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KERKVENSTER juli – augustus 2018
ik geloof
dat ik geloof
in het geloof
maar heb geen geloof
in een geloof
geloof ik
Eeuwig
Godsdiensten verwelken, religies vergaan, maar aan God doen blijft eeuwig bestaan.
Daar kunnen we allemaal over meepraten. We mijmeren en mediteren heel wat af. En dit
format van een poëzieversje geeft het allemaal pregnant weer. Wat moeten we met zo’n
God?
Er is zoveel geschreven, zoveel geponeerd, zoveel als eeuwige waarheid doorgegeven.
Hoeveel misverstanden zijn er niet de wereld in geholpen. Want we hebben de waarheid niet
in pacht.
Er is ook geen blauwdruk te raadplegen: zo is het! Nee, vooral dan is het oppassen geblazen. Dan denk je al gauw, niet dus. En er zijn opvattingen waar je met een grote boog om
heen loopt. Hoe konden ze dat nou denken…….
Het is echt zo, godsdiensten verwelken, religies vergaan, maar aan God doen blijft eeuwig
bestaan.
We blijven zoeken, ons leven is een zoektocht en duurt tot ons levenseinde. En leren we er
nog wat van?
Leren
‘Van alles kun je leren’, zei eens de rabbi van Sadagra tot zijn chassidim, ‘alles kan ons wat
leren.
Niet alleen alles wat God geschapen heeft, ook alles wat de mens gemaakt heeft, kan ons
wat leren’.
‘Wat kunnen we dan’, vroeg een chassied twijfelend, ‘van de spoorwegen leren?’
‘Dat je omwille van een ogenblik alles kunt missen.’
Én van de telefoon?’
‘Dat ieder woord wordt geteld en in rekening gebracht.’
Én van een bericht op je smartphone?’
‘Dat ginds wordt gehoord wat wij hier praten’.
Martin Buber
Er wordt gehoord wat wij hier praten. Dat is niet een boos oor, dat alles registreert en ons
bang maakt. Want als je bedenkt wat er soms uit onze mond komt… Daar word je ook niet
vrolijk van.
Dit is geheel anders, hier wordt benadrukt dat we niet alleen zijn. We gaan anderen ter harte.
Zij willen met ons in verbinding staan, met ons communiceren. We zijn kostbaar voor hen en
dat maakt blij. Maar dat geldt ook voor de Ander en dat is voor eeuwig.
Want godsdiensten verwelken, religies vergaan, maar aan God doen blijft eeuwig bestaan.
We kunnen niet anders dan er mee bezig blijven. Op hoop van zegen, want wat weten wij er
nu helemaal van? Verwelkt onze godsdienst niet onder onze handen? We leven in een wereld vol raadselen en hoe we ook zoeken en bedenken, nooit heb je zekerheid dat het zo is
als jij hebt bedacht. Loop je niet met gesloten ogen naar een onbekend land?
Aan God doen blijft eeuwig bestaan.
En dan hoeven we niet meer zo nodig alles uit te vogelen. Dan gaan we de toekomst met
vertrouwen tegemoet. Want wat we ook bedenken, het komt goed.
Wat wij hier praten, wordt daarginds gehoord.
Bron: Kerkblad Ontmoeting
Bep Meerburg
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

datum en tijd

1 juli 2018
10.00 uur

voorganger

ds. D. van Doorn

JULI AUGUSTUS 2018

8 juli 2018
1.00 uur
mevr. L. Versluis
Gorssel

15 juli 2018
10.00 uur
ds. A. Broekhuis

bijzonderheden
kleur

Groen

Groen

Groen

diaconale
collecte

Voedselbank

Dorcas

Holland Building Nepal

Oikocredit

Thema-diensten

H. van ’t Veld
Tel. 540394

W. Volkers
Tel. 512610

29 juli 2018
10.00 uur

5 augustus 2018
10.00 uur

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

2e collecte
auto
ophaaldienst

datum en tijd
voorganger

Jeugdwerk protestantse
kerk
A. Kloosterboer
tel. 540204
22 juli 2018
10.00 uur
ds. J. Fijn van Draat,
Luyksgestel

avondmaal, lopende
vorm

bijzonderheden
kleur

Groen

Groen

Groen

diaconale
collecte

Stichting Hulp Letland

Artsen zonder grenzen

Diaconaal Quotum

2e collecte

Kerkelijk Quotum

Kerkinterieur

Plaatselijk Pastoraat

E. van Zeijts
Tel 473336

A. Aalderink
Tel. 514151

H.J. Zoerink
Tel.06-53143179
511989

12 augustus 2018
10.00 uur

19 augustus 2018
10.00 uur

26 augustus 2018
10.00 uur

ds. A. Broekhuis

ds. J. Weijenberg
Harfsen

ds. J.J. van Zoelen
Steenderen

kleur

Groen

Groen

Groen

diaconale
collecte

War Child

Pasman Manege Eefde

Eardrop: Wilt u een
doof kind laten horen?.

Plaatselijk Kerkenwerk

Kerkelijk Quotum

J. Strijker
Tel. 06-21940742

R. Simonis-Verhoeff
tel. 511756

auto
ophaaldienst

datum en tijd
voorganger
bijzonderheden

2e collecte
auto
ophaaldienst
Ophaaldienst
Kinderoppas

School gehandicapte
kinderen Kameroen
J.L. Bosma
Tel. 06-44500157

Graag melden voor zaterdag 10.30 uur
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?
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.
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
Maandag 2 juli
Pastor M.van der Velde
Maandag 6 augustus
Pastor R. van Veen
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij verder
iedereen welkom is.

De Lunette Coehoornsingel 3
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken
06 juli
ds. W. Stolte
13 juli
pastor J. Haveks
20 juli
pastor R. van Veen
27 juli
pastor R. Rijk
03 augustus
pastor G. Pols
10 augustus
pastor R. Rijk
17 augustus
ds. M. van Alphen
24 augustus
pastor R. van Veen
31 augustus
ds. W. de Bruin

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
14 juli ds. A. Broekhuis.
28 juli Mw. S. Wevers

