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KERKVENSTER augustus 2017 

Cappuccino op de Zuidas 

In de maand mei heb ik in het kader van de 
permanente educatie - vroeger heette dat heel 
simpel studieverlof-.een tweetal studiedagen 
gevolgd op de VU, waar ik ooit mijn studietijd 
heb doorgebracht.  
Dus altijd een beetje thuiskomen in het nog altijd 
zo foeilelijke hoofdgebouw.  
Gelukkig geldt dat niet voor de inhoud die 
het gebouw biedt. Ik heb buitengewoon boeien-
de dagen gevolgd over ‘Bidden in de joodse tra-
ditie’. Op een later moment schrijf ik daar wel 
over op deze plaats. 
Om bij de VU te komen stap ik meestal uit op 
station Zuid om op die manier mezelf even on-
der te dompelen in die zo volstrekt andere we-
reld van de Zuidas.  
Wie het station uitloopt komt terecht in een om-
geving die gedomineerd wordt door torenhoge 
gebouwen waar het financiële hart klopt van 
Amsterdam.  
Een passage met links en rechts panden van 
banken, advocatenkantoren,  
financiële dienstverleners, consultants, etc.  
Bij de passage vele hippe eetgelegenheden en 
in het straatbeeld veel dertigers in keurige don-
kerblauwe pakken en dames in mantelpakjes. 
Hier wordt het grote geld verdiend en heel hard 
gewerkt door de jonge professionals, zo is mijn 
indruk. 
 
Als vreemde eend in de bijt is daar “De nieuwe 
Poort”, een bijzonder centrum dat is opgezet 
door theoloog en ondernemer Ruben van Zwie-
ten. Aan de buitenkant prijken bezinnende tek-
sten, Hebreeuwse letters zijn ook te bespeuren, 
en in het centrum zelf een café, restaurant en 
expositieruimte (ik bekeek werk van Armando, 
uitgeleend uit de collectie van de ABN-AMRO) 
en er is een studieruimte voor kringen en ge-
spreksgroepen. 
Op mijn wandeling meende ik Ruben van Zwie-
ten zelve te zien staan voor dit centrum, druk 
aan de telefoon. Dus liet ik de gelegenheid niet 
voorbij gaan om hem even later aan te schieten. 
Een kleine rondleiding volgde met tot slot een 
cappuccino aan de bar. 
Het is heel bijzonder wat “De Nieuwe Poort” 
biedt op de Zuidas en in Rotterdam, waar aan 
het Weena vorig jaar een 2e locatie is geopend.  
 
Hij weet spraakmakende mensen binnen te ha-
len zoals o.a. Kim Putters van het Sociaal  

en Cultureel Planbureau, Bas Heijne, filosoof, 
Felix Rottenberg. De thema’s gaan over broe-
derschap, tussen technologie en zingeving, de 
generatie van de millenials  (geboren rond 1990) 
en de vraag hoe zij hun plaats op de arbeids-
markt vinden die zo anders is ingericht dan voor 
mijn generatie. En er wordt stevig uit de Bijbel 
gelezen: in zeven jaar wordt de Bijbel gelezen 
van voor naar achter met telkens een ander 
gastpanel van ondernemers, journalisten en do-
cumentairemakers. 
 
Elitair? 
Nee, er zijn contacten met Vluchtelingenwerk 
Nederland en Jeugdzorg over inzetbaarheid “Op 
de Nieuwe Poort” van asielzoekers of anderen 
met een complex verhaal in hun rugzak, er is 
een straatvoetbaltoernooi, maaltijden waar hoog 
en laag, rijk en arm aan tafel gaan op elke 3e 
donderdag van de maand. 
Is “De Nieuwe Poort” een nieuwe kerk?  
Zelf typeert de Nieuwe Poort zich als:  
‘Café-restaurant. Werkplek. Oase. Kunst en cul-
tuur. Social enterprise in Amsterdam en Rotter-
dam. Fitness voor de geest. Maatschappelijke 
dialoog en denktank. Ideeën voor verbetering 
van de samenleving. Platform voor vernieuwing. 
Kijken vanuit oude bronnen naar nieuwe tijden.’ 
 
Moraal: 
De kerken lopen leeg, we puzzelen ook in Eefde 
hoe we contact leggen met ons dorp, in onze 
families zien we dat onze kinderen of neven en 
nichten afstand  
nemen. Toch, de Geest – ja, dat geloof ik heilig - 
werkt ongedacht. Waar je het niet verwacht, zo-
als op de Zuidas waar zo andere waarden do-
minant zijn, blijkt een bodem te zijn voor het 
zoeken naar zin en een verlangen gewekt te 
kunnen worden naar meer dan carrière, geld 
verdienen, heel hard werken, en harde concur-
rentie. 
Er is interesse naar verhalen die boven de waan 
van de dag uitstijgen en een mens zin en sturing 
geven. 
Er is een leerhuis waar men komt om de rijkdom 
van de joodse traditie te proeven tot een beter 
verstaan van de christelijke traditie en Jezus 
zelf. 
Op een holletje ging ik naar de VU na de inspi-
rerende ontmoeting met deze pionier ds. Ruben 
van Zwieten  

ds. Arie Broekhuis 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                        AUGUSTUS  2017 

 
 

datum en tijd 
30 juli 2017 
10.00 uur 

 6 augustus 2017 
10.00 uur 

13 augustus 2017 
10.00 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden    

kleur wit wit wit 

diaconale  
collecte 

Artsen zonder Grenzen 
Diaconaal quotum 
 

War Child 
 

2e collecte Beeld en Geluid  
Plaatselijk pastoraat 
 

Kinderen in Egypte leren 
over de bijbel 
 

auto  
ophaaldienst 

T. van Helden 
Tel. 519738 
 

A. Aalderink  
Tel. 514151 
 

Gert en Tjerie Kale 
Tel. 511819 
06-49608476 

 
 

datum en tijd 
20 augustus 2017 
10.00 uur 

27 augustus 2017 
10.00 uur 

 

voorganger 
mevrouw J. Ruiterkamp,  
Vorden 

ds. D. van Doorn,  
Almen 

 

bijzonderheden    

kleur wit wit  

diaconale  
collecte 

Pasman Manege Eardrop  

2e collecte 
Plaatselijk kerkenwerk 
 

Kerkelijk Quotum  

auto  
ophaaldienst 

J.L. Bosma  
Tel. 06-44500157 
 

J. Strijker  
Tel. 514828 
 

 

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 kerk-
dienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster? 

