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KERKVENSTER december 2017 januari 2018 
Het Adventslied van de vallende tronen 
De lofzang van Maria, het Magnificat naar 
het eerste woord in de Latijnse vertaling 
van dit lied krijgt meestal wel een plaats 
toebedeeld op een van de zondagen in de 
adventstijd. Officieel wordt dit lied gerubri-
ceerd onder de cantica. Zo ook in het hui-
dige liedboek (2013), waar ze nu allemaal 
mooi bij elkaar staan, direct na de 150 
Psalmen. In Cantica horen we cantare te-
rug en in gewoon Nederlands spreken we 
ook van kantieken, zangen. Het gaat om 
bijbelgedeelten die duidelijk het stempel 
dragen van de lofzang, poëzie. Daarom 
kunnen ze beter niet als proza worden af-
gedrukt in een bijbeluitgave. 
Protestanten zijn wat zuinig met de lofzang 
van Maria. In kloostergemeenschappen 
wordt de lofzang – in elk geval is dat zo bij 
de orde van de Benedictijnen en Benedicti-
nessen- elke avond bij de Vespers gezon-
gen. Wel steeds met een andere antifoon 
die op de kleur van het kerkelijk jaar is af-
gestemd en in een andere toonsoort om de 
boel wel levendig te houden. 
De lofzang van Maria vinden we in het 
evangelie van Lucas (Lucas 1:26-38). Lu-
cas houdt duidelijk van hooggestemde taal, 
want de lofzang van Zacharias en de lof-
zang van Simeon zijn eveneens uit zijn pen 
gevloeid. Deze twee kantieken worden in 
de kloosters respectievelijk ’s morgens en 
aan het eind van de dag gezongen.  
Het is een lied van verzet, van heilige woe-
de tegen alles wat mensen schendt en te 
kort doet. Een lied geboren uit verwonde-
ring en ongeloof, want Maria vraagt zich af 
bij wat haar wordt toegezegd over haar 
moederschap van een wel heel bijzonder 
kind: “Hoe zal dat geschieden?”  
In het Magnificat zijn alle twijfels weg en 
klinkt een stem van dankbaarheid en vast-
beradenheid. Heilig geloof en vertrouwen, 
want het moet allemaal nog wel waar wor-
den, roept de ‘realist’.  
“Hoe zal dat geschieden?’ ligt ons gemak-
kelijker op de lippen dan zomaar dit lied 
ons eigen maken. Advent vraagt van ons 
om over vandaag heen te zien en terug te 
zien. Maria was een onbeduidende vrouw 

en objectief gezien is er geen aanleiding 
voor haar om zo hoog van de toren te zin-
gen. Maria’s lied is geboren uit alles wat in 
haar Zoon aan het licht is gekomen en op 
gang is gekomen. Een gemeenschap van 
volgelingen die in zijn Geest begonnen is 
uit Gods liefde te leven en waarin we 
steeds proberen met veel vallen en op-
staan iets waar te maken van alle grote 
woorden die in de kerk rondgaan. 
Dietrich Bonhoeffer (1902-1945), de be-
roemde Duitse predikant die omkwam door 
de nazi’s, zegt over het Magnificat:  
Dit lied van Maria is het oudste adventslied. 
Het is ook het hartstochtelijkste, wildste, je 
zou haast zeggen meest revolutionaire ad-
ventslied, dat ooit gezongen is. Hier 
spreekt niet de zachte, tere, dromerige Ma-
ria die wij kennen van de afbeeldingen; hier 
spreekt de hartstochtelijke, in vervoering 
geraakte, trotse, bezielde Maria. Niets van 
de zoete weemoed van veel van onze 
kerstliederen, maar een hard, krachtig en 
onverbiddelijke lied van vallende tronen en 
vernederde heersers. Van Gods macht en 
de onmacht van mensen. Het zijn de 
stemmen van de profetische vrouwen uit 
het Oude Testament, Debora, Judith, Mir-
jam, die hier in de mond van Maria herle-
ven. Maria, over wie de Geest komt en die 
gehoorzaam en berouwvol aan zich ge-
schieden, laat wat de Geest gebiedt, 
spreekt vanuit deze Geest over het komen 
van God in de wereld, over de advent van 
Jezus Christus. Zij weet immers beter dan 
wie ook, wat het betekent Christus te ver-
wachten. 
 
Niemand is Hij meer nabij. Zij weet, dat hier 
de Geest zijn werk doet, dat God zijn won-
deren verricht. Zij ervaart aan den lijve, dat 
God wonderbare wegen gaat met de men-
sen, dat Hij zich niet richt naar de mening 
en de opvatting van mensen, dat Hij niet de 
weg gaat, die de mensen Hem voorschrij-
ven, maar dat zijn weg alle begrip te boven 
gaat, dat zijn weg zich onttrekt aan alle 
bewijs en zich van ons niets aantrekt. 
(Bonhoeffer Brevier, pag. 493 bij 18 de-
cember) 
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“Mijn hart prijst hoog de Heer, 

van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder: 
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. 

En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig 
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, 

en heilig is zijn Naam. 
Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht 

voor hen die Hem vrezen. 
Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. 

Heersers ontneemt Hij hun troon, 
maar Hij verheft de geringen. 

Die hongeren, overlaadt Hij met gaven, 
en rijken zendt Hij heen met lege handen. 

Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, 
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig 

jegens Abraham en zijn geslacht, 
gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen.” 

     ds. Arie Broekhuis 
 

 
 
 
 

De klokken luiden en de zon breekt door 
het is zacht buiten: hoor een vogelkoor 
zo hebben de engelen ook gezongen 

toen herders zich om de kribbe verdrongen 
Een os en een ezel en wellicht een schaap 

stommelden zachtjes het kind in slaap 
Maria en Jozef waren pas ondertrouwd 

maar koningen kwamen met wierook en goud 
De klokken luiden, het is stil op straat 

klinkende voetstappen van wie ter kerke gaat 
een haan verkondigd de dageraad,  

                              Ere zij God en vrede op aard 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN    DECEMBER  2017 – JANUARI 2018 

 

datum en tijd 
24 december 2017 
10.00 uur 

24 december 2017 
21.00 uur 

25 december 2017 
10.00 uur 

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

bijzonderheden Advent 4. Kerstnachtdienst Kerst 

kleur wit wit wit 

diaconale  
collecte 

Kerk in Actie  
Kinderen in de knel 
 

Kerk in Actie  
Kinderen in de knel 
 

Kerk in Actie  
Kinderen in de knel 
 

2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk  Plaatselijk Kerkenwerk Kerkelijk Quotum  

auto  
ophaaldienst 

H van ’t Veld  
Tel. 540394 

 
W. Volkers  
Tel. 512610 

 
 

datum en tijd 

 
31 december 2017 
10.00 uur 
 

7 januari 2018 
10.00 uur 

14 januari 2018 
10.00 uur 

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

bijzonderheden  
Epifanie 1  
nieuwjaarsbegroeting 

Epifanie 2 

kleur wit wit wit  

diaconale  
collecte 

Plaatselijke Diaconie World Servants 
Taman Nedl. Straatkin-
deren in Kaapstad  

2e collecte Plaatselijk Pastoraat Oikocredit Beeld en geluid  

auto  
ophaaldienst 
 

E. van Zeijts 
Tel. 511516 

A. Aalderink  
Tel. 514151  

H.J.Zoerink  
Tel. 06-53143179 / 
511989  
 

 
 
datum en tijd 

 
 
