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KERKVENSTER maart 2018 
In de dienst van 21 januari, dienst van Schrift en Tafel, lazen we over de roeping van de leer-
lingen door Jezus. Daarbij was het onderstaande gedicht heel passend. Het is prettig dat me 
deze tekst te binnen viel. Geen verdienste, gewoon geluk dat zo’n tekst ergens in je geheugen 
opgeborgen ligt. 
Op verzoek kunt u de tekst nog eens nalezen.   

ds. Arie Broekhuis 
 
 
 

Mensen gevraagd 
 
Mensen gevraagd om de vrede te leren 
Waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan 
 
Mensen gevraagd die de wegen markeren 
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan 
 
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden 
En om tegen de waanzin de straat op te gaan 
 
Mensen gevraagd om de tekens te duiden 
Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan 
 
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken 
Voor een andere tijd en een nieuwe moraal 
Mensen om ijzer met handen te breken 
Ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal 
 
Mensen gevraagd om hun stem te verheffen 
Verontrust door een wapen dat niemand ontziet 
Mensen die helder de waarheid beseffen 
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet 
 
Mensen gevraagd die in naam van de vrede 
Voor behoud van de aarde en al wat daar leeft 
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden 
Voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft 
 
Mensen gevraagd 
Er worden mensen gevraagd 
Dringend mensen gevraagd 
Mensen te midden van mensen gevraagd 
 

Coert Poort 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN          MAART 2018 

 

datum en tijd 
25 februari 2018 
10.00 uur 

4 maart 2018 
10.00 uur 

11 maart 2018 
10.00 uur 

voorganger 
de heer T. Menting, 
Wehl 

ds. A. Broekhuis  ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden Veertigdagentijd week 2 
Veertigdagentijd  
week 3  

Veertigdagentijd  
week 4, Avondmaal, 
Zittende vorm  

kleur paars paars paars 

diaconale  
collecte 

Kerk in Actie 
Uit de schulden 

 
Kerk in Actie 
Voorjaarszendingsweek 
 

Kerk in Actie 
Weeshuis in Gambia 
 

2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk Hospice Zutphen Kerkelijk Quotum 

auto  
ophaaldienst 

A. Kloosterboer 
Tel. 540204 
 

H van ’t Veld 
Tel.   540394 

W. Volkers  
 Tel. 512610    

  
 

datum en tijd 
18 maart 2018 
10.00 uur 

25 maart 2018 
10.00 uur 

 
29 maart 2018 
19.30 uur 
 

voorganger Ds. A. Broekhuis  Ds. H. Nekeman, Olst --- 

bijzonderheden 
Veertigdagentijd week 5 
Biddag voor gewas 
en arbeid 

Veertigdagentijd  
week 6, Palmpasen 

Witte donderdag  
Samen Gorssel/Epse  
plaats Epse,  
Avondmaal 

kleur paars paars --- 

diaconale  
collecte 

Kledingactie te Wierik  
 

Werelddiaconaat 
Kwetsbare gezinnen 
 

 

2e collecte 
Kerk in Actie 
Kinderen in de knel 

Kerkinterieur  

auto  
ophaaldienst 
 

E. van Zeijts 
Tel. 511516    

A. Aalderink 
Tel. 514151    

 
H.J. Zoerink  
06-53143179/ 511989  
   

 
 
 
datum en tijd 
 

 
30 maart 2018 
19.30 uur 

 
31 maart 2018 
20.30 uur 

 

voorganger ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis  

bijzonderheden Goede vrijdag 
Paaswake, Avondmaal 
lopend/kring 

 

kleur 
geen antependium en 
geen stola 

wit  

diaconale  
collecte 

 Plaatselijke Diaconie  
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Dienst in Het Spijk  
Maandag 5 maart Pastor G. Pols   
 
Maandag 26 maart is er in de  Stille Week op weg naar Pasen om 14.30 uur in het restaurant  
van het Spijk een GOEDE WEEK VIERING, met Avondmaalsviering. 
Voorgangers zijn  ds. A. Broekhuis en de geestelijk verzorgers van Sutfene  de dames  R. Rijk 
en R. van Veen met medewerking van dwarsfluit. 
Iedereen is hartelijk welkom. 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. 

 
De Lunette Coehoornsingel 3 
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloopmogelijkheid om samen koffie te drinken 
Vrijdag 02 maart pastor J. Havekes 
Vrijdag 09 maart  pastor S. Kuipers 
Vrijdag 16 maart ds. M. Tenwel 
Vrijdag 23 maart ds. W. de Bruin 
Vrijdag 29 maart ds. R. Heins, pastor. R. Rijk en pastor R. v. Veen 
Vrijdag 30 maart pastor R. Rijk en pastor R. v. Veen 
Vrijdag 31 maart pastor R. Rijk en pastor R. v. Veen 
 
Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
10  maart   Ds. A. Broekhuis 
24 maart    pastor R. van Veen 
29 maart    pastor L. Versluis (witte donderdag) 
 

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  01-03-2018 ds. S. Sluis 
donderdag  08-03-2018 ds.  E. Diepeveen 
donderdag  15-03-2018 pastor G. Pols 
donderdag  22-03-2018  ds. W.de Bruin 
donderdag  29-03-2018  ! ds. W. Stolte  Witte Donderdag 
 
 
 
 

Bij de diensten 
We lezen in de Veertigdagentijd uit het evangelie van Marcus.  
Daarnaast komen ook lezingen uit het evangelie van Johannes aan bod.  

2e collecte  Plaatselijk Kerkenwerk   

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? 

  

  

  

DE GEMEENTE BIJEEN 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 



 

 

6 

Laatst vroeg iemand waarom het evangelie van Johannes niet als doorgaande lezing op het 
oecumenisch leesrooster voorkomt, zoals wij dat met vele RK en Protestantse kerken volgen? 
Kennelijk vindt men het evangelie van Johannes al eeuwen minder geschikt als doorgaande 
lezing vanwege de vele toespraken in het evangelie.  
Maar, Johannes komt zeker aan bod, alleen op ‘losse’ momenten in het kerkelijk jaar, zoals nu 
in de Veertigdagentijd en met Kerst en Pasen en Pinksteren, de hoogtijdagen. 
Zondag 25 februari  op deze zondag gaat Theo Menting bij ons voor. De kerkenraad en de 
schriftlezers kennen hem als inleider van een bezinningsdag over liturgie die enige jaren ge-
leden bij ons werd gehouden. Theo Menting werkt als theoloog en cursusleider bij de Domini-
canen in Huissen. 
Zondag 4 maart lezen we Johannes 2, het befaamde verhaal over de reiniging van de tem-
pel. Vastentijd is opschoning en opruiming van wat kwalijk is, in onszelf en evengoed van het 
kwaad dat zich nestelt in het heilige, in de liturgie. Wat confronterend. 
Zondag 11 maart is het de vreugde zondag, we lezen Johannes 6, het verhaal van de brood-
vermenigvuldiging. Een mooie zondag dus om met elkaar de Maaltijd te vieren. 
Tevens op deze zondag: Afscheid Wim van Helden als organist. 
Het afscheid van Wim van Helden als organist was vastgesteld op zondag 4 februari. 
Vanwege de griep die mij trof kon ik deze dienst niet doen. 
En Wim wilde graag dat ik erbij zou zijn, waarvoor dank. 
Het afscheid van Wim en in een adem noem ik natuurlijk Toos  is nu vastgesteld op zondag 
11 maart a.s. , de 4e zondag in de Veertigdagen die ook wel Klein Pasen genoemd wordt. 
Een zondag waarop we al een vooruitgrijpen op Paasvreugde. 
Vreugde die zich vermengt met de vreugde om al het werk voor de liturgie dat Wim met alle 
steun van Toos decennia lang heeft verricht in onze gemeente. 
We vieren die zondag de Maaltijd van de Heer. 
Zondag 18 maart werkt de Cantorij mee aan de dienst op de Biddag voor gewas en arbeid.  
Ditmaal voor het eerst o.l.v. van Nico Jansen, onze nieuwe cantor-organist. We mogen dank-
baar zijn dat dit werk na het afscheid van Wim van Helden voortgang heeft kunnen vinden met 
dank ook aan de interim-cantor Ben Veldkamp. We lezen Johannes 12:20-33. 
 