 
A. AALDERINK 
  
  

 

Dienst in Het Spijk  
Maandag 7 augustus.  pastor R. van Veen 
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we gezamenlijk 
koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij ieder-
een welkom is, zeker de medebewoners van de appartementen 
 

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
12 augustus pastor R. van Veen 
26 augustus ds. D. Bargerbos 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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Startzondag 10 september – KERKPROEVERIJ  
Als commissie van de startdienst samengesteld uit afgevaardigden vanuit de diverse taak-
groepen en college diaconie zijn we al een aantal keren bijeen geweest. 
Het thema van de startzondag: Kerkproeverij. 
We sluiten hiermee aan bij het project “Kerkproeverij” dat de Raad van Kerken in Nederland 
is begonnen en waar ook onze Protestantse Kerk in Nederland (hierna PKN) zich bij heeft 
aangesloten. U kunt op de website van de Raad van Kerken en de PKN daar van alles over 
aan de weet komen.  
De gedachte achter de Kerkproeverij is dat u en ik in onze omgeving van buurt of familie of 
vriendenkring iemand uitnodigen om zondag 10 september in ons midden te zijn. 
Om de kerk te proeven. En maar hopen en werken dat het ergens naar smaakt. 
Kerkproeverij krijgt op deze wijze vorm: 
Kerkproeven kan bij het ontbijt dat om 9.30 uur start en in de kerkdienst die erop volgt (aan-
vang: 10.30 uur) en bij de nazit van de dienst, waar letterlijk van alles te proeven zal zijn. 
Het is ten slotte een ‘proeverij’ deze zondag. 
Het geestelijke en stoffelijke (de inwendige mens) komen allebei aan bod. 
Muzikanten hebben al toegezegd om mee te werken. 
Houd u de kerkbrieven in de gaten voor de voortgang van de startdienstvoorbereidingen. 

Namens de startdienstcommissie, ds. Arie Broekhuis 

 
Afscheid van Wim van Helden als cantor 
Op Pinksterochtend trad in de dienst de cantorij voor het 
laatst op onder de bezielende leiding van Wim van Helden. 
Na afloop werd daar natuurlijk volop aandacht aan besteed. 
Het is moeilijk voor te stellen dat Wim de cantorij niet meer 
zal leiden, maar na zoveel jaren was het tijd om terug te  
treden.  
Zowel ds. Arie Broekhuis als voorzitter Ymte Groeneveld 
bedankten Wim voor de toewijding en expertise waarmee  
hij zoveel uit de zangers wist te halen.  
Wim hield daarna een emotioneel dankwoord.  
Ook de voortreffelijk samenwerking tussen predikant en 
cantor-organist werd genoemd. Het is grotendeels aan die 
samenwerking te danken dat het Nieuwe Liedboek zo goed 
is ontvangen in de gemeente.       Foto:  Jannie Zoerink 

Beide sprekers, Arie en Wim, noemden als ‘bewijs’ dat de meeste gastpredikanten aange-
naam verrast zijn door het niveau van de gemeentezang en dat zij vrijwel alle Liederen zon-
der problemen in de liturgie kunnen verwerken. 
Na een mooie bos bloemen (die natuurlijk aan echtgenote Toos werd overhandigd) had de 
Cantorij het laatste woord met een zelfgemaakt lied gemaakt door Tiny Dijkman.  
De tekst ging als volgt.  
 
Afscheidslied voor Wim van de cantorij op 4 juni 2017 

1. Zie ons hier staan, de cantorij. We zijn nu zonder stuurman dat maakt ons helemaal niet 
blij. Want onze Wim ging er vandoor. Hij ligt nu zeker de halve dag op ‘t ene oor 

2. Nee, beste Wim wij zijn niet boos. Wij begrijpen heel goed dat jij voor Toos en vrijheid 
koos. Zingen met jou dat was een feest. ‘t Wordt nooit meer zoals het vroeger is geweest 

3. Duizendmaal dank Wim voor je werk. Je humor en je goed humeur dat maakt ons samen 
sterk. De goede sfeer, je handelsmerk. Die lange jaren dat jij zo druk was voor de kerk 

4. Wij wensen jou nu alle goeds En allen die je lief zijn, bidden wij Gods Zegen toe. Een 

mooie tijd van rust breekt aan. Wie weet zien wij jou ooit eens bij de bassen staan. 

Tiny Dijkman 
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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 03 augustus 2017 pastor P.J.M. Frijters 
donderdag 10 augustus 2017 ds. W Stolte 
donderdag 17 augustus.2017  ds. S.A. Meijer 
donderdag 24 augustus 2017 ds. D. van Alphen-Ubbens 
donderdag 31 augustus 2017 ds. A.C. Thimm-Stelwagen  
 

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 Ro-
tondemuziek, 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 6 augustus 2017 
Gesprek van de zondag met Miranda Brasz, vrijwilligster bij evangelische boekhandel de 
Vonk te Zutphen 
De kerkdienst komt van de PKN Warnsveld/Leesten. Ds. A.J. de Hoop. 
Zondag 13 augustus 2017 
Gesprek van de zondag met Wouter Derksen over “Religieuze kunst” (vervolg) 
De kerkdienst komt van de PKN te Zutphen. Ds. R. Heins. 
Zondag 20 augustus 2017 
Gesprek van de zondag met Edward Althoff. over de stichting “Compassie” 
De kerkdienst komt van de R.K. Parochie Hengelo. 
Zondag 27 augu2017 
Gesprek van de zondag met Ineke Hissink van de historische vereniging Zutphen over het 
thema: Boeren, burgers en buitenlui. 
De kerkdienst komt van het Leger des Heils. Luitenants Morten en Joyce Andersen 
 
 
 

Bij de diensten 
Zondag 30 juli schenk ik aandacht aan Maarten Luther. Wat bewoog hem en wat is zijn te-
goed? Wat is voor ons de betekenis van wat hem voor ogen stond?  
Zondag 6 augustus ga ik op verzoek een dienst wijden aan het Hooglied. Dit Bijbelboek komt 
zelden aan bod in de kerkdienst.  
Zondag 13 augustus staat op het Luthers leesrooster de gelijkenis van de rijke man en rent-
meester op het rooster(Lucas 16:1-9) en daar betrek ik dan bij Micha 6 (op verzoek van ge-
meenteleden), vooral het slot daarvan Micha 6:8 (deze tekst was trouwens heel geliefd bij 
ds. Jan Buskes, de befaamde Amsterdamse predikant). 

ds. Arie Broekhuis 
 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
06 augustus Gretha Bargerman, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink 
13 augustus  Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman 
20 augustus  Joke Hogenkamp, Klaske Santema en Hannie Doevendans 
27 augustus Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff 
03 september  Jannie Dijkerman, Jan en Truus Brummelman 

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                        Greet Tollenaar, tel. 540861 

DE GEMEENTE BIJEEN 

http://www.b-fm.nl/


 7 

 
 
 

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 

Na ontslag uit het Gelreziekenhuis verblijft op de Lunette:  

 mevrouw N. Broer-Rouwenhorst, Schurinklaan 12 
Weer thuis na verblijf in het AMC, Amsterdam:  

 mevrouw D. Pasman-Koetsier, Julianalaan 9, maar inmiddels weer opgenomen in het 
Gelreziekenhuis te Zutphen 

Op de Lunette (afd. De Flank) verblijft:  

 mevrouw T. Zuidam- van Hulsbergen, Raadhuisstraat 12 

 
Thuis 
Na verblijf in het Gelre ziekenhuis: 

 mevrouw A. Pongers, Luunhorststraat 

 mevrouw T. Brinkman, Troelstralaan, Zutphen 

 mevrouw R. Lintvelt - Brummelman, Scheuterdijk 
Na verblijf op de Lunette, Zutphen:  

 R. Meijerink- van Drumpt, Zutphenseweg(Het Spijk)  

 de heer. E. Brouwer, Teenkweg. Die na verblijf in het ziekenhuis te Deventer een periode 
verbleef op Klimmendaal Apeldoorn, en nu vanuit de thuisbasis verder werkt aan revali-
datie op de Lunette 