21 januari 2018 
10.00 uur 

  

voorganger ds. A. Broekhuis   

bijzonderheden 
Epifanie 3 
Avondmaal, lopende 
vorm 

  

kleur wit    

diaconale  
collecte 

ISBN   

2e collecte Collecte Oecumene    

auto  
ophaaldienst 

J.L. Bosma 
Tel. 06-44500157 
 

  

 
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? 
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Dienst in Het Spijk  
vrijdagmiddag 22 december is de kerstviering met als voorgangers  
ds. A. Broekhuis, pastor R. Rijk en pastor R. van Veen.  
Het wordt een bijzondere viering met o.a. medewerking van een koor. 
Aanvang half drie in het restaurant van het Spijk, waar iedereen harte-
lijk welkom is. 
Op maandag 8 januari is de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar.  
Voorganger is dan ds. D. van Alphen uit Warnsveld. 
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 

 
De Lunette Coehoornsingel 3 
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken. 
zondag 24 december  pastor R. Rijk en pastor Van Veen 
vrijdag 29 december  pastor R. Rijk 
vrijdag 5 januari             ds. W. Stolte 
vrijdag 12 januari  ds. M. van Alphen 
vrijdag 19 januari  pastor R. Rijk 
 

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
23 december pastor L. Versluis, pastor R. van Veen, pastor R. Rijk 
                                           gezamenlijke kerstviering 
 

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 21 december 2017 ds. I. Builtjes-Faber 
donderdag 28 december 2017 ds. S.A. Meijer 
donderdag 4 januari 2018 ds. J. Bruin 
donderdag 1 1januari 2018             ds. W. Stolte 
donderdag 18 januari 2018 pastor G. Pols 
 
 
 
 

Bij de diensten 
Zondag 24 december, Advent IV, lezen we Lucas 1:26-38 en zullen we aandacht geven aan 
een aantal adventsliederen, zingen en daarbij korte toelichtingen. De dienst draagt het ka-
rakter van een lieddienst.  
Deze zondag draagt de naam ‘Rorate’, Dauwt hemelen, druppelt gerechtigheid naar Jesaja 
45:8. In kloosters en abdijen wordt in de adventstijd veel uit Jesaja gelezen, een mooie traditie 
die ons leert dat advent niet allen terugkijken is op een geboorte (dat ook), maar evenzeer uit-
zien en verlangen naar het Messiaanse Rijk. Samen met het volk Israël. 
In de Kerstavonddienst zondag 24 december is het thema ‘Wek mijn zachtheid weer’ naar de 
woorden van een lied van Huub Oosterhuis, dat in het liedboek is opgenomen. Als we Huub 
Oosterhuis toch niet hadden. Een thema dat misverstand kan oproepen, alsof kerst alleen 
maar rozengeur en maneschijn is. Ja, in het verhaal over het kind Jezus wordt ons een beeld 
gegeven van wat reddend is voor deze wereld. Niet het vertoon van macht of verbale kracht-
patserij, maar zachtheid en mededogen en vergevingsgezindheid zullen echt geluk brengen 
voor mensen. We hebben muzikale medewerking van Gert Kale, trombone. 
Broer de Boer is onze organist deze avond. 
Fijn dat gemeenteleden bereid zijn hun muzikale talenten in te zetten. 
Er wordt voorafgaand aan de dienst -zo ongeveer vanaf 20.50 uur-  een aantal kerstliederen 
gezongen, dus wie van veel zingen houdt kan eerder komen dan het tijdstip van 21.00 uur. 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Op Kerstmorgen werkt de Cantorij mee o.l.v. Ben Veldkamp die daarmee de waarneming als 
cantor afsluit. We zijn hem daar dankbaar voor, en dat hij tijdelijk is voortgegaan na het besluit 
van Wim van Helden om met het eredienstwerk als organist te stoppen. 
We lezen het klassieke evangelie uit Johannes 1 waarover je nooit uitgedacht raakt. Het 
woord is onder ons als een mens van vlees en bloed. God is zoveel dichterbij dan wij er vaak 
van maken. 
Zondag 31 december is er altijd een dienst bij de afsluiting van het kalenderjaar. Nu de 31e 
december op een zondag valt komen we ‘gewoon’ bijEEN op de morgen. We lezen waar-
schijnlijk uit Lucas 2:33-40. 
Zondag 7 januari 2018  kan er gekozen worden voor aandacht voor de Driekoningen of de 
Doop van Jezus in de Jordaan (1e zondag na Epifanie is de doop het vaste thema). Ik kies 
voor de laatste mogelijkheid. Jezus laat zich dopen en voegt zich in alle nederigheid bij ande-
ren die bij Johannes door het water zijn gegaan, op weg naar een nieuw begin. En dat past 
toch weer goed bij ons die elkaar heil en zegen gaan toewensen voor 2018. 
Zondag 21 januari is er een Dienst van Schrift en Tafel. We vieren de Maaltijd in een kring, 
zowel voor slecht lopenden als kwiek lopenden is de viering in de kring een geschikte vorm, 
want we kunnen staan en zitten en belangrijk, we zien elkaar van gezicht tot gezicht.  
We maken een begin met de lezing van het boek Marcus, wiens evangelie in dit jaar leidend 
zal zijn in de diensten en we beginnen met lezen uit Marcus 1. 
 
Ik wens u mede namens Wieke gezegende kerstdagen toe en vrede en alle goeds voor 2018. 

ds. Arie Broekhuis 
 

Komen en gaan van diakenen 
De Kerkenraad is verheugd te kunnen meedelen dat Johan Zoerink, Almenseweg bereid is 
gevonden om als ambtsdrager bevestigd te worden, en wel als diaken. Voor Johan is de  
Diaconie vertrouwd terrein en we zijn dan ook dankbaar dat hij vanuit die ervaring Diaconie en 
de Kerkenraad komt versterken. 
Wanneer de gemeente met blijdschap hiermee in stemt zal de bevestiging op zondag  
18 februari 2018 plaats vinden. 
We nemen afscheid op die zondag van Toos van ’t Veld- van Zeijts, Scheuterdijk, diaken, 
die aan haar termijn van 4 jaar nog twee extra jaren heeft toegevoegd en zo continuïteit heeft 
gewaarborgd bij de Diaconie. Dank ook aan haar. 

Ds. Arie Broekhuis 
 

Symbolisch bloemschikken. 
Advent is niet alleen maar toeleven naar het verhaal van het Kind in de kribbe.  
Wij kijken verder !  
Advent is de periode waarin we extra stil staan bij de verwachting : God met ons. 
Uitleg van wat je ziet staan. Als basis is gekozen voor een Spiegel, dat je moet zien als een 
venster. Dit staat op een paarse ondergrond. Iedere zondag staat er iets anders voor de spie-
gel wat betrekking heeft op de lezingen die er dan zijn.  
4ᵉ Advent  Lucas 1: 26 – 38  Thema: Maria 

‘In de zesde maand zond God de engel Gabriel…’ het verhaal begint in de hemel maar gaat 
door middel van Maria verder onder ons mensen: GOD MET ONS. 
Er staat vandaag een witte bloem in een blauwe fles als beeld van Maria, blauw is de kleur 
van Maria. En de vierde kaars komt er bij. 
‘Kerst’ 
Met kerst is alles uitbundig wit, er staat een mooie witte schikking voor de spiegel, en er staan 
veel lichtjes om heen! Wij vieren dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de ge-
boorte van een mensenkind. Daarmee is het nog niet klaar, het is het begin… 
Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. 
Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze. 