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 05 juli 2018
dhr. Rob de Boer
donderdag 07 juli 2018
ds. G.W. v/d Brug
donderdag 19 juli 2018
ds. mevr M.Terwel-Hamster
donderdag 26 juli 2018
ds. G.W. v/d Brug
donderdag 02 augustus 2018
ds. J. Bruin
donderdag 09 augustus2018
Pastor mevr. G. Pols
donderdag 16 augustus2018
Mevr. N. Bilder
donderdag 23 augustus 2018
ds. S.A. Meijer
donderdag 30 augustus 2018
ds. W. Stolte
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 15 juli lezen we volgens het rooster Marcus 6:6b-13 en met die lezing heb ik een bijzondere relatie. Het toeval wil dat ik op zondag 15 juli 1979 in de eerste kerkdienst waarin ik
voorganger was ook deze tekst uit het evangelie van Marcus op het leesrooster aantrof.
Jezus zendt zijn leerlingen op weg. Wat treft is de combinatie van strijdbaarheid (de onreine
geesten moeten bestreden worden) en mildheid (er worden zieken gezalfd, en dat ritueel is
bewaard tot in onze dagen in de kerk wereldwijd).
Zondag 29 juli lezen we Marcus 6:45-52, de storm op het meer. Een verhaal vol symboliek:
de leerlingen die beeld zijn van de gemeente die zich staande moet houden in barre tijden
(het water wijst op alles waaraan een mens kan bezwijken). Jezus komt in hun midden en
zegt: ‘Ik ben’. En wij vieren de Maaltijd/Eucharistie/Communie en dan mag er het besef zijn
als we eten en drinken: Hij is in ons midden.
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Informatie over de diensten op de zondagen in de maand augustus komt wel tot u via de
zondagse kerkbrief of u kunt me bellen of mailen als u de kerkbrieven niet ontvangt op de
zondag.
Daar wil ik wel eens wat meer over horen
Net als in voorgaande jaren bied ik in de zomertijd gelegenheid om teksten of Bijbelgedeelten of thema’s aan te reiken, waar u wel eens een preek over wilt horen.
Ik heb al eén wens binnen.
Graag wil ik voór zondag 15 juli uw verzoek ontvangen
Start van het seizoen 2018-2019 voor de PG Eefde
De voorbereidingen voor de zaterdag en zondag van de start van het nieuwe kerkenwerk
seizoen zijn in volle gang. Het gaat om zaterdag 15 en zondag 16 september a.s.
We zijn al tweemaal bijeen geweest.
Ik schets wat contouren:
Het thema vanuit de landelijke kerk luidt: Een goed gesprek
We hebben ervoor gekozen dit thema in onze gemeente te gebruiken
Zaterdag 15 september
Dan zal er van 11.00-15.00 uur op het kerkplein een kleine markt zijn met verkoop van bloemen, boeken, delicatessen, en kleedjes en kofferbakverkoop.
T.a.v. van de delicatessen heb ik deze toevoeging. U wordt gevraagd in deze zomer alvast
wat te maken voor de delicatessenkraam (bijv. jam, chutney e.d.)
Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten en zal er dus eten en drinken zijn, ofwel er
worden horeca-activiteiten ontplooid.
De opbrengst gaat naar een goed doel: Hart voor kinderen.
De voorbereidingsgroep van deze zaterdag-markt vraagt nog wat hulptroepen. U kunt zich
melden bij:
Jannie Zoerink tel. 511989, Jeltje Rook tel. 541509 en Toos van ’t Veld tel. 540394
Zondag 16 september is er een dienst met de nodige interactieve momenten.
U gaat niet alleen maar stil zitten en luisteren.
Na de dienst is er koffie met wat lekkers. Het is een goede traditie om gemeenteleden te
vragen iets lekkers te bereiden of te bakken.
Graag wel opgave van wat u gaat maken, zodat er enig overzicht is van wat we aan lekkers
mogen verwachten. Opgave bij:
Agnes van den Berg-Nikkels, tel. 518085 of: avdberg1950@gmail.com
Joke Warringa, tel. 540873 of: j.warringa1@chello.nl
In de kerk komen ook lijsten te liggen waarop u kunt intekenen.
Namens de voorbereiding groep Start seizoen 2018-2019.
Arie Broekhuis
Liedboeken
Onze kerk beschikt over een redelijk aantal Liedboeken.
Ze zijn bedoeld voor gasten en kerkleden die hun Liedboek zijn
kwijtgeraakt en nog geen nieuw boek hebben aangeschaft. De kerkrentmeesters schaffen met enige regelmaat nieuwe Liedboeken aan
omdat er jaarlijks enkele verdwijnen. Er zijn genoeg exemplaren voor
de doelgroep.
In de zomer kiezen veel vakantiegangers voor een verblijf in- en rond
ons mooie dorp.
Sommigen gaan ter kerke. Op zondag 10 juni waren er niet genoeg Liedboeken beschikbaar
voor onze gasten. Dat had te maken met het veelvuldig gebruik van de Liedboeken in de
Ontmoetingskerk door onze eigen gemeenteleden. Dat is niet de bedoeling.
De Kerkenraad wil u als vaste kerkganger van de Ontmoetingskerk vragen om, zeker in de
zomerperiode, uw eigen Liedboek mee te nemen naar de kerk.
Ymte Groeneveld
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
01 juli

Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman

08 juli

Jannie Zoerink, Johan Zoerink en Tine Ebbekink

15 juli

Ali Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort

22 juli

Jannie Dijkerman, Jan en Truus Brummelman

29 juli

Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff

05 augustus

Annie Wichers, Bolina Aalderink en Tinie Dijkman

12 augustus

Hans en Toos van t Veld, Ymte Groeneveld en Gerrie Bieleman

19 augustus

Homme Krol, Gerrie Diepenveen en Greet Tollenaar

26 augustus

Joke Hogenkamp, Jan Bosma en Hannie Doevendans

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
DE GEMEENTE WAS BIJEEN

Openluchtdienst op Landgoed ‘t Haveke
Wat hebben we weer een super mooie openluchtdienst gehad op 3 juni jl.
Alles op z’n tijd was het thema.
Het weer werkte prima mee, de locatie zoals gewoonlijk prachtig.
Na een moment van stilte werden we verrast door een stelletje druktemakers.

De één was druk aan het bellen,
de ander liep rond met gewichten
in de arm.
Weer een ander liep met brood in
de mond rond en wilde onderwijl
van alles regelen.
Kortom alle alarmbellen rond druk,
druk…. gingen af.

De muzikale begeleiding was dit jaar door de G-Keyband uit Colmschate en door Broer de
Boer. En zij deden mee in de drukte van dat moment met het lied van Herman van Veen.
Opzij, opzij, opzij.
Ds. Hannie van Boggelen nam ons mee in het verhaal van Prediker 3: 1-13
Alles heeft zijn tijd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven.
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Zes dagen zijn er om van alles te doen aan werk en verplichtingen en de zevende dag is er
om te rusten, te genieten.
Er mag een tijd van genieten zijn. En dat hebben we gedaan op ’t prachtige landgoed.
Op veler verzoek voegen we ook ‘even’ achter in het Kerkvenster het gedicht bij waarmee de
voorbereidingscommissie de vergaderingen zijn begonnen. Dit gedicht stond in het kerkblad
van Vorden en sprak enkelen van ons erg aan, heel herkenbaar.
De kinderen hebben prachtige horloges gemaakt.
Er is geen tijd meer op te bekennen, ze hebben dingen erop
gemaakt die ze bezig houden, school, sporten, eten.
De collecte was dit keer bestemd voor de Pasman Manege.
We hebben het mooie bedrag opgehaald van 601,80 euro.
Alle mensen die hebben meegewerkt om dit weer tot een
succes te maken hartelijk bedankt!
Wij als commissie kijken terug met tevredenheid.
Namens de Havekedienstcommissie, Jannie Zoerink
MEELEVEN

Greet Tollenaar, tel. 540861

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
In Doetinchem verblijft:
 E. Verstege
Op de Lunette, Zutphen verblijft
 De heer H. Tolkamp

Thuis
Weer thuis na verblijf in het ziekenhuis:
 De heer G. Poelert
Weer thuis na een lang verblijf op de Lunette:
 De heer P. Tollenaar

Bedankt
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de kaarten, bloemen en bezoeken die ik
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Sutfene.
Het was hartverwarmend.
Met vriendelijke groeten, Piet Tollenaar

In Memoriam
Zondag 10 juni is in de leeftijd
van 87 jaar overleden Kristina
Schouwstra – de Jong,
Havekerweg 4, die onder ons
gekend was als Stien.
Het was een schrik dat zij zo
onverwachts aan het einde
van haar leven is gekomen.
Zij was vele jaren de echtgenote van haar Lammert en
samen werden zij ouders van
Mea, Klaas en Willem en
grootouders. Aan een leven van toewijding
en zorg, zoals dat staat verwoord in de
overlijdensbrief, is een einde gekomen.