Na verblijf in het Radboudziekenhuis, Nijmegen:  

 de heer. H. Meijer, Nuesink 

 
Bedankje 
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, fijne vader-oom Wim- en trotse opa Jan 
Willen Boerstoel. Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheids-
dienst in de kerk. Het geeft ons kracht dat Wim in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend  

Ans Boerstoel, kinderen en kleinkinderen 
 
 

Overleden 
Op 22 mei overleed in 
de leeftijd van 88 jaar 
Jan Willem Boerstoel, 
Oostwiek 4. Wim 
Boerstoel heeft een 
bewogen leven geleid. 
Dat is, geef ik toe, 
enigszins een cliché. 
Toch, Wim heeft het 
allemaal niet cadeau 

gekregen in zijn leven. Hij was een jonge 
knul in de oorlog, kon zijn school niet af-
maken en werd nog ingezet bij werk voor 
de bezetter. Na de oorlog werd hij al snel 
opgeroepen als dienstplichtige om in Indië 
te belanden om daar rust en orde te her-
stellen, zoals dat heette. Een diepingrij-
pende ervaring voor hem als jonge man, 
waarbij hij moest meemaken dat een groot 
deel van zijn peloton omkwam in de oorlog 
daar.  

Hij noemde zich met terechte trots een 
Sobat, zoals veteranen elkaar noemen. 
Terug in Nederland ging hij in de bouw 
werken in het ouderlijk bedrijf en later toen 
de bouw zo inzakte gooide hij het roer om 
en werd taxateur van bijzondere goederen 
en werkte voor gemeenten en particulie-
ren.  
Dat tekent hem: iemand die niet bij de 
pakken ging neerzitten, nieuwe wegen in-
sloeg, bleef leren en nieuwsgierig was. 
Thuis werd ook bijv. de kerkdienst via in-
ternet gevolgd. 
Wim en Ans vonden elkaar in de jaren 80 
en huwden. De kinderen van Ans, Anita en 
Henk, hebben in Wim een geweldige part-
ner van hun moeder leren kennen. Hij was 
vaderlijk voor hen, stond hun bij, en vorm-
de een groot geluk in hun leven. 
Wim genoot van zijn kinderen, hun part-
ners en de kleinkinderen. 

MEELEVEN 
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Wim heeft heel wat fysiek ongemak moe-
ten verduren(reuma). Ik ben onder de in-
druk van de wijze waarop hij daarmee om 
wist te gaan. Hij wuifde de pijn niet weg, 
maar vocht zich er steeds weer boven uit 
in alle volharding. Trouw met alle zorg en 
toewijding omringd door zijn Ans. 
Wim was nauw betrokken bij onze ge-
meente. Bezocht trouw met Ans de dien-
sten en was ook enige jaren kerkvoogd. In 
zijn portefeuille zat ook de pastorie, zodat 
we bij klussen in de pastorie elkaar ook 

beter leerden kennen en heel plezierig 
konden overleggen. 
Zo gedachten we hem in ‘de dankdienst 
voor zijn leven’ op de zo warme zaterdag 
27 mei in onze kerk met liederen die hem 
lief waren. De begrafenis vond plaats te 
Gorssel. Moge zijn gedachtenis tot zegen 
zijn.  
Correspondentieadres: 
Mevrouw. A. Boerstoel-van Hunenstijn, 
Oostwiek 4, 7211 GK Eefde 

 
 
Op 27 mei overleed in 
de leeftijd van 81 jaar 
Antonie Wilgenhof, 
Tonnie,  
Nachtegaalstraat 52. 
De laatste jaren van 
zijn leven vergden veel 
van hem door zijn af-
nemende gezondheid, 
waarbij hij fysiek en 

mentaal zoveel moest inleveren. De zorg 
voor hem nam toe en dat vroeg veel van 
zijn echtgenote Gerrie en de kinderen en 
hun partners.  
In dankbaarheid en vrede werd daarop te-
ruggezien.  
Dat zijn enige woorden over het laatste 
deel van zijn leven. Bij het samenzijn in de 
aula van Gorssel op vrijdag 2 juni stonden 
we samen stil bij zijn rijke leven. 
De generaties van de dochters en klein-
kinderen memoreerden hoe zorgzaam hij 
was, betrokken op zijn dochters en later 
hun partners en kleinkinderen. Hij wilde 
samen met zijn vrouw Gerrie dat zij hun 
talenten zouden ontplooien. Hulpvaardig 
was hij.  
Met veel vreugde deed hij zijn werk in de 
bouw. Later in de qua werkloosheid moei-
lijke jaren 80 van de vorige eeuw besloot  
 

 

 
hij voor zichzelf te gaan werken. Hij zette 
een klusbedrijf op. Hij had daarbij met de 
nodige tegenwind te maken. Hij zette door 
en heeft met veel vreugde zijn werk ge-
daan met hulp ook van zijn dochter Annie 
die hem daarin bijstond. 
Daarnaast was hij met hart en ziel doende 
in zijn tuin, die een lust voor het oog was 
en is. 
Zelf werd ik getroffen door zijn vriendelijk-
heid. Hij had geen pantser en was in zeke-
re zin zo ontwapenend. Dat schiep de ba-
sis voor een altijd ontspannen samenzijn 
en fijne gesprekken. De familie vermeldde 
in de overlijdensbrief het woord ‘authen-
tiek’, een van de woorden die hem goed 
kenmerken. 
Liefde was de rode draad in de verhalen 
die verteld werden bij de voorbereiding 
van de gedachtenis.  
We lazen de prachtige woorden van Pau-
lus uit I Corinthiërs 13. 
De liefde blijft. Ook de liefde van Tonnie 
Wilgenhof blijft bewaard.  
Bij de mensen en bij de Eeuwige. 
Correspondentieadres: 
G. Wilgenhof-Pelgrum, Nachtegaalstraat 
52, 7211 GP Eefde

In Trouw las ik het bericht(advertentie) van overlijden Jacobus 
Cornelis de Koning, Zutphen. Hij is overleden op 6 juli en is 84 
jaar geworden. Co de Koning heeft diverse keren bij vervan-
ging van Wim Helden als organist in onze diensten gefunctio-
neerd. Hij deed dat met veel plezier en het was zo aardig sa-
menwerken met hem. Hij speelde met veel enthousiasme, er 
zat veel dynamiek in zijn spel. In dankbaarheid gedenken we 
hem om wat hij voor onze gemeente als musicus heeft gedaan. 
Correspondentieadres: Mevrouw A. de Koning-Roerdink,  
Stokebrand 351,7206 EW Zutphen  
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We ontvingen bericht van overlijden van Berend Jan ter Mull, Zut-
phenseweg 266, op 11 juli en van het overlijden van Jan Willem 
Veltkamp, Zutphenseweg 236, op 14 juli. 
In een volgend kerkblad zal hier aandacht aan besteed worden 

ds. Arie Broekhuis 

 
Komen en gaan – mutaties t/m 18 juli 2017 
Ingekomen: 

 Beekweide 12, 7211 CN: de heer D. van Doorn en mevrouw M. van Doorn. 
Vertrokken:  

 Kapperallee 72, 7211 CC: mevrouw H.T. Zwartscholten. 
Verhuisd binnen de gemeente: 

 Teenkweg 1.7211 EV: mevrouw B. Terwel - Goorman, naar Zutphenseweg 270, 

  7211 EX. 

 Zuivelhof 1, 7211 GZ: mevrouw C.M. Brilman - van der Kolk, naar Zutphenseweg 272 
7211 EX. 