Netje Roeterdink 
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
24 december   Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink 
31 december   Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman 
 
(redactie)      
Wisseling van de wacht:  Bolina Aalderink heeft het roostermaken voor het koffie en thee 
drinken na de dienst overgenomen van Greet en Piet Tollenaar. 
Greet en Piet bedankt dat jullie dit zolang hebben gedaan. 
Bolina fijn dat je dit overgenomen hebt.   
 
07 januari 2018 Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff 
14 januari 2018 Joke Hogenkamp, Klaske Santema, Hannie Doevendans 
21 januari 2018 Toos van Helden, Jan Bosma en Tiny Dijkman 
28 januari 2018          Betty 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 
        Bolina Aalderink, tel. 0625516989 
 

           
 
 

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
In het Gelre Zutphen verblijft: 

 Dhr. A. Bessels, Beekweide 
 
Op de Lunette verblijven: 

 Dhr. G. Roek, Egginkskamp 

 Dhr. M. Ettema, Spijkpad 

 Mw. A. Bessels, Beekweide, zij verbleef in het Gelre ziekenhuis. 
 

Thuis 
Weer thuis na verblijf in het Gelre: 

 Mw. H. Witmarsum 

 Mw. Holleman-Nijk (Het Spijk)  
 
 
Persoonlijke noot: 
Wieke en ik werden op 23 november verblijd met een kleindochter Silke, geboren bij onze 
dochter Marthe en Peter, ouders nu van drie dochters. Wat een geluk om te beleven en dank 
voor de vriendelijke woorden die op ons afkwamen na de dienst van 26 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEELEVEN 
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Overleden 
Op 24 november  
overleed in de leeftijd 
van 90 jaar Klaas 
Botma, Zutphenseweg 
(Het Spijk) enkele  
dagen na zijn verjaar-
dag. Enkele maanden 
na het overlijden van 
zijn vrouw Hennie 
Botma-Evink.  
Gemis is allereerst in 

de kring van zijn kinderen en hun partners 
en de kleinkinderen en achterkleinkinderen 
en bij ons in de gemeente, waar zij zich 
beiden zo mee verbonden wisten.  
Klaas groeide op bij de IJssel, Welsum, 
waar zijn vader predikant was. Hij trad niet 
in de voetsporen van zijn vader.  
Hij bleek al vroeg een buitenmens en dat 
zou hem tekenen in zijn verdere leven.  
Hij vond zijn grote, blijvende liefde in Hen-
nie en samen werden zij ouders van een 
groot gezin van 6 kinderen. Een leven van 
hard werken, zuinig moeten leven, over-
werken om de kinderen toch wat extra’s te 
gunnen. Hij genoot van zijn tuin, noodzaak 
om alle monden te voeden, maar evengoed 
een plaats waar hij zich kon verwonderen 
over alles wat groeit en bloeit. Hij hield bij-
en en kende de namen van plantjes en 
bloemen. 

 

De kinderen vertelden in de dienst op  
1 december in onze kerk in dankbaarheid 
verhalen over hem. Hij was een wijze man  
en wars van gemakkelijke meningen en te 
vlot gemaakte oordelen. Een zoeker en 
twijfelaar, en wat was het mooi om daar-
over met hem van gedachten te wisselen. 
Hij was een man van het Woord, zei een 
van de kinderen.  
Hij was thuis in de Bijbel en het liet hem  
allemaal niet los. De kinderen en kleinkin-
deren vertolkten in muziek en zang tijdens 
hun liefde voor hem en brachten hem een 
waar muzikaal eerbetoon. 
Op de foto van hem op de overlijdensbrief 
zien we Klaas met een pen bevestigd aan 
zijn trui. De pen die hij steeds paraat had 
om de woorden op te schrijven die Hennie 
door haar doofheid niet meer kon opvan-
gen. Het tekent hem als een man met een 
engelengeduld in de omgang met zijn dove 
vrouw. Wat vroeg dat veel van hen beiden.  
In de dienst lazen we woorden van een an-
dere wijze, Prediker, die het leven be-
schouwt en de tijden van ons leven de re-
vue laat passeren. Tijden, dagen ons ge-
geven om er iets in te doen. Klaas Botma 
heeft zijn dagen geleefd tot zegen van wie 
hem lief waren.  
Correspondentieadres: 
Familie H. Verbeek, De Aa, 6923 BK 
Groessen 

Op 9 december is Berendina Pasman-Koetsier, Dinie,  
Julianalaan, overleden. In een volgend kerkblad volgt een gedachtenis. 

           
Ds. Arie Broekhuis  

 

 
 
 

 
Komen en gaan – mutaties t/m 12-12-2017 
Ingekomen: 

 Wunderinklaan 1 7211 AG: mevrouw A.J. Blanson Henkemans. 
Vertrokken:  

 Eendrachtstraat 7 7211 AM: Mevrouw B.A.B. van Vrouwerff, naar Zutphen. 
Overleden: 

 Op 24 november 2017: de heer K. Botma, Zutphenseweg 268 7211 EX. 

 Op 9 december 2017: mevrouw B. Pasman – Koetsier, Julianalaan 9 7211 GS. 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

G.J. Kale 
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Diaconie 
Collecteopbrengsten 
26 november            137,75      Unicef 
03 december             94,60      Missionair Werk Help Kerk in Drachten 
10 december             96,45      Rode Kruis. 
 
Collectedoelen 
24 en 25 december  Kerk in Actie - Kinderen in de Knel 
Geef hoop aan een kind op de vlucht. 
Op de vlucht met Kerst.  
Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Sy-
riërs een feit. De helft van hen is kind.  
Daarom in deze tijd bijzondere aandacht voor  
Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en  
Nederland.  
Samen met lokale kerken kunnen we hen hoop bieden 
te midden van angst en onzekerheid.  
Kerken in Libanon helpen met traumaverwerking. Op 
Lesbos volgen vluchtelingkinderen Engelse les en 
computertraining.  
 
In Syrië bieden kerken onderwijs en bijles aan kinderen die door hun vlucht een leerachter-
stand hebben opgelopen.  
In Nederland verzorg 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk 
in Actie o.v.v. Kinderen in de Knel. 
 
31 december Plaatselijke Diaconie 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Driekwart van de diaco-
nieën van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt mensen die financieel in de knel zijn 
geraakt.  
De Diaconie in Eefde doet dit door bijdragen aan ISBN, en aan de Voedselbank in Zutphen. 
Rond Pasen en Dankdag worden mensen bezocht met een gave. Er worden busreisjes ver-
zorgd. Naast de collecten van het jaarrooster wordt bij rampen financiële ruimte gemaakt voor 
extra giften aan hulporganisaties, zoals onlangs aan het Rode Kruis voor hulp aan St. Maar-
ten. Ook betaalt de diaconie een vast bedrag aan de landelijke diaconale organisatie. Daar-
naast verhoogt de diaconie soms collecteopbrengsten voor specifieke doelen.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL79 RABO 0322 3006 30 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. algemeen werk. 
 