N.B. Donderdag 29 maart vieren we Witte Donderdag samen met onze buurgemeente Gors-
sel/Epse. Deze dienst van Schrift en Tafel vindt plaats in de kerk van Epse aan de Lochem-
seweg. Aanvang: 19.30 uur. 
Wie van vervoer gebruik wil maken kan zich melden bij de scriba Rik Rook en voorzitter Ymte 
Groeneveld. Hun adressen vindt u in het schutblad van dit kerkblad. 
Graag voor woensdag 28 maart aanmelden. 

ds. Arie Broekhuis 

Huispaaskaarsen 
Wie belangstelling heeft voor een huispaaskaars kan bij mij een bestelling opgeven. 
Er zijn diverse soorten en maten en prijzen. 
Laat me weten als u een huispaaskaars wilt bestellen dan zorg ik dat u de folder kunt inzien. 
Vanwege het megaformaat ga ik de folder niet ophangen in de hal van de kerk. 
Graag uw opgave voór donderdag 1 maart. 

ds. Arie Broekhuis 

 
Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
25 februari Ali Kloosterboer, Dirkje van Zeijts, Diny Wagenvoort 
4 maart Jannie Dijkerman, Jan Brummelman, Truus Brummelman 
11 maart Annie de Boer, Rikie Poelert, Bea Vrouwerff 
18 maart Annie Wichers, Bolina Aalderink, Tiny Dijkman 
25 maart Hans van t Veld, Toos van ’t Veld, Ymte en Gerrie 
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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 
 
 
 

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
Op de Lunette verblijft: 
Dhr. M. Ettema, Spijkpad 
Op de Borkel verblijft: 
Dhr. G. Roek, Egginkskamp  

Thuis 
Weer thuis na verblijf in het ziekenhuis: 
Mw. B. Aalderink-Menkveld, Boedelhofweg 
mw. H. van der Burg 
Weer thuis na verblijf op de Lunette:  
dhr. A. Bessels 

 

In memoriam 
Op 20 januari overleed in 
de leeftijd van 76 jaar 
Gerrit Jan Lenselink, 
Schoolstraat 17, die wij 
allen kennen als Jan 
Lenselink. 
Jan Lenselink groeide op 
als zoon op een boerderij 
in Vorden. De boerderij 
zou niet het domein wor-
den, waar hij zijn werk-

zame leven zou gaan opbouwen. Van 
jongs af was hij geboeid door de autotech-
niek en motoren.  
Hij kwam met zijn Riekie in Eefde terecht 
en heeft hier en later in Zutphen met veel 
vreugde en inzet het autobedrijf opgezet. 
Samen hebben zij er de schouders onder 
gezet. 
Ze werden ouders van twee zonen Peter 
en Lubert die in het spoor van hun vader 
zijn voortgegaan. 
Naast het werk was er ruimte voor aan-
dacht en stimulansen voor zijn zonen en la-
ter was er de vreugde om zijn kleinkin-
deren, met wie een warme band werd on-
derhouden. 
In het najaar werd hij ziek, behandelingen 
in Apeldoorn volgden.  
 
 

 
Hij was zich goed bewust van de ernst en 
kon dat onder ogen zien en delen met wie 
hem lief waren. 
Zelf heb ik hem als een man ervaren van 
wie rust en aandacht uitgingen en prakti-
sche hulp en klantvriendelijkheid, die 
dankbaar was om alle liefde en trouw van 
zijn vrouw Riekie en zijn zonen en hun 
partners. 
In de dienst op 26 januari lazen we woor-
den van Psalm 1 in een bewerking van 
Gabriël Smit en de Zaligsprekingen van 
Jezus. De cantorij, waar Riekie al jaren in 
meezingt, werkte mee aan de dienst. Er 
klonken warme woorden van Peter en 
Lubert en kleindochters voegden hun her-
inneringen aan opa eraan toe. 
De begrafenis vond plaats te Gorssel. 
 
Maar de weg van hen die  
goed doen en vol aandacht zijn 
voor wat anderen leven,  
blijft voor altijd getekend  
in het hart van de tijd. 
(Fragment uit Psalm 1- Gabriël Smit (uit: 
Gedichten, Baarn, 1975) 
 
Correspondentieadres: 
R. Lenselink-Boesveld, Schoolstraat 17, 
7211 BA Eefde 

     ds. Arie Broekhuis

MEELEVEN 
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In memoriam  
Dien Lubberding-Gotink 
Op woensdag 31 januari 
2018 heeft de Here God 
opgenomen in heerlijkheid 
Dien Lubberding-Gotink in 
de leeftijd van 94 jaar. 
Zr. Lubberding heeft ge-
houden van de kerk omdat 
de kerk van Christus is. 
Daarom hebben we haar 

ook leren kennen als een trouw kerkgang-
ster die kon genieten van kerkdiensten met 
alles er op en er aan. 
Vele jaren heeft Dien met de cantorij de 
lofzang gaande gehouden omdat het in de 
Eredienst over de Heer ging die van men-
sen houdt. 
Dien en haar man Johan hebben in hun 
werkzame leven op de boerderij aan de 
Valkeweg,  ondanks de drukte,  altijd tijd en 
ruimte geven aan de mensen om hen 
heen.  Veel mensen in de kerkelijke ge-
meenschap van Eefde bewaren warme en 
fijne herinneringen aan Johan en Dien, ze-
ker toen ze samen neerstreken aan de Ju-
lianalaan midden in ons dorp Eefde.   
Ook haar jarenlange inzet voor de ‘platte-
landsvrouwen’ kwalificeert Dien als een 
wijze vrouw.  
 