 
Overleden: 
Op 22 mei 2017: de heer J.W. Boerstoel, Oostwiek 4, 7211 GK. 

 Op 27 mei 2017: de heer A. Wilgenhof, Nachtegaalstraat 52, 7211 GX. 

 Op 27 mei 2017: mevrouw H.W. Müller - Schoolderman, Ensinkweg 6, 7211 CK. 

 Op 6 juni 2017: de heer R. Dragt, Zutphenseweg 202a, 7211 EK. 

 Op 8 juni 2017: de heer A. de Weerd, Yserenstraat.11, 7211 BV. 

 Op 11 juli 2017: de heer B.J. ter Mull, Zutphenseweg 266, 7211 EX. 

 Op 14 juli 2017: de heer J.W. Veltkamp, Zutphenseweg 236, 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

 
 
 

Diaconie 
Collecteopbrengsten 

14 mei € 135,53 Stichting Hulphond  
21 mei  € 120,21 IKV vakantieweken  
28 mei  €   93,85  Voedselhulp Israël  
11 juni  €   87,72  Werelddiaconaat Straatkinderen en hun ouders  
18 juni  €   99,20  Binnenlands diaconaat terugkeer asielzoekers 
25 juni € 445,00 Havekedienst, Meiden van Haarman, vakantie Hongaarse kinderen 
02 juli  € 118,22  Voedselbank Zutphen  
09 juli € 130,80  Dorcas  
16 juli  € 134,00  Holland Building Nepal 
 
Collectedoelen 

6 augustus Diaconaal quotum 
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaco-
naal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en 
bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals 
communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 
U kunt ook zelf een donatie overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie PGE 
o.v.v. Diaconaal Quotum. 
 

COLLEGES 
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13 augustus War Child 
War Child’s visie: een toekomst in vrede voor alle oorlogskinderen. 

Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun 
ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en verlies maken hen somber. Angstig. Agres-
sief. Ze kunnen niet normaal kind zijn. Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het 
recht op te groeien in vrede. Zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omge-
ving. Te worden wie ze willen zijn. Kinderen die opgroeien tot evenwichtige volwassenen, zijn 
later beter in staat conflicten te voorkomen of op te lossen. Die generatie vormt de hoeksteen 
van een toekomst in vrede. Die generatie heeft vrienden nodig. War Child wil ze die vriend-
schap bieden, samen met onze Friends. 
War Child’s missie: een oorlogskind helpen de toekomst te verbeteren. 

War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren, hoezeer ze ook zijn beschadigd door 
oorlog. Kracht om de impact van hun ervaringen te overwinnen. Kracht om hun eigen toekomst 
en die van hun omgeving positief te beïnvloeden. De programma’s van War Child helpen oor-
logskinderen die kracht te ontwikkelen. Zodat ze later, ook bij mogelijk nieuwe conflicten sterker 
staan. 
De beproefde programma’s van War Child gaan uit van creatieve methodes en eigen actieve 
inbreng van de kinderen en hun sociale omgeving. Muziek, toneel, sport, als wapens tegen 
angst, somberheid en agressie. Onderling vertrouwen opbouwen. Een stem geven en krijgen. 
Sociale structuren versterken. Samen de omgeving creëren die de rechten van het kind respec-
teert. Met ouders, scholen, lokale leiders. Maar vooral: met de kinderen zelf. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL56 RABO 0166 3663 66 t.n.v. War Child Nederland. 
 
20 augustus Pasman Manege Eefde 
De Pasmanmanege wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door de Stichting Paardrijden Ge-
handicapten Deventer/Gorssel e.o. De dagelijkse leiding van de manege ligt bij de vier instruc-
trices. De manege stelt zich ten doel om de gehandicapte ruiters tegen een lager tarief te laten 
paardrijden maar helaas wordt dat steeds moeilijker. Daarom kunnen mensen die de manege 
een warm hart toedragen de manege steunen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL14 INGB 0002 1440 50 t.n.v. Stichting Paardrijden 
Gehandicapten. 
 
27 augustus Eardrop: wilt u een doof kind laten horen? 
Als u dat wilt, kan dat. Steun dan stichting Eardrop, ruim 30 jaar geleden in Zutphen gestart en 
nu gevestigd in Apeldoorn. KNO-artsen uit heel Nederland hebben in Kenia en Ethiopië al 6.000 
dove kinderen geopereerd en ruim 500 lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid. Voldoening 
is onze beloning, want stichting Eardrop heeft geen kantoor en geen betaalde krachten, alle-
maal vrijwilligers. Zij krijgen geen cent subsidie en zijn dus afhankelijk van u. 
Voor 11 euro kan een kind geopereerd worden! 
Dove kinderen hebben geen toekomst in Afrika, dus als u een doof kind wilt laten horen, dan 
kunt u ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 03767 55 962  
t.n.v. Eardrop o.v.v 3W.  
 

Op 27 augustus is de diaconale collecte voor Eardrop.  
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is staan de Eefdese dames die hier actief voor zijn weer met 
hun standje in de hal. 
U kan hier hun huisgemaakte producten bekijken en kopen.  
Leuke kleedjes, pannenlappen, theemutsen, lekkere warme sokken 
etc.  

Beslist de moeite waard om te komen kijken. 
Van harte aanbevolen door de Diaconie. 
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Namens GOVOS hartelijk bedankt! 

Onlangs zag de penningmeester van GOVOS tot haar grote vreugde, dat er een bedrag van  
€ 215, - op de bankrekening van GOVOS was bijgeschreven. Het bedrag was de opbrengst van 
de diaconale collecte van 30 april jl. Wat een geweldig bedrag! Wij als GOVOS zijn hier erg blij 
mee. Het geld komt ten goede aan het educatief centrum in Cochabamba, dat al jaren financi-
eel door GOVOS wordt ondersteund. We kunnen u ook meedelen, waaraan het geld wordt be-
steed: onlangs is er in de straat rondom het educatief centrum riolering aangelegd. Dit betekent, 
dat ook het centrum op de riolering aangesloten zou kunnen worden. Voor ons is het nauwelijks 
nog voor te stellen, dat wij in het verleden gebruik maakten van latrines of poepdozen, maar in 
Bolivia is het heel gewoon. Een eigen aansluiting op het riool en de aanschaf van toiletpotten 
zou natuurlijk een enorme stap voorwaarts zijn. Men heeft daarom besloten om daadwerkelijk te 
investeren in een nieuwe toiletgroep. Ook moet er het nodige grondwerk worden verricht om de 
riolering van het centrum op het openbare riool aan te sluiten, wat kosten met zich meebrengt. 
Gelukkig zullen dus ook de kinderen en het personeel van het educatief centrum binnen afzien-
bare tijd gebruik kunnen maken van een normaal toilet, wat de hygiëne zeker ten goede zal 
komen. Het bedrag dat door u is ingezameld, zal op korte termijn door GOVOS worden over-
gemaakt. Ongetwijfeld wordt het met gejuich ontvangen en kan het aan de genoemde sanitaire 
voorzieningen worden besteed. Deels dankzij uw bijdrage! Wij willen u namens de kinderen en 
het personeel heel vriendelijk bedanken voor uw gulle gaven. Voor verdere informatie over 
GOVOS verwijzen wij graag naar www.govos.nl. 
 
