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KERKVENSTER februari 2018

Brood, daar zit wat in (deel 2-slot)
Avondmaal vieren in Eefde
In de editie van december van ons kerkblad heb ik aandacht gegeven aan de visie
van Luther op het Avondmaal of Eucharistie of Communie. Luther gebruikte al deze
uitdrukkingen vrolijk door elkaar. Eucharistie was geen vies woord voor hem. Ik borduur nu verder op het thema, waarvoor ik
inspiratie opdeed tijdens mijn studiedagen
in de zomer van 2017 in Hoeven(NB).
We maken een sprong naar de viering en
beleving van de Maaltijd in onze protestantse kerk A.D. 2017. Wij zijn als calvinisten nogal zuinig met de viering van de
Maaltijd.
Kerkordelijk zijn er geen regels vastgesteld over de frequentie waarmee de gemeenten de Maaltijd vieren. Een Avondmaalsviering bij een gedachtenisdienst is
een uitzondering. Wel vreemd toch wanneer we bedenken dat Christus volgens
een oud protestant geschrift onze enige
troost in leven en sterven is (zondag 1 van
de Heidelbergse Catechismus)?
In Eefde vieren we de Maaltijd slechts 1x
in de 6 à 7 weken. Vreemd toch?
Thuis eten we ons dagelijks brood. Op de
zondagen dat wij als lichaam van Christus
samenzijn ontbreekt het brood doorgaans
op de tafel. Er klinkt geen roep vanuit de
gemeente om een frequentere Avondmaalsviering.
Waar zou die geringe frequentie op terug
te voeren zijn?
Het Woord alleen
Volgens mij speelt er in onze gemeente
geen Avondmaalsmijding die teruggaat op
Avondmaalsschroom vanwege een bezwaard gemoed.
Veeleer houdt onze wel erg zuinige
Avondmaalstraditie verband met het grote
accent op het Woord in onze traditie,
waarin Christus tot ons komt via het oor.
Het geloof is uit het horen, is een gevleugelde uitspraak.
Avondmaal wordt onbedoeld beleefd als
bijzaak?

Als iets bijkomends bij de essentie die het
Woord, de lezingen en de preek met elkaar vormen?
Er speelt op een dieper niveau nog wat
anders mee.
Vergeving, zonde, schuld: wat kunnen we
er nog mee?
We zijn verlegen met het accent dat
Luther legt op de vergeving en rechtvaardiging die ons in brood en wijn, dat is
Christus zelf, geschonken worden en ons
tot nieuwe mensen maken.
Het lijkt erop alsof noties als zonde, schuld
en het geschenk van de genade van God
als opheffing daarvan minder een rol spelen in ons zelf verstaan en in onze relatie
met God en met elkaar. Komt dat omdat
vorige generaties daarmee zijn overvoerd
en zijn termen als zonde en schuld daarom afgesleten woorden geworden?
Luther heeft me deze zomer weer bepaald
bij het geschenk van de vergeving. Voor
Luther een centraal thema bij de Maaltijd.
Er wordt mij een nieuw begin aangezegd
in de viering van de Eucharistie of
zegening, dat bij mij letterlijk binnenkomt.
Er is in ons leven zoveel dat niet lukt of
waarvoor we ons kunnen schamen, of
waar we door traagheid niet aan toe komen. Ik zie om me heen en bij tijden bij
mezelf hoezeer dat kan belasten.
In de kerk horen en proeven we in Woord
en Sacrament dat de last en de moeite
met wat niet lukt of niet goed is of niet
goed genoeg in onze ogen nooit het laatste woord mogen hebben over een mensenleven. Een fragment uit een lied van
Ad den Besten dat hij schreef bij een melodie van Luther:
‘Hij schiep ons voor een nieuw begin
hoeveel wij ook misdreven.’ (Lied 654:6)
Ja, toch wel zinnig, zo’n Luther-jaar.
P.S. Het Avondmaal heeft daarnaast nog
tal van andere aspecten. Ik denk aan de
hoop op Gods Rijk met vrede en recht
voor allen, aan de gemeenschap die in het
delen van brood en wijn gesticht wordt en
onderstreept wordt met de Vredegroet.
Ds. A. Broekhuis
d
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

4 februari 2018
10.00 uur

11 februari 2018
10.00 uur

ds. .A. Broekhuis

ds. .A. Broekhuis

groen

groen

groen

Wereld Lepra dag

Kerk in Actie,
Werelddiaconaat

ISBN

Plaatselijk Kerkenwerk

Missionair Werk

R. Simonis-Verhoeff
Tel. 511756

H. Slurink
Tel. 15446

18 februari 2018
10.00 uur

25 februari 2018
10.00 uur

ds. .A. Broekhuis

de heer T. Menting, Wehl

bijzonderheden Vesper

Veertigdagentijd 1

Veertigdagentijd 2

kleur

paars

datum en tijd
voorganger

28 januari 2018
10.00 uur
ds. K. Glastra,
Warnsveld

FEBRUARI 2018

bijzonderheden Werelddiaconaat
kleur
diaconale
collecte
2e collecte
auto
ophaaldienst

datum en tijd
voorganger

J. Strijker
Tel. 514828

15 februari 2018
19.30 uur
Ds. Bargerbos, in de
Brink Gorssel

paars

Hart voor Kinderen

diaconale
collecte

Kerk in Actie,
Uit de schulden
Plaatselijk Kerkenwerk

e

2 collecte
auto
ophaaldienst

Kerk in Actie - Noodhulp
J. Brummelman
Tel.540224

A. Kloosterboer
Tel. 540204

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 kerkdienst.
Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?
DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
Maandag ma.5 februari
Pastor R. van Veen
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen
welkom is.

