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KERKVENSTER maart 2019

“Sterft, gij oude vormen en gedachten”
(fragment uit De Internationale)
ofwel Kerk anders

Jaren geleden werd in onze gemeente een
winter lang aan een musical gewerkt.
De teksten waren van Kees de Bruïne,
destijds als emeritus predikant in Vorden
woonachtig.
Een van de liedjes had als tekst ‘Er is
meer tussen hemel en aarde’. Die tekst
heeft mogelijk tot inspiratie gediend van
bovenstaande tekst.
Ik was alweer even geleden op pad met
onze kleinzoon in de wandelwagen in de
Utrechtse wijk Zuilen, voorheen een echte
‘arbeidersbuurt’, waar destijds veel werknemers van het spoor en andere zware
industrie (Demka) woonachtig waren.
Nu kun je het beschouwen als een multiculturele buurt met veel woningen waarin
studenten of pas afgestudeerden wonen.
Een gezellige mix.
En zomaar in een straat staat een eenvoudig huurhuis met dit informatiebord
achter het raam geplaatst.
Een huis, een plek voor studenten in de
stad, de wijk Zuilen.
Om samen te komen door de weeks voor
een maaltijd, een goed gesprek of een
goed glas wijn of bier. In diezelfde wijk
Zuilen is ook een kerk, de Oranjekapel,

een gebouw in de ons meer vertrouwde
zin, bescheiden, restant van eens een robuust jaren-30 kerkgebouw.
Elke vorm van triomfalisme is verdwenen.
Het staat dus naast elkaar: de frisse Oranjekapel met zijn diensten op de zondag en
het aanbod door de weeks en daarnaast
een rijtjeshuis met weer heel andere mogelijkheden, onopvallend.
Wel een plaats waar het verhaal van
Gods weg met ons levend gehouden
wordt.
Ik werd er door geraakt en dan is een mobiele telefoon op zak zo handig om het
beeld vast te houden en dat nu met
u te kunnen delen.
Zal zo de kerk van de toekomst eruit gaan
zien? Niet meer in elk dorp en in elke
stadswijk een kerk of kapel?
Zal het meer de kant opgaan van huizen
waar mensen samenzijn op heel andere
tijden dan alleen op de zondag tussen
10.00-11.00 uur (kan ook, niks mis mee)
om met elkaar de waan en de hectiek van
alledag even los te laten? Een plaats, een
huiskamer om aan elkaar toe te komen bij
een verhaal, een kaars, een maaltijd, bij
het woord van God dat ons in het licht wil
zetten.
Er gaat voor mij een hoopvol signaal vanuit dat de kerk midden in een straat zichzelf zichtbaar maakt, laagdrempeliger kan
haast niet.
Er zal altijd een verzameling mensen zijn
die gaan in het spoor van wat in het boek
Handelingen te lezen is: ”ze braken het
brood bij elkaar thuis”(Handelingen 2:46).
En dat breken van het brood kan het leven
zelf omvatten: vreugde en zorg delen, stilstaan bij de samenleving en wat daarin
aan de orde is, met elkaar praten over wat
je gaat stemmen op 20 maart voor de Provinciale Staten, de toekomst van de volgende generatie.
En samen inspiratie opdoen aan wat ons
aan hoop en opdracht wordt aangereikt
vanuit de Bijbelse traditie.
Wie weet iets voor mijn kleinzoon straks.
ds. Arie Broekhuis

4
DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

MAART

2019

datum en tijd

3 maart 2019
10.00 uur

10 maart 2019
10.00 uur

17 maart 2019
10.00 uur

voorganger

ds. D. van Doorn

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

Veertigdagen1
Avondmaal kring

Veertigdagen2 Biddag
voor gewas en arbeid

bijzonderheden
kleur

Groen

Paars

paars

diaconale
collecte

Bartiméus Fonds

Kledingactie te Wierik

Gevangenenzorg

2e collecte

Hospice Zutphen

Kerk in Actie, kerk in
Cuba

Kerkelijk Quotum

auto
ophaaldienst

H.J. Zoerink
tel. 06-53143179
511989

J.L. Bosma
Tel. 06-44500157

J. Strijker
Tel. 514828

datum en tijd

24 maart 2019
10.00 uur

31 maart 2019
10.00 uur

voorganger

ds. H. Nekeman, Olst

ds. A. Broekhuis

bijzonderheden

Veertigdagen3

Veertigdagen4

kleur

Paars

paars

diaconale
collecte

Stop kinderarbeid in India

Stichting Gave

2e collecte

Kerkinterieur

Collecte Missionair, Pionieren rond Zingeving

auto
ophaaldienst

Z. ter Mul
Tel. 517866

H. Slurink
Tel.515446

kinderoppas

1 maart 2019
19.30 uur
In de Brink naast de
kerk in Gorssel
Wereldgebedsdag, zie
artikel pag. 17.
Liturgie samengesteld
door vrouwen uit
Slovenië

M. Adriaanse
Tel. 542808

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

Dienst in Het Spijk
Maandag 4 maart14.30
Pastor mevrouw R. van Veen
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we gezamenlijk
koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,
waarbij iedereen welkom is.
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De Lunette Coehoornsingel 3
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloopmogelijkheid om samen koffie te drinken
01 maart
pastor R. Rijk
08 maart
ds. W. Stolte
15 maart
pastor R .v. Veen
22 maart
pastor J. Havekes
29 maart
pastor D. Koldenhof

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
09 maart
23 maart

mevrouw R. Roebers
pastor R. Rijk

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 07 maart 2019 R.de Boer
donderdag 14 maart 2019 ds. E. Diepeveen
donderdag 21 maart 2019 ds. J. van Houwelingen
donderdag 28 maart 2019 ds. W. de Bruin
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 10 maart is de 1e in de Veertigdagen, met de naam Invocabit= ‘Roept hij Mij aan’, Ik
zal hem antwoorden’ (Psalm 91:15). We vieren een dienst van Schrift en Tafel en doen dat in
de kringvorm. De Cantorij werkt mee aan de dienst. Al enige jaren volgen we bij de viering
van de Maaltijd de gezongen onderdelen uit het ordinarium (heeft niets met ordinair te maken en betekent: orde, gang van zaken) van Sytze de Vries (tekst) en Willem Vogel (muziek),
zoals zij dat in de Oude Kerk in Amsterdam hebben ontwikkeld.
Volgens mij nog steeds heel frisse muziek. Daarnaast is het gezond om qua muziek en zang
af te wisselen en zo de liturgie levend te houden. Fijn dat de Cantorij zich o.l.v. Nico Jansen
aan een nieuw ordinarium heeft gezet en we er al van kunnen horen en kunnen meezingen.
We lezen het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn en dit jaar volgens de
evangelist Lucas.
Zondag 17 maart, 2e in Veertigdagen met de naam ‘Gedenk‘ (Reminiscere officieel geheten,
deze naam is ontleend aan Psalm 25:6: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Here’. We vieren Biddag voor gewas en arbeid op de zondag die volgt op de officiële Biddag, 2e woensdag in
maart. De lezing brengt ons op de berg, waar Jezus de stilte zoekt om te bidden, zijn weg te
overwegen. Een gang die uitloopt op de gewaarwording van een visioen van licht waarin
woorden klinken van Mozes en Elia, kroongetuigen van het OT. Een verhaal met een rijke
symboliek dat men altijd heeft verbonden met de gang van Jezus naar Jeruzalem, er is hier
het licht en het donker van de passie die Jezus wacht.
In deze dienst treedt Rik Rook terug als ambtsdrager en wel als ouderling van de Taakgroep
Kerk & Samenleving. En daarnaast heeft hij enkele jaren de taak van scriba vervuld, waar
het nodige werk aan vast zit o.a. als lid van het moderamen de vergaderingen van de (kleine) kerkenraad voorbereiden.
Het blijft deze zondag niet bij één afscheid.
We nemen als gemeente ook afscheid van Rita Simonis-Verhoeff die gaat emigreren naar
Spanje en in de nabijheid van haar zoon en partner aan een nieuwe levensfase begint.
We laten haar natuurlijk niet zomaar gaan en Rita vertrekt niet via de achterdeur. Er is gelegenheid tot afscheid en haar goede woorden toe te voegen op haar weg.
We zijn dankbaar voor alle warmte die zij heeft verspreid in het pastoraat en in de Kerkenraad als ouderling en in de Cantorij. Een luisterend oor is zij in haar jaren te Eefde voor velen
geweest.
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Zondag 31 maart is de 4e in de Veertigdagen en draagt een licht feestelijk karakter.
‘Verblijd u’ (Laetare). Halverwege de weg naar Pasen gloort op deze zondag al wat Paasvreugde.
De Taakgroep pastoraat bereidt deze dienst voor en kiest voor het thema ‘licht en donker’.
We hebben leden van de taakgroep pastoraat Gorssel/Epse uitgenodigd de voorbereiding
mee te maken. Zo leren we elkaar op dit punt immers ook beter kennen.
ds. Arie Broekhuis

