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KERKVENSTER april 2018 

 
Nacht en dag 

‘Wanneer is het Pasen?’ Bij die vraag kij-
ken we in onze agenda als vanzelf naar de 
zondag waarop Pasen valt.  
Liturgisch gesproken spreken we dan een 
halve waarheid. De vieringen van Witte 
Donderdag tot en met de dienst op Paas-
morgen worden vanouds als een eenheid 
beschouwd. We kunnen spreken van de 
Paasviering en duiden daarmee het ge-
heel van de diensten aan of van Drie da-
gen van Pasen, want naar de Bijbelse 
omgang met de tijd begint de nieuwe dag 
op de avond, de Witte donderdag is dus 
de eerste dag en met de derde dag begint 
de Paaswake. De vieringen zijn een ge-
heel, en binnen die eenheid liggen er wel 
heel verschillende accenten.  
Belangrijker dan deze liturgische overwe-
gingen zijn natuurlijk de betekenis en zin 
van deze onderscheidingen. In de Paas-
viering, laat ik maar voor het gemak deze 
term aanhouden, gaat het van donker naar 
licht en van licht naar donker. Op Witte 
Donderdag viert Jezus met de zijnen het 
Pesachmaal, waaraan hij een nieuwe be-
tekenis toevoegt en waarbij hij zinspeelt 
op het verraad (letterlijk: overlevering) dat 
hem wacht. De bevrijding uit Egypte, de 
haard van angst en geweld, wordt gevierd 
en tegelijk valt er een schaduw van het lij-
den overheen. 
Op Goede Vrijdag horen we het lijdens-
verhaal, doorgaans in de versie van Jo-
hannes, en juist bij deze evangelist is het 
Kruis geen teken van een nederlaag, maar 
blijk van volgehouden trouw.  
Jezus overwint de anti-machten door niet 
te capituleren en zijn boodschap aan te 
passen of te verloochenen. 
Ook op Goede Vrijdag is het dus niet lou-
ter donker, maar is er licht.  
 

Dat is mede een reden om in de dienst af 
te zien van het hier en daar ingeburgerde 
liturgische gebruik om tijdens de lezing 
van het lijdensverhaal de Paaskaars uit te 
blazen. Alsof het licht van Christus een 
etmaal is verdwenen tot de Paaswake 
aanbreekt. 
Nacht en dag, ja, ook op de Paasmorgen 
die als een uitloper gezien mag worden 
van de Paaswake. Dan is er zeker de ju-
bel. Toch wordt de nacht niet vergeten, 
zoals we met Psalm 139, de Paasmor-
genpsalm ons te binnen brengen: ‘de 
nacht zou oplichten als de dag/het duister 
helder zijn als het licht’ (Psalm 139:12b en 
c). We bidden op Pasen om ontferming 
vanwege de nood van de wereld. 
Wanneer we Pasen vieren dan komen al 
die kleuren op ons af: het licht, het wit, en 
het paars, het donker, rood als kleur van 
de martelaar en de overgave.  
Ze verwijzen naar onze tijd, naar de ge-
schiedenis met zijn inktzwarte bladzijden. 
Ze verwijzen naar ons leven, waarin het 
donker kan zijn van verdriet, leegte en 
gemis, de vuile handen die we hebben 
gemaakt. Ze verwijzen naar de dagen van 
vreugde, de mensen die je lief zijn, de 
trouw, de hoop en het verlangen. 
Pasen wil ons dit elk jaar weer bijbrengen, 
dat we geloven en hopen dat er een over-
wicht zal zijn van het licht op al wat donker 
is in de tijd en ons bestaan. 
Er is een groots begin gemaakt in de weg 
die de Eeuwige met Israël is gegaan en in 
de liefde en trouw van Jezus Christus die 
overeind bleef in alle weerstand en verne-
dering. 
Wij vieren met Pasen dat wij in dat spoor 
verder gaan, op weg naar de komst van 
het Messiaanse Rijk van vrede en recht en 
de dood niet meer zal zijn. 
Een goede Paastijd toegewenst. 
 

ds. Arie Broekhuis 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                         APRIL 2018 

 

datum en tijd 

 
29 maart 2018 
19.30 uur 
 

30 maart 2018 
19.30 uur 

31 maart 2018 
20.30 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis ds. D. Bargerbos, Gorssel/Epse 

bijzonderheden 

Witte donderdag  
samen met  
Gorssel / Epse  
plaats Epse 
Avondmaal  

Goede vrijdag 

Paaswake, Schrift +Tafel   
m.m.v. cantorij Gorssel/Epse kringviering 
Gezamenlijke dienst met Gorssel/Epse.  
Plaats: Ontmoetingskerk, Eefde 

kleur  
geen antependium 
en geen stola 

wit 

diaconale  
collecte 

Geen collecte  Geen collecte Amref Flying Doctors 

2e collecte   Plaatselijk Kerkenwerk 

auto  
ophaaldienst 

H.J. Zoerink  
tel. 06-53143179 
511989  
 

J.L. Bosma  
tel. 06-44500157 

J. Strijker  
tel. 514828 

  
 

datum en tijd 
1 april 2018 
10.00 uur  

8 april 2018 
10.00 uur 

15 april 2018 
10.00 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis ds. D van Doorn 

bijzonderheden Pasen 2e van Pasen 3e van Pasen 

kleur Wit Wit Wit 

diaconale  
collecte 

Pasen. Jeugdwerk 
JOP 

Stichting Vluchte-
ling 

SOS Kinderdorpen 

2e collecte Beeld en geluid 
Plaatselijk Kerken-
werk 

Kerkelijk Quotum 

auto  
ophaaldienst 
 

R.Simonis-Verhoeff 
tel. 511756  
 

H. Slurink      
tel. 515446    
 

J. Brummelman  
tel. 540224    
 

 
datum en tijd 

 
22 april 2018 

 
29 april 2018 

 

voorganger ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis  

bijzonderheden 4e van Pasen 5e van Pasen  

kleur Wit Wit  

diaconale  
collecte 

Europa Kinderhulp GOVOS Bolivia  

2e collecte 
Eredienst en  
Kerkmuziek  

Kerkinterieur  

auto  
ophaaldienst 

A. Kloosterboer     
tel. 540204    
 

H van 't Veld      
tel. 540394 
 

 

Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag. 
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kinderoppas 
 
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Wilt u 
dit voor de dienst melden bij de koster? 

 
 
 
 
 

Dienst in Het Spijk  
Ditmaal dienst in de week, zie vorig Kerkvenster. 

 
De Lunette Coehoornsingel 3 
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop mogelijkheid om  
samen koffie te drinken. 
06 april ds. W. Stolte 
13 april ds. M van  Alphen 
20 april pastor R. Rijk 
27 april pastor R. van Veen 
 

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
14 april  ds. J. van Pijkeren 
28 april  mevrouw Rie Roebers 
 

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  05 april 2018 ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
donderdag 12 april 2018  Rob de Boer 
donderdag 19 april 2018  ds. S.A. Meijer  
donderdag 26 april 2018 ds. G.W. v.d. Brug 
 
 
 
 