Dienst in de Lunette, Coehoornsingel 3
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop mogelijkheid om samen koffie te
drinken
02 februari
ds. I.M. Pijpers
09 februari
pastor G. Pols
16 februari
pastor R. Rijk
23 februari
pastor R. van Veen
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Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur: geen opgave ontvangen
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 01 februari 2018 ds. J. van Houwelingen
donderdag 08 februari 2018 mevrouw Nel Bilder (Leger des Heils)
donderdag 15 februari 2018 ds. I. Builtjes-Faber
donderdag 22 februari 2018 ds. D. van Alphen-Ubbens
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 4 februari
We lezen deze zondag volgens het oecumenisch rooster Marcus 1:29-39, waarin de
schoonmoeder van Petrus wordt genezen van haar koorts. Laten we de diepere laag van dit
verhaal blijven zien. Wie vandaag ziek is wordt lang niet altijd beter of ‘genezen’ verklaard.
Jezus is verschenen om Gods goedheid te verkondigen en heilzaam aanwezig te zijn voor
mensen. Ziek zijn is een lot dat soms zwaar te dragen is. In het spoor van Jezus gaat het om
nabijheid en trouw aan wie ziek zijn.
Een verhaal dat goed past bij de zondag van het Werelddiakonaat. Ditmaal is er aandacht
voor kinderen in Ghana die in onverantwoorde arbeidsomstandigheden werken in de visserij.
Kerk in actie ondersteunt projecten om kinderen kind te laten zijn en scholing te geven aan
kinderen.
Op deze zondag staan we stil bij het afscheid van Wim van Helden als organist in eerst de
Gereformeerde Kerk Eefde-Gorssel en later nog vele jaren in de Protestantse Gemeente
Eefde. Vanaf 1953 is hij achter of voor het orgel te vinden geweest om de gemeentezang te
begeleiden en de lofzang gaande te houden.
In onze gemeente zijn we allesbehalve kopschuw voor nieuwe liederen. Dat mag zeker als
een verdienste van Wim worden aangemerkt. Bij ons kan er veel op het terrein van het kerklied. Na de dienst is er alle gelegenheid om Wim en Toos de hand te drukken.
Zondag 11 februari
Op deze zondag is ’s middags een Valentijnsdienst. Om die reden zal er een korte dienst zijn
op de morgen. Dat zal in de vorm zijn van het Morgengebed.
We lezen verder in Marcus 1:40-45, opnieuw een genezingsverhaal waarbij het opvalt dat
Jezus aandringt op terughoudendheid bij de man die genezen is om zijn blijde nieuws te delen. Vanwaar die waarschuwing van Jezus?
Donderdag 15 februari
Vesper Donderdag 15 februari, Vesper op weg naar Pasen, 19.30 uur.
Vesper en aansluitend liederen zingen uit het Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
met als thema de Veertigdagen. Einde om 21.30 uur.
Met Bert van Kooten, cantor-organist en ds. Daan Bargerbos (tel. 0575- 490199) in de Brink
(zaal van de protestantse kerk van Gorssel), Hoofdstraat, Gorssel.
Zondag 18 februari
Op deze zondag aandacht voor Biddag voor gewas en arbeid. Het is tevens de 1e zondag in
de Veertigdagen (Pasen valt vroeg dit jaar), waarbij we lezen over de verzoeking van Jezus
in de woestijn. Jezus wordt beproefd en roept op, in het spoor van Johannes, tot inkeer en
ommekeer. Wat zijn de momenten en plaatsen waar wij zelf tot ommekeer zouden kunnen
komen? Wat zouden we achter moeten laten en wat is het wenkend perspectief?
In deze dienst staan twee ambtsdragers in het licht. Toos van ’t Veld- van Zeijts neemt afscheid als diaken na een verlengde termijn van 6 jaar en Johan Zoerink wordt bevestigd als
diaken. We mogen in onze ouder wordende gemeente met daardoor een kleinere ‘vijver’ om
uit te vissen dankbaar zijn dat we nog steeds over voldoende mensen kunnen beschikken
die bereid zijn ambtsdrager te worden zoals Johan. Ook mensen zoals Toos die langer dan
een termijn haar ambtswerk is blijven vervullen helpen hier aan mee.
We lezen in deze dienst Marcus 1:12-15.
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Zondag 25 februari
Op deze zondag gaat Theo Menting bij ons voor. De Kerkenraad en de schriftlezers kennen
hem als inleider van een bezinningsdag over liturgie die enige jaren geleden bij ons werd
gehouden. Theo Menting werkt als theoloog en cursusleider bij de Dominicanen in Huissen.
ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
28 januari
04 februari
11 februari
18 februari
25 februari

Betty Dijkerman, Jan en Truus Brummelman
Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis, Paul Zoerink
Toos Kuiken, Agnes van den Berg, Willy Pasman
Jannie Zoerink, Johan Zoerink, Tine Ebbekink
Alie Kloosterboer, Dirkje van Zeijts, Diny Wagenvoort

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Denk aan het volgende:
-lampen uit in de kerk en vitrinekast
-koffie apparaten uit
-ook de hoofdingang afsluiten.
-sleutel doorgeven aan de volgende groep
Bolina Aalderink, tel. 06-25516989
Greet Tollenaar, tel. 540861

MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
Op de Lunette verblijven:
De heer. G. Roek, Egginkskamp
De heer. M. Ettema, Spijkpad
De heer. A. Bessels, Beekweide

Dank
In de Adventstijd ontvingen we vele kaarten met goede wensen voor de kerstdagen en het
nieuwe jaar 2018. Dank ook namens Wieke voor de moeite en aandacht die daaruit spreken.

In memoriam
Op 9 december is
Berendina PasmanKoetsier, Dinie, overleden. Zij is 70 jaar geworden.
Dinie was een vrouw met
een groot hart. Ze bezat
een grote betrokkenheid
op wie haar lief waren,
haar Gerrit en haar kinderen Marcel en Mariët en later hun partners en haar drie kleinzonen.
Ze leefde met hen mee, was er voor hen
met al haar zorgzaamheid.
Anderen gingen altijd eerst en dan kwam
Dinie pas.
Naast haar gezin was ze betrokken bij
onze dorpsgemeenschap door actief mee
te doen in de vrouwenvereniging.
Als gemeente mogen we zo dankbaar zijn
om haar trouw in het pastorale werk dat zij

verrichtte als bezoeker en later – onder
een nieuwe naam – als contactpersoon.
Ze bezocht gemeenteleden in alle omstandigheden van het leven en hield mij op
de hoogte of vroeg om raad en omgekeerd
heb ik zelf raad gevraagd aan haar of met
haar overleg gehad over wat pastoraal
wenselijk of nodig zou zijn.
Zij bezocht met grote trouw de diensten en
vond daar inspiratie in het woord en lied
en in de gemeenschap in Christus met elkaar.
Met pijn moest zij erkennen in het najaar
dat genezing en herstel voor haar niet
meer zouden gelden. Zij moest het leven,
haar geliefden, zoveel mensen loslaten.
Ze keek terug op haar leven, had zo graag
naar de HBS gewild, maar haar weg werd
anders bepaald. Ze was dankbaar voor de
goede dingen, voor alle aandacht van zovelen en vooral de zorg in haar laatste
weken die haar kinderen haar schonken.
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In de Adventstijd hebben we in intieme
kring in aanwezigheid van een diaken
(namens de kerkenraad) met haar de ziekenzalving gevierd, een betekenisvolle
handeling, waarbij we haar onder de zegen en met de mildheid van de olie

toe vertrouwden aan Gods liefde en geborgenheid.
De gedachtenisdienst vond plaats op 15
december in onze kerk, waarna de crematie volgde in Zutphen.
Correspondentieadres:
G. Pasman, Julianalaan 9, 7211 CS Eefde

In memoriam
Op 5 januari is
Cornelis Pieter Lintvelt overleden.
Kees is 83 jaar geworden. Kees was
een man met een
sterke wil, een doorzetter, zorgzaam voor
zijn gezin, voor Riki
en Hans en Heidi, hun twee kinderen. Hij
was dankbaar om de partners van zijn
kinderen en wat genoot hij nog weer later
van zijn kleinkinderen. Vol trots vertelde hij
over hen, over o.a. de klusjes die om huis
door hen werden verricht.
Het viel hem moeilijk om de afname van
zijn krachten te aanvaarden. Hij was echt
een doener, een man die hield van techniek en iets maken of repareren. Geboeid
kon ik luisteren naar zijn verhalen over zijn
passie (ja, laat ik dat woord hier maar
eens gebruiken) voor de stoomtreinen,
waar hij zoveel van wist door zijn werk bij
de Veluwse Stoomtrein Maatschappij. De
replica’s van de locomotieven en treinen in
de huiskamer getuigen van zijn grote liefde voor deze voertuigen.
Kees was naast een man van de techniek
een man die aangetrokken werd door de
gewijde sfeer van de liturgie.

