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KERKVENSTER maart 2017   

 

Kerk en democratie 
Deze maand is er de verkiezing van een 
nieuwe Tweede Kamer. De vermaarde 
journalist Willem Breedveld(1945-2010) 
die jaren voor dagblad Trouw de vader-
landse politiek  beschouwde, vond het 
stemrecht zo bijzonder dat je op de dag 
van de verkiezingen er gerust gebak voor 
in huis kon halen. Verkiezingen zijn een 
feest, zo tekende hij meer dan eens op in 
zijn columns . 
Hopelijk bent u nog niet moe van de de-
batten (er is zelfs voor de kleine partijen 
ook een ‘smurfendebat’), peilingen, en de 
stemwijzer die de twijfelaar wil helpen of 
juist degene die geen enkele twijfel kent in 
zijn keuze wil bevestigen. 
Heeft de kerk een geluid af te geven bij 
verkiezingen? De tijd ligt gelukkig achter 
ons dat de beminde gelovigen vanaf de 
kansel of uit het kerk- of parochieblad een 
stemadvies mee kregen. Partijpolitieke re-
clame maken is uit den boze en doet geen 
recht aan de mondigheid van gemeentele-
den. 
Toch is er gezien de ontwikkelingen in Eu-
ropa en in eigen land voor mij reden de 
gezonde terughoudendheid te laten varen. 
De kerk is geen plaats voor partijpolitieke 
schermutselingen en debatten, zeker niet 
in de  
liturgie. De kerk dient zich wel met alle 
kracht in te zetten voor het behoud van de 
democratie. Dat is momenteel beslist no-
dig. 
 
Wat is democratie? 

Democratie houdt in dat er een scheiding 
is van drie machten:  

 de wetgevende macht (regering en de 
beide Kamers),  

 de uitvoerende macht (regering)   

 de rechterlijke macht. 
In dit bestel dat in principe teruggaat op de 
democratie zoals die in de Griekse oud-
heid werd bedacht, is macht dus altijd ge-
controleerde macht. Deze manier van sa-
menleven kan alleen bestaan, wanneer de 
drie machten t.a.v. elkaar hun eigen plaats 
voluit willen erkennen.  
 
 
 
 

Nog twee opmerkingen: 

1. Democratie is niet dat de meerderheid, 
de grootste partij bijvoorbeeld, automa-
tisch ook deel uit zou moeten maken 
van de uitvoerende macht, zoals vaak 
genoeg gebleken is in onze parlemen-
taire  geschiedenis (bijvoorbeeld in 
1977). 

2. Het is heel ernstig, als de onafhanke-
lijkheid van de rechterlijke macht wordt 
betwist. Een recent voorbeeld zijn de 
bedenkelijke uitspraken van president 
D. Trump  van de V.S. en van Geert 
Wilders in ons land over rechters. Het 
recht wordt uitgehold, wanneer de uit-
voerende macht een al te lange en 
eenzijdige arm heeft bij de benoeming  
en het ontslag van rechters, zoals we 
in Turkije kunnen waarnemen. Dat is 
fnuikend voor de onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht en tast de funda-
menten van onze rechtsstaat aan.  

 
De stem van de kerk 

Ik maak een sprong. 
De kerk moet de wacht houden bij de de-
mocratie, want die vraagt om onderhoud 
en is allesbehalve een vanzelfsprekend-
heid. Dat betekent dat er NEE gezegd 
moet worden, wanneer partijen een heilig 
boek willen verbieden, of dat nu de Bijbel, 
Koran of Thora is, en gelovigen van welke 
traditie ook hun vrijheid van gods-
dienst(oefening) willen afnemen.   
Deze partijen komen dus ook niet in aan-
merking voor een plaats in de uitvoerende 
macht, omdat zij mensen uitsluiten of als 
tweederangs beschouwen vanwege hun 
geloof of overtuiging. 
De bijbel leert ons dat macht altijd gepaard 
moet gaan met controle of beter een te-
genstem. In de beide Koningen- en Samu-
elboeken treden ze dan ook op, de profe-
ten die met gevaar voor eigen leven de ko-
ning weerstaan en de leugen ontmaske-
ren. De profeet is het geweten van de na-
tie en herinnert de koning  en het volk aan 
het visioen van vrede en recht. Niet voor 
niets gaat Samuël pas na indringende en 
na al gauw blijkt vergeefse -waarschuwin-
gen over tot de instelling van het koning-
schap van Saul (I Koningen 8). 
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En wij? Laten we in gesprek met wie totaal 
anders denkt en kiest vragen stellen en 
horen wat iemand beweegt. We bevinden 
ons dan op een ander niveau dan dat van 
de politieke arena, waar andere regels gel-
den. We komen met elkaar verder in de di-
aloog, hoe moeizaam deze ook kan zijn.  

In het besef dat geen mens zonder blinde 
vlekken is. 
Enne: geniet van uw gebak op woensdag 
15 maart of niet (het is vastentijd ten 
slotte..) 

ds. Arie Broekhuis 

 

datum en tijd 
26 februari 2017 
10.00 uur 

5 maart 2017 
10.00 uur 

12 maart 2077 
10.00 uur 

voorganger J. Leijenhorst, Barchem ds. A. Broekhuis  ds. A. Broekhuis  

bijzonderheden 
Dienst in het dialect 
Liemers en Achterhoek  

Veertigdagentijd 1 
Avondmaal (zittende 
vorm) 

Veertigdagentijd 2 
Biddag voor gewas en 
arbeid 

kleur groen paars paars 

diaconale  
collecte 

Hart voor Kinderen 
Binnenlands Diaconaat: 
Steun Kinderen in De 
Glind 

Voorjaarszending: 
Steun gezinnen in Gua-
temala 

2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk Beeld en Geluid  Kerkelijk Quotum 

auto  
ophaaldienst 

T. van Helden 
Tel. 519738 

A. Aalderink 
Tel. 514151 

H.J. Zoerink 
Tel. 06-53143179/ 
511989 

 
 

datum en tijd 
19 maart 2017 
10.00 uur 

26 maart 2017 
10.00 uur 

 

voorganger ds. A. Broekhuis  ds. A. Broekhuis   

bijzonderheden Veertigdagentijd 3 Veertigdagentijd 4  

kleur paars paars  

diaconale  
collecte 

Werelddiaconaat: Steun 
ouderen in Moldavië 

Binnenlands Diaconaat: 
Steun mensen in de 
knel in Nederland 

 

2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk Werkgroep Dessau  

auto  
ophaaldienst 

J.L. Bosma 
Tel. 06-44500157 

J. Strijker 
Tel. 514828 

 

 
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 
uur op zaterdag. 
 
kinderoppas 

Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerk-
dienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster? 