7 januari  World Servants Gramsbergen                        
World Servants is een internationale organisatie die wordt gesteund door diaconieën. World 
Servants gelooft in dienstbaarheid.  
Om iedereen te laten ervaren dat dienen werkt, organiseren we over de 
hele wereld bouwprojecten in ontwikkelingslanden.  
Nederlandse jongeren bouwen daar samen met lokale jongeren aan 
gebouwen als klaslokalen of klinieken.  
Door het contact tussen de lokale gemeenschap en de Nederlandse 
jongeren ontstaan veel meer effecten dan alleen de gebouwen zelf.  
Na hun reis komen vrijwilligers veranderd terug en zijn ze enthousiast 
om zich dienstbaar in te zetten in hun eigen omgeving.  
 
 

KERKENRAAD COLLEGES 
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In de lokale gemeenschappen ontstaat door de projecten nieuwe energie, nieuwe kennis en 
worden mensen bemoedigd door de komst van een groep jongeren. 
In Gramsbergen heeft een groep van ongeveer 30 jongeren plannen om in augustus 2018 drie 
weken in Zambia te gaan helpen met het bouwen van slaapzalen (door een lokale aannemer) 
voor kinderen die te ver weg wonen om dagelijks op en neer naar school te gaan. Hierdoor 
kunnen ze blijven slapen en regulier onderwijs volgen. De groep heeft hiervoor 
€ 80 000 nodig en doet, naast allerlei andere acties, een beroep op kerkgemeenschappen om 
bij te springen. Daar willen wij graag aan meewerken. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL83 RABO 0399 0779 01 t.n.v. G.E. Veerman, o.v.v. 
Gift World Servants 

 
14 januari Taman Nederland - Straatkin-
deren in Kaapstad 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekening 
nr. NL44 TRIO 0198 1367 81 t.n.v. Taman Ne-
derland o.v.v. Straatkinderen Kaapstad 
 
 
 
 

 
21 januari ISBN  
De Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden helpt mensen die in financiële nood zitten en 
geen beroep kunnen doen op de overheid. Deze hulp wordt gegeven namens de diaconieën 
van de voormalige burgerlijke gemeente Gorssel. Hieronder vallen de dorpen Eefde, Gorssel, 
Epse, Harfsen en Almen. Namens de diaconie van Eefde is Tjerie Kale-de Vries voorzitter van 
het bestuur.  
Vaak zitten mensen in een schuldsaneringstraject. De schuldsanering wordt niet ondersteund, 
maar er wordt dan geholpen als men in acute geldnood komt.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Eefde o.v.v. ISBN 
 
Organiseer een tafel van hoop voor vluchtelingen 
Het plan was om 18 december 2017  in actie te komen voor vluchtelingen. 
Dit plan viel niet te realiseren in de drukke decembermaand. 
Besloten is de tafel van hoop voor vluchtelingen te dekken op 21 januari 2018. 
Kerken, scholen en families dekken die dag de langste tafel van Nederland.  
Wij willen meedoen met de grote landelijke actie . 
Veel kunt u lezen op de website: www.kerkinactie.nl/tafels van hoop. 
Op de kerkbrief volgt meer informatie. 

E. Meijer en R. Roebers 
 
I.K.A. vakantieweken 2018 
Momenteel zitten we midden in de winter, we hebben al aardig wat sneeuw gezien en houden 
ons waarschijnlijk nog niet met de zomervakantie bezig. De I.K.A heeft echter de vakantiewe-
ken voor 2018 al vast gesteld. Komend jaar kan u kiezen uit 4 weken waarvan drie in Lemele 
en een in Doorn. Voor 2019 probeert men een andere locatie erbij te zoeken omdat Ommen 
definitief vervalt. 
Lukt het u niet meer om zelfstandig op vakantie te gaan dan kan u zich hier voor aanmelden.  
De verzorging wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers en zo proberen we er 
met elkaar een fijne week van te maken. 
 
Week van 12 –19 mei Landhuis Lemele       35 personen 
Week van 19 – 26 mei Nieuw Hydepark Doorn  35 personen 
Week van 26 mei t/m 1juni Hallenhuis Lemele      Kleine groep 20 personen 
Week van 8 – 14 sept Hallenhuis Lemele      Kleine groep 20 personen 
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.De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, voorzien van een en tweepersoonskamers met 
e.v.t. een hoog/laag bed en tillift. De vrijwilligers stellen samen met de predikant die meegaat 
een gezellig en gevarieerd programma samen. 
In de I.K.A. zijn vertegenwoordigd de Diaconieën van de Achterhoek en Liemers. En deze 
dragen hier ook financieel in bij. 
Namens de Diaconie van Eefde zal ik contactpersoon zijn. 
Hebt u zin om mee te gaan, of wilt u eerst nog wat meer informatie, dan hoor ik dat graag van 
u. Opgave wel graag voor 15 januari.  
Zonder vrijwilligers kunnen deze vakanties niet doorgaan. Zelf ervaar ik deze week altijd als 
een fijne vakantieweek. Mocht je dus tijd en zin hebben om mee te gaan meld je dan aan  
(enige zorgervaring is gewenst).  
Naast de I.K.A. vakantieweken zijn er het hele jaar door ook landelijke weken, hiervoor kan u 
zich zelf aanmelden.info hierover bij de Diaconie, of in de hal in de kerk bij de brochures. 
Ook kan u informatie hierover vinden op: www.hetvakantiebureau.nl. 
         Toos van ’t Veld tel. 540394 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
24 december: Plaatselijk Kerkenwerk 
25 december: Kerkelijk Quotum 
31 december: Plaatselijk Pastoraat 
7 januari:  Oikocredit 
14 januari:  Beeld en geluid 
21 januari:  Collecte Oecumene  
Zondag voor de eenheid: collecte oecumene 
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Ne-
derland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder 
meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van 
lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar 
ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van 
het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar 
onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan een postdoctorale 
ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van 
deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, 
overheid, politiek en samenleving.  
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 

Nieuws van uw Kerkrentmeesters, inzake KERKBALANS  
De bijdrage kerkbalans 2017 is bijna voorbij. Vele van u maakten hun toezegging waar. 
Namens uw Kerk onze hartelijke dank.  
Het grootste deel van het toegezegde bedrag is binnen. Echter bij controle blijkt dat er enkele 
leden zijn die hun toezegging voor 2017 waarvan ze aangegeven hebben om deze over te 
maken nog niet hebben gedaan. 
Wij verzoeken u dit even na te kijken en alsnog over te maken. 
Uw toezeggingen worden nu in 10 termijnen verwerkt dat werkt prima. 
Het is nu voor een ieder zichtbaar dat uw bijdrage in het juiste jaar word verwerkt en niet in 
januari van het volgende jaar. 
Wij blijven werken aan verbetering. Uw bijdrage is en blijft enorm belangrijk voor het in 
stand houden van onze kerkgemeenschap in Eefde. Uw kerk moet een centraal punt blijven 
in ons dorp en open staan voor iedereen. 
In het volgende nummer krijgt u meer informatie over de Actie kerkbalans 2018.    

http://www.hetvakantiebureau.nl/
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Nog even een ruggensteuntje: 
Uitzendingen in Beeld en Geluid voor de mensen thuis of waar ook ter wereld 
Er word elke zondag morgen vanuit uw kerk aan de Schurinklaan een eredienst uitgezonden 
Deze dienst kunt u thuis, of in het Spijk, of elders in de wereld direct mee vieren. 
De uitzendingen gaan via het Internet. 
Als u een internet verbinding heeft kunt u met stappen inloggen, deze zijn: 
Typ in de adres balk ; kerkdienst gemist.nl  
klik op:   Gelderland 
klik op:    in de kerkenlijst  Eefde 
klik op:    Ontmoetingskerk Eefde 
tijdens de kerkdienst : klik op witte pijl in de zwarte cirkel die midden op de interieur foto staat 
U kunt volop meedoen met de dienst vanuit uw gemakkelijke stoel. 
 