Meer dan 60 jaar waren zij en haar man met
elkaar verbonden als huwelijkspartners.
Zij voelde zich betrokken bij onze gemeente. Haar beperkte gezichtsvermogen was
voor haar een opgave en tegelijk probeerde
zij daarbij mentaal overeind te blijven en te
genieten van de goede dingen en mensen
om haar heen.
Ze ontving warme steun en inzet van haar
man bij alle praktische puzzels die haar
handicap met zich meebracht.
Ik wens de familie en in het bijzonder Lammert Schouwstra geestkracht en
zegen van God op de weg die nu alleen gegaan moet worden.
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De afscheidsdienst op maandag 18 juni
werd geleid door een nicht ds. C. Schouwstra in de aula van Rouwcentrum Rouwenhorst in Apeldoorn en de begrafenis vond

plaats op begraafplaats Heidehof te Ugchelen.
Correspondentieadres:
Havekerweg 4, 7211 DB Eefde
ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 10 juni 2018
Uitgeschreven:
 Dortherdijk 3 7215 LC Joppe: familie J.P. Pijp – Versluis.
Vertrokken:
 Harfsensesteeg 6a, 7211 MH: familie J. Goorhuis - van den Berg.
 Gymnastieklaan 12, 7211 BG: mevrouw H.W.J. Woessink – Nijkamp.
 Zutphenseweg 170, 7211 EH: de heer S.G.H. de Groot.

Overleden
mevrouw K. Schouwstra - de Jong, Havekerweg 4, 7211 DB
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

Kort verslag van de bijeenkomst van de kerkenraden van Eefde en Gorssel/Epse
op 22 mei 2018 in Eefde.
Het doel van deze samenkomst was kennis maken met elkaar, het formuleren van een thema
als leidraad van ons samenwerkingsproject en het delen van ervaringen met succesfactoren
van kerkelijke activiteiten. Janny Wiltjer, gemeentadviseur binnen de PKN, zal ons daarbij helpen.
We begonnen in kleine groepjes en benoemden een voor een welke gebeurtenis in en om
de kerk ons het meest blij had gemaakt.
Waarvan kreeg je het gevoel dat het heel
prettig is om lid van deze kerkgemeenschap
te zijn. We gingen na welke omstandigheden
daarbij een rol spelen. We genoten van een
heerlijk buffet. Nadien wandelden we met
een kerkenraadslid die we nog niet goed
kenden een ‘rondje rond de kerk’.
Weer terug in de kerkzaal zochten we met elkaar naar het gemeenschappelijke
doel/thema van de samenwerking van onze
kerkgemeenschappen. We kozen voor ‘De kerk als plaats van ontmoeting en inspiratie’. Na afloop van deze intensieve bijeenkomst bleven de meeste deelnemers napraten bij een borrel.
Al eerder is een stuurgroep benoemd, bestaande uit Ella Boere en Gerben Algra uit Gorssel/Epse en Boudewijn Drewes en Ymte Groeneveld uit Eefde. De stuurgroep zal in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering de opdracht krijgen het proces van samenwerking te helpen
organiseren in het verband van de kerkgemeenschappen van Eefde en Gorssel/Epse.
Ymte Groeneveld
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Uit de Kleine Kerkenraad van Juni
Naast de normale rapportage van de verschillende taakgroepen was er op deze
Kleine Kerkenraad ook extra tijd ingeruimd
voor het College van Kerkrentmeesters.
Vanuit het moderamen kwamen de volgende punten:
 De contacten met Gorssel/Epse zijn
gestart met een ontmoeting van de
beide volledige Kerkenraden, voor
verdere info wordt verwezen naar de
gezamenlijke berichtgeving.
 Het concept-eredienstrooster voor
2019 is besproken en vastgesteld.
 Er is een nieuwe koffieconcert commissie, afgesproken wordt om deze
commissie officieel onder de kerkelijke paraplu van de Taakgroep Kerk
& Samenleving te plaatsen.
 Het streven is om een eerste concept van het nieuwe beleidsplan
voor de komende KR-vergadering
(eind augustus) klaar te hebben.
Het College van Kerkrentmeesters is
aanwezig om een update te geven over een
aantal lopende actiepunten.
Zo worden er nieuwe procedures ingevoerd
(of reeds bestaande procedures aangepast)
voor het maken van de Kerkbrieven, het
gebruik van de geluidsinstallatie (buiten de
normale diensten) en het nieuwe mededelingen bord.

Het oude bord zit overigens vast in beton en
zal verwijderd worden
zodra er weer zwaar materieel voor andere
werkzaamheden nodig is.
Rik Rook is officieel aangesteld als secretaris van de Kerkenraad. In deze functie is
hem ook verzocht zich verder te verdiepen
in de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de
PG Eefde. Tenslotte staat de reparatie van
de Kerkklokken gepland op 7 juli.
De andere taakgroepen hebben op de gemeenteavond van 30 mei gerapporteerd
over hun activiteiten.
Aanvullend op deze rapportage kan nog
vermeld worden dat de Taakgroep
Ontmoeting & Inspiratie in november een
dialect middag met Jan Leijenhorst organiseert. Bovendien heeft de taakgroep weer
het overzicht van de zomer kerkdiensten
samengesteld en zal dat onder de campings
en de buurgemeentes verspreiden.
De Taakgroep Pastoraat & Eredienst
heeft weer twee huiskamergesprekken gepland in oktober en november. Daarnaast
komt er in oktober een tweede themamiddag over het onderwerp ‘Voltooid Leven’
waar deze keer de nadruk ligt op het pastorale aspect.
Rik Rook, scriba

Verslag van de gemeenteavond op 30 mei 2018
Voor een dertigtal gemeenGerrie van Raamsdonk is
coördinator bij het Taalteleden opende Ymte de
coach Project Zutphen en
avond met een woord van
Lochem. Het Taalcoach prowelkom en een introductie
gebaseerd op ‘Iedereen is
ject bestaat al zo’n 12 jaar.
Welkom’ een artikel uit
‘Woord en Weg’.
Het is ooit begonnen als
Tot de pauze stond de
‘Samenspraak’ en later veravond in het teken van een
der gegaan als ‘Taalcoach
presentatie van Gerrie van
project’. Het is een project
Raamsdonk over het Taalvan Het Gilde Zutphen, een
coach project voor de ‘stavrijwilligersorganisatie die op
tushouders’.
een veelvoud van gebieden
activiteiten en cursusNa de koffie rapporteerden
sen organiseert
de verschillende taakgroe(https://gilde-zutphen.nl/).
pen over hun activiteiten van Het Taalcoach project is
de afgelopen periode en
opgezet voor hulp aan
presenteerden ze hun planvluchtelingen van buiten
nen voor het komende jaar.
Europa, die de taal
moeten leren om hier, in
een voor hen vreemde

cultuur, hun leven voort te
kunnen zetten en ook hun
‘inburgeringscursus, te voltooien.
De vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning,
de statushouders, kunnen
taalonderwijs volgen op het
ROC, het Saxion en bij verschillende particuliere initiatieven. Zij krijgen hiervoor
een lening van DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs, de-
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zelfde instantie die ook de
studiefinancieringen regelt).