 

 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                                               MAART 2017 
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Dienst in Het Spijk  
Maandag  6 maart  ds. G.W. van der Brug 
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we geza-
menlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,  
waarbij iedereen welkom is. 
 

Diensten in De Borkel  
Zaterdag 11 maart 2017  mevrouw. R. Rijk 
Zaterdag 25 maart 2017  ds. A. Broekhuis 

 
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  02 maart 2017 ds. G.W. v.d. Brug 
donderdag  09 maart 2017 ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 
donderdag  16 maart 2017 ds. D. van Alphen-Ubbens 
donderdag  23 maart 2017 ds. W.de Bruin 
donderdag  30 maart 2017 ds. G.W .v.d. Brug 

 
Radio Kerkplein  
Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz). 
Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Ro-
tondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier. 
De programma’s zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl  
Zondag 5 maart 2017 
Gesprek van de zondag: met  een vrijwillig(st)er van het Hospice te Zutphen in de serie 
“Waar zouden we blijven zonder vrijwilligers?”. 
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Warsveld/Leesten; ds. L. Burger. 
Zondag 12 maart 2017 
Gesprek van de zondag: met Wim Laurensse in de serie “Waar zouden we blijven zonder 
vrijwilligers?”. 
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Eefde; ds. A. Broekhuis. 
Zondag 19 maart 2017 
Gesprek van de zondag: met Harry Borninkhof in de serie “Waar zouden we blijven zonder 
vrijwilligers?”. 
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente te Zutphen; ds. I. Pijpers. 
Zondag 26 maart 2017 
Gesprek van de zondag: met Marieke Wijers  in de serie “Waar zouden we blijven zonder 
vrijwilligers?”. 
De kerkdienst komt van de R.K. Parochie Joppe. 
 

500 jaar Reformatie in Zutphen en Warnsveld 
19 maart: Cantatedienst 

Bach schreef in de periode dat hij cantor was van de Thomaskerk in Leipzig wekelijks een 
cantate voor de zondagse eredienst. Naast de verkondiging was de cantate een muzikale 
vorm om het thema van de zondag te verdiepen. De cantate bestaat meestal uit een recita-
tief, een of meer aria’s en wordt meestal afgesloten met een koraal dat door iedereen is mee 
te zingen. Deze vorm is in de tijd van Bach kenmerkend geworden voor de Lutherse ere-
dienst en wordt nu in Warnsveld opgepakt in deze cantatedienst. 
U bent welkom om 10 uur in de Martinuskerk, Kerkplein 1, Warnsveld. 
 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

http://www.b-fm.nl/
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Bij de diensten 
Zondag 5 maart is het de 1e zondag in de Veertigdagentijd. Naast het verhaal van Jezus’ 
verzoeking in de woestijn lezen we de Psalm die in het bewuste evangeliegedeelte geciteerd 
wordt: Psalm 91. Deze Psalm gewaagt van Gods bescherming in de gevaren van het leven 
en van engelen die ons omgeven.  
Dat laat zich goed verbinden met de opening van de expositie “Kleden met een verhaal “ met 
werk van Marie-José Rietbergen. Fijn dat zij die morgen in ons midden zal zijn. 
We vieren de dienst van Schrift en Tafel en vieren dat in alle gebrokenheid die het leven kan 
brengen we wel stappen  kunnen zetten om te delen, om te luisteren, om elkaar niet te laten 
vallen.  
In de veertigdagentijd lezen we passages uit de diverse evangeliën. 
Zondag 12 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. De Raad van Kerken vraagt op deze 
zondag aandacht voor het thema “Arbeid en Zorg”. De overheid trekt zich terug en vraagt 
meer eigen verantwoordelijkheid van de burgers zelf in de zorg voor jonge kinderen en oude 
ouders (die zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen om de kosten te drukken in de ge-
zondheidszorg). Daarnaast wordt iedereen gestimuleerd betaalde arbeid te zoeken en moe-
ten bovendien oudere werknemers langer doorwerken. Blijft er wel tijd en energie over voor 
de zorgtaken? Welke grenzen zijn er aan het zorgen en hoe bewaar je een gezonde balans 
van werken, zorgen en rust en bezinning, ontspanning?  
Zondag 26 maart werkt de Cantorij mee aan de dienst. 

ds. Arie Broekhuis 
Huispaaskaarsen - Herinnering 

Onlangs heb ik weer een brochure ontvangen van de Ver. Ned. Kaarsenfabrieken met daarin 
een aanbod van Paaskaarsen en Huispaarskaarsen en andere devotionalia. 
Vorig jaar had ik één bestelling vanuit de gemeente en één van mij zelf. 
Om die reden hang ik niet het mega bestelformulier op in de hal van de kerk, omdat dat zo-
veel ruimte inneemt. 
Wie belangstelling heeft voor een huispaaskaars kan dat bij mij aangeven of wie een bestel-
ling overweegt kan dat mij laten weten, dan maken we een afspraak om de brochure in te 
zien. 
De VNK biedt dit jaar – Reformatie 500 jaar – zelfs ook Lutherkaarsen aan. 
De Huispaaskaarsen variëren in prijs  van € 13,95-€ 19,95-€ 25,95 -€ 32,95-€ 56,94. 
Graag hoor ik van u vóór 10 maart. 

ds. Arie Broekhuis 
 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
05 maart: Homme Krol, Gerrie Diepenveen en Greet Tollenaar. 
12 maart: Jannie en Johan Zoerink en Tine Ebbekink. 
19 maart: Jannie Dijkerman, Jan en Truus Brummelman. 
26 maart: Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman. 
02 april: Joke Hogekamp, Klaske Santema 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. 