Het plotseling overlijden van haar man Jo-
han in het jaar 2000 was een grote klap 
voor Dien.  
Maar door haar veerkracht en in de kracht 
van haar geloof heeft ze in haar zelfstan-
digheid de draad weer opgepakt. Dien 
hield van tuinieren en van prachtige chris-
telijke liederen. 
“Nederland zingt” werd als TV programma 
nooit overgeslagen. 
Toen in 2007 bij haar zoon Jan een le-
vensbedreigende  ziekte werd geconsta-
teerd kon Dien dat maar moeilijk begrijpen, 
zeker toen zoon Jan in 2010 aan die zelfde 
levensbedreigende ziekte is overleden. 
Dien had het moeilijk omdat ook maar 
enigszins te kunnen begrijpen. 
Maar ook nu mochten de verhalen uit de 
Bijbel en de liederen die we zingen bemid-
delen om het geheim van geloven en ver-
trouwen bij Dien overeind te houden. 
In 2007 is Dien verhuist naar Het Spijk, 
waar ze een prachtig appartement met uit-

zicht op de weg heeft bewoond. Dien hield 
van regelmaat en van structuur, en die ei-
genschappen hebben haar geholpen om 
zolang mogelijk zelfstandig door het leven 
te gaan. 
De laatste jaren kwam Dien qua geheugen 
wat in ‘onbalans’ wat er uiteindelijk toe 
heeft geleid dat ze op de verpleegafdeling 
van Het Spijk kwam te wonen. 
 
Toen in november van het vorige jaar haar 
schoondochter Gerda kwam te overlijden, 
heeft Dien dat niet meer kunnen bevatten. 
Maar juist in de laatste Kerstviering van 
2017 heeft ze opnieuw mogen ervaren dat 
in de donkerste situaties van het leven er 
een Licht schijnt van de Vader van de Lich-
ten. 
Halverwege de maand januari kreeg Dien 
griep en daar overheen een zware lucht-
weginfectie,  waar ze niet meer bovenop is 
gekomen. 
Op de laatste avond van de maand januari  
2018 is Dien Lubberding-Gotink verhuisd 
naar de hemel. 
In de afscheidsdienst voorafgaand aan 
haar begrafenis in de aula te Gorssel heb-
ben we elkaar mogen bemoedigen met de 
woorden uit de Bijbel , dat een ieder die op 
God vertrouwd mag wonen in het Vader-
huis met de vele woningen.  Want er is 
immers een land van louter licht. 
Het in memoriam van dochter Willie en 
zoon Henk evenals het eigen gedicht van 
schoondochter Joke gesproken in de aula 
hebben een diepe indruk weergegeven hoe 
het leven is geweest van Dien Lubberding. 
Met dankbaarheid in ons hart hebben zr. 
Eelke Meijer en ondergetekende, het li-
chaam van zr. Dien Lubberdink – Gotink , 
namens de Protestantse Gemeente Eefde,   
met allen die haar lief en dierbaar waren 
mogen leggen in de schoot der aarde. 
Moge de Here de nagedachtenis aan Dien 
Lubberding – Gotink  ons allen tot zegen 
stellen en wel in het bijzonder aan haar 
kinderen Willie en Henk-Jan Wullink, Henk 
en Joke Lubberding, en de kleinkinderen 
Edwin, Gudrun, Jeanette, Rimme , Simone, 
Bart, Ivo, Nicole, Yvonne, Casper, Bianca, 
Sean, Karin, Wendy en Robert en haar 
achterkleinkinderen.  
Eefde / Rouveen, 12 februari 2018 

Henk Brouwer (kerkelijk werker)  
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Komen en gaan – mutaties  t/m  14 februari 2018 
Uitgeschreven: 
Zutphenseweg 254 7211 EX: mevrouw J. Hoetink – Stegeman. 
Schurinklaan 29 7211 DD: mevrouw W.G. Brummelman. 
Meijerinkstraat 12 7211 AE: mevrouw K. Lagemaat. 
 
Voorkeurkerk elders: 
Zutphenseweg 202 7211 EK: Mevrouw J. Kelholt – Braakman. Voorkeur Lochem. 
 
Overleden: 
Op 20 januari 2018 de heer G.J. Lenselink, Schoolstraat 17 7211 BA. 
Op 31 januari 2018 mevrouw G.F. Lubberding – Gotink, Zutphenseweg 202 7211 EK. 
Op 10 februari 2018 mevrouw G.H. Mulder – van den Bogert, Abersonplein 9 7231 CR 
Warnsveld (van Dorenborgstraat 1 7203 CA Zutphen). 
 
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 

 
 
 
 

Diaconie 
Collecteopbrengsten 
 
Collectedoelen 40-dagentijdcampagne 
De 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie heeft dit jaar als 
thema  “onvoorwaardelijke liefde”. Het zet vooral moeders cen-
traal, maar ook vaders, opa’s en oma’s en verzorgers die zich 
dagelijks met grote toewijding geven voor hun gezin. Zij vormen 
de ruggengraat van de samenleving. Door hun inzet krijgen hun 
kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Kerk in 
Actie ondersteunt hen waar mogelijk en vraagt in deze tijd. 
 

 
25 februari Kerk in Actie 
Binnenlands Diaconaat  
Uit de schulden 
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blij-
vend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. 
In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en 
christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opge-
zet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opge-
leid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. 
Inmiddels zijn er zo’n 1500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 
6000 mensen persoonlijk begeleid en krijgen 15000 mensen 
via internet hulp bij hun financiën. Ook is er een speciale 
website voor jongeren. De collecteopbrengst wordt onder 

meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. Uit de schulden. 
 
 
 
 
 

COLLEGES 
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4 maart Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek 
Sterke vrouwen opleiden op Papoea  
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. 
Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditio-
neel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid.  
Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen, Vrouwen worden opgeleid, leren 
lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een 
vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen 
ze hun kennis mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of 
starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in 
hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij 
stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan zodat het werk in de volgende genera-
ties doorgaat. U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. Voorjaarszendingweek 
 
11 maart Weeshuis in Gambia    
Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen 
ouders en geen veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en wor-
den aan hun lot overgelaten. Stichting ‘Les Amis de Gambie’ 
(‘Vrienden van Gambia’) , opgezet door Sia Jongeneel, een Neder-
landse vrouw uit Luxemburg, opende in 2009 een kindertehuis 
voor weeskinderen in Gambia en zorgt ervoor dat deze kinderen 
een toekomst hebben, op kunnen groeien in een liefdevolle familie 
en zich veilig kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. 
Ze worden geholpen met het verwerken van ingrijpende ervarin-
gen, ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak. Daarbij werkt 
de stichting ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking, 
structurele ondersteuning gericht op de toekomst: een beter leven. 
De stichting heeft een ANBI-status.  
U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op NL02 RABO 0142 4438 40 t.n.v. Stichting les 
Amis de Gambie, of via onze eigen diaconie: NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gem. Eefde o.v.v. Gambia 11 maart. 
 