Paaskaarsen
Wie graag een Huispaaskaars wil bestellen kan zich bij mij melden. Ik heb de folder ontvangen en uw huispaaskaarsen kunnen dan met de zending van de grote Paaskaars in de kerk
naar ons toegezonden worden.
U kunt me gewoon bellen of e-mailen, dan komen we tot een inzage in de brochure.
ds. A. Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
03 maart
10 maart
17 maart
24 maart
31 maart

Hans van t Veld, Toos van ’t Veld en Gerda van Zeijts
Homme Krol, Gerrie Diepeveen en Dirkje Markvoort
Joke Hogenkamp, Tiny Dijkman en Hannie Doevendans
Krijn Grotentraast, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink
Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Bolina Aalderink, tel. 06-25516989
MEELEVEN

naar, tel. 540861

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
In het Gelre ziekenhuis, Zutphen, verblijft
 mevrouw A. de Boer-v.d. Velde
In huize Gudula, Oosterwal 18, 7241 AR Lochem verblijft
 mevrouw B. Dijkerman-Dijkerman


mevrouw G. Dam-Hendriks is van de Lunette, waar zij vele maanden verbleef, verhuisd
naar de Vispoort, Coehoornsingel 5, Zutphen

Thuis



de heer R. Siersema na verblijf in het Gelre ziekenhuis en het ziekenhuis, Zwolle
de heer Ab Pongers na verblijf op de IJsselflat voor revalidatie in Zutphen

Komen en gaan – mutaties t/m 19 februari 2019
Ingekomen:
Eendrachtstraat 7 7211 AM: mevrouw B.A.B. Vrouwerff (28-10-1999), dooplid
Uitgeschreven:
Yserenstraat 55 7211 BV: mevrouw J.J. van Baal (22-06-1935), lid.
Vertrokken:
Reeverdijk 6a 7211 LW: mevrouw B.G. Dijkerman – Dijkerman (04-03-1931), lid, naar Oosterwal 18 K216 72141 AR Lochem. (voorkeurlidmaatschap aangevraagd en goedgekeurd.)
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Schurinklaan 25 7211 DD: mevrouw J.E. Trotsenburg (09-05-1962), dooplid.
Zutphenseweg 96 7211 EE: de heer J. Grootentraast (30-10-1999), dooplid, naar Enschede.
Bargeweg 6 7211 DC: mevrouw H. Dam – Hendriks (01-11-1921), lid, naar Coehoornsingel 5
– 213 7201 AA Zutphen. (Nog niet officieel via LRP binnengekomen, bericht via Ds A.B. Mevrouw Dam blijft lid in Eefde).
Voorkeurkerk Eefde:
Harfsensesteeg 21 7217 MG: de heer B. de Boer, (29-10-1957) dooplid.
Einsteindreef 71A 3562XT Utrecht: mevrouw G.L. Ebbekink (03-11-1960), lid.
Informatie nieuw ingekomenen na bezoek: (voor meer info zie eventueel eerdere mutatieberichten)
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
Gert Kale
KERKENRAAD

Terugblik op het gemeentegesprek 3 februari 2019
Na een korte toelichting van mijn kant op
het periodiek houden van het gemeentegesprek gingen we als Gemeente in gesprek. We deden dat op die ochtend na de
kerkdienst met ruim 40 mensen en vertelden elkaar wat ons bezighoudt. De kerkenraad zal de ingebrachte onderwerpen
bespreken en komt erop terug in het volgende gemeentegesprek. Wie weet zijn
een aantal zaken dan al geregeld.
1. Aan de orde kwamen onder andere de
opstelling van de stoelen in de kerk tijdens
de kerkdiensten waarin de cantorij zingt.
Ook werd de vraag gesteld of er een leuning op de treden naar het liturgisch centrum geplaatst kan worden.
2. Ook werd vanuit de gemeente aandacht
gevraagd voor zorgvuldig communiceren.
Aangeraden werd mèt elkaar te praten en

niet òver elkaar. Als we samenwerken is
het belangrijk afspraken na te komen en
daar mag je elkaar ook op aanspreken.
3. Aandacht werd gevraagd voor het zorgvuldig omgaan met elkaar als vrijwilligers.
Het is fijn dat zoveel mensen in onze gemeente actief zijn. Het is ook belangrijk
dat we elkaar niet overvragen en de taak
geen last wordt. Als dat wel zo is moet je
aan de bel trekken! Uitgangspunt is dat je
doet waar je goed in bent en dat het werk
je ook energie geeft!
4. De activiteit ‘de tafel van hoop’ werd in
herinnering gebracht als een heel waardevol samenzijn. Gevraagd werd of statushouders ook bij andere gelegenheden
(christelijke feestdagen) worden uitgenodigd. Verteld werd dat ze ook voor de zomerlunch worden uitgenodigd.

Samenwerking Gorssel, Epse en Eefde:
De beide kerkenraden
inventariseren wat er leeft
hebben de stuurgroep de
en waar de samenweropdracht gegeven de toeking kansen biedt. In alle
komst van de kerk en de
kerken is gestart in de
samenwerking te verkenkerkdienst van 7 oktober
nen.
2018 en hebben na de
Vragen die bij de gedienst gesprekken met de
meenteleden leven:
gemeenteleden plaats
1. Wat is de stand van
gevonden. Daarna zijn
zaken?
gesprekken gevoerd tusVerteld wordt over het
sen taakgroepen en Colproces tot nu toe. De
leges (Kerkrentmeesters,
stuurgroep is langs verDiaconie). In de tweede
schillende wegen aan het
week van februari start

een bezoektraject voor de
leeftijdscategorie 25 – 55
jarigen.
In beide gemeenten worden vijftien adressen
bezocht.
Eind maart / begin april
worden de resultaten van
alle gesprekken bij elkaar
gebracht. Voor de zomer
komt de stuurgroep terug
in de gemeenten met de
opbrengst van de inventa-
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risatieronde en legt de
stuurgroep zijn eerste
bevindingen en ideeën
voor aan de kerkenraden.
Gevraagd wordt: “ als de
kerkenraden kiezen voor
een fusie, hoe lang gaat
het duren voordat je samen bent?”
Ik heb aangegeven dat in
het geval van een fusie
(in de kerk noemen we
dat “vereniging van gemeenten”) eerst door de
kerkenraden een intentieverklaring wordt
uitgesproken en dat
daarna zeker een jaar
nodig is. Belangrijk is

een zorgvuldige besluitvorming waarbij de gemeenten nauw worden
betrokken. Hierbij moet
de kerkordelijke procedure worden gevolgd.
Gevraagd wordt voldoende te communiceren in de
kerkbladen. Dat punt
wordt van harte onderschreven door de stuurgroep. Het streven is in
elk kerkblad aandacht te
besteden aan de toekomstverkenning.
Verteld wordt dat er het
een en ander is geschreven in het decembernummer van Kerkvenster

en ook in het komend
Kerkvenster komt informatie. Ook het gemeentegesprek is daarvoor een
moment.
2. Aandacht wordt gevraagd voor mensen met
een handicap.
Zij hebben minder mogelijkheden om ergens anders naar de kerk te
gaan. Denk ook aan wetgeving. De Kerkenraad
zal hier zeker aandacht
aan geven.
3. Tenslotte wordt gevraagd of de predikanten
nu al af en toe van kansel
kunnen ruilen.

