van de voormalige gemeente Gorssel financiële steun geeft aan personen die op dat
moment vastgelopen zijn.
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL 79 RABO 0322 3006 30
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde.
16 april

Pasen, Landelijk Jeugdwerk JOP
Jongeren hebben recht op dit verhaal
“Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe, of wacht…
ging Hij toen niet dood?” “Dood is dood, hierna is het voorbij.”
Volgens Chantal, werkzaam bij JOP, de Jeugdorganisatie van
de Protestantse Kerk, is dit hoe veel jongeren tegen Pasen
aankijken. Chantal helpt kerken om de betekenis van Pasen
opnieuw uit te leggen aan jongeren. Ze weet hoe jongeren die
niets meer weten over geloven opeens geraakt kunnen worden
als ze de kracht van het paasverhaal wél ontdekken. Als opeens doordringt dat de liefde echt sterker is dan de dood, is dat
een doorbraak. JOP gelooft dat Jongeren het recht hebben om
de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die
hen liefheeft en er voor hen wil zijn.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL52 ABNA 0414 1414
15 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. JOP Paascollecte.

23 april
Europa Kinderhulp
Je gunt je kinderen toch het beste?
Helaas is ‘het beste’ verre van de realiteit voor bijna 400.000 kinderen in ons land. Zij staan
langs de zijlijn. Dingen die voor andere kinderen ‘gewoon’ zijn, zijn voor hen vaak niet weggelegd. Je verjaardag niet vieren of een schoolreisje overslaan omdat er geen geld voor is.
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Nooit eens een dagje uit kunnen, laat staan op vakantie. Geen gezellige kamer maar een matras op de grond. Het komt vaker voor dan u denkt.
Vandaag collecteren we voor deze kinderen, een collecte die van harte door de diaconie wordt
aanbevolen.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL78 RABO 0147 4006 27 t.n.v. Europa Kinderhulp.
30 april
GOVOS Bolivia
Opbrengst diaconale collecte van 30 april
2017 voor GOVOS
GOVOS is blij verrast, dat besloten is om de
opbrengst van de diaconale collecte van
zondag 30 april aan onze vereniging te
schenken. Voor een aantal van u klinkt de
naam GOVOS misschien nog wel bekend in
de oren, maar er zal ongetwijfeld ook een
groep zijn, die nog nooit van GOVOS heeft
gehoord. Wij willen dan ook graag van de
gelegenheid gebruik maken om ons voor te
stellen.
GOVOS staat voor Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking en is in 1980 opgericht.
We bestaan dus al 37 jaar. Wij zijn een vereniging, die werkt aan de bewustwording
van problemen in ontwikkelingslanden onder de bevolking van Gorssel en omgeving.
Daar hoort Eefde natuurlijk ook bij. Onze
vereniging heeft leden en donateurs.
Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij financieel een educatief centrum in twee arme
wijken in Cochabamba, de derde stad van
Bolivia, gelegen in een vallei van de Andes
met in totaal 800.000 inwoners. Op twee locaties worden elke werkdag in totaal ca. 70
jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar
opgevangen. Ze krijgen les en ook twee
maaltijden per dag. Het zijn kinderen van
arme ouders, die overdag moeten werken.
Als deze opvang niet zou bestaan, dan
zouden de ouders hun kinderen bij familie of
buren moeten achterlaten. In veel gevallen
worden kinderen ook alleen thuis achtergelaten, omdat het migranten zijn die geen
familie in de buurt hebben. Het blijft niet alleen bij de opvang van de jonge kinderen.
Ook krijgen dagelijks ca. 50 kinderen in de
basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang
in het centrum. Het houdt de kinderen ‘van
de straat’, want het gevaar van kleine criminaliteit, lijm snuiven en tienerzwangerschappen ligt op de loer. Ook worden er
door het centrum thema-avonden voor de
ouders georganiseerd bijv. over seksuele
voorlichting van hun kinderen, over het gevaar van het gebruik van drugs en over het
belang van het volgen van een studie of opleiding.