18 maart Kledingactie Te Wierik 
Voor landen in Oost-Europa 
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar 
een kledingactie. Dit gebeurt in samenwerking met de familie Te Wierik in Lochem. Zij be-
schikken over verschillende contacten in Polen, Roemenië en Oekraïne. Dit betreft ouderen, 
alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen. De familie Te Wierik gaat zelf naar 
de adressen toe om te zorgen voor een goede aflevering. Zij werken samen met de Stichting 
‘Zending over Grenzen’ te Almere. Deze stichting werkt samen met partners in Roemenië, 
Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Albanië, dus alle spullen krijgen een goede bestemming. In-
dien men tussendoor kleding of anderszins spullen kwijt wil, dan kan dat rechtstreeks worden 
afgegeven; ook als er een huis ontruimd moet worden, kunnen zij daarvoor zorgen (tel. 0573-
254992). Het geld is bestemd voor opslag en transport van de goederen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Eefde o.v.v. Kledingactie te Wierik 
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25 maart Werelddiaconaat 
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenle-
ving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun 
leven zwaar. Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de 
Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen.  
 
Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en le-
ren hen hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een 
stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook 
geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze 
vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de po-
sitie van vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer suc-

cesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun 
gezin, kerk en dorp. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. Moeders in Oeganda 

 
31 maart Plaatselijke Diaconie 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Onze diaconie collecteert 
meestal rechtstreeks voor concrete doelen die door hen voor een jaar zijn vastgelegd.  
Daarnaast steunt de diaconie structureel de Voedselbank in Zutphen en geeft ze jaarlijks een 
vast bedrag aan de ISBN. Maar in de loop van het jaar komen er altijd onverwachte situaties 
op ons pad die ook om financiële steun vragen. En natuurlijk hebben we onze ‘eigen’ activitei-
ten: kerkleden die worden bezocht of uitgenodigd voor een dagje uit of een feestje in de kerk. 
Voor al deze activiteiten heeft de diaconie een eigen begroting en daarvoor wordt vandaag 
gecollecteerd. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer  NL79 RABO 0322 3006 30  
t.n.v. Prot. Gemeente Eefde o.v.v. Lokale diaconie. 
 
Eefde - Tafelen met Syrische inwoners 
In de Ontmoetingskerk kerk  vond  zondagmiddag 21 januari  een ontmoeting plaats van Eef-
denaren, al of niet met de kerk verbonden, met  inwoners uit Eefde e.o. van Syrische her-
komst. 
 
Er was een maaltijd georganiseerd onder de titel Tafel van 
Hoop.  
Vele protestantse kerken hebben zo’n Tafel van Hoop geor-
ganiseerd om vluchtelingen en statushouders gelegenheid te 
geven vriendschappen te ontwikkelen en de ’nieuwe’  Neder-
landers welkom te heten. 
Behalve onvervalste Hollandse kost waren er ook Syrische 

gerechten te 
nuttigen. 
Ongeveer 70 
mensen, on-
der wie een 
twintigtal Syriërs, groot en klein, namen hier-
aan deel. 
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De kinderen zongen onder pianospel ‘Deze 
vuist en deze vuist’ en een van de kinderen 
kreeg  iedereen in beweging met hoofd, 
schouders, knieën, teen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er kan teruggezien worden op een geslaagd  
evenement met ongetwijfeld een culinair vervolg. 
                                                                                                     

Ds. Arie Broekhuis 
 

 
Kledingactie 

Op 24 maart zamelen we weer kleding in voor Oost-Europa. 
U kunt dit tussen 10 en 12 uur inbrengen in de Hal van de Kerk. 
De koffie staat klaar. 
Verdere info leest U t.z.t in de huis aan huis bladen. 

De diaconie 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
25 februari Plaatselijk Kerkenwerk 
4 maart Hospice Zutphen 
11 maart Kerkelijk Quotum 
18 maart Kerk in Actie – Kinderen in de knel 
40dagentijdcollecte  
In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de tex-
tielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de 
stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet 
naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen 
onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsba-
re kinderen op. Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autori-
teiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Ver-
volgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te la-
ten gaan. Steun ook deze collecte zodat ouders hun kinderen naar school kunnen laten gaan 
in plaats van naar de fabriek. 
25 maart:  Kerkinterieur 
31 maart: Plaatselijk Kerkenwerk 

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan 
 
Protestantse Gemeente Eefde                          Kerkbalans 2018 
De actie kerkbalans 2018 is weer achter de rug. Wij als rentmeesters willen hierbij alle trouwe 
en nieuwe lopers hartelijk danken voor het werk dat zij verricht hebben. Enkele leden van on-
ze kerk moeten het toezeggings- formulier nog inleveren. Ook moeten we nog het één en an-
der per post van de familieleden die de financiën regelen voor hun moeder of vader doen ont-
vangen. 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 rekening nummer is goed ontvangen. 
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Het thema dit jaar was  ,, ik geef om mijn Kerk'' 
Aan die oproep heeft u gul aan voldaan, de voorlopige cijfers geven een beeld van gelijke 
toezeggingen als vorig jaar. Hartelijke dank en zeer hoop gevend. Zoals wij allen weten loopt 
landelijk het aantal kerkleden terug, ook onze gemeente heeft hiermee te maken door vertrek-
kende leden en het kleiner worden door overlijden.   
Maar u geeft ons door uw toezegging ondanks alles,  moed en...vertrouwen.. Enkele leden die 
onder het vaste kosten bedrag van € 40.00 geven of toezeggen zullen wij alsnog als rent-
meesters per brief benaderen.  
Er waren dit jaar zeer weinig op- en aanmerkingen, die er nog zijn zullen worden doorgegeven 
aan de ledenadministrateur en Kerkvenster zodat alles goed komt. Ons kantoor (KKA) zal de 
zaak in gang zetten op financieel gebied.  
Het gaat inmiddels helemaal goed met de verwerking etc. na vele jaren van bijsturen.  
Enkelen van u maken hun bijdrage nog steeds over op het oude rekening nummer; 
maar.....dit gaat stoppen... Dus let op  na maart a.s. werkt het oude rekening nummer niet 
meer. Graag zo nodig snel aanpassen in uw computer. 

  
U geeft om uw Kerk dat merken wij,  want... 

  
Heel voorzichtig kunnen we wel zeggen dat we de stand van 2017 behoorlijk naderen.  
In het volgende Kerkvenster komen wij hierop terug. 
Wij informeren u graag. 
Als ruggensteuntje het bankrekening nummer van Kerk Balans is : NL97FVLB 0227148797 

  
Evert Brouwer voorzitter College van Kerkrentmeesters en waarnemend penningmeester 

 
 
 
 

Taakgroep Pastoraat 
Themamiddag ‘Discriminatie en racisme in onze samenleving’ 
De Taakgroep Pastoraat & Eredienst organiseert een themamiddag over het bestaan van dis-
criminatie en racisme in onze samenleving. Deze thematiek wordt ingeleid door Hink Meijer, 
die vanuit zijn ervaring als oud-politieman kan putten uit voorbeelden van uitingen en gedra-
gingen die kwetsend en beledigend (kunnen) zijn voor andere mensen. In Nederland is vrij-
heid van meningsuiting terecht een groot goed. In de Grondwet is deze vrijheid in woord, 
schrift en beeld geregeld, zonder dat vooraf censuur wordt toegepast. Bij het begaan van 
strafbare feiten, zoals belediging, discriminatie en racistische uitingen kan de rechter achteraf 
een straf opleggen. 
 