Waar is de Kerkenraad mee bezig?
De Kerkenraad is met de Taakgroepen en Colleges bezig met het uitvoeren van het afgesproken beleid. Voorbeelden daarvan zijn: de verjaardagbijeenkomsten, gespreksgroepen,
groene kerk, zondagse erediensten, tafel van hoop, kerkbalans, omzien naar elkaar, huiskamergesprek, Marcus Passie, film.
Daarnaast wordt nagedacht en gesproken over de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn:
- Hoe verder na vertrek van ds. Arie Broekhuis (medio 2020)?
- Hoe werken we samen in de Kerkenraad, Taakgroepen en in de gemeente?
- Denkend aan het traject met Gorssel / Epse: hoe zou de toekomst eruit kunnen zien?
Gemeenteleden gaven aan blij te zijn met dit initiatief voor een gemeentegesprek.
Toegezegd wordt dat er voor de zomerperiode nog een gesprek wordt georganiseerd.
Trix Drewes (voorzitter)

Uit de Kerkenraad van 10 december 2018
Op verzoek van de nieuwe voorzitter is de laatste
Kleine Kerkenraadsvergadering veranderd in
een gecombineerde vergadering.
Voor de pauze was er
een (volledige) Kerkenraad, en na de pauze
werd de vergadering
voortgezet als Kleine
Kerkenraadsvergadering.
De Kerkenraad begon
met een kennismakingsronde, niet omdat we elkaar en de nieuwe voorzitter niet zouden kennen,
maar om te inventariseren wat we van elkaar en
de voorzitter verwachten.

Hiertoe is er door de
voorzitter een vragenlijst
opgesteld die door elk
kerkenraadslid ingevuld
is. In een eerste rondgang bleek bij een ieder
openheid en delen met
elkaar hoog op de lijst te
staan.
Trix zal de antwoorden
verder uitwerken en er later op terugkomen
Ook de taakverdeling tussen het Moderamen, de
KKR en de KR is aan de
hand van de Plaatselijke
Regeling verder besproken. Hier kwamen ook de
huidige vacatures in de
taakgroepen (Communi-

catie en Kerk & Samenleving), het scribaat en het
College van Kerkrentmeesters ter sprake.
In de vergadering zelf waren er twee hoofdpunten.
Ten eerste de viering van
de diensten van Schrift en
Tafel. De in de vergadering van oktober besproken methode van de viering in de zittende vorm is
toch nog niet helemaal
rond. Het proces moet
nogmaals goed doorlopen
worden, waarna er een
definitief besluit genomen
kan worden in de KR van
25 februari.
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Helaas is dit binnen de
Kerkenraad niet optimaal
gecommuniceerd, waardoor er al verschillende
berichten in het vorige
Kerkvenster verschenen
zijn. De gemeente zal of
op de eerstvolgende gemeenteavond ingelicht
worden, of via het Kerkvenster van april.
Het tweede onderwerp
was de evaluatie van de
Gemeenteavond.
Het programma voor de
pauze was goed verzorgd, maar het verloop
na de pauze liet te wensen over. De vergadering
discussieert over de mogelijke oorzaken en er
wordt afgesproken dat
Ymte, Johan en Trix de
gemeenteavond met de
inbreng van deze vergadering verder gaan evalueren en met voorstellen
komen voor een vervolg
(erop terugkomen bij de
gemeente en voorstellen
voor de aanpak van gemeenteavonden in de
toekomst).
Na de pauze wordt de
vergadering voortgezet
als een Kleine Kerkenraad (KKR), zonder onze
voorganger, die in de
pauze vertrok om zich

verder voor te bereiden
op de komende weken.
Ook deze vergadering
begint met een gesprek
over de functie (en het
nut) van de KKR. Het
hoofddoel van de KKR is
dat de verschillende
taakgroepen en colleges
elkaar informeren over de
lopende activiteiten. Dit
wordt echter bemoeilijkt
doordat verschillende
groepen niet (altijd) aanwezig zijn (Kerkrentmeesters en Communicatie),
bovendien is de bezetting
tussen KKR en KR nauwelijks nog verschillend,
waardoor dit ook weer
eens geëvalueerd moet
worden.
Vanuit de taakgroepen
kwamen de volgende
punten:
De Taakgroep Pastoraat
& Eredienst had haar
jaar- en werkplan voor
2019 rondgestuurd, met
het daarbij horende budget. De plannen zijn toegelicht.
Het College van Diakenen is momenteel druk
bezig met haar jaarplan
en in de vergadering worden de verschillende activiteiten uitgebreid belicht.
De begroting van het CvD
is overigens al goedge-

Uit de Kleine Kerkenraad van 29 januari 2019
De eerste vergadering in 2019 was er een
van de Kleine Kerkenraad (KKR), in het
kader van de voortgang zijn er echter ook
enkele punten aangestipt die eigenlijk bij
een vergadering van de volledige Kerkenraad (KR) thuis hoorden, maar die vast in
de ‘week’ gelegd konden worden voor de
KR-vergadering van 25 februari aanstaande.
Zo is er gesproken over hoe de Taakgroep Pastoraat en Eredienst met de persoonsgegevens omgaat en is er afgesproken dat alle taakgroepen dit nu in detail

keurd. Verder organiseert
het CvD op 27 januari
weer de ‘Tafel van de
Hoop’ en komt er op 24
februari een speciale
Duurzaamheidsdienst.
Ook de Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
werkt aan het jaarplan,
maar dit is nog niet zover
dat het besproken kan
worden. Wel wordt vermeld dat op 8 maart de
film Rafael vertoond zal
worden.
De Taakgroep Kerk &
Samenleving is druk met
de voorbereidingen van
de (kinder-) activiteiten
rond Kerst. Er is overigens besloten dat er dit
jaar geen Valentijns
‘dienst’ zal komen. De
taakgroep is druk met het
voorbereiden van de
Marcus Passie op Palmpasen. Een jaarplan is in
concept gemaakt. Een
raming van het benodigde
budget is nog niet gemaakt.
Er wordt afgesproken dat
alle colleges/taakgroepen
de gemeente zelf inlichten over hun activiteiten
en dat de jaarplannen in
de volgende KKR besproken zullen worden.
Rik Rook

uitwerken, zodat dit vastgelegd wordt en
met de gemeente besproken kan worden.
Bovendien is er een eerste opzet gemaakt
van de onderwerpen die per (reeds geplande) vergadering besproken moeten
worden. Ook was er een tussentijdse update over het verloop van de toekomstverkenning.
De laatste twee (voorbereidings-)punten
voor de KR-vergadering van februari waren, een toelichting op het functioneren
van de verschillende werkgroepen en de
gang van zaken rond de procedure van de
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nieuwe voorstellen voor de Avondmaalsviering. Beide punten zullen verder uitgewerkt worden zodat de KR in februari hier
besluiten over kan nemen.
Vanuit het moderamen wordt verslag gedaan over handelingen die zij uitgevoerd
hebben in het kader van de ‘Nashville verklaring’, de komende Gemeenteavond, het
geplande Gemeentegesprek op 3 februari
en de planning voor een overleg voor de
Kerkenraad.
Een (ander) belangrijk deel van de vergadering was ingeruimd voor het jaarplan en
de werkplannen van de Diaconie. Het was
verheugend om te zien dat de Diaconie op
verschillende fronten al nauw samenwerkt
met Gorssel/Epse, vooral bij het vaststellen en voorbereiden van de collecte(roosters), planning van (nieuwe) acties in
het kader van ‘de Groene Kerk’ en de IKA
vakanties.
Naast de Taakgroep Pastoraat & Eredienst is de Diaconie nu de tweede die de
planning voor het komende jaar afgerond
heeft.
Onze Voorganger kan melden dat hij het
werk in januari met veel plezier weer opgepakt heeft. Niet alleen heeft hij overleg
gevoerd met de geestelijke verzorgers van
Sutfene, maar ook het leerhuis en de