Bij de diensten 
Zaterdag 31 maart Paaswake. In deze gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse gaat collega Ds. Daan Bargerbos voor. Bijzonder dat beide kerkenraden er-
voor gekozen hebben een tweetal vieringen van de Paasviering samen te beleven. Op Witte 
Donderdag hadden we de gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de kerk van Epse en 
daarin was ik de voorganger. 
Zondag 1 april is officieel de eerste zondag van de Paastijd. Het is de meest vreugdevolle tijd 
van het jaar in de kerk. Pasen is immers het hart van alle feesten in de kerk. We zingen deze 
zondag en andere zondag en dat het een lieve lust is. De Cantorij o.l.v. Nico Jansen werkt 
aan deze dienst mee en Ben Veldkamp is de organist van dienst.  
Wat fijn dat de Cantorij na het afscheid van Wim van Helden een geslaagde doorstart heeft 
gemaakt dankzij Ben Veldkamp eerst en nu Nico Jansen. 
Zondag 8 april deze zondag heet Beloken Pasen, vanwege de luiken en deuren die gesloten 
waren in het verblijf waar de leerlingen zich na de dood van Jezus ophielden. Jezus breekt 
hun gesloten verblijf open. Hoe gaat dat in onze dagen?  
Hoe kan de boodschap van de verrezen Heer ons weer in beweging zetten ondanks de 
macht van de dood die zo aanwezig is alom? We lezen Johannes 20: 19 e.v. 
Zondag 22 april Jubilate, juicht en daarbij zullen we lezen uit het evangelie van Johannes, 
waar Jezus de goede Herder noemt, een vaste lezing in de Paastijd. Een beeld dat diep leeft 
in de vierende gemeente en daarbuiten. Nog altijd is Psalm 23 een geliefde en bekende 
Psalm. We verlangen naar iemand die ons hoedt en met zorg omgeeft. 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Deze zondag is een groep gemeenteleden uit Dieren e.o. (een initiatief van collega Kees 
Bochanen) bij ons te gast. Zij noemt zich de Intercity-groep, want deze groep bezoekt kerk-
diensten aan de spoorlijn Arnhem-Deventer. Met een beetje fantasie hoort Eefde daar ook 
bij, al hebben we geen station. Na de dienst is er een nagesprek over de dienst en is er een 
lunch. Heel mooi dat de Taakgroep pastoraat met versterking van een paar gemeenteleden 
deze groep gastvrij wil onthalen. 

ds. Arie Broekhuis 
Paaswake- wandeling 
Van collega ds. Irma Pijpers, Zutphen, kwam de vraag of Eefde in de Paaswake-wandeling 
die in de nacht plaatsvindt van zaterdag 31 maart op zondag 1 april pleisterplaats zou kun-
nen zijn. Op mijn vraag op welk moment van de nacht dit dan zou moeten gebeuren kwam 
als antwoord: 02.00 uur. Ja, u leest het goed. Twee uur! Een tijdstip waarop behalve de 
slechte slapers iedereen op eén oor ligt. 
 
Met hulp van ouderling Rie Roebers-Zwiers zijn een aantal mensen bereid gevonden om op 
dat tijdstip in de hal van de kerk de groep van vermoedelijk 15 personen gelegenheid te ge-
ven even op te warmen en wat te drinken. 
Ik ben best trots dat we dat als gemeente toch maar weer voor elkaar krijgen dankzij de inzet 
van een aantal ‘nachtbrakers’ uit onze kring. 
Hieronder leest u meer over de tocht. U kunt uiteraard meedoen!  
Bel dan naar ds. Irma Pijpers, tel. 785490. 

Ds. Arie Broekhuis 
 
 Met nog een paar weken voor de boeg, begin de inmiddels traditionele Wandelwake vorm te 
krijgen. We lopen van Zutphen (Wijngaard) via Eefde en Warnsveld weer terug naar Zut-
phen. Het plan is om rond 06.45 uur bij de toren van de Walburgiskerk aan te komen om 
daar de zon op te zien komen. De Wandelwake begint om 22.30 uur in de Wijngaard, rond 
08.00 uur hopen we weer in de Wijngaard terug te zijn om daar samen te ontbijten. Voor 
meer informatie: ds. Irma Pijpers, tel. 785490. 

 
Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
01 april Homme Krol Gerrie Diepenveen en Greet Tollenaar 
8 april  Joke Hogenkamp, Jan Bosma en Hannie Doevendans 
15 april Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink 
22 april Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman 
29 april Jannie Zoerink, Johan Zoerink en Tine Ebbekink 

 
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 
 -ook de hoofdingang afsluiten.   
 -sleutel doorgeven aan de volgende groep 

Bolina Aalderink, tel. 06-25516989  
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Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
 De heer P. Tollenaar is na een verblijf in het Gelre nu op de Lunette (afd. Hoornwerk) 

 de heer M. Ettema is van de afdeling Hofpoort (Lunette) verhuisd naar een appartement 
aan de Coehoornsingel 3 

 

Thuis 
Weer thuis na verblijf in het Gelre- Zutphen: 

 mevrouw E. van Zeijts, Zuivelhof 

 de heer A. Pongers, Kerkegaard 
Weer thuis na verblijf in het Gelre Apeldoorn: 

 mevrouw H. van der Burg, Luunhorstraaat 
 

In memoriam 
Op 10 februari is overle-
den in de leeftijd van 96 
jaar Gerritdina Helena 
Mulder- van den Bogert. 
Ooit woonde zij met haar 
man Jannes Jacob Mul-
der op de Schurinklaan. 
Ze woonde al enige jaren 
op de Polbeek en heeft 
vanwege een toenemen-
de noodzaak van zorg 

haar laatste dagen geleefd Op den Bouw. 
Ze heeft jarenlang met haar man een bak-
kerij gehad in Zutphen. In het pand De 
Broodfabriek, net achter het station van 
Zutphen, heeft zij vele voetstappen liggen. 
Later begonnen ze een bakkerij in de Sta-
tionsstraat. Een leven van hard werken en 
samen ervoor gaan. Ze werd moeder van 
Willem en Paulien en later grootmoeder en 
nog overgrootmoeder. 
Zij beiden hebben hun oude moeder veel 
zorg gegeven die met het klimmen der ja-
ren nodig was.  

De rollen van kind en ouder werden om-
gedraaid. Zij gaven hun moeder terug wat 
ooit aan hen aan zorg met haar man was 
gegeven. 
In de crematieplechtigheid sprak Willem 
over het leven met haar en over de tijd dat 
Paulien en hij opgroeiden in het gezin en 
over de belevenissen in de bakkerij. Een 
mooie herinnering aan een kerstavond en 
het gezamenlijk opgaan naar de Walbur-
giskerk vormde het warme hart van zijn 
verhaal. 
We hoorden woorden van Psalm 90 in de 
versie van Huub Oosterhuis. In deze 
Psalm klinkt de bede: ‘Jij, enige ware, geef 
kracht en bestemming aan de werken van 
onze handen’ (Huub Oosterhuis, 150 
Psalmen vrij). 
Ik wens dat Willem en Paulien in vrede en 
dankbaarheid kunnen terugzien op het le-
ven met haar. 
Correspondentieadres: 
P.M. Mulder, Achterzoom 17,  
7211 NE Eefde 

ds. Arie Broekhuis 

 

Komen en gaan – mutaties t/m 20-03-2018 
Adresaanpassing: 

 Quatre Brasweg 22 MZ 7211 LJ: de heer en mevrouw J.W. van Zeijts – Roeterdink 
wordt: Quatre Brasweg 24 7211 LJ. 

Verhuisd binnen de gemeente: 

 Bargeweg 12 7211 DC: de heer T.H. van Zeijts, naar Eendrachtstraat 2 7211 AM. 
Uitgeschreven: 

 Molendijk 6 7211 MB: de heer J.W. Huiskamp. 

 Koffiestraat 2 7211 AB: mevrouw J.C. Noordzij. 
Overleden: 

 Op 13 februari 2018 mevrouw A.M.O. van der Linden – van der Kooi, Dortherdijk 14 
7211 LR. 