Discriminatie en racisme zijn vaak gebaseerd op vooroordelen, die gevormd zijn over bepaal-
de groepen mensen. Het betreft dan meestal meningen en oordelen, die als ‘harde waarhe-
den’ geworteld zijn. Voorbeelden van dergelijke vooroordelen zijn: werkloze jongeren zijn lui, 
woonwagen bewoners crimineel en inwoners van de Randstad arrogant. Bij discriminatie wor-
den vooroordelen in de praktijk toegepast door bepaalde bevolkingsgroepen achter te stellen. 
Racisme is discriminatie op grond van huidskleur, cultuur of religie. Waar racisme toe kan lei-
den heeft de geschiedenis ons op verschrikkelijke wijze duidelijk gemaakt. 
 
De themamiddag ‘Discriminatie en racisme in onze samenleving’ wordt gehouden op  
dinsdagmiddag 6 maart 2018 van 14:00 – 16:00 uur in de Ontmoetingskerk.  

Namens de taakgroep Pastoraat & Eredienst, 
Dicky van der Hoeve  tel. 541336 

Ko van Raamsdonk tel. 513637 
Huiskamergesprekken 
Ook in 2018 organiseert de taakgroep Pastoraat & Eredienst een aantal huiskamergesprek-
ken.  De eerste van deze reeks is op maandagmiddag 23 april van 14:00 – circa 16:00 uur bij 
Dicky van der Hoeve, Het Nuesink 3 (tel. 541336).  

TAAKGROEPEN 
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De gemeenteleden, die wonen in de pastorale buurt Beekweide (Beekweide en Ensinkweg 2 
t/m 86 (even nummers)) krijgen een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de bus.  
Ten einde het gastgezin 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 dit huiskamergesprek. 
 
Het gespreksthema wordt gevoerd aan de hand van het boek ‘Heilige strijd‘ van prof. dr. Bea-
trice de Graaf (Uitgeverij Boekencentrum, ISBN 978 90 239 5059 2). Dit boek is verschenen in 
samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland op de vijfhonderdste verjaardag van de 
Reformatie. De ondertitel van het boek luidt: 'Het verlangen naar veiligheid en het einde van 
het kwaad'.  
Beatrice de Graaf is een alom erkend deskundige op het terrein van het terrorisme.  
Regelmatig belicht  zij in haar commentaar in de media, de diepere achtergronden van het  
terrorisme. Religie blijkt daarin een belangrijke rol te spelen, vandaar de titel ‘Heilige strijd’.  
 
Terrorisme confronteert ons met een groot kwaad, dat mensen elkaar blijken te kunnen aan-
doen, en dan nog  in naam van een hoger doel of God/god. De auteur wil in dit boek meer 
doen dan feiten analyseren. Zij wil het kwaad van het terrorisme belichten vanuit een Bijbelse 
visie. Hoe verhouden terrorisme en de overtuiging, dat God het kwaad om ons heen en in ons 
zelf  zal overwinnen zich tot elkaar? Beatrice de Graaf baseert zich op een woord van de pro-
feet Micha (6:8): “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets 
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”  Zij on-
derzoekt hoe wij in onze tijd met onveiligheid en angst voor het kwaad kunnen en moeten 
omgaan. Het onderwerp biedt veel om met elkaar in gesprek te gaan over deze actuele the-
matiek. 
 
De leiding van de huiskamergesprekken is in handen van predikant Arie Broekhuis en ouder-
ling Ko van Raamsdonk. U kunt zich aanmelden voor dit huiskamergesprek via het antwoord-
strookje in de uitnodigingsbrief of anders bij Dicky van der Hoeve tel. 541336  
of Ko van Raamsdonk tel. 513637. 

Namens de taakgroep Pastoraat & Eredienst, Ko van Raamsdonk 
 
 

Taakgroep Kerk en Samenleving 
‘Een Kopje Thee met Liefde’ 
Op 11 februari was het dan tijd voor ‘Een Kopje 
Thee met Liefde’ 
Ruim honderd mensen waren afgekomen op de 
beide koren ‘Zingt Den Heer’ o.l.v. Maarten Rom-
kes en ‘Musica Vocale’ o.l.v. Els Dijkerman. 

Vanaf twee uur kwamen de mensen binnendruppelen om te genie-
ten van een kopje thee of koffie en de aangeleverde versnaperin-
gen. Voor die tijd was de kerkzaal al in Valentijns-sfeer gebracht, 
mede dankzij de  
Bloemstukken van Netje Roeterdink. Om half drie begon Musica 
Vocale de liefde te bezingen, waarbij elk lied voorafgegaan werd 
door een korte uitleg, daar tenslotte niet iedereen het Duits, Engels 

of Italiaans vlek-
keloos beheerst. 
Het eerste deel 
van het pro-
gramma werd afgesloten met een gedicht. 
 
 
 
 



 

 

15 

 
In de pauze was er tijd voor wat knutselwerk en konden de verschillende tafels doosjes vou-
wen om in deze doosjes een Valentijnswens aan een andere tafel door te geven onder het 
motto: “Ik geef je een Doosje mijn Roosje”. Dit mede onder de begeleiding van Broer de Boer 
op het orgel.  
 
Het tweede deel startte met een ‘Act voor twee geliefden’ die een gedeelte uit het Hooglied 
voordroegen. Daarna was het de beurt aan Zingt den Heer met pianobegeleiding van Maps 
Adriaanse. De middag werd afgesloten met een gedicht en een gebed, gevolgd door een sa-
menzang over de kracht van de eenmaal uitgesproken Liefde (Lied 791).  
Al met al een geslaagde middag, waarbij de Taakgroep iedereen graag wil bedanken die hier 
als vrijwilliger (bakken, opbouwen, koffieschenken en opruimen) aan meegewerkt heeft. 
 

    Gerda Kamphuis, Hannie Doevedans, Paul Zoerink en Rik Rook 
 
 

 
  

Nico Jansen, onze nieuwe cantor-
organist: 
 
Ooit twijfelde hij tussen het kleinseminarie 
en het conservatorium. Priester of musi-
cus? “Het was geen gemakkelijke keus, 
maar de muziek heeft gewonnen,” zegt de 
64-jarige Nico Jansen bij zijn intree als 
cantor-organist van onze Ontmoetingskerk. 
Op zondag 18 maart kunnen we hem voor 
het eerst in een kerkdienst meemaken als 
nieuwe dirigent van de Cantorij.  
Met Nico Jansen hebben onze Kerkrent-
meesters een muzikale vakman in huis ge-
haald. Na het conservatorium , waar hij 
zich bekwaamde voor de diploma’s piano, 
kerkorgel en koordirectie, begon hij een 
klinkende loopbaan, die zich voornamelijk 
afspeelde in de contreien rond zijn woon-
plaats Alkmaar. Hoewel voornamelijk bezig 
met klassieke Latijnse kerkmuziek, leefde 
hij zich als dirigent ook uit in operette en 
musical. Zelf zegt hij bescheiden: ‘’Ik heb 
een heel simpel leven geleid, met nogal 
wat pianoleerlingen en verscheidene kerk-
koren. Merendeels van katholieke snit, ja. 
Hoewel, in Den Helder heb ik ook voor een 
protestants koor van honderd man ge-
staan. Dus ik ben niet geheel onbekend op 
het calvinistisch erf.’’ 
Sinds anderhalf jaar woont Nico met zijn 
vrouw Fien in een Eefdes appartement, op 
fietsafstand van hun eerste kleinkind in Al-
men.  
Ze ervaren de Achterhoek als een oord van 
verademing vergeleken met het drukke 
luidruchtige Westen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” Ik ben ervan  
overtuigd dat we het 
koor op een hoger 
plan krijgen” 
Foto Wijtse Doevendans 