leeskring mogen zich verheugen in een
aanhoudende en groeiende belangstelling.
Vanuit de taakgroepen kwamen de volgende punten: de Taakgroep Pastoraat &
Eredienst is begonnen met de uitvoering
van de plannen. Begin februari is er weer
een 75+ (verjaardags-)bijeenkomst, de
huiskamergesprekken beginnen weer,
er komt weer een middag voor de contactpersonen en men is bezig met de voorbereidingen van een speciale themadienst.
Het College van Diakenen is weer gestart
met de paasgroeten actie en zal de nieuwe veertigdagen kalenders bestellen, die
weer via intekenlijsten verkrijgbaar zullen
zijn. De Tafel van Hoop was weer een
groot succes.
Van alle kanten komen complimenten aan
Eelke voor de coördinatie.
De Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
meldt dat de film “Rafaël” nog niet vertoond kan worden. Als vervanging heeft
men gekozen voor ‘Publieke Werken’. Ook
zal er in oktober weer een tentoonstelling
in de Ontmoetingskerk komen.
De Taakgroep Kerk & Samenleving is
begonnen met de voorbereidingen voor de
Marcus Passie op Palmpasen.
De Taakgroep vertrouwt erop dat het op
14 april een prachtige ervaring zal worden
Rik Rook

Uitnodiging
De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op dinsdag 26 maart in de
Ontmoetingskerk. Op deze avond staan een aantal onderwerpen op de agenda.
U krijgt van Evert Brouwer (ouderling Kerkrentmeester) een toelichting op de jaarrekening
2017 en de begroting 2019, met daarbij een voorzichtige toekomstvisie voor de komende
jaren. Ymte Groeneveld (ouderling, lid stuurgroep) vertelt u over de laatste stand van zaken
inzake de toekomstverkenning met Gorssel/Epse. En Trix Drewes (ouderlingvoorzitter) gaat
met u in gesprek over het concept Beleidsplan voor 2018-2022.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. We beginnen aan het programma om 20.00 uur en
eindigen uiterlijk 22.00 uur.
Trix Drewes

Ook vandaag heeft God ons laten weten.
Dat Hij jou en mij niet is vergeten.
Hij heeft ons lief, vergeet het nooit dat
Jezus Christus voor ons stierf.
Heus je kunt Gods liefde niet ontlopen,
ook al sta je straks weer op straat.
Een nieuwe wereld gaat er voor je open.
Vergeet het nooit dat Jezus Christus
leeft voor jou.

11

Beste mensen,
Ons laatste stukje over de toekomstverkenning voor onze gemeenten Eefde en Gorssel /
Epse is al weer van begin december vorig jaar. U zult zich hopelijk afvragen wat er sindsdien
allemaal is gebeurd. Graag willen we u de laatste stand van zaken toelichten.
Aan het begin van het project heeft Janny Wiltjer zich in dit blad voorgesteld als professionele begeleider van de stuurgroep. Helaas moeten wij u vertellen dat zij wegens gezondheidsproblemen haar werk bij ons heeft moeten beëindigen.
Op advies van Janny hebben we contact opgenomen met haar collega Els Deenen.
Zij wil ons in ieder geval voor de korte termijn ondersteunen en daarvan maken wij dankbaar
gebruik. Daarnaast heeft Ella Boere om medische redenen haar taak als lid van de stuurgroep neergelegd. Natuurlijk willen we Janny en Ella vanaf deze plaats hartelijk bedanken
voor hun enthousiasme, inzet en inbreng!
In de afgelopen twee maanden zijn alle taakgroepen van onze beide gemeenten al één of
twee keer bij elkaar geweest. Doelstelling van de gesprekken was om elkaar te leren kennen, activiteiten en ervaringen uit te wisselen, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar
kunnen inspireren. En natuurlijk om na te gaan óf en hoe we zouden kunnen samenwerken.
De gesprekken gaan in de komende tijd door en het is fijn om te zien, dat er veel energie bij
alle betrokkenen is!
In de kerk vinden, net als in de maatschappij, veel veranderingen en gelukkig ook interessante vernieuwingen plaats. Als we praten over de toekomst van de kerk in de dorpen en de
kerk als plaats van ontmoeting en inspiratie, dan moeten we ook zeker ons oor te luisteren
leggen bij de jongere mensen in de generatie van 25-55 jaar, zo hebben we gemeend als
stuurgroep. Heel veel mensen, zeker in deze leeftijdscategorie, hebben niet zoveel meer met
de kerk als instituut, maar hebben zeker wel vragen over zingeving en maatschappelijke
ontwikkelingen. We zijn daarom onlangs gestart met een bezoektraject om het gesprek aan
te gaan over vragen als “wat houdt je bezig?” En ook, “hoe kunnen we vanuit de kerk een
bijdrage leveren aan zingeving voor mensen binnen en buiten de kerk?”
Wat is daarvoor nodig? En waar kunnen we samenwerken? In beide gemeenten hebben ca.
15 mensen een uitnodigingsbrief voor dit gesprek gekregen. We kijken uit naar mooie gesprekken en hopen half maart alle uitkomsten bij elkaar te kunnen brengen!
Hoe zien we het vervolg van het project? Eind maart hopen we alle inbreng vanaf de start
van onze toekomstverkenning, inclusief de inbreng vanuit de taakgroepen en het bezoektraject bij elkaar te kunnen zetten. We willen die uitkomsten heel graag met u delen (u krijgt
daarvoor nog een uitnodiging). Daarna willen we het gesprek met de beide kerkenraden
aangaan om te bekijken hoe we met elkaar verder gaan.
Tot slot willen we vermelden, dat we heel erg blij zijn met de positieve energie die we bij alle
gesprekken mogen ervaren. Daarmee is niet gezegd, dat alle gesprekken even gemakkelijk
zijn, maar wel dat we mogen bouwen op een heel positieve grondhouding.
We werken er hard aan en hebben er vertrouwen in dat we dit naar de toekomst vast kunnen
houden.
Nu zijn we nog druk bezig met het in kaart brengen van alle ideeën en suggesties: aarzelt u
niet om met ons mee te denken en uw ideeën met ons te delen! We houden u graag op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen!
De stuurgroep, Gerben Algra, Boudewijn Drewes, Ymte Groeneveld
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COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
03 februari
10 februari
17 februari

€ 114,60
€ 98,91
€ 160,10

Kerk in Actie werelddiaconaat Bangladesh
Stichting Hart voor Kinderen
Kerk in Actie Noodhulp: Droogte in Ethiopië

Collectedoelen
Collecten diaconie
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ‘collecte [datum] en [doel]´.
3 maart
Bartiméus Fonds
Het Bartiméus Fonds, voorheen Vereniging Bartiméus Sonneheerdt,
maakt zich sterk voor mensen die slechtziend of blind zijn.
Wij vinden dat mensen met een visuele beperking alles uit het leven
moeten kunnen halen wat erin zit.
Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt het Bartiméus Fonds geld in voor
innovatieve projecten én proberen wij mensen bewust te laten worden
waar slechtziende en blinde mensen dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.
In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 zal zijn opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen.
Wij focussen in ons werk voor slechtziende en blinde mensen op o.a. de volgende onderwerpen: Digitale toegankelijkheid, Beeld in Geluid, Bewustwording, Mobiliteit in de openbare
ruimte, Empowerment, Werken en leren, Vrije tijd, Onderzoek en innovatie.
10 maart
Kledingactie te Wierik
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 beschikken 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. Ook werken
zij 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. Indien 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).