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

Gert Kale 

MEELEVEN 
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Samenwerking van Gorssel/Epse en Eefde, maart 2018. 
Het samenwerkingsproject van de kerk-
gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse 
komt uit de startblokken. De voorzitters 
van de beide kerkenraden willen u op de 
hoogte brengen van de activiteiten van de 
laatste maanden.  
Op 21 november was in Eefde een ge-
meenteavond. Els Deenen vertelde over 
de manier van denken en doen die bekend 
staat als ‘Waarderende Gemeenteop-
bouw’. Daarna oefenden de gemeentele-
den in het verhalen vertellen over positie-
ve ervaringen die in de loop van de tijd zijn 
opgedaan in de gemeente en de verwach-
tingen voor de toekomst.  
Het valt niet mee om twee gemeenten tot 
één te laten samengaan. Deskundige be-
geleiding kan eraan bijdragen dat de ge-
meenteleden met instemming en energie 
gaan meedoen aan dit project. Met in-
stemming van de kerkenraden zochten we 
naar een deskundige gemeente-adviseur 
om ons te helpen. Janny Wiltjer uit Heino 
is bereid om Gorssel/Epse en Eefde te 
adviseren met gebruikmaking van de me-
thode van ‘Waarderende Gemeenteop-
bouw’.  
Op 19 februari kwamen de beide kleine 
kerkenraden in De Brink bij elkaar om de 
grote lijnen uit te zetten. Ymte Groeneveld 
vertelde hoe de beide gemeenten al een 
tijd bezig zijn om samen te werken. De 
predikanten doen dat, maar bijvoorbeeld 
ook de diaconieën.  
Redenen om samen te gaan zijn onder 
andere meerwaarde in de bemensing en 
in inspiratie en bemoediging van elkaar. Er 
is een rustige urgentie, we gaan wel ach-
teruit in ledenaantal en we vergrijzen. 
Daarom kunnen we de huidige vorm van 
kerk-zijn in de toekomst niet handhaven 
en zijn we aan een nieuwe vorm toe. 
Janny Wiltjer vertelde over haar ervarin-
gen en informeert naar onze streefdoelen. 
Ze adviseert een kleine stuurgroep samen 
te stellen, 4 tot 6 mensen, en veel aan-
dacht aan communicatie te besteden. Het 
zou mooi zijn als een communicatiespe-
cialist deel zou uitmaken van de stuur-

groep. In de kerkenraden is afgesproken 
dat de stuurgroep zal bestaan uit een ge-
meentelid en een kerkenraadslid uit beide 
gemeenten.  
Er moet een projectplan komen met doel-
stellingen en plan van aanpak. We kunnen 
kiezen voor een meer georganiseerde 
aanpak of een meer organische, waarbij 
de initiatieven vooral vanuit de gemeenten 
komen. De laatste methode sluit het meest 
aan bij ‘Waarderende Gemeenteopbouw’.  
Maar het moet ook weer geen jaren gaan 
duren.  
Janny ziet het zitten om met onze ge-
meenten aan de slag te gaan. Tot slot 
geeft zij aan dat er voor samenwerking 
van gemeenten subsidie vanuit de PKN 
mogelijk is. 
Janny vertrekt in de pauze. De vergade-
ring is unaniem positief over het voorne-
men haar te vragen ons te begeleiden. Als 
gezamenlijk motto kiezen we: “Kiezen voor 
samen”. De opdracht hiervoor moet van 
de kerkenraden komen. De Kerkenraad in 
Eefde heeft al eerder besloten dat sa-
menwerking verder verkend moet worden 
met als doel samengaan. In het bezin-
ningsweekend van Gorssel/Epse is ook op 
deze manier gesproken. Er is mandaat 
van de kerkenraad hiervoor. 
Er is geen eenduidigheid over de duur van 
het proces. Er moet een plan worden op-
gesteld waarin onze plaatselijke omstan-
digheden én de ervaringen elders een rol 
spelen. Een financiële paragraaf is onder-
deel van het plan. 
De stuurgroep is inmiddels samengesteld. 
Voor Gorssel/Epse zullen Ella Boere en 
Gerben Algra meedoen, voor Eefde Bou-
dewijn Drewes en Ymte Groeneveld.  
Karin Sieders is geen lid van de stuur-
groep, maar ze wil wel advies geven over 
communicatie.  
Op dit moment wordt gewerkt aan een 
projectplan. Hierover zullen de kerkenra-
den zich uitspreken. De volgende bijeen-
komst van de kleine kerkenraden is op 25 
april. 

Ymte Groeneveld, voorzitter kerkenraad Eefde 
Peter van der Steege, voorzitter kerkenraad Gorssel/Epse 

 
 

KERKENRAAD 
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Diaconie 
Collecteopbrengsten 

14 januari 2018  €           120,50  Taman Nederland-Straatkinderen Kaapstad  

 10 januari 2018  €             80,90  Gedachtenisdienst, bestemming: Hart voor Dieren  

21 januari 2018  €             81,39  ISBN  

     28 januari 2018  €           113,75  Wereld lepra dag  

    04 februari 2018  €           110,75  Kerk in Aktie Werelddiaconaat  

  11 februari 2018  €             48,82  ISBN  

     18 februari 2018  €           152,81  Hart voor Kinderen  

   25 februari 2018  €             91,30  Kerk in Aktie Binnenlands diaconaat Uit de schulden  

04 maart 2018  €             87,63  Voorjaarszendingswerk  

   11 maart 2018  €           139,96  Weeshuis in Gambia  

   18 maart 2018  €           133,00  Kledingactie Te Wierik 

    
Collectedoelen 
Zaterdag 31 maart Amref Flying Doctors 
Geef een kind een lach! 
In Afrika worden 1 op de 1000 duizend baby’s geboren met een gespleten gehemelte. 
Dit kan voor een kind de dood betekenen. Het kind kan niet lachen en niet aan de moeder-
borst drinken, daardoor kan het kind ondervoed raken en sterven. 
Een volledige hersteloperatie kost € 300,-,  een gevulde dokterstas € 20,-, een medische 
vlucht € 50,-. 
Als de flying doctors naar een afgelegen dorp vliegen, worden ze vaak gedwongen een hart-
verscheurende keuze te maken welk kind wel of niet geopereerd kan worden. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL 68 ABNA 0707 0704 57. 
 

Zondag 1 april  Pasen, Jeugdwerk JOP 
Veel jongeren weten niet wat Pasen betekent, evenmin als 
andere Christelijke feesten. JOP, Jong Protestant, helpt 
kerken om de boodschap aan jongeren op een aanspre-
kende manier over te brengen. Een voorbeeld zijn de ‘klie-
derkerken’, bijeenkomsten waar op een creatieve manier de 
betekenis van bijbelverhalen wordt duidelijk gemaakt. Afge-
lopen jaar zijn er meer dan honderd kliederkerken gestart. 
JOP brengt deze kliederkerken via digitale en fysieke ont-
moetingen met elkaar in verbinding. JOP ondersteunt ze 
ook met tips en advies om verder te groeien in geloof en 
creativiteit. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer 
NL89 ABNA 0414 1414 15 t.n.v. Protestantse Kerk Neder-
land o.v.v. Paascollecte JOP.  
 
 

 
Zondag 8 april  Stichting Vluchteling 
Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die wereldwijd hulp biedt aan vluchtelingen 
en ontheemden (Vluchtelingen zijn mensen die hun eigen land zijn ontvlucht. Ontheemden 
zijn op de vlucht in eigen land). Wereldwijd zijn ongeveer 66 miljoen mensen op de vlucht 
voor oorlog, geweld en onderdrukking: een recordaantal. Stichting Vluchteling biedt hulp in ’s 
werelds ernstigste humanitaire crises in 29 crisisgebieden.  
Bij acute nood bieden ze levensreddende noodhulp, zoals onderdak, medische zorg, voedsel 
en schoon drinkwater.  

COLLEGES 
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Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op hen rekenen, bijvoorbeeld 
voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL48 INGB 0000 0009 99 t.n.v. Stichting Vluchteling. 
 

Zondag 15 april SOS Kinderdorpen 
Wat doet SOS kinderdorpen? 
Kinderen helpen: Kinderen zonder ouders of veilig thuis, kun-
nen we op verschillende manieren liefdevol opvangen en voor 

zorgen: in familiehuizen in een kinderdorp of de gemeenschap, tijdelijke veilige transithuizen 
of in pleeggezinnen. 
Families helpen: De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische fami-
lie. Sommige families zijn echter kwetsbaar als gevolg van armoede, ziekte of het overlijden 
van één of beide ouders. SOS Kinderdorpen helpt hen. 
Jongeren helpen: Zelfstandig worden: een opleiding volgen en werk vinden, is voor kwetsba-
re jongeren extra uitdagend. Om hen te begeleiden naar de banenmarkt ontwikkelt SOS Kin-
derdorpen speciale werkgelegenheidsprogramma’s. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL90 INGB 0000 0022 80 t.n.v. SOS 
Kinderdorpen. 
 