In memoriam
Op 5 januari jl. is op 81jarige leeftijd overleden
Aafke Bessels-Dijkhuis,
echtgenote van Ap Bessels.
Zij woonde aan de
Beekweide 26.
Aafke Dijkhuis werd in
1936 geboren in Groningen.

Hij bezocht trouw met Riki de diensten in
onze kerk, en later toen de kerkgang te
bezwaarlijk werd stemde hij af op de RKvieringen op TV. De huispaaskaars, waarvan er vele zijn afgenomen vanuit onze
gemeente, werd aangestoken en Kees
was in zijn element bij de liturgie, zoals die
al eeuwen wordt gevierd in de Eucharistie.
Kees had het leven zo lief, hij had het
zwaar om zijn geliefden te moeten loslaten. Uiteindelijk kwam er de aanvaarding
tot zegen van hemzelf en zijn geliefden.
Kees hield van het licht. Het huis aan de
Scheuterdijk getuigt ervan. Binnen en buiten is er licht te zien. Het thema voor de
dienst was dan ook gauw gevonden. God
bestemt ons tot het licht en nodigt ons uit
om elkaar in het licht te zetten. Dat licht is
er nog altijd, in het woord van Christus zoals dat gehoord en nagevolgd kan worden.
De dienst van gedachtenis vond plaats in
het crematorium te Zutphen op vrijdag 12
januari.
Correspondentieadres:
R. Lintvelt-Brummelman, Scheuterdijk 14,
7211 ET Eefde
ds. A. Broekhuis

Vanwege oorlogshandelingen werd zij in
1940 samen met haar zus Jannie geëvacueerd en ondergebracht bij Derk en Rijntje Meijer in Heino.
De familie Meijer woonde in een klein
boerderijtje en waren lieve pleegouders
voor de beide meisjes.
Aafke en Jannie gingen samen in Heino
naar school en later naar de huishoudschool in Zwolle. Na haar schooltijd ging
Aafke werken in de gezinszorg. Zij ontmoette Ab Bessels, die timmerman was in
Zwolle. De liefde tussen hen ontluikte en
in 1961 trouwden ze.
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Aanvankelijk ging het paar in Windesheim
wonen, maar later vanwege het werk van
Ap bij Defensie verhuisden zij naar de Papaverhof 7 in Eefde.
Aafke en Ap werden verblijd door de geboorten van hun zoon Albert-Jan, dochter
Ida en zonen Dick en Alwin en van de
kleinkinderen Sherida, John, Rick en Lieke.
Aafke was een bescheiden en dienstbare
vrouw, maar bovenal een trotse moeder
van haar kinderen en oma van haar kleinkinderen. Zij hield er niet van om in de belangstelling te staan, maar als het moest
stond zij voor iedereen klaar. Met Ap ging
Aafke graag naar hun plekje op de camping in Ter Apel. Kenmerkend daarbij was
hun tocht met de kinderen met paard en
wagen naar het dorp voor het eten van
soft-ijsjes.
Aafke was dierenliefhebster in hart en nieren en toen haar ogen haar steeds meer in
de steek lieten genoot zij van de geluiden
van vogels. Toen de wereld van Aafke
vanwege haar verminderde gezichtsvermogen steeds kleiner werd gaf Ap haar de
ruimte om toch nog iets van de wereld te
zien. Zij genoot als hij met haar op pad
ging, want desnoods zette Ap de auto tegen een hek om zijn Aafke te laten zien en
voelen wat er in de weide stond.
Aan de Beekweide 26 hebben Aafke en
Ap een fijne tijd beleefd.

Echter, zowel Aafke als Ap kregen kwalen
waarvoor zij in het ziekenhuis moesten
worden opgenomen en later voor revalidatie in De Lunette. Hartverwarmend was,
dat zij in dit zorgcentrum de afgelopen
kerstdagen samen op één kamer konden
doorbrengen. Vlak na de Kerst ging de
gezondheid van Aafke snel achteruit. Haar
levenskaarsje was nagenoeg opgebrand
en doofde tenslotte.
In de dankdienst voor haar leven hebben
wij 1 Korintiërs 13 gelezen: “Ons resten
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde”. In Gods
licht is de liefde van Aafke voor Ap en haar
kinderen en kleinkinderen sterker dan de
dood. In de herinnering van haar geliefden
leeft zij voort blijft met hen verbonden.
Toon Hermans heeft dit prachtig verwoord
in zijn gedicht:
Het was alsof zij afscheid namen,
maar liefde is oneindig groot.
Ze bleven en ze blijven samen:
liefde is sterker dan de dood.
Wij hebben Aafke onder een zee van
bloemen begraven in Gorssel. Hier lieten
wij haar lichaam achter om te rusten in de
aarde. Moge het zo zijn, dat haar familie
en allen die haar lief hebben de levende
Aafke zullen bewaren in hun hart.
Correspondentieadres: A.J. Bessels,
Paulus Potterstraat 97, 7204 CS Zutphen.
Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat.

Voltooid leven
Ik wijs u nog ten overvloede op de themamiddag met een pastoraal accent, die zal gaan over
allerlei vragen rond het thema Voltooid leven. Het is een thema dat breed in de samenleving
besproken dient te worden, in de politiek, onder artsen en ook in de kerk.
Woensdag 7 februari om 14.30 uur in onze kerk. Zie de agenda.
ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 16 januari 2018
Ingekomen:
Zutphenseweg 202 7211 EK: Mevrouw J. Kelholt – Braakman.
Vertrokken:
Schurinklaan 9 7211 DD: mevrouw G.A. Hulst – Wijnberg, naar Coehoornsingel 3 7201 AA
Zutphen.
Verhuisd binnen de gemeente:
Julianalaan 35 7211 GS: familie F.T. Hammers – Groot Hulze, naar Westwiek 1 7211 GH.
Julianalaan 5 7211 GS: mevrouw A.W. Roseboom – Lamberts, naar Zutphenseweg 242
7211 EK.
Bargeweg 10 7211 DC: de heer en mevrouw A.J. Heijenk – Regelink, naar Zutphenseweg
220 7211 EK.
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Boedelhofweg 102 7211 BT: de heer en mevrouw G.H. Hagelstein – Wagenvoort, naar Zutphenseweg 218 7211 EK (per 3 februari a.s.)
Uitgeschreven:
Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw H.W. Dragt – Mijnheer.
Overleden:
Op 11 januari 2018: mevrouw A. Bessels – Dijkhuis, Beekweide 26 7211 CN.
Op 12 januari 2018: de heer C.P. Lintvelt, Scheuterdijk 14 7211 ET.
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
KERKENRAAD