Deze lening bedraagt
€ 10.000 verspreid over 3
jaar. Daarna worden zij geacht de inburgeringscursus
te kunnen halen. Lukt dat
niet dan moet de lening terugbetaald worden. Alleen in
uitzonderlijke gevallen wordt
er nog 2 jaar ontheffing gegeven. De statushouders
krijgen het geld niet zelf,
maar kunnen de declaraties
van de onderwijsinstellingen
(en boeken, reiskosten e.d.)
doorsturen, die dan weer
door DUO betaald worden.
Niet uniform is qua nationaliteit of basisopleidingen.
Sommigen hebben (nauwelijks) de lagere school afgerond, terwijl anderen een
universitaire graad hebben
maar alleen de taal niet
machtig zijn. Dit kan tot problemen leiden bij klassikaal
onderwijs.
Het taalonderwijs zelf bestaat uit 4 delen: Spreken,
Schrijven, Lezen en Luisteren. Het Taalcoach project
heeft een ondersteunende
functie en richt zich voornamelijk op het onderdeel
‘Spreken’ via (zo veel mogelijk) één op één begeleiding,
waar mogelijk bij de mensen
thuis of anders in de bibliotheek. Omdat het hier belangrijk is dat er een band
tussen coach en pupil wordt
opgebouwd richt men zich
op statushouders van boven
de 18 met (bij voorkeur) een
eigen woonruimte. Mensen
zonder verblijfsvergunning

kunnen vaak snel overgeplaatst worden en voor jongeren onder 18 zijn er speciale programma’s op de
scholen.
Er zijn momenteel ca 80
taalcoaches actief, maar er
is nog steeds ruimte voor
meer. De voorkeur gaat uit
naar vrouwen, mede gezien
de achtergrond van de statushouders en het feit dat de
begeleiding vaak bij de statushouders thuis gebeurt,
maar mannen zijn natuurlijk
ook welkom. Een Nederlandse graad is niet vereist,
maar een gedegen kennis
van de Nederlandse taal is
wel ‘handig’, vooral ook gezien de vele onregelmatigheden die de Nederlandse
taal rijk is zoals het gedichtje
hieronder ook weergeeft.

kwamen er 7 statushouder
gezinnen naar Eefde (momenteel wonen er negen
gezinnen). Na eerst de gezinnen welkom geheten te
hebben met een cadeautje
uit de Wereldwinkel zijn er
via de Diaconie ook taallessen verzorgd in de kerk van
maart tot december door
een voormalige middelbare
school/HES docent. Momenteel worden er nog privélessen gegeven aan twee dames. Dit heeft geleid tot een
behaalde inburgeringstest
en een werkervaringsplek.
Momenteel wordt er naar
een geschikte baan gezocht
voor deze persoon.

Na de presentatie worden er
verschillende vragen gesteld, die veelal gericht waren op samenwerking (en
overlap) met andere programma’s zoals bijvoorbeeld
‘Taalhuis’ (Van de Stichting
‘Lezen en Schrijven’), Stichting Vluchtelingenwerk, UAF
(Universitair Asiel Fonds) en
‘De Leestrein’. Waar mogelijk wordt er samen gewerkt,
maar de programma’s richten zich vaak op andere
doelgroepen en lang niet alle
zijn kosteloos.
Onze eigen Diaconie heeft
zich hier ook niet onbetuigd
gelaten. Begin vorig jaar

van Kerk in Actie. In Eefde
hebben we dit in januari georganiseerd i.p.v. december
omdat het in december al zo
druk was. In het totaal hebben hier een zeventigtal
mensen aan meegedaan,
waaronder tien volwassen
Syriërs en acht kinderen.
Voor volgend jaar januari
staat dit weer in de planning.
Als afsluiting van de presentatie kwam een van de statushouders, Khalid Taba,
persoonlijk vertellen van zijn
ervaringen. Deze Syrische
filmproducent/acteur woont
sinds een jaar in Nederland
en spreekt goed Nederlands.

Daarnaast heeft de Diaconie
meegedaan aan de ‘Tafel
van de Hoop’ een initiatief
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Waar hij erg te spreken is
over de Nederlanders, is hij
kritischer over het onderwijs
van het ROC. Dit is door
DUO aanbesteed en het lijkt
er bijna op dat het voornamelijk om de financiën gaat
en dat de ‘leerlingen’ van
secundair belang zijn. Er zijn
veel wisselingen bij de leraren en men houdt weinig tot
geen rekening met de eventuele wensen van de statushouders.
Zelf wil hij straks graag zijn
eigen beroep weer uitoefenen, maar hij ziet wel in dat
daar in een kleine stad als
Zutphen of Deventer weinig
mogelijkheden voor zijn en
dat hij het misschien in de
richting van Amsterdam zal
moeten zoeken.
Na de pauze kwamen de
verschillende taakgroepen
aan het woord.
De Taakgroep Pastoraat en
Eredienst

legde bij monde van Ko van
Raamsdonk uit dat er gewerkt werd met vaste en
door de Kerkenraad geaccordeerde jaarplannen,
werkplannen en begroting
die overigens voor 2018 ca
€ 1.000 bedraagt.
Het pastorale team bestaat
uit de predikant en een tiental enthousiaste gemeenteleden ondersteund door ongeveer twintig contactpersonen die ieder de contacten
onderhouden met een aantal
adressen in hun buurt. Op

deze wijze blijft er contact
binnen de buurten en kunnen de ouderlingen en de
predikant ook gewaarschuwd worden als er verdere pastorale ondersteuning
gewenst is. De contactpersonen worden toegerust op
themamiddagen waarin pastorale onderwerpen worden
besproken.
De huiskamergesprekken
zijn ook weer gestart. Het
eerste gesprek heeft al
plaatsgevonden en de twee
volgende zijn later dit jaar
gepland. Onderwerp is deze
keer ‘Heilige Strijd’ naar het
boek van prof. Beatrice de
Graaf.
Dit jaar zijn er reeds twee
themamiddagen geweest,
één met als thema ‘Discriminatie en Racisme’ met medewerking van Hink Meijer;
en één met als thema ‘Voltooid leven’ met medewerking van Ymte Groeneveld
en ds. v/d
Burg,
waarin de
nadruk lag
op het juridische
aspect. In
een tweede the-

mamiddag later
dit jaar zal
ds. Broekhuis
het pastorale
aspect van dit
onderwerp nog
nader belichten.
De verdere activiteiten blijven
natuurlijk gewoon doorlopen, zoals bijvoorbeeld: de verjaardagsfeesten voor 75+, de
Avondmaalsdiensten in Het
Spijk, het bezoek aan nieuw
ingekomenen door Lyda te

Linde (die dit werk al 12 jaar
doet en zo’n 150 mensen
welkom geheten heeft), de
activiteiten in de woonzorgcentra, de gedachteniswand
met kruisjes gemaakt door
Bertha Aalderink en de inloop ter gedachtenis aan de
overledenen op zaterdagavond voor Allerzielen.
Voor de Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
meldde Rie Roebers dat er
elke laatste maandag van de
maand een gespreksgroep
is ‘Over dat wat ons raakt’
o.l.v. Trix Drewes. Dit leidt
tot interessante gesprekken
en zal ook volgend jaar
voortgezet worden. Geïnteresseerden kunnen zich nog
melden, de contactadressen
zullen in augustus op het
‘gele inlegvel’ staan.
Joke Bouwhuis vertelde over
de andere activiteiten van
deze taakgroep zoals de
filmmiddagen waar dit keer
de films ‘Rams’ en ‘Lion’ vertoond werden en de volgende al weer gepland worden.
Na de film wordt er ruimte
gemaakt voor gesprekken
en een maaltijd, als speciale
service wordt er nu ook een
‘ophaaldienst’ aan toegevoegd.