Evert Brouwer  namens uw Kerkrentmeesters 
Mededeling van de Kerkrentmeesters 
Ik wil u als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters het volgende meedelen. 
In het Kerkvenster van november jl. werd u vanuit de Kerkenraad medegedeeld dat er een 
nieuwe cantor-organist te weten Jeroen Pijpers was die ja had gezegd en die per 1 januari zou 
beginnen. Ook in het laatste Kerkvenster van december gaf de redactie van ons Kerkvenster 
aan dat het rond zou zijn. 
Echter de definitieve gesprekken met de Kerkrentmeesters en de heer Pijpers over de financi-
ele zaken en werktijden moesten toen nog beginnen. 
Wij hebben aan de heer Pijpers een voorstel gedaan conform de PKN regels met wat extra fi-
nanciële ruimte, geheel binnen de mogelijkheden en wat verantwoord is binnen onze gemeen-
te. Per slot dragen wij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de kerkelijke 
gelden. Dit aanbod heeft de heer Pijpers afgeslagen, zonder met ons verder de zaak te willen 
bespreken heeft hij eerst ds. Arie Broekhuis van zijn besluit op de hoogte gebracht en de vol-
gende dag ons als Kerkrentmeester. 
Ook kan ik u meedelen dat wij als College niet stil hebben gezeten. Er zijn inmiddels gesprek-
ken gevoerd met een nieuwe kandidaat wat zeer positief verloopt. 
Uw Kerkrentmeesters houden u op de hoogte. 

Evert Brouwer  
 
 

 
 
 

Taakgroep Pastoraat 
Van de St. Georg Gemeinde in Dessau ontving ik hun kerstgroet aan onze gemeente en wij 
hebben een groet terug gestuurd. 
zie    
          Ko van Raamsdonk  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAAKGROEPEN 
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Taakgroep Kerk en Samenleving 
 
Een pasgeboren lam mogen begroeten in een ij-
zige wereld. Het overkwam een 
tiental kinderen die woensdag 13 december hun 
opwachting maakten bij de 
kerststal voor de kerk. De wederzijdse kennis-
making verliep aanvankelijk nog 
wat schuchter, maar het wende snel.  
De moederschapen met kroost, ook dit jaar aan-
gedragen door Herbert Nijkamp, nestelden zich 
in de door Paul Zoerink, Joop Kamphuis en Rik 
Rook opgebouwde stal, de mensenkinderen 
vonden hun vermaak in de warme kerkhal.  
 
 
                                                                                   Foto Homme krol  

 
Daar hield een geestdriftig stel vrijwilligers diverse Eefdese schoolkinderen creatief bezig met 
kerst-knutselen onder het genot van hapjes, drankjes en de supervisie van Gerda Kamphuis 
en Hannie Doevendans. 
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Valentijns ‘High Tea’ 
Op 11 februari willen wij de valentijns week graag weer inluiden met een ‘High Tea’ 
Daarom is er op de ochtend van 11 februari geen reguliere kerkdienst, maar een Morgengebed. 
Vanaf 14.30 uur bent U dan allen (weer) welkom op een speciale ‘dienst’ waar koorzang en 
declamatie centraal zullen staan. 
Het samenzijn zal beginnen met het delen van enige versnaperingen en een kopje 
koffie of thee, waarna we gezamenlijk het thema Valentijn verder hopen uit te wer-
ken. Voor de muzikale ondersteuning zullen er twee koren deelnemen:  
‘Zingt Den Heer’ o.l.v. Maarten Romkes en ‘Musica Vocale’ o.l.v. Els Dijkerman.  
Ook tussen de verschillende onderdelen door zal er tijd zijn voor de inwendige 
mens.  
 

Al met al kijken wij uit naar een liefdevol, mooi en gezellig samenzijn en 
neemt u vooral uw bezoek mee om onder het nuttigen van wat lekkers te 
luisteren naar de beide koren die hun kijk op de liefde met ons zullen delen. 
De taakgroep Kerk en Samenleving wenst u in ieder geval een liefdevolle 
middag. 
                Gerda Kamphuis, Hannie Doevedans, Paul Zoerink en Rik Rook 
 
 

 
 

 
 

ANTEPENDIA 
Zondag 3 december jl. zijn de nieuwe antependia in gebruik genomen, op een mooi moment, 
nl. het begin van het kerkelijk jaar. 
 
Nadat vorig jaar de renovatie van de kerkzaal voltooid was, ontstond de behoefte om nieuwe 
antependia aan te schaffen. Een groepje van 4 dames met ervaring met ‘naald en draad’ (Nel-
leke Rep, Hannie Beernink, Cobie Poesse en Henriëtte Groeneveld) heeft elkaar gevonden 
rondom dit plan en is in opdracht van de Kerkenraad aan de slag gegaan. 
 
Geschiedenis 
Het antependium, letterlijk voorhangsel, heeft  al een lange ontstaansgeschiedenis. Oorspron-
kelijk waren er nog geen regels voor kleurgebruik bij gewaden en kleden in de kerk en werd 
meestal wit gebruikt. Omstreeks 1200 schreef paus Innocentius III voor het eerst het gebruik 
van verschillende kleuren voor. 
In de daarop volgende eeuwen nam het aantal feest- en heiligendagen in het kerkelijk jaar toe 
en werd gevarieerder en daarmee ontstond een steeds geregelder toepassing van kleuren in 
de bekleding van altaar en lezenaar en in de gewaden van voorgangers. 
In de kerken van de calvinistische Reformatie werd grote soberheid in acht genomen, weinig 
bekleding en weinig kleur. In de twintigste eeuw komt hier in de protestantse kerken geleidelijk 
aan verandering in. Er ontstaat aandacht voor symbolen en daarmee voor het gebruik van 
kleuren. In steeds meer kerken komen loshangende doeken voor avondmaalstafel, kansel of 
lezenaar. Predikanten gaan een stola in dezelfde kleur als het antependium over hun toga 
dragen. 
 
Kleuren, betekenis en gebruik 
De kleuren die gebruikt worden hebben een symbolische betekenis en sluiten aan bij de loop 
van het kerkelijk jaar, en daarmee ook bij de feesten en gedenkdagen van het jaar. Het kerke-
lijk jaar loopt van de eerste adventsweek tot de laatste zondag voor de adventstijd. Er worden 
in het kerkelijk jaar over het algemeen vier, soms vijf kleuren gebruikt: paars, wit, groen en 
rood (soms roze). 