Afscheid Wim van Helden als organist.
Op 4 februari nemen we formeel afscheid van de organist
Wim van Helden. Hij is dan bijna 65 jaar organist geweest.
Vorig jaar stopte hij als dirigent van de Cantorij.
Ik was bij Toos en Wim op bezoek om het beëindigen van
zijn organisten-carrière te bespreken.
Toen heb ik het plakboek van de viering van zijn 50-jarig
jubileum in en om de Ontmoetingskerk bekeken.
Dat was een heel feestelijke dag met muziek, toespraken,
toneelstukjes etc.
Ze hebben er heel goede herinneringen aan.
Het was duidelijk dat Wim en Toos geen behoefte hadden dat nu nog eens dunnetjes over te
doen. Daarom houden we het simpel.
De gemeente en de Kerkenraad danken Wim heel hartelijk voor de vele uren die hij aan onze gemeente heeft gegeven met zijn inspirerende begeleiding en zijn orgelspel. Onze gemeente heeft heel veel aan hem gehad.
Ymte Groeneveld

Uit de kleine Kerkenraad december
In december is er naast de geplande Kleine Kerkenraad ook een extra grote Kerkenraad geweest. Beide vergaderingen
vonden plaats op 19 december.
De extra grote Kerkenraad is op verzoek
van het College van Kerkrentmeesters
(CvK) ingevoegd, om een goede voortgang in het zoekproces naar een nieuwe
cantor/organist te waarborgen.
Vooral de verschillende berichtgevingen
buiten het CvK om, hebben de afgelopen
maanden tot enige onduidelijkheden geleid. Om dit in de toekomst te voorkomen
is de te volgen procedure nogmaals uitgebreid besproken.
Het aanstellen van medewerkers is de
verantwoordelijkheid van het CvK. Zij zijn
verantwoordelijk voor het sollicitatie proces, het vastleggen van de voorwaarden
en de communicatie naar de gemeente.

De uiteindelijke aanstelling moet goedgekeurd worden door de Kerkenraad.
Nadat de gesprekken met een eerste kandidaat helaas niet tot een aanstelling geleid hadden, is er door het CvK een nieuwe kandidaat voorgedragen. De eerste serie gesprekken hebben plaatsgevonden en
de kandidaat lijkt uitermate geschikt.
(redactie zie pg. 11, benoeming)
Het CvK licht dit verder toe en vraagt toestemming om deze kandidaat aan te stellen als men het over de voorwaarden eens
kan worden en de kennismaking met de
Cantorij goed verloopt. Dit om te voorkomen dat de procedure nog verder vertraagd wordt. Deze goedkeuring wordt
mede onder dankzegging voor de snelle
actie in de vergadering verleend.
In de Kleine Kerkenraad vond de normale
rapportage plaats.
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Vanuit het moderamen kwamen de volgende punten:
Paasactiviteiten
Witte Donderdag en de Paaswake worden
dit jaar samen gevierd met Epse/Gorssel.
Ruim voor deze diensten zullen verdere
details en eventuele vervoersregelingen
bekend gemaakt worden.
Na vele jaren de activiteiten van de koffiegroep gecoördineerd te hebben, heeft
Greet Tollenaar haar taken overgedragen
aan Bolina Aalderink. De kerkenraad heeft
Greet hartelijk bedankt voor haar inzet en
hoopt dat Bolina deze met veel plezier
gaat uitvoeren.
De contacten met Gorssel/Epse zijn weer
opgepakt. Op 19 februari is er een bijeenkomst van de Kleine Kerkenraden van
beide gemeentes in Gorssel, om te inventariseren hoe we het beste verder kunnen
gaan.
De vergaderingen voor 2018 zijn vastgelegd en in DAgenda opgenomen.
Volgend jaar zijn er ook weer twee Gemeenteavonden. De eerste met onder andere de rapportages van de verschillende
Taakgroepen en Colleges op 15 maart; de
tweede op 27 november.
De Taakgroep Pastoraat & Eredienst heeft
het Jaarplan voor 2018 vastgesteld en
vandaaruit een werkplan gemaakt. De
vaste punten binnen Pastoraat, Eredienst,
contact met de gemeenteleden en de toerusting zijn kort belicht. Op basis hiervan is
een begroting voor 2018 opgesteld, die
ook naar het CvK gestuurd is.
Het college van Diakenen heeft zich gebogen over de verschillende vormen van
de Viering van de Maaltijd van de Heer.
De lopende vorm en de zittende vorm, zijn
weer iets gestroomlijnd, maar er is beslo-

ten om voortaan ook een viering in een
kring in het schema op te nemen. De eerste viering in een kring staat gepland voor
21 januari en zal ruim van tevoren op de
Kerkbrief aangekondigd worden.
Daarnaast is samen met de Taakgroep
Pastoraat & Eredienst een project gestart
onder de titel: ’Schuif aan bij tafels van
hoop’. Dit PKN-project liep eigenlijk afgelopen Advent maar door de drukke agenda
hebben wij dit iets verschoven. Dit wordt
elders in dit Kerkvenster verder toegelicht.
De Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie
heeft 11 januari een vergadering met betrekking tot de planning van de activiteiten
voor 2018.
De taakgroep Kerk & Samenleving heeft
op 13 november de kerststal opgebouwd
en met de hulp van de Kerkrentmeesters
de boom opgezet. Op het Kerst knutselen
kwamen ca.15 kinderen af en mede door
de hulp van enige enthousiaste gemeenteleden werd het een erg gezellige middag.
Op 21 december heeft CBS De Bargeweide een kerstmusical in de kerk georganiseerd.
Op 11 februari komt er weer een speciale
Valentijnsdienst. Hieraan zullen twee koren hun medewerking verlenen (zie elders
in dit blad). In dit kader zal er die dag in de
ochtend ook alleen een korte aangepaste
dienst zijn in de vorm van het Morgengebed.
Onze voorganger heeft in zijn studieweek
zich verdiept in het boek ‘Profeten in Israel’ van de joodse theoloog en filosoof A. J.
Heschel. Daarnaast is hij bezig met de
voorbereiding van de themamiddag over
‘Voltooid Leven’ die gepland staat voor 7
februari.
Rik Rook, scriba
COLLEGES

Diaconie:
17 december
24-25 december
31 december
07 januari

Collecteopbrengsten
€ 89,84
Edukans
€ 432,07
in Actie Kinderen in de Knel
€ 106,95
Plaatselijke Diaconie
€ 103,62
World Servants Gramsbergen

Collectedoelen:
28 januari Wereld Lepra Dag
Nooit meer een knuffel
In de bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en
uitgestoten. Helaas is dat vandaag vaak niet anders. Een voorbeeld is Moni.