40-dagentijd campagne: Een nieuw begin

13
De veertigdagentijd loopt dit jaar van 6 maart t/m 20 april. In deze tijd zet Kerk in Actie zich in
om nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in
Rwanda, kerken op Cuba en Pakistan, en op pioniersplekken in Nederland.
Ons collecterooster sluit daar grotendeels op aan. Op 10 maart is onze tweede collecte voor
de voorjaarszending. Hierbij staat Cuba centraal. Zie onder beheer.
De diaconie begint op 17 maart met hulp aan (ex)-gevangenen door de Stichting Exodus.
Op 24 maart volgt Stop kinderarbeid in India.
17 maart
Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat: Gevangenenzorg
Verlaat de gevangenis…en dan? Veel gevangenen willen na het
uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen.
Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak
schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk.
Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie,
biedt hen kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de
samenleving. In een van de elf Exodushuizen worden exgedetineerden via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven
weer op te bouwen. Meer dan 1000 vrijwilligers - veelal afkomstig uit
kerkelijke gemeenten - werken in Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie.
Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
24 maart

Kerk in Actie Werelddiaconaat: Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nassapur is de IT-sector booming business.
Helaas profiteert maar een handjevol mensen van deze spectaculaire groei. De meesten verrichten als dagloner voor een
schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie.
Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie.
Daarom werken ze samen met partnerorganisaties aan beter
onderwijs. Ze lichten jaarlijks 5000 ouders en kinderen voor
over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven, en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school.
Een nieuw begin voor een betere toekomst!

31 maart
Plaatselijke Diaconie: Stichting Gave
Gevlucht - Gezien - Geliefd.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij
te ontvangen. Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te
bieden in de christelijke gemeenschap. In 1992 begon een groep jonge christenen die zich
geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunen ze kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen. Daarnaast verbindt Gave christenen die hierin betrokken zijn. Verder is Gave een kenniscentrum omtrent vluchtelingen en
komt op voor de rechten van christen-asielzoekers. Ook organiseert en ondersteunt Gave
projecten die relevant zijn voor vluchtelingen. Gave ontvangt geen subsidie, maar financiële
ondersteuning van o.a. particulieren en kerken. GAVE is door het CBF erkend als ANBI.
Voorjaarskledingactie
Op zaterdag 23 maart is er weer een kledingactie.
Tussen 10 en 12 uur kunt u in de hal van de Ontmoetingskerk, kleding, dekens,
incontinentiemateriaal etc. komen brengen.Graag aanbieden in plastic zakken.
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In Het Spijk is er ook een inzamelpunt bij de trap in de hal.
Verdere info kunt u lezen in de huis aan huis bladen.
namens de Diaconie: Toos van 't Veld tel.540394

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
3 maart:
Hospice Zutphen
10 maart:
Kerk in Actie, kerk in Cuba
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een
sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n
voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken
groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede
toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en
diaconaat.
Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een
nieuw begin te maken.
We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met
uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
17 maart:
Kerkelijk Quotum
24 maart:
Kerkinterieur
31 maart:
Collecte Missionair, Pionieren rond Zingeving
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van
kerkzijn, zoals kliederkerken,
pioniersplekken en monastieke initiatieven.
De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het
evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten
bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor
mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bij voorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen
met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak kunnen vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt pioniersplekken waar mensen de waarde van het christelijk geloof
en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken.
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2019
De actie kerkbalans 2019 is weer achter de rug. Wij als rentmeesters willen hierbij alle trouwe lopers hartelijk danken voor het vele werk dat zij verricht hebben.
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.
U allen die uw toezegging groot of klein voor dit nieuwe jaar heeft gedaan.
Hartelijk Dank!
Door uw bijdrage kunnen we samen weer kerk zijn voor allen om ons heen.
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 hernieuwde rekening nummer is
goed ontvangen, en zo nodig aangepast.
Ons kantoor( KKA ) zal de zaak verwerken en bijhouden en in goede banen leiden.
De voorlopige cijfers zijn bemoedigend.
Heel voorzichtig kunnen we wel zeggen dat we de stand van 2018 behoorlijk naderen.
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Als alles binnen is kunnen wij u op 26 maart op de gemeente avond vertellen wat het totaal
geworden is.
Wel moeten we rekening houden met een geringe terugloop in de toezeggingen.
Het vaste deel ( quotum ) wat wij per lid moeten afdragen aan de landelijke PKN wordt in
mindering gebracht op uw toezegging.
En zo als u wel zult weten loopt het ledental langzaam terug.
Maar niet getreurd; samen gaan we er voor.
Wij blijven u informeren.
Mocht u uw toezegging wat in positieve zin aan willen passen,
hierbij als ruggensteuntje het bankrekening nummer van actie Kerkbalans is :
NL79 RABO 0373 7111 15.
Evert Brouwer, voorzitter en waarnemend penningmeester
TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Huiskamergesprek Boedelhof
Op maandagmiddag 1 april van
14:00 - circa 16:00 uur organiseert de
Taakgroep Pastoraat & Eredienst een
huiskamergesprek.
Gastvrijheid wordt verleend door Agnes en
Piet van den Berg, Boedelhofweg 71.
De gemeenteleden, die wonen in de pastorale buurt Boedelhof (Kapperallee 3 t/m
51 (oneven) en 18 t/m 20 (even), Boedelhofweg, De Grooterf, Kazerneplein, Yserenstraat, Kanaalpad, Wagenvoortsedijk
en Hulzerdijk) hebben een uitnodiging gekregen c.q. krijgen een uitnodiging voor
deze bijeenkomst in de bus. Ten einde het
gastgezin niet al teveel te belasten geldt
een maximaal aantal deelnemers van 8
personen. Als er plaats is kunnen ook andere belangstellenden zich opgeven voor
dit huiskamergesprek.

nen aandoen, en dan nog in naam van
een hoger doel of God/god. De auteur belicht het kwaad van het terrorisme 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?

Een huiskamergesprek is een (doorgaans)
eenmalige ontmoeting van gemeenteleden
in huiselijke kring. Trefwoorden: ontmoeting, gedachtewisseling, informatie over
onze gemeente en gelegenheid om vragen te stellen.
Het gespreksthema wordt gevoerd aan de
hand van het boek ‘Heilige strijd‘ van Beatrice de Graaf, terrorismedeskundige. Terrorisme confronteert ons met een groot
kwaad, dat mensen elkaar blijken te kun-

De leiding van deze Huiskamerbijeenkomsten is in handen van ds. Arie Broekhuis
en Ko van Raamsdonk. Als u wilt deelnemen aan dit gesprek en u woont niet in de
pastorale buurt Boedelhof, dan kunt u zich
telefonisch aanmelden bij Ko van Raamsdonk (513637). U hoort dan of er plaats is.
Mocht u slecht ter been zijn en (auto)
vervoer nodig hebben, meldt u dit dan
even.

Beatrice de Graaf baseert zich op een
woord van de profeet 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 onderzoekt 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 thematiek.

Namens de Taakgroep Pastoraat,
ds. Arie Broekhuis, predikant
en Ko van Raamsdonk, ouderling
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Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie: Welkom op de film middag.
Op vrijdag 8 maart zal de film “ Publieke werken “ worden vertoond. Dit in tegenstelling tot
de aangekondigde film Rafaël deze blijkt nog niet verkrijgbaar op dvd. We waren wat te
voorbarig. Publieke werken, is een Nederlandse film gebaseerd op de historische roman van
Thomas Roseboom.
Het speelt zich af in Amsterdam rond 1888. Er worden plannen gemaakt om een groot hotel
te bouwen tegenover het centraal station. In een tijd van grote armoede en sociale ongelijkheid. Hiervoor moeten huizen wijken voor de bouw. Zo ook het huis van Vedder. Hij en zijn
overmoedige neef beramen een uiterst riskant plan om hiervoor het onderste uit de kan te
halen. Hoogmoed en bevlogenheid spelen hierbij een grote rol, met tragische gevolgen.
Na afloop bent u uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke broodmaaltijd en als
daar behoefte aan bestaat samen na te praten.
Wij hopen op veel belangstelling.
Een bijdrage in de onkosten (niet in kerkmunten), wordt op prijs gesteld.
Datum: 8 maart, aanvang 15.00 uur. Plaats: Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, Eefde.
Opgeven voor de film en/of maaltijd en vervoer voor 1 maart
bij Tjerie Kale-de Vries, 0575-511819 of 06-49608476 of g.kale@versatel.nl.

