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KERKVENSTER december 2018 januari 2019 
Doe maar gewoon. 
‘Ik hoop dat december snel voorbij is’, zegt 
iemand die dit jaar zijn partner verloor. 
Maar een ander is blij dat haar zus uit  
Australië overkomt met Kerst.  
Kinderen verheugen zich op de komst van 
de Sint. Maar in het leerkrachten overleg 
moeten ze de knoop doorhakken: zwarte, 
roetveeg of Spaanse edelen? De dominee 
bereidt de Kerstdiensten voor. Laat hij het 
‘Ere zij God’ zingen of krijgt de organist 
zijn zin?  Die vindt het immers een draak 
van een lied. Maar zonder ‘Ere zij God’ is 
het voor menigeen geen Kerst. Zonder 
kribbe trouwens ook niet.  
Waarom moest die uit de Nieuwe Bijbel-
vertaling verbannen worden?! Kortom, 
juist met Kerst is de onderlinge vrede 
soms ver te zoeken.  
En al zou je het willen, ook met Kerst 
schuiven de verloren zonen en dochters 
niet aan bij het kerstmaal.  
En vroeger was het niet beter.  
Ook in de dagen van W.G. van der Hulst 
(Kinderboekenschrijver) botste de  
Kerstromantiek op de bittere werkelijkheid 
van armoede en onverzoenlijkheid.  
 
Na mijn intrede in een vorige gemeente, 
moest kort daarop al vergaderd worden 
over ‘de plantjes’. Bejaarden en zieken 
kregen rond de Kerst een plantje thuisbe-
zorgd. Het bleek een jaarlijks weerkerende 
bron van discussie te zijn. ‘Elk jaar die el-
lende met de plantjes’, vertrouwde een di-
aken mij toe. De gemeente vergrijsde, dus 
er moesten steeds meer plantjes gekocht 
worden. En er waren minder mensen om 
ze weg te brengen. De leeftijdsgrens van  
75 naar 80 jaar verhogen?  

Maar dan dit jaar nog wel de 75-jarigen, 
anders krijgen we boze gezichten. Ik denk 
ook aan de jongerenzanggroep en het 
koor: met Kerst wilden ze beiden zingen in 
de dienst. Maar toen kwam er onenigheid 
over de vraag wie beneden en wie op de 
galerij ging staan.  
Gelukkig ontging dit alles de kerkgangers 
die uit volle borst ‘vree-ee-de op aarde’ 
zongen op Kerstmorgen.  
Hoe komt dat nu dat velen opgelucht 
ademhalen als december voorbij is?  
‘Gelukkig is alles weer gewoon’, hoor je 
dan. Het komt omdat we de spagaat van 
romantiek en teleurstelling achter ons 
hebben gelaten. Kerst is namelijk geen 
hemelse regenbui van gelukzaligheid en 
engelenzang.  
De mens Jezus vraagt ons om echt ‘gewoon’ 
te doen: we hoeven niet in december, of een 
leven lang, op onze tenen te lopen.  
Ook met Kerst mag je kibbelen over plantjes 
en rouwen om een geliefde.  
We hoeven ook niet te ontkennen dat  
anderen ons soms vreemd zijn, of ze nu een 
hoofddoek dragen of niet, gelovig of ongelo-
vig zijn. In december vieren we dat God de 
vrede in handen geeft van gewone mensen. 
Vanaf het eerste begin is er onder christenen 
gestreden over de vraag wie Jezus is: is hij 
God of mens? Ik vind dat geen onzinnige 
discussie. Omdat Jezus niet past in wat wij 
‘gewoon’ vinden, zochten de bijbelschrijvers 
naar taal om dat uit te drukken. Jezus is án-
ders, juist omdat hij zo menselijk is!  
En we zullen God in deze werkelijkheid ont-
dekken, naarmate het menselijker onder ons 
toegaat.  
Vrede en alle goeds gewenst.  

 
Rob van Essen 
Bron: - Red@ctieService, jaargang 16, 
nummer 4 

 
In-druk, onder deze titel levert Rob van Essen bijdragen aan Red@ctieService 
Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en versla-
vingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na Amsterdam was hij 
werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den Haag (Bethelkerk en Laakka-
pel). Daarnaast was hij diaconaal medewerker van de Protestantse Gemeente Rijswijk. 
 

 
ds. Arie Broekhuis 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN          DECEMBER  2018 JANUARI 2019 

 

datum en tijd 
16 december 2018 
10.00 uur 

23 december 2018 
10.00 uur 

24 december 2018 
21.00 uur 

voorganger ds. D. van Doorn 
ds. G. van der Brug, 
Zutphen 

ds. H. Nekeman, Olst 

bijzonderheden advent 3 advent 4 kerstnachtdienst                                      

kleur paars paars wit 

diaconale  
collecte 

Edukans Dorcas 
Geef licht aan Kinderen 
in de Knel 

2e collecte Oikocredit Beeld en geluid Plaatselijk Kerkenwerk 

auto  
ophaaldienst 

W. Volkers     
Tel. 512610  

E. van Zeijts  
Tel. 473336 

A. Aalderink  
Tel. 514151  

 
 

datum en tijd 
25 december 2018 
10.00 uur 

30 december 2018 
10.00 uur 

31 december 2018 
17.00 uur 

voorganger 
ds. C.L. Glastra, Warns-
veld 

ds. M. Hilhorst, Almen Nog nader in te vullen 

bijzonderheden kerstdag  oudjaarsdienst  

kleur wit Wit wit 

diaconale  
collecte 

Geef licht aan Kinderen 
in de Knel 

thuiszorg voor eenzame 
ouderen in Moldavië 

thuiszorg voor eenzame 
ouderen in Moldavië 

2e collecte Kerkelijk Quotum Plaatselijk pastoraat Ned. Bijbelgenootschap 

auto  
ophaaldienst 
 
 
 
 

H.J. Zoerink 
Tel.  511989  
0653143179 
 

J.L. Bosma  
Tel.06-44500157 

J. Strijker  
Tel. 514828  

 
datum en tijd 

6 januari 2019 
10.00 uur 

13 januari 2019 
10.00 uur 

20 januari 2019 
10.00 uur  

voorganger ds. A. Broekhuis 
ds. G.J. van Pijkeren, 
Lochem 

ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden 
Epifanie1  
Driekoningen.  
Nieuwjaarsbegroeting 

Epifanie2 
 Doop van de Heer 

Epifanie3  
Avondmaal zittende 
vorm 

kleur Wit Wit wit 

diaconale  
collecte 

Stichting Les Amis de 
Gambie 

Straatkinderen in Kaap-
stad 

ISBN 

2e collecte Oikocredit Beeld en geluid Collecte Oecumene 

auto  
ophaaldienst 

Z. ter Mul 
Tel. 517866 

H. Slurink 
Tel. 515446 

J. Brummelman 
Tel. 540224 

 
 
 

datum en tijd 
27 januari 2019 
10.00 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden  

 
 
kleur 

 
 
groen 

diaconale collecte 
 
2e collecte 

Stichting Wereld  
Lepra dag  
JOP, Sirkelslag 

auto  
ophaaldienst 

A. Kloosterboer 
Tel. 540204 
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U KUNT DE KERKDIENST OP DE ZONDAG OOK VIA DE COMPUTER ONTVANGEN. 
https://kerkdienstgemist.nl/eefde   
of gemiste uitzendingen via https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl bij bekijk meer preken. 
 
