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REKENINGNUMMERS
Ver. Protestantse Gemeente Eefde
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NL07 FVLB 0227 1487 97
Protestantse Gemeente Eefde
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NL12 RABO 0301 4160 87
Protestantse Gemeente Eefde
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Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage
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t.g.v.: altijd doel/reden vermelden:
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KERKVENSTER juni - juli 2017
Een moment voor jezelf…
Een reclameslogan bij uitstek. Door een of
ander artikel aan te schaffen wordt ons beloofd dat dit een moment van rust zal creeren en vooral dat we daar beter van zullen worden en ons gelukkiger zullen voelen.
Een illusie natuurlijk, rust krijg je niet via
een artikel, rust moet je in jezelf vinden en
daar schort het ons nu net aan. We worden geleefd door de klok en onze agenda.
We hebben 24 uur per dag toegang tot het
oneindige wereldwijde web.
Technologieën stellen ons in staat voortdurend bereikbaar te zijn. Informatie
stroomt binnen. Hoe stil te staan, hoe rust
te vinden, in de drukte van alledag?
Afgelopen maand april was de Maand van
de Filosofie en het thema dit jaar was
‘Rust’.
Dat thema is uiteraard gekozen omdat onrust een terugkerend thema is in ons jachtige bestaan. De wereld draait steeds sneller door, waarbij het gevaar op de loer ligt
dat wij ook doordraaien, met een burn-out
als gevolg.
We bevinden ons in een tijd waarin ook
veel zaken ons onrustig maken: geopolitieke omwentelingen, oorlogen die ver weg
lijken maar onze leefwereld binnendringen, economische onzekerheid, verkiezingen die geleid worden door populistische
sentimenten en populisten die aan de
macht raken. Over welk onrecht blijven we
te rustig? Waarin moeten we berusten?
Hoe bewaren we rust wanneer we ons leven niet meer kunnen overzien?
De filosofe en schrijfster Joke Hermsen
schreef het essay voor de Maand van de
Filosofie, waarin ze een pleidooi houdt
voor ‘de gezonde melancholie’.
Zelf schrijft ze hierover: “De mens is volgens Nietzsche een weemoedig wezen,
een homo melancholicus, die weet heeft
van verlies, vergankelijkheid en verlatenheid. We proberen deze weemoed om te
buigen tot hoop, tot reﬂectie of kennis,
creativiteit of dagdromen, macht of verstrooiing.
Maar wat gebeurt er als het tij ﬂink tegenzit en onze melancholie door onrust, angst
en teloorgang van idealen slechts naar de
duistere kant van het verlies getrokken
wordt? Kan zij dan nog vruchtbaar, in de
zin van creatief of hoopvol, gemaakt wor-

den? Of reageren wij dan als de zwaan
van Jan Asselijn en blazen we woedend
en bang naar eenieder die in onze buurt
komt en ons nest bedreigt?

Wat is er nodig voor deze veerkracht van
het denken, die ons dezer dagen steeds
vaker lijkt te ontbreken?”
Kortom: hoe rust te vinden?
Het kan op vele manieren en zal ook per
persoon verschillend zijn. Door even de
tijd ‘stil te zetten’, door de klok, de agenda,
de to-do lijstjes, de smartphone voor even
niet ons leven te laten bepalen. Het kan
door te wandelen of naar muziek te luisteren, door te lezen of te fietsen of zelfs te
sporten, mits daar geen extreme doelen
aan verbonden zijn. Zelfs een goede film
kan rustgevend zijn als je tenminste je
zapgedrag kan beheersen. Door ons onrustige bestaan zijn we verleerd langere
tijd geconcentreerd bezig te zijn. Boeken
worden, zo wijst een onderzoek uit, als ze
al ter hand worden genomen alleen in grote lijnen doorgebladerd en zelden uitgelezen.
Maar ook door meditatie of even niets te
doen, te dagdromen, ledigheid is niet altijd
des duivels oorkussen…
Die rust is nodig, het leegmaken van de
geest waardoor er weer ruimte komt om
creatief te zijn en kritisch te denken. Beide
zijn nodig in ons eigen leven, maar ook in
de samenleving.
Uiteindelijk gaat het er niet om wat we zijn,
hetgeen vaak door onze agenda en de
klok wordt bepaald, maar wie we zijn. En
dat heeft niets met het tellen van minuten
en seconden te maken.
De wijze Prediker zei het al, voor alles is
een tijd en ‘Beheers je rusteloosheid, want
rusteloosheid heerst in het hart van dwazen’.
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Als we naast ons werk en onze bezigheden ook regelmatig momenten van rust
kunnen inbouwen, zorgt dat voor balans in
onze geest en ons lichaam. En gaan we
ons echt beter en gelukkiger voelen. En

dat wens ik een ieder toe, af en toe zo’n
moment voor jezelf!
Ineke Huissteden
Bron: Kerkblad Ontmoeting, meinummer