DIVERSE BERICHTEN 
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Paars is de kleur van boete en rouw, van soberheid, ingetogenheid, inkeer. Het paarse kleed 
wordt gebruikt in de adventstijd en in de veertigdagentijd. Paars wordt ook gebruikt bij uitvaar-
ten.  
Wit is de feestkleur, de kleur van licht en zuiverheid. Wit wordt gebruikt op de feesten die te 
maken hebben met nieuwheid en bevrijding: Pasen en Kerst. In de praktijk wordt wit gebruikt 
van Pasen tot Pinksteren en van kerstavond tot en met Epifanie. Voor de twee zondagen ná 
Epifanie met de thema’s doop van Jezus en bruiloft te Kana wordt wit geadviseerd, maar ook 
groen is mogelijk. Wit kan ook gebruikt worden bij uitvaarten of bij huwelijken. 
Rood is de kleur van vuur en verwijst naar de Heilige Geest. De kleur wordt gebruikt op Pink-
steren. Rood mag ook gebruikt worden bij bevestiging van nieuwe ambtsdragers en predikan-
ten, inwijding van een nieuwe kerk, huwelijken en feesten van kerk en gemeente.  
Groen is de kleur van hoop, vrede, groei, toekomst. Groen drukt verwachting uit. Deze kleur 
wordt gebruikt vanaf de eerste zondag na Epifanie tot Aswoensdag (het begin van de veertig-
dagentijd) en vanaf de eerste zondag na Pinksteren tot Advent.  
 
Antependia voor deProtestantse Gemeente van Eefde 
Nadat het verzoek van de kerkenraad gekomen was om nieuwe antependia te maken, zijn wij 
eerst gaan overleggen, welke materialen we zouden gaan gebruiken, welke afmetingen de 
doeken zouden moeten hebben en welke symbolen passend zouden zijn. 
We kozen voor natuurlijke materialen, katoen en zijdestoffen. Binnen onze groep ontstond 
vervolgens een natuurlijke taakverdeling: Hannie Beernink maakte de ontwerpen, Nelleke Rep 
appliqueerde de stofjes en was verantwoordelijk voor de afwerking, het (goud)draad opnaaien 
en borduren werd resp. door Henriëtte Groeneveld en Cobie Poesse gedaan. Regelmatig 
kwamen we in de kerkzaal bijeen om een doek in wording op te hangen en dan van achter uit 
de zaal het effect te beoordelen.  
Ook Gerrit Poelert heeft een steen bijgedragen door een ophangsysteem te maken, zodat de 
antependia kreukvrij en goed opgeslagen kunnen worden. 
 
 
Coby, Nelleke en Henriëtte 

druk aan het werk 
 
 
                          Foto Homme Krol 
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Symbolen 
De symbolen die we gekozen hebben, passen vanzelfsprekend bij de periode in het kerkelijke 
jaar. 
 
De symbolen op het groene kleed verbeelden de korenaar 
en de druiventros en verwijzen naar groei, en vanzelf ook 
naar de tekenen van brood en wijn. 
 
 

 
 
 
 
 
Het symbool op het 
rode kleed is het vuur, 
de vlammen of de ton-
gen van vuur en verwijst naar het pinksterverhaal, de Heili-
ge Geest. Wij noemden het ‘lopend vuur’, verwijst naar ge-
tuigenis. 
 
 
 
 

 
 
Het symbool op het witte kleed zijn de duiven en met  
name de duif met het jonge takje in de snavel verwijst 
naar nieuwheid en bevrijding 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het symbool op het paarse kleed is de magnolia.  
De knop van de magnolia verschijnt op het kale hout. Tij-
dens een periode van inkeer en rouw – de kale tak - is er 
altijd de verwachting van de nieuwe bloem.  
De magnolia bloeit in de paastijd.  
En in de adventstijd horen we van Jesaja (11:1): Maar uit 
de tronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn 
wortels komt tot bloei”. 
En in deze verwachtingsvolle tijd op weg naar Kerst leven 
we nu. 

                                                 Henriëtte Groeneveld 
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Adventskalender 
Begin december kreeg ik een adventskalender in de brievenbus. Ik dacht eerst dat het een al-
ternatieve kerstkaart was en vond dat een leuk idee. Ik vond het vroeger altijd spannend om 
elke dag een raampje te mogen openen totdat op 24 december het hele kerstverhaal als een 
prachtige plaat voor me stond.  
Maar nu ontdekte ik dat het van de nationale postcode loterij was. In mijn naïviteit vroeg ik me 
af waarom die een adventskalender stuurde en maakte gauw een paar raampjes open.  
Toen bleek het een ordinaire reclameboodschap te zijn om me aan het gokken te krijgen. Nou 
doe ik nooit mee aan loterijen en kwam ook nu niet in de verleiding. Sterker nog: het maakte 
me kwaad dat deze van oorsprong christelijke traditie wordt misbruikt om mensen geld uit hun 
zak te kloppen: maar liefst minimaal 14 x € 13,25 = € 185,50 per jaar! (voor één lot per trek-
king). Oké, ze claimen dat de helft van de opbrengst naar 99 goede doelen gaat, maar daar 
zitten er ongetwijfeld een aantal tussen waar ik normaal niet aan zou geven en dat is vast na 
aftrek van ‘kosten’, maar dat wordt er niet bij verteld. 
Mijn conclusie: een bedrieglijke actie. Wil je aan goede doelen geven, doe dat dan direct,  
bepaal voor jezelf hoeveel per maand je wilt en kunt missen en hou je daaraan. Tenzij je nog 
steeds gelooft in de Mammon… 
Ben je het niet met me eens, stuur dan je reactie - met argumenten - naar de redactie van 
Kerkvenster, ik ben benieuwd! 

Maps Adriaanse 

PS bij adventskalender 

 

Vandaag kwam de BankGiro er nog eens dunnetjes overheen met de actie  

“Vrolijk Cashfeest!“ Hoe gek wil je het hebben? 
 
Goede voornemens of beloften 
Misschien hebben we allemaal stiekem goede voornemens gemaakt voor 2018, maar wees 
nou eerlijk: wat komt daarvan terecht? Het helpt als we die voornemens hardop uitspreken te-
genover iemand en daar de belofte aan verbinden dat we het ook echt gaat doen. Dan mag 
die ander ons daar ook aan houden en ons eraan herinneren als het nodig is. 
 
De laatste tijd heb ik van kerkmensen een paar verhalen gehoord waar ik niet vrolijk van ben 
geworden. Over irritaties, frustraties en zelfs dreigende ruzies die in de meeste gevallen sim-
pel voorkomen hadden kunnen worden.  
Een groot aantal van de lezers weet inmiddels wel dat ik de meeste tijd van mijn werkzame le-
ven mijn brood heb verdiend met communicatie in de ruimste zin van het woord: marketing, 
voorlichting, schrijven en redigeren van teksten. Om dat met succes te kunnen doen zijn er 
een paar heel eenvoudige spelregels waar iedereen zich in ieder geval aan moet houden, an-
ders gaat het mis. Maar die spelregels gelden ook voor alle andere vormen van communicatie 
tussen mensen en zich daaraan houden voorkomt een heleboel ellende. 
 
