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KERKVENSTER december 2017 
 

Brood, daar zit wat in 
Afgelopen zomer nam ik in het kader van 
de nascholing (officieel Permanente Edu-
catie geheten) voor predikanten deel aan 
studiedagen over de betekenis van Maar-
ten Luther voor de kerk(muziek). 
Het motto van de studiedagen luidde: Hier 
sta ik. En wij voegen er dan in één adem 
aan toe: ‘Ik kan niet anders’.  
Woorden die aan Luther zijn toegeschre-
ven bij zijn verweer op de Rijksdag van 
Worms (1521), maar die vermoedelijk zo 
niet zijn uitgesproken door de reformator. 
Tijdens deze studiedagen is ruime aan-
dacht geschonken aan de visie die Luther 
heeft op het Avondmaal, al gebruikt hij  
deze -voor ons protestanten van Calvinis-
tische snit-  zo’n vertrouwde benaming 
niet. Zelf zocht hij naar andere woorden 
voor de Mis: tafel van de Heer, gemeen-
schap (communio), zegening (benedictio 
of eucharistie). Daarmee wordt duidelijk 
dat het Avondmaal vele kleuren kent en 
accenten, die wat mij betreft zo samen-
hangen met het kerkelijk jaar. Een 
Avondmaalsviering in de Vastentijd is an-
ders van toon dan de viering van de Tafel 
na Pasen.  
 
Welke waarde kan Luthers visie op het 
Avondmaal voor ons hebben? 
Eerst zal ik kortheidshalve deze visie 
weergeven. In Luthers visie op de Maaltijd 
van de Heer treft mij zijn accent op de 
werkelijke tegenwoordigheid van Christus 
in brood en wijn. Van een symbolische be-
tekenis van brood en wijn wil hij niet we-
ten.  
Wanneer de woorden ‘dit is mijn lichaam’ 
en ‘dit is mijn bloed’ klinken, dan hebben 
we niet met slechts een uiterlijk teken van 
doen, maar met Christus zèlf die onder en 
met ons en in ons is (als we brood en wijn 
tot ons hebben genomen). Luther maakt 
zich hier sterk voor in gesprek met collega 
kerkvernieuwers in zijn dagen zoals 
Zwingli en verwijdert zich in die zin niet 
van de sacramentsleer, waarmee hij als 
Augustijner monnik vertrouwd was. Wie 
brood en wijn drinkt ontvangt Christus en 

wordt deel van de gemeenschap die Hij 
heeft gesticht, het lichaam van Christus 
dat de eeuwen omspant. 
Dat Luther hamert op de ware aanwezig-
heid van Christus in de viering van de 
Maaltijd heeft alles te maken met de  
nieuwe inzichten die hij ontwikkeld heeft 
bij de lezing van de Bijbel.  
Luther was een aangevochten mens en 
geheel in de geest van die tijd worstelde 
hij met zijn schuld. Hoe kan een mens 
weer in het reine komen met God? In zijn 
dagen faciliteerde de kerk op ruime schaal 
de mogelijkheden om van je schuld af te 
komen. Luther stelde grote vragen bij deze 
geoliede vorm van verzoening. 
 
Zomaar een nieuw begin 
Vanuit een herlezing van de Schrift, in het 
bijzonder de brieven van Paulus, ging hij 
op heel andere wijze aankijken tegen 
schuld en vergeving en verzoening met 
onze lieve Heer. 
Hij werd de grote criticaster van de boete-
praktijken en wees een andere weg. Niet 
wij mensen met vuile handen hoeven van 
alles te doen en te betalen (denk aan de 
winstgevende aflaatpraktijken) om met de 
Eeuwige in het reine te komen, nee, het is 
God in Christus die ons rechtvaardig  
máákt en ons de vergeving toezegt en be-
vestigt.  
Zo bezien zijn de instellingswoorden (‘dit is 
mijn lichaam’ en ‘dit is mijn bloed’) schep-
pingswoorden, zoals ik bij ds. Klaas Tou-
wen eens las. Bij de viering van de com-
munie worden wij als het ware opnieuw 
geboren, nieuwe mensen, Paasmensen. 
Een nieuw begin ligt voor ons. Je verleden 
blijft niet als een loden last op de schou-
ders liggen. Luther hecht er dan ook aan 
dat de Maaltijd liefst wekelijks gevierd 
wordt. Want de Maaltijd is de plaats waar 
we met Christus zelf verenigd worden. 
En wat kunnen we met deze overwegin-
gen van Luther in onze vieringen in Eef-
de? 
(Wordt vervolgd) 

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

 

datum en tijd 
3 december 2017 
10.00 uur 

10 december 2017 
10.00 uur 

17 december 2017 
10.00 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis                        ds. A. Broekhuis                        
mevr. J. Ruiterkamp 
Vorden 

bijzonderheden 
Advent 1 
Dienst van Schrift en 
Tafel, zittende vorm 

Advent 2 
Koffieconcert 

Advent 3 

kleur paars paars paars 

diaconale  
collecte 

Missionair Werk  
en Kerkgroei 

Rode Kruis Edukans 

2e collecte Plaatselijk Pastoraat  
Pastoraat: daar waar 
de Schipper is  

Missionair Werk 

auto  
ophaaldienst 

H. Slurink  
Tel. 515446 

W. Volkers  
Tel. 512610 

A. Kloosterboer  
Tel. 540204 

 
 

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 

H. Slurink 
Tel. 515446 

W. Volkers  
Tel. 512610 

datum en tijd 

 
 
31 december 2017 
10.00 uur 
 

  

voorganger ds. A. Broekhuis   

bijzonderheden    

kleur wit   

diaconale  
collecte 

Plaatselijke Diaconie   

2e collecte Plaatselijk Pastoraat    

auto  
ophaaldienst 

E. van Zeijts 
Tel. 511516 

  

 
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  
Maandag 4 december              geen dienst i.v.m. sinterklaas 
Vrijdagmiddag 22 dec. 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 ieder-
een hartelijk welkom is. 