Openluchtdienst in het teken van de bezongen liefde.
Een plek om lief te hebben –
dat lied van Toon Hermans inspireerde de interkerkelijke
werkgroep ter voorbereiding
van de jaarlijkse openluchtdienst in Eefde. Welke liedjes
hebben voor jullie met liefde te
maken, wierp
voorganger/zanger Daan
Bargerbos de bal in het midden van de groep.
Wat daar voor moois uit kwam
horen we op zondagmorgen 25
juni. Dan zitten de kerkelijke
protestanten van Eefde, Gorssel/Epse, Almen en Harfsen
weer als broeders en zusters
bijeen op het zomers getooide
landgoed ’t Haveke. We krijgen een uitdagend liefdesprogramma voorgeschoteld, waarbij we
niet tot louter luisteren veroordeeld zijn. Op een liefst zonovergoten gazon, omzoomd door
eeuwenoud geboomte, moet het weinig moeite kosten om Gods lof te zingen en mensenliefde te belijden. Dienstdoend dominee Daan gaat de gemeente voor, niet alleen in de overdenking van het Woord, ook in gezang. Hij zal zijn eigen liefdeslied vertolken, begeleid door
een muzikant van Soli Deo Gloria. Het orkest uit Harfsen is geroepen om de gemeente de
gehele dienst aan te blazen. Ter inspiratie.
Maar er wacht ons meer. Ook Robert ten Brink komt opdraven, de man van het tvprogramma All you need is love. Dat wil zeggen: Robert stuurt voor deze gelegenheid standin Paul Zoerink. En dan gaat er wat gebeuren met de goegemeente, aan spektakel geen gebrek. Paul zal een aantal bezoekers vragen naar hun Grote Liefde. Met een lach op de tong,
maar toch… Mogelijk dat hun bijdrage inzicht verschaft in de staat van het kerkelijke liefdesleven.
Het kan op 25 juni wel ’s een boeiende godsdienstoefening worden, die verder reikt dan lippendienst. Om half tien kunt u al op ’t Haveke inlopen, koffie drinken en sfeer proeven. We
gaan er vanuit dat het droog blijft. Zo niet dan wijken we uit naar de Ontmoetingskerk in Eefde, aanvang tien uur.
Homme Krol
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JUNI - JULI 2017

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

datum en tijd

4 juni 2017
10.00 uur

11 juni 2017
10.00 uur

18 juni 2017
10.00 uur

voorganger

Ds. A. Broekhuis

Ds. A. Broekhuis

ds. J. Ek, Brummen

bijzonderheden

Pinksteren

koffieconcert

kleur

rood

wit

wit

diaconale
collecte

Kerkopbouw in Nicaragua

Straatkinderen en hun
ouders

terugkeer asielzoekers

2e collecte

Ned. Bijbelgenootschap

Plaatselijk Pastoraat

Beeld en geluid

auto
ophaaldienst

J. Strijker
tel 514828

R. Simonis-Verhoeff
tel. 511756

H. Slurink
tel. 515446

datum en tijd

25 juni 2017
10.00 uur

voorganger

ds. D. Bargerbos

2 juli 2017
10.00 uur
ds. J .van Doorn,
IJmuiden

9 juli 2017
10.00 uur
ds. D. van Doorn,
Almen

bijzonderheden

Havekedienst

kleur

wit

wit

wit

diaconale
collecte

Havekedienst

Voedselbank Zutphen

Dorcas

2e collecte

Havekedienst

Jeugdwerk Protestantse Kerk

Oikocredit

J. Brummelman
tel. 540224

A. Kloosterboer
tel. 540204

H van ’t Veld
Tel. 540394

datum en tijd

16 juli 2017
20.00 uur

30 juli 2017
10.00 uur

voorganger

Ds. A. Broekhuis

23 juli 2017
10.00 uur
dhr. H. Brouwer,
Rouveen

bijzonderheden

Avondmaal, zittende
vorm

kleur

wit

wit

wit

diaconale
collecte

Holland Building Nepal

Stichting Letland

Artsen zonder Grenzen

2e collecte

Thema-diensten

Kerkelijk Quotum

Beeld en geluid

auto
ophaaldienst

W. Volkers
tel. 512610

E. van Zeijts
tel. 511516

T. Helden
tel. 519738

auto
ophaaldienst

Ds. A. Broekhuis

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?
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
ma. 12 juni
Pastor R. van Veen
5juni is 2e Pinksterdag
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.

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
10 juni 2017
24 juni 2017

mevrouw R. Rijk
mevrouw L. Versluis

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 juni 2017 ds. I.Builtjes-Faber
donderdag 08 juni 2017 ds. G.W. v.d. Brug
donderdag 15 juni 2017 pastor mv G. Pols
donderdag 22 juni 2017 ds. G.W .v.d. Brug
donderdag 29 juni 2017 ds. mevrouw A.J. de Hoop
donderdag 06 juli 2017
pastor mevrouw G. Pols
donderdag 13 juli 2017
pastor P. Frijters
donderdag 20 juli 2017
ds. J. van Houwelingen
donderdag 27 juli 2017
ds. J. Bruin