Zondag 22 april Europa Kinderhulp                             
Je wilt toch het beste voor je kinderen? 
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 of een 
schoolreisje overslaan omdat er geen geld voor is. 
Nooit eens een dagje uit kunnen, laat staan op vakan-
tie. 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 rekeningnummer: NL78 RABO 
0147 4006 27 t.n.v. Europa Kinderhulp 
 
Zondag 29 april GOVOS Bolivia 
GOVOS staat voor Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking en is in 1980 opgericht. Al 
meer dan 25 jaar ondersteunt de vereniging (met leden en donateurs) een educatief centrum 
in Cochabamba, de derde stad van Bolivia met in totaal 800 000 inwoners. Elke dag worden 
ongeveer 70 kinderen van 2 tot 6 jaar opgevangen. Ze krijgen les en twee maaltijden per 
dag. Hun arme ouders moeten allebei werken en thuis is geen opvang. Ook krijgen zo’n 50 
kinderen in de basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het centrum, zodat ze van de 
straat zijn. De steun van GOVOS gaat rechtstreeks via een Boliviaans werkgroep lid in Ne-
derland, dat regelmatig op familiebezoek naar Cochabamba gaat, meegenomen en elke cent 
wordt verantwoord via rapportages. Voor slechts € 8,00 per maand krijgt een kind elke dag 
opvang, les en twee maaltijden. U kunt donateur worden door zich op te geven via 
www.govos.nl Een eenmalige gift kunt u overmaken op NL58 TRIO 0390 9979 43 t.n.v. 
GOVOS o.v.v. Bolivia.  
 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
31 maart: Plaatselijk Kerkenwerk 
01 april: Beeld en geluid 
08 april: Plaatselijk Kerkenwerk 
15 april: Kerkelijk Quotum 
 
 
 

http://www.govos.nl/


 11 

22 april: Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd 
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel 
gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te 
geven.  
Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week 
korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met 
de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen mee-
doen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap 
van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bij belleest en 
bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om ei-
gentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.  
29 april: Kerkinterieur 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 
 

Huurtarieven kerk 
Tarieven van dienstverleningen en huren van kerkelijke ruimten van de Protestantse Ge-
meente Eefde per 1 januari 2018, voor rouw- en trouwdiensten. 
 

 Voor gemeentele-
den 

Voor gemeentele-
den bij een dienst 

elders 

Voor niet-leden 

Gebruik kerk € 300  € 300 

Koster inclusief  € 50 

Organist inclusief  € 80 

Catering op aanvraag    

    

Geestelijke bijstand door 
predikant of vervangend 
ouderling vanuit het ei-
gen pastoraat 

€ 500* € 500* € 500 

* Deze kosten worden zowel bij gebruik van de kerk als bij een uitvaart elders in rekening 
gebracht; hierop wordt in mindering gebracht de gemiddelde bijdrage aan de Aktie Kerkba-
lans over de afgelopen 3 jaren met een maximum van € 500. 
 

Reiskosten predikant    

Tot 100 km inclusief inclusief 0,30 per km 

100 km of meer inclusief 0,30 per km 0,30 per km 

    

    

Diversen 

Orden van Dienst tot 100 
ex. zwart/wit 

€ 75   € 75 

Meerprijs per 25 ex.  € 15   € 15 

Idem in kleur tot 100 ex. €150   €150 

Meerprijs per 25 ex. € 30   € 30 

 
Vergoedingen voor situaties die niet uit bovenstaande regelingen blijken kunt bij opvragen bij 
de Kerkrentmeesters Evert Brouwer, tel. 542430 of Wijtse Doevendans, tel. 519726. 
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Taakgroep Pastoraat 
Huiskamergesprekken 
Ook in 2018 organiseert de Taakgroep Pastoraat & Eredienst een aantal huiskamergesprek-
ken. De eerste van deze reeks is op maandagmiddag 23 april van 14:00 – circa 16:00 uur bij 
Dicky van der Hoeve, Het Nuesink 3. De gemeenteleden, die wonen in de pastorale buurt 
Beekweide (Beekweide en Ensinkweg 2 t/m 86 (even nummers)) hebben een uitnodiging 
voor deze bijeenkomst in de bus gekregen. Ten einde het gastgezin niet al teveel te belasten 
geldt een maximaal aantal deelnemers van 8 personen. Als er plaats is kunnen ook andere 
belangstellende gemeenteleden zich opgeven voor dit huiskamergesprek. 
 
Een huiskamergesprek is een (doorgaans) eenmalige ontmoeting van gemeenteleden in hui-
selijke kring. Trefwoorden: ontmoeting, gedachtewisseling, informatie over onze gemeente 
en gelegenheid om vragen te stellen. Het gespreksthema wordt gevoerd aan de hand van 
het boek ‘Heilige strijd‘ van Beatrice de Graaf, terrorismedeskundige. Terrorisme confronteert 
ons met een groot kwaad, dat mensen elkaar blijken te kunnen aandoen, en dan nog in 
naam van een hoger doel of God/god. De auteur belicht het kwaad van het terrorisme vanuit 
een Bijbelse visie. Hoe verhouden terrorisme en de overtuiging, dat God het kwaad om ons 
heen en in ons zelf zal overwinnen zich tot elkaar?  
 
Beatrice de Graaf baseert zich op een woord van de profeet Micha (6:8): “Er is jou, mens, 
gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te 
betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Zij onderzoekt hoe wij in onze tijd met 
onveiligheid en angst voor het kwaad kunnen en moeten omgaan. Het onderwerp biedt veel 
om met elkaar in gesprek te gaan over deze actuele thematiek. 
 
De leiding van deze Huiskamerbijeenkomsten is in handen van ds. Arie Broekhuis en Ko van 
Raamsdonk. Als u wilt deelnemen aan dit gesprek en u woont niet in de pastorale buurt 
Beekweide, dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij Ko van Raamsdonk (513637). U hoort 
dan of er plaats is. Mocht u slecht ter been zijn en (auto-)vervoer nodig hebben, meldt u dit 
dan even. 

Namens de Taakgroep Pastoraat,  
Arie Broekhuis, predikant en Ko van Raamsdonk, ouderling 

 
Mutaties in contactpersonen pastoraat 
In de afgelopen periode zijn vacatures ontstaan in de functie van contactpersoon pastoraat, 
enerzijds door het overlijden van Dinie Pasman en anderzijds door het terugtreden van ande-
re vrijwilligers. Gelukkig kan ik u melden, dat inmiddels alle vacatures weer zijn ingevuld.  
De beschrijving van de functie van contactpersoon is als volgt: “Voor het verkrijgen van een 
grotere sociale samenhang is de wijkgemeente van de Ontmoetingskerk opgesplitst in een 
15-tal buurten, die uit enkele straten bestaan met gemiddeld zo’n 30 huisadressen. Binnen 
een buurt functioneert een contactpersoon, die mede het contact onderhoudt tussen de ge-
meenteleden en het pastorale team. Mede, omdat gemeenteleden uiteraard ook rechtstreeks 
contact kunnen opnemen met de predikant of ambtsdragers. Tevens bezorgt de contactper-
soon de kerkelijke post in de buurt en een presentje bij huwelijksjubilea vanaf 25 jaar. De 
contactpersoon schakelt het pastorale team in als blijkt dat pastorale zorg nodig is en biedt 
waar nodig hulp aan via het ‘Maatjesproject’. Ook is de contactpersoon behulpzaam bij het 
organiseren van huiskamergesprekken voor gemeente- en niet-gemeenteleden. Dit schept 
de mogelijkheid om met elkaar in de buurt te kunnen meeleven.” 
Hieronder is het overzicht afgedrukt van de contactpersonen per buurt, waarbij een buurt be-
staat uit één of meerdere straten met een logische samenhang. Aan de hand van uw huis-
adres kunt u zien in welke buurt u woont en wie uw contactpersoon is. 
 