 
De Lunette Coehoornsingel 3 
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloopmogelijkheid om samen koffie te drinken 
vrijdag 1 december   pastor Gerrie Pols 
vrijdag 8 december  pastor R. van Veen 
vrijdag 15 december  ds. Joke Patty 
zondag 24 december  pastor R . Rijk en pastor R. van Veen 
vrijdag 29 december  pastor R. Rijk 

 
Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
9 december pastor R. Rijk 
23 december mevrouw 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  07 december 2017   ds. G.W. v.d. Brug 
donderdag  14 december 2017 ds. M. Terwel-Hamster 
donderdag  21 december 2017 ds. I. Builtjes-Faber 
donderdag  28 december 2017 ds. S.A. Meijer 
 

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 3 december 2017 
Gesprek van de zondag, verhalen over Sint Nicolaas 
De kerkdienst komt van de R.K. Parochie, Baak. Pastoor Harry Scheve. 
Zondag 10 december 2017 
Gesprek van de zondag, met een van de leden van de stuurgroep “Top 2000 kerkdienst”. 
Deze kerkdienst is op 29 december 2017 om 19.30 uur in De Wijngaard. De kerkdienst komt 
van het. Leger des Heils, Zutphen, Luitenants Morten en Joyce Andersen. 
Zondag 17 december 2017 
Gesprek van de zondag, met Ina v.d. Velder - Bitter (87) over “Kerstviering vroeger en nu” 
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente Zutphen, broeder Jan Kees van der Hart  
te Kampen. 
Zondag 24 december 2017 
Gesprek van de zondag, met Wouter Derksen over “De Kerststal” 
De kerkdienst komt van de PKN te Eefde. 
 
 
 
 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

http://www.b-fm.nl/
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Zondag 31 december 2017 
I.v.m. het stoppen van Radio Kerkplein: 
Terugblik door vrijwilligers (presentatoren, interviewers, technici) op hun bijdragen aan Radio 
Kerkplein. De kerkdienst komt van de PKN te Warnsveld, ds. Els Diepeveen. 
 

Radio Kerkplein stopt 
De tijden veranderen. Er worden telkens weer nieuwe initiatieven bedacht, andere, oude en 
vertrouwde activiteiten worden beëindigd of verdwijnen geruisloos. 
Nu heeft het stichtingsbestuur van Radio Kerkplein het besluit moeten nemen om te stoppen 
met de uitzendingen via de Lokale omroep B-FM per 31 december a.s. 
Toen in Zutphen de Lokale omroep Berkelstroom werd opgericht (± 1987)  kregen de kerken 
de uitnodiging om ook mee te doen. Daar is toen positief op gereageerd door de meeste ker-
ken en meer dan 26 jaar lang hebt u elke zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 
luisteren naar kerkelijk nieuws uit de regio, interviews, geestelijke en klassieke muziek, en 
van 12.00 tot 13.00 uur naar een viering van een van de deelnemende kerken.  
Tientallen vrijwilligers maakten dit mogelijk: programmamakers, technici, presentatoren,  
interviewers, en zovele gasten die werden uitgenodigd iets te vertellen voor de microfoon. 
Jammer dat dit toch moet eindigen. Daar zijn meerdere redenen voor.  
Zo werd het steeds moeilijker vrijwilligers te vinden wanneer er vacatures moesten worden 
vervuld. Enkele kerken moesten zelfs helemaal afhaken.  
Maar ook hebben de meeste kerken de laatste tijd zelf het internet gevonden om hun kerk-
diensten uit te zenden. De doelstelling die in het begin voor ogen stond is sterk gewijzigd. 
Daarbij komt dat telkens de vraag werd gesteld naar de luisterdichtheid, een vraag die nooit 
beantwoord kon worden. Waren het er veel of  juist heel weinig? 
Eens komt dan de tijd om helemaal dit werk voor de kerken te beëindigen.  
Het stichtingsbestuur heeft haar opdracht aan de kerkenraden teruggegeven en deze heb-
ben daarmee ingestemd. 

Namens Radio Kerkplein, 
ds. Wim Stolte, voorzitter stichtingsbestuur 

De Nutteler 22, 7231 NR Warnsveld 
 
 

 

Bij de diensten 
Zondag 3 december is de 1e Adventszondag. Dat is het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. 
Dat nieuwe begin wordt onderstreept door de aanbieding aan de vierende gemeente van vier 
nieuwe antependia. 
Door een werkgroep bestaande uit Hanny Beernink, Henriëtte Groeneveld, Cobie Poesse  
en Nelleke Rep is in de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de vervaardiging van de 
antependia. Er zitten heel wat uren in deze creatieve arbeid, en meer nog liefde en volhar-
ding voor deze waardevolle bijdrage aan de inrichting van het liturgisch podium. 
Dankbaarheid dus nu de tafel van nieuwe kleden wordt voorzien. Antependia zijn meer dan 
een versiering. Ze voegen echt iets toe aan de liturgie. Kleuren spreken een eigen taal,  
maar de uitleg daarvan laat ik uiteraard bij hen die de antependia hebben gemaakt.  
 
We maken een nieuw begin en dat geldt ook voor de lezingen. We volgen de evangelielezing 
van het B-jaar, zoals dat in vele gemeenten en alle RK-parochies wereldwijd wordt gevolgd. 
We lezen Marcus 13: 24-37, waarin Jezus oproept tot waakzaamheid. Het is taal van een vi-
sioen vol dreiging, niet bedoeld als voorspelling, maar als tekening van wellicht ook onze da-
gen, waarin het recht zo ver is te zoeken en zovelen op drift zijn. We vieren de Maaltijd van 
de Heer, in de zittende vorm, met daarbij een gezongen Tafelgebed. 
 
 
 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Zondag 10 december, Advent II, lezen we Johannes 1:19-28 die roept tot ommekeer. Advent 
is de tijd van inkeer en de oproep om je leven te veranderen. We hangen niet aan ons verle-
den. Een nieuw begin is altijd mogelijk. Een hoopvolle gedachte waar wij denken uitgepraat 
te zijn met elkaar of vermoeid de dagen doorkomen. 
 

bij Advent I en II 
In dit laat Advent roept een verre stem tot waakzaamheid  
het tij is hoog opgelopen  
en dreunende golven teisteren onze dijken  
in duikboten loeren raketten  
of rijden dreigend heen en weer over afgemaaide gronden  
van leven is geen sprake meer  
het gaat om overleven  
en daartussendoor mengen zich de paniekzaaiers  
die opwekken tot hardheid en onderwerping aan de machten  
er is geen tijd meer voor dat mensen mensen worden  
verdrukten omhooggetrokken hongerigen gevoed  
kinderen gered en gevangenen bevrijd  
geweld alleen kan ons redden  
maar de verre stem blijft roepen  
weest waakzaam  
verlies de gerechtigheid en de liefde niet  
want dan pas wordt het nacht 
(Uit Trouw, héél lang geleden) 

 
 
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 tradi-
tie die ons leert dat Advent niet alleen terugkijken is op een geboorte (dat ook), maar even-
zeer uitzien en verlangen naar het Messiaanse Rijk. Samen met het volk Israël. 
Ik wens u een inspirerende Adventstijd toe.  

          ds. Arie Broekhuis 
 

Gebruik Dessaukaars is gestopt 
Na het officieel beëindigen van de relatie met de partnergemeente in Dessau is ook gestopt 
met de traditie om op de derde zondag van de maand de Dessaukaars te branden en daarbij 
een bijbeltekst te lezen. In oktober heeft de kaars voor het laatst in de kerk gebrand  en toen 
is daarbij ook gezegd dat het de laatste keer was.  
Voor wie tijdens die dienst niet in de kerk was, geldt dit als officiële afkondiging. 