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? 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
 

Dienst in Het Spijk  
Vrijdagmiddag 21 december om 14.30 uur vindt de kerstviering plaats in 
het restaurant. 
De geestelijke verzorgers van Sutfene zijn de voorgangers. 
Medewerking verlenen de vrijwilligers en het koor 'Circle of Life'. 
Er wordt een inzameling gehouden voor de doelen van Serious Request. 
Aansluitend aan de viering is er chocolademelk met een kerstkransje. 
Belangstellenden zijn hartelijk welkom! 
Maandag 7 januari om 14.30 uur,  Mw. R. Rijk, plaats in het restaurant 

 
De Lunette Coehoornsingel 3 
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloopmogelijkheid om samen koffie te drinken 
14 december pastor R. Rijk 
21 december pastor G. Pols 
24 december pastor R. v. Veen en pastor R. Rijk 
28 december ds. D. van Alphen 
 

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
 

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 20 december 2018 ds. D. van Alphen-Ubbens  
donderdag 27december 2018 ds. S.A. Meijer 
donderdag 03 januari 2019 ds. W. Stolte 
donderdag 10 januari 2019 ds. J. Bruin 
donderdag 17 januari 2019 Pastor G. Pols 
donderdag 24 januari 2019 ds.  S.A. Meijer 
donderdag 31 januari 2019  ds.  D. van Alphen-Ubbens 
 
 
 
 

Bij de diensten 
We bevinden ons midden in de Adventstijd die qua muziek zoveel rijkdom biedt. Advent is 
zeker toeleven naar het feest van de geboorte van Christus en we verheugen ons, hoop ik, in 
onze huizen of elders op een samenzijn met wie ons lief zijn. Al is een beetje nuchterheid 
nooit weg (zie het hoofdartikel van Rob van Essen). 
Advent is meer dan alleen de geboorte van Jezus gedenken, het is ook toeleven in verwach-
ting dat Gods Rijk komt.  
Dat is een aangevochten verwachting die we op onszelf moeten veroveren, gevoed door lie-
deren en verhalen uit de Bijbel. Zij herinneren er ons aan dat er altijd weer een weggetje te 
vinden is naar humaniteit en mededogen. 
Advent is ook: Christus wil in ons wonen door zijn Geest en ons bezielen.  

DE GEMEENTE BIJEEN 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

https://deref-mail.com/mail/client/w_bmBOU9iZo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fkerkdienstgemist.nl%2Feefde
https://deref-mail.com/mail/client/00CwMgAdkEQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ontmoetingskerk-eefde.nl%2F
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Kerstnachtdienst maandag 24 december:  
Broer de Boer, onze organist, heeft een minicantorij in het leven geroepen bij wijze van pro-
ject en deze zal op diverse plekken in de dienst meewerken. Daarnaast zijn er midwinter-
hoornblazers. Na de dienst is er gelegenheid elkaar alle goeds toe te wensen onder het ge-
not van Glühwein een warme drank (zonder alcohol). De taakgroep Kerk & Samenleving te-
kent daarvoor. 
Kerstdag dinsdag 25 december: 
De Cantorij werkt zoals we dat gewend zijn mee in een feestelijke dienst. 
Veel vreugde toegewenst in de vieringen. 
 
In januari lezen we verder in het evangelie van Lucas. We zijn met Advent begonnen met het 
C-jaar en dan wordt het evangelie van Lucas veelal op de zondag gelezen. Wanneer er bij-
zondere zondagen zijn zoals in januari Epifanie. Driekoningen valt precies op zondag 6 janu-
ari, en met de Kana zondag, Epifanie, wordt ervan afgeweken. 
Zondag 20 januari werkt de Cantorij mee aan de dienst van Schrift en Tafel. 

ds. Arie Broekhuis 
 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
16 december  Annie de Boer, Rikie Poelert, en Bea Vrouwerff 
23 december  Annie Wichers, Bolina Aalderink en Tinie Dijkman 
30 december  Hans van ‘t Veld, Toos van ’t Veld, Ymte Groeneveld en  

Gerrie Diepeveen 
06 januari   Joke Hogenkamp, Jan Bosma en Hannie Doevendans 
13 januari  Krijn Grotentraast, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink 
20 januari  Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman 
27 januari  Jannie Zoerink, Johan Zoerink en Tine Ebbekink 
 
I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn. 

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 Denk aan het volgende: 
 -lampen uit in de kerk en vitrinekast 
 -koffie apparaten uit 
 -ook de hoofdingang afsluiten.   
 -sleutel afgeven bij Margarethe Massink 

Bolina Aalderink, tel.06-25516989  
 
 
 

 
 

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
Op de Lunette verblijft: 

 mevrouw G. Dam-Hendriks (afd. Hoornwerk) 

 mevrouw G. Bargeman-Pelgrum, is van de Lunette verhuisd naar de Spijkhoeve 
 

Thuis 
Na een lang verblijf op de Lunette: 

 De heer A. Pongers 
 

 
 
 
 
 
 

MEELEVEN 
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In memoriam 
Op 21 november is 
Hermpje Aaltje  
Witmarsum – van der 
Veen overleden in de 
leeftijd van 85 jaar.  
We kennen haar als 
Hammie Witmarsum,  
met die naam ging zij 
door het leven.  

Haar gezondheid ging de laatste weken 
achteruit, maar van een naderend eind 
van haar leven leek nog geen sprake.  
Hoe het ook zij, het einde van haar die in 
gezin en familie zo geliefd is, is het einde 
van een leven van gedeelde liefde en  
ontvangen trouw. 
Bij de voorbereiding klonken woorden als 
‘zorgzaam’, ‘sterk’, want zij moest in haar 
huwelijk bij het beheer van de winkel aan 
de Zutphenseweg de sterke zijn toen haar 
man vanwege gezondheid een stap terug 
moest doen.  
Een leven van hard werken, initiatief ne-
men en zorgen voor haar beide kinderen 
Lia en Jack. 

In onze gemeente deed zij volop mee als 
kerkganger en vele jaren zong zij mee in 
de cantorij. 
Mij blijven haar vriendelijkheid bij en dui-
delijke mening. 
In de dienst op maandag 26 november in 
onze kerk waren er warme woorden van 
Jack die in dankbaarheid allerlei herinne-
ringen ophaalde en doorgaf wat hij in zijn 
moeder had ontvangen.  
Kleindochter Demi voegde haar herinne-
ringen aan mooie momenten en gesprek-
ken met oma daar aan toe. 
De cantorij was present en het is fijn als 
zoiets in korte tijd allemaal geregeld kan 
worden. 
We hoorden Psalm 146, waarin de dichter 
de Eeuwige bezingt en lof toe brengt, want 
Hij is een God die zich bekommert om wie 
er buiten vallen, om mensen die het zwaar 
te verduren hebben. Hij is een God die 
recht wil doen aan mensen. 
De begrafenis vond plaats te Almen. 
Correspondentieadres: 
J.P. Witmarsum, Schoolstraat 48,  
7211 BC Eefde

  
ds. Arie Broekhuis 

 

Komen en gaan – mutaties t/m 4 december 2018 
Ingekomen: 

 Zutphenseweg 202a 7211 EK: de heer M. Nieuwenhuis. 
 

 Uitgeschreven: 
Jolinkweg 9 7211 DM: de heer en mevrouw L.J. Seevinck – Terbeek. 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 

 Luunhorststraat 6 7211 EW: mevrouw M.A. Bargeman – Pelgrum, naar: Zutphenseweg 
202a 7211 EK. 