 

TAAKGROEPEN 
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Nr. Buurt Straten, huisnummers Contactpersoon Adres 

     

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Kazerne 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolstraat 1 t/m 21a 
(oneven) 47 t/m 64, 
Gymnastieklaan, 
Spoorhof, Kerklaan, 
Kazernestraat, Kapper-
allee 2 t/m 16 (even) 
 

Rikie Poelert 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolstraat 1a, 7211 BA (541004) 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Boedelhof 
 
 
 
 
 
 
 

Kapperallee 3 t/m 51  
(oneven) 18 t/m 20 
(even), Boedelhofweg, 
De Grooterf, Kazerne-
plein, Yserenstraat, 
Kanaalpad, Wagen-
voortsedijk, Hulzer-dijk 
 

Agnes v.d. Berg 
 
Anny Nijenhuis 
(Yserenstraat) 
 
 
 
 

Boedelhofweg 71, 7211 BP (518085) 
 
Yserenstraat 9, 7211 LV (514356) 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

Over de sluis 
 
 
 
 
 

Almenseweg, Binnen-
weg, Damlaan, Molen-
dijk, Kapperallee 22 t/m 
60 (even) 53 t/m 89 
(oneven), 
Startdijk, Stoomdijk 
 

Anny Nijenhuis 
 
 
 
 
 

Yserenstraat 9, 7211 LV (514356) 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rustoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokstraat, Dr. van der 
Hoevenlaan 2 t/m 16 
(even) en 1 t/m 23 (on-
even), Schoolstraat 
2 t/m 48 (even), Rust-
oordlaan 2 t/m 38 
(even) en 1 t/m 25 (on-
even), Eendrachtstraat, 
Princehof 

Truus Klein  
Velderman 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolstraat 12, 7211 BC (513495) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

Spijkhoek 
 
 
 

Het Have, Spijkpad, 
Angerenhof, Vullershof, 
Achterzoom 
 

Pier Santema 
 
 
 

Angerenhof 7, 7211 AS (511805) 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘t Hungerink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. van der Hoevenlaan 
18 t/m 22 (even) en 25 
t/m 31 (oneven), Meije-
rink-straat 2 t/m 10 
(even) en 1 t/m 5 (on-
even), Rustoord-laan 
27 en hoger (oneven) 
en 40 en hoger (even), 
Wunderinklaan, De 
Wolzaklaan, Koffie-
straat, Raadhuisstraat 
 

Tine Ebbekink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rustoordlaan 52, 7211 AZ (514953) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 

De Wieken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zutphenseweg 132 t/m 
200 (even), Beeklaan, 
Gaanderij, Noordwiek, 
Oostwiek, Zuidwiek, 
Westwiek, Luunhorst- 
straat, Nachtegaalstraat   
4 t/m 20 (even) en 1 t/m 
7 (oneven), Zuivelhof, 
Het Nuesink 
 

Bé van Zeijts 
 
 
Jannie Dijkerman 
 
 
 
 
 
 

Zuivelhof 9, 7211 GZ (540464) 
 
 
Beekweide 20, 7211 CN (515323) 
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10. 
 
 
 
 

Oranjehoek 
 
 
 
 
 

Oranjelaan, Juliana-
laan, Teenkweg (behal-
ve 2 en 4), Nachtegaal-
straat 22 t/m 52 (even) 
en 9 t/m 29b (oneven) 
 
 

Joke Warringa 
 
 
 
 
 

Julianalaan 21, 7211 GS (540873) 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 

’t Jolink 
 
 
 
 

Zutphenseweg 95 t/m 
109 (oneven), Jolink-
weg, Kerkegaard, Pa-
paverhof, Korenbloem-
weg 
 

Dirkje Markvoort 
 
 
 
 

Papaverhof 31, 7211 DH (540702) 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 

Beekweide 
 
 
 

Beekweide 
Ensinkweg 2 t/m 86 
(even) 
 

Dicky v.d. Hoeve 
Willemien  
Brummelman 
 

Het Nuesink 3, 7211 GR (541336) 
 
Harfensesteeg 4, 7211 MH (540304) 
 

13. 
 
 
 
 
 

’t Barge 
 
 
 
 
 

Ensinkweg 1 t/m 13 
(oneven), Bargeweg, 
Hoog Barge, De Blaak, 
Singelweg, Egginks-
kamp, Havekerweg 
 

Marianne  
Veenhuizen 
 
Marijke Fomenko 
 
 

Hoog Barge 10, 7211 DV (510481) 
 
 
Zutphenseweg 73a, 7211 EB (06-41662670) 
 
 

14. 
 
 
 
 
 
 

‘t Schurink 
 
 
 
 
 

Schurinklaan, Dorther-
dijk, Harfensesteeg, El-
zerdijk, Reeverdijk, 
Flierderweg, 
Lindeboomweg, Scheu-
ter-dijk 16, 37 en hoger 
 

Jan Brummelman 
 
Betty Dijkerman 
 
 
 

Lindeboomweg 8, 7211 LM (540224) 
 
Reeverdijk 6a, 7211 LW (541012) 
 
 
 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eefde Noord 
 
 
 
 
 
 

Scheuterdijk 31a en la-
ger (oneven) en 14 en 
lager (even), Teenkweg 
2 en 4, Zutphenseweg 
25 t/m 85 (oneven) en 
44 t/m 130 (even) 
 

Gerda van Zeijts 
 
 
 
 
 
 

Scheuterdijk 10, 7211 ET (540632) 
 
 
 
 
 
 

15. 
 
 
 

Buiten Eefde 
Wzc De Bor-
kel 
Wijk Polbeek 
Wzc De Lu-
nette 
Wzc Den 
Bouw 
 

 Rie Roebers 
Willemien  
Brummelman  
Riet van Bosheide 
Tine Ebbekink 
 
Ko van Raams-
donk 
 

Spoorhof 12, 7211 BH (517391) 
 
Harfensesteeg 4, 7211 MH (540304) 
Teenkweg 14, 7211 EV (540296) 
Rustoordlaan 52, 7211 AZ (514953)  
 
 
Boedelhofweg 57, 7211 BP (513637) 
 

 Wzc Het 
Spijk 
Bungalows  

 Agnes v.d. Berg 
Rie Roebers 
  
 

Boedelhofweg 71, 7211 BP (518085) 
Spoorhof 12, 7211 BH (517391) 
 
 
 
 

  

Namens de taakgroep Pastoraat en Eredienst, Ko van Raamsdonk, ouderling 
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Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie  

 
 

Zondagmorgen 1 april vindt het jaarlijkse Paasontbijt plaats. 