Ko van Raamsdonk  

 
Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
03 december  Hans en Toos van t Veld en Dirkje van Zeijts 
 
10 december  Homme Krol, Gerrie Diepenveen en Greet Tollenaar 
 
17 december   Jannie en Johan Zoerink en Tine Ebbekink 
 
24 december   Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink 
 
31 december   Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman 
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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 
 
 

 
 

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

 Mw. H. Witmarsum, Beekweide 18 
 
Op de Lunette verblijven: 

 Dhr. G. Roek, Egginkskamp (Hoornwerk) 

 Dhr. M. Ettema, Spijkpad (Hofpoort) 
 
Thuis 
Weer thuis na verblijf in het LUMC te Leiden: 

 Dhr. H. Roeterdink, Quartre Bras 22 
Weer thuis na verblijf In het Deventer Ziekenhuis  

 Dhr. G. Brummelman, Bargeweg 8 
ds. Arie Broekhuis 

Komen en gaan – mutaties t/m 21-11- 2017 
Ingekomen: 

 Zutphenseweg 202a 7211 EK: mevrouw M.C. Stoutmeijer – Schuman. 

 Zutphenseweg 202a de heer J.W. Boerstoel, lid (woonde tot 2015 Yserenstraat 9). 
 
Vertrokken:  

 Rustoordlaan 32, 7211 AX: mevrouw E. Kuik en de heer E.T.P Verhelst,  
naar Ellecom. 

 Deventerweg 234, 7203 AJ Zutphen: mevrouw F.C. Kamphuis, naar Vorden. 

 Kerklaan 2, 7211 BK: mevrouw R. Meijerink naar Coehoornsingel 5-107  
7201 AA Zutphen. 

 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Schurinklaan 2, 7211 DG: de heer J.L.G. Thieman, naar Yserenstraat 31 7211 BV. 
Overleden: 
Op 4 mei 2017: mevrouw M.H. Meijerink, Coehoornsingel, eerder Kerklaan 2, 7211 BK 
 
Informatie: 
Er zijn ingeschreven kerkleden die het doorgeven van wijzigingen (zoals bijvoorbeeld een 
verhuizing of een overlijden) door de burgerlijke gemeente aan de kerk hebben geblokkeerd. 
Daardoor gebeurt het zo nu en dan dat de kerk niet op de hoogte is van een wijziging als die 
niet zelf door de betrokken personen wordt doorgegeven aan de administratie. Zo kan het 
dus gebeuren dat mededelingen pas veel later, of niet, in Kerkvenster komen te staan. 
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 

MEELEVEN 
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Uit de Kleine Kerkenraad van november 
In de Kleine Kerkenraad rapporteren de verschillende Takgroepen over hun activiteiten. 
Vanuit het moderamen werd gemeld dat de voorbereidingen voor de Gemeenteavond voor-
spoedig liepen en dat ook het College van Kerkrentmeesters op deze avond ook nog een in-
kijkje in de huidige (financiële) situatie zou geven. 
Verdere punten vanuit het moderamen (en opvolging van de punten van de vorige vergade-
ring) 

 In de zoektocht naar een nieuwe cantor is in een afrondende fase. Hopelijk wordt er 
nog voor het eind van het jaar een overeenkomst bereikt. (is inmiddels rond, redactie) 

 Paasactiviteiten 
Er is aan Gorssel/Epse voorgesteld om naast Witte Donderdag ook de Paaswake 
samen te vieren. De Kerkenraad van Gorssel/Epse zal zich hierover in de volgende 
vergadering uitspreken. De locatie zal dan in onderling overleg bepaald worden.  

 Er is interesse voor een ‘Bloemetjesmarkt’ of een ‘Fancy Fair’. Toos van ’t Veld zal 
begin volgend jaar dit wat verder uitwerken en met een voorstel van een ‘werkgroep’ 
komen om e.e.a. te organiseren. 

 Er is ook een kandidaat om de coördinatie van de koffiegroep van Greet Tollenaar 
over te nemen. Verdere details worden nog uitgewerkt. 

 Het oriënterende overleg met Gorssel/Epse is nog niet (weer) gestart, Gorssel/Epse 
wil eerst intern bespreken of men hier al weer aan toe is. 

De Taakgroep Pastoraat is begonnen met de organisatie van een nieuwe serie huiskamer-
gesprekken. Daarnaast is er een aanzet gemaakt voor een nieuw jaarplan en een nieuwe 
begroting. Er is al wel duidelijk dat er in het nieuwe jaar ook behoefte zal zijn aan een aantal 
nieuwe contactpersonen.  
Zoals ook in de KR-vergadering al is vermeld zijn Ko van Raamsdonk en Broer de Boer naar 
Dessau geweest. In verschillende gesprekken en een kerkdienst is in dankbaarheid terugge-
keken op de hoogtepunten van onze samenwerking. Men vindt het jammer dat het officiële 
contact nu stopt maar heeft begrip voor de situatie. 
Het college van Diakenen heeft in Johan Zoerink een nieuwe diaken gevonden. Verder 
ging de aandacht uit naar het organiseren van Dankdag en de besprekingen met betrekking 
tot de viering van het Heilig Avondmaal.  
De gezamenlijke taallessen in de kerk voor statushouders zijn helaas gestopt, maar worden 
in verschillende gevallen wel in persoonlijk contact voortgezet. 
De Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie heeft weer een filmdag georganiseerd. De film zelf 
was mooi, maar helaas waren er nogal wat technische problemen die met de Kerkrentmees-
ters opgenomen zullen worden.  
Ook Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie begint nu met de planning van de activiteiten voor 
2108. 
De taakgroep Kerk & Samenleving heeft in overleg met de Bargeweide besloten om de 
Kerststal op 13 november op te bouwen. Dit zal gepaard gaan met verschillende activiteiten 
voor de jongere kinderen in de hal van de kerk. Op 11 februari wordt er in de middag weer 
een Valentijns ‘high tea’ georganiseerd.  
Onze voorganger meldt tenslotte (met dank aan de werkgroep) dat de nieuwe Antependia 
op 1e Advent gepresenteerd zullen worden. Ook hij is bezig met de voorbereidingen voor 
verschillende nieuwe activiteiten, zoals het preekrooster (samen met Wim Volkers) en ver-
gaderschema voor volgend jaar, de nieuwe leeskring over Bonhoeffer en de kerstviering op 
het Spijk. 
In het kader van de gedenkdag van Willibrord wordt de vergadering afgesloten met Lied 743. 
. 