 
De muzikale bemoeienis met zijn laatste 
Noordhollandse koor (in De Rijp) heeft hij 
onlangs moeten beperken tot twee repeti-
ties per maand.  
Tot zijn grote treurnis, maar het veelvuldige 
heen-en-weergetrek tussen Eefde en het 
Westen was niet vol te houden. Vanaf 1 juli 
2017 is hij organist-dirigent in het Gelderse 
Didam waar hij twee zondagen per maand 
de katholieke vieringen muzikaal inhoud 
geeft.  
 

INTERVIEW 
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Foto Wijtse Doevendans 

 
Met groot plezier leidt hij er een gregori-
aans koor waarmee hij door de parochies 
van Montferland trekt. “De kerken lopen 
leeg, maar met ons koor zitten ze bomvol,’’ 
glundert hij.   
“De mensen genieten ervan. Op die manier 
houden we het gregoriaans in leven en in 
ere.’’  
 
Nico had nog twee zondagen per maand 
over,  
dus de Eefdese Kerkrentmeesters kwamen 
als geroepen toen ze hem voor de functie 
van parttime cantor-organist benaderden.  
Heel fijne gesprekken gehad, goede af-
spraken gemaakt.                                   

                                    
 
M’n eerste repetitie met de Cantorij was 
heel prettig, ik voelde me meteen thuis. Ik 
moet wel even een paar maanden krediet 
krijgen om te acclimatiseren, ook om me 
vertrouwd te maken met een wat andere 
wijze van musiceren dan ik, komend uit 
een katholieke traditie, gewend ben. Elke 
levensbeschouwing heeft een eigen cultuur 

van zingen. Ik heb bij onze kennismaking 
van dominee Broekhuis begrepen dat hij 
een sterke liturgische voorkeur heeft. Ik 
ben gewend om de muziekkeuze zelf te 
bepalen, dus zal het een kwestie van af-
stemmen worden, van suggesties doen 
aan beide kanten, maar dat zal wel luk-
ken.’’ 
Ook als organist heeft Nico Jansen een re-
putatie opgebouwd. Hij heeft door het hele 
land geconcerteerd. In New York volgde hij 
een studie aan het International Center for 
Musical Studies en in Deventer nam hij 
deel aan het Albert Schweitzer Festival. ,,Ik 
kan wel wat op het orgel, maar toch ben ik 
blij dat Ben Veldkamp mij met zijn advies 
de eerste tijd terzijde wil staan.’’ 
 
Het niveau van de Eefdese Cantorij viel Ni-
co niet tegen. “Er valt nog wel wat te verbe-
teren, met name aan de ademtechniek, 
maar dat is een kwestie van veel oefenen.  
 
Ik hoop het koor binnen een jaar op een 
wat hoger plan te krijgen. Het heeft een 
voortrekkersfunctie tijdens de vieringen.” 
Binnen enkele weken na zijn komst heeft 
de Cantorij al een paar nieuwe leden ge-
boekt.  
De steppe zal bloeien – met o.a. dat num-
mer (608) uit Het Nieuwe Liedboek zal Ni-
co Jansen zijn tweede optreden met de 
Cantorij opluisteren, tijdens de Paasdienst 
op 1 april.  
 
“Ik was erbij toen dit lied enkele weken te-
rug in een dienst gezongen werd. Het 
bleek niet erg bekend bij de kerkgangers. 
We hopen te kunnen laten horen hoe mooi 
dit lied kan klinken.’’  
De eerste keer dat Nico zich met de Canto-
rij laat horen is op 18 maart. Als organist 
heeft onze gemeente hem al op 18 februari 
kunnen meemaken. 

         Homme Krol 
 
 
 
 
Bloemenfonds (voor gemeenteleden) 
Overzicht van het Bloemenfonds van 1 oktober  2017 tot 15 februari 2018 
(Bloemenfonds  leden). 
Contant heb ik ontvangen ,  € 30.00 als gift.   
Contant aan attenties betaald € 310,19 . Ontvangen: € 10.00 aan collecte munten. 
We zijn erg blij met uw gift voor de Bloemenfonds  leden. 

DIVERSE BERICHTEN 
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Want als je ziek bent, en er komt bezoek, of als er iets te gedenken valt, is het toch geweldig 
dat je ook een attentie ontvangt, gewoon een heerlijke gedachte dat er iemand aan je denkt.  
Hartelijk bedankt. 
 
Een korte toelichting, wat er betaald wordt uit het Bloemenfonds.  
1 Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80 jaar en ouder. 
2 Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht in het ziekenhuis. 
3 Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren hebben. 
4 Attenties bij geboorte.  
5 Attenties bij Hanzeborg. 
6 Onvoorziene uitgaven. 
 
Dit is maar een greep uit de collectie van de Bloemenfonds  leden.  
Het  Bloemenfonds  wil, indien mogelijk, zonder tussenkomst van kerkelijk en  
diaconaal geld, voorzien in eigen behoefte. Daar heeft het uw steun hard bij nodig. 
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk  
(ook collectemunten zijn welkom). 
 
Heeft u nog vragen of is het adres op de brief is niet juist, neem dan contact op met Riet van 
Bosheide, tel. 0575-540296. 
 
Verjaardagsfonds 
Overzicht vanaf 1 oktober 2017  tot 15 februari 2018 
Ik heb 12 zakjes ontvangen, met   totaal € 145,00 + gift  € 10,00 
Onkosten: plakstiften + porto + inkt computer € 49.09 
Het geld komt ten goede aan: 
1/3 deel is bestemd voor de Stichting Bijzondere Noden te Gorssel, die veel hulp biedt aan 
mensen die rond moeten zien te komen met een minimuminkomen of die door omstandighe-
den in financiële moeilijkheden zijn geraakt. 
Het andere 2/3 deel is bestemd voor: 
Oikocredit. De oecumenische ontwikkelingscoöperatie is een initiatief van de Wereldraad van 
Kerken. Oikocredit slaat bruggen tussen arm en rijk door dat geld dat mensen tijdelijk zelf niet 
nodig hebben, beschikbaar te stellen aan kansarmen. Het gaat niet om giften, het gaat om le-
ningen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot ontwikkeling en onafhan-
kelijkheid dan giften. 
Het  Bloemenfonds,  is voor leden,  voor bijvoorbeeld ziekenbezoek in de gemeente. 
Verjaardagen (is niet voor de eredienst). (Zie artikel hierboven.) 
Beel en Geluid. 
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk (ook collecte-
munten zijn welkom). 