Het is een goede traditie dat gemeenteleden op Paas-morgen 
voor de dienst samen ontbijten.  
U bent vanaf 08.30h van harte welkom in de kerk waar wij om 
08.45h het eerste eitje hopen te tikken. 
U kunt zich tot en met vrijdag 30 maart opgeven voor het ontbijt 
bij een van de leden van de Taakgroep K&S. 
Gerda Kamphuis, Hannie Doevedans, Paul Zoerink of Rik Rook 

  rikrook@telfort.nl 
tel. 0575541509 

 
Taakgroep Kerk en Samenleving 
“Amsterdam Underground” 
De Regenboog Groep, vrijwilligersorganisatie in Amsterdam, stimuleert de ontwikkeling van 
mensen in (sociale) armoede zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Eén 
van hun projecten is: “Amsterdam Underground” 
Een ex-dakloze begeleidt een stadswandeling en laat zo een andere kant van onze hoofd-
stad zien. Hij vertelt daarbij zijn persoonlijke verhaal en legt uit hoe men kan overleven in 
een wereld vol gevaar en wantrouwen.  
De Regenboog Groep is de enige non-profit aanbieder van daklozenwandelingen in Amster-
dam. De gidsen wordt een zinvolle dagbesteding geboden en ze krijgen een kleine vergoe-
ding. Met de inkomsten uit dit project worden ook andere projecten voor de doelgroep moge-
lijk gemaakt. 
Hebt u interesse in een stadswandeling begeleid door een ex-dakloze? Reserveer dan 24 
april 2018. De kosten zijn € 12,50 p.p. Het vervoer naar Amsterdam zal per trein zijn, waar-
voor we de maximale korting zullen uitzoeken.  
De stadswandeling duurt 90 minuten en er kunnen niet meer dan 15 personen in een groep. 
Mochten zich meer personen opgeven dan wordt er een 2e groep gevormd. T.z.t. worden de 
exacte tijden doorgegeven. 
Opgave voor 24 maart bij Tjerie Kale-de Vries. Tel: 0575-511819. 
E-mail: g.kale@versatel.nl 
 
P.s. De mogelijkheid om u op te geven is verruimd tot dinsdag 10 april 
 
 
 
  
Vriendinnenclub stopt na 32 jaar met handwerken voor betere oren 
Ze stonden jarenlang in de hal van het Zutphens ziekenhuis, een tiental Eefdese vriendin-
nen. Zelfgemaakte handwerken verkochten ze aan bezoekers. Dove kinderen in een Afri-
kaans ontwikkelingsland profiteerden ervan. Na een operatie door kno-artsen konden  
deze kinderen voor het eerst (of wéér) horen. Alsof ze opnieuw werden geboren. 
 
 

INTERVIEW 

mailto:rikrook@telfort.nl
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Als verslaggever zit ik aan tafel met vijf overgebleven vriendinnen: Krijntje Grotentraast, Toos 
Nijenhuis, Gretha Bargeman, Dinie Boers en Coby Siersema.  
Het is mooi geweest na 32 jaar handwerken voor de stichting Eardrop, vinden ze.  

Nee, dat handwer-
ken is nog altijd 
geen probleem.  
De verslaggever 
zal toch ook wel 
weet hebben van 
het wonderbaarlij-
ke natuurver-
schijnsel dat een 
vrouwenhand en 
een paardentand 
nooit stilstaan. 
 
 
Foto Homme Krol: 
Gretha Bargeman, 
Toos Nijenhuis, Krijntje 
Grotentraast  
en Coby Siersema. 
Dinie Boers staat niet 
op de foto 

 
 
Nee, het is de leeftijd die hen parten speelt. Ze zijn alle vijf in de tachtig en ja dan wordt het 
lopen moeilijker, en ook het autorijden, en als je dan ook nog een zorgbehoeftige man hebt.  
Het is jammer dat we het niet meer doen, zegt Coby Siersema, de woordvoerster van het 
stel, maar acht keer per jaar twee dagen lang verkopen in het ziekenhuis is niet langer vol te 
houden. Ze willen nog wel graag de vijf vriendinnen noemen die hen in de loop der jaren zijn 
ontvallen: Jannie Bakker, Reina Palsenberg, Johanna Eggink en Gerrie Kettelarij, de creatie-
veling van het stel. Hammie Witmarsum, de vijfde, heeft door ziekte moeten afhaken. Ik mag 
ze zonder protest naaldkunstenaars op de vierkante centimeter noemen.  
 
In ’84 zijn ze begonnen, als tien handwerkende vrouwen, voor een bazaar in de Ontmoe-
tingskerk. Na twee jaar ging de opbrengst naar de stichting Eardrop, opgericht door de Zut-
phense kno-arts Bierens de Haan, die toen elk jaar met een partij tweedehands hoorappara-
ten naar Kenia toog om dove kinderen uit hun sociaal isolement te verlossen. Door een wer-
vend praatje van zijn collega Seppmeijer kozen de Eefdese dames definitief voor Eardrop 
boven De Wilde Ganzen. Elke zes weken mochten ze hun handwerken in het Zutphense 
ziekenhuis aanprijzen. “Daar hebben we altijd heel veel medewerking gehad,” vertelt Krijntje 
Grotentraast. “We mochten er ook gratis parkeren.’’ 
Ach, wat hebben ze allemaal niet verkocht, verzuchten ze. Veel sokken, heel veel zelfge-
breide sokken, schorten, pannenlappen, gehaakte kleedjes, borduurwerk, gastendoekjes met 
plaatsnamen erop. Zelfs vilten Zwarte Pietjes. Ja, toen hoefde je nog niet beducht te zijn 
voor kleurbewuste actievoerders. En verder leren poefen en leren beestjes, tassen, je kunt 
het zo gek niet noemen. Ze werkten ook op bestelling. Als er een kleine werd geboren maak-
ten ze iets met de naam en geboortedatum van de baby erop. De sokken wol kochten ze 
zelf, maar ze kregen ook altijd veel materiaal, zoals garens en lappen stof en stalen. 
 
Hun eerste opbrengst voor de dove kinderen bedroeg in ’86 zo’n 750 gulden. Dat bedrag 
ging sindsdien telkenjare fors omhoog. In 2001 haalden ze ruim tienduizend gulden binnen. 
De laatste jaren ging het door de crisis wat minder, maar vorig jaar konden ze toch nog ruim 
3800 euro overmaken. Ze waren soms verbaasd over al dat geld.  
Hoewel, ze hebben ook wel ’s een hele dag in de hal gestaan voor honderd euro. Bij elkaar 
scoorden ze in die 32 jaar een dikke honderdduizend euro, stellen ze tevreden vast.  
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“Als je nagaat dat er voor 4500 euro een medisch team naar Afrika ging. Dan hebben we 
heel wat dove kinderen kunnen helpen. Door de artsen van de stichting Eardrop zijn nu al 
zo’n zesduizend kinderen met succes geopereerd. Doof zijn in zo’n land als Kenia of Ethiopië 
betekent buitengesloten zijn en dat is verschrikkelijk.’’ 
 
Hoe jammer ook dat ze zijn gestopt, al met al hebben ze veel plezier gehad. Met het werk, 
met het goede doel en ook met de reacties van de mensen in het ziekenhuis. ,,We moesten 
er soms wel ’s wat voor doen om de mensen naar onze kraam te krijgen. Als er niemand was 
gingen we er zelf voor staan om zogenaamd iets te kopen,” vertelt Gretha Bargeman. “Wat 
ook leuk was,’’ zegt Toos Nijenhuis, “je bleef ook op de hoogte wie er in het ziekenhuis lag.’’ 
Inmiddels hebben ze de dankbetuiging van de stichting Eardrop al binnen. De bestuursleden 
zijn in persoon afscheid komen nemen. Een brunch in hotel Bakker, de eigenlijke bakermat 
van de handwerkclub, ligt nog in het verschiet. 
Homme Krol    

 
 
 
Nieuws uit de Wereldwinkel 
April: aandacht voor buiten 
Zodra we lentekriebels krijgen gaan we aan de slag in tuin, op terras of balkon.  
De tuinmeubels krijgen een goeie beurt - hebt u Seepje allesreiniger al eens geprobeerd?  
Op basis van schillen van de zaden van de sapindus-boom uit Nepal, dus natuurlijk, duur-
zaam, niet schadelijk voor het milieu en de vrouwen die de schillen verwerken verdienen er 
een leefbaar loon mee.  
Ook de verpakking is duurzaam: gemaakt uit gerecyclede melkflessen uit Engeland en het 
etiket is van plantaardig afval van de rietsuikerplant.  
 
Daarna is het tijd voor een nieuw accent: gerecyclede metalen siervogels of 

vlinders die je zo in een pot kunt steken, ophangzakjes van 
gerecycled plastic om kruiden in te zaaien, fleurige of rus-
tig grijze potten en schalen, metalen waterbakjes en voe-
derbakjes voor de vogels.  
We hebben ook zaad voor bloemen waar bijen en andere 
insecten dol op zijn: help mee om de bedreigde bijenstand 
te verbeteren.  
U bent van harte welkom aan de Schoolstraat 17A. Ope-
ningstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 

16:00 uur. Telefoon 518662. 
 