Rik Rook, scriba 

 
 

KERKENRAAD 
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De gemeenteavond op 21 november. 
We waren met ca 30 mensen. De aanzet was stevig, met een tekst van Bonhoeffer die ons 
wees op de taken van de kerk. Er is veel werk te doen.  

Evert Brouwer kon als kerkrentmeester melden dat het goed gaat met ons. Voor onze financiële 
situatie geldt: 'Voorlopig gaat het licht nog niet uit'.  

Els Deenen is een ervaren begeleider van kerkvernieuwing volgens de methode die 'waarde-
rende Gemeente Opbouw' (WGO) heet. Eerder spraken en lazen we hierover, nu ging het over 
de praktijk.  
We inventariseerden de eigenschappen van de aanwezige kerkleden. Zo bleek dat het grootste 
deel van ons zeventig tot tachtig jaar oud is. Veruit de meesten wonen al heel lang in Eefde. 

Els legde uit hoe WGO werkt. De positieve houding, de nadruk op wat we aan goede zaken 
hebben zijn kenmerkend. Met elkaar praten over de ervaringen die ons goed hebben gedaan 
geeft kracht en maakt nieuwe projecten mogelijk. Els deelde haar ervaringen in de Brugkerk in 
Lemelerveld en het samenwerkingsproces van dorpen bij Raalte. Wij willen met Gorssel/Epse 
ook zo'n ontwikkeling ingaan.  

Na de pauze voerden we in groepjes de opdracht uit te beschrijven wat voor gebeurtenissen in 
de afgelopen jaren van positieve betekenis zijn geweest, wat we op dit moment voor kostbare 
eigenschappen in de Ontmoetingskerkgemeente hebben en wat we in de toekomst daaraan 
zouden kunnen toevoegen.  

De groepsgesprekken waren geanimeerd, er was veel te melden. De positieve punten werden 
op aparte geeltjes gezet, verdeeld over de drie tijdvakken en op de flapovers op de stoelenkas-
ten geplakt. Hieronder vindt u de teksten. Een heleboel.  

Els liep ze langs en citeerde er uit. Het werd duidelijk dat er genoeg enthousiasme is om aan de 
slag te gaan, maar het is nodig dat we aan de hand worden genomen. De kerkenraad moet het 
voortouw nemen. De mogelijkheid werd genoemd om te participeren in een WGO begelei-
dingstraject van 6 zaterdagen in 2018. Als we samen met Gorssel/Epse een stuurgroep bij el-
kaar kunnen krijgen die vorm geeft aan de samenwerkingsactiviteiten, ondersteund door de 
WGO begeleiders, kunnen we verder.   

Tot slot werd de gemeente uitgenodigd in een rij te gaan staan, oplopend van 1 tot 10, waar je 
door positie te kiezen kon aangeven of je niet geïnteresseerd was om aan samenwerking te 
werken of juist heel erg. De meeste mensen zaten op een 8.  

Arie besloot de avond met een gebed en we zongen een avondlied. 
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Teksten van de geeltjes  
1980 
Jeugdwerk was allang samen voordat  
kerken samengingen. 
Negatief: iedereen had een eigen zitplaats 
in de kerk 
Huisbezoeken door ouderlingen zijn een 
positieve herinnering 
Veel vacatures werden vervuld (in het  
vrijwilligerswerk binnen de kerk) 
Startdienst met veel activiteiten 
Clubwerk floreerde 
Samengaan Hervormde gemeente en  
Gereformeerde kerk 
 
1997 
Samengaan hervormd en gereformeerd. 
Het accepteren van elkaar. 
Negatief: door het samengaan van  
gereformeerd en hervormd zijn we mensen 
verloren 
SOW (25 jarig jubileum in 2022) 
1997 tot nu: Positief, het accepteren van  
elkaar 

 
2010 
Gereformeerd / Hervormd. Heden! 
Naar buiten, bv school. 
2012 Positief. Samenstellen taakgroepen 
2012 Positief. Het realiseren van losse pro-
jecten  
Positief. Cantorij. Maandelijks concert 
Taakgroepenmodel werkt goed 

 
2017 
Vrijwel iedereen is actief met één of andere 
taak 
Samen : Eten 
             Op reis 
       Elke zondag koffie drinken 

Verjaardag vieren   
Kerkproeverij erg positief 
Koffieconcerten. Het gebouw is open  
Korte lijnen naar de leden 
Samenwerking met de buren (uitwisseling) 
Tuin: De wilde tuin maakt contact mogelijk 
 
2020 
Vurige verhalen (ook in de kerk) 
Activiteiten (ook diensten) op het kerkplein 
Wat komt op ons af:  
- kwetsbaarheid bestuur  
- uitvallen van gemeenteleden (vrijwilligers) 
 
Verbinding Eefde-buren d.m.v. activiteiten 
Wat gaat in de toekomst spelen:  
 - samenwerken met andere gemeenten 
 - .. predikanten  
Toekomst: communiceren Gorssel, beurte-
lings informatie 
Samenwerken met anderen  
Verbinding met Eefdese burgers door  
activiteiten 
Samengaan positief 
Predikanten pool? (parttime) 

 

 

Diaconie 
Collecteopbrengsten 
22 oktober 140,40  Kerk in Aktie binnenlands diaconaat  
29 oktober 234,00 Najaarszending  
05 november  155,30  Rode kruis Sint maarten  
12 november 226,85  Kerk in Actie Binnenlands diaconaat  
  in dit bedrag zit 33,50 van H.A. Het Spijk  
19 november  129,144  ISBN 
Advent 
De donkere tijd van het jaar, 
veelal de tijd van overdenkingen  
of althans het zoeken er naar met veel of weinig 
bedenkingen.  
Iedere week het ontsteken   
van een nieuw licht. 
Met alle bezinning en verlossing 
op het Kerstfeest gericht. 
 