Greet Tollenaar, tel. 540861 
 
 
 
 
 
 

 

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

 De heer R. Siersema, Korenbloemweg 
Op de Lunette- afd. Hofpoort- verblijft   

 mevrouw A. van Zeijts-Muilerman, De Borkel, Gorssel 
 

Thuis 
Weer thuis na verblijf in het Gelreziekenhuis en Isala te Zwolle: 

 mevrouw R. Roebers-Zwiers, Spoorhof 
Weer thuis na verblijf in het Gelre: 

 mevrouw G. Haveman, Yserenstraat 

 mevrouw J. Vreeman, De Borkel, Gorssel 
 

Overleden 
Op 20 januari overleed naar de woorden van de familie ‘geheel onverwacht en veel te vroeg’  
Hendrika Aalpol - de Vries, Reeverdijk 5A. In een oogwenk werden Herman en kinderen 
Detty en René en kleinzoon Jesse en zus Cobi bepaald bij de zo dunne grens tussen leven 
en dood, nu hun Riekie uit hun midden wegviel. 
Verslagenheid en verbijstering bij dit zo harde feit. Verdriet om wat voorbij is. 
In de dienst op 26 januari in onze kerk, voorafgaand aan de crematie, hebben we in de ge-
dachtenis van Riekie benoemd wat kostbaar in haar was en wat er door haar gegeven is aan 
liefde en zorgzaamheid en herinneringen die blijven. 
Riekie was een vrouw die leefde met en voor haar gezin en de contacten trouw onderhield. 
Ze kon direct zijn en gaf aan hoe zij over de dingen dacht.  
Ze hield van lezen en handwerken en ze bezat een groot hart en vond gastvrijheid belangrijk 
die zij met haar Herman in praktijk bracht. 
Voor de familie is haar einde een verdriet waarbij ook het verdriet om de zo plotselinge dood 
van zus Hiltje enkele maanden geleden weer zo meekwam. 
In de gedachtenisdienst lazen we Psalm 23 en uit de 1e Brief van Johannes. Waar vinden wij 
God? Juist op de bodem van ons bestaan? Antwoorden zijn er niet op de vraag : Waarom 
toch? De apostel zegt wel: ‘Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons 
ten volle werkelijkheid geworden’.  
Correspondentieadres: 
H. Aalpol, Reeverdijk 5A, 7211 LW Eefde 

ds. Arie Broekhuis 

Komen en gaan – mutaties  t/m 12 februari 2017 
Verhuisd: 

 Almenseweg 6, 7211 ME: mevrouw A. Genovese, naar Apeldoorn.  

 Rustoordlaan 8, 7211 AX: mevrouw E.B.J. van den Akker-Teune, naar Bathmen.  

 Zutphenseweg , 7211 EX: Mevrouw H.G. Hermans-Groenouwe, naar Coehoornsingel 3, 
7201 AA Zutphen. 

 Oranjelaan 5, 7211 GV: mevrouw S.L. van Dijk, Demi van Asselt en  
Vienne van Asselt, naar Leuvenheim. 

 
Overleden: 

 Op 20 januari 2017: mevrouw H. Aalpol-de Vries, Reeverdijk 5A 7211 LW Eefde. 
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

G.J. Kale 
  

MEELEVEN 
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Uit de (Kleine) Kerkenraad - februari

In de Kleine Kerkenraad rapporteren de verschillende Taakgroepen over hun activiteiten. 
Vanuit het moderamen is aandacht gevraagd voor de oproep van ‘Kerk & Vluchteling’ voor vrij-
willigers. De Diaconie is vertegenwoordigd in deze werkgroep en zal na een inventarisatie ver-
dere actie ondernemen. 
Andere punten vanuit het Moderamen: 

 De gemeenteavond van 30 maart 
Naast de jaarverslagen van de verschillende taakgroepen en colleges zal er aandacht zijn voor 
‘Kerk 2025’ en de voorstellen vanuit de PKN met betrekking tot de wijzigingen van de kerkorde 
en wat dit zou kunnen betekenen voor de toekomst van de PG-Eefde. 

 De Paasactiviteiten 
Met Pasen hebben zowel de Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie als Kerk en Samenleving acti-
viteiten gepland. Daarom heeft de PG-Eefde helaas de actieve deelname aan de Paas wandel-
wake (weer) moeten opschorten naar volgend jaar. 

 Er wordt nog steeds naarstig gezocht naar vrijwilligers. Hierbij gaat het niet alleen om 
ambtsdragers, maar ook om een nieuwe notulist(e) voor de vergaderingen. 

 HIK en de Rommelmarkt commissie 
De HIK heeft haar activiteiten afgerond en zal officieel, onder dankzegging, ‘gedechargeerd’ 
worden. De laatste nog openstaande acties zullen verder door het College van Kerkrentmees-
ters uitgevoerd worden. 
De Rommelmarkt commissie heeft de Kerkenraad op de hoogte gesteld van het feit dat zij in de 
huidige bezetting haar taken helaas niet meer kan uitvoeren. Het moderamen zal zich beraden 
op welke wijze (een deel van) deze activiteiten toch nog doorgang kan vinden en contact met 
de commissie opnemen. 
 