In april zijn 11 gemeenteleden naar Amsterdam geweest en hebben daar een
rondleiding gekregen van
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een voormalige verslaafde
dakloze.
Deze interessante dag werd
verzorgd door de stichting
‘Regenboog’.
Voor de rest van het jaar
staan weer verschillende
evenementen op het programma. Noemenswaardig
zijn onder anderen een toneelvoorstelling van Kirsten
Benschop: ‘Die ik ben’, welke georganiseerd wordt in
samenwerking met Gorssel/Epse en Almen (op 25-9
in Eefde); en een dialectmiddag met Jan Leijenhorst
in november.
Naast de acties voor de statushouders, heeft Het College van Diakenen nog
meer activiteiten, meldden
Eelke Meijer en Johan Zoerink.
Met als missie: ‘Dienstbaar
zijn aan de medemens’, zijn
er veel jaarlijks terugkerende
activiteiten, waarvan er enigen de revue passeerden.
Er gaan dit jaar weer een
zestal mensen uit Eefde op
de IKA-vakanties. Toos van
’t Veld heeft hier al jaren de
coördinatie, zoals zij ook
voor de diaconie de contacten heeft met het AZCZutphen (Asiel Zoekers Centrum). Netje Roeterdink verzorgt al jaren voor de diaconie het liturgisch bloemschikken en de familie Te
Wierik coördineert twee keer
per jaar de kledingactie voor
Oost-Europa. Verder zijn er
bijdragen aan de activiteiten
rond de ISBN en de voedselbank, attenties bij dankdag en Pasen, de veertig
dagen kalender, postzegelinzameling, organisatie en
optimalisatie van de Avondmaalsvieringen, etc. etc. Bijzondere aandacht behoeft
dit jaar het ziekenhuisbezoek. Na jaren heeft Ben

Wagenvoort aangegeven helaas te moeten stoppen als
bezoeker. De diaconie beraadt zich nog over zijn opvolging, maar is Ben dankbaar voor zijn inzet. Vanuit
de gemeente komt nog een
suggestie of men eventueel
nog iets kan starten met het
inzamelen van oude printercartridges en dit zal verder
onderzocht en bekeken
worden.
De Taakgroep Kerk en
Samenleving

heeft dit jaar versterking gekregen van Hannie Doevedans. Ook hier veel jaarlijkse
activiteiten zoals de kerstmiddag, het Paasontbijt en
samen met de andere taakgroepen de startdienst. Ook
dit jaar was er weer een Valentijns activiteit. Voor ‘Het
Kopje Thee met Liefde’ waren twee koren uitgenodigd
en trok een honderdtal mensen. Ook volgend jaar staat
Valentijnsdag alweer omcirkeld in de agenda. Daarnaast heeft de Taakgroep
het plan opgevat om, hopelijk in samenwerking met
Gorssel/Epse op Palmpasen
een koor uit te nodigen dat
de Marcuspassie komt opvoeren. Meer informatie
volgt in het najaar. Tenslotte
blijft het contact met de
scholen extra aandacht vragen. Er is, vooral vanuit de
Bargeweide, wel interesse,

maar nog niet veel beweging.
Als laatste ‘taakgroep’ kwam
onze voorzitter aan het
woord namens de Kerkenraad. Hij kon melden dat het
overleg met de PG Gorssel/Epse nu officieel gestart
was met een gezamenlijke
bijeenkomst van de beide
kerkenraden op 22 mei. Volgens het principe van de
‘Waarderende Gemeenteopbouw’ zullen we onder leiding van Janny Wiltjer de
verschillende mogelijkheden
van
sa-

menwerking bekijken. Als
kernthema is gekozen voor:
‘De Kerk als plaats voor
ontmoeting en inspiratie’.
Het is de bedoeling om vanuit de beide gemeentes te
kijken waar en hoe er samengewerkt kan worden en
op welke wijze dat vormgegeven zou moeten worden.
Er is een stuurgroep gevormd waar vanuit Eefde,
Boudewijn Drewes en Ymte
Groeneveld plaatsgenomen
hebben, om de activiteiten
verder te coördineren. Deze
stuurgroep zal ook voor de
verdere communicatie naar
de beide gemeentes zorgen.
Een ander punt dat de kerkenraad momenteel bezighoudt is de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). In het HAGEoverleg is besloten om dit
gemeenschappelijk aan te
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pakken aan de hand van
een leidraad van de PKN.
Vanuit Eefde zullen Gert Kale en Rik Rook hieraan
meewerken.
In de afsluitende rondvraag
werd er nog geïnformeerd

naar de koffieconcertcommissie.
Onze organist Nico Jansen
heeft hier het voortouw genomen en er komt een
nieuwe commissie. Nadere
gegevens zullen volgen via
het Kerkvenster.

De avond werd beëindigd
met het gezamenlijk zingen
van Lied 415.
Rik Rook

COLLEGES

Collectedoelen
1 juli Voedselbank
De voedselbank stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op
en verricht de werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling
hulpbetoon, solidariteit en het tegengaan van verspilling.
De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties (kerken, serviceclubs, particuliere stichtingen met
sociale doelstellingen e.d.). De Voedselbank verstrekt aan zowel vrijwilligers als bestuur geen enkele beloning, alles is gebaseerd op uitsluitend vrijwilligerswerk.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL91 INGB 0001 2689 99 t.n.v. Stichting Voedselbank
Zutphen ‘De Eetketen’.
8 juli Dorcas
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe
armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd 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 samen met plaatselijke partnerorganisaties actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg, noodhulp en wederopbouw.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas o.v.v. noodhulp of ontwikkelingshulp.
15 juli Holland Building Nepal
Nepal is een arm land. De regering doet niets voor mensen met een handicap of beperking.
De ouders van deze kinderen staan er alleen voor. En daar komt nog iets bij. Mensen in Nepal
geloven dat een beperking of handicap een straf is van de goden. Geboren worden met een
beperking is in Nepal een taboe. Dus als er in een gezin een kindje geboren wordt met een
beperking, bijvoorbeeld een hersenbeschadiging, weten de ouders niet wat ze met hun baby
aan moeten. Ze schamen zich zo dat ze bang worden en soms heel gekke dingen doen.
Het Holland Building is gelegen vlak buiten de hoofdstad Kathmandu. Het is een prachtig gebouw. Er lopen daar veel aardige, enthousiaste mensen rond. En de kinderen leren om zo
zelfstandig mogelijk te functioneren. Er is geen sprake van een taboe. Er zijn daar vooral vrolijke kinderen en ouders die van hun kinderen houden.
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL03 INGB 0005 1980 99 t.n.v. Stichting Holland Building Nepal.