COLLEGES 
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Collectedoelen 
3 december  Missionair Werk en Kerkgroei - Help de nieuwe 
kerk in Drachten 
In Drachten is de pioniersplek Yours!, verbonden met de protes-
tantse wijkgemeente Oase. Yours! wil een plek zijn voor tieners en 
hun ouders. Zoals in veel andere gemeenten haakten tieners af. 
Daarom is Yours! opgericht. “We waren al eens begonnen met an-
dere diensten, maar dat werkte niet. We doen het nu anders. Als je 
tieners wilt bereiken moet je hen serieus nemen en een relatie met 
hen opbouwen”. Tieners ontmoeten elkaar tweewekelijks en be-
zoeken samen festivals of de EO-Jongerendag. “Voorop staat dat 
we niet ‘entertainen’, tieners moeten vooral zelf actief worden, al-
dus Jan-Willem ten Hove, een van de twee pioniers. De ouders zijn 
uitgedaagd om samen de Bijbel in één jaar tijd te lezen en delen 
dingen via een WhatsApp-groep. Met de opbrengst van deze col-
lecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken zoals in Drach-
ten. Plekken waar leven en geloven wordt gedeeld. U kunt ook zelf 
een gift overmaken op NL89 ABNA 0444 4447 77 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair 
Werk Advent. 
 
10 december Rode Kruis - Algemeen 
Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen en 
conflicten. Dichtbij en ver weg. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn 
we overal aanwezig. En omdat we met veel zijn kunnen we altijd helpen. 
Wij geloven, vanuit de grond van ons hart, dat je elkaar in nood niet in de steek laat.  
Niemand niet. Dat je onvoorwaardelijk, altijd en overal op medemenselijkheid moet kunnen re-
kenen. Uit respect voor elkaar, van mens tot mens. Dat is wat ons drijft in alles wat we doen. Wij 
zijn hier om te helpen. 
Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit ruim 28.000 vrijwilligers, 500.000 
leden en donateurs en 38.000 Ready2Helpers. Ruim 400 beroepskrachten ondersteunen de ac-
tiviteiten van al deze vrijwilligers om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. In totaal telt het 
Nederlandse Rode Kruis 241 afdelingen en 6 Caribische afdelingen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekening nr. NL33 INGB 0000 0008 81 t.n.v. Rode Kruis 
Nederland o.v.v. donatie december. 
 
17 december  Edukans 
Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kin-
deren vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan 
meer scholen, schoolbanken, schoolborden, meer boeken en leraren in ontwikkelingslanden. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0005 15  
t.n.v. Edukans. 
 
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 Syriërs 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 temidden van angst 
en onzekerheid.  
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Kerken in Libanon helpen met traumaverwerking. Op Lesbos volgen vluchtelingkinderen Engel-
se les en computertraining. In Syrië bieden kerken onderwijs en bijles aan kinderen die door 
hun vlucht een leerachterstand hebben opgelopen. In Nederland verzorgt stichting De Vrolijk-
heid creatieve activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra. 
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 diaconieën 
van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt mensen die financieel in de knel zijn ge-
raakt. De Diaconie in Eefde doet dit door bijdragen aan ISBN, en aan de Voedselbank in Zut-
phen. Rond Pasen en Dankdag worden mensen bezocht met een gave. Er worden busreisjes 
verzorgd. 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. 
Maarten. Ook betaalt de diaconie een vast bedrag aan de landelijke diaconale organisatie. 
Daarnaast 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. 
 
Diaconie – steunlessen Nederlands. 
De Heer H. Dijksma heeft meegedeeld per 1 november jl. te stoppen met de steunlessen  
Nederlands aan Syrische statushouders op zaterdagochtend in de Goedhartkamer van onze 
kerk. Volwassenen en kinderen worden nu in de toekomst individueel geholpen. Het rendement 
hiervan is, zoals intussen gebleken de heer Dijksma heeft al enige sessies achter de rug) beter 
dan bij de lessen op zaterdag. De steunlessen worden op verzoek tweemaal per week bij de 
mensen thuis gegeven. De studenten ervaren de steunlessen als een zeer positieve bijdrage 
aan hun inburgeringsproces. Er worden mooie resultaten geboekt.  
Inmiddels heeft 1 student een werkervaringsplek in Zutphen bemachtigd! 
De heer Dijksma is de PGE dankbaar voor het beschikbaar stellen van de Goedhartkamer.  
De Diaconie heeft de heer Dijksma schriftelijk bedankt en als blijk van waardering een attentie 
aangeboden. 
 
Organiseer een tafel van hoop voor vluchtelingen.  
Op 18 december komen de diaconie en pastoraat in actie voor vluchtelingen. 
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. 
 
                                                                         Eelke Meijer en Rie Roebers 
 
 

Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg  
De organisatie van de Protestantse Kerk in Ne-
derland – en dus ook van de gemeenten - gaat 
veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor 
ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het 
geloof. 

Waar gaat het om? 
De essentie van het rapport gaat om de hoop 
dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. 
De organisatie van de Protestantse Kerk in Ne-
derland – en dus ook van de gemeenten - gaat 
veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor 

ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof. 

http://www.kerkinactie.nl/tafels
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Ronde van elf 
Vanaf maandag 20 november gaan moderamen en synodeleden op bezoek in de nieuwe clas-
sicale regio’s. Doel is om samen het gesprek aan te gaan over de inhoud van de visienota 
‘Kerk2025: waar een Woord is, is een weg’. 

"Laten we weer naar de kern gaan; de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar je hoop 
vindt, geïnspireerd wordt." Scriba ds. René de Reuver was er heel duidelijk over aan het eind 
van de laatste synodevergadering waar besloten werd dat de organisatie van de Protestantse 
Kerk teruggaat van 75 naar elf classes. "We moeten niet eindeloos in het besturen en de papie-
ren blijven zitten, maar toekomen aan waar het om gaat: gemeente van Christus zijn in deze tijd 
en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen." 

U kunt daarover met hem, andere moderamenleden en synodeleden uit uw regio in gesprek. De 
bijeenkomsten vinden plaats van 20 november 2017 tot en met 17 januari 2018. 