Vanuit de Classis zijn voorstellen ontvangen met betrekking tot de nieuwe kerkorde. Deze voor-
stellen zullen in de Kerkenraad van 15 maart besproken worden. 
De Taakgroep Pastoraat heeft dit kwartaal weer een verjaardagsfeest voor de oudere gemeen-
teleden gepland. Hierna zullen de feesten geëvalueerd worden. Tot nu toe waren de bijeenkom-
sten succesvol, al was de opkomst wat wisselend. Andere activiteiten zijn de Huiskamerbijeen-
komsten, een thema dienst rond Moeder (op Moederdag) en een thema middag over Racisme. 
Het Cllege van Diakenen heeft als een van de hoofdaandachtspunten de opvang van de asiel-
zoekers. Dit niet alleen via de Stichting Kerk en Vluchteling Zutphen e.o., maar ook in het kader 
van contacten met gezinnen die in de burgerlijke gemeente zijn komen wonen. Dit zal in het ge-
zamenlijke diaconale overleg met andere gemeentes besproken worden. Daarnaast lopen de 
normale activiteiten zoals de IKA-vakanties en de kledingactie. 
De taakgroep Ontmoeting & Inspiratie vraagt speciaal aandacht voor de expositie ‘Kleden met 
een Verhaal’ die op 5 maart geopend wordt. Zie ook elders in dit Kerkvenster. 
De Taakgroep Kerk & Samenleving kan terugkijken op een geslaagde kerstviering met de 
jeugd. Er waren 25 kinderen aanwezig die dankzij de vrijwilligers allemaal een prima tijd had-
den. Helaas is de speciale Valentijns activiteit dit jaar door tijdgebrek komen te vervallen. 
Onze voorganger meldde tenslotte dat er in de afgelopen periode tijd was vrijgemaakt voor 
overleg met en het bezoeken van andere instanties, zoals de geestelijke verzorgers van Sut-
fene, kerkelijke gemeentes binnen de gemeente Lochem en Zutphen over het thema ‘herinde-
ling kerk’ en het bijwonen van een Chanoekaviering op 29 december 2017.  Daarnaast is er 
aandacht voor toekomstige projecten, zoals een themamiddag ‘Over Uitvaart gesproken’, een 
gezamenlijke dienst op witte donderdag met Gorssel/Epse in Epse en de verdere voorbereidin-
gen voor Pasen. 

Rik Rook, scriba 
 

 
 

KERKENRAAD 
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Gemeenteavond.  
Op 30 maart houden we een gemeenteavond. De taakgroepen en colleges geven een overzicht 
van hun activiteiten in 2016. Het College van Kerkrentmeesters geeft toelichting op de financi-
ele situatie van onze gemeente aan de hand van de resultaten van Kerkbalans.  
Na de pauze besteden we aandacht aan de samenwerking met andere gemeenten.  
Met Gorssel/Epse voeren we gesprekken over de manier waarop we onze relatie kunnen inten-
siveren. De predikanten en de diaconie hebben al regelmatig overleg met elkaar.  
Landelijk wordt gewerkt aan een nieuwe indeling en een veranderde functie en bemensing van 
de classes. Deze ontwikkelingen vinden in een hoog tempo plaats. De bedoeling is al in 2017 
tot een nieuwe organisatie te komen. De kerkenraad moet half maart al aangeven welke zaken 
we belangrijk vinden. Op 30 maart brengen we u op de hoogte.  

Ymte Groeneveld 
 

 
 
 

Diaconie 
Collecteopbrengsten 

22 januari  110,90  Stichting Vluchteling   
22 januari  118,80  Hartstichting (gedachtenisdienst) 
29 januari  125,34  Missionair Werk en Kerkgroei  
05 februari  138,92  Kerk in Actie, Werelddiaconaat  
12 februari    96,10  ISBN 
 

Collectedoelen 
De maand maart staat in het teken van de 40-dagentijd. Elke zondag wordt er gecollecteerd 
voor het werk van Kerk in Actie. Het thema van Kerk in Actie dit jaar is: Sterk en Dapper. 
 
Sterk en dapper. Prachtige woorden. Maar wanneer ben je dat? Ben je sterk als je een school 
opricht in een sloppenwijk? Ben je dapper als je in een gammele boot de oversteek waagt naar 
een betere toekomst? Telt het ook als je van elke dag gewoon het beste probeert te maken? De 
40-dagentijd is een bijzondere tijd. We bezinnen ons en denken na over hoe moedig en krachtig 
Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Het brengt ons terug naar de essentie. Hoe 
sterk en dapper zijn wij zelf? Of hebben wij juist een sterke vrouw of dappere man nodig? Ie-
mand die ons de weg wijst, begrip toont en liefde geeft. Om vol goede moed weer verder te 
gaan. 
5 maart Binnenlands Diaconaat: Steun Kinderen in De Glind  

In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste   
kinderen en jongeren.  
Door mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de 
ouders kunnen zij niet meer thuis wonen, maar ook om lichame-
lijke of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de 
kinderen zelf.  
De Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen en zorgt 
voor verschillende voorzieningen op het terrein, zoals het zwem-
bad, de kinderboerderij en het dorpscentrum. In het centrum zijn 
veel naschoolse activiteiten. Voor de jongeren is er een leerwerk-
traject. Kerk in Actie steunt het werk van De Glind van harte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLLEGES 
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12 maart Voorjaarszending: Steun gezinnen in Guatemala 

De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996.  
Het zal echter generaties duren om de cultuur van geweld 
te overwinnen. Redpaz, een doopsgezinde organisatie en 
partner van Kerk in Actie, geeft cursussen aan mensen om 
te zoeken naar vreedzame oplossingen voor conflictsitua-
ties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken. Tijdens 
de cursussen speelt de bijbel een grote rol. Dankzij de cur-
sussen zijn de mensen in staat om conflicten en de oorza-
ken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. 
Voor € 94 kan een vrouw of man een training ‘conflict oplos-
sen’ volgen.  
 