Radio Kerkplein
Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).
Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.
De programma’s zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl
Zondag 4 juni 2017
Gesprek van de zondag: met Gerrit Boschloo van de Harmonie Gorssel-Eefde over hun reis
naar voormalig Oost-Duitsland in het kader van de ‘500 jaar Lutherviering’
De kerkdienst komt van de. Baptistengemeente. Ds. I. Tichelaar uit Veenendaal.
Zondag 11 juni 2017
Gesprek van de zondag: met Wouter Derksen over ‘Religieuze kunst’.
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Eefde. Ds. A. Broekhuis.
Zondag 18 juni 2017
Gesprek van de zondag: met Elly Mannak over: de schippersgemeenteN in ons land en over
de grens.
De kerkdienst komt Protestantse Gemeente Warnsveld /Leesten, viering in de streektaal.
Ds. H. Hinkamp
Zondag 25 juni 2017
Gesprek van de zondag: (onder voorbehoud) met Bert Matter, oud-organist van de Walburgiskerk, die 80 jaar is geworden.
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente te Zutphen.ds. R. Heins.
Zondag 2 juli 2017
Gesprek van de zondag: met Cor van de Water van Twinkeltje (G.Doustraat) van de Evangelische Gemeente te Zutphen. De kerkdienst komt van de: RK Parochie te Ruurlo.
Zondag 9 juli 2017
Gesprek van de zondag: : (onder voorbehoud) met Christiaan te Strake over het nieuwe museum van Zutphen in het Hof van Heeckeren aan het ’s-Gravenhof.
De kerkdienst komt van het Leger des Heils te Zutphen.

5
Zondag 16 juli 2017
Kerkdienst: Christelijk Gereformeerde Kerk/Gereformeerde Kerk(vrijgemaakt)
Zondag 23 juli 2017
Gesprek van de zondag: met Ingeborg en Peter v.d. Voort van de zorgboerderij Project PI te
Zutphen.
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente te Zutphen.
Zondag 30 juli 2017
Gesprek van de zondag: met mevrouw. Duitshof, vrijwilligster bij Unicef.
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente te Eefde.
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 4 juni is de 50e Paasdag, Pinksteren. We vieren de komst van de Geest. Het is opvallend dat in de afscheidsrede van Jezus volgens het evangelie van Johannes Jezus zijn
gaan juist een voordeel noemt. Er gaat een betere tijd aanbreken nu hij er niet meer zal zijn,
want de Geest van Jezus zal veel breder aanwezig kunnen zijn dan één mens van vlees en
bloed.
De laatste tijd ben ik gefascineerd door het besef dat wij als gemeente lichaam van Christus
zijn op aarde. Dat is troostrijk: Christus leeft in ons, in de doop, al vieren wij die niet zo vaak
meer, in de viering van de Eucharistie/Maaltijd. En een opdracht: laten we dan ook proberen
te zijn wat we heten: mensen in de geest van Christus.
Een bijzondere dienst wordt het temeer nu wij afscheid gaan nemen van Wim van Helden als
cantor van onze gemeente. Wim heeft te kennen gegeven aan de Kerkenraad op deze dag
zijn cantoraat af te sluiten.
Daarmee sluit hij een indrukwekkend lange tijd af als cantor. Wim is al cantor begonnen in de
jaren 70 van de vorige eeuw in het spoor van het Liedboek voor de Kerken, dat in 1973 verscheen. Dat Liedboek vroeg, ja schreeuwde om een Cantorij vanwege de veelheid aan
nieuwe liederen die aan de vierende gemeente werd aangereikt.
Wij hebben samen al meer dan 25 jaar die diensten voorbereid waaraan de Cantorij meewerkte. Het is ook aan de verbindende kracht van Wim te danken dat de samenvoeging van
de toen nog Hervormde en Gereformeerde zo goed is verlopen. Tot op vandaag.
We konden in goede harmonie de liederen kiezen en bij meningsverschil kwamen we er
zonder noemenswaardig kleerscheuren weer uit. Ik heb altijd de liedkeuze en het taalgevoel,
de goede smaak van Wim erg gewaardeerd.
Zondag 11 juni is de zondag na Pinksteren die gewijd is aan de drie-eenheid, een liturgische
invoeging vanuit de Lutherse traditie. Deze zondag wil ik een dienst wijden aan Luther. En
dan vooral stilstaan bij de liederen die Luther heeft geschonken aan de gemeente. Want behalve theoloog was Luther ook een begenadigd musicus en tekstschrijver.
Zomerdiensten
In de zomer wil ik op verzoek in een dienst aandacht besteden aan het Hooglied, een Bijbelboek dat weinig op het leesrooster voorkomt. Hoe lezen we dit boek en wat zegt het ons over
het samenleven in liefde met elkaar?
Ook wil ik nog meer ingaan op wat Luther nu voor ogen stond met zijn Reformatie. Wat heeft
Luther ons vandaag nog te zeggen? En wat moeten we met zijn akelige uitspraken over de
Joden?
Omdat dit nummer verschijnt voor juni en juli en de zondagen nog zover weg zijn zal ik de op
de kerkbrieven in juni en juli wel nadere informatie over deze diensten verstrekken.
Dat is weer zo’n voordeel van een wekelijks kerkbrief!
ds. Arie Broekhuis
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De gemeente was bijEEN
Toos van t Veld kreeg bloemen vanwege haar lintje.