 Beeklaan 6 7211 GB: de heer H.J. Tolkamp, naar Zutphenseweg 202a 7211 EK 
 
Overleden: 

 Op 1 november 2018: mevrouw M.J. Meijerink – Derksen, Zutphenseweg 202 7211 EK. 

 Op 21 november 2018: mevrouw H.A. Witmarsum - van der Veen, Beekweide 18 7211 
CN. 

 Op 29 november 2018: de heer J.W. Boerstoel, Zutphenseweg 202a 7211 EK 
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

Gert Kale 
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Uit de Kerkenraad 
Ds. Arie Broekhuis is tijdelijk niet beschikbaar voor zijn werk. In het geval van overlijden of 
indien u behoefte heeft aan pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de voorzit-
ter van de Kerkenraad Trix Drewes telefoon 0575-510512, e-mailadres 
trix.drewes@xs4all.nl. 
Vanaf 1 januari 2019 hoopt Ds. Arie Broekhuis zijn werkzaamheden weer op te pakken. 

 
Verslag Gemeenteavond 27 november 2018 
Eerste deel van de avond. 
Ongeveer 30 aanwezigen waren op de na-
jaar gemeenteavond aanwezig. 
Onze nieuwe voorzitter Trix Drewes open-
de de avond met lezing van een fragment 
uit Psalm 146 in de vertaling van Marie 
van der Zeyde en Ida Gerhardt. Een lied 
waarin de God van Israël bezongen wordt 
als de Heer die zich bekommert om wie 
kwetsbaar zijn, zoals blinden en gevange-
nen. 
De kerk wil oog hebben voor wie erbuiten 
vallen en niet kunnen meedoen en daar-
mee sloeg ze een bruggetje naar het in-
houdelijke thema van deze avond. 
Vervolgens kreeg dhr. Hessel Jensma uit 
Gorssel, vicevoorzitter van de Stichting 
Leergeld in de gemeente Lochem het 
woord. Dit thema werd op de kerkenraad 
aangedragen vanuit de diaconie. 
Met een powerpoint presentatie vertelde 
hij over het werk van deze St. Leergeld.  
St. Leergeld is een landelijke organisatie, 
opgericht in 1996 in Tilburg en met daar-
onder stichtingen in den lande die aan de 
gemeentegrenzen zijn gekoppeld. 
Sinds 2013 kent de gemeente Lochem 
ook een St. Leergeld. Het doel is: kinderen 
van 4-18 jaar en hun ouders-verzorgers 
bijstaan die om allerlei redenen hun kin-
deren niet kunnen laten deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Hierbij kan gedacht worden aan sport, 
muziekles, fietsen, verjaardagspartijtjes en 
zwemles diploma A en B. 
In Lochem zijn er meer dan 400 kinderen 
die volgens de normen tot de armen gere-
kend moeten worden.  
Meedoen=meetellen, is het motto. 
Het gaat om kinderen van mensen in de 
bijstand, maar net zo goed zijn kinderen in 
beeld van ZZP-ers die bijvoorbeeld in de 
crisisjaren vanaf 2008 een vrije val maken 
of agrariërs die zijn vastgelopen.  

Er is schaamte om armoede en financiële 
grenzen te erkennen en hulp te zoeken. 
Hoe probeert de St Leergeld de drempel 
om een beroep te doen te slechten? 
Er is veelvuldig contact met scholen. Op 
de website van de gemeente is de St. 
Leergeld te vinden bij het onderwerp ar-
moedebeleid, in de Berkelbode staat een  
verwijzing naar de St. Leergeld. 
Bijvoorbeeld voetbalverenigingen, andere 
verenigingen en kerken kunnen in eigen 
kring omzien naar kinderen die er mogelijk 
buiten staan en voorzichtig wijzen naar 
mogelijkheden om je kind mee te laten 
doen. 
De St. Leergeld werkt met vrijwilligers en 
daarbij zijn intermediairs die op behoed-
zame wijze op huisbezoek gaan en de 
waardigheid van hun gesprekspartners 
hooghouden.  
Máar: altijd moet er door ouders /  
verzorgers zelf een beroep op de stichting 
gedaan worden. 
St. Leergeld kan geen folders in ‘pro-
bleemwijken of – staten’ in de brievenbus 
deponeren. 
 
De hulpvraag is gestegen sinds 2013 met 
18%, een teken dat St. Leergeld bekend 
aan het worden is en dat men niet 
schroomt hulp te vragen. 
Er vindt vervolgens een geanimeerde dia-
loog met de zaal plaats.  Er wordt aange-
drongen op een beroep op de politieke 
partijen om te zien wat hun bijdrage kan 
zijn. De folders van de St. Leergeld wor-
den achtergelaten en in de diverse taak-
groepen zoals bijvoorbeeld pastoraat en in 
het College van Diaconie zal er vast nader 
teruggeblikt worden om te zien wat wij als 
gemeente kunnen doen. 
U kunt meer lezen op de website Stichting 
Leergeld. 

 
ds. A. Broekhuis

KERKENRAAD 
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Tweede deel van de avond. 
AVG: Algemene Verordening  
Gegevensbescherming 
Rik Rook en Gert Kale zijn hiermee bezig 
en maken deel uit van een werkgroep voor 
Eefde en Gorssel/Epse samen. Rik kan 
deze avond niet aanwezig zijn, Gert was 
hiervan niet op de hoogte.  
Hij kan het volgende vertellen: 
De paniek bij de invoering is wat gaan lig-
gen. De landelijke kerk heeft richtlijnen 
gegeven. Een van de cruciale punten is 
het bewaren van persoonsgegevens: hoe 
lang en voor welk doel? Momenteel is men 
aan het inventariseren, welke groep en 
welk individu heeft gegevens op papier of 
digitaal en wat doet men ermee en hoe 
lang worden deze bewaard? Deze ronde 
is nog niet afgelopen. 
 
Financiën: stand van zaken en toe-
komstverwachtingen 
Het blijkt dat niemand van de kerkrent-
meesters vanavond aanwezig kon zijn en 
ook is niemand anders geïnstrueerd om 
iets te vertellen over de financiële positie 
van de gemeente. Hierover is veel mis-
noegen bij de aanwezigen. Verschillende 
leden uiten hun ongenoegen en teleurstel-
ling. Men is ook ontevreden over het ge-
brek aan informatie vanuit het College in 
Kerkvenster over de financiële positie. Het 
is zelfs kerkordelijk verplicht om hierover 
mondeling en schriftelijk te rapporteren en 
het gaat om gemeenschapsgeld, dus heb-
ben de leden recht om te weten wat daar-
mee gebeurt. Trix Drewes, de nieuwe 
voorzitter van de kerkenraad, pakt dit met-
een op. Zij noteert de behoefte aan infor-
matie en de teleurstelling dat niet wordt 
voldaan aan de verwachtingen die door de 
uitnodiging in Kerkvenster en op de laatste 
twee kerkbrieven zijn gedaan. Zij zegt toe 
dit punt aan de orde te stellen in de eerst-
volgende kerkenraadsvergadering. 
 