Het educatief centrum is voor haar bestaan
afhankelijk van de steun van GOVOS. Het
mooie is, dat één van onze werkgroepleden
van Boliviaanse afkomst is en regelmatig
naar Cochabamba gaat voor familiebezoek.
Zij neemt het geld van bijzondere giften
contant mee naar het centrum. Op deze
manier blijft er geen Euro ‘aan de strijkstok
hangen’. Door ons wordt goed gecontroleerd, waaraan het geld wordt uitgegeven.
De hoofdleidster van het centrum moet zich
dan ook voor elke gift verantwoorden. Ook
worden we halfjaarlijks op de hoogte gehouden van de vorderingen van de kinderen. Het is erg fijn, dat we al jaren kunnen
concluderen, dat het geld goed wordt besteed en dat de centra erg succesvol zijn.
Voor de kinderen en de ouders is het educatieve centrum dan ook een uitkomst.
Goed om te weten: Voor slechts € 8, - per
maand krijgt een kind elke dag opvang, les
en 2 maaltijden! Wat kun je dan veel doen
met een relatief klein bedrag. Dat is toch
geweldig!
We hopen, dat we nog heel lang enthousiast aan ons ‘Bolivia project’ kunnen werken. Eind 2015 zijn we actief gestart met het
werven van nieuwe donateurs bij zowel de
middenstand als bij privé personen. Dat
gaat gelukkig heel goed en we hebben ca.
50 nieuwe donateurs kunnen noteren.
Mocht het project u aanspreken, dan zouden we het geweldig vinden als u tijdens de
collecte aan ons zou willen denken. Misschien wilt u wel vaste donateur worden.
Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn!
Het gaat ons niet om de hoogte van het bedrag, maar om het meedoen. Ook met € 5, per jaar zijn wij heel erg blij. Reken maar uit,
hoeveel dagen een kind daarvan naar het
centrum kan. Mocht u buiten de collecte een
donatie willen geven, gebruik dan NL58
TRIO 0390 9979 43 t.n.v. GOVOS o.v.v.
Bolivia.
Wij zullen zorgen, dat op 30 april een stapeltje folders in de kerk komt te liggen. Het
foldertje is herkenbaar aan het schattige
meisje voorop de folder en de zin ‘Doe
mee’.
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Mocht u mee willen doen, dan kunt u het
gele deel van de folder invullen en aan Toos
van ’t Veld geven.
Voor verdere informatie verwijzen we graag
naar onze website www.govos.nl

Daarop kunt u ook leuke foto’s zien, zodat u
een indruk kunt krijgen van het centrum en
de kinderen. Namens onze werkgroep maar
vooral namens de kinderen willen wij u alvast hartelijk bedanken. Muchas gracias!