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
4 juni:
11 juni:
18 juni:
25 juni:
2 juli:
9 juli:
16 juli:
23 juli:
30 juli:

Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman
Joke Hogekamp, Klaske Santema en Hannie Doevendans
Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff.
Jannie Dijkerman en Jan en Truus Brummelman
Alie Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort
Toos van Helden, Jan Bosma en Tinie Dijkman
Hans en Toos van ’t Veld en Diny Pasman
Homme Krol, Gerrie Diepenveen en Greet Tollenaar
Jannie en Johan Zoerink en Tine Ebbekink

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

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
op de Lunette, Zutphen verblijven:
• mevrouw Th. Zuidam- van Hulsbergen( afd. De Flank)
opgenomen in het Gelre:
• T. Wilgenhof
•

•

mevrouw R. Meijerink- van Drumpt(afd. Hoornwerk
mevrouw A. Pongers, Luunhorststraat
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Overleden
Op 2 mei overleed in de
leeftijd van 96 jaar Petronella Johanna Wijcherson- van Pernis. Vele tientallen jaren maakte
zij deel uit van onze gemeente. Na het overlijden van haar man Harm
in 2015 was zelfstandig
wonen voor haar niet
meer mogelijk en verhuisde zij naar het
verpleeghuis in Cothen in de nabijheid
van de kinderen.
Vanwege de grote betrokkenheid bij onze
gemeente en ons dorp was het de wens
van de familie haar dan ook vanuit onze
gemeente te begeleiden naar haar laatste
rustplaats en in onze kerk de gedachtenisdienst te vieren.
Het werd ook een echte viering met prachtige muziek op de vleugel die door Harm
zo vaak in hun Zutphens appartement is
bespeeld en na diens overlijden aan onze
kerk werd geschonken.
Er waren vocale muziek van Annemarie
en teksten van Wicher en Marianne en de
schriftlezingen werden door de kleindochters behartigd.
Een viering waarin de hoofdtoon die van
de dankbaarheid was.
Nel was een vrouw die met een zo vriendelijke blik de ander tegemoet trad, belangstelling toonde en opgewekt onder de
mensen verkeerde.
Nog maar net in Eefde neergestreken
werden wij door Harm en Nel gastvrij onthaald op de koffie na de kerkdienst. Harm
ging na de koffie met onze dochters een
hut bouwen in een hoek van de tuin en wij
praatten gezellig verder met Nel.

Vele jaren maakte zij met Harm deel uit
van de leeskring Inspirerend geloven, later
toen ze het gesprek moeilijker kon volgen
werd zij liefdevol aan de hand genomen
door Harm die haar zo in haar waarde liet.
Groot verdriet werd hun deel toen hun
schoondochter Annemiek WijchersonDoevendans overleed, de vrouw van Wicher en moeder van Siegert en Aline en
oma van Sara, Mirthe en Jitske.
Zij leefde een leven van met anderen zijn
en meeleven en een leven van gebed. In
een hoekje van hun huis was een plaats
gemaakt voor gebed, lezen en stilte. Vele
keren is zij gast geweest in Taizé en haar
verhaal stak ook weer anderen aan.
Vanuit Dessau is ook meeleven getoond.
Emeritus predikant Justus Strümpfel sprak
in een telefoongesprek met mij in dankbare woorden over de bijdrage van Nel aan
de relatie Eefde-Dessau. Juist in de beginjaren 90 was het zo voor Dessau zo van
belang contacten te onderhouden en meeleven te ervaren van over de grens.
We stonden stil in de dienst op 8 mei bij
de woorden van hun trouwtekst: ‘wees een
voorbeeld voor de gelovigen in woord,
wandel, in liefde..’(I Timoteüs 4:12). Een
voorbeeld in liefde zijn, dat heeft zij zo met
haar leven bevestigd voor wie haar lief waren in familiekring en daarbuiten.
De begrafenis vond plaats op de Oosterbegraafplaats te Zutphen.
Correspondentieadres:
Wicher Wijcherson, Westerstraat 7, 3434
BL Nieuwegein

Op 27 april overleed
enkele dagen na haar
verjaardag op 23 april
in de leeftijd 91 jaar
Neeltje EnserinkLagendijk, Zutpenseweg 278 (Het Spijk), die
we allen kenden als Nel
Enserink.
Ze verbleef de laatste
fase van haar leven op de Lunette in Zutphen en is daar overleden. Nel heeft een

bewogen leven geleefd. In haar geboortestad Rotterdam groeide zij op, maakte het
bombardement mee op de stad op 14 mei
1940. Via de familie Enserink en haar contact met ds. Herman Ridderbos ontmoette
zij Jan Enserink en zo is zij vanuit Rotterdam in de Achterhoek gekomen. Zij was
een vrouw met humor, direct in de omgang, wat vast wel eens wennen zal zijn
geweest voor de doorgaans wat meer ingetogen Achterhoekers. Ze was heel betrokken bij de gemeente, trouw in de gang
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naar de eredienst en later vierde zij altijd
van harte het Avondmaal mee in de huiskamer van mevrouw Heslinga op het Spijk.
Verdriet is niet aan haar voorbij gegaan.
Vele jaren was er de zorg voor haar dochter Elly die in 1979 overleed na een lang
ziekbed. Dat heeft haar diep geraakt en
ook lange tijd ontregeld. Het is duidelijk
dat dit veel heeft gevraagd van haar man
en haar zoon Bert die zich ook met hun
verdriet en het gemis van Elly moesten
verhouden.
Een leven van wisselende tijden en seizoenen.
Nel was een vrouw die haar geest wilde
bezighouden. Ze bezocht met plezier de
bijeenkomsten van de vrouwenvereniging
in ons dorp, ze bewaarde teksten en gedichten in een mooi boek.