Riet van Bosheide, tel. 0575-540296 
 

Compost- en Potgrondactie “de Harmonie” 
Samen muziek maken, dát is natuurlijk de grootste passie van de muzikanten van 'de Harmo-
nie' Gorssel-Eefde. Toch draaien ze ook hun hand niet om voor andere activiteiten zoals sle-
pen en sjouwen met compost en potgrond. 
Met trekkers en wagens vol zakken met deze tuinbenodigdheden zullen ze op de zaterdagen 
24 februari en 10 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 in-
fo@deharmoniegorsseleefde.nl. 
De compost en potgrondzakken kosten €5,- en bij afname van 10 stuks krijgt u er eentje gra-
tis. 
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Dit jaar zijn er ook weer koemestkorrels in het assortiment. De prijs hiervan bedraagt €17,00. 
Met de opbrengst van deze actie zorgt u ervoor dat er nóg meer muziek gemaakt kan worden 
en “de Harmonie” een gezonde vereniging blijft.  

Dirk Jan van Meggelen 

Nieuws uit de Wereldwinkel 
 Maart: op weg naar Pasen 
We leven in de 40-dagentijd en bereiden ons voor op Pasen.  
Dat betekent – nog meer dan anders – omzien naar elkaar en anderen steun en hoop geven.  
Een extra bezoekje of een kaartje kan al veel betekenen. 
De Wereldwinkel heeft veel kleine aardigheidjes om je belangstelling te onderstrepen. En 
daarmee snijdt het mes aan twee kanten: de makers van al die leuke artikelen kunnen reke-
nen op een gegarandeerde afname van hun producten en krijgen daar een leefbaar loon voor, 
dat wil zeggen genoeg voor voedsel, kleding, onderdak en school voor hun kinderen.  
 
Dat gun je toch iedereen? Koop je chocolade van Tony Chocolonely, dan hoeven (kind)slaven 
niet meer onder erbarmelijke omstandigheden op cacaoplantages te werken;  koop je die ge-
haakte poppetjes van Mama Alice, dan krijgen de vrouwen in die arme streek in Peru morele 
en financiële steun om hun positie te verbeteren.  
Omdat het Pasen wordt gaan de paaseieren van Tony als kassakoopje op de 
toonbank deze maand. 
Ook het milieu wordt niet vergeten: hebt u Seepje al eens geprobeerd? Een 
verantwoord en duurzaam alternatief voor wasmiddelen vol schadelijke stof-
fen. Voor de witte of de bonte was of als schoonmaakmiddel. Zo zacht dat je 
er zelfs je haar mee kunt wassen!  
Kom kijken en kiezen 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 
 
 
 

De Harmonie Gorssel - Eefde bestaat 110 jaar 
Op 8 januari jongstleden was het exact 110 jaar geleden dat de christelijke muziekvereniging 
"De Harmonie Gorssel - Eefde", toen nog "Looft den Heer" genaamd, is opgericht. Het was 
het initiatief van een dominee om een christelijk fanfarekorps op te richten, als afdeling van de 
christelijke jongelingenvereniging "onderzoek de schriften". Het startende gezelschap bestond 
uit twaalf leden, volgens de overleveringen. 
In de loop der decennia is de Harmonie uitgegroeid tot een gezonde en bloeiende vereniging 
die (h)erkend en gesteund werd/wordt in de samenleving. Vele muzikanten zijn ooit als 
kind/puber hun muzikale loopbaan gestart bij de vereniging en hebben muziek als rode draad 
in hun leven mogen ontdekken.  
 
Dat muziek maken zowel in sociaal opzicht als ook lichamelijk gezond is, willen wij graag be-
nadrukken. Daarnaast is samen mooie muziek proberen te maken leuk en je maakt vrienden 
voor het leven. Allemaal pluspunten dus! Daarom wil De Harmonie dit jubileumjaar aangrijpen 
om door middel van bijzondere optredens extra aantrekkingskracht uit te oefenen op met na-
me jeugd/jongeren. Zo houden we eerst op 17 maart in Eefde een concert samen met de Poli-
tiekapel. Op 24 november wordt er een groots concert in Zutphen in de Hanzehof-
Buitensociëteit gehouden met bekende gastspelers als The Voice winnares Iris Kroes, ook 
bekend als "het meisje met de harp", en danser Mars Bentum. Deze datums kunt u dus vast in 
uw agenda zetten!  
 
Nadere aankondigingen en informatie zullen weldra volgen. Nu bent u in ieder geval vast op 
de hoogte van het feit dat De Harmonie het jaar 2018 een bijzonder muzikaal tintje wil geven. 
Wij hopen u (en vele anderen met u) te mogen ontmoeten bij onze optredens! 

Dirk Jan van Meggelen 

ACTIVITEITEN 
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Wist u dat er sinds oktober 2017 een nieuw koor in Eefde is? 
Op de donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in Het hart zingt het madrigalenkoor "Fa mi 
contento" onder leiding van Willemien  Rouwenhorst - Boschloo. 
Madrigalen zijn wereldlijke liederen uit de Renaissance, ze gaan vaak over liefde en  liefdes-
verdriet en over de natuur. Madrigalen ontstonden het eerst in Italië en Engeland, later in 
meer landen in Europa. "Fa mi contento" is een stukje tekst uit een madrigaal en betekent zo-
iets als: "maakt me blij". 
Het koor bestaat uit enthousiaste zangers van beginners tot gevorderden. Zij hebben al een 
mooie serie madrigalen ingestudeerd, die steeds nog weer mooier gezongen worden. Het 
koor mag nog een klein beetje groeien. Op dit moment bestaat het koor uit 14 leden, het mag 
groeien tot 20. 
Hebt u interesse? U bent van harte welkom op de donderdagmiddag 15.00 uur in Het hart. 
Voor meer informatie: willemien@zwaluwstaart.eu en 06-33139937. 
 
 

Anders-dan-anders vakantiebesteding:  
iets voor jou? 
 
En ben jij: 
Christen 
Tussen de 18 en 28 jaar 
Iemand die het leuk vindt om activiteiten te organiseren 
Niet bang om je handen uit de mouwen te steken 
Iemand die het leuk vindt om te werken met mensen van verschillende leeftijden 
Een echte teamplayer 
Flexibel en vooral ook super enthousiast 
 
Dan is de GWT op zoek naar jou!  
 
Eh... wie? 
GWT staat voor Grote Witte Tent. We zijn een organisatie die al meer dan 50 jaar kerk- en re-
creatiewerk organiseert in Luxemburg. Elk jaar zijn daar duizenden Nederlanders en Vlamin-
gen op vakantie. Als GWT teamlid organiseer je samen met je team voor de campinggasten 
allerlei verschillende activiteiten zoals kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, droppings, kamp-
vuur, sporttoernooien enz.  
Dit doen we niet zonder reden. Door al onze activiteiten en jouw houding als teamlid heen wil-
len we iets van God laten zien.   
 