19 maart Werelddiaconaat: Steun ouderen in Moldavië 

In Moldavië  hebben alleen-
staande ouderen het vaak heel 
zwaar. Velen kunnen met hun 
pensioen van € 20 per maand 
onmogelijk rondkomen. De over-
heid biedt geen ondersteunende 
diensten en familie probeert te 
overleven in het buitenland.  De 
ouderen raken ondervoed, kun-
nen medicijnen niet betalen en 
zitten ’s winters in de kou. Velen 

vereenzamen. In de dorpen Tintari en Bulboaca voorziet de christelijke organisatie Bethania 
vanuit haar dagcentrum de meeste kwetsbaren van thuiszorg en een warme maaltijd. Naast da-
gelijkse tafeltje-dekje maaltijden  kunnen de ouderen ook naar het dagcentum komen voor ont-
moeting en activiteiten, zorg, een warme maaltijd en een warme douche. Voor € 36 kunnen tien  
ouderen een maand lang dagelijks de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. 
 
29 maart  Binnenlands Diaconaat: Steun mensen in de knel in Nederland 

De Pauluskerk is een begrip 
in Rotterdam. Dit diaconaal 
centrum is er voor mensen 
in de knel: mensen zonder 
papieren, daklozen en ver-
slaafden. Maar het centrum 
wil ook een plek zijn waar 
kansarme en kansrijke Rot-
terdammers elkaar ontmoe-
ten. Beneden in het gebouw 
De Diamant is een ‘kerk-
plein’ waar mensen elkaar 

onder andere in het restaurant kunnen ontmoeten. Om verhalen te delen en elkaar te onder-
steunen. Op de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. Er zijn spreek-
uren van de predikant, een arts en een maatschappelijk werker.  De kerk is op de tweede ver-
dieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een tijdelijke 
overbrugging nodig hebben.   
Voor € 7 krijgt iemand één week dagelijks een maaltijd in de Pauluskerk. Zodat mensen in de 
knel een dak boven hun hoofd hebben en kunnen bouwen aan hun toekomst. Kerk in Actie 
steunt de Pauluskerk van harte. 
 
U kunt ook zelf een bijdrage overmaken voor deze projecten op NL89 ABNA 0457 4574 57 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte + datum of collectes + 40dagentijd. 
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40 dagen kalender 
Sterk en Dapper. Dit is het thema van de 40 dagenkalender van 2017.  
De kalender bevat gebeden, gedichten en korte meditaties. 
De kalender is prachtig geïllustreerd met foto’s  en tekeningen. 
Op 19 en 26 februari kan u de kalender kopen in de hal van de kerk, 
De kosten zijn 4,50 euro. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan en wilt u de 
 kalender ontvangen, meld u dan bij de Diaconie.  

Eelke Meijer  tel.846638   
Toos van ’t Veld  tel.540394 

 
Kledingactie 

De voorjaarskledingactie is op zaterdag 25 maart. 
Tussen 10 en 12 uur kunt u kleding, dekens etc. brengen in de hal van de kerk. 
Zie t.z.t ook de info in de huis-aan-huisbladen. 
 
Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  

05 maart: Beeld en Geluid 
12 maart: Kerkelijk Quotum 
19 maart: Plaatselijk Kerkenwerk 
26 maart: Werkgroep Dessau 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 

KERKBALANS  2017 
De Actie Kerkbalans 2017 is weer achter de rug. Wij als rentmeesters willen hierbij alle trouwe 
lopers hartelijk danken voor het vele werk dat zij verricht hebben. Enkelen maken hun taak nog 
verder af. Ook moeten we nog het één en ander per post van de familieleden die de financiën 
regelen voor hun moeder of vader ontvangen. Dus we zijn er nog niet helemaal. 
Wij hebben al uw toezeggingen gerangschikt en in bijna drie dagen in het systeem gezet zodat 
alles op de juiste manier verwerkt kan worden. Ons nieuwe rekeningnummer is goed 
ontvangen. 
Ook de op- en aanmerkingen die u zo nodig aangeeft zullen worden doorgegeven aan 
pastoraat en ledenadministrateur zodat langzamerhand alles goed komt. 
Ons administratiekantoor (KKA) zal de zaak in gang zetten op financieel gebied wij hopen dat 
het nu eindelijk helemaal goed komt met de verwerking enz. Na vele jaren van bijsturen, 
aanpassen en corrigeren moet dat kunnen. 
De voorlopige cijfers zijn bemoedigend. 
Heel voorzichtig kunnen we wel zeggen dat we de stand van 2016 behoorlijk naderen. 
Als alles binnen is kunnen wij u op 30 maart op de gemeente avond vertellen wat het totaal 
geworden is. 
Wel moeten we rekening houden met een terugloop in de toezeggingen Ons ledental slinkt. 
Er zijn nog steeds vacatures binnen ons college, zoals u weet, dus moeten heel weinig mensen 
heel veel werk doen. 
Wij als huidig college kunnen eigenlijk deze werkzaamheden er niet bij doen. 
Als er iemand is die zich geroepen voelt …........... 
Wij informeren u graag. 
Als ruggensteuntje: het nieuwe bankrekening nummer van Kerkbalans is: NL97FVLB 
0227148797 
 
      Evert Brouwer, voorzitter en waarnemend penningmeester College van Kerkrentmeesters 
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Taakgroep Pastoraat 
 
Huiskamerbijeenkomsten 
Op maandagmiddag 22 maart van 14:00  tot circa 16:00 uur zal voor de buurt Boedelhof  

(Boedelhofweg, Yserenstraat, De Grooterf, Kazerneplein, Kapperallee 3 t/m 51 (oneven)  en 18 
t/m 20 (even), Kanaalpad, Wagenvoortsedijk en Hulzerdijk) een huiskamerbijeenkomst worden 
gehouden.  
Gastvrijheid wordt daarbij verleend door Agnes en Piet van den Berg, Boedelhofweg 71,  
tel. 518085. 
 