Stand van zaken verkenning mogelijk-
heden tot toekomstige samenwerking 
met Gorssel/Epse 
Ymte Groeneveld maakt als lid van de 
kerkenraad deel uit van de Stuurgroep van 
vier en doet verslag. 
Op 7 oktober is de start geweest door ge-
sprekken met gemeenteleden in kleine 
groepen over welke Bijbelgedeelten per-
soonlijk veel betekenen. Daarna zijn ge-

sprekken gevoerd met bijna alle taak- en 
werkgroepen van beide gemeenten geza-
menlijk. Tijdens die gesprekken is er uit-
wisseling geweest van ‘tips en trucs’, maar 
ook is dieper gesproken over verschillen 
en overeenkomsten en persoonlijke ge-
voelens. Er moeten nog een paar ge-
sprekken op dit niveau worden gevoerd in 
januari/februari. Daarna zal de stuurgroep 
de uitkomsten van de gesprekken van 7 
oktober en alle uitkomsten van de taak-
groepen nog een keer met alle gemeente-
leden delen en verder verdiepen en/ of 
aanvullen. De stuurgroep denkt na over de 
vorm waarin dit het beste kan gebeuren.  
In het voorjaar zal worden gerapporteerd 
aan de kerkenraad.  
Uit de aanwezigen komen de volgende 
opmerkingen en vragen. 
- Mooi dat er ook aandacht is voor per-
soonlijke verdieping en dat het niet alleen 
om organisatorische aspecten gaat. 
- Het is belangrijk dat de gemeenten in het 
proces worden meegenomen door veel-
vuldige rapportage, ook tussen de  
‘mijlpalen’ door. 
- Dat kan ook door bijvoorbeeld even bij te 
praten tijdens de koffie na de dienst. 
- Ook al is er niet veel te melden, voort-
gangsrapportages zijn essentieel om te 
voorkomen dat de gemeente zich niet be-
trokken voelt. 
- In elke rapportage naast de stand van 
zaken ook concreet aangeven wat de vol-
gende mijlpalen zijn in 2019. Ymte geeft 
aan dat het tijdspad bij elke mijlpaal wordt 
aangepast aan de dan huidige stand van 
zaken. 
 
Stand van zaken beleidsplan 
Ds. Arie Broekhuis meldt dat het beleids-
plan in concept klaar is en in het voorjaar 
zal worden afgerond. Ook hierover ont-
staat discussie omdat gedacht werd dat 
het beleidsplan klaar was en vanavond 
gepresenteerd zou worden.  
Er wordt meegedeeld dat het concept op 
de website staat, maar het is niet duidelijk 
of daarop nog/al gereageerd kan worden.  
 
Sluiting: Lied 433 
Kom tot ons, de wereld wacht.  
Ds. Arie Broekhuis geeft een toelichting op 
dit lied dat als eerste van de adventsperi-
ode in het Liedboek staat. Het is geba-
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seerd op een lied van Maarten Luther ‘Nun 
komm, der Heiden Heiland’. Luther hecht-
te veel waarde aan gezang om het geloof 
te verspreiden en hij baseerde het op een 
oude hymne van de kerkvader Ambrosius 

‘Veni redemptor gentium’, Kom, redder 
van de volken.  
We worden hierbij op het orgel begeleid 
door Tooske Hinloopen, een leerling van 
Nico Jansen. 

Maps Adriaanse  
 

Uit de (kleine) Kerkenraad 

 
Beste mensen,  
Als we terugdenken aan de gesprekken in 
aansluiting op de diensten van 7 oktober 
dan mogen we concluderen dat het waar-
devolle en mooie bijeenkomsten waren! Er 
was veel energie en enthousiasme in de 
gesprekken en in alle drie kerken samen 
hebben ongeveer 130 mensen hun ver-
haal gedaan. 
Wij zijn begonnen met de vraag welke Bij-
belverhalen het meeste aanspreken: waar 
je misschien zou verwachten, dat er toch 
een paar favoriete verhalen zijn, hebben 
we juist veel verschillende verhalen mee-
gekregen. Met andere woorden, het is 
mooi om te zien dat de Bijbel ons ieder op 
een eigen manier aanspreekt!  
Vervolgens hebben we geprobeerd in 
kaart te brengen wat er allemaal in onze 
kerken gebeurt en waar we energie van 
krijgen. Tenslotte hebben we een poging 
gedaan om ons droombeeld voor de toe-
komst te schetsen. We zijn heel blij met de 
rijke oogst aan mooie beelden en uitspra-
ken: hartverwarmend en een stimulans om 
de gesprekken voort te zetten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe gaan we nu verder? In de maanden 
november en december komen de taak-
groepen van Eefde en Gorssel/ Epse bij 
elkaar om te luisteren naar wat er in de 
andere gemeente gebeurt, om te zien wat 
we van elkaar kunnen leren, hoe we el-
kaar kunnen inspireren en om een beeld 
te schetsen over hoe de toekomst voor 
onze gemeenten er uit zou kunnen zien. 
Daarna zal de stuurgroep de uitkomsten 
van de gesprekken van 7 oktober en alle 
uitkomsten van de taakgroepen nog een 
keer met alle gemeenteleden delen en 
verder verdiepen en/ of aanvullen.  Na-
tuurlijk zullen we goed nadenken over de 
manier waarop we dit willen doen: het is 
tenslotte de bedoeling, dat we allemaal 
enthousiast zijn of worden over hoe de 
toekomst er uit kan zien. De uitkomsten 
zullen gebruikt worden voor een discussie 
met de kerkenraden.  
Nog iets heel anders: u hebt zich mis-
schien afgevraagd wat het bovenstaande 
beeldmerk moet voorstellen. De door-
gaande lijn van links naar rechts betekent, 
dat we samen op reis zijn en dat onze reis 
niet ophoudt, maar juist dóórgaat. Het 
kruispunt heeft een dubbele betekenis: 
een plaats van ontmoeten, elkaar tegen-
komen en waar het geloof ons met elkaar 
verbindt. Kortom, een plaats van ontmoe-
ting en inspiratie. Tenslotte verwijzen de 
kleuren geel, oranje en rood naar warmte, 
vuur en energie.

                            De stuurgroep: 
Gerben Algra, Ella Boere,  

Boudewijn Drewes, Ymte Groeneveld 
 

 



 11 

 
 

Diaconie 
Collecteopbrengsten 
21 oktober  €   92,95  ISBN   
28 oktober  € 126,00          Pax kinderhulp Polen - Borculo  
04 november   € 260,22          Sulawesi   
11 november   € 190,80          ALS  
18 november   € 155,05          Kledingactie te Wierik  
25 november   € 114,65          Unicef  
02 december  € 112,47    Missionair Werk  
02 december  €   77,00    Plaatselijke Diaconie (gedachtenisdienst) 
 
Collectedoelen 
 
Waarom collecteren voor het werk van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie? 
De dienstenorganisatie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland werkt voor en  
namens de plaatselijke gemeenten.  
Kerk in Actie voert namens de gemeenten het zendingswerk en het (wereld)diaconale werk 
uit. Dat gebeurt namens ons als plaatselijke gemeente.  
Als u zelf een gift wilt overmaken kan dat rechtstreeks naar het doel of via onze plaatselijke 
diaconie, NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde  
o.v.v. ‘collecte + datum’. 
 
16 december  Edukans 
Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt 
weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van 
hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, schoolbanken, school-
borden, meer boeken en leraren in ontwikkelingslanden. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL21 INGB 0000 0005 t.n.v. Edu-
kans. 
 

23 december Dorcas 
Dorcas is een internationale 
christelijke organisatie die in actie komt voor men-
sen in nood en diepe armoede, ongeacht hun reli-
gie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspi-
reerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor 
armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan 

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
Dorcas is actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg, noodhulp en weder-
opbouw. Ze heeft 168 projecten in 18 landen en werkt samen met plaatselijke partnerorgani-
saties. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  Eefde o.v.v. collecte 23 december Dorcas. 
 