Leerhuis over de Brief aan de Romeinen
We hebben in februari het Leerhuis over de profeet Amos afgesloten. Het was een genoegen
om met zovelen met deze oude en weerbarstige tekst om te gaan. Een tekst die af en toe
flinke weerstand wist op te roepen.
Zo bezig zijn heeft iedereen weer verrijkt en mij zelf niet minder.
We gaan op woensdag 13 maart aan een nieuw Bijbelboek beginnen en nu weer een boek
uit het Nieuwe of Tweede Testament. Samen met de deelnemers is gekozen voor de Brief
aan de Romeinen. Er waren meerdere opties voor boeken uit het NT, maar omdat de nieuwe
serie in het Leerhuis tevens de laatste zal zijn in mijn werkzame bestaan mocht ik de keuze
maken. Hoe aardig deze geste!
We komen bijeen op bovengenoemde datum om 10.00 uur in de Goedhartkamer.
En als u gewoon eens wilt kijken of het Leerhuis soms iets voor u is, kom en zie!
En als het bevalt, blijven komen. En zo niet, dan hebt u zichzelf in elk geval een kans gegeven.
ds. Arie Broekhuis

Drieluik over liturgie, Psalm 23 en de schoonheid van de muziek
‘en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.’
(De moeder de vrouw, Martinus Nijhoff)
Donderdag 7 maart – 20.00 uur:
I Liturgie – inleiding ds. Arie Broekhuis: Wat beweegt mij in de kerkdienst?
Op deze avond zal ds. Arie Broekhuis vertellen wat hij opdoet aan de liturgie en zijn
drijfveren met ons delen. Wat raakt hem in de liturgie in vele vormen, van zondagse dienst
tot vesper of gedachtenisdiensten? Wat staat er op het spel? Geen avond dus met een
droge historische beschouwing. Liturgie moet geen keurslijf zijn, maar is bedoeld om het
volle leven te vangen en is iets om van te genieten.
Donderdag 21 maart – 20.00 uur:
II Psalm 23 – inleiding ds. Dick van Doorn
Psalm 23 is een van de meest bekende en geliefde Psalmen. Bij menige uitvaart klinken
deze aloude woorden en bieden ze troost en perspectief. Maar: overbekend als Psalm 23 is,
is er het gevaar dat de woorden en beelden ingesleten zijn geraakt.
Ds. Dick van Doorn wil Psalm 23 ons opnieuw laten horen vanuit de grondtekst, door de
woorden af te tasten en zodoende de beelden helderder in te kleuren.
Plaats van beide avonden: Ontmoetingskerk
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Donderdag 4 april volgt de 3e avond die wordt verzorgd door onze cantor-organist Nico
Jansen. Thema: De schoonheid van de muziek. Daarover meer in het aprilnummer van het
kerkblad.

Taakgroep Kerk en Samenleving
Passiemuziek in de Ontmoetingskerk
Op Palmpasen (14 april) komt het Kerkkoor uit
Driebergen naar de Ontmoetingskerk in Eefde om voor
ons de
Marcus Passie op te voeren.
Het koor heeft de Marcus Passie sinds 1978 in vele
plekken in Nederland al met succes uitgevoerd en komt
dus nu ook naar Eefde om ons van dit werk te laten genieten.
De Marcus Passie gaat uit van teksten van het evangelie van Marcus en is in 1977/1978 getoonzet door Hans
Boelee, die op dat moment dirigent was van het Kerkkoor Driebergen.
Het opmerkelijke van dit passiestuk is dat de tekst in het Nederlands is. Het lijdensverhaal
wordt niet zoals in de klassieke passionen als recitatief gezongen, maar gelezen door een
lector (Tjerie Kale). De woorden van Jezus worden gezongen door de baritonsolist. De
woorden van Petrus en Judas worden door de tenor en de bas vertolkt en de woorden van
de slavin in de hof door de sopraan. Het koor zingt bekende lijdensliederen en vertolkt de
stem van het volk rondom de kruisiging. De begeleiding komt van het orgel, viool, hobo, cello
en trompet. Bovendien zingen de bezoekers een aantal koralen met het koor mee.
Het stuk duurt ongeveer 75 minuten. In het kader van de ‘Open Kerk’ heeft de Taakgroep
besloten tot een gratis toegang, maar aan het einde zal er een collecte zijn voor de bestrijding van de onkosten. Markeer het dus vast in uw agenda:
Palmzondag 14 april om 14.30 uur – De Marcus Passie in Eefde.
De Taakgroep Kerk & Samenleving
DIVERSE BERICHTEN

Tafel van Hoop
Ondanks alle drukte van de voorbereidingen had Eelke diezelfde
zondagavond al een bedankje gestuurd naar alle medewerkers:
Chapeau! Heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking aan de
Tafel van Hoop. Er waren 10 volwassen nieuwkomers en
15 kinderen (jonge kinderen en tieners).
Totaal 58 volwassenen en 15 kinderen.
Er waren 4 afzeggingen (volwassenen) en 3kinderen.
De maaltijd was bijna kostendekkend, de diaconie legt een klein
bedrag bij. De sfeer was prima en er is heerlijk gegeten.

Ik hoorde zeggen: voor herhaling vatbaar!
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Oproep: vrijwilligers gezocht voor AZC Zutphen
1. Al een aantal jaar organiseren Betty en Riemer van der Meulen eens in de 2 weken een
muziek- en spelactiviteit op de woensdagmiddag. Centraal staan de spelletjes, kunsten, toneel, uitbeelden en muziek. Zij hebben een tijdelijke pauze ingelast en om met deze activiteit
door te gaan is ondersteuning nodig!
Er worden vrijwilligers gezocht die het leuk vinden met enthousiasme te kunnen helpen.
De activiteit is elke 2 weken, op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur. Houdt rekening met een kwartiertje voorbereiden en opruimen na afloop.
Lijkt het u leuk deze muziekmiddag te ondersteunen? Vragen en reacties kunt u sturen naar
Riemer van der Meulen: 06-23199354 of riemervandermeulen2@ziggo.nl.

2. Begeleider speelzaal
Het COA zoekt een enthousiaste en lieve vrijwilliger voor het begeleiden van de kinderen die
komen spelen in de speelzaal. De speelzaal is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
Heb je interesse in deze leuke vrijwilligersfunctie? Of heb je vragen? Neem dan contact op
met kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl.