15
22 juli Stichting Hulp Letland
Tijdens een reis door de Baltische staten werd de familie Mandersloot
uit Gorssel geconfronteerd met de slechte levensomstandigheden
van een groot deel van de bevolking. De behoefte ontstond hulp te
bieden aan de allerarmsten (ouderen, werklozen, arme en gebroken
gezinnen), in de vorm van ondersteuning met de eerste levensbehoeften. Dit gebeurt met hulp van de diaconie van de EvangelischLutherse Martin Lutherkerk in Saldus (Letland). De hulp startte in september 1998 en in 1999 werd de Stichting Hulp Letland opgericht.
De hulp wordt momenteel geleidelijk afgebouwd, omdat de inkomsten
de laatste jaren teruglopen. Er gaat een vast bedrag per maand naar de diaconie
van de Lutherkerk en er zijn kledingtransporten die vanuit hier betaald worden.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL52 INGB 0004 2930 80 t.n.v. Stichting Hulp Letland.

29 juli Artsen zonder grenzen
Artsen zonder Grenzen biedt medische hulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. Dat doen zij wereldwijd, dáár waar hulp het hardst nodig is. Met honderden uitgezonden hulpverleners en duizenden hulpverleners uit de landen zelf bieden ze directe medische
hulp aan mensen in nood: van medische basiszorg tot oorlogschirurgie en van voedingshulp
tot het verzorgen van schoon water. Onze teams strijden tegen ziekten die wereldwijd voor talloze onnodige doden zorgen, zoals aids, tuberculose, malaria en vergeten tropische ziekten
als kala-alar. Een recent voorbeeld van snelle hulp: Artsen zonder Grenzen is gestart met
vaccinaties tegen ebola in Congo. Onze medewerkers die direct met ebolapatiënten werken
zijn als eerste ingeënt. Ook mensen die in contact zijn geweest met ebolazieken krijgen een
(gratis) vaccinatie als zij dat willen. Het vaccin is nog in de testfase, maar voorlopig goedgekeurd door instanties hier en in Congo.
U kunt ook zelf een donatie overmaken op NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v. Artsen zonder
Grenzen.
5 augustus Diaconaal Quotum
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor landelijk en regionaal diaconaal kerkenwerk, zoals de landelijke diaconale dag. Daarnaast voor dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal
werk mogelijk maken zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Elk jaar worden de plaatselijke diaconieën ‘aangeslagen’ voor een vast bedrag per kerklid.
U kunt ook zelf een donatie overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde (PGE) o.v.v. Diaconaal Quotum.
12 augustus War Child
War Child’s visie: een toekomst in vrede voor alle oorlogskinderen.
Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en verlies
maken hen somber. Angstig. Agressief. Ze kunnen niet normaal kind zijn.
Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht op te groeien
in vrede. Zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. Te worden wie
ze willen zijn. Kinderen die opgroeien tot evenwichtige volwassenen, zijn later beter in staat
conflicten te voorkomen of op te lossen. Die generatie vormt de hoeksteen van een toekomst
in vrede.
Die generatie heeft vrienden nodig. War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren,
hoezeer ze ook zijn beschadigd door oorlog. Kracht om de impact van hun ervaringen te
overwinnen. Kracht om hun eigen toekomst en die van hun omgeving positief te beïnvloeden.
De programma’s van War Child helpen oorlogskinderen die kracht te ontwikkelen. Zodat ze later, ook bij mogelijk nieuwe conflicten sterker staan.
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War Child doet dat met ouders, scholen, lokale leiders. Maar vooral: met de kinderen zelf.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL56 RABO 0166 3663 66 t.n.v. War Child Nederland.
19 augustus Pasman Manege Eefde
De Pasmanmanege wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door de Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. De dagelijkse leiding van de manege ligt bij de vier instructrices. De manege stelt zich ten doel om de gehandicapte ruiters tegen een lager tarief te laten
paardrijden maar helaas wordt dat steeds moeilijker. Daarom kunnen mensen die de manege
een warm hart toedragen de manege steunen.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL14 INGB 0002 1440 50 t.n.v. Stichting Paardrijden
Gehandicapten.
26 augustus Eardrop: Wilt u een doof kind laten horen?
Stichting Eardrop is opgericht in 1983 op initiatief van een
maatschap KNO-artsen en zet zich belangeloos in voor dove
en slechthorende kinderen in Afrika. In Afrika is doofheid en
slechthorendheid bij kinderen een groot probleem. Het wordt
daar vaak niet begrepen en uitgelegd als "achterlijkheid"
waardoor de kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst beroofd worden.
KNO-artsen uit heel Nederland hebben in Kenia en Ethiopië
al duizenden dove kinderen geopereerd en ruim 500 lokale
artsen en verpleegkundigen opgeleid. Voldoening is onze
beloning, want stichting Eardrop heeft geen kantoor en geen
betaalde krachten, alleen maar vrijwilligers. Wij krijgen geen
cent subsidie en zijn dus afhankelijk van u.
Voor 11 euro kan een kind geopereerd worden! Dove kinderen hebben geen toekomst in Afrika, dus als u een doof kind wilt laten horen, dan kunt u ook
zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 03767 55 962 t.n.v. Eardrop o.v.v.
3W.

I.K.A.vakantie weken
Van 12 tot 19 mei gingen we met 5 personen uit Eefde op vakantie naar de Imminck
hoeve in Lemele. Wat hebben we weer genoten, mede door het prachtige weer
waardoor we veel buiten konden zijn.
Zaterdagmiddag vanaf half drie kwamen de
gasten binnen, veel bekende gezichten,
maar ook gasten die nog niet eerder mee
zijn geweest. Eerst maar even bij praten en
de kamer bekijken.
In deze week zitten altijd een aantal vaste
onderdelen, zoals een kennismakingsspel,
kerkdienst op zondag en vrijdag, wandelen
etc.
Zondag was het Moederdag, alle dames
kregen een mooie corsage en van de leiding van de Imminckhoeve een knuffelschaap. De mannen waren natuurlijk wel
een beetje jaloers.
Ons reisje ging dit jaar naar het Veenpark
in Barger-Compascuum. Een groep vrijwilligers was ook mee gegaan zodat iedereen
een eigen rolstoelduwer had.