Monique Duyvestijn, Marja van Eden, Piet Looise en Hans Ebenau

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
2 april
Beeld en geluid
9 april
Plaatselijk Kerkenwerk
13 april: (witte donderdag) Epse (Oikocredit)
15 april: (stille zaterdag)
Plaatselijk Pastoraat
16 april: (eerste Paasdag) Kerkelijk Quotum
23 april:
Kerkmuziek wereldwijd
Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet altijd een predikant beschikbaar is.
Dat is het doel van het project ‘Kringgemeenten’. Kringgemeenten zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven zonder een eigen predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving.
De Protestantse Kerk ondersteunt deze kringgemeenten onder meer met liturgieen preekschetsen of met liederen om ‘voorgangers’ -kringgemeenteleden die regelmatig voorgaan in de eredienst- te helpen bij de voorbereiding van dienst en verkondiging.
Met deze collecte kunnen meer materialen ontwikkeld worden voor kringgemeenten. Ook steunen we met deze collecte organisaties in het buitenland die kerkmuziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba, dat zich inzet voor vernieuwing van de liturgie en het maken
van kerkmuziek met Cubaanse stijl en instrumenten.
30 april
Kerkinterieur
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
ADVERTENTIE.
De kerkrentmeesters bieden aan:
In verband met de vernieuwing van de geluidsinstallatie in onze kerk is er apparatuur overcompleet geworden.
Wij willen dit graag weggeven aan de liefhebbers onder ons die er wat mee kunnen.
Het bestaat uit:
- 2 luidspreker zuilen lang model muur bevestiging
- 1 luidspreker zuil kort model
idem
- 3 boxen 30x30 hout kleur
- 1 box
30x30 wit met volume knopje
- 1 Sony Disc dubbel recorder
- 1 Philips Video recorder
Al u interesse heeft in iets van dit dan graag even contact met de kerkrentmeesters Evert of
Wijtse.
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Informatie van uw Kerkrentmeesters
Laten we beginnen met het goede nieuws. De actie Kerkbalans 2017 heeft een goed resultaat
opgebracht. Op de gemeente avond krijgt u wat ruimere informatie. Uw toezeggingen zijn verwerkt in het systeem en wij zijn u allen dankbaar voor uw bijdrage. Samen kunnen we weer
verder.
Uw gift en de exploitatie van ons kerkgebouw met alles er omheen maken het mogelijk om alles
te kunnen blijven betalen.
De jaarcijfers 2015 en de begroting 2017 zijn door de Kerkenraad goedgekeurd.
De controlecommissie die dit jaar was uitgebreid in verband met de nodige wisseling heeft de
zaak grondig doorgespit. Wim van Helden, Piet Tollenaar en nu aangevuld met Jannie Zoerink
en Peter Lootsma, onze dank voor uw zorgvuldige werk. Wim heeft dit voor het laatst gedaan
en onze dank naar hem voor al die jaren is groot. Het drietal zal nog even doorgaan dit jaar.
Op de begroting van 2015 was een klein tekort voorzien maar al met al konden we met een
klein overschot de zaak afsluiten. Ook voor het jaar 2016 en dit jaar is er door de rentmeesters
rekening gehouden met een tekort mede omdat de inkomsten dalen (landelijke trend).
Ook vertrekken leden of overlijden leden.
Verder is er sinds zondag 19 maart iets veranderd in Beeld en Geluid.
Voorheen gingen de uitzendingen van onze diensten alleen via geluid de ether in, vanaf 19-032017 is er beeld bij gekomen. Dat wil zeggen dat wij een dienst uitzenden die live te volgen is
via het internet. Ook kunt u de dienst later bekijken op datzelfde internet.
Alles kunt u vinden op www.uitzendinggemist.nl
Onze oudere luisteraars die nu nog via de kerkradio luisteren, krijgen ook de mogelijkheid om
nu direct met ons verbonden te zijn. Herman van Bosheide die dit al jaren verzorgt gaat dit samen met Wim Bieleman stapsgewijs mogelijk maken.
Dus als u hiervoor ook geïnteresseerd bent, neem contact op.
Mocht u met vakantie zijn of elders vertoeven dan kunt u uw eigen kerkgemeenschap blijven
volgen waar u ook bent. Wat een vooruitgang. Mocht u vragen hebben over deze uitzendingen
u mag altijd uw rentmeesters benaderen, die proberen u zo goed mogelijk te informeren.
Evert Brouwer
TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Huiskamerviering Heilig Avondmaal in Het Spijk
Op woensdagmiddag 19 april van 15:30 – circa 16:30 wordt in Het Spijk het Heilig Avondmaal
gevierd. De viering vindt plaats bij mevrouw Anny Heslinga, appartement 218, en is allereerst
bedoeld voor de bewoners van Het Spijk. Voorganger is ds. Arie Broekhuis. Na afloop drinken
wij samen koffie of thee. Aanmelding vindt plaats via het antwoordstrookje bij de uitnodigingsbrief of telefonisch bij Gerrie Bieleman (518648) of Agnes van den Berg (518085).
Namens de Diaconie en de Taakgroep Pastoraat & Eredienst,
Ko van Raamsdonk