De dienst van gedachtenis was voor het
grootste gedeelte door haar zelf opgesteld. De lezingen en liederen lagen kant
en klaar.
In de dienst op 3 mei in de aula te Gorssel
spraken zoon Bert en de kleindochters
Merel en Anniek wijze en warme woorden
over respectievelijk hun moeder en oma.
We zongen dankzij de hulp van Arjan
Meijerink de liederen die haar lief waren
en lazen Psalm 23, een psalm van vertrouwen op de Ene en ook een lied waar
de weg van de mens getekend wordt en
niets wordt verbloemd. De weg gaat bij tijden door een diep dal.
Dankbaarheid om wie Nel is geweest
voerde de boventoon.
Correspondentieadres:
Fam. B. Enserink, Bastinglaan 25,
2614 GP Delft
ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 16 mei 2017
Verhuisd binnen de gemeente:
• Gaanderij 27 7211 GD: mevrouw W.J. Brummelman, naar Dr. Van der Hoevenlaan 1e,
7211 AK.
Overleden:
• Op 27 april 2017: Mevrouw N. Enserink - Langendijk, Zutphenseweg 278, 7211 EX.
• Op 2 mei 2017: Mevrouw. P.J. Wijcherson - van Pernis, woonde na verhuizing in Cothen.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
G.J. Kale
KERKENRAAD

Uit de (kleine) Kerkenraad
Uit de kerkenraadsvergadering van 10 mei
2017.
Wim van Helden treedt met Pinksteren
2017 af als dirigent van de Cantorij. Voorlopig blijft hij organist. Volgend jaar zal hij
65 jaar organist zijn, dat wil hij nog graag
meemaken.
Omdat we binnen de gemeente niemand
kunnen vinden die de notulen van de kerkenraadsvergaderingen wil en kan schrijven, zullen we een betaalde kracht inzetten.
De terugblik op de gemeenteavond op 30
maart levert positieve reacties op. Het verslag van Maps over de gemeenteavond in
Kerkvenster is zeer goed ontvangen. Er
was veel aandacht voor de activiteiten van
de Taakgroepen. Na de pauze ging het

over samengaan met Gorssel/Epse, een
proces volgens de methode ‘Waarderende
Gemeenteopbouw’.
Het Jaarverslag van ds. A. Broekhuis is
ingedeeld naar de onderdelen van het
werkterrein van de predikant. We bespraken zijn vraag: ‘wat wil de Kerkenraad
voor ondersteuning van mij als predikant
en theoloog?’ Er werd genoemd ‘verhalen
vertellen, verhalen in context plaatsen (bijvoorbeeld huiskamergesprekken)’. Arie:
wel op basis van Christelijk geloof. Ook
werd gesteld: ‘ Herders (predikanten)
moeten de gemeente toerusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van
Christus(Eph.4)’. ‘Binnen de werkgemeenschap van predikanten werken aan samenwerking. Zo mogelijk meedoen aan
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een predikantenpool (kosten worden hoger, inkomsten lopen terug), flexibel zijn.
Vragen samen delen en verantwoording
nemen. Bevorderen van saamhorigheid’.
‘Link leggen tussen verhalen van vroeger
en actualiteit. Duiding geven aan belangrijke zaken’. Pastoraat: Mensen zijn weggegleden van de Kerk, het vuur dooft
langzaam. Leren: Er kwamen slechts 2
personen af op een boekbespreking van
het nieuwste boek van Carel ter Linde.
Huiskamergesprekken en filmavonden
gaan goed.
Het verslag van de Classisvergadering op
21 april ging over de toekomstige organisatie van de kerk. De samenvatting van de
mening van de kerken in de classis Achterhoek Oost (onze classis) komt overeen
met onze reactie: Het veranderproces met
grotere classes, meer samenwerking/samengaan van (te) kleine gemeenten, een classispredikant met veel bevoegdheden verliep te snel. Het ingaan
van veranderingen is uitgesteld tot 1 mei
2018.

Overweging deelname aan ‘Kerkproeverij’
op Startzondag. Op 9 en 10 september
gaan de deuren van de kerken open voor
mensen die weinig of niet (meer) in de
kerk komen. Het is de bedoeling dat vaste
kerkgangers iemand uit hun naaste omgeving uitnodigen om eens mee naar de kerk
te gaan. Hoe vraag je iemand mee? Met
een kaart? Wat bied je als kerk aan. Wel
moeten we iets extra’s bieden. Muziek?
Thomasdienst? Besluit: Wij doen mee. Alle taakgroepen doen mee met de voorbereiding van deze startdienst. Arie doet een
voorstel voor de uitvoering van de Kerkproeverij via de mail.
Rondvraag. Rie Roebers vertelt over Wim
Lubberding en Willy Kleijn (cliënten van
GGNet) die samen verder willen. In een
huisdienst heeft de ringwisseling plaats
gevonden en heeft Arie de zegen uitgesproken. Een mooi ritueel door hen zelf bedacht.
Ymte Groeneveld, voorzitter

Wim van Helden zal op Pinksterzondag 4 juni voor de laatste keer de Cantorij dirigeren.
Naast het bespelen van het orgel nam hij ook dit deel van de muzikale begeleiding van de
gemeente op zich. In vele diensten en uitvaarten werden we geroerd door het zingen van
ons koor. De bijdrage van Wim aan de kwaliteit van onze kerkdiensten was heel groot. We
hopen dat de Cantorij onder nieuwe leiding haar belangrijke bijdrage aan de diensten van de
gemeente van de Ontmoetingskerk zal voortzetten.
Voorlopig blijft Wim als organist de gemeentezang begeleiden. De Kerkenraad is Wim erg
dankbaar voor het vele werk dat hij deed als dirigent van de Cantorij.
Ymte Groeneveld, voorzitter van de Kerkenraad.
COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
23 april
€ 111,90
30 april
€ 142,.90
30 april
€ 72,35
07 mei
€ 105,90