11
Haar gevlekte, misvormde handen laten in één oogopslag zien dat ze lepra
heeft. Iedereen is bang voor haar.
Maar het ergste is dat niemand haar meer durft aan te raken.
Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen.
Ze is moederziel alleen. Vroegtijdige behandeling van lepra kan nare misvormingen zoals bij Moni voorkomen zodat ze niet worden uitgesloten. LEPRAzending zet zich daarvoor in.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL49 INGB 0000 8898 89 t.n.v. LEPRAzending.
4 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat
Visserijslaven in Ghana naar huis
Duizenden kinderen in Ghana werken onder dwang in de visserij op het Voltameer. Deze
kindslaven worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk
doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Groningen en
Friesland samen. De kinderen komen vooral uit arme gezinnen uit andere delen van het
land. Partnerorganisatie van Kerk in Actie, Challenging Heights, bevrijdt kindslaven en vangt
hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan krijgen ze intensieve psychologische behandeling
en onderwijs. Ook hun familie krijgt hulp om een beter bestaan op te bouwen.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Challenging Heights.
11 februari ISBN
De Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden helpt mensen die in financiële nood zitten en
geen beroep (meer) kunnen doen op de overheid. Deze hulp wordt gegeven namens de diaconieën van de voormalige burgerlijke gemeente Gorssel. Hieronder vallen de dorpen Eefde,
Gorssel, Epse, Harfsen en Almen. Tjerie Kale-de Vries is namens de diaconie van Eefde
voorzitter.
Vaak zitten mensen in een schulsaneringstraject. De schuldsanering wordt niet ondersteund,
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
NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde o.v.v. ISBN.
18 februari Hart voor Kinderen
Stichting Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in
om verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke
levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven.
Dit doen wij met duurzame hulp door het bieden van
onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing.
Uitgangspunt van Hart voor Kinderen is daarbij het
stichten van nieuwe gezinnen binnen de eigen cultuur en gemeenschap waartoe het kind
behoort. We zoeken pleegmoeders (ouders) die samen met kinderen een nieuw gezin willen
vormen.
Zij worden ondersteund door professionals in de gezondheids- en
kinderzorg. Verdrietig genoeg zijn de meeste kinderen in de reeds
gestichte pleeggezinnen Hiv-positief.
De moeders worden daarom getraind
om deze kinderen met behulp van aidsremmers te verzorgen, waardoor ze een
relatief normaal leven kunnen hebben.
Naast structurele ondersteuning met
behulp van vaste donateurs, zijn er ook speciale projecten, zoals
een matrassen actie, steun aan een opvanghuis voor albino kinderen, of het verstrekken van maandverband zodat jonge meisjes
gewoon naar school kunnen.
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Alle ondersteuning is direct gericht op de kinderen zelf en maakt gebruik van lokale professionals en vrijwilligers, zodat de kinderen zo onbezorgd mogelijk in hun eigen cultuur kunnen
opgroeien.
Stichting Hart voor Kinderen
Telefoon: 035-7721104 - E-mail: info@hartvoorkinderen.nl - Website: www.hartvoorkinderen.nl
ING IBAN nr: NL41 ING B000.000.4520 ; Rabo IBAN nr: NL19 RABO 0113.1395.43 ; ANBI: 57 992

25 februari start 40-dagentijdcampagne
Vandaag begint de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Het thema dit jaar
is “onvoorwaardelijke liefde”. Het zet vooral moeders centraal, maar ook vaders,
opa’s en oma’s en verzorgers die zich dagelijks met grote toewijding geven voor
hun gezin.
Zij vormen de ruggengraat van de samenleving. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun
gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Kerk in Actie ondersteunt hen waar mogelijk en vraagt
in deze tijd speciale aandacht voor hen.
25 februari Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken
en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje
opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’
opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te
coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1500 maatjes. Jaarlijks
worden zo’n 6000 mensen persoonlijk begeleid en krijgen
15000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er
een speciale website voor jongeren. De collecteopbrengst
wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457
4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Uit de schulden.
De Diaconie ontvangt regelmatig van allerlei organisaties verzoeken om ondersteuning.
De aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld.
In 2017 zijn naast bestaande collectes giften verstrekt aan:
St. Perspectief Lottum, St. Betuwse jeugdkampen, Int. St. Naaste Zutphen, Pax kinderhulp
Polen-Borculo, Rode Kruis Bangladesh (Rohingya) en Beleef TV Lunette.
Toos van ’t Veld en Eelke Meijer

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
4 februari:
Plaatselijk Kerkenwerk
11 februari: Missionair werk
CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen
dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buren,
collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders zijn belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor
Gods Koninkrijk.
Er worden activiteiten georganiseerd als gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport
en spel, kleine groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze pioniersplek een
nieuwe pioniersplek voort te laten komen. De collecte steunt deze en andere pioniersplekken.
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18 februari: Kerk in Actie - Noodhulp
40dagentijdcollecte Kerk in Actie (noodhulp)
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met
kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen
zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze
moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC
(International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bij voeding voor ondervoede kinderen en
gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens,
maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen
bieden. Geef ook voor deze levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese vluchtelingenkampen.
25 februari: Plaatselijk Kerkenwerk
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
Cantor-organist
Het College van Kerkrentmeesters is verheugd u mee te delen dat er een nieuwe Cantororganist is benoemd.
De heer Nico Jansen wonende in Eefde is onze nieuwe Cantor-Organist.
De Kerkenraad heeft onze voordracht in de speciale KR vergadering van 19 december 2017
goedgekeurd zodat de zaak nu definitief is.
Nico Jansen gaat onze erediensten vanaf midden februari begeleiden.
Samen met Broer de Boer en reserve Ben Veldkamp zullen zij het orgel bespelen.
De Cantorij staat sinds 11 januari jl. onder zijn leiding.
Met de collega organisten, de voorzitter en de dominee van de KR is al kennis gemaakt.
De Cantorij mocht hem 11 januari begroeten. De Cantorij is inmiddels versterkt met nieuwe
leden waaronder de echtgenote van Nico. Als u denkt dit is ook wat voor mij, zing dan mee.
De gemeente zal op 18 februari zijn talenten kunnen mee beleven en wij zullen hem dan aan
u voorstellen. Enkele van ons hebben al kennis gemaakt door zijn aanwezigheid in onze
kerk. Wij hopen op een prettige samenwerking en heten Nico en zijn echtgenote van harte
welkom. Wij willen Ben Veldkamp en Broer de Boer hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens
de vacature periode met orgel en Cantorij.
Financieel
De jaarcijfers 2016 zijn weer gepresenteerd op de Kerkenraad van oktober jl. en goedgekeurd.
Deze cijfers lieten een klein tekort zien, gelukkig wat kleiner dan begroot.
Ook het regionaal bureau heeft de zaak ontvangen ter goedkeuring.
De opbrengst verhuur aan derden draagt ook een steentje bij.
U kunt te allen tijde als u dat wilt informatie krijgen hierover, en wij zullen medio februari of
maart weer een financieel spreekuur houden.
De cijfers van het afgelopen jaar moeten nog uitgewerkt worden en zullen medio dit jaar present zijn. Ook de begroting 2018 is gemaakt, en zoals u wel zult begrijpen ontstaat er een
begrotingstekort. De uitgaven stijgen, de inkomsten dalen doordat er een dalende lijn zit in
het aantal leden. Wij doen dan ook een dringend beroep op u allen.
Wij zullen als rentmeesters uiterst zorgzaam met uw gelden omgaan, zoals het hoort.
Uw bijdrage is en blijft onmisbaar in uw kerk.
Waarnemend financieel Kerkrentmeester, Evert Brouwer
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Aktie Kerkbalans 2018
Thema: Ik geef om mijn Kerk
Het jaar is alweer voorbij een nieuwe kerkbalans komt er aan.
Ook nu doen de Kerkrentmeesters weer een beroep op alle
kerkleden. Jong, oud, man, vrouw allemaal geven we om
onze kerk toch?
Onze kerk in Eefde, zo midden in een dorpsplein bruisend
van activiteiten moet toch mee kunnen doen.
Uw Kerkrentmeesters hebben o.a. als taak om de zaak financieel gezond te houden. We proberen als kerk het hele dorp
te blijven inspireren en erbij te betrekken d.m.v. kerkdiensten,
concerten in vele vormen, tentoonstellingen en activiteiten
voor jong en oud. Het pastoraat, de medewerkers, de verlichting en de verwarming en noemt
u maar op. Dit alles kost geld.
Daarom onze oproep: om dit in stand te kunnen houden hebben wij ook u hard nodig.
Ook landelijk hebben wij als Eefdese gemeente onze verplichtingen via het kerkelijk quotum.
De landelijke kerk doet in het groot wat wij in het klein doen. Hier moeten wij ook ons steentje aan bijdragen.
Onze gemeenteleden komen de envelop met informatie en het bijdrage formulier in week 4
bij u afgeven, en later weer een gedeelte van het bijdrage formulier door u goed en duidelijk
ingevuld ophalen. Mocht u vragen bij het invullen hebben: bel gerust de Kerkrentmeesters
willen u graag helpen en van dienst zijn.
Geef om uw kerk in Eefde en in Nederland.
Daarom een dringende oproep: laat ons niet met lege handen staan, steun ons met uw bijdrage en kijkt u nog eens kritisch naar uw vorige bijdrage, misschien kan het wat hoger!
Wij als rentmeesters zeggen u alvast hartelijk dank. GEEF OM UW KERK.
Het College van Kerkrentmeesters, Evert Brouwer