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Zondag 5 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd, vond de opening van de expositie
Kleden met een Verhaal plaats.
21 kleden heeft Marie-Jose Rietbergen gemaakt na het overlijden van haar zoon Michiel door
een ongeluk.
Op 9 april, de laatste zondag van de 40-dagentijd, is er weer de gelegenheid, om samen met
haar, een wandeling langs de kleden te maken.
We nodigen u van harte uit om deze wandeling, die een extra dimensie geeft aan de kleden,
mee te maken.
Ook kunnen er elke zondag kaarten en een Glossy gekocht worden. De opbrengst komt geheel
ten goede aan de stichting Solidair met India.
Gonny Stegenga
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Meditatief begin van de Paasmorgen.
Naar voorbeeld van de Hernhutters uit Zeist biedt de taakgroep “Ontmoeting en Inspiratie” van
de Ontmoetingskerk de mogelijkheid aan om op paasmorgen 16 april, met zonsopgang om 6.39
uur bij elkaar te zijn op de begraafplaats in Gorssel. Stilte, bezinning en vreugde om zo samen
het feest van de opgestane Heer te vieren en bij de klanken van een trombone “U zij de glorie”
te zingen, het licht van de paasnacht mee te nemen naar de nieuwe dag en een voorjaarsbloem
op een graf te leggen.
Opgave voor 12 april bij Gerda Kamphuis, tel 0575 511232
of Tjerie Kale ,
tel 0575 511819
Verzamelen op 16 april om 6.30 uur op de parkeerplaats van de begraafplaats. Vandaar lopen
we in stilte naar de aula waar ons samenzijn voortgezet zal worden.
Na afloop kunt u meegaan naar de Ontmoetingskerk om deel te nemen aan het paasontbijt.
Hiervoor moet u zich wel opgeven. Zie elders in het Kerkvenster.
Tjerie Kale
DIVERSE BERICHTEN

Paasgroetenactie 2017
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook
dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en
aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper.
Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden:
“Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven
stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt,
dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft.
Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de
achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als
daar ook nog iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy,
toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit dat er om hen gedacht wordt,
gedetineerden erg goed doet.
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden
uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich
altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk
werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een
hart onder de riem steken.
Zondag 2 april worden de kaarten aan de gemeenteleden meegegeven.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
Rineke van Emst
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De Harmonie on tour
Zin in een avontuurlijke muzikale avond? Lekker relaxed muziek luisteren in de mooie Ontmoetingskerk van Eefde? Kom daar dan zaterdagavond 1 april naar toe, want de enthousiaste muziekvereniging De Harmonie Eefde-Gorssel gaat er een muzikale surprise-tour maken.
Het verrassend afwisselende programma neemt je mee op reis en zo wordt de avond een ware
surpriseparty.
Het concert wordt door onze hele vereniging verzorgd, dus ook onze jeugd laat goed van zich
horen. Onze muziek is dan ook bedoeld voor jong en oud.
Dat wil je niet missen… dus kom op 1 april naar de Ontmoetingskerk in Eefde.
Aanvang 19.30 uur in Toegang vanaf 19.00 uur. Entree: €7, - vanaf 16 jaar, incl. koffie/thee.
Dirk Jan van Meggelen
De Harmonie was 18 maart in Eefde (en 2 weken daarvóór in Gorssel) weer goed zicht- en
hoorbaar. De brullende tractoren met karren vol met zakken compost, potgrond en koemestkorrels raasden door het dorp. Enthousiast en hoopvol gestemd werd er door de Harmonieverkopers bij iedere deur netjes aangebeld. Gelukkig werd er door vele bewoners ook grif afgenomen. En, niet onbelangrijk, een leuk praatje werd ook regelmatig gemaakt. Het mooie weer
zal hierbij een positieve invloed hebben gehad. Ook was mooi te zien dat "jong en oud" bij de
Harmonie prima samen gaan. Kortom het was een geslaagde actie waarbij de leden zich prima
hebben ingezet en met elkaar ook veel lol hebben beleefd (met als uitsmijter het patatje met...
bij ‘de Sluis’
☺🎼)
Dirk Jan van Meggelen