Geslaagde I.K.A. vakantieweken 

De vakantieweken 2017 van de I.K.A. zitten 
er weer op. Riek Addink en Jo Veltkamp gin-
gen van 22 tot 28 april naar Lemele.  

 
Zij genoten hier van een fijne en gezellige week met 
allerlei activiteiten en contacten. 
Helaas was het weer niet zo bijzonder, maar dat 
mocht de pret niet drukken.  
Van 20 tot 27 mei gingen Coby en Niels Knoot naar 
Nieuw Hydepark in Doorn. Het was die week prachtig weer dus dat was genieten. 
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De laatste week was ook in 
Lemele. Hier gingen Riek 
Meijerink, Henny Roeter-
dink en Toos van ‘t Veld 
naar toe. Wat hadden we 
prachtig weer dus dat was 
veel buiten zitten, wande-
len en fietsen. We gingen 
voor het uitstapje de grens 
over n.l. naar de dierentuin 
in Noordhorn. 
De week werd afgesloten 
met een spetterend optre-
den van de Loo en Droste 
zangers uit Dalen en om-
streken en bij menigeen 

gingen de voetjes van de vloer. 
Al met al kunnen we terugkijken op gezellige weken en we hopen volgend jaar weer te gaan.  
Mocht u denken ‘dat lijkt me wel wat’ meld u dan bij de Diaconie.  

Toos van ‘t Veld  
 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
06 augustus 2017 Plaatselijk pastoraat 
13 augustus 2017 Zending - Kinderen in Egypte leren over de bijbel 
20 augustus 2017  Plaatselijk kerkenwerk 
27 augustus 2017 Kerkelijk Quotum 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 
Beste gemeenteleden, 

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, blijken van medeleven en bezoekjes die ik 
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in ziekenhuizen en in het Revalidatiecentrum Klimmendaal 
te Apeldoorn. Dit voelde als een warme deken en geeft mij energie om verder te gaan. 
Ik ben sinds 20 juni weer thuis en krijg therapie in Zutphen voor verder herstel. 
Hopelijk zien we elkaar weer eens in de kerk of daarbuiten.  
Vanaf eind augustus hoop ik mijn taken weer langzaam op te pakken. 

Uw Kerkrentmeester, Evert Brouwer 
 
 

 
 

Taakgroep Pastoraat 
Zomer lunch 

Net als vorig jaar willen we dit jaar weer een zomerlunch organiseren en wel op  
zondag 6 augustus. Na de kerkdienst en het zondagse koffie drinken kunt u blijven voor de 
lunch.  
Kosten 5 euro en opgave hiervoor graag voor 1 augustus bij: 

Rie Roebers, tel.  517391, hgroebers@kpnmail.nl  
           Toos van ‘t Veld, tel. 540394, toosenhans2@hotmail.com  
 
Namens Diaconie en Pastorale Raad hartelijk welkom. 

Rie, Eelke en Toos 

 
 
 

TAAKGROEPEN 
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Werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau 
Beëindigen partnerschap St.Georg Gemeinde in Dessau 

Tijdens de gemeenteavond op 30 maart en na de kerkdienst op 2 mei jl. heeft de werkgroep 
Gemeentecontacten Eefde – Dessau een schriftelijke enquête gehouden naar het draagvlak en 
de betrokkenheid van de gemeente m.b.t. het partnerschap van de Ontmoetingskerk met de 
St.Georg Gemeinde in Dessau. Vanuit deze enquête zijn 27 formulieren geheel of gedeeltelijk 
ingevuld, waarvan er 16 op naam zijn gesteld. Verder zijn 4 toelichtingen gegeven op de be-
antwoording van de gestelde vragen.  
 
Van de respondenten achten 14 een voortzetting van het partnerschap als waardevol en 9 als 
niet waardevol. Vier van hen hebben deze vraag niet beantwoord. Hoewel de enquête als 
steekproef natuurlijk uiterst beperkt is heeft de werkgroep toch de conclusie getrokken, dat het 
partnerschap met de St.Georg Gemeinde onvoldoende wordt gedragen door de gemeente van 
de Ontmoetingskerk. Onzes inziens zal een bredere uitzetting van de enquête onder de ge-
meenteleden niet leiden tot een beduidend hogere score voor het voortzetten van het partner-
schap. Hierbij speelt onder meer de ‘hogere’ leeftijd van de gemeenteleden en onbekendheid 
met de Duitse taal een belangrijke rol. 
 
Op grond van de bovengenoemde conclusie heeft de werkgroep de Kerkenraad voorgesteld het 
partnerschap van de Ontmoetingskerk met de St.Georg Gemeinde als kerkelijke activiteit te be-
eindigen. Verdere contacten met de St.Georg Gemeinde kunnen vanzelfsprekend op individue-
le basis voortgezet worden. 
Als leden van de werkgroep zullen wij in de maanden september of oktober van dit jaar onze 
partnergemeente bezoeken en hen persoonlijk informeren over dit besluit. 

De werkgroep Gemeentecontacten Eefde – Dessau, 
Gonny Stegenga, Johan te Linde, Broer de Boer en Ko van Raamsdonk (voorzitter) 

 
 

 

 
Foto Wijtse Doevendans 

 
AMOR NON TENET ORDINAM 

Deze spreuk is door een vluchteling in Nederland geschilderd op een plank (zie afbeelding) in 
het bezit van ds. Van Doorn. In de dienst van 9 juli werd ons verteld dat het betekent: Liefde 
houdt zich niet aan regels (in dit geval aan de voorschriften van het Vaticaan, vertaal voor ons: 
aan de kerkorde en andere zelfgemaakte beperkende regels). Volgens overlevering is de zin 
uitgesproken door de Ierse missionaris Columbanus tijdens een ruzie met de toenmalige paus. 
Ds. Van Doorn vertelde ons het een en ander over het Keltische christendom dat Columbanus 
uitdroeg.  

In mijn eigenwijsheid dacht ik dat Columbanus een Latijnse verbastering was van de naam van 
Columba, die rond dezelfde tijd als missionaris naar het eiland Iona voor de Schotse kust ging 
en daar een kloostergemeenschap stichtte. Deze gemeenschap trekt tot op vandaag mensen 
van over de hele wereld naar zich toe voor bezinning en geestelijke verdieping. Ik vertelde dat 
bij de koffie ook aan een paar mensen en moet nu bekennen dat ik het aan het verkeerde eind 
had. We praten hier over twee verschillende personen. Om dit misverstand recht te zetten volgt 
hieronder het levensverhaal van Columbanus zoals het in Wikipedia staat.                                                                  
De mooie spreuk komt daar natuurlijk niet in voor, evenmin als de uitleg van ds. Van Doorn, 

DIVERSE BERICHTEN 
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waarvoor ik hem dankbaar ben. Overigens is het woord columbanus wel degelijk de Latijnse 
versie van columba, dat duif betekent. Beide missionarissen/heiligen hebben een duif als per-
soonlijk symbool. 