Wereldwinkel, dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland 

 

Opleiding Theologie en Levensbeschouwing in Zwolle 
Er is een brief ontvangen van Christelijke Hogeschool Windesheim. 
‘Onder uw lezers zijn veelal mensen die belangstelling hebben voor theologie, pastoraat en 
de boeiende verhouding tussen Geloof, cultuur en samenleving’. 
 
Zij bieden opleidingen Theologie en Levensbeschouwing aan in Zwolle.  
 
Als u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden voor een meeloopdag. 
Meer informatie via. http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag. 

 
 
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN 
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Een dag met een gouden randje 
Zondag 11 maart was het afscheid als organist van 
de Ontmoetingskerk. 
Ja, aan alles komt een einde! 
 
We kijken met dankbaarheid en veel genoegen te-
rug op prachtige jaren en een feestelijk afscheid.  
Veel mensen, waarderende woorden van Arie, Ym-
te en Evert, met prachtige cadeaus. 
Maar wat ons vooral bij zal blijven dat zijn uw per-
soonlijke goede woorden aan ons beiden. 
Brieven, kaarten, mails, geweldig! 
 
We hebben al die jaren zoveel met u mogen delen in verdrietige en blijde dagen.  
Héél, héél veel dank daarvoor! 

Toos en Wim van Helden 
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Discriminatie en racisme in onze samenleving 
Onder deze titel werd op 6 maart een middag georganiseerd in de kerk door de Taakgroep 
Pastoraat. Hink Meijer, oud-politieman, hield een inleiding waarin veel cijfers en feiten naar 
voren kwamen. Helaas ontspoorde de discussie na de pauze enigszins en kwamen we niet 
toe aan het bespreken van de vragen die vóór de pauze waren uitgedeeld. Wellicht zal er 
een tweede gesprek nodig zijn waarop we de aandacht op onszelf richten: wat kunnen wij, 
als individu en als kerkgemeenschap doen om iedereen die niet precies in ons straatje past 
erbij te betrekken en zich welkom te laten voelen?  
Aan het eind van de middag vertelde een van de aanwezigen, de heer Frits Gies (87) uit Al-
men, over zijn belevenissen als joodse jongen tijdens de tweede wereldoorlog. Hij heeft er 
een boek over geschreven dat is uitgegeven bij de Walburg Pers in Zutphen. Voor geïnte-
resseerden:  
Frits Gies: Bist du ein Jude, hoe een joodse tiener de nazi’s overwon. 256 pagina’s, illustra-
ties, genaaid, gebrocheerd € 24,95 ISBN 9789462492707. 

 
Nu ik oud word 

De Raad van Kerken in Nederland heeft in de serie “Bezinning” nr. 55 uitgebracht onder de 
titel “Nu ik oud word, vragen bij de laatste levensfase”. Het sluit goed aan bij de discussie die 
de laatste tijd een belangrijk onderwerp is vanwege het onlangs aangenomen wetsontwerp 
over voltooid leven. In de brochure wordt door een aantal gerenommeerde leiders uit diverse 
kerkgemeenschappen (Marinus van den Berg, Theo Boer, Erik Borgman, Klaas van der 
Kamp, Nienke Nieuwenhuizen, Joris Vercammen en een aantal door Teun-Jan Tabak geïn-
terviewden) een genuanceerd beeld gegeven van de (on)mogelijkheden in de zogenaamde 
vierde levensfase, de fase van voltooiing, waarin de mens wordt geconfronteerd met kwets-
baarheid, zorg en verlieservaringen.  
In totaal 54 pagina’s, waarvan 20 gevuld met illustraties, is het een zeer verlichtend en bruik-
baar boekje waarin nu eens niet om de hete brei wordt heen gedraaid, maar waar veel ver-
schillende standpunten glashelder naar voren worden gebracht. Kosten € 7,50 inclusief por-
to. Aan te vragen bij de Raad van Kerken. Tel. 033 - 4633844, e-mail rvk@raadvankerken.nl 
Ds. Arie Broekhuis is voornemens er nog een keer een middagbijeenkomst aan te wijden in 
aanvulling op de middag in maart, waarbij dan vooral het standpunt van de kerken aan de 
orde zal komen. U kunt hem ook vragen het boekje voor u te bestellen, reageer dan vóór 15 
april a.s. 

Maps Adriaanse 
 
 
 

Als ik mezelf aan het verliezen ben 
en niet meer weet wie ik ben 

kom je dan af en toe nog langs 
om me te laten weten dat ik je ken? 

 
Uit jaren die al lang voorbij zijn 

die ik misschien met je heb gedeeld 
omdat ik met je getrouwd ben 

of misschien heb ik met je gespeeld. 
 

Als ik mezelf aan het verliezen ben 
en in mijn eigen wereld leef 

help me dan herinneren 
aan hoeveel ik om je geef. 

 
Bron: Alzheimer Nederland 

 
 

 

mailto:rvk@raadvankerken.nl
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Kaarten en postzegels: enkele spelregels 
In de houten bak in de hal van de kerk worden nogal 
eens losse zegels gegooid. Dat is voor mij erg lastig om 
ze er weer uit te halen.  
Daarom spelregel 1: 

1) Postzegels aanbieden in een zakje. 
Grof afgescheurde postzegels kunnen zo niet ingele-
verd worden, dus moet ik ze zelf allemaal bijknippen, 
wat veel tijd kost.  
 
 

Daarom spelregel 2:  
2) Postzegels netjes en indien mogelijk royaal ( ca. 1 cm rondom) afknippen. 

 
Vroeger bracht ik de brillen die nogal eens in de bak lagen naar Hans Anders 
in Zutphen. Sinds kort heb ik geen eigen vervoer meer,  
 
daarom spelregel 3:   

3) Vriendelijk verzoek voortaan zelf de  brillen inleveren bij Hans Anders 
in Zutphen (of bij een andere brillenzaak die ze inneemt). 

 
Ik reken op ieders begrip en medewerking: alvast bedankt. 

Leni van Meggelen  
 

 
 

 
De laatste bijeenkomst van dit seizoen: 

            Zondag 15 April: Burgemeester zijn. Over inspiratie gesproken. 

met medewerking van Dhr. Sebastiaan van ’t Erve, Burgemeester van Lo-
chem 
16.00 uur in de Kerk van Almen 
In deze laatste bijeenkomst van dit seizoen van Zin-in-Almen hebben we een bijzondere 
gast, namelijk burgemeester Van ’t Erve van Lochem. Hij zal ons vertellen wat hem bezielt 
en inspireert als burgemeester. Waarom heeft hij dit beroep gekozen en wat betekent het 
voor hem en zijn prive-leven. Het wordt het verhaal van een bestuurder van ‘vlees en bloed’ 
die dagelijks afwegingen moet maken hoe hij zijn publieke verantwoordelijkheden beleeft en 
invult. Dit verhaal wordt afgewisseld door muziek die door de spreker zelf gekozen is. 
 