Europa Kinderhulp
Bolivia
Diaconie (huiskerkdienst Het Spijk
Missionair Werk en Kerkgroei
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Collectedoelen
4 juni Pinksterzending. Voorbeeld: Kerkopbouw in Nicaragua
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk. Vaak komt er maar 2 keer
per jaar een predikant langs. Lekenleiders hebben echter beperkte
kennis van de Bijbel en van theologie. Via een partner van Kerk in
Actie krijgen zij trainingen. Hierdoor zijn zij beter toegerust voor hun
taken. Ook ervaren ze dat ze niet alleen staan. Niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.
In 2017 worden er in veertig gemeenten trainingen gegeven. Een
tweedaagse studie in een dorp kost € 6,00 per persoon. De zendingscollecte van Pinksteren is bedoeld voor deze en andere zendingsactiviteiten.
U kunt zelf ook een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Pinksterzendingscollecte.
11 juni
Werelddiaconaat. Voorbeeld: Straatkinderen en hun ouders
In de Colombiaanse stad Medellin groeien duizenden kinderen op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld,
verslaving en drugsoverlast. Toekomstperspectief is er nauwelijks. Veel
kinderen leven op straat en komen in de criminaliteit terecht. De Stichting
Straatkinderen Medellin, partner van Kerk in Actie, organiseert activiteiten
voor deze kinderen. Trainingen op een voetbalschool, een muziekgroep,
een handwerkgroep en een straatkinderenkrant. Begeleiding van jongeren die een opleiding volgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook
lessen volgen op school en zich goed gedragen. In 2017 wil de stichting
450 kinderen helpen.
U kunt zelf ook een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat juni.
18 juni

Binnenlands Diaconaat. Voorbeeld: terugkeer asielzoekers
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn dreigen op straat te komen
staan. Ze hebben geen recht meer voor voorzieningen in Nederland. Voor hen is er het transithuis van INLIA, partner van Kerk in
Actie. Hier kunnen ze terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen
in hun land van herkomst, voorbereidingen te treffen voor huisvesting, werk, gezondheidszorg en scholing. INLIA biedt waar nodig
praktische, juridische en financiële ondersteuning. Dit kost veel
geld. Ook adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeproduceerde asielzoekers het best kunnen helpen. De collecte is bestemd voor het
Transithuis van INLIA (€ € 30 000) en andere diaconale projecten
van Kerk in Actie.
U kunt zelf ook een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Binnenlands diaconaat juni.
25 juni
Havekedienst
De opbrengst van de collecten wordt gebruikt voor het betalen van de kosten van deze bijzondere dienst.
2 juli
Voedselbank Zutphen
De Diaconie in Eefde steunt de voedselbank in Zutphen. Johan Zoerink is onze contactpersoon.
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.

11
De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de
inzet van onbetaalde vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven
en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties, zoals kerken.
In 2005 in Zutphen begonnen met 20 pakketten, bedient deze Voedselbank in 2017 zo’n 500 mensen, waaronder 200 kinderen.
Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke ondersteuning, maar
meestal kan de duur niet van te voren worden vastgesteld, dat hangt
af van de situatie van de aanvrager. Elke 3 tot 6 maanden wordt dat
opnieuw bekeken. Maximum duur is 3 jaar.
Om vast te stellen wie in aanmerking komt, zijn door de Stichting
Voedselbank Nederland een aantal criteria vastgesteld. Uitgangspunt
is het maandelijkse bedrag dat overblijft als leefgeld na aftrek van
vaste lasten. Per 1 januari 2017 zijn die bedragen: basisbedrag per huishouden per maand €
120 + € 80 per persoon. Per huishouden wordt slechts 1 pakket verstrekt, de grootte varieert
met het aantal inwonende gezinsleden.
De Voedselbank Zutphen is een ANBI gecertificeerde instelling.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL91 INGB 0001 4689 99 t.n.v. Stichting Voedselbank
Zutphen ‘De Eetketen’ of via de eigen Diaconie (NL79 RABO 0322 3006 30) o.v.v. collecte
Voedselbank.
9 juli
Dorcas
Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor duurzame ontwikkeling, sociale
hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te
vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dit doen we door hen in
staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te
vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. We
steunen de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
Dorcas werkt al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het MiddenOosten en Afrika. Dorcas heeft 168 projecten in 18 landen. Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL91 INGB 0001 4689 99 t.n.v. Dorcas Nederland of
via de eigen Diaconie (NL 79 RABO 0322 3006 30) o.v.v. collecte Dorcas.
16 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 NL03 INGB 0005 1980 99 t.n.v. Stichting Holland
Building Nepal.
23 juli
Stichting Letland
In de gemeente Lochem zijn diverse fondsen actief op het gebied van sociaalmaatschappelijke dienstverlening. Eén van die fondsen is de Stichting Hulp Letland, die hulp
verleent aan mensen die dat nodig hebben in Saldus (Letland) en omgeving. 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 gebeurde met hulp van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Martin Lutherkerk in Saldus (Letland). De hulp startte in
september 1998 en in 1999 werd de Stichting Hulp Letland opgericht.
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Hoewel Letland nog steeds vooruitgaat, blijven toch veel mensen verstoken van sociale zorg.
Hulp blijft de komende jaren geboden. De stichting legt de verantwoordelijkheid daarbij
steeds meer bij de mensen in Saldus.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL52 INGB 0004 2930 80 t.n.v. Stichting Hulp Letland.
30 juli
Artsen zonder Grenzen
Eigen hulpverleners bieden zelf hulp ter plaatse. Zij geven
hulp overal ter wereld aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging. De hulpverleners zetten zich elke dag keihard in om
wereldwijd medische zorg te geven aan mensen die dit het
hardst nodig hebben. Aan mensen die vastzitten in het
kruisvuur van strijdende partijen. Aan vluchtelingen die alles
kwijt zijn. Aan zieken die geen toegang hebben tot levensreddende medicijnen. Daar waar mensen anders geen medische zorg krijgen, komen zij in
actie.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam.