De dichts bijzijne bijeenkomsten in Gelderland  
dinsdag 12 december, regio Gelderland Veluwe, locatie Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apel-
doorn 
dinsdag 16 januari, regio Gelderland Zuid & Oost, locatie De Kandelaar, Den Haagweg 1, Arn-
hem 
Heel veel meer informatie hierover kunt u vinden op de website: 
www.protestantsekerk.nl/kerk2025/kerk2025 
Ook kunt u een gratis boekje aanvragen via de website:  
In de nota 'Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg' staat de toekomstvisie van de Protes-
tantse Kerk in Nederland beschreven.  
         Namens de diaconie 
         Eelke Meijer 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
3   december  Plaatselijk Pastoraat 
10 december  Landelijk Pastoraat, daar waar de schipper is 
Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. 
Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen 
op de West-Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikan-
ten om signalen uit de schipperswereld snel door te geven. De binnenvaartpredikanten willen 
daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen 
over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms behoorlijke afstanden. Ds. Dirk 
Meijvogel: “Schippers zijn bijna altijd onderweg en hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben 
ze wel in het vizier. Als we bijvoorbeeld vernemen dat ergens een ongeluk is gebeurd, nemen 
we direct contact op.” Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat mogelijk voor binnenvaart-
schippers en andere mensen die zich (min of meer gedwongen) buiten het bereik van een 
plaatselijke gemeente bevinden. 
17 december   Missionair werk 
24 december   Plaatselijk Kerkenwerk 
25 december   Kerkelijk Quotum 
31 december   Plaatselijk Pastoraat 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkRFXEc=&type=pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkRFXEc=&type=pdf
http://www.protestantsekerk.nl/kerk2025/kerk2025
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Taakgroep Pastoraat 
Taakgroep Kerk en Samenleving 
Op weg naar Kerst 
Mede in overleg met CBS de Bargeweide hebben wij dit jaar woensdag 13 december uitgeko-
zen om samen met enige kinderen de Kerststal bij de kerk weer op te bouwen.  
Er zijn al een aantal enthousiaste gemeenteleden bereid gevonden om dit samen met de Taak-
groep Kerk & Samenleving te organiseren, maar er is altijd ruimte voor meer.  
Bovendien willen wij dit festijn zoals gewoonlijk gepaard laten gaan met wat activiteiten voor de 
jongere gemeenteleden. 
Gezien het succes van vorig jaar zal ook dit jaar de nadruk liggen op het ‘Kerst-knutselen’ (te-
keningen maken en/of kleuren en kerststukjes maken) onder het genot van wat versnaperingen. 
Natuurlijk zijn ook de oudere jongeren van harte welkom om de kwaliteit van de versnaperingen 
te testen. 
Dus op 13 december bent u vanaf ca. 14.30uur van harte welkom om een gezellige mid-
dag in de kerk door te brengen.  
 
Mocht u ook geïnteresseerd zijn om een helpende hand te verlenen bij: 

 Het kinderknutselen 

 Koffie/thee/chocomel schenken  

 Het begeleiden/meehelpen bij de bouw van de kerststal 

 Of het opruimen  

neem dan contact op met Rik Rook (rikrook@telfort.nl  
of 06 206 37 501)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau 
Groeten uit Dessau 
In de hal bij de leeskast liggen in een plastic zakje nog een paar kaarten die we uit Dessau 
hebben gekregen als (afscheids)groet voor gemeenteleden. U mag uitzoeken en meenemen 
wat u wilt. 
 

 
 

 
Diefstal elektrische fiets 
Afgelopen zondagmorgen 19 november 2017 is er tijdens de kerkdienst uit 
het fietsenhok een drie weken oude elektrische fiets gestolen. 
Deze stond natuurlijk wel op slot en er hing ook nog een extra hangslot aan. 
Maar toch is het slot opengebroken en de fiets weg. 
Ook de fietstassen met inhoud waren verdwenen. 
Dus kerkgangers let op en zet uw fiets met goed hang- en sluitwerk tijdens 
een kerkbezoek weg. 
 
 
 
 

TAAKGROEPEN 

DIVERSE BERICHTEN 
 

mailto:rikrook@telfort.nl
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Nieuws uit de Wereldwinkel 
Met de feestmaand voor de deur bieden we extra service: we zijn nu ook open op maandag-
middagen van 13.30 tot 17.00 uur. De inkopers hebben veel leuke kadootjes meegebracht, zo-
wel voor Sinterklaas als voor Kerst. Nu hebt u nog veel keuze, maar op = op, dus wacht niet te 
lang!  
 
De Tony Chocolonely sinterklaasletters zijn in prijs verlaagd, maar de voorraad is al behoorlijk 
geslonken, dus snel gebruik maken van dit voordeeltje.  
Nog eens aandacht voor de Oxfam-Novib kalenders 2018: hebt u zich wel eens gerealiseerd 
dat u 12 unieke, prachtige afbeeldingen krijgt voor maar € 22,95, waar u een heel jaar lang 
plezier van heeft? 
Kassakoopje: op de toonbank kaneelkoeken met korting. 
U bent als altijd van harte welkom aan de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. En tijdelijk ook op maandagmiddag. Tele-
foon 518662. 

Wereldwinkel, dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. 

 
 
 
 
 

Koffieconcert  
Het koffieconcert in 
december wordt op 
de 10de gegeven 
door cantorij  
De Regenboog uit  
Nijverdal o.l.v. 
Gerdinand Piksen. 
Al eerder liet het 
kerkkoor blijken 
over een veel meer 
dan gemiddelde 
kwaliteit te be-
schikken, wat een 
goede reden is om 
ze nog een keer te 
vragen.  
Het gezelschap is met regelmaat te horen in de ruime regio: zo zong het gezelschap in de 
maand november in Almelo een programma onder de noemer “Regenboog cantorij zingt het 
jaar door”, met liederen rondom advent, lijdenstijd, Pasen, Pinksteren en het eind van het kerke-
lijk jaar. 
In Eefde concentreert het koor zich uiteraard op het eerste onderwerp en dat is advent. Een 
programma met dertien veelal bekende liederen variërend van Bach tot hedendaagse muziek. 
 
Instrumentale medewerking komt van Irma Molenaar op trompet en dwarsfluit en - niet onbe-
kend in Eefde - onze vroegere organist Rien Hoekjen. De koffie staat klaar om kwart over elf, 
waarna het concert om half twaalf begint.  
Opnieuw is de collecte bij de uitgang van het grootste belang voor de in stand houding van de 
succesvolle serie.                                                                                                                                          

ACTIVITEITEN 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx3r_56NTXAhVGVhQKHfhUDIEQjRwIBw&url=http://www.beleefbrielle.nl/shop/wereldwinkel-brielle-15&psig=AOvVaw1Yarh1BF9fGII4ypCm2Ulo&ust=1511530736635244


 17 

Dan kijken we ook nog even terug naar november toen De Harmonie een concert gaf met jaren 
60 tophits. Een record: Nog nooit trok een koffieconcert zoveel publiek als op 12 november!!.                                                                                                                                                  
Tenslotte nog iets over het concert op 14 januari: Een primeur.  
Niet eerder werd in Eefde opgetreden door het duo Kobalt met Anna Maria Roos – sopraan en 
Roland Veenstra op piano. Meer hierover leest u in het volgende  kerkblad. 

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
 
Op zondag 17 december 2017 vindt het jaarlijkse advent concert van de Chr. Muziekvereni-
ging de Harmonie Gorssel-Eefde, het Chr. Mannenkoor de IJsselstreek en het gemengd koor 
Musica Vocale plaats in de Ontmoetingskerk in Eefde. Aanvang 19.30 uur. 
Kerk geopend vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop van het concert zal een collecte 
worden gehouden. 
U bent van harte welkom!  
 