Maps Adriaanse 

bron Wikipedia: 
Columbanus was een Ierse abt, missionaris en stichter 

van verscheidene kloosters op het Europese vasteland, 
waaronder die van Marmoutier in de Elzas. Hij kreeg zijn 
opleiding in het klooster van Bangor, waar hij ook dertig 
jaar lang onderricht gaf. In 590 vertrok hij met twaalf met-
gezellen, onder wie Gallus en Deicolus, naar Frankrijk, 
waar hij de abdij van Luxeuil en Fontaines stichtte.[1] Hij 
schreef voor deze gemeenschappen strenge kloosterre-
gels (Regula monachorum en Regula coenobialis) en een 
poenitentiale (boeteboek). Deze regels zijn in de 9e eeuw 
door de regel van Benedictus vervangen. 

Omdat hij de zedeloosheid aan het hof aan de kaak stel-
de, werd hij in 610 door koningin Brunhilde van Austrasië 
uit Bourgondië weggejaagd. Na een omzwerving door 
Zwitserland kwam hij in 614 in Italië terecht, waar hij het 

klooster van Bobbio stichtte. Daar overleed hij in 615. 

Columbanus kwam in conflict met sommige bisschoppen 
over de berekening van de Paasdatum omdat hij vast-
hield aan de methode die gebruikelijk was in het Keltische 
christendom (zie Quartodecimanen). Als Ierse missionaris 
op het vasteland heeft hij een aanzienlijke invloed gehad 
op de godsdienstige en culturele ontwikkeling van West-
Europa. 

De heilige Columbanus moet worden onderscheiden van 
zijn tijdgenoot Columba, de stichter van de abdij op het 

eiland Iona en missionaris bij de Picten in Schotland. In Gent was in de 10e eeuw Columbanus 
werkzaam, eveneens een Ierse monnik. 

Uit het boekje speldenprikken: 
Stel dat God op je hielen zou zitten, zou je dan ook zo hard rennen? 

 
Openluchtdienst 25 juni 2017  ‘dit is een plek om Lief te hebben’ 
We hebben weer een mooie dienst achter de rug. 
Helaas niet op ’t Landgoed ’t Haveke, maar in de Ontmoetingskerk van Eefde. 
Ondanks dat het er de zaterdag ervoor op leek dat we alles buiten zouden kunnen houden be-
gonnen we op zondagmorgen met veel regen. Snel de plannen omgegooid en alles van ’t Ha-
veke weer naar de Kerk gebracht. Gelukkig tijdig de koffie klaar zodat we om 10.00 uur konden 
beginnen met de kerkdienst: Thema. “Dit is een plek om Lief te hebben” 
Zo’n 250 mensen hebben de weg kunnen vinden. 
Ds. Bargerbos begon de dienst met het vragen om 2 bankbiljetten, 1 van 5 en 1 van 10 euro. 
Daarna vroeg hij aan de jongeren wie er goed kon rekenen en met geld om kan gaan. Tom en 
Friso gingen de uitdaging aan. De bankbiljetten werden op elkaar gelegd en zij mochten aange-
ven wat het minste en het meeste waard was. Daarna werd er wat gegoocheld, ze zagen en ze 
voelden het, de rollen werden omgekeerd bij de test.  
Via de test werd veel duidelijk. Wat wij het belangrijkste vinden ligt bovenop.  
De God die wij in Jezus leren kennen geeft aan dat het meeste waard is wat het minste waard 
is. Niet per se het beste meisje of jongetje van de klas. Niet per se de rijkste of de armste.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierland_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abt_(abdij)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missionaris
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marmoutier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elzas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangor_(Noord-Ierland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/590
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gallus_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deicolus&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Luxeuil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fontaine-l%C3%A8s-Luxeuil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Columbanus#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterregel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterregel
https://nl.wikipedia.org/wiki/9e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_van_Nursia
https://nl.wikipedia.org/wiki/610
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brunhilde_van_Austrasi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
https://nl.wikipedia.org/wiki/614
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bobbio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasdatum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keltische_christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keltische_christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quartodecimanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Columba_van_Iona
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iona_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Picten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Columbanus_van_Gent
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God komt het meest dicht bij in de mensen die we niet zo snel op het oog hebben. 
Daarna kregen de heren Regelink en Zoerink het woord, zij vertolkten Robert ten Brink van  
ALL you Need is LOVE. 
Zij hadden allereerst alle mensen al in de sfeer gebracht via een klein beetje all-you-need body-
lotion geurtje. Zij gingen de kerk door en vroegen de mensen waar zij Liefde voor voelden. Voor 
de een was dat Liefde voor de tuin, anderen muziek, techniek, Liefde voor de ander, Liefde voor 
God, Liefde voor het woord van God en de Bijbel. Liefde voor mensen o.a. kleine baby’s, Liefde 
voor zingen, kortom vaak zijn het de kleine dingen die waardevol zijn. Elke zondag schijnt de 
zon volgens de All You Need Love boys. 

Ds. Bargerbos vroeg 
waar iedereen van-
daan kwam, behalve 
uit Almen, Eefde, 
Gorssel/Epse en 
Harfsen kwamen er 
mensen uit Monster, 
Utrecht, Hummelo, 
Eibergen, Betuwe, 
Delft, Brummen,  
Zutphen, Apeldoorn, 
Ommen en Aruba. 
Prachtig zoveel ver-
schillende mensen uit 
zoveel verschillende 
streken waar we sa-
men met Toon Her-
mans zeggen: dit is 
een plek om Lief te 
hebben.  
 
 
 

Een plek om stil te zijn, op het landgoed zou dat dan de “ Hof van Eefde” zijn. 
 
Ook tijdens de preek werden alle zijden van Liefde besproken. 
Als afsluiting zong ds. Bargerbos het lied van Toon Hermans “Als de Liefde niet bestond:” 
Hij werd hierin begeleid door Magda Pater en zag het al voor zich dat er maandag grote kran-
tenkoppen zijn die zeggen: Dominee en Pater zingen over de Liefde. 
De kinderen kwamen na de dienst terug en hebben laten zien dat ook zij met het thema Liefde 
bezig zijn geweest. Ze hadden hartvormige ballonnen en een mooi spandoek gemaakt.  
De collecte was voor de Meiden van Haarman, zij zorgen dat 10 Hongaarse meisjes op vakan-
tie naar Laren kunnen komen en daar een leuk verblijf hebben. Het was dit keer niet alleen ge-
ven maar ook ontvangen tijdens de collecte. Er werden mandjes rondgedeeld waaruit de men-
sen een snoepje konden halen in de vorm van een hartje. 
De collecte had een mooie opbrengst van 445 euro. 
Teveel Liefde om in zo’n klein stukje tekst te laten zien. 
U kunt via de computer de dienst live terug kijken. 
www.kerkdienstgemist.nl Eefde ik weet niet hoe lang dit terug te kijken is maar u kunt de dienst 
ook evt. opslaan op uw eigen computer. 
 
Wij als commissie hebben het weer als bijzonder ervaren dat we samen met ds. Bargerbos en 
de muzikale ondersteuning van Soli Deo Gloria uit Harfsen zo’n prachtige dienst hebben neer-
gezet. 
Het was een dag, op een plek om Lief te hebben. 
Iedereen heel hartelijk bedankt die hieraan heeft meegewerkt. 