TAAKGROEPEN

Pastoraat
Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Film Lion.
Lion is de prachtige verfilming van de bestseller “ Mijn lange weg naar huis”.
De Indiase jongen Saroo Brierley komt als 5-jarige per ongeluk terecht op een trein die hem
duizenden kilometers door India voert, ver weg van zijn thuis en familie. Na wekenlang in zijn
eentje te overleven in de ruige straten van Calcutta wordt hij geadopteerd door een Australisch echtpaar. Als hij 30 jaar is gaat Saroo op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn
familie kwijtraakte. Deze film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
De taakgroep Ontmoeting en Inspiratie van de Ontmoetingskerk in Eefde vertoont deze film
op vrijdag 23 februari. Na afloop bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijke
broodmaaltijd en als daar behoefte aan bestaat samen na te praten. Mocht het vervoer een
probleem voor u zijn dan bieden wij u de mogelijkheid gehaald en gebracht te worden. Wij
hopen op veel belangstelling.
Wanneer: vrijdag 23 februari 2018.
Aanvang: 15.00 uur. Wij verwelkomen u vanaf 14.30 u. met een kopje thee.
Toegang: gratis, maar om het organiseren van filmmiddagen draaiende te houden zijn we
afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage.
Plaats Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, Eefde.
Opgeven voor film en/of maaltijd en vervoer: tot 18 februari bij
Tjerie Kale-de Vries, tel 0575-511819
e-mail: g.kale@versatel.nl

15

Taakgroep Kerk en Samenleving
‘Een Kopje Thee met Liefde’
Op 11 februari willen wij de Valentijns week graag weer inluiden met
een ‘Kopje Thee met Liefde’
Daarom is er op de ochtend van 11 februari geen reguliere kerkdienst,
maar een Morgengebed.
Vanaf 14.00 uur bent U dan allen (weer) welkom om u voor te bereiden
op een ongedwongen samenzijn waar koorzang en declamatie centraal zullen staan.
Het programma start om 14.30 uur en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door
‘Zingt Den Heer’ o.l.v. Maarten Romkes en ‘Musica Vocale’ o.l.v. Els Dijkerman.
Ook tussen de verschillende onderdelen door zal er tijd zijn voor de inwendige mens.
Mocht u overigens zelf willen bijdragen aan de verzorging van deze inwendige mens, door middel van zelfgemaakte koekjes, cakes of andere versnaperingen,
neemt u dan even contact op met een van de leden
van de taakgroep.
Al met al kijken wij uit naar een liefdevol, mooi en gezellig samenzijn en neemt u vooral uw
bezoek mee om onder het nuttigen van wat lekkers te luisteren naar de beide koren die hun
kijk op de liefde met ons zullen delen.
De Taakgroep Kerk en Samenleving wenst u in ieder geval een liefdevolle middag.
Gerda Kamphuis, Hannie Doevedans, Paul Zoerink en Rik Rook

DIVERSE BERICHTEN

Vredesconcert op 7 januari
Op zondag 7 januari bracht het projectkoor VoQ bij wijze van een nieuwjaarswens een Concert voor de Wereldvrede in de Ontmoetingskerk. Het koor, onder leiding van dirigente Maria
van den Ham en begeleid door de pianist Jan Jaap Nuiver, bracht vredesliederen uit alle delen van de wereld en wist er weer een indrukwekkend en feestelijk optreden van te maken.
De stampvolle kerk genoot zichtbaar en hoorbaar.
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Nieuws uit de Wereldwinkel
Februari: maand van de liefde
Op 14 februari is het Valentijnsdag en wie daar iets aan
wil doen kan in de Wereldwinkel terecht voor lieve, kleine
cadeautjes. Maar ook op andere dagen van deze wintermaand mag het licht en de warmte van de liefde naar
elkaar wel eens getoond worden door een spontaan aardigheidje, natuurlijk vergezeld van lieve woorden, uitgesproken of opgeschreven. We hebben prachtige kaarten
hiervoor. In de winkel krijg je inspiratie!
We zijn nog steeds op de vertrouwde tijden van dinsdag t/m zaterdag open. Dat willen we
graag zo houden, maar de bezetting van de winkelploeg wordt nijpend. Met een paar mensen erbij hoeven de huidige vrijwilligers niet zoveel extra diensten meer te draaien en kunnen
we terug naar het normale rooster. Wie meldt zich voor één ochtend of middag in de twee
weken? Ook mannen zijn van harte welkom! We werken met een team van twee personen
per dagdeel en het rooster wordt in overleg samengesteld. Meld je in de winkel, bij Rietje van
Bosheide, tel. 540296 of bij Tiny Klopman, tel. 546227.
Kom kijken en genieten aan de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van
10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662.
ACTIVITEITEN