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
4 juni:
Ned. Bijbelgenootschap
11 juni:
Plaatselijk Pastoraat
18 juni:
Beeld en geluid
25 juni:
Havekedienst
2 juli:
Jeugdwerk Protestantse Kerk
Geen afscheidsfeestjes meer
Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst
spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap
nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze … afscheid nemen. Voor je het weet markeert dit
feestelijke moment opeens het grote gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn als
we je nog eens zien’. In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% van
de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes
meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk maken!
9 juli:
Oikocredit
16 juli:
Thema-diensten
23 juli
Kerkelijk Quotum
30 juli:
Beeld en geluid
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

TAAKGROEPEN

Diaconie
Er zijn op dit moment 7 statushouders(migranten) gezinnen in Eefde. De Diaconie heeft als
blijk van welkom een attentie van de Wereldwinkel aan deze gezinnen aangeboden en hen
van harte welkom geheten. Het is onze intentie dat de nieuwe dorpsbewoners zich snel thuis
voelen in Eefde en dat het inburgeringsproces goed verloopt. Hierbij wordt hulp in de vorm
van extra taallessen geboden. Op 5 april 2017 heeft er een kennismakingsmiddag plaats gevonden tussen de migranten, de docent en de Diaconie. Er is afgesproken dat de heer H.
Dijksma (docent talen in ruste) Nederlandse steunlessen zal geven. Wij zijn hiermee gestart
op 22 april 2017 in de Goedhartkamer van de Ontmoetingskerk. In de ochtend wordt les gegeven aan plm. 6 volwassenen en ‘s middags aan plm. drie kinderen.
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Aan deze extra lessen zijn geen kosten verbonden. Wij zijn met frisse moed gestart. Deze
lessen zijn hard nodig, omdat veel migranten niet slagen voor de inburgeringstoets. Met deze
extra lessen hopen wij te bereiken dat de inburgering sneller en beter plaats kan vinden, mede door contacten met mensen uit Eefde en omgeving. De Diaconie is dankbaar dat er gebruik gemaakt mag worden van de Goedhartkamer. Zo draagt de Ontmoetingskerk haar
steentje bij, is de kerk dienstbaar aan de samenleving. Een teken van hoop.
Eelke Meijer

Werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau
Gabriele Fleischmann stelt zich voor
Onze partnergemeente St.Georg in Dessau heeft mevrouw Gabriele Fleischmann aangewezen als contactpersoon met de Ontmoetingskerk in Eefde. Tijdens de gemeenschappelijke
partnerschap kerkdienst op 30 april j.l. had zij zich willen voorstellen aan de gemeente van
de Ontmoetingskerk. Helaas moest de Skype verbinding met Dessau voortijdig worden afgebroken. Gelukkig heeft zij mij haar tekst met foto toegezonden voor publicatie in Kerkvenster.
Het zou fijn zijn als u haar uitgestoken hand wilt pakken door een emailberichtje terug te
zenden.
Ko van Raamsdonk
Geliefde broeders en zusters van de Ontmoetingskerk Eefde, mijn naam is Gabriele Fleischmann.
Sinds kort ben ik in de St.Georg Gemeinde in
Dessau verantwoordelijk voor het contact met onze partnergemeente de Ontmoetingskerk in Eefde.
Ik stel mij in het kort voor: Ik ben geboren in 1960
en woon sinds 1972 in Dessau. Als ambulant verpleegkundige werk ik bij een poliklinische dienst in
Dessau. Ik bezoek onze patiënten thuis, waarbij de
meeste senioren vaak geen familiebanden meer
hebben. In mijn werk is empathie met deze mensen van belang, waarbij mijn christelijk geloof een
belangrijke steun voor mij is.
Sinds 2008 ben ik op eigen initiatief lid geworden
van de evangelische kerkgemeente St.Georg in Dessau. Na een zeer interessante bijbelstudie en gesprekken met Pastor Günther en mijn op dat moment toekomstige echtgenoot Jörg
Fleischmann ben ik op 10 april 2009 gedoopt in deze kerk.
In deze tijd, waarin politiek ons denken en voelen beïnvloedt, is het van groot belang om elkaar als Christen te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Dus ik verheug mij op een levendige actieve uitwisseling tussen onze beide kerkgemeenschappen.
Met vriendelijke groet,
Gabriele Fleischmann
gabriele.fleischmann@gmx.de
DIVERSE BERICHTEN