Kunnen we ons nu voornemen dat we ons daar voortaan allemaal aan zullen houden? En dat 
voornemen ook uitspreken tegenover elkaar, zodat we eraan herinnerd kunnen worden als het 
mis dreigt te gaan? 
 Regel 1: Overleg altijd vooraf met de ander als je iets voor of namens een ander wilt 
gaan doen. (Je kunt wel denken dat jij een goed idee hebt waar de ander blij mee zal zijn, 
maar dat hoeft niet altijd zo te zijn). 
 Regel 2: Als je iets schrijft of mailt naar een persoon en iemand anders wordt genoemd 
in dat schrijven, kopieer dan altijd die ander er in. Doe dat ook als het consequenties kan heb-
ben voor een andere persoon of als die ander dat ook moet/wil weten. De regel cc staat er niet 
voor niks! (Het heeft drie voordelen: de ander is op de hoogte van wat er speelt en weet dat je 
actie genomen hebt als je bijv. bent gevraagd om iets te sturen. Mocht de opdracht niet duide-
lijk zijn overgekomen, dan kan die ander ook snel reageren). 
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Regel 3: Als je een bijlage meestuurt met een brief of e-mail, schrijf daar dan altijd een datum 
boven en verander de datum als het een volgende versie is van een oorspronkelijk stuk. Zet 
ook altijd de naam van de schrijver c.q. de bron eronder of erboven. Dat is vooral belangrijk bij 
e-mailverkeer, omdat de begeleidende oorspronkelijke mail waarin die gegevens staan niet al-
tijd wordt bewaard.  
 
Drie heel eenvoudige regels, die iedereen zo kan toepassen en die veel ellende kunnen voor-
komen. Dan kunnen we een beetje gemakkelijker met elkaar omgaan en daarvoor zijn goede 
voornemens toch ook bedoeld?   Commentaar: graag! 

Maps Adriaanse 
 

 
Kerstconcert met samenzang in Ontmoetingskerk Eefde 
 

Op vrijdagavond  
22 december organiseert  
Muziekvereniging  
Concordia Eefde in  
samenwerking met het 
Burgsteinfurter  
Blasorchester uit  
Duitsland een traditioneel 
kerstconcert met  
samenzang in de  
Ontmoetingskerk in  
Eefde.  
Het concert begint om 
20.00 uur en de kerk is 
open vanaf 19.30 uur.  
 
 

 
 
Aansluitend zal het Dickensorkest van 
Concordia buiten optreden in kerstsfeer 
waarbij natuurlijk overbekende Christmas 
Carols gespeeld worden.  
Ook worden er kerstverhalen met ‘een 
lach en een traan’ verteld.   
Voor het publiek is er dan glühwein en 
warme chocolademelk.  
De toegang deze avond is gratis. 
 
 
 
Concordia heeft het Burgsteinfurter Blas-
orchester uit Duitsland uitgenodigd in het kader van het thema: ‘Concordia On Tour’. Dit kerst-
concert is de aftrap van een serie optredens en uitwisselingen. Het Burgsteinfurter Blas-
orchester werd in 1975 opgericht en speelt vooral symfonische blaasmuziek. Het orkest be-
staat uit ongeveer 50 muzikanten en staat sinds 2011 onder leiding van dirigent Martijn Blaak. 
Dit kerstconcert speelt het orkest o.a. Christmas Carol Fantasy van Takashi Hoshide, First 
Suite in Es, op.28 nr 1 van Gustav Holst A en Carol of the Shepherds van Philip Spark. Het 
publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen.  
Medio 2018 zal het harmonieorkest van Concordia een concert geven in Duitsland. 

         Herjon Nieuwburg  
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De Midwinterbijeenkomst Eefde is een gezamenlijk initiatief van Stichting Accommodaties 
Eefde, Muziekvereniging Concordia, de Ontmoetingskerk, Toneelvereniging NIO,  
de Dorpsraad, de Oranjevereniging en de Ondernemersvereniging van Eefde. 
Wethouder Ingrid de Pagter opent vrijdag 12 januari 2018 de traditionele Midwinterbijeekomst 
in het Hart in Eefde.  
Dit jaar staat de nieuwjaarsbijeenkomst in het teken van ‘Eefde in Beweging’.  
Alle inwoners van Eefde zijn van harte welkom om tussen 18.00 uur en 22.30 uur gezamenlijk 
het glas te heffen op het nieuwe jaar. De toegang is gratis!  
Het officiële gedeelte vindt plaats in de Ontmoetingskerk van 19.00 – 20.30 uur  
 
PROGRAMMA 
18.00 uur Inloop met gratis koffie/thee en lokaal vervaardigde kniepertjes 
19.00 uur Welkom door Lex de Goede 
19.10 uur Openingswoord door wethouder Ingrid de Pagter 
19.30 uur 1e deel Concert ‘on tour‘ Muziekvereniging Concordia  
19.55 uur ‘Eefde in beweging’ door Klaas Bron 
20.10 uur 2e deel Concert  ‘on tour’ Muziekvereniging Concordia 
20.30 uur        gratis snert en consumptie met muziek van ‘the Droststreetband’ 
22.30 uur Einde 
Van 18.00 – 22.30 is er een informatiemarkt in het Hart. Hier vindt u stands van stichtingen en 
verenigingen uit Eefde met proeverijen en/of informatie over hun producten/diensten. 
                                                                          Bea Reuver, voorzitter ondernemers vereniging  
 

Nieuws uit de Wereldwinkel 
Kerstaanbieding 
Vanaf 20 december worden de kerstartikelen met korting aange-
boden. Maak er gebruik van: voor nu of volgend jaar! Ook blijven 
we op maandagmiddag open tot het einde van het jaar. 
Nieuwjaar 
Vanaf 3 januari zijn we weer op de vertrouwde tijden van dinsdag 
t/m zaterdag open. Dat willen we graag zo houden, maar daar-
voor is wel versterking van de winkelploeg nodig. Wie meldt zich 
voor één ochtend of middag in de twee weken? We werken met 
een team van twee personen per dagdeel en het rooster wordt in overleg samengesteld. Meld 
je in de winkel of bij Rietje van Bosheide, tel. 540296. 
In januari besteden we speciale aandacht aan de vogels. Die kunnen dan wel extra voedsel en 
drinken gebruiken en daarvoor hebben we allerlei leuke artikelen, die goed bestand zijn tegen 
ruw weer. Voor tuin, terras en balkon.  
Probeer zelf eens een van de nieuwe theesmaken met extra kruiden. Juist voor de koude win-
termaanden zijn er lekkere varianten bij. Dat geldt overigens ook voor het uitgebreide assorti-
ment van Tony’s chocolade. Keus genoeg! Nu ook in kleinere verpakkingen. 
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Het kassakoopje voor januari is nog een verrassing, dat ziet u vanzelf op de toonbank staan. 
Kom kijken en genieten aan de Schoolstraat 17A. Openingstijden: 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 
 
 
 
 

 
Koffieconcert  
Op 14 januari wordt het concert gegeven door een duo dat in deze samenstelling nog niet 
eerder te horen was in de kerk en wel het “Duo Kobalt”, dat gevormd wordt door Anna Maria 
Roos, sopraan en Roland Veenstra, piano. De sopraan hebben we eerder gehoord en wel als 
zangeres van “Yentl Flavour”. De pianist heeft nog nooit in de kerk gespeeld, een primeur dus. 
Het tweetal treedt met regelmaat op in de regio: zo werd in november in Almen meegewerkt 
aan “De keizer en de nachtegaal”. Kobalt brengt een klassiek repertoire met muziek variërend 
van de 17de t/m de 20ste eeuw. Het programma voor de 14de wordt nog vast gesteld, waarover 
u later meer leest en hoort. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar om kwart over elf, waarna 
het concert op 14 januari om half twaalf begint.  
Opnieuw geldt: denk om de collecte bij de uitgang. Dan kijken we ook nog even terug naar het 
geplande concert in december waarover helaas weinig vrolijks valt mee te delen Door de be-
labberde weersomstandigheden en een dito alarm van het KNMI was het voor cantorij De Re-
genboog uit Nijverdal niet mogelijk om op 10 december naar Eefde te rijden. De commissie 
overlegt nu wanneer het koor “de schade komt inhalen”, wellicht in februari of maart, waarover 
u later meer leest en hoort. In april begeven we ons weer op bekend muzikaal terrein: Op de 
8ste komt Musica Vocale o.l.v. Els Dijkerman van half twaalf tot kwart over 1twaalf zingen 
waarover later meer. Rest ons nog u een plezierige Kerst, jaarwisseling en een reeks koffie-
concertjes die de moeite van het beluisteren waard zijn toe te wensen.  
 