Nieuws uit de Wereldwinkel
Nieuws uit de Wereldwinkel
De eerste helft van april staat nog in het teken van Pasen. Kunstig gemaakte eieren, vrolijke
kippen en kuikentjes. Nieuw: diertjes met een gleuf om op de rand van een glas, kop of schaaltje te zetten. Staat vrolijk op de paastafel, maar kan ook naar buiten op een bloempot.
Daarna wordt het tijd om onze collectie tassen weer eens in het zonnetje te zetten.
We hebben er een nieuwe leverancier van tassen bij en dat betekent meer keuze en andere
ontwerpen. U weet toch dat bijna alle tassen uniek zijn, meestal (hand)gemaakt van gerecycled
materiaal en dus heel goed voor mens en milieu.
Ook hoezen voor IPad, telefoon en e-book, naast toilettassen en aanverwanten.
Kortom: een tip voor Moederdag. Hoe eerder u komt, hoe groter de keuze.
Daarnaast op de toonbank met kassakorting diverse soorten broodbeleg.
Weer genoeg reden om langs te komen in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dinsdag
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Tel. 0575-518662.
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Verjaardagsfonds
Overzicht vanaf 1 december 2016 tot 1 april 2017
Vanaf 1 december heb ik ontvangen 10 zakjes met in
totaal € 85,00. Onkosten: porto € 2,26.
Het geld komt ten goede aan:
1
/3 deel is bestemd voor de Interkerkelijke Stichting Bijzondere
Noden ISBN, die hulp biedt aan mensen die door omstandigheden in financiële moeilijkheden zijn geraakt.
Het andere, 2/3 deel is bestemd voor:
 Oikocredit. Deze oecumenische ontwikkelingscoöperatie is
een initiatief van de Wereldraad van Kerken. Oikocredit slaat
bruggen tussen arm en rijk door een relatief klein bedrag beschikbaar te stellen aan kansarmen om zelf iets te gaan ondernemen. Het gaat niet om giften, maar het gaat om leningen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot
ontwikkeling en onafhankelijkheid dan giften.
 Het bloemenfonds, zie hieronder.
Bloemenfonds (voor gemeenteleden)
Overzicht van het Bloemenfonds van 1 december 2016 tot 1 april 2017
Contant heb ik ontvangen aan giften € 10,00.
Ontvangen per bank € 67,50
Betaald aan attenties € 234,68
We zijn erg blij met uw gift voor het Bloemenfonds.
Want als je ziek bent of als er iets te gedenken valt, en er komt bezoek namens de kerk, is het
toch geweldig dat je ook een attentie ontvangt. Gewoon een heerlijke gedachte dat ook daar
iemand aan je denkt.
Wat wordt er betaald uit het Bloemenfonds?
 Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80
jaar en ouder.
 Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht
in het ziekenhuis.
 Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren
hebben.
 Attenties bij geboorte.
 Onvoorziene uitgaven.
Dit is maar een greep uit de doelen van het Bloemenfonds voor leden.
Het Bloemenfonds wil, indien mogelijk, zonder tussenkomst van kerkelijk en
diaconaal geld, voorzien in eigen behoefte. Daar heeft het uw steun bij nodig.
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk
(ook collectemunten zijn welkom).
Heeft u nog vragen of is de naam / het adres op de brief niet juist, neem dan contact op met
Riet van Bosheide, tel. 0575-540296.
Riet van Bosheide
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ACTIVITEITEN

Musical Maria Magdalena in Zutphen
Maria Magdalena. Was zij een zondige vrouw? Of eerder
degene die begreep wat Jezus bedoelde? In deze musical
zien wij de moeilijke keuzes waar zij voor staat en hoe het
volgen van Jezus haar hele leven ten diepste verandert.
Gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Zutphen
spelen en zingen dit prachtige verhaal een week na Pasen.
Op zaterdag 22 april, 20.00 uur en zondag 23 april, 15.00
uur in De Wijngaard, Wilhelminalaan 3, Zutphen.
Kaarten kosten € 7,50 p.p. voor volwassenen. Kinderen
en jongeren tot 18 jaar betalen € 2,50 en groepen vanaf
10 personen betalen € 5, -. Kaarten zijn te koop bij boekhandels Van Someren, Boek en Buro en Evangelische
boekhandel De Vonk en ook na afloop van de kerkdiensten in de Walburgiskerk.
Reserveren kan via:
mariamagdalenakaartverkoop@gmail.com.