Op maandagmiddag 24 april van 14:00 tot circa 16:00 uur zal voor de buurt ’t Barge  

(Bargeweg, Hoog Barge, De Blaak, Singelweg, Egginkskamp, Havekerweg en Ensinkweg 1 t/m 
13 [oneven]) een huiskamerbijeenkomst worden gehouden.  
Gastvrijheid voor deze bijeenkomst wordt verleend door Marianne Veenhuizen, Hoog Barge 10, 
tel. 510481. 
 
De gemeenteleden die in deze buurten wonen krijgen een uitnodiging in de bus. Graag willen 
wij, dat aanmeldingen uiterlijk 2 dagen voor de datum van de bijeenkomst binnen zijn. Ten 

einde de gastgevers niet al te veel te belasten geldt een maximaal aantal deelnemers van 8 
personen. Als er plaats is kunnen ook andere belangstellende gemeenteleden zich opgeven 
voor deze bijeenkomsten.  
Specifiek voor die gemeenteleden die door werkzaamheden overdag niet in staat zijn de huis-
kamerbijeenkomsten te bezoeken, wordt op dinsdagavond 21 maart van 20:00 tot circa 22:00 
uur een bijeenkomst georganiseerd in de Goedhartkamer van de Ontmoetingskerk. 
 
We willen het gesprek in de bijeenkomsten voeren aan de hand van het  kaartspel ‘Samen-
spraak - Levenskaart, leven delen - geloof verdiepen’, een uitgave van het Protestants Landelijk 
Dienstencentrum. Dit spel sluit heel mooi aan bij het jaarthema van de PKN 'Deel je leven'. 
Het is de bedoeling om in deze bijeenkomsten het spel te spelen in groepen van maximaal 8 
personen, zodat iedereen zijn of haar inbreng kan hebben in het gesprek. 
De leiding van deze Huiskamerbijeenkomsten is in handen van ds. Arie Broekhuis en  
Ko van Raamsdonk. 
 
U kunt zich aanmelden voor de huiskamerbijeenkomsten via het antwoordstrookje in de uitnodi-
gingsbrief of anders bij Marijke Fomenko (tel. 06-41662670 of Ko van Raamsdonk (513637). 

Namens de taakgroep Pastoraat & Eredienst, 
Marijke Fomenko en Ko van Raamsdonk 

 
Maatjesproject 

Tijdens de laatst gehouden vergadering van de Taakgroep is het ‘Maatjesproject’ besproken. 
Geconstateerd is, dat in dit project zowel de vraag om hulp van gemeenteleden als het aanbod 
om te helpen de afgelopen jaren minimaal waren. Daarom is besloten om het Maatjesproject 
niet te hervatten. Uiteraard blijft het altijd mogelijk om wanneer u een hulpvraag heeft een be-
roep te doen op de leden van de taakgroep of wellicht andere gemeenteleden. 
U kunt hierover contact opnemen met, 

Marijke Fomenko, tel. 06-41662670. 
 

Uit speldenprikjes: 
Genade is als ademhalen: 

Je bent je er niet van bewust, totdat je benauwd wordt.  

TAAKGROEPEN 
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Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie  
 
Kleden met een verhaal in de Ontmoetingskerk 
Verloren zoon Michiel herleeft in lapjes stof 

Rouwen om het gemis van een geliefde is vaak 
een barre zoektocht naar troost.  
Marie-José Rietbergen vond troost in het uitbeel-
den van haar verdriet, met name in wandkleden. In 
december 1991 verloor zij haar zoon Michiel (17) 
ten gevolge van een aanrijding met een vrachtwa-
gen. Na een half jaar rouwen in woord en geschrift 
wist ze in radeloosheid niet meer hoe ze verder 
moest. Totdat ze creatief aan de slag ging met lap-
jes stof. Om het verlies een plek te geven maakte 
zij 21 wandkleden, geïnspireerd op het wezen en 
de eigenschappen van haar zoon.  
Ze bracht Michiel in stof opnieuw tot leven.  
En vond de troost die ze behoefde.  

 
 
De wandkleden van Marie-José zijn de komende lij-
denstijd in onze Ontmoetingskerk te bekijken op de zon-
dagen van 5, 12, 19 en 26 maart, direct na de eredienst 
van tien uur. Marie-José is er zelf ook om haar troost-
rijke verhaal te vertellen tijdens een rondgang langs 
haar creaties. Met enige regelmaat worden haar wand-
kleden in den lande geëxposeerd. De geldelijke baten 
ervan gaan naar de stichting Solidair met India. 
 
     Homme Krol 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

DIVERSE BERICHTEN 
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Veelkleurigheid 

Op een zonnige februarimorgen schrijf ik u deze brief vanuit mijn nieuwe adres:  

Ridder van Dinterstraat 11, 5575  BK  LUYKSGESTEL; telefoon: 0497 338177.  

Nog steeds komen er flarden van beelden en herinneringen boven van zondag 29 januari. 

Op die dag nam ik afscheid niet alleen van de twee gemeentes, maar ook van het werk als  

‘Dienaar des Woords’. Als emerituspredikant ga ik nu verder door het leven.  

Dat betekent dat ik binnen de landelijke kerk (PKN) als predikant blijf ingeschreven en  

predikantswerk mag doen, zonder aan een specifieke gemeente te zijn verbonden. 

 

Voor mij werd die zondag 29 januari getekend door veelkleurigheid.  

Ik denk aan de vele kaartjes die aan slingers vooraan op het liturgisch centrum vrolijk hingen te 

zijn. Kaartjes met welgemeende, grappige en serieuze wensen van gemeenteleden. Ze hangen 

nu goed zichtbaar in m’n studeerkamer. 

Ik denk aan de opkomst in de dienst en later bij de receptie in de Kattendans.  

Mensen van verleden en heden, van ver weg en dichtbij.  

Kerkgangers van vroeger (o.a uit Eefde) en heden, ook niet-kerkgangers en vrienden/beken-

den. Ook weer zo’n veelkleurigheid. 