 

 

COLLEGES 
 

http://www.dorcas.nl/onze-projecten/
https://www.kerstkaarten.nl/kaarten/groot/u1120-41474.gif
https://www.kerstkaarten.nl/kaarten/groot/u1120-41474.gif
https://www.kerstkaarten.nl/kaarten/groot/u1120-41474.gif
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24 december kerstnachtdienst en 25 december eerste kerstdag 
Kerk in Actie: Geef licht aan Kinderen in de Knel 
De kerstcampagne van Kerk in Actie is dit jaar gericht op kinderen die het alleen niet redden. 
Projecten zijn:  
opleiding voor straatkinderen in gewelddadige wijken van Zuid Afrika en voor werkende kin-
deren in sloppenwijken in Colombia, een goede school voor weeskinderen in Oekraïne, me-
dicijnen, voedsel, onderwijs en psychologische hulp voor kinderen op de vlucht in Myanmar, 
hulp via lokale kerken aan vluchtelingkinderen uit Syrië in Libanon. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Protestant-
se Gemeente Eefde o.v.v. kerstcollecten Kerk in Actie. 
30 december  en 31 december oudjaar 
Kerk in Actie Werelddiaconaat: thuiszorg voor eenzame ouderen in Moldavië. 
Moldavië is het armste land in Europa. Zieke en bedlegerige ouderen leven daar vaak in er-
barmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en profes-
sionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. 
Het geld is bestemd voor de training van nog eens 200 hulpverleners zodat meer dan de 400 
ouderen nu die zorg kunnen krijgen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 3 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Eefde o.v.v. collecten 30 en 31 december. 
6 januari 2019  Stichting Les Amis de Gambie 
In Gambia groeien 66.000 kinderen op zonder ouders. Daarom is in 2009 in Sinchu Alhajie 
een kindertehuis gestart. Daar hebben nu 25 kinderen een thuis gevonden. Naast een liefde-
volle zorg krijgen ze ook goed onderwijs. Er wordt veel nadruk gelegd op CO2 neutraal leven 
voor een duurzame wereld en een beter klimaat. Het tehuis is klimaatneutraal gebouwd, met 
zonnepanelen en een windmolen, schoon water komt uit een geboorde bron, er is een moes-
tuin en de kinderen leren tuinieren en groenten conserveren. 
Als de kinderen 18 jaar zijn moeten ze (wettelijk) weg uit het tehuis. Ze kunnen dan nog een 
aantal jaren begeleid zelfstandig wonen in een overgangshuis vlakbij totdat ze geheel zelf-
standig kunnen gaan leven. 



 13 

De Stichting levert ook een bijdrage aan 
het verbeteren van de levensomstandighe-
den van de plaatselijke bevolking, o.a. door 
drie aangeboorde waterbronnen in het dorp 
voor 3000 mensen en het aanleggen van 
twee voetbalvelden. De Stichting is aan-
gemerkt als een ANBI. Zie 
www.lesamisdegambie.com 
U kunt ook zelf een gift overmaken op 
NL02 RABO 0142 4438 40 t.n.v. St. Les 
Amis de Gambie of via de diaconie. 
 
13 januari  Tamam Nederland  
Straatkinderen in Kaapstad 

Tamam is het Hebreeuwse 
woord voor ‘Hier ben IK!”  
Dat betekent dat de tegenwoor-
digheid van God je heel maakt 
en je laat zien hoeveel je waard 
bent. Stichting Tamam Neder-
land is een hulporganisatie die 
zich inzet voor straatkinderen 
en -jongeren in Kaapstad in 
Zuid-Afrika. Tamam Nederland 
werkt daarbij samen met haar 
zusterorganisatie Tamam  
Ministry (Tâmam Zuid-Afrika). 
Samen werken we aan een  

betere toekomst voor de straatjongeren. Vanuit onze waarden en levensovertuiging helpen 
we iedereen van onze doelgroep die we kunnen helpen en die geholpen wil worden, onge-
acht zijn of haar levensovertuiging. 
We hebben 10 jaar onder de vlag van Tamam Zuid-Afrika gewerkt. Op 6 maart 2015 is Ta-
mam Nederland opgericht met als doel ons werk verder uit te breiden. 
Tamam Nederland is een ANBI instelling. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de 
belasting. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL44 TRIO 0198 1367 81 t.n.v. St. Tamam  
of via de diaconie,  
20 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, Gors-
sel, Epse, Harfsen en Almen.  
Tjerie Kale-de Vries is namens de diaconie van Eefde voorzitter.  
Vaak zitten mensen in een schuldsaneringstraject. De schuldsanering wordt niet onder-
steund, maar er wordt dan geholpen als men in acute geldnood komt.  
Wilt u de ISBN verder steunen, dan kunt u ook een bijdrage storten op  
NL79RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ISBN. 
 
27 januari Stichting Wereld Lepradag: LEPRAzending 
Lepra grijpt nog steeds om zich heen, elke 2 minuten krijgt iemand lepra. 
De mensen van LEPRAzending sporen mensen met lepra op en geven ze medicijnen. In een 
vroeg stadium is de kans groot dat ze zonder gevolgen lepra te boven komen. 
Ook onderwijzen ze medisch personeel zodat ze lepra op tijd herkennen. Nu wordt vaak een 
verkeerde diagnose gesteld. 
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Leprapatiënten in een later stadium van hun ziekte helpen ze met operaties en revalidatie. 
Verder bieden ze vakopleidingen en korte trainingen zodat het gezin weer in zijn eigen on-
derhoud kan voorzien. 
Helaas worden leprapatiënten nog steeds buitengesloten. We geven voorlichting aan de sa-
menleving zodat leprapatiënten weer een plek krijgen in de maatschappij. Want ieder mens 
heeft toch gewoon recht op werk, acceptatie en een stukje liefde? 
We willen dat lepra als ziekte in 2035 volledig is verdwenen. Onze motivatie is het christelijk 
geloof. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL49 INGB 0000 8898 89 t.n.v. 
Stichting LEPRAzending NL of via de diaconie. 
 

Nieuws van de Diaconie 
Missie diaconie: dienstbaar zijn aan de 
medemens. Wij laten ons hierbij leiden 
door de gerechtigheid en de barmhartig-
heid die wij in de Bijbel herhaaldelijk be-
schreven zien.  
Binnen onze gemeente kent het diaconale 
college twee ambtsdragers en een groep 
taakdiakenen. 
 