"Bij de GWT heb ik heel veel lol gehad, maar ik ben er ook echt gegroeid. Toen ik voor het 
eerst meeging was ik nog vrij verlegen en hield ik mij op de achtergrond. Bij de GWT is dat 
echt veranderd en ben ik zelfverzekerder geworden. Dankzij de GWT studeer ik nu Pabo, dat 
had ik 3 jaar geleden nooit gedacht."  - Jan van Houwelingen gaat dit jaar weer mee in team 1 
 
Wat bieden wij jou? 
Een te gekke ervaring van 2 weken teamwork in 
Dillingen - Luxemburg 
De mogelijkheid om studiepunten te behalen 
voor sommige opleidingen (vraag dit ff na bij je 
opleiding!) 
Een interkerkelijke omgeving waarin je mensen 
uit diverse kerken ontmoet 
Een leerzame en uitdagende tijd 
Een voorbereidingsweekend waarin je je team 
leert kennen, het programma voorbereidt en 
toegerust wordt voor het werk. 
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Om een indruk te krijgen van onze activiteiten check www.grotewittetent.nl of kijk op onze 
facebookpagina: facebook.com/grotewittetent 
 
Meer info? Mail Lianne: teamleden@grotewittetent.nl of bel: 0252-685183 
 
 
Agenda 2018: 
Voorbereidingsweekend (in NL!):   
11 t/m 13 mei  
Team 1: 18 juli t/m 2 augustus  
Team 2: 1 augustus t/m 14 augustus  
Jenne Minnema, PR - Grote Witte Tent 
www.grotewittetent.nl 
 
 
 
 

Uit de landelijke kerk 
Bron: woord@weg 
 
THE PASSION naar de Bijlmer 
Op 29 maart, Witte donderdag, vindt de achtste editie van The Passion plaats, met het thema 
‘Ik zie jou’. De eigentijdse muzikale vertolking van het verhaal over het lijden en sterven van 
Jezus voltrekt zich dit jaar in Amsterdam Zuidoost, dat vijftig jaar bestaat. Een rauw, maar 
troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, 
maar ook met wederopbouw een veerkracht. The Passion wil dit jaar een verhaal brengen dat 
gaat over omzien naar elkaar.  
Op TV live te zien om 20.30 uur, NPO I 
 
Zondvloed 
Tot 17 juni is de tentoonstelling Zondvloed Nu te zien in het  
Bijbels Museum, tegenwoordig gevestigd op de bovenverdieping 
van een van Amsterdams mooiste grachtenpanden,  
het Cromhouthuis, Herengracht : 386 – 388. 
In de tuinkamers bevindt zich het museumcafé, waar u een heer-
lijke lunch kunt verorberen met uitzicht op de besloten tuin met 
veel bijbelse planten, een oase van rust in het hart van de stad. 
Over de hele wereld komen verhalen voor over een alles vernieti-
gende watermassa: de zondvloed. De zondvloed wordt  voor het 
eerst vermeld in het Mesopotamische Gilgamesj epos, van onge-
veer 1200 voor Christus. 
Negen getalenteerde fotografen gingen aan de slag met de vraag: welke betekenis heeft het 
verhaal van de zondvloed anno nu? De fotografen lieten zich onder andere inspireren door 
zeven verhalenvertellers uit de christelijke, joodse en islamitische tradities. 
Na Amsterdam reist de tentoonstelling naar de Kloosterkerk in Den Haag (zomer 2018) en 
naar de Grote Kerk in Zwolle (najaar 2018). 
 
Paasnummer Elisabethbode 
‘Broodnodig’ is het thema van het paasnummer van de Elisabethbode. 
 
Dwalen door verhalen 
Bij het Nederlands Bijbelgenootschap is onlangs het boek Dwalen door verhalen verschenen: 
een boek om aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met vergeetachtige ouderen. 
Uitgever: Royal Jongbloed, ISBN 9789089121271, € 14,95. 
 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
 

http://www.grotewittetent.nl/
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AGENDA 
 

 Maandag 26 februari, 19.30 uur Classis Achterhoek Oost. Deel 3 
van de Kerkorde wordt besproken, informatie bij afgevaardigden ou-
derling Rie Roebers-Zwiers en ds. A. Broekhuis. De Classis begint 
met een Vesper in de kerk van Gorssel. 

 Dinsdag 27 februari, 14.00 uur, Leeskring over het boek Tegen-
draads en eigentijds van Wim Dekker; we lezen hoofdstuk 8.  Plaats: 
Rie Roebers-Zwiers, Spoorhof 12. 

 Dinsdag 6 maart, 14.00 uur, Themamiddag over Racisme.  
Taakgroep pastoraat m.m.v. Hink Meijer. 

 Woensdag 7 maart, 19.30 uur Kerkenraad. 

 Woensdag 14 maart, 10.00 uur Leerhuis over Amos,  
plaats: Het Hart, i.v.m. werkzaamheden in de Goedhartkamer met 
ds. Arie Broekhuis. 

 Woensdag 14 maart, 14.00 - 16.00 uur Taakgroep pastoraat in de 
Goedhartkamer.  

 Dinsdag 20 maart, 20.00 uur Hage (=Harfsen-Almen-Gorssel/Epse-
Eefde overleg in de Goedhartkamer. 

 Woensdag 7 maart, 20.00 uur Porno of profetie? 
Ds. Jan van Pijkeren, emeritus-predikant te Lochem, gaat 2 hoofd-
stukken lezen uit de profetie van Ezechiël, en wel 16 en 37. 
De laatste lezing over het dal met de dorre beenderen wordt vaak in 
de Paaswake gelezen. 
Twee hoofdstukken over ‘vallen en opstaan’. 

      Plaats: in de kerk van Epse 
      Informatie: ds. J. van Pijkeren 06- 30689873,  
     zie ook het gele boekje, blz. 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedeelte van het rooster voor Kerkvenster 2018 
 Inleverdatum kopij                     Redactievergadering                Nietdatum  

dinsdag 20 maart 2018 donderdag 22 maart 2018 donderdag 29 maart 2018 

dinsdag 17 april 2018 donderdag 19 april 2018 donderdag 26 april 2018 

dinsdag 22 mei 2018 donderdag 24 mei 2018 donderdag 31 mei 2018 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 20 maart 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  22 maart 2018  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:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Thuiskomen 
 
Leefde ik maar als de bomen,  
  
zo trouw, zo standvastig, zo geworteld in de aarde,  
  
zo zingend, zo verheven, zo onder dak bij de hemel.  
  
Leefde ik maar als de bomen,  
  
zo reëel, zo onverdeeld, zo duurzaam, zo voltooid,  
  
was ik maar mens, mens zoals het moet. 
        Hans Bouma 
 

 
 

 
  

  

  
 

Sneeuwklokjes lijken zo 
teer, maar als ze  
verschijnen zal de kou 
snel verdwijnen 
en is de lente niet ver 
meer. 
 

  

 
 