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 

 
 
 

ACTIVITEITEN 
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Vredesconcert 
Net als januari dit jaar zal Projektkoor VoQ bij wijze van nieuwjaarswens wederom een Con-
cert voor de Wereldvrede ten gehore brengen. Onder leiding van Maria van den Ham zullen 
aanstaande 07 januari 2018 in de Ontmoetingskerk Vredesliederen klinken uit alle tradities en 
alle delen van de wereld. De pianobegeleiding is in handen van Jan Jaap Nuiver. Het concert 
begint om 15.30 uur, duurt een klein uur en is gratis toegankelijk, een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. De kerkzaal is open vanaf 15.00. 
  
Projektkoor VoQ heeft met haar eerste Vredesconcert in onze kerk een indrukwekkend en pro-
fessioneel visitekaarte afgegeven. De belangstelling was zo groot dat bezoekers die vlak voor 
aanvang arriveerden het concert hebben moeten staan. Ook dit jaar wordt weer een volle 
kerkzaal verwacht, wij raden u daarom aan tijdig aanwezig te zijn. 
  
 Komt Allen! 
  

 
 

 

Uit de landelijke kerk 
Bron: woord&weg. 
Leesvoer voor de donkere dagen deze winter 
 
Geef ‘m door 
De Bijbel in Gewone Taal is verschenen in een weggeef-editie.  
Deze editie is per set van vijf verkrijgbaar voor € 25, - dus voor maar € 5,00 per 
stuk, bij het Nederlands Bijbelgenootschap NBG.  
Te bestellen in vier kleuren: Wit, groen, geel en roze.  
Elke combinatie is mogelijk.  
“Op de site van de NBG staat: Wil je een bijbel graag weggeven?  
Dat kan met deze goedkope editie. Geef de Bijbel door aan iemand van een Alp-
ha-cursus, een nieuwe bezoeker in de kerk of bijvoorbeeld aan je buren.  
Het NBG hoopt dat mensen die open staan voor de Bijbel, er nu een in handen krijgen en de 
rijkdom ervan ontdekken en ervaren. De editie is per set van 5 verkrijgbaar. 
 
Boek van hoop en realiteitszin 
Voorin deze editie leggen zes bekende mensen uit waarom zij de Bijbel een inspirerend boek 
vinden. Soulzanger Dwight Dissels zegt bijvoorbeeld: ‘De Bijbel laat zien waarop ik mag ho-
pen, juist in een tijd van onzekerheid en onwetendheid.’ Actrice en theatermaker Gerda Haver-
tong: ‘Het leven is niet controleerbaar, kent geen pardon en zit vol verrassingen. De Bijbel laat 
dit zien, en leert mij: dit is hoe het leven bedoeld is. Die erkenning van de weerbarstigheid van 
het leven geeft mij rust en troost.’ En psychiater Dirk de Wachter benadrukt: ‘De verhalen uit 
de Bijbel zijn een van de belangrijkste wortels van onze identiteit.’  
Als er 4 of 5 mensen zijn die hem willen hebben, bestel ik een set.  
Opgave van aantal en kleur bij mij. 

Maps Adriaanse 
Gratis: Ik ben geliefd! 
Geloofsverhalen van jongeren. 
Het boekje Ik ben geliefd! bevat 72 pagina’s met oprechte geloofsverhalen van jongeren die 
geraakt zijn. Verhalen die jong en oud verbinden door ze te delen. Uitgegeven door JOP. Aan 
te vragen via Jop.nl.  
 
 
 
 
 
 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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Heilige Strijd 
Historicus en terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf vindt dat ze als christen een persoonlijk 
standpunt in moet nemen over het omgaan met het kwaad in de wereld.  
Als protestant verdiept ze zich in religieuze en theologische vragen over geweld en veiligheid. 
Haar boek Heilige Strijd, met een voorwoord van scriba René de Reuver van de Protestantse 
Kerk in Nederland, is verschenen bij Boekencentrum. Verkoopprijs € 12,99, met kortingsbon  
€ 10,50. Kortingsbon en actiecode bij mij te krijgen. Wie het eerst komt… 

Maps Adriaanse 
 

Agenda 
 

 9 januari, 19.30 uur Classis Achterhoek-Oost in de kerk van Gorssel 

 woensdag 10 januari 2018, 10.00 uur, Leerhuis over het evangelie van      
      Johannes, we lezen Johannes 17,  ds. Arie Broekhuis 

     dinsdag 23 januari 2018, 14.00 uur, Leeskring Inspirerend geloven,   
       we lezen verder in hoofdstuk 7 uit het boek Tegendraads en eigentijds     
       van Wim Dekker. Plaats: Anny Nijenhuis, Yserenstraat 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtervolgd worden door soldaten 
steeds leven met angst. 

Iedereen houdt elkaar in de gaten 
voorzichtigheid duurt het langst. 

 
Families zijn uit elkaar gerukt 

als vluchteling naar een ver land! 
Ook hier gaan ze gebukt 

en staan aan de afgrond rand! 
 

Een beetje vrede is voor hen wat waard 
met een schouder om op te huilen. 

Misschien een eigen huis met warme haard 
zou jij nu willen ruilen? 

 
Daarom 

laten ook deze mensen kerst vieren 
geef hen een warm gevoel! 

Vrede is vaak best te versieren 
want met openheid bereiken wij een  

heleboel!  
 

 
 
 
 
 
 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 16 januari 2017  20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.  
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel 
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610). 

 Donderdag  18 januari 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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Bijgaand ontvangt u het rooster voor Kerkvenster 2018 
 
 

Kopij datum Redactie vergadering Niet-ochtend  

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

dinsdag 13 februari 2018 donderdag 15 februari 2018 donderdag 22 februari 2018 

dinsdag 20 maart 2018 donderdag 22 maart 2018 donderdag 29 maart 2018 

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 
 
ivm vakantietijd geen uitgave van Kerkvenster    
 
dinsdag 21 augustus 2018 donderdag 23 augustus 2018 donderdag 30 augustus 2018 

dinsdag 18 september 2018 donderdag 20 september 2018 donderdag 27 september 2018 

dinsdag 16 oktober 2018 donderdag 18 oktober 2018 donderdag 25 oktober 2018 

voor de Kerst en voor januari 2019   

dinsdag 4 december 2018 donderdag 6 december 2018 donderdag 13 december 2018  

   dinsdag 22 januari 2019 donderdag 24 januari 2019 donderdag 29 januari 2019 

 
 
 
 
 
 

De redactie van Kerkvenster wenst u gezellige kerstdagen 

en een goed begin van het nieuwe jaar toe, 

veel voorspoed, gezondheid en geluk! 
 
 