Ziekenhuisbezoek Taakdiaken Ben Wa-
genvoort stemt het ziekenhuisbezoek af 
met dominee Broekhuis. Ben stopt eind 
december met dit bezoekwerk. De diaco-
nie bedankt Ben op zijn laatste werkdag 
voor zijn jarenlange inzet. Wel blijft Ben 
actief in de eredienst. Tot onze vreugde 
volgt dhr. D. van Doorn hem op.  
Taakdiaken Herman van Bosheide is mo-
menteel herstellende van een operatie. 
Volgend jaar wil Herman zijn taak weer 
oppakken.  
Giften De diaconie heeft een gift verstrekt 
aan mevr. Josje de Weerd in Lilongwe  
(Zuid Afrika), waar zij les geeft aan inter-
nationale scholen en weeshuizen, een gift 
aan Kerk en Vluchteling en een gift voor 
noodhulp Sulawesi en voor noodhulp aan 
de Rohinyas.  
Er zijn welkomstpakketten van de We-
reldwinkel verstrekt aan nieuwkomersge-
zinnen (statushouders).  
Tafel van hoop. Om vluchtelingen te laten 
weten dat zij welkom zijn willen wij hen 
uitnodigen aan een tafel van hoop. Veel 
vluchtelingen voelen zich vaak eenzaam 
en voor een succesvolle integratie is per-
soonlijk contact heel belangrijk. De diaco-
nie zal D.V. een tafel van hoop organise-
ren op 27 januari 2019.  
Twee nieuwkomersgezinnen zijn in augus-
tus jl. een week op vakantie geweest in  
“De Jagerstee” te Epe. Deze vakanties zijn 
gratis aangeboden door Recreatie Cen-
trum Nederland(RCN). De diaconie heeft 

vervoer verzorgd en de administratiekos-
ten en de lakenpakketten betaald. 
Groene kerk. De diaconie zoekt taak-
groepleden voor de Groene kerk (valt nu 
onder de diaconie). Als geloofsgemeen-
schap kun je heel veel kanten op: kiezen 
voor eerlijke koffie, groene stroom etcete-
ra. Daarbij is elke stap een stap.  
Wij willen nu een stap maken door cartrid-
ges en telefoons te verzamelen. Daarvoor 
is een verzamel box nodig, een en ander 
wordt nog uitgewerkt. 
Bloemen in de eredienst vallen nu ook on-
der de diaconie. 
 

Dankdag de diaconie bedankt de gemeen-
teleden hartelijk voor de medewerking!  
Het was geweldig! 
Er zijn veel dankbare reacties binnen ge-
komen en 1 gift voor de diaconie, waar-
voor hartelijk dank. 
Collecte kaarten kerstcampagne. Om de 
collecten van de Kerstcampagne op de 
vier adventszondagen en kerst onder de 
aandacht van de gemeente te brengen, 
zijn er collectekaarten beschikbaar. Op ie-
dere kaart staat korte informatie over het 
project dat centraal staat en en mooie foto. 
Aan elke kaart zit een extra kaart, die u 
kunt toesturen als kerstgroet aan vrienden 
en bekenden.   
Deze kaarten zijn uitgedeeld aan gemeen-
teleden.
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I.K.A. vakantieweken 
2019 
Momenteel beginnen we al 
weer met de voorbereidingen 
voor de vakantieweken van 
de I.K.A.  
Lukt het u niet meer om  
zelfstandig op vakantie te 
gaan dan kunt 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. 
Dit jaar organiseren we weer 4 weken, 
waarvan één naar een nieuwe locatie in 
Lunteren. 
 
Week van 11-18 mei: 
Het Bosgoed in Lunteren 
Week van 25 - 31 mei:  
De Imminkhoeve Hallenhuis in Lemele 
Week van 1 - 8 juni:  
Nieuw Hydepark in Doorn  
Week van 7 - 13 september:  
De Imminkhoeve Hallenhuis in Lemele  
 
De weken in Lemele zijn 1 dag korter en 
met een kleinere groep. 
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, 
voorzien van één en twee persoonska-
mers met zo nodig een hoog/laag bed en 
tillift. De vrijwilligers stellen samen met de 
predikant die meegaat een gezellig en ge-
varieerd programma samen. 
In de I.K.A. zijn vertegenwoordigd de dia-
conieën van de Achterhoek en Liemers.  
 

 
Deze dragen hier ook financieel aan bij. 
Namens de Diaconie van Eefde zal ik con-
tactpersoon zijn. 
Van verschillende mensen heb ik al ge-
hoord dat ze ook het komende jaar weer 
graag mee gaan. In januari kom ik bij u om 
de opgaveformulieren in te vullen. 
Bent u nog niet eerder mee geweest, 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 al-
tijd als een fijne vakantie week.  
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, hier-
voor kan u zich zelf aanmelden. Informatie 
hierover bij de Diaconie, of in de hal in de 
kerk bij de brochures. Ook kan u informa-
tie hierover vinden op: 
www.hetvakantiebureau.nl 

Toos van ‘t Veld Tel: 540394  
   email toosenhans2@hotmail.com 

 

 
BELANGRIJK NIEUWS VAN DE KERKRENTMEESTERS. 
Het jaar loopt bijna ten einde, maar wij als rentmeesters zijn druk doende met de 
voorbereiding van financiële zaken waaronder  Aktie Kerkbalans 2019. 
Er gaat wat veranderen. 
Op de volgende pagina kunt u lezen over het hoe en waarom. 
 
 
 
 
 

http://www.hetvakantiebureau.nl/
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Lees allen dit stuk s.v.p. goed door en pas de zaak zo nodig aan !

Nieuw rekeningnummer Actie Kerkbalans 2019 
Per 1 januari 2019 wordt het rekeningnummer van de betaalrekening van de Actie 
Kerkbalans gewijzigd.  
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken: 
•  Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? 
Dan ziet u vanaf 1 januari 2019  een andere tegenrekening op uw afschrift. 
 
•  Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar de rekening van 
Actie Kerkbalans van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboeking na 1 januari 2019 bij de 
Actie Kerkbalans 2019  dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van 
onze gemeente via de “Overstapservice”. U moet (dan) het rekeningnummer in 
internetbankieren  wijzigen. 
 
•   Gebruikt u nog acceptgiro’s voor de Aktie Kerkbalans? 
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken.  
Vanaf 1 januari 2019 kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank. 
 
Het NIEUWE BANKREKENINGNUMMER van de Kerkbalans: 

NL79 RABO 0373 7111 15 
t.n.v.  Protestantse Gemeente Eefde 
Dit bankrekeningnummer vervangt het nummer NL97 FVLB 0227 1487 97. 
Als u nog vragen heeft kunt u zo nodig contact opnemen met het College van 
Kerkrentmeesters. 
 
Er zijn nog enkele gemeenteleden die hun toezegging over dit jaar (2018) nog moeten 
voldoen, graag uw medewerking in deze. 
De uitgaven stijgen: zoals de begeleiding van verkenning naar de toekomst Eefde/ 
Gorssel/Epse, de kosten secretariaat en energie, de kosten Pastoraat c.q. Predikant en de 
kosten muzikale klanken. 
Al met al een hele post, gelukkig komt er ook veel binnen te weten verhuur van ruimtes, 
toren, parkeerplaats en uiteraard uw kerkelijke bijdrage. 
Daarom doen wij een beroep op u, samen kunnen we onze kerkgemeenschap in stand 
houden.  Ons ledental loopt terug, dit is niet nieuw en zeker ook landelijk bekend maar dat 
wil niet zeggen dat we als Protestantse Gemeente Eefde bij de pakken neer moeten gaan 
zitten, Nee! Samen kunnen we het en daarom vragen wij aan u allen houd uw bijdrage 
formulier nog eens even tegen het licht  en zeg dan;  JA,  alles wordt duurder en van mijn 
toezegging gaat nog een vast deel af naar de landelijke Kerk, daarom kan ik nog wel iets 
meer missen voor de werkzaamheden van mijn kerk.  ALVAST ONZE GROTE DANK. 
 
Alle gemeenteleden die zich vrijwillig inzetten in onze gemeente krijgen van uw rentmeesters 
een schouderklopje. Bedankt, want samen kunnen we het... 
 