Na een inleiding door de heer Van ’t Erve, zal Manja Bedner, lid van de werkgroep Zin-in-
Almen, hem verder bevragen over deze onderwerpen. In de loop van de bijeenkomst is er 
dan ook ruimte voor vragen van de aanwezigen. Net als de vorige keren is het doel van de 
bijeenkomst om de aanwezigen inspiratie en bezinning te bieden. De bijeenkomst duurt een 
uur en is vrij toegankelijk. Een gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld. Napraten kan in 
dorpsgebouw Ons Huis, tegenover de kerk. Iedereen is van harte welkom. 
Zin-in-Almen is een initiatief van een aantal Almenaren, met als doel nieuwe bronnen van 
bezinning en inspiratie te vinden in muziek, natuur en persoonlijke verhalen.  
De werkgroep dankt de Protestantse Gemeente van Almen, die dit initiatief ondersteunt, on-
der meer door het kerkgebouw beschikbaar te stellen. Een gebouw dat al eeuwenlang een 
baken is voor de Almense dorpsgemeenschap. 
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Het programma van het Seizoen 2018 – 2019 wordt binnenkort bekend gemaakt. Reserveert 
u vast de derde zondag van oktober en november 2018 en van januari tot april 2019 
Voor meer informatie zie de website www.zininalmen.nl  
 

Erik Andriessen 
 
 
 
 

Koffieconcert Musica Vocale 
 

 
Na een maand pauze vanwege de vele paasconcerten wordt er in april op zondagochtend 
weer muziek gemaakt in de kerk. Op de 8ste ontvangen we het Eefdes gemengd koor Musica 
Vocale o.l.v. Els Dijkerman. Het koor wordt gevormd door 50 leden en bestaat, zij het lange 
tijd onder een andere naam, alweer 95 jaar. Regelmatig worden concerten gegeven en me-
dewerking verleend aan evenementen. Dirigent Els Dijkerman geniet de nodige bekendheid 
als cantor-organist van de Gudulakerk in Lochem, waar ze met grote regelmaat de beide or-
gels bespeelt. Bovendien leidt ze diverse koren en ensembles, waarvan “Musica” er dus één 
is. Daarnaast heeft zij als organist en dirigent een concertpraktijk in Nederland en Europa. 
Solistische medewerking komt van Jeannet Pol die ondermeer 32 jaar actief was als docent 
aan de Kaliber Kunstenschool. Sinds kort heeft ze haar eigen fluitpraktijk in Lochem, waar ze 
naast privélessen ook les geeft volgens het concept van “Kinderflute”. In Eefde verzorgen 
zowel Jeanette als Els een instumentaal intermezzo. Het koor zingt een gevarieerd pro-
gramma met geestelijke, wereldlijke, klassieke en eigentijdse liederen in diverse talen, waar-
over u te zijner tijd meer leest in de lokale pers en hoort op de lokale radio. De koffie staat 
klaar om kwart over elf, waarna het concert op 8 april om half twaalf begint.  
Opnieuw geldt: Denk om de collecte bij de uitgang!. 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN 
 

http://www.zininalmen.nl/
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Dan kijken we ook nog even terug: In februari werd het concert met groot succes gegeven 
door cantorij De Regenboog van de gemeente uit Nijverdal, met daarin o.a. onze oud-
organist Rien Hoekjen. Zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. 
Als laatste het concert in mei, dat op de 6de wordt gegeven door de accordeonvereniging uit 
Harfsen, die al eerder tot groot plezier van de concertgangers een koffieconcert verzorgden. 
 

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
 

Wandelroute langs 14 dubbele kruiswegstaties in het centrum van Doesburg 
Van 17 tot en met 31 maart* is er in het centrum van Doesburg een bijzondere route langs           
14 dubbele kruiswegstaties te lopen. Stichting Babel (Bijbelverhalen Anders BELicht) heeft 
namelijk 14 kunstenaars uit (de omgeving van) Doesburg bereid gevonden om naast het ori-
ginele werk van Peter Brattinga een actueel parallel kunstwerk te maken. 
Brattinga, bezoeker van het dagcentrum Beinum, maakte in 2008 zijn staties door zijn eigen 
schetsen in natte klei over te nemen, om vervolgens de gebakken klei te glazuren. Het resul-
taat is een prachtige serie keramiek platen, die het lijdensverhaal van Jezus vertellen. 
Veertien verschillende kunstenaars, van beginnend amateur tot professionals, gingen de uit-
daging aan om een actueel kunstwerk te maken, dat thematisch gelinkt kan worden aan één 
van de veertien staties. 
Het resultaat is een prachtige en bijzondere wandelroute door de winkelstraten van Does-
burg, waar in 14 etalages de dubbele staties twee weken lang te bekijken zullen zijn. Er is 
een routebeschrijving met ‘ondertiteling’ van de kunstwerken beschikbaar. Deze boekjes 
kosten 2 euro per stuk en zijn oa verkrijgbaar bij VVV Doesburg, Gasthuisstraat 13, Ter 
Steeg Lederwaren, Meipoortstraat 4 en TempAssist, Ondernemershuis, Kerkstraat 15, allen 
in Doesburg. 
*Op zaterdag 31 maart worden ’s morgens alle kunstwerken verplaatst naar de Gasthuiskerk 
in de Gasthuisstraat voor een muzikale afsluiting. 
 
Verdere informatie: www.kruiswegstatiesdoesburg.wordpress.com 
 

 
 

 
 

Joodse Lezingen 
29/04/2018   15:00 Dr. Eric Ottenheijm – synagoge Apeldoorn 
Parabels als Tora Raadselvertellingen van Jezus en de Rabbijnen  
15:00-16:45 uur, Paslaan 18, 7311 AL Apeldoorn  

 
Agenda 
 

 Woensdag 11 april, 19.30 uur – Classis Achterhoek-Oost – Dit is de 
laatste vergadering van de Classis in de oude samenstelling. Per 1 mei 
a.s. maken we als gemeente deel uit van een grote provinciale Classis 
en dat alles vanwege de grote reorganisatie van onze landelijke kerk in 
het kader van Kerk 2015.  

 Deze vergadering begint zoals gewoonlijk met een Vesper.  
Info: Rie Roebers-Zwiers, afgevaardigde van Eefde 

 Woensdag 18 april, 10.00 uur -Leerhuis over Amos. We lezen Amos 3,4, 
en 5 Plaats: Goedhartkamer – met ds. Arie Broekhuis 

 Woensdag 18 april, 19.30 uur – Kleine kerkenraad – in de Goedhartka-
mer 

 
 
 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
 

https://kruiswegstatiesdoesburg.wordpress.com/muzikaleafsluiting/
http://www.kruiswegstatiesdoesburg.wordpress.com/
http://www.joodselezingen.nl/events/dr-eric-ottenheijm-synagoge-apeldoorn-29-april-2018/
https://www.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Paslaan+18,+7311+AL+Apeldoorn,+Netherlands
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Gedeelte van het rooster voor Kerkvenster 2018 
 
Inleverdatum kopij                          Redactievergadering                  Nietdatum  
   

dinsdag 17 april 2018 donderdag 19 april 2018 donderdag 26 april 2018 

dinsdag 22 mei 2018 donderdag 24 mei 2018 donderdag 31 mei 2018 

dinsdag 19 juni 2018 donderdag 21 juni 2018 donderdag 28 juni 2018 

i.v.m. vakantietijd geen uitgave van Kerkvenster    

  

 
 

 
 

 
 

  

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 17 april 2018 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 19 april 2018 om 09.00 uur redactievergadering bij  
Jannie Zoerink  

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

bij de redactie. 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Gedicht na Pasen 
 

Daarom geloven wij… 
 

Omdat onze woorden zo schraal zijn, 
Onze gebaren zo krachteloos, 

Onze blik zo kortzichtig, 
Onze harten zo kil, 

hebben wij een ander nodig, 
met menselijke warmte. 
Daarom gedenken wij 
Jezus van Nazareth. 

 
Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn, 

onze perspectieven zo op onszelf gericht, 
onze visioenen slechts van hier en nu, 

hebben wij een medestander nodig 
 

die liefde, recht en trouw ons leert. 
Daarom herinneren wij ons 

Jezus van Nazareth. 
Omdat onze angsten zo talrijk zijn, 

onze dood zo doodgewoon, 
ons leven zo vaak tevergeefs, 

onze oplossingen een deel van ons probleem, 
hebben wij een broeder nodig 

die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk. 
Daarom geloven wij 
Jezus van Nazareth. 

 
Alfred C. Bronswijk 
Bron: Medemens 2, 
uitgave Kerk in Actie 

 
 
 
 
 