Nieuws uit de Wereldwinkel
Kokosolie: Wel eens kokosolie gebruikt?
Wij verkopen een 100% zuivere
variant biologisch, koud geperst,
onbewerkt en ongeraffineerd.
De kokos geeft een zoet-pittige
achtergrondsmaak, is zeer geschikt voor wokken op hoog vuur,
frituren en bakken.
Het zit in vaste vorm in een handige pot. Zuinig in gebruik: één theelepeltje in de wokpan is
voldoende voor een maaltijd.
Het wordt vloeibaar in de pan boven 24 graden.
Bij frituren meermalen te gebruiken als de olie na gebruik gefiltreerd wordt. Ook een goede,
plantaardige vervanger van boter of margarine op je brood. Licht verteerbaar. Zo zacht en zo
zuiver dat het zelfs gebruikt wordt als natuurlijke crème voor huid en haar.
Tuindecoraties. In maart gaan we aan de slag in de tuin. Als het dode wintergoed is opgeruimd vallen die kale plekken ineens op. Dan is het tijd voor een weersbestendige opvulling.
Waterpotten, kannen, beelden, eet- en drinkbakjes voor de vogels, vrolijke (gekleurde) vogels, vlinders en bloemen van gerecycled ijzer op hoge steel, veelkleurige zonnetjes van keramiek of hout tegen het schuurtje, allemaal vrolijke voorboden van de zomer die nu al fleur
geven.
Op woensdagmorgen 6 maart kunt u ons weer vinden op het Spijk tijdens de koffieochtend.
U kunt daar ook producten uit de winkel bestellen, die worden dan bij u thuis gebracht.
Kom kijken en laat je inspireren in de winkel aan de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662. Bezoek onze website: www.wereldwinkeleefde.nl . Volg ons ook op facebook: wereld winkel
Eefde.
Wereldwinkel Eefde, voor (h)eerlijke cadeaus
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Wereldgebedsdag

Wat is Wereldgebedsdag? Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart
gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar
opnieuw en honderdduizenden mensen
voelen zich - in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd.
Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.
Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren
hoe taal en cultuur van invloed zijn op de
uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten.
Ieder jaar wordt de orde van dienst voor
de viering samengesteld door vrouwen uit
een ander land, dit jaar door vrouwen uit
Slovenië.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag van
gebed maakt, is het feit dat gedurende 24
uur ergens in de wereld bijeenkomsten
plaatsvinden, waar dezelfde noden voor
God gebracht worden, dezelfde gebeden
worden gebeden en dezelfde schrift-

gedeelten worden gelezen. Als de zon in
het verre oosten opgaat over de eilanden
in de Stille Oceaan, dan worden daar al de
eerste diensten gehouden terwijl wij hier
nog de vorige datum schrijven.
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als
het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Op deze bijzondere dag is de hele
christelijke wereld solidair en maakt de
viering van dezelfde orde van dienst op
die eerste vrijdag in de maand maart heel
duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk
zouden moeten zijn!
Wereldgebedsdag is in 1927 in Amerika
ontstaan. In ons land wordt sinds 1929
deelgenomen aan de jaarlijkse viering: in
meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn
werkgroepen actief die bijeenkomsten en
vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.
Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag
op de eerste vrijdag in maart geeft uiting
aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een
onderdeel mogen zijn van die mooie wereldorganisatie:
'Samen bidden, samen vieren en samen
delen!'
www.wereldgebedsdag
Voor ons wordt de viering gehouden op
vrijdagavond in Gorssel, in de Brink
(naast de kerk) om 19.30 uur. Wie mee wil
rijden kan zich bij mij melden, tel. 542808.
Maps Adriaanse

Veertigdagentijd
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
Willem Barnard
Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende bijbelse gebeurtenissen. Allereerst
naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig
dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de
berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig
dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is
een geladen getal, vol van afzondering, inkeer, onderweg zijn naar. De veertigdagentijd is de
tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan
veertig dagen.
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Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn feestdagen, geen vastendagen. De
Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De
kleur van de Veertigdagentijd is Paars.
Bron: Steunpunt liturgie. gkv

Verzoeking in de woestijn, kopie naar Ilya Repin
Bron: Steunpunt liturgie gkv

Veertigdagentijd kalender 2019: Over hoop.
Ook dit jaar kunt u deze kalender verkrijgen na de dienst vanaf 3 maart. De diaconie heeft er
een aantal besteld. Kosten: vrijwillige bijdrage!

Lichtfeest bij terugkeer van de kaarsenkroon

foto: Ab Aalderink

Op zaterdagavond 2 februari werd in de Walburgiskerk in Zutphen een bijzonder feest
gevierd. De kaarsenkroon is terug, na voor het eerst van zijn leven te zijn weggeweest.
Hij was drie maanden uitgeleend aan museum Valkhof in Nijmegen, waar hij één van de
topattracties was in de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre. Het kunstwerk de kaarsenkroon is
ten tijde van Maria van Gelre, rond 1395, vervaardigd en is één van de zes Jeruzalemluchters die nog in Europa te vinden zijn. Ze symboliseren het hemelse Jeruzalem, het ‘reisdoel’
van de middeleeuwse gelovige.
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Tijdens deze avond werd ook het feest Maria Lichtmis herdacht. Dit heet zo bij de RoomsKatholieken, bij de protestanten heet het ‘de opdracht in de tempel’, 40 dagen na de geboorte van Jezus en de officiële afsluiting van de kersttijd.
Dit werd toegelicht door Dr. Dick Akerboom. Daarna zong de Nijmeegse Gregoriaanse
vrouwenscola ‘Voces Caelestes’, afgewisseld door orgelmuziek. Prachtige zang en muziek,
in de donkere kerk en met het oog op de brandende kaarsen nog indrukwekkender. Er waren
veel Eefdenaren op het festijn afgekomen en Ab Aalderink maakte bijgaande foto van deze
bijzondere gebeurtenis.
Maps Adriaanse

Maltareis: van 6 t/m 13 mei 2019
Eigenlijk wilde ik vorig jaar naar Sicilië en Napels,
in Paulus' voetsporen, maar die reis ging niet door
en zo kwam ik op Malta. Precies zo verging het
Paulus. Door een schipbreuk landde hij onderweg
naar Rome op Malta. Er is op dat kleine eiland
(grootte Texel) nog verrassend veel te vinden wat
aan hem herinnert. Maar Malta en Gozo hebben
nog veel meer te bieden.
Toen Paulus er aanspoelde, waren de eilanden
bezaaid met tientallen gigantische prehistorische
tempels; vergelijkbaar met Stonehenge of de piramides, maar wel minstens 1000 jaar ouder - of meer. De meesten staan er nu nog, in volle
glorie; het zijn de oudste gebouwen ter wereld.
In de Middeleeuwen en daarna heersten de kruisridders en de Johannieters of Maltezers; zij
waren de eerste ziekenverplegers en ondertussen strijders tegen de 'turken'. Er staan op
Malta 365 prachtige kerken (op 365.000 inwoners…, dat doen wij ze niet na).
En tenslotte: een bijzondere geschiedenis in en rond de 2e Wereldoorlog. Geen land is zo
platgebombardeerd als Malta, door Duitsland en Italië; er stond van Valletta geen steen meer
op de andere na de oorlog, maar ze hebben zich niet overgegeven en overleefden in de catacomben. Lest best: een heerlijk klimaat en een azuurblauwe zee.
Er is inmiddels een flinke groep gegadigden van 16 mensen voor een 8-daagse reis, van 6
t/m 13 mei.
Die gaat, afhankelijk van het aantal deelnemers (max. 20), tussen de 1130 en 1160 Euro
kosten.
Juist omdat de groep vrij groot is en het eiland klein, zijn we flexibel; regelmatig kan er gekozen worden uit meer dan één programma - onderdeel. Er is in elk geval een speciaal programma archeologie, voor wie dat wil. Op woensdag 13 maart, van 14.30 tot 16.30 uur is er
een informatiemiddag in Zutphen, Halvemaanstraat 3.
Leiding: Liesbeth Burger met hulp van Gerard v.d. Brug en Jenny Bakker. Meer informatie en
opgave bij Liesbeth Burger, Torenlaan 5, 7231 CA Warnsveld, tel. 0575-524468,
elizabeth.s.burger@gmail.com.