Nu 2019 er aan komt en het werk gewoon door gaat kunt u als trouwe Kerkbalansloper vast 
in uw agenda noteren: DONDERDAG  17 Januari om 20.30 uur  wordt u allen verwacht in 
de Goedhart kamer voor de start van het nieuwe seizoen. Uw persoonlijke uitnodiging volgt 
nog. 
 
Deze datum is gewijzigd in verband met andere drukte in de Kerk en in het Hart op 18 
januari. De late tijd is gekozen omdat de Cantorij oefent en wij daar rekening mee houden.   
 
 
Wij wensen u allen Gezegende Feestdagen en een Gezond en Gelukkig 2019.

Evert – Wijtse – Joop – Monique en Marijke 
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Collectedoelen 2e rondgang  
16 december:  Oikocredit 
23 december:  Beeld en geluid 
24 december:  Plaatselijk Kerkenwerk 
25 december:  Kerkelijk Quotum 
30 december:  Plaatselijk pastoraat 
31 december:  Ned. Bijbelgenootschap 
06 januari:  Oikocredit 
13 januari:  Beeld en geluid  
 
 
20 januari:  Collecte Oecumene 
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen 
en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika 
die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrij 
wel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in 
Actie al decennia lang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in 
Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteop-
brengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Ne-
derlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migran-
tenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media 
en politiek. 
27 januari:  Collecte Jeugdwerk, JOP, Sirkelslag 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, 
jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel 
Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar 
voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met 
geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan 
Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in 
een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag 
KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Collec-
teer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 

 
 

Gele vel 
Bij dit kerkblad ontvangt u weer het Gele vel. Een mooiere naam zou wenselijk zijn, maar 
Gele vel is al zo’n begrip geworden onder ons. 
U kunt vast iets vinden van uw gading. Hoe zinvol is het om met anderen te zingen, te spre-
ken over wat je raakt in de krant of in het Leerhuis dat kan een Bijbelwoord zijn of delen wat 
nu juist een grote vraag is als het gaat om geloven in God en het volhouden daarvan. 
We bieden weer een divers aanbod namens taakgroepen en predikanten en kerkelijk werker 
van Gorssel e.o. 

Ds. Arie Broekhuis 
 

 
 

Nieuws uit de Wereldwinkel 
In december kunt u ons op verschillende extra plaatsen tegenkomen. Op woensdag 5 de-
cember in het Spijk tijdens de koffieochtend en op vrijdag 14 december van 3 uur  tot 8 uur ’s 
avonds op de Braderie ‘Eefde in de bocht’ van de School-
straat en de Rustoordlaan.  
Alle winkels zijn dan open en daar organiseren wij een  
proeverij van fairtrade maaltijden.  

TAAKGROEPEN 

DIVERSE BERICHTEN 
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Ook zijn we op woensdagmiddag 19 december op de kerstmarkt in het Spijk. 
De winkel is nu in kerstsfeer, er zijn veel nieuwe kerstartikelen ingekocht. Hoe eerder u komt, 
hoe meer keus. Er zijn nog een paar Oxfam-Novib kalenders voor 2019. De stenen beelden 
uit Afrika worden momenteel aangeboden met 50% korting: een unieke kans. 
We hebben helaas moeten besluiten om de extra maandagmiddagopening voor de feestda-
gen niet door te laten gaan wegens gebrek aan beschikbare vrijwilligers en ook op donder-
dagmorgen 27 december, de ochtend na de Kerst, zijn we dicht. Maar u kunt alle andere 
werkdagen bij ons terecht. Kom kijken en genieten: Schoolstraat 17A.  
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur.  
Telefoon 518662.                                           

Wereldwinkel Eefde, voor (h)eerlijke cadeaus 

 
Herinneringen aan de Cantorij. 
Omdat de herinnering nog zeer recent is, 
kun je het nauwelijks zo noemen. Maar 
2017, dat was me het jaartje wel. Grote 
consternatie toen Wim op de jaarvergade-
ring in januari te kennen gaf te stoppen 
met de Cantorij. Hoe nu verder? Zal de 
cantorij uitéén vallen? Sommigen zeiden: 
”Dan gaan wij ook weg!” Anderen wilden 
even afwachten. En zo zongen we het sei-
zoen uit. Met vreugde maar ook met pijn in 
het hart om het naderende afscheid.  
Met Pinksteren viel definitief het doek.  
Op een speciaal daarvoor gereserveerde 
avond namen we afscheid van Wim en 
Toos. Vakantie met veel onzekerheid.  
Maar zie, in september was daar Ben 
Veldkamp. Hij wilde tot Kerst de cantorij 
begeleiden. Dank je Ben! Je hebt de can-
torij gered. We zijn niet uit elkaar gevallen. 
Helaas zijn er een paar mensen om ge-
zondheidsredenen niet terug gekomen, 
maar verder is iedereen gebleven.  
Toch bleef het spannend want wat zou er 
na de Kerst gebeuren?  
 
 

 
 
Tot onze grote opluchting trad Nico Jan-
sen in januari 2018 aan. Even een aftas-
ten wederzijds maar al gauw was er de 
klik.  
In april hielden we onze uitgestelde jaar-
vergadering waarin we afscheid namen 
van de afgehaakte leden. Nico vertelde vol 
geestdrift zijn plannen voor de komende 
tijd. Het liefst zou hij de hele zomer zijn 
doorgegaan maar daar moesten we hem 
toch een beetje afremmen. In de eerste 
week van september traden we weer aan. 
Nico bleek een blijvertje, zijn enthousias-
me sloeg op ons over en vol overgave 
stortten wij ons weer op het gezang. We 
hebben er zelfs een paar nieuwe leden bij 
gekregen!  
Zo houden wij de lofzang gaande met Nico 
aan het roer. 
Het is nu 2019 en mijn herinneringen zijn 
op. Homme Krol ons kersverse nieuwe lid 
neemt het stokje over (per slot is hij de pr-
man). Hij zal u van tijd tot tijd informeren 
over het wel en wee van de Cantorij. Ik 
groet u allen!   Tiny Dijkman 

De Cantorij 
Ze komen wekelijks bijeen om God te loven 

Vervuld van vrome fantasie 

Zingend op zoek naar harmonie 

Hun solo ver te boven 

      

    In de aanvang kraken zij de noten 

Hun stemmen haperen en zwalken 

Of glijden toonloos van de balken 

De Heer heeft dan nog geen moment genoten 

 

Maar allengs weten zij hun valsheid te bedwingen 

Een zuivere melodie te zingen 

Want oefening baart kunst, jawel 

 

Plots treft het koor de juiste snaar 

Het maakt alsnog zijn loflied waar 

      Bezorgt de hemel kippenvel                    M.E. de Zanger 
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Nico’s notenklasje probeert raak te schieten 

Onze cantororganist Nico Jansen is een 
ambitieus man. Hij is vast van plan om de 
Cantorij naar grote hoogten te voeren. 
Daarom oefenen we wekelijks in de kerk 
onder zijn toegewijde leiding. Nico ziet po-
tentie in de groep van zestien vrouwen en 
tien mannen, sinds kort versterkt met en-
kele nieuwkomers. Bij de muzikaliteit van 
het koor, de klankkwaliteit en de voor-
dracht valt nog wel wat te verbeteren.  
Om ons een stevig handje te helpen heeft 
onze cantor een notenklasje gevormd. 
Een tiental leden van de groep volgt zijn 
dinsdagmiddaglessen in de Goedhartka-
mer met dorstige aandacht. Per flipover 
zwiert Nico over de balken. Hij deelt hele 
noten in halve, kwarten en achtsten, leert 
ons tellen en de maat vol te houden.  
Hoe met kruisen en mollen om te gaan  
alvorens de sterren van de hemel te zin-
gen. Nico legt het nog een keer uit, liefst 

met onverholen humor. 
Als een statige hoge-
priester gewapend met 
bas- en vioolsleutels 
ontsluit hij een muzikaal 
universum. Ja, ja, dit is 
andere koek dan de  
do-re-mi-fa-sol-la-si-do 
waarmee we op de lagere school zijn zoet 
gehouden.  
Tot nu toe beleeft ons klasje er plezier 
aan. Zeker de laatste keer dit jaar toen we 
de (peper)noten van Zie ginds komt de 
stoomboot uit het blote hoofd mochten be-
noemen. Sommigen wisten tot hun eigen 
verwondering raak te schieten. In maart 
komend jaar gaat ons klasje verder. Dan 
gaan we noten treffen aan de hand van de 
piano. En misschien wel van blad lezen,  
a prima vista. Ben benieuwd of het ons 
lukt. De ambitie delen we met Nico. 