Kerstmarkt de Harmonie 
Kerstmarkten zijn er begin december in overvloed,  
maar geen één zal er zo muzikaal zijn als die van de 
Harmonie Gorssel-Eefde. 
Op 9 december tussen 14 en 18 uur organiseert de  
vereniging een gezellige, intieme kerstmarkt op het Ont-
moetingsplein in Eefde. 
Natuurlijk wordt er veel muziek gemaakt te midden van de 
knapperende vuurtjes: de jeugd treedt op met een winters 
programma, het dweilorkest zorgt voor een vrolijke sfeer 
en ook het Harmonieorkest laat met passende muziek 
van zich horen. 
Naast het musiceren hebben de leden hun talenten ook 
op het creatieve en culinaire vlak ingezet.  
Ze hebben voor de verkoop diverse mooie woonaccessoires gemaakt (voor binnen en buiten), 
kerstbakjes vervaardigd en koeken/taarten/soep gebakken en gekookt.  
Voor kinderen is er een speciale knutselactiviteit. 
Kom dus vooral even kijken, luisteren, proeven en kopen, bijvoorbeeld na de zaterdagse bood-
schappen. 
De opbrengst van deze kerstmarkt gaat in de speciale spaarpot voor de buitenlandse muziek 
reizen die de Harmonie eens per 5 jaar maakt. 

Dirk-Jan van Meggelen 
 
 

De Morgenster van Wittenberg 
Teder 
noemde 
Maarten  
Luther zijn 
vrouw  
Katharina 
von Bora 
vaak ‘de 
morgen-
ster van 
Witten-
berg’.  
 
 
 
 
 

 
Een naam die uitstekend past, want  
Katharina was een vroege vogel.  
 
In de winter stond ze om vijf uur ’s morgens 
en ’s zomers al om vier uur op en begon ze 
met haar werkzaamheden in het huis, op de 
hoeve en op haar landerijen. Ze bewerkte ak-
kers, verzorgde de verschillende (moes) tui-
nen en voerde de koeien en varkens.  
Ook verbouwde ze rogge en haver en ze 
brouwde bier in haar eigen brouwerij. Dat al-
les deed ze zo behendig, economische ver-
antwoord en efficiënt, dat je haar eigenlijk de 
eerste vrouwelijke en protestantse manager 
zou kunnen noemen. Luther wist heel goed 
wat hij aan haar had: “Ik zou mijn Käthe nog 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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niet eens willen ruilen voor heel Frankrijk of 
Venetië, omdat ze een persoonlijk cadeau van 
God voor mij is”, formuleerde hij vrij vertaald in 
een van zijn beroemde tafelreden. 
 
Sinds haar huwelijk met Martin Luther op 13 
juni 1525 was Katharina von Bora in  
Wittenberg een persoon met hoog aanzien.  
 
Ze werd geboren als dochter van een oude, 
adellijke familie in Lippendorf, ongeveer 25 km 
ten zuiden van Leipzig. Haar moeder stierf op 
jonge leeftijd en haar vader raakte aan lager 
wal.  
Hij zag geen andere keus dan zijn zesjarige 
dochter Katharina naar de kloosterschool van 
Brehna, in de huidige deelstaat Saksen-Anhalt 
te sturen.  
Op tienjarige leeftijd kwam Katharina vervol-
gens in het cisterciënzer-klooster Marienthron 
in Grimma, op een steenworp afstand van 
Leipzig. Daar kreeg ze een brede opleiding. 
Ze leerde praktische zaken zoals huishouding, 
landbouw en ambachtelijke vaardigheden, 
maar ook lezen, schrijven, zingen en zelfs een 
beetje Latijn. Op zestienjarige leeftijd deed ze 
haar nonnengelofte. Ze zwoer daarmee op 
een leven in armoede, gehoorzaamheid en 
kuisheid. Ze kreeg een ring aan haar vinger 
en een bruidskroon op haar hoofd als teken 
dat zij voor altijd getrouwd zou zijn met Jezus 
Christus. De wereld buiten het klooster kon en 
moest ze vergeten en voortaan leefde zij vol-
gens het gebod ‘Ora et labora’, oftewel ‘Bid en 
werk’, 
 
De nieuwe ideeën van Luther en de geest van 
de Reformatie drongen door tot in de samen-
leving, ze bereikten zelfs de dikke muren van 
klooster Marienthron. Het maakte Katharina 
en andere nonnen onrustig.  
De eeuwige geloften zouden niet meer eeuwig 
geldig zijn? Geen celibaat, geen nonnen en 
monniken meer? Een christen zou vrij moeten 
zijn? Als dit alles waar zou zijn, wilden Katha-
rina en andere nonnen ook niet langer in het 
klooster blijven. Maar wat konden ze doen? 
Ze schreven Luther een brief en vroegen hem 
om hulp. Luther stuurde de koopman en han-
delaar Leonhard Koppe uit Torgau naar het 
klooster. Gewoonlijk bracht hij levensmiddelen 
naar Marienthron, maar dit keer kwam hij voor 
iets anders. In de nacht van Stille zaterdag op 
paaszondag in 1523 verstopte hij Katharina 
en elf andere nonnen in zijn huifkar en smok-
kelde hij hen het klooster uit, de vrijheid in.  

Door hun ontsnapping uit het klooster hadden 
ze niet alleen heilige geloften gebroken, maar 
waren ze voortaan ook zonder rechten, finan-
ciële middelen en familie.  
 
Een huwelijk voor de andere nonnen bracht 
zekerheid, maar het wilde Katharina niet luk-
ken een geschikte huwelijkspartner voor haar-
zelf te vinden. Na verschillende mislukte be-
middelingspogingen van Luthers zijde vertelde 
ze hem dat ze dan liever met hem wilde trou-
wen. Luther aarzelde eerst omdat hij haar te 
ijdel en te arrogant vond en niet echt knap, 
maar hij veranderde van gedachten. Hij ver-
kondigde immers de vrijheid van christenen 
en om die reden verlieten nonnen en monni-
ken het klooster. Dan moest hij ook conse-
quent zijn en het goede voorbeeld geven. Op 
13 juni 1525 werd in de stadskerk van Witten-
berg het verboden huwelijk gesloten tussen 
de voormalig monnik en non. Destijds een 
schandaal van de eerste orde. 
Luther respecteerde zijn Kähte vanaf de eer-
ste dag, al was het geen liefde op het eerste 
gezicht. Evenals de Reformatie die allesbe-
halve een romantische aangelegenheid was. 
 