31 maart - 2 april: 500 jaar Reformatie in de Grote of Lebuïnuskerk in Deventer
500 Jaar Reformatie wordt in de oude bisschopsstad herdacht met tal van boeiende activiteiten,
waarbij iedereen welkom is.
Rijdende internationale expositie 500 jaar Reformatie
Een truck met oplegger trekt al maanden door heel Europa met een expositie over de Reformatie. Hij vertrok in 2016 uit Genève en eindigt op 20 mei in Wittenberg. Expositiemateriaal is aangeleverd door Protestantse gemeenschappen in alle Europese steden waar de truck aanlegt. Er
zijn steden gekozen die destijds een belangrijke rol speelden in de Reformatie. In Nederland
viel die eer ten deel aan Deventer en Dordrecht. De Protestantse gemeenschappen daar hebben al veel voorbereidend werk gedaan.
In de loop van vrijdag 31 maart komt de truck in Deventer aan. Hij blijft op het Grote Kerkhof
naast de Lebuïnuskerk staan tot zondagmorgen 2 april. Op de truck rijdt een gezelschap mee
van overwegend jonge mensen. Het Deventer materiaal in de truck laat de historie zien van
Geert Groote, reformator vóór de Reformatie, die al ver voor Luther belangrijk was voor de hervorming van de toenmalige geloofsbeleving.
In het weekend van 1 en 2 april worden er in de Lebuïnuskerk vele activiteiten georganiseerd.
Zie programma hieronder.
Vrijdagmiddag 31 maart 2017
Rond 17.00 uur Grote Kerkhof bij de Magistraatskapel
Aankomst rijdende expositie Reformation 2017 (de ‘truck’).Titel expositie: Kann ich vorausschauen, indem ich zurückblicke?
17.30-18.00 uur Vrolijk welkom voor de rijdende expositie met muziek.
18.30 uur Geert Groote maal.
20.15 uur Vesperviering met Kirstin Gramlich, orgel en ds. Ingrid de Zwart, voorganger.
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Zaterdag 1 april
10.00 uur Kerk open
10.30-11.00 uur officiële opening
Wethouder Jan Jaap Kolkman opent met de Duitse gasten de expositie en evenementendag.
Hij zal zorgen voor een prikkelende stelling.
10.00-17.30 uur bezichtiging rijdende expositie op het Grote Kerkhof.
10.00-16.30 uur Expositie II ‘Hier sta ik’ ‘Zichtbaar in Keizerslanden’.
11.30-12.15 Lezing door drs. Nelleke Boonstra, theologe: Van Geert Groote naar Luther. De
Moderne Devotie als voorloper van de Reformatie.
Geert Groote was zijn tijd ver vooruit. Hij vond dat mensen zelf moesten lezen wat de boodschap was van de bijbel. Daarom vertaalde hij passages uit de Latijnse Bijbel in de volkstaal.
Luther heeft dat voortgezet. Geert Grote vond ook onderwijs belangrijk. De doorwerking van dit
onderwijs was in Nederland en Duitsland een voorbereiding op de Reformatie.
12.30-13.00 uur Lunchconcert, organiste Kirstin Gramlich. Tijdens het concert kan de lunch gebruikt worden.
14.00-16.30 uur Keuzeprogramma:
14.00-15.00 Beiaardier Jan Willem Achterkamp bespeelt het carillon, mogelijkheid voor bezoek
bij de beiaardier in de toren, speciaal voor kinderen en de crew van de Pelgrimage Truck.
14.00-16.00 uur bezichtiging Meester Geertshuis, Assenstraat 20. Inloophuis voor daklozen en
anderen (oecumenische opzet) met Henk-Jan Gosseling.
14.00-16.00 uur bezichtiging Geert Groote Huis Museum, Lamme van Dieseplein, met een expositie over Geert Groote.
14.30-16.00 uur bezichtiging Athenaeumbibliotheek, Klooster 2, met uitleg over het maken van
boeken in de middeleeuwen door Dinand Webbink.
14.30-16.00 uur Wandeling door Deventer, start: Grote Kerkhof, bij de toren. Thema: Moderne
Devotie in Deventer, met Nelleke Boonstra en Benno Meulenbelt.
16.30-17.30 uur Muzikale lezing over Jacobus Revius.
Leunend op de traditie van het geuzenlied schreef Revius liederen waarmee hij vriend en vijand
wist op te zwepen. Hoe bespeelde hij ratio en gevoel van zijn zangers? Prof. Dr. Els Stronks:
De liederen van Revius, ds. Ingrid de Zwart: De theoloog Revius. Margriet Stok – sopraan en
Kirstin Gramlich – orgel.
20.00-21.30 uur Avondprogramma met Matthias Kaljouw.
Zondag 2 april
10.00 uur Nederlands-Duitse viering Reformatie 500 jaar met Pfarrer Arend de Vries, Geistliche
Vizepräsident Landeskirche Hannover EKD (Evangelische Kirche Deutschland) en ds. Saar
Hoogendijk.
12.00 uur Reiszegen voor de crew van de Pelgrimage Truck.
16.30 uur Sweelinckvesper, met Cappella Breda o.l.v Daan Manneke met première van
Le Bouquet, een verzameling orgelstukken afgewisseld met gezongen psalmen uit de Geneefse
Psalter, met orgelspel van Jos van der Kooy en Kirstin Gramlich.
Zondag 30 april
16.30 uur Kerkcafé. Hier sta ik. Gast: Nabil Sahhar, Palestijnse christen.
In de voetsporen van Maarten Luther
Lutherjaar 2017
6 daagse groepsreis met de bus naar Duitsland
De naam Luther roept bij de meesten van ons wel
associaties op. Maar wie was Luther nou echt?
En wat heeft hij allemaal teweeg gebracht?
Op deze reis maak je kennis met het boeiende
persoonlijke leven van deze man in zijn tijd.
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten
Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de
slotkerk te Wittenberg.
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De uitwerking hiervan wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu
‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.
Een interessante en gezellige rondreis in de omgeving
waar Luther heeft gewoond en gewerkt.
Met rondleidingen door o.a. kasteel de Wartburg
en historische steden Erfurt, Eisenach, Eisleben
Wittenberg en Leipzig.
Ook Bach en Goethe hebben hier gecomponeerd en
geschreven en zo hun sporen nagelaten.
Er staat ook een bezoek aan een wijngaard met rondleiding en proeverij op het programma.
De overnachtingen zijn in twee kwaliteitshotels.