In dit park was een gebouw met 150 Harmoniums, we keken onze ogen uit, wat een
grote en mooie exemplaren waren er bij.
De vrijwilligers die er rondliepen vertelden
er over en speelden wat voor ons en we
konden heerlijk mee jubelen met de muziek
van Johan de Heer. Woensdag was er een
vossenjacht, overal op het terrein hadden
de vossen zich verstopt.
s’ Avonds gingen we naar de bioscoop, (de
eetzaal is snel omgebouwd) bij de deur een
kaartje stempelen en popcorn in de pauze.
We genoten van een prachtige natuurfilm.
Na het dagje winkelen op donderdag trad
‘s avonds het koor Solis Mio voor ons op.
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Een gezellig koor uit Deventer met leuke
liedjes begeleid door Maps. Dat was een
verrassing voor de Eefdese mensen.
We hadden die dag een jarige en ook de
volgende dag en beide dames werden toegezongen. Vrijdag hebben we eerst de jarige Riek Addink wakker gezongen en kreeg
ze beschuit en thee op bed.
Riek werd natuurlijk goed in het zonnetje
gezet en kreeg bij het ontbijt een mooie
bos bloemen.
‘s Avonds de bonte avond door de vrijwilligers en natuurlijk nog even een polonaise
lopen.
Zaterdagmorgen ging iedereen tevreden
naar huis, terugkijkend op een fijne vakantieweek.

De week van 19 tot 26 mei gingen Coby en
Niels Knoot naar Doorn en ook zij genoten
van een prachtige week.
In september is er nog een week in Lemele
voor een kleinere groep, hier hoopt Jo
Veltkamp met mee te gaan.
Wilt U nog meer weten of heeft U interesse
voor een I.K.A vakantie week, vraag het de
mensen die mee zijn geweest of meld u
aan bij mij.
Toos van ’t Veld

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
1 juli:
Jeugdwerk protestantse kerk
www.protestantsekerk.nl/collecterooster
Met school naar de kerk.
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren
leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit
achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door
samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP
deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.
8 juli:
Oikocredit
15 juli:
Thema-diensten
22 juli:
Kerkelijk Quotum
29 juli:
Kerkinterieur
5 augustus: Plaatselijk Pastoraat
12 augustus: Zending – School voor dove en gehandicapte kinderen Kameroen
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen
daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in ZuidKameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals
knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bij voorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en
verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Geef in de collecte, zodat ook
dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen.
19 augustus: Plaatselijk Kerkenwerk
26 augustus: Kerkelijk Quotum
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
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TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Intercitygroep reist verder, een aanbod
Op 22 april jl. was de Intercitygroep uit Dieren en omringende plaatsen bij ons te gast.
De dienst werd bijgewoond en nabesproken in de Goedhartkamer, waarbij de
Taakgroep Pastoraat zich weer duchtig
weerde. Ko van Raamsdonk vertelde in het
kort iets over de organisatie van het pastoraat.
De catering was wederom in goede handen
van de taakgroep met daarbij hulp van enkele gemeenteleden. Heel mooi om op terug te zien. In de taakgroep bespraken we
de vraag of er mogelijk nieuwe deelnemers
uit Eefde kunnen gaan deelnemen.
Na overleg met collega Kees Bochanen,
predikant in de Protestantse Gemeente te

Dieren, die de organisatie van deze Intercitygroep behartigt wil ik doorgeven dat vanuit Eefde nieuwe deelnemers welkom zijn.
Het is een groep speciaal opgezet voor
mensen die alleen door het leven gaan, alleen-gaanden dus, en als leeftijd wordt
aangehouden: ongeveer 50 jaar en ouder.
Voorwaarde is voorts dat vanwege het
middagprogramma dat op de dienst volgt u
tot wandelen in staat bent.
Wilt u meer weten of zijn er vragen?
Neemt u dan contact met ds. Kees Bochanen
Per mail: c.bochanen@pkndieren.nl
Of telefonisch: 0570-618328/ 06-33637172
Namens de Taakgroep Pastoraat,
ds. A. Broekhuis

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie

Die Ik Ben - Inspiratietheater
Kirsten Benschop brengt inspiratietheater op het snijvlak van psychologie, filosofie en spiritualiteit. Theater over het leven zelf. Grote onderwerpen weet ze klein te maken en brengt ze in
haar voorstellingen voelbaar dichtbij. Met weinig middelen en met intens spel weet Kirsten een
sfeer op te roepen die mensen raakt, inspireert en in beweging brengt.
In 'Die Ik Ben' graaft Kirsten diep naar binnen. Met de nodige (zelf)spot duikt ze in het gangenstelsel van ons menselijk brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt.
'Die Ik Ben' is een confrontatie met het ‘dikke ik tijdperk’ waarin we geneigd zijn steeds grotere
burchten om ons heen te bouwen en waarin ‘geluk’ een doel op zich lijkt te zijn geworden. 'Die
Ik Ben' rekent af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want is het leven niet
veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient, accepteert zoals die is? En is contact niet veel wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent?
Door samenwerking tussen de taakgroepen van Eefde, Gorssel en Almen is het mogelijk geworden u dit bijzondere programma aan te bieden.
Datum:
Tijd:
Plaats:

25 september 2018.
19.30 uur.
Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, Eefde.
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DIVERSE BERICHTEN

Nieuws uit de Wereldwinkel
KOOP ’N REEP - GEEF ‘N BOOM
Barbosa, onze leverancier van Tony’s Chocolonely, houdt samen met de
Chocolonely Foundation een mooie actie met de 4 repen uit hun ‘exclusieve’ serie. Dit zijn: puur met meringue/kers, melk met popcorn/discodip, melk met coffeecrunch en wit met stracciatelli.
Als u deze repen koopt, gaat er per reep 20 cent naar een spaaractie
voor schaduwbomen voor cacaoboeren in Ivoorkust. Een van de grootste uitdagingen voor cacaoboeren is de grote droogte. Het planten van
schaduwbomen helpt om uitdrogen te voorkomen. Eén boom kost €1,00,
dus voor 5 repen geeft u al een hele boom weg! Honderd bomen zijn genoeg om een boer z’n oogst aanzienlijk te vergroten. Deze actie loopt alleen via de Wereldwinkels, tot eind augustus, en in die periode hopen we 500 boeren te kunnen helpen. Doet u
mee?
Tony’s: Crazy about chocolate, serious about people.
NIEUWE VERPAKKING
Fairtrade ORIGINAL, onze belangrijkste leverancier van levensmiddelen, komt met nieuwe verpakkingen voor het gehele assortiment.
Meer kleur en duidelijker belettering, waardoor u snel en gemakkelijk
ziet wat ze te bieden hebben.
ZELF IJSTHEE MAKEN
Thee kun je altijd drinken. Of het nu warm of koud is. Voor de zomerse dagen heeft Fairtrade
ORIGINAL vier verfrissende ijsthee variaties op papier gezet: ijsthee met ananas en gember
op basis van groene thee; ijsthee met sinaasappel en munt op basis van rooibosthee; ijsthee
rozenwater met ahornsiroop op basis van Engelse melange en ijsthee met aardbeien en tijm
op basis van earl grey. U kunt de recepten gratis ophalen in onze winkel aan de Schoolstraat
17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur.
Telefoon 518662.
Wereldwinkel, dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland
BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke kerk
Nieuwe classis van start
Classis-predikant
benoemd.
Met ingang van 1
september 2018
wordt dr. Jaap van
Beelen classispredikant van de classis
Gelderland Zuid &
Oost. Classispredikant is een nieuwe
functie binnen de
Protestantse Kerk.
Deze functie is ge-