In de loop van de tijd ontstond er een diepe, 
innige liefde tussen Katharina en Luther. En 
dat terwijl hij haar soms ‘heer Kate’ noemde. 
In huize Luther had Katharina het duidelijk 
voor het zeggen. Hun onderkomen was het 
volledig verwaarloosde voormalige Augustijn-
se klooster in Wittenberg, dat het pasge-
trouwde stel van de keurvorst van Saksen, Lu-
thers beschermheer, als residentie had ge-
kregen. Stap voor stap maakte Katharina van 
het oude klooster een comfortabel en gastvrij 
verblijf. Want de Luthers hadden vrijwel altijd 
gasten. Er woonden langdurig verschillende 
neefjes en nichtjes, er waren studenten die 
graag in de buurt van de beroemde professor 
wilden zijn en gevluchte nonnen en monniken, 
weeskinderen, allerlei vluchtelingen en zelfs 
pestpatiënten waren te gast. Luther had nooit 
geleerd een huishouden te runnen en met 
geld om te gaan. Katharina was zich echter 
bewust dat het managen van een dergelijk 
groot huishouden niet vanzelf zou kunnen 
gaan en gefinancierd moest worden. Daarom 
regelde ze steun van knechten en dienstmei-
den, bouwde een veestapel op, verpachtte 
akkers en weiden en beheerde haar eigen 
landgoed.  
Ze repareerde wat kapot ging, startte een 
bakkerij en een kleine fruitplantage.  
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Maar dat was nog niet alles. Luther was vaak 
ziekelijk en depressief. Katharina verzorgde 
en ondersteunde hem en was voor haar man 
een gelijkwaardige gesprekspartner. Ze zat 
aan tafel als Luther theologische of politieke 
kwesties met vrienden besprak en stak haar 
mening daarbij niet onder stoelen of banken, 
zeer opmerkelijk voor die tijd.  
Luther benadrukt in veel van zijn teksten dat 
zijn werk en de Reformatie zonder Katharina 
niet zo voorspoedig zouden zijn verlopen. 
In 1526 werd hun eerste zoon Johannes ge-
boren. Er volgden nog vijf kinderen, waarvan 
twee meisjes vroegtijdig stierven. Hoe Katha-
rina dat alles aankon, blijft een raadsel. Er zijn 
vrijwel geen schriftelijk documenten over en 
van haar. Maar ze moet een enorm veer-
krachtig en evenwichtig persoon zijn geweest. 
De dood van haar echtgenoot op 18 februari 
1546 betekende een keerpunt in Katharina’s 
leven. De tijd van het familiaire geluk was 
voorbij. In zijn testament had Luther haar be-
noemd als enig erfgenaam, vrij bijzonder in 
die tijd. De Schmalkaldische oorlog brak uit en 
Katharina vluchtte voor de oprukkende keizer-
lijk troepen naar Magdeburg. In 1547 keerde 

ze voor een periode van vijf jaar terug naar 
Wittenberg.  
Maar haar huis, haar tuinen en bezittingen 
waren verwoest of vernietigd. Ze moest geld 
lenen en het Lutherhuis verkopen. In 1552 
brak opnieuw de pest uit in Wittenberg. Ze 
vluchtte samen met haar kinderen in haar 
koets naar Torgau in Saksen, kreeg onderweg 
een ongeluk en herstelde niet meer van haar 
verwondingen. Op 10 december 1552 stierf ze 
eenzaam en alleen op 52-jarige leeftijd in Tor-
gau.  
 
Katharina van Bora was een vrouw die met de 
conventies van haar tijd brak. Pas veel later 
kreeg ze een plaats in het collectieve geheu-
gen van de protestanten. In de 19e eeuw 
werd ze het voorbeeld voor veel vrouwen bij 
burgerlijk huwelijken en ze was rolmodel voor 
veel echtgenotes van protestantse predikan-
ten.  
Anno 2017 is het haar vrije en onafhankelijke 
persoonlijkheid die inspireert.  

                               
 Met dank aan Katharina Kunter 

Bron: Glossy ‘Luther, rebel, hervormer, mediaman’.  
 

 
 
 
Stellingen  
Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt,  
ik zou toch mijn appelboom planten. 
 
God tot vriend te hebben is troostrijker dan de vriendschap van de hele 
wereld. 

                                                                             Maarten Luther 
 
 
Uit : 95 nieuwe stellingen, bron: Glossy ‘Lu-
ther, rebel, hervormer, mediaman 
 
Alles wat de kerk zegt over God, doet God tekort., 
Stevo Akkerman 
 
Vertrouwen kun je niet afdwingen, wel geven,   
Jelly van As-Boersma 
 
 

Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen, Godfried Bomans 
 
We leveren privacy in aan de staat om ons veiliger te voelen. Binnenkort zal alleen ons laatste 
restje privacy ons beschermen tegen de staat,  Reinier Sonneveld 
 
Dus is de schat van het evangelie dat kruis en Koninkrijk onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Laurens Spoelstra 
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Een mens heeft twee oren en één mond, om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.  
Godfried Bomans 
 
Vrijheid van meningsuiting mag niet leiden tot een recht van belediging. F. Vogelzang 
 
Het huwelijk is geen vrijblijvend proefseltje, maar een keiharde band tussen twee mensen 
waarvoor zo nu en dan geknokt moet worden. Cocky Drost 
 
Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. Johan Cruijff 
 
Elk oordeel heb z’n nadeel. Albert Lok 
 
Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt. Corrie ten Boom 
 
Vaste gebedstijden zijn geen harnas, maar een ruggengraat. Mattias Rouw 
 
Religieuze kunst is noodzakelijk om iets te laten zien van het mysterie dat niet onder woorden 
gebracht kan worden. Mattias Rouw 
 
De aarde biedt genoeg om aan ieders behoefte te voldoen, maar niet voor ieders hebzucht. 
Mohamdas Karamchand Gandhi 
 
Agenda 
 

 Dinsdag 12 december, 14.00 uur Leeskring Inspirerend Geloven, 
we lezen hoofdstuk 7 uit Tegendraads en eigentijds van Wim Dekker.  
We komen bijeen bij: Hanny Beernink, Het Erf 5 in Almen.  
Informatie bij ds. Arie Broekhuis 

 Dinsdag 19 december, 19.30 uur, Kleine Kerkenraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data voor Kerkvenster    
 
kopij datum                         redactie vergadering                      niet-ochtend  

Dinsdag 12 december  Donderdag 14 december  Donderdag 21 december  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster voor kopij t/m januari  tot uiterlijk  
dinsdag  12 december 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). 
Woensdag 20.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen bij 

de redactie. 
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