Wanneer: 11 tot en met 16 september 2017
Folder met reisbeschrijving en verdere
informatie zijn verkrijgbaar bij:
Reisleiding en organisatie:
Pauline Kramer (kerkelijk werker )
i.s.m. DrieTourreizen
De Bakkerij 37, 7245 AN Laren
0573 750818
pjdkramer@versatel.nl

Martinusjubileumjaar
In Warnsveld is het Martinusjubileumjaar in volle gang. Sint Maarten is vooral bekend geworden
doordat hij zijn rode officiersmantel in tweeën sneed om een creperende bedelaar tegen de kou
te kleden. Maar wat voor kledingstuk kun je nou helemaal maken van een driehoekige rode lap
stof van 2 x 3 m.? Die uitdaging gaan wij in Warnsveld graag aan!
Daarom willen we ons feestjaar kleurrijk en spetterend besluiten tijdens de kleedjesmarkt rondom de Martinuskerk, op Koningsdag 2017: met een modeshow op de catwalk en een benefiet
vintage-kledingverkoop in en om ons kerkgebouw. Op die dag is er toch al heel veel publiek
aanwezig in het dorp. We denken aan een modeshow van zelfgemaakte kleding, liefst in een
rood-tint, maar alles mag; en iedereen mag meedoen, wat ons betreft. Verder verkoop van zelfgemaakte of -vermaakte kleding, volgens het Martinusprincipe: de helft voor jezelf, de helft voor
de ander die het minder heeft dan jij. We sparen nog steeds voor Shelterboxen (zie de website);
we hebben er nu 6 bij elkaar.
Willen jullie dit bericht doorsturen aan mensen die zelf kleding maken of andere belangstellenden in de modebranche, zodat wie dat leuk vindt mee kan doen? In het kerkblad schrijven, op
het prikbord hangen: doe wat je hart je ingeeft.
Meer informatie, andere ideeën, opgave enz. bij:
Vriendelijke groet,
Liesbeth Burger,
Torenlaan 5. 7231 CA Warnsveld.
tel. 0575-524468
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BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke kerk
Maria
Zij is de meest afgebeelde vrouw ter wereld. Daar kan geen
popster aan tippen. Tot 20 augustus is in Museum Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling Maria te bezichtigen.
www. Catharijneconvent.nl

Boekjes voor eigen inspiratie of om cadeau te doen.