Ten slotte denk ik ook aan de toespraken van de collega’s uit de classis en Bergeijk en de voor-

zitter van de kerkenraad. Ik werd met milde en soms geestige woorden neergezet.   

Naast de attenties van goede wensen en persoonlijke cadeautjes, werd aan mij een gouden hu-

genotenkruisje gegeven en twee appelboompjes. Beide symbolen voor de kracht van geloof en 

hoop.  

 

Rest mij te besluiten met een liefdevol woord. In dankbaarheid kijk ik terug op deze veelkleurige 

zondag. Dankbaar omdat ik afscheid mocht nemen in het mooie Napoleonskerkje waarnaast 

mijn man en ik ruim zeven jaar hebben gewoond en gewerkt. Dankbaar voor de grote inzet van 

veel gemeenteleden uit Bergeijk en Hoogeloon-Eersel die deze dag voor mij mogelijk maakten. 

Het ga u goed! 

J. Fijn van Draat   

 

 

 

 

 

Willkommen in St. Georg 

De St. Georggemeinde uit Dessau heeft ons een mooi fotoboek ge-

stuurd van het bezoek aan hen begin oktober vorig jaar.  

Het staat ter inzage in het tijdschriftenrek in de hal. 

 
 

 
 
 

Uit speldenprikjes: 
Sommige herders tellen alleen de schaapjes die zij op het droge hebben 
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Compost- en Potgrondactie de Harmonie 

Samen muziek maken, dát is natuurlijk de grootste passie van de muzikanten van de Harmonie 

Gorssel-Eefde. Toch draaien ze ook hun hand niet om voor andere activiteiten zoals slepen en 

sjouwen met compost en potgrond. 

Met trekkers en wagens vol zakken met deze tuinbenodigdheden zullen ze op de zaterdagen 25 

februari en 11 maart door respectievelijk de Gorsselse en Eefdese straten rijden. 

Wat is er nu makkelijker dan deze zware artikelen voor de deur afgeleverd krijgen...? Zodra de 

lente zich doet gelden kunt u gelijk in de tuin aan de slag. 

 

Woont u in het buitengebied, wilt u er niet speciaal voor thuis blijven of bent u bang de actie te 

missen dan kunt u nú al bestellen via 

telefoonnr. 0575-491447 of op 

info@deharmoniegorsseleefde.nl. 

De compost en potgrondzakken kos-

ten €4,50 en bij afname van 10 stuks 

krijgt u er eentje gratis. 

Dit jaar zijn er ook weer koemestkor-

rels in het assortiment. De prijs hier-

van bedraagt €17,00. 

Met de opbrengst van deze actie 

zorgt u ervoor dat er nóg meer mu-

ziek gemaakt kan worden en de Har-

monie een gezonde vereniging blijft. 
 
 

 

 
Nieuws uit de Wereldwinkel 
In maart laten we zien welke leuke en lekkere combinaties we kunnen aanbieden van eten en 
drinken gecombineerd met serviesgoed, glas en manden. Voor elke gelegenheid en elke smaak 
kunnen we aparte pakketjes op maat samenstellen. Voor liefhebbers van oosters koken (hebt u 
onze miesoorten al eens geprobeerd? Veelzijdig en heel snel gaar), voor chocoladeliefhebbers 
en verantwoorde snoepers, voor wijndrinkers en sapjesverslinders, voor mensen thuis of onder-
weg (doppers!). We hebben een ruime keuze voor ontbijt, lunch en diner, voor koffie en thee 
met toebehoren.  
 
In dit verband het verhaal over de nieuwe kruidenpasta’s uit Sri Lanka, Tandoori en Korma.  
Bij deze pasta’s hoort een verhaal dat de moeite waard is om verteld te worden. Een deel van 
de kruiden in de pasta’s heeft sinds kort, dankzij de inspanningen van de boeren, van Faire 
trade Original (FTO) én van de lokale verwerker Ma’s Tropical Food, het Fairtrade keurmerk. 
De boeren werken er hard aan om steeds meer ingrediënten gecertificeerd te krijgen. Deze ma-
nier van werken heeft FTO ook toegepast bij de curry’s en woksauzen uit Thailand. Het is een 
groeimodel, waarbij de boeren stap voor stap nieuwe ingrediënten leren verbouwen en hun ont-
wikkelingspremie zien toenemen. Om de boeren in de beginperiode een steun in de rug te ge-
ven, heeft FTO eenmalig een extra ontwikkelingspremie uitgekeerd. 
 
Vanaf half  maart gaan we ook aandacht besteden aan Pasen, met leuke voorwerpen om er 
een mooi Paasfeest van te maken.  
En nieuw dit jaar: de echte paaseieren van Tony Chocolonely, in doosjes van 12 met 9 verschil-
lende smaken.  
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En natuurlijk het verhaal erbij van de moeilijke en langdurige, maar vastberaden strijd voor 
slaafvrije cacao, waar Tony (‘onze’ Nederlandse Teun van der Keuken!) zich voor inzet. Zeg 
nou zelf: u wilt toch ook geen chocola waar kindslaven aan hebben gewerkt? Ook daarom sma-
ken Tony’s eieren nog beter! 
Weer genoeg 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Koffieconcert 

 
Het maandelijkse koffieconcert wordt op 12 maart gegeven door ons eigen Musica Vocale, o.l.v. 
Els Dijkerman, die er in een beperkt aantal jaren in geslaagd is om het koor naar een hoger ni-
veau te tillen. Op het programma staan elf liederen, waaronder “Komm holder Lenz” van Haydn, 
“Im grünen” en “Abschied vom Walde” van Mendelssohn en tot besluit “The rose” van 
McBroom. Voor wat betreft de bezetting en de begeleiding kunt u te zijner tijd terecht bij de lo-
kale media en op 10 maart ’s avonds om 18.20 uur bij de lokale omroep Achterhoek FM. Zoals 
gebruikelijk staat de koffie weer klaar om kwart over elf, waarna het concert op 12 maart om half 
twaalf begint. De toegang is vrij, de collecte bij de uitgang is van het grootste belang voor de in 
stand houding van de reeks koffieconcerten. 
Dan kijken we ook nog even terug: Op 12 februari werd voor een goed bezette kerkzaal ge-
speeld en gezongen door “Yentl flavour” met Anna Maria Roos, Lizelore Molier en Allert van der 
Heijden. Een gevarieerd programma met daarin een aantal liederen uit de categorie ‘Wereld 
muziek’, waaronder composities uit het Jiddische repertoire.  