Namens de Havekedienstcommissie, Jannie Zoerink 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Onvergetelijke Music Tour Harmonie  

 
De Harmonie Gorssel-Eefde heeft haar naam eer aan gedaan. We hebben met muzikanten en 
aanhang echt een harmonieuze en “wunderbare” Tour van 4 dagen door Oost-Duitsland (de 
voormalige DDR) beleefd.  
Onze Tour had als thema “in de voetsporen van Luther en Bach”. Daarom hebben we op de 
heenweg de Wartburg en het Bachmuseum in Eisenach bezocht, om vervolgens aan te komen 
in ons heerlijke hotel te Merseburg, vlakbij Leipzig. 
Alles zat mee tijdens dit Hemelvaartsweekend: het prachtige weer, de verbindende buschauf-
feuse Loes en reisleiding Herman & Sabine, de onderlinge saamhorigheid en er zijn geen nare 
dingen gebeurd. Daar zijn we met z’n allen heel erg dankbaar voor. We hebben prima optre-
dens verzorgd in Leipzig (2x), Magdeburg (aan de Elbe) en Thale (De Harz), tijdens de terug-
weg. Een van onze grootste kwaliteiten, nl. flexibiliteit, kwam heel sterk naar boven, vooral toen 
we bij het laatste optreden in Thale aan picknicktafels moesten zitten in de brandende zon….En 
ook daar gebeurde er iets unieks: we werden gedirigeerd door Loes, de buschauffeuse….  
Het toeval wilde dat juist in deze dagen op grootschalige wijze werd gevierd dat het 500 jaar ge-
leden is dat Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen op de poorten van Wittenberg heeft ge-
slagen. Uiteraard zijn we daar ook geweest, het gerucht ging dat zelfs de paus (incognito) die 
ochtend zou komen…. 
Ook ons dweilorkestje heeft haar internationale debuut mogen maken, en hoe: in een winkel-
centrum van Magdeburg werd onze feestelijke vertolking van “Tulpen uit Amsterdam” beloond 
met een volle zoen op de mond van onze saxofonist door een dame op respectabele leeftijd. Zo 
“verruckt” was ze met ons…. Hoe gelukkig kan je een mens maken met muziek. Sowieso een 
universele taal, dat hebben we wel weer gemerkt.  
Na ons mooie optreden in een kerk in Leipzig zijn we serieus uitgenodigd om een volgende 
keer (volgend jaar?) in Dresden te gaan optreden, samen met een 70-persoons koor. Gastge-
zinnen worden geregeld…. Hoe mooi om te merken dat de bezoekers onze muziek zo waarde-
ren.  
Kortom, een Tour die onze vereniging nog weer hechter heeft gemaakt en die naar meer 
smaakt! 

Dirk Jan van Meggelen 
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Nieuws uit de Wereldwinkel 
Heropening na opknapbeurt 

De Wereldwinkel is opgeknapt! Tijdens de maanden juni en juli is er elke maandag keihard ge-
werkt om het interieur op te frissen, uit te breiden en opnieuw in te richten. Intussen ging de 
verkoop op de andere dagen ‘gewoon’ door, zelfs in hoge mate, want bijna alles dat in de ver-
bouwingsopruiming werd aangeboden is verkocht. Veel klanten hebben kunnen profiteren van 
de kortingen van 50% en hoger. Nu is er dus ruimte voor een nieuw assortiment en een nieuw 
elan. We zijn er erg trots op en willen dat graag met u delen op zaterdag 19 augustus. Hoe we 
dat gaan doen is nu nog een verrassing, maar we maken er zeker een feestje van. Met nieuwe 
producten en een spectaculaire aanbieding. 
Totdat het zo ver is kunt u op de normale openingstijden bij ons terecht voor uw wekelijkse food 
boodschappen en voor het veelgevraagde deel van ons assortiment non-food. Van reis-étuis tot 
tuinartikelen, Oosterse beelden, wierook (de Moeders Geuren zijn terug!) en natuurlijk een grote 
verzameling kaarsen en theelichten. Ook hebben we leuke cadeaus voor kraambezoekjes, veel 
kleine persoonlijke cadeautjes die een goed gevoel geven en dromenvangers voor een gezon-
de nachtrust.  
We verwelkomen u graag van dinsdag tot vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 16.00 
uur. Schoolstraat 17 A, tel. 518662. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Uit de landelijke kerk 
Uit: 500 jaar Protestant, katern van woord&weg juli/aug. 

 
Luther en de vrijheid 

De Reformatie werd ervaren als een bevrijding. Toch is het begrip vrijheid allerminst vanzelf-
sprekend. Over de mogelijkheden en grenzen van vrijheid organiseert de PthU op 25 augustus 
in de Janskerk in Utrecht een symposium. Medewerking verlenen Stevo Akkerman, Rinus Otte, 
Abdelkader Benali, Hans Alma, Markus Matthias en het Vocaal Theologen Ensemble. Elsbeth 
Gruteke is dagvoorzitter.  
pthu.nl/vrijheid/symposium_luther_en_de_vrijheid 
 
In Luthers voetsporen 

Wie deze zomer naar Duitsland gaat, kan op verschillende manieren in de voetsporen van Lu-
ther treden.  
- beleef bijvoorbeeld hoe Wittenberg er uitzag tijdens de Reformatie in het 360 graden-
panorama in Wittenberg, zie wittenberg360.de 
- reis langs acht originele Lutherroutes, zie germany.travel.Luther 
- bezoek een van de drie prachtige nationale exposities, zie 3xhammer.de 

 
Nederlandse Reformatiesteden 
Nederland heeft zeven Reformatiesteden: Gennep, Woerden, Franeker, Deventer, Dordrecht, 
Gouda en Zwartewaterland. 
Drie organisaties, waaronder de Gemeinschaft der Evangelische Kirchen in Europa (GEKE), 
verlenen deze titel aan steden met een bijzondere rol in de geschiedenis van de Reformatie. 
Van gastvrijheid voor protestantse vluchtelingen in Gennep tot universiteitsstad Franeker: alle 
steden hebben dit jaar een programma met tentoonstellingen en activiteiten om hun unieke ge-
schiedenis toe te lichten. 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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Op welke bekende protestant lijk ik? 

Doe de nationale protestantentest, beantwoord de 23 vragen en zie of je meer lijkt op  
Calvijn of op Martin Luther King, op Albert Schweizer of op Nel Benschop… 
Nationale Protestantentest.nl 
 
Vrijheid en genade 

Ds. Karin van den Broeke zegt over de betekenis van de herdenking 500 jaar Protestant o.a.: 
“Voor mij zijn twee thema’s wezenlijk: vrijheid en genade. Vrijheid betekent dat je aan niemand 
onderworpen bent en tegelijkertijd aan iedereen dienstbaar. Alleen aan God ben je uiteindelijke 
verantwoording verschuldigd. Dat is spannend. Het maakt je onafhankelijk en tegelijkertijd kan 
het betekenen dat je grenzen moet verkennen. Het gaat mij om een levenshouding, een basis 
van vertrouwen. De genade waar Luther over spreekt, gaat niet over hoe goed je moet zijn om 
Gods liefde te verdienen. Je wordt als mens ondanks je fouten steeds opnieuw tot het goede 
geroepen en gevraagd daar antwoord op te geven.” 