creëerd in het kader van het proces ‘Kerk
2025’ en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen
voor deze classis – die hij in zijn huidige
functie als regionaal adviseur van de ‘oude’ classicale vergaderingen van de Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland
Zuid & Oost goed heeft leren kennen –
vanwege de kerkelijke breedte en de
mooie diversiteit in geloofsbeleving.
Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de classis Gelderland Zuid & Oost
van start gegaan.
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Er zijn nu, met de nieuwe indeling, 11
nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid & Oost er een is.
Deze classis omvat de Bommelerwaard,
de Betuwe, gebieden rondom Nijmegen en
Arnhem en de gehele Achterhoek.
Een groot gebied dus, en dan komt daar
ook nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die deel uitmaakt van
de Protestantse Kerk in Nederland behoort
ook tot deze classis.
Naast de classispredikant is er ook een
breed moderamen (dagelijks bestuur, red.)
van de nieuwe classis benoemd en zijn de
visitatoren nieuwe stijl aangewezen. Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is de concept verkiezingsregeling
voor leden van de classis vastgesteld. De
verkiezingsregeling wordt voor commentaar toegestuurd aan alle kerkenraden
binnen de classis, waarna deze tijdens de
volgende classicale vergadering op 26
september definitief zal worden vastgesteld.
Voorafgaande aan de volgende classicale
vergadering zullen de kerkenraden uitgenodigd worden om kandidaten voor te
dragen voor de vacatures die in 2019 zullen ontstaan in de classicale vergadering
en de generale synode.
De classispredikant is het gezicht van de
Protestantse Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting van de
gemeenten.

De classispredikant signaleert wat er in
gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen
belemmert en wat verder kan helpen bij
het gestalte geven aan hun roeping.
Ds. Van Beelen is geen onbekende in onze gemeente. In het verleden heeft hij ons
geholpen bij de overgang naar de taakgroepen zoals wij die nu hanteren. In
maart jl. was hij aanwezig tijdens het
HAGE-overleg (tussen Harfsen, Almen,
Gorssel/Epse en Eefde) waarin hij deze
gemeenten heeft aangespoord om tot grotere samenwerking te komen.

Geslaagd?
Een felicitatie voor alle jongeren die geslaagd zijn.
En als het niet in 1x gelukt is: Succes met de herkansing!
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Een tip voor de vakantie
Heiligenbeelden Museum
Kranenburg
Thematentoonstellingen 2018:
‘Kruiswegstaties van De Liefde’ en ‘Heiligen en hun patronaten’
Het museum heeft deze zomer
als tijdelijke tentoonstelling de
bijzondere presentatie van 14
kruiswegstaties op tegeltableaus van Pierre Cuypers. Ze komen oorspronkelijk uit
de in 1990 afgebroken kerk van de H.H.
Nicolaas en Barbara uit Amsterdam, ook
wel genoemd De Liefde. Pierre Cuypers
was hiervan de architect, maar hij is ook
de architect van de kerk op de Kranenburg, en dat geeft een bijzondere dimensie
aan deze presentatie. De tableaus zijn anders tegenwoordig opgeslagen in het tegelmuseum in Otterlo.
De ‘eigen’ thematentoonstelling deze zomer is patroonheiligen van beroepsgroepen. Er zijn bijna 100 beelden opgesteld,
elk voorzien van een beschrijving waarin
in het kort wordt verteld voor welke beroepsgroepen deze als patroon functioneerden.

Vaak werd een patroonheilig gekozen als
er een verband kon worden gelegd tussen
het beroep en het levensverhaal (of de legende) van de heilige.
Het heiligenbeeldenmuseum is tot en met
woensdag 31 oktober geopend van dinsdag t/m zondag, iedere middag van 12. 00
uur tot 17.00 uur. Entree € 5,00, kinderen
t/m 12 jaar gratis. Voor groepen gids op
aanvraag. Op open monumentendag 8
september is er een verkoopdag van religieuze artikelen, beelden enz. Van 7 december t/m 6 januari is de kerk weer open
voor de kerstgroepen.
N.B. Dit jaar voor het eerst: Museumkaart
geldig! www.heiligenbeeldenmseum.nl
U vindt het museum aan de Ruurloseweg
101, 7251 LD Kranenburg (Vorden),
tel. 0575-556488.

Agenda





Woensdag 11 juli 14.00 uur, voorbereiding commissie startdienst,
Goedhartkamer
Woensdag 25 juli, verjaardagsfeest 75+ in de kerkzaal
Maandag 30 juli, 19.30 uur Startdienst voorbereiding III,
Goedhartkamer
Woensdag 29 augustus, 19.30 uur Kerkenraad, Goedhartkamer

Zomervakantie
Maps en ons jongste redactielid Luuk wensen alle lezers ook namens de
andere redactieleden een fijne zomer en goede vakantie toe.
Denkt u s.v.p. ook aan diegene die thuisblijven?
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Gedicht openluchtdienst landgoed ’t Haveke
Het vrouwtje EVEN
Er was eens een vrouwtje dat zichzelf voorbij liep
als ze ‘s morgens opstond dacht ze aan ’s middags.
Als ze ‘s middags aan tafel zat dacht ze weer aan de avond,
‘s avonds in bed lag ze te piekeren over wat er de volgende dag
allemaal op haar pad zou komen.
Op straat rende ze zo hard dat de mensen zeiden, die loopt zichzelf
nog eens voorbij.
Het vrouwtje praatte de hele dag tegen zichzelf.
Om met anderen te praten, daar nam ze gewoon de tijd niet voor.
Dat hoorde bij haar “ziekte”.
Ze zei alsmaar…. Ik moet nog EVEN…. Laat ik gauw EVEN….. ik kan nog net EVEN….
EVEN was haar stopwoordje geworden en ook haar bijnaam.
Nu was er een heel wijze dokter.
Toen hij het vrouwtje zag en haar hoorde praten
zei hij, mevrouw u bent ziek maar gelukkig weet ik wat u mankeert.
Zeg het maar eens gauw dokter, want ik moet nog vlug EVEN….
Ziet u daar heb je het weer, zei de dokter.
U bent zo haastig, u laat telkens de L liggen.
Wat laat ik liggen dokter?, vroeg ze. De L zei de dokter.
Hier hebt u mijn recept “zet de L maar eens voor EVEN”.
Goed dokter, ik zal het doen, antwoordde ze en weg was ze weer.
Maar steeds als ze de L voor EVEN probeerde te zetten schrok ze van zichzelf.
Ik moet nog L.. EVEN
, Laat ik gauw L.. EVEN,
Ik kan nog net L..EVEN
Ze plofte in een stoel en zei zacht……..
IK KAN NIET MEER EVEN….. ZO WIL IK NIET LEVEN…
Ze was zich ervan bewust geworden dat haar EVEN haar belette te LEVEN.
Vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij. Ze had rust van binnen gevonden.
En ze besloot van nu af aan met aandacht te gaan LEVEN.
Voor iedereen die gehaast door het leven gaat en ook nog van alles EVEN moet doen….

Denk aan dit vrouwtje en vind tijd en rust om te LEVEN…

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 21 augustus 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 23 augustus 2018 om 09.00 uur redactievergadering bij
Jannie Zoerink
het rooster voor Kerkvenster 2018
Inleverdatum kopij

Redactievergadering

Nietdatum

dinsdag 21 augustus 2018

donderdag 23 augustus 2018

donderdag 30 augustus 2018

dinsdag 18 september 2018

donderdag 20 september 2018

donderdag 27 september 2018

 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen

bij de redactie.