Koffieconcert

Het volgende koffieconcert is op 18 februari en wordt gegeven door cantorij De Regenboog
uit Nijverdal o.l.v. Gerdinand Piksen met medewerking van Irma Molenaar, trompet en
dwarsfluit en niet onbekend in Eefde, onze vroegere organist Rien Hoekjen.
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Al eerder liet dit kerkkoor blijken over een meer dan gemiddelde kwaliteit te beschikken, wat
een goede reden is om ze nog een keer te horen zingen. Het gezelschap is met regelmaat te
horen in de ruime regio. Zo zong het koor in de maand november in Almelo een programma
onder de noemer “Regenboogcantorij zingt het jaar door” met liederen rondom advent,
lijdenstijd, Pasen, Pinksteren en het eind van het kerkelijk jaar. In februari wordt het een concert van het type “ijs en weder dienende”. Door de bar slechte weersomstandigheden moest
het op 10 december geplande optreden op het laatste moment worden afgelast. Nu onderneemt het koor dus een nieuwe poging. Toen hadden ze een programma voorbereid met liederen rondom Kerst. Deze keer richten de zangers en zangeressen zich op het Paasrepertoire.
Op het programma staan 13 veelal bekende liederen waaronder het Agnus Dei van Händel,
Jesu Leiden Pein und Tod van Bach en The Lord’s Prayer van Joseph Lees. Irma Molenaar
en Rien Hoekjen verzorgen tot 2 keer toe een instrumentaal intermezzo met onder meer “I
know that my redeemer liveth” van Händel. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar om kwart
over elf, waarna het concert op 18 februari om half twaalf begint. Opnieuw is de collecte bij
de uitgang van het grootste belang voor de in stand houding van de succesvolle serie.
Dan kijken we ook nog even terug: Op 14 januari zong Anna Maria Roos en speelde Roland
Veenstra; een concert van hoog niveau dat meer publiek verdiende
In maart is er vanwege de vele Paasconcerten geen koffieconcert in de kerk. Op 6 mei wordt
de serie weer hervat met een optreden van het accordeon orkest uit Harfsen, waarover u later meer hoort en leest.
Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée
BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke/regionale kerk
Kerk op de schop
Voor veel gemeenteleden is het
bestuur van de kerk een ‘vervan-mijn-bed-show’. Logisch, het
kerkelijk leven speelt immers in
de eigen gemeente; daar leven
mensen met elkaar als ‘broeders
en zusters in de Heer’, dáár komen ze samen rond woord en
sacrament. Maar bij het christelijk geloof
behoort ook het besef dat ‘de kerk wereldwijd’ lichaam van Christus is.
Plaatselijke gemeenten zijn dus ook mét
elkaar kerk. Dat ‘met elkaar kerk zijn’ is in
de PKN georganiseerd door gemeenten
per regio samen te brengen in een classis.
Al die classicale vergaderingen vaardigen
mensen af naar de generale synode, de
landelijke kerkvergadering. De classicale
vergadering is dus de bestuurslaag die de
verbinding vormt tussen de gemeenten en
de synode. Op deze manier wordt de Protestantse Kerk in Nederland van onderaf
bestuurd. Alle afgevaardigden zitten
slechts voor een bepaalde termijn in zo’n
orgaan, zodat wordt voorkomen dat zij op

den duur uitgroeien tot kerkvorsten of prelaten.
Opzicht
De classis is ook het verband waarin gemeenten zorg dragen voor elkaar en zelfs
over elkaar waken. Dat laatste gebeurt
mede door de colleges van visitatie en opzicht die aan de classicale vergadering zijn
verbonden. Dit klinkt wel bevoogdend,
maar het gaat niet om ‘elkaar de maat
nemen’, maar om met elkaar meeleven en
elkaar waar nodig ondersteunen.
In principe zijn uit elke gemeente twee
ambtsdragers afgevaardigd naar de classicale vergadering, maar in veel gevallen
is er slechts één aanwezig. Toch telt zo’n
classicale vergadering al gauw 40 à 50 leden. Omdat de huidige opzet met ruim 70
classes en soms een wat onlogische
spreiding over het werkgebied vrijwel onwerkbaar was geworden, is in de nota
‘Kerk 2025’ besloten dat grote aantal te
reduceren tot 11 classes, zodat elke nieuwe classis gemiddeld ruim zes van de huidige zal omvatten…
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Motivatie
Boze tongen beweren wel dat de reorganisatie waarmee we nu bezig zijn, vooral is
ingegeven door de financiën, omdat de
kerk krimpt. Maar dat is maar een stukje
van het verhaal, het hele verhaal is dat het
vooral gaat om ‘back tot basics’, in fatsoenlijk Nederlands: terug naar de bron.
Die bron, ook wel aangeduid als ‘de
vreugde van het evangelie’ , moeten we
weer opgraven, want die lijkt vaak ondergestoven te zijn. Dus terug naar drie basisbegrippen: transparant, ruim en eenvoudig. Zodat ook de classicale vergadering terug kan gaan naar zijn basis: inspireren en toezien op de kwaliteit.
‘Gelderland Zuid & Oost’
Een voorbeeld van de wat onlogische
spreiding: toen ik voor het eerst naar een
classicale vergadering ‘mocht’, moest ik
vanuit Epse naar Dinxperlo, zo’n anderhalf
uur rijden! Maar dat is nog kinderspel bij
wat ons nu te wachten staat: de nieuwe
classis ‘Gelderland Zuid & Oost’ omvat de
Gelderse Betuwe, Arnhem en Nijmegen
plus de gehele Achterhoek, dus eigenlijk
heel Gelderland, behalve de Veluwe.
Dat betekent dat Slot Loevestein er aan de
westkant nog net in ligt, maar óók dat
plaatsen als Culemborg, Kesteren, Opheusden en Zaltbommel erbij horen,
evenals Hedel en Appeltern. Aan de oostkant verandert minder, daar hebben we ’t
over Winterswijk, Eibergen, Aalten, Ulft en
’s Heerenberg, maar ook over Gorssel/Epse, Eefde en Zutphen, plus natuurlijk die hele grote Achterhoek tussen deze
uitersten.
Groot gebied
In totaal meet het gebied van deze classis
circa 150 x 20 km. Daarmee is het zo’n
3.000 km2 groot en het omvat zo’n 160
gemeenten. Die 3.000 km2 zijn overigens
ongeveer een elfde deel van het landoppervlak van Nederland, dus dat komt mooi
uit: bij elf van zulke classes is heel Nederland ‘gedekt’.
En deze classis, die we in de eerste bijeenkomst ‘Gelderland Zuid & Oost’ hebben genoemd, omvat ook keurig zes van
de huidige classes: namelijk Achterhoek
Oost, Achterhoek West, Arnhem, Bommel,
Nijmegen en Tiel. Die nieuwe classis gaat
bestuurd worden door 25 leden, vier leden