Ds. Karin van den Broeke, Preses van de generale synode 

 
Protestant: samen één 
Kunnen we op 31 oktober eigenlijk wel 500 jaar reformatie vieren? 
Gezien de geschiedenis lijkt dit niet gepast. De reformatie leidde niet alleen tot een breuk met 
de Rooms-Katholieke Kerk maar ook tot kerkscheuringen op protestants erf. Deze verdeeldheid 
doet des te meer zeer omdat het in de reformatie juist gaat om samen kerk zijn. Oecumene be-
hoort tot het DNA van het protestantisme. Protestant (pro testare in het Latijn) staat voor ‘plech-

tig getuigen’. Niet van ons kerkelijke bedrijf maar van God die uit liefde mensen aanspreekt, be-
vrijdt en aan elkaar schenkt. 
Deze bevrijdende woorden van God veranderden het leven van Luther radicaal. Zijn verdere le-
ven stelde hij in dienst van het Woord van God dat mensen bevrijdt en verbindt.  
Ook Calvijns leven en werk stonden in deze dienst. Hij wist zich dienaar van dit Woord. Zijn hele 
leven heeft hij geijverd om protestantse gemeenten die in Europa ontstonden te verenigen. In 
een brief aan een Engelse collega schrijft hij dat hij wel tien zeeën zou willen overvaren omwille 
van de eenheid van de kerk. Christenen leven immers van het ene Woord van God en delen het 
ene lichaam en bloed van Christus. 
Als we iets van Luther en Calvijn kunnen leren dan is het wel dat eenheid wezenlijk is voor de 
kerk. Alle mensen die bij Christus willen horen, horen bij elkaar. Juist deze les geeft het geden-
ken van 500 jaar protestantisme extra lading. Het roept ons terug naar de kern van kerkzijn: 
naar de Ene die ons roept om samen plechtig te getuigen van God liefde die mensen bevrijdt en 
verbindt. 
                                                                     Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode  
 
500 Jaar Calvijn 

In een 8-delige serie vraag presentator Leo Blokhuis zich af hoe het gedachtegoed van Luther 
en Calvijn onze cultuur heeft bepaald. Blokhuis: “Ik ben een domineeszoon en hoe je het ook 
wendt of keert, het calvinisme heeft mij gevormd. En niet alleen mij, denk ik. Calvinisme staat 
voor sober en zuinig en doe maar gewoon, maar was dat vijf eeuwen geleden ook al zo? Ik ben 
benieuwd waar je in ons land de sporen en invloeden van de Reformatie terugvindt” 
NPO 2, september/oktober 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De speldenprikken van Rikkert Zuiderveld 
Het boekje ’95 speldenprikken, prikkelende gedachten over kerk en geloof is geschreven door 
de schrijver en zanger Rikkert Zuiderveld, de helft van het bekende duo Elly en Rikkert. Tijdens 
een interview tekende de journalist o.a. het volgende op:  
Vraag: We pakken er een stelling van Luther bij, ‘iedere christen die oprecht berouw heeft, heeft 
een volkomen vergeving van straf en schuld, ook zonder aflaatbrieven’. Hebben we in onze tijd 
ook aflaatbrieven? 
Rikkert: “Acceptgiro’s zijn de nieuwste aflaten. Je kunt bijna niet leven zonder je ellendig te voe-
len als je hoort en ziet wat er wereldwijd gebeurt.  
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Ons schuldgevoel is groot, dus doen we een financiële gift. Ga je een eeuw terug, dan hoorden 
mensen soms pas weken later van een ramp. Tegenwoordig weten we zoveel wat we niet aan-
kunnen, dat we ons collectief schuldig voelen. Iedereen reageert daar anders op. Met een fi-
nanciële gift of praktisch. Maar je voelt je altijd tekortschieten. Mijn boodschap is: zorg er in ie-
der geval voor dat je niet onverschillig wordt. De tegenpool van liefde is niet haat maar onver-
schilligheid. In welke vorm je het dan giet, dat moet ieder zelf weten.” 
 

Uit het boekje speldenprikken: 
Toen Jezus zei: ‘Volg mij”,  
Bedoelde Hij niet: 
‘Kunt u mij nog volgen?’ 

 

 
Af en toe GEBAK 

GEBAK geeft 5 tips voor een goed evaluatiegesprek. 
G - Gedrag beschrijven. Zo objectief mogelijke vertellen wat je zag of hoorde.  
E - Effect en emotie verwoorden. Wat deed de situatie met jou? (Tip: gebruik de ik-boodschap.) 
B - Behoefte verwoorden. Spreek je verwachtingen uit. 
A - Ander begrijpen. Vraag naar de verwachtingen en behoeften van de ander. 
K - Koers bepalen. Hoe kun je dit de volgende keer voorkomen? 
 
Meer tips: geloofwaardigspreken.nl/feedbacktips. 
 

 
De kerk: het grootste museum 

Prachtige kunstvoorwerpen en magistrale decors. Waarom zou je wel in het buitenland een ka-
thedraal bezoeken en een kerkgebouw in Nederland voorbijlopen?  
Op 6 juli opende het Grootste Museum van Nederland: elf kerken en twee synagogen zijn vanaf 

die datum toegankelijk voor publiek. Elk gebouw is bijzonder vanwege de geschiedenis, archi-
tectuur en kunstwerken. Variërend van idyllisch dorpskerkje tot middeleeuwse basiliek.  
Het Grootste Museum is een initiatief van Museum Catharijneconvent, Utrecht.  

Grootstemuseum.nl 
 
Diensten voor Doven 

Vanaf 9 september kunnen doven een nieuwe kerkdienst bekijken via de website van de ver-
eniging ‘Op weg met de ander’. De preek wordt ondersteund met gebarentaal, bovendien is de 
uitzending ondertiteld. ‘Op weg met de ander’ zendt regelmatig dovendiensten uit, deze worden 
opgenomen door de Reformatorische Omroep. Dove mensen kunnen de diensten op elk ge-
wenst moment volgen. 
Opwegmetdeander.nl 
Agenda 

 

 Maandag 7 augustus – 19.30 uur Startdienst III- in de Goedhartkamer 

 Woensdag 30 augustus – 19.30 uur Kerkenraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 22 augustus  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. 511989). 

 Donderdag  24 augustus om 09.00 uur redactievergadering bij  
Jannie Zoerink  

 
 
 
 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Uit het boekje speldenprikken: 
Gaat het mis in een relatie, 
Is er te weinig gepraat. 
Gaat het mis in de kerk 
Is er te veel gepraat 

 
Inleverdata kopij Kerkvenster voor  
2e halfjaar 2017 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Indruk van het zomeravond concert van 
Concordia op 5 juli jl. op het Triverse 
Plein. Het was een prachtige avond 
waar veel mensen van genoten hebben.
 
 
 
 
 

 
 

 
Foto’s Toos van ‘t Veld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

inleverdatum vergaderdatum niet datum 

Dinsdag 22 augustus  Donderdag 24 augustus  Donderdag 31 augustus  

Dinsdag 19 september  Donderdag 21 september  Donderdag 28 september  

Dinsdag 17 oktober  Donderdag 19 oktober  Donderdag 26 oktober  

Dinsdag 21 november  Donderdag 23 november  Donderdag 30 november  

Dinsdag 12 december  Donderdag 14 december  Donderdag 21 december  

Dinsdag 16 januari 2018 Donderdag 18 januari 2018 Donderdag 25 januari 2018 