22 April: Kerk in Actie Werelddag
Ontmoet christenen en partnerorganisaties van Kerk in Actie uit de hele wereld en laat u inspireren, bijvoorbeeld door verhalen uit Ghana, India en het Midden-Oosten. U bent van harte welkom op zaterdag 22 april in de Immanuëlkerk In Ermelo. De dag is gratis toegankelijk, duurt van
10.00 - 16.00 uur en is inclusief lunch.
www.kerkinactie.nl/werelddag of 030-880 1852 voor meer informatie en aanmelden vóór 15
april.
Kerk in Actie
Vast mee tegen honger
Help slachtoffers van de hongersnood in Afrika en vast
mee tegen honger. Wij dagen u uit de komende week!
Drink bijvoorbeeld een dag geen koffie, laat de auto
staan of eet geen toetje. Spaar zo een gift bij elkaar tegen de hongersnood in Afrika . De drie actiekaarten
helpen u op weg. Download een actiekaart en ga de
uitdaging aan! Ook leuk om als gezin te doen.
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Zo werkt het
Op de drie verschillende actiekaarten staan vijf uitdagingen. Dingen die u kunt doen, of juist
kunt laten. Zo spaart u uw gift bij elkaar. Eén van de actiekaarten is speciaal gericht op gezinnen met kinderen.
Ga naar info@kerkinactie.nl, vul uw gegevens in (naam en e-mailadres) en download de kaart
die bij u past.
Deel de pagina.
Samen kunnen we meer bereiken. Nodig daarom uw familie en vrienden uit om mee te vasten
tegen honger. Deel de originele pagina via Facebook, Twitter of daag ze uit via de mail.
info@kerkinactie.nl
bankrekening NL89 ABNA 0457 457 457
tel. 030-880 1456

Joodse Lezingen
02 april 2017: Prof. dr. P.W. van der Horst
15:00 - 17:00 uur,
Paslaan 18, Apeldoorn
spreekt over: “De Samaritanen”
Geschiedenis en cultuur van een vergeten
Israëlitische geloofsgemeenschap
AGENDA







Woensdag 12 april: 10.00 uur Leerhuis over het evangelie van Johannes
we lezen Johannes 13:18-38 in de Goedhartkamer,
met ds. Arie Broekhuis
Woensdag 19 april: 15.30 uur viering Heilig avondmaal op het Spijk
Donderdag 20 april: 19.30 uur Classis Achterhoek-Oost te Ruurlo,
informatie bij ds. A. Broekhuis en mw. R. Roebers (afgevaardigden)
Maandag 24 april: 14.00 uur Huiskamerbijeenkomst, bij mw. M. Veenhuizen, Hoog Barge
Dinsdag 25 april: 14.00 dienstvoorbereiding voor zondag 14 mei,
Taakgroep pastoraat. thema: “Moeder”, Goedhartkamer
Dinsdag 18 april: 14.00 uur Leeskring Inspirerend geloven,
bij Jan Dijkman, Boedelhofweg 92

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 18 april 2017 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610)
 Donderdag 20 april om 09.00 uur redactievergadering bij
Jannie Zoerink
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40dagentijd: tijd van vasten
Vasten is niet hetzelfde als niet eten, minder eten of niets lekkers eten.
Ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode, zegt het als volgt:
“Ik heb me voorgenomen om in de veertigdagentijd op een andere manier te vasten
dan ik de afgelopen jaren deed.
Vasten is voor mij in de loop van de tijd een wezenlijk onderdeel van de
veertigdagentijd geworden.
In deze periode van inkeer en bezinning dwing ik mezelf tot expliciete keuzes,
zodat deze periode voor een verdieping van mijn geloofsleven zorgt. ….
Dit jaar vast ik door me iedere dag even écht te verdiepen in iemand met wie ik het
gevoelsmatig oneens ben.
Ik veronderstel dat ik anderen daardoor beter zal leren begrijpen en dat dit nieuwe
ontmoetingen mogelijk zal maken. …..”
Bron: woord&weg feb. 2017
Of, zoals Kris Gelaude het verwoordt in onderstaand gedicht:

Wanneer je vast
Wanneer je vast, zwaai dan de luiken
van je strakke denkbeelden wijd open en
laat een frisse wind naar binnen stromen.
Wanneer je vast, speur naar de wortels
die je ziel verharden en trek ze uit,
tot je minzaam elkeen tegemoet kan komen.
Wanneer je vast, schep dan een nieuwe orde in je wereld
zodat je lotsverbonden raakt met ieder mens
die brood of recht ontbeert.
Deel in die mate dat zijn honger wordt gestild,
Wek hoop die dagelijks en voor ontelbaren
een weg aanlegt naar Pasen.
Bron: Voor wie verstilling zoek, impressies en gedachten. uitg. Averbode | Forte.
Uw Kerkvenster redactie wenst u