ACTIVITEITEN 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-8-nYs63PAhUE1hoKHc92D9kQjRwIBw&url=http://wereldwinkelzutphen.nl/&psig=AFQjCNGl5kP_l3vjE9k7OBWaES0TqtXAOw&ust=1474991982461299
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Een uur afwisselende muziek van een zodanig niveau dat we ze in de nabije toekomst vaker 
willen horen 
In de maand april is er in verband met de vele Paasconcerten geen koffieconcert.  
Daarvoor zult u moeten wachten tot de maand mei: In verband met moederdag deze keer op de 
1ste zondag van de maand en wel op 7 mei. Te gast is dan het vocaal kwintet Soto Voce uit 
Eefde en directe omgeving met onder andere Henk van Zeijts. Meer hierover leest u in het kerk-
blad en de lokale pers. 

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
 

 
 

Uit de landelijke kerk 
Bron: Woord&Weg 
 
40-dagentijd app 

De 40-dagentijd begint op 1 maart. Als thema is dit jaar gekozen voor Sterk en Dapper (zie ook 
de inleiding bij de diaconale collecten, red.).Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet 
biedt Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40-dagentijd app aan. 
Deze app leidt je door de 40-dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s en praktische 
tips. De app helpt u om iedere dag even stil te staan. Verschillende predikanten uit Nederland 
en de wereld staan stil bij sterke en dappere mensen die zij bewonderen. U kunt de app down-
loaden via de Play store of de App store.  
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp. 
 
De oecumenische vrouwensynode 

wil bij nieuwe generaties vrouwen interesse voor bezinning en actie opwekken. Zij houdt op 25 
en 26 maart een themaweekend  Do you care? Inspiratie, doordenking en initiatief vanuit femi-
nistisch christelijk perspectief. 
www.vrouwensynode.nl/synodeweekend 
 
De Landelijke Pastorale Dag 
wordt op 1 april gehouden in Gouda. Het thema is Bewogen en betrokken, pastoraat met hart 
en handen. Inleider is prof. dr. Herman Noordegraaf. Kosten € 30,- inclusief lunch.  
www.protestantsekerk.nl/lpd 
 
Vooraankondiging: De Passion 2017  

Wordt gehouden in Leeuwarden en op Witte Donderdag 13 april uitgezonden om 20.30 op  
NPO 1. Noteer alvast de datum! 

Jij bent 
Jij bent de god die mij gegeven is, 

de beker die voor mij ingeschonken staat. 
Mijn levenslot rust in jouw hand, 

Goed land is mij ten deel  gevallen. 
 

Jij bent het lot dat mij beschoren is, 
Mijn schaduw, de engel die mij troost  mij kwelt 

–laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw, 
Ik kan geen mensen drinken. 

 
Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt? 

Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht, 
Een dorstend hert – en ik een lege bron 

Dorstend naar stromen regen. 
 

Huub Oosterhuis 

Met dank aan Open Deur, paasnummer 2017

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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Joodse lezingen 
De komende Lezing: 
dr. Peter van ‘t Riet 
synagoge van Dieren, 
Spoorstraat 34 
05 maart 2017 

                15:00 uur 
         mail uw vragen naar: vragen@joodselezingen.nl.  

Het kader waarbinnen uw vragen behandeld zullen worden is 
“Joodse uitleg van het Nieuwe Testament.  
Betekenis van het Jodendom voor het christendom”.  

AGENDA   
 Woensdag 15 maart, 19.30 uur, Kerkenraad. Goedhartkamer. 

 Dinsdag 21 maart, 20.00 uur. Huiskamerbijeenkomst in de Goedhart-
kamer. 

 Woensdag 22 maart, 14.00 uur  Huiskamerbijeenkomst.  
bij fam. Piet en Agnes van  den Berg, Boedelhofweg 71.  

 Maandag 27 maart, 13.30 uur. Collegiaal overleg predikanten en ker-
kelijk werkers Gorssel c.a. Goedhartkamer. 

 Woensdag 29 maart, 14.00 uur Taakgroep Pastoraat, 
Goedhartkamer 

 Donderdag 30 maart, gemeenteavond. 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

De goede aarde 

De Heer heeft ons tot ons behoud, de goede aarde toevertrouwd 

om zorg te dragen voor elkaar en oogst te hebben ieder jaar. 
 

Heb daarom liefde voor wat leeft, omdat de Heer zijn leven geeft, 
laat niet de grond van ons bestaan door ons bederf te gronde gaan. 

 
De lucht moet zuiver overal, opdat men vrijuit léven zal. 

Het water helder, fris en rein om water van de Doop te zijn. 
 

Ban dan ook alle hebzucht uit, gemakzucht en ontaard geluid. 
Erken je verantwoordelijkheid voor levenskansen wereldwijd. 

 
Doorbreek de keten van geweld, besef de heerszucht van het geld, 

wees tot veranderen bereid, in eenvoud, vrede, vrolijkheid! 
 

De Heer heeft ons tot ons behoud, zijn eigen leven toevertrouwd, 
gegeven in zijn woord en bloed, want God is hartverwarmend goed. 

 
Wij eren Vader, Zoon en Geest, zoals het altijd is geweest, 

nu overal, hier en altijd en tot in alle eeuwigheid. 

Colofon   
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 22 maart  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  24 maart om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen 

bij de redactie. 
 
 
 
 
 
 

mailto:vragen@joodselezingen.nl
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