Nieuws uit de Wereldwinkel
In de komende maanden gaan we de winkel een opknapbeurt geven. Nieuwe, frisse kleuren en een andere indeling. Volgens de
richtlijnen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, die
adviseren alle aangesloten winkels op verzoek. Er is al een aantal
winkels in het land onder handen genomen en het resultaat mag
er zijn.
Wij hebben ervoor gekozen om de opfrisbeurt geleidelijk aan uit te
voeren. Het meeste gebeurt op de maandag, waarop we toch al
gesloten zijn.
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Dat betekent wel een langere periode waarin het soms wat rommelig zal zijn, maar: ‘wie
mooi wil zijn, moet pijn lijden’. Gelukkig hebben we de hulp toegezegd gekregen van een
aantal echtgenoten van onze verkoopsters, die allen van aanpakken weten en we hebben er
dan ook alle vertrouwen in dat het vlot kan verlopen.
Voor u geldt: de verkoop gaat gewoon door. Met als extra aantrekkelijk kantje dat er regelmatig producten met korting zullen worden aangeboden. Want ook het assortiment zal worden aangepast aan nieuwe wensen van onze klanten en dat betekent eerst ruimte creëren.
Laat u die kans niet ontgaan en kom wat vaker langs om te kijken wat we in de aanbieding
hebben.
Een extra reden om langs te komen in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dinsdag
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Tel. 0575-518662.
Vacature Muzikaal Jeugdleider.
“De Harmonie” Gorssel Eefde zoekt een geïnspireerd jeugdleider. De Harmonie is een brede
vereniging met zo’n 60 leden die graag op een ontspannen wijze goede gevarieerde muziek
maken. De verbinding met de samenleving is erg belangrijk, daarom zoekt de vereniging iemand die aan de slag gaat om een brug te slaan tussen de jeugd van onze samenleving en
“de Harmonie.”
Onze functie eisen:
Je hebt een muzikale opleiding gevolgd om muziekles te geven aan klassen.
Je hebt geduld en plezier in het werken met startende muzikanten.
Je bent enthousiasmerend en inspirerend.
Je hebt affiniteit met pop/jazz en HaFa muziek.
Je vindt het leuk om te arrangeren voor startende muzikanten.
Je hebt goede organisatorische en communicatieve competenties.
De betrekkingsomvang is ongeveer een dagdeel in de week. Over exacte dagen en tijden is
overleg mogelijk. Salaris in overleg.
Dirk Jan van Meggelen
ACTIVITEITEN

Koffieconcert
Het laatste koffieconcert van het lopende seizoen
wordt op 11 juni een bijzondere aflevering. Concertgangers kunnen komen luisteren naar een instrument dat maar zelden te horen is in de kerk
namelijk een harp. Uitvoerend muzikante is Regina Ederveen die haar opleiding genoot aan het
conservatorium in Utrecht. Sindsdien geeft ze als
professional met regelmaat concerten in kerken
en verleent medewerking aan tv-programma’s.
Haar repertoire is in sterke mate geënt op bijbelse
verhalen. Zo verzorgt ze concerten met geestelijke
muziek onder de noemer “Hymns on harp” en
speelt ze liederen rondom de bijbelse figuur David. Bovendien treedt ze regelmatig op met Joodse muziek met de titel “Ashira Lo”. Wat het in Eefde gaat worden leest u te zijner tijd in de lokale
pers. Zoals gebruikelijk is er ook op 11 juni om
kwart over elf koffie, waarna het bijzondere concert om half twaalf begint. Ook nu weer geldt dat
uw bijdrage bij de uitgang dankbaar gebruikt wordt
voor de in stand houding van de concertserie
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Dan kijken we ook nog even terug naar het concert in mei dat voor de eerste keer verzorgd
werd door het vocaal kwartet Sotto Voce dat een haarzuiver a capella programma wist te
presenteren. Alle lof voor deze niet eenvoudige klus
En dan tenslotte het volgende concert, dat overigens niet morgen of overmorgen te horen is:
Op 8 oktober wordt het volgende seizoen traditioneel geopend door het mannenkoor IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap, waarover u eind september meer te lezen krijgt. Rest de organisatie slechts om u een mooie lange zomer toe te wensen!.
Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée
Agenda
•

Dinsdag 13 juni – 19.30 uur Kleine kerkenraad

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 18 juli 2017 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511989).
• Donderdag 20 juli om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink

Belangrijke data voor Kerkvenster
inleverdatum
vergaderdatum
niet datum
Dit Kerkvenster valt uit
I.v.m. vakantieperiode
Dinsdag 18 juli
Donderdag 20 juli
Donderdag 27 juli
Dinsdag 22 augustus
Donderdag 24 augustus
Donderdag 31 augustus
Dinsdag 19 september
Donderdag 21 september
Donderdag 28 september
Dinsdag 17 oktober
Donderdag 19 oktober
Donderdag 26 oktober
Dinsdag 21 november
Donderdag 23 november
Donderdag 30 november
Dinsdag
12
december
Donderdag
14
december
Donderdag
• Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels.
Deze zijn21opdecember
te vragen
Dinsdag
16
januari
2018
Donderdag
18
januari
2018
Donderdag
25
januari
2018
bij de redactie.

De redactie van Kerkvenster wenst u een fijne zomer
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