uit elk van de zes ‘oude’ classes plus één
Lutheraan. Dat heeft ook een duidelijke
consequentie op landelijk niveau: door deze classicale krimp zal ook de generale
synode, die nu nog 82 leden telt, in één
klap krimpen naar een kleine 60 leden.
Classispredikant
In alle nieuwe classes, die per 1 mei 2018
gaan starten, zal een cruciale rol vervuld
worden door de classispredikant, een geheel nieuwe functie. Daarvoor worden nu
11 schapen met vijf (of meer) poten gezocht, waarschijnlijk zal de aanduiding
‘duizendpoot’ wel aardig kloppen. Zij worden gekozen en benoemd door de classicale vergadering en beroepen tot predikant in algemene dienst voor 100%, voor
een periode van vijf jaar. Een classispredikant kan éénmaal worden herbenoemd.
In de functieomschrijving staat dat de
classispredikant het ‘geestelijk leiderschap’ in de classis wordt toevertrouwd,
met andere woorden: deze functionaris
geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid
van de classicale vergadering voor het leiding geven aan en het bevorderen van het
kerkelijk leven en van een brede, gevarieerde kerkelijke presentie in de classis. De
classispredikant wordt daarmee ook het
‘gezicht’ van de classicale vergadering en
belichaamt de eenheid van de kerk in de
classis. Hij of zij is lid van de classicale
vergadering en het moderamen (= dagelijks bestuur) daarvan en zit zo nodig voor.
Verder zal hij of zij deelnemen aan het
landelijk beraad met de scriba van de generale synode.
Selectie, beroep en benoeming
Uit alle elf nieuwe classicale vergaderingen gaan drie leden deelnemen in een selectiecommissie per classis die een classispredikant gaat voordragen. De leden
van die elf selectiecommissies zijn een hele zaterdag geïnstrueerd en getraind. Een
vierde lid van elke selectiecommissie komt
uit het moderamen van de synode, om bij
de keuze van classispredikanten tot een
evenwichtig geheel te komen.
Vervolgstappen
Op 5 januari heeft ‘onze’ selectiecommissie een eerste selectie van de sollicitatiebrieven gedaan. Hierna volgen twee ge-
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spreksrondes en op 10 maart moeten de
beoogde kandidaten bekend zijn. Vervolgens worden deze voordrachten besproken door het moderamen van de generale
synode en de kleine synode.

Dat betekent dat er voorlopig een dikke 70
ringen zullen zijn, maar dat kunnen er later
gemakkelijk meer of minder worden.
Hoofdlijn is dat iedere gemeente gaat
deelnemen in een ring.

Omdat vrijwel alle kandidaten al ergens
werkzaam zullen zijn als predikant, we
zoeken immers mensen met ervaring,
moeten ze eerst netjes, dus rustig, afscheid kunnen nemen van hun gemeente
of werkkring. Daarom is afgesproken om
daarvoor de hele zomer vrij te houden en
de elf classispredikanten allemaal op 1
september 2018 in dienst te laten treden.

Kerkorde
Parallel aan de organisatorische hervorming wordt ook de kerkorde grondig op de
schop genomen. Voor het grootste deel is
dat al gebeurd en hebben de kerkenraden
van de gemeenten in twee ronden hun
overwegingen (consideraties) bij de voorgestelde wijzigingen al kunnen doorgeven
via de classicale vergaderingen.
Er rest nu nog één rond(j)e, maar daarin
zit wel een heel belangrijk en vaak controversieel onderwerp, namelijk de mobiliteit
van de predikanten. Kortom: er zal dit jaar
meer dan voldoende ‘kerkenwerk’ te doen
zijn, er valt nog heel wat te schoffelen en
(her)planten in de ‘wijngaard van de
Heer…’

Ringen
Binnen de grote classes moeten ‘ringen’
van gemeenten gevormd worden. Het initiatief daartoe moet op termijn worden genomen door de kerkenraden van die gemeenten, maar als voorlopige oplossing
worden de huidige classes ‘verheven’ tot
ringen.
De dagelijkse besturen van de classes
krijgen de vraag om afspraken te maken
over het opstarten van de ring na 1 mei
2018, als de nieuwe classis start.

Met dank aan Ado Ladiges, namens Gorssel/Epse lid van de classicale vergaderingen Achterhoek-Oost (nu) en Gelderland
Zuid & Oost (straks).
Bron: Kerkespraak

Joodse lezingen
Zondag 28 januari 2018

Prof. dr. P.W. van der Horst
‘Joodse Stenen Spreken’
Wat leren ons joodse inscripties uit het begin van onze jaartelling?
Paslaan 18, 7311 AL Apeldoorn, aanvang 15.00 uur

Agenda





Woensdag 31 januari, 14.30 uur, Gedichtendag in de week van het gedicht,
thema Theater. Neem u lievelingsgedicht mee en laat het anderen horen.
Goedhartkamer, met ds. Arie Broekhuis.
Woensdag 7 februari, 14.30 uur, Themamiddag over Voltooid leven met dr. Ymte
Groeneveld, oud-huisarts en ds. Arie Broekhuis, inleiding en gesprek over een belangrijk thema. Plaats: in onze kerk.
Woensdag 14 februari, Aswoensdag, 10.00 uur Leerhuis over Amos. We beginnen
met een nieuw Bijbelboek in het Leerhuis. Gekozen is voor de profeet Amos, een
klein boek uit het OT. We lezen ditmaal Amos 1. Nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom. We hebben een mooie groep van mannen en vrouwen. Info bij ds. Arie
Broekhuis.
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Donderdag 15 februari, Vesper op weg naar Pasen, 19.30 uur, zie bij de diensten.
Woensdag 21 februari, 14.00 uur Contactpersonen bijeenkomst, Goedhartkamer.
Vrijdag 23 februari, 15.00 uur, Film Lion, Ontmoetingskerk. Opgave film en/of aansluitende maaltijd bij: Tjerie Kale- de Vries (tel. 511819 of g.kale@versatel.nl )
Maandag 26 februari, 19.30 uur Classis Achterhoek-Oost, in de kerk van Gorssel.
info bij Rie Roebers-Zwiers en ds. Arie Broekhuis- Thema: vernieuwing van de kerkorde

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 13 februari 2018 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610).
 Donderdag 15 februari 2018 om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink
Rooster voor Kerkvenster 2018
Inleverdatum kopij
Redactievergadering
dinsdag 13 februari 2018
donderdag 15 februari 2018
dinsdag 20 maart 2018
donderdag 22 maart 2018
dinsdag 17 april 2018
donderdag 19 april 2018
dinsdag 22 mei 2018
donderdag 24 mei 2018
 dinsdag
Wij hanteren
voor
plaatsing
een
paar eenvoudige
19 juni 2018
donderdag
21 juni 2018 regels.
dactie.
i.v.m. vakantietijd geen uitgave van Kerkvenster
dinsdag 21 augustus 2018
donderdag 23 augustus 2018
dinsdag 18 september 2018
dinsdag 16 oktober 2018
voor de Kerst en voor januari
2019
dinsdag 4 december 2018

Nietdatum
donderdag 22 februari 2018
donderdag 29 maart 2018
donderdag 26 april 2018
donderdag 31 mei 2018
Deze
zijn op
vragen
donderdag
28te
juni
2018 bij

de re-

donderdag 20 september 2018
donderdag 18 oktober 2018

donderdag 30 augustus 2018
donderdag 27 september
2018
donderdag 25 oktober 2018

donderdag 6 december 2018

donderdag 13 december 2018

Woord
Ik kan alleen woorden ontmoeten,
U niet meer.
Maar hiermee houdt het groeten aan
Zozeer,
dat ik wel moet geloven, dat gij luistert;
zoals ik omgekeerd
uw stilte in mij hoor.

(uit: Verzamelde gedichten van Gerrit
Achterberg, Querido, Amsterdam 2000)