Homme Krol     
 
 
 
 

Koffieconcert

Op 13 januari is weer een koffieconcert te 
horen in de kerk. Hiervoor zijn 2 muzikan-
ten uitgenodigd die 
niet eerder in de kerk 
te horen waren;  
Anja den Bakker 
zang en Yvonne 
Beeftink vleugel.  
 
 
Yvonne begeleidt menig koor, vocalist en 
instrumentalist in de Achterhoek en ook in 
haar werk als muziektherapeut staat mu-
ziek centraal. Anja zingt al vele jaren bij 
hele diverse gelegenheden. Ze brengen 
mooie Nederlands- en Engelstalige luister-
liedjes waarvan vele herinneringen oproe-
pen, zoals Hallelujah, You’ve got a friend  
en The Rose. In de lokale pers leest u be-
gin januari meer over dit concert en krijgt u 
op 11 januari ’s avonds om tien voor half 
zeven bij Achterhoek FM nadere informa-
tie.  
Zoals gewoonlijk: koffie om kwart over elf, 
concert op 13 januari om half twaalf en 
collecte na afloop.  

Zowel achteruit als vooruit kijkend valt nog 
het volgende te melden:  
Afgelopen zondag werd een concert in 
Kerstsfeer gegeven met liederen uit het 
Weinachts Oratorium van Bach door (op 
de foto van links naar rechts) 
Arend Klein Hulze – orgel en 
piano, Erica Troost – cello en 
Menno Slagter – tenor.  
Ze musiceerden niet voor de 
eerste keer in de kerk en vast 
en zeker ook niet voor de laat-
ste keer! En dan het volgende 
concert op 10 februari. Het is al 
even geleden dat er een orgelconcert 
werd gegeven, het instrument waarmee de 
succesvolle serie begon en waarmee de 
reeks op de 2de zondag in februari wordt 
voorgezet.  
Onze nieuwe organist Nico Jansen zal dan 
gedurende 3 kwartier laten horen welke 
mogelijkheden ons Flentrop orgel biedt. 
Ook dan geldt weer: Koffie om kwart over 
elf concert om half twaalf en collecte bij de 
uitgang. 

Namens de koffieconcertencommissie,   
Koos Ornée 

ACTIVITEITEN 
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Op zondag 23 december 2018 vindt het jaarlijkse advent 
concert van het Christelijk Mannenkoor IJsselstreek en het 
gemengd koor Musica Vocale plaats in de Ontmoetingskerk 
in Eefde.  
Deze keer met een Combo van de Christelijke Muziekvereni-
ging de Harmonie Gorssel-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! 

Wim Bieleman 

 
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 
op zondag 6 januari 2019 in de Ontmoetingskerk Vredesliederen klinken uit alle tradities en 
alle delen van de wereld. De pianobegeleiding is in handen van Jan Jaap Nuiver en solisti-
sche medewerking zal worden verleend door violiste Symone Boerstoel. 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 uur. 
Projektkoor VoQ heeft met haar eerste twee Vredesconcerten in onze kerk een indrukwek-
kend en professioneel visitekaartje afgegeven. De belangstelling was beide keren zo groot 
dat bezoekers die vlak voor aanvang arriveerden geen zitplaats meer hadden. Ook dit jaar 
wordt weer een overvolle kerkzaal verwacht, wij raden u daarom aan tijdig aanwezig te zijn. 
Komt Allen! 

Ymte Groeneveld 

  

Uit de landelijke kerk 
Bron: woord@weg 
Agenda 
 

 Maandag 10 december 2018,19.30 uur Kerkenraad, 
in de Goedhartkamer 

 Maandag 7 januari, 14.00 uur Leeskring. We lezen uit Geloven op de 
tast, pagina 23 e.v. en daarnaast nog het slotgesprek aan het eind van 
het boek (pag. 175 e.v.). Plaats: Lineke Bruijnes, tel. 547133. 
Nieuwe deelnemers van harte welkom.  
Informatie bij ds. Arie Broekhuis. 

 Dinsdag 15 januari, 10.00 uur Moderamen Kerkenraad. 

 Donderdag 17 januari, overleg Taakgroepen Pastoraat Gorssel/Epse 
en Eefde. 

 Donderdag 24 januari,14.00 uur Taakgroep Pastoraat in de  
Goedhartkamer. 

 Dinsdag 29 januari, 19.30 uur Kleine Kerkenraad, Goedhartkamer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 22 januari 2019  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 24 januari 2019  om 09.00 uur redactievergadering bij  
Jannie Zoerink  

 
 
 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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rooster Kerkvenster 2019      
 
inleverdatum  vergadering  datum nietploeg 
      
22-1-2019  24-1-2019  31-1-2019  
      
19-2-2019  21-2-2019  28-2-2019  
      
19-3-2019  21-3-2019  28-3-2019   
      
16-4-2019  18-4-2019  25-4-2019  
      
21-5-2019  23-5-2019  29-5-2019 let op: dit is een woensdag i.v.m.  
        Hemelvaart 
 
18-6-2019  20-6-2019  27-6-2019 voor de maanden juli en augustus  
      
zomervakantie       
      
20-8-2019  22-8-2019  29-8-2019  
      
17-9-2019  19-9-2019  26-9-2019  
      
22-10-2019  24-10-2019  31-10-2019  
      
19-11-2019  21-11-2019  28-11-2019  
      
10-12-2019  12-12-2019  19-12-2019  
      
21-1-2020  23-1-2020  30-1-2020  
 
 

 
 

 
De redactie van Kerkvenster 
wenst u gezegende kerstdagen  
en een voorspoedig  
en gezond nieuwjaar toe! 
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Het kind, geboren in schamele doeken 
is tegenwoordig moeilijk te zoeken. 

Zo stil gekomen in de nacht 
wordt nu overspoeld door grote pracht. 

 
De vele bomen met goud en glitter 

overheersen met hun vals geschitter. 
De vele lichten schijnen overal 

en 'stille nacht' klinkt met groot geschal, 
 
 

Maar in de stille wereldnacht 
is nog een kind dat op je wacht,  
en zacht zegt in wereldse kou: 

'O mens keer om, ik houd van jou! 
 

Zie toch mijn eenvoud aan 
en kom stil naast me staan. 

Ik ben het licht van het heelal 
dat eens voor ieder schijnen zal. 

 
Diny Beijersbergen-Groot 