22

ACTIVITEITEN

Koffieconcert
Het eerstvolgende koffieconcert in de kerk wordt op
10 maart gegeven door een ensemble dat hier niet eerder
te horen was: Het semi professionele “Fluitkwartet Zutphen” dat bestaat uit Harriet van de Berg,
Inge van Halderen, Dini Schuck en Annelie Veldkamp.
Naast de gewone dwarsfluit wordt ook gespeeld op de
piccolo, altfluit en basfluit. Het gezelschap heeft inmiddels
een breed repertoire opgebouwd met muziek van onder
andere Bach, Debussy en Smetena.
Een paar keer per jaar treedt het viertal op in de regio in
concertseries, met koren en in zorgcentra. In Eefde kunnen
de concertgangers op zondagochtend luisteren naar ondermeer de Badinerie van Bach, een Allegretto van Brahms en Arrival of the Queen of Shiba
van Händel.
Bovendien krijgen de luisteraars een uitvoering te horen van de Sonate in c-dur van Bach
door Inge van Halderen – fluit, Harriet van de Berg deze keer op piano en Laurens van de
Berg – cello. Zoals gebruikelijk staat de koffie klaar om kwart over elf, waarna het drie kwartier durende concert op 10 maart om half twaalf begint. Opnieuw geldt: Denk om de collecte
bij de uitgang!
Dan kijken we ook nog even terug en dat is meer dan de moeite waard: Spreken we in het
voorgaande over semi-professioneel, In februari kon de toevoeging ‘semi’’ worden geschrapt. Oud-Eefdenaar Evert Jan de Groot verzorgde een piano recital van een zeer hoog
niveau. Vooral de bewerking door Liszt van de 1e symfonie van Beethoven maakte indruk op
de concertgangers.
En dan tenslotte het volgende concert. Dat is vanwege de vele Paas-uitvoeringen niet in april
maar op 19 mei. De derde zondag van de maand deze keer i.v.m. moederdag op de twaalfde. Ons eigen Musica Vocale geeft dan onder leiding van een nieuwe dirigent het jaarlijkse
koffieconcert. Meer hierover leest u te zijner tijd in de lokale pers.
Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée

‘Maat 5’ zingt 2 maart 15 uur op Het Spijk
Voor wie het koffieconcert van november heeft gemist of het gewoon nogmaals wil horen:
vocaal ensemble Maat 5 zingt op zaterdag 2 maart bewoners en bezoekers van Het Spijk
toe. Het repertoire bestaat uit klassieke en lichte muziek. Het concert begint om drie uur
‘s middags en is in het restaurant van Het Spijk.
Henk van Zeijts

Kerkcafé Harfsen - verplaatst naar 24 maart
Het Kerkcafé dat gepland stond op 10 maart a.s. wordt – in verband met een langere voorbereidingstijd- verplaatst naar zondagavond 24 maart a.s. !
Het Kerkcafé is een open huis met gesprekken voor iedereen over diverse onderwerpen,
waarbij we proberen aan te sluiten bij de actualiteit op dat moment.
Op deze avond zal het gaan over het klimaat en duurzaamheid. Het zijn de jongeren die met
hun klimaatprotesten ons en onze regering erop wijzen dat we aan de slag moeten voor een
beter klimaat. We hopen sprekers (jongeren en ouderen) uit te nodigen die iets komen vertellen over wat zij doen aan duurzaamheid.
Iedereen is van harte welkom, kom dus gerust binnenlopen.
Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop (ca. 21.15 / 21.30 uur) kan het gesprek
onderling worden voortgezet onder het genot van een drankje.
Contactpersoon: ds. Hannie van Boggelen, hevanboggelen@gmail.com. Datum: zondag 24
maart, aanvang 20.00 uur. Plaats: Ons Gebouw, Sporkehout 4-6, Harfsen.
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BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke kerk
Bron: PKN nieuwsbrief

Jos Wienen: kerk maakt een wezenlijk verschil in de samenleving
Veel mensen voelen
zich in deze tijd onveilig en zijn bang
voor dreigend
kwaad. Tegelijkertijd
zoeken zij hun heil
niet (meer) bij God
of religie.
Jos Wienen, burgemeester van Haarlem: "Christenen
kunnen het tij keren,
wanneer zij zelf het licht in hun omgeving
zijn. De kerk maakt op veel plekken namelijk een wezenlijk verschil in de samenleving."
Wienen ondervindt zelf aan den lijve wat
onveiligheid is. Hij wordt al maanden beveiligd en kan daarom niet thuis wonen.
Hij sprak vorige week in een vol Dorpshuis
in Benschop over (on)veiligheid en radicalisering, samen met Beatrice de Graaf en
Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik. De avond was een initiatief van de
kerken in Benschop: de rooms-katholieke
parochie, de hervormde gemeente en de
protestantse gemeente.
Verlangen naar veiligheid
Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, opent de avond met een
lezing over het thema 'Verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad', naar
aanleiding van haar boek Heilige Strijd. "In
de recente geschiedenis zijn hoge pieken
waar te nemen waarin veel geschreven
wordt over kwaad; in de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog, maar verrassend
ook in het hier en nu. In onze tijd praat
men echter nauwelijks meer over het goede en over God", aldus De Graaf.
Zelf de hoop zijn

"Kunnen wij daar als christenen wat
mee?", wordt er gevraagd vanuit de zaal.
"Ja", is het overduidelijke antwoord van
Jos Wienen. "Je kunt zelf namelijk de
hoop zijn en het licht in je omgeving, klaar
staan voor anderen, zodat de wereld weer
een klein beetje beter wordt. Ik heb in
Haarlem al vaak gezien dat de kerk een
wezenlijk verschil kan maken." Beatrice de
Graaf beaamt dat de kerk met haar liturgie
als het ware goud in handen heeft. "De liturgie van de hoop schept ruimte, geworteldheid en verbondenheid. " Bij gevoelens
van onveiligheid is de kerk voor veel mensen een baken van hoop.
Altijd een tweede kans
Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik - Benschop is een van de 9 kernen geeft zijn visie op veiligheid in de regio.
"Gelukkig kan Lopik niet als onveilig worden bestempeld", vertelt De Graaf, "maar
in de dagelijkse praktijk hebben we wel te
maken met zaken als huiselijk geweld en
druggerelateerde criminaliteit." Hij wordt
gevraagd of zijn christelijke levensovertuiging een rol speelt bij veiligheidsvragen.
Dat is zeker zo: De Graaf vindt het vanuit
zijn christen-zijn belangrijk om mensen
een tweede kans te kunnen geven.
Heilige Strijd
Beatrice de Graaf houdt zich bijna dagelijks bezig met thema's als kwaad en veiligheid. In 2017 schreef ze op verzoek van
de Protestantse Kerk het boekje Heilige
strijd: het verlangen naar veiligheid en het
einde van het kwaad. Hierin brengt ze een
christelijke visie op veiligheid naar voren.
Via de webwinkel van de Protestantse
Kerk is het boekje bij het Boekencentrum
te bestellen.
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Agenda














Zaterdag 2 maart, Bezinningsdag van de Kerkenraad
Maandag 4 maart, 20.15 uur -21.45 uur Veertigdagen viering en Samenzang, voor verdere info zie het gele vel.
Donderdag 7 maart 20.00 uur Eefde, Wat beweegt mij in de kerkdienst? Zie artikel pag. 14.
Maandag 18 maart, Leeskring Inspirerend geloven, we lezen Geloven
op de tast, pag. 182 e.v. en pag. 23-32.
Dinsdag 19 maart 14.30 uur in de Kerk van Almen, Filmmiddag: Maria
Magdalena, metgezel van Jezus. Informatie bij ds. W. Klein tel. 0575433159 of wklein@lijbrandt.nl.
Donderdag 21 maart, Eefde, 20.00 uur Psalm 23 met ds. Dick van
Doorn, zie artikel pag. 14.
Donderdag 21 maart, 14.00 uur Taakgroep Pastoraat in de
Goedhartkamer.
Zondag 24 maart Kerkcafé Harfsen, 20.00 uur in Ons Gebouw, Sporkehout 4-6, Harfsen, zie artikel pag. 21.
Maandag 25 maart, avond HAGE-overleg van de voorzitters en scribae
in Almen
Dinsdag 26 maart, Gemeenteavond in de kerkzaal.
Woensdag 27 maart, 10.00 uur Moderamen voor de Kleine Kerkenraad
van 8 april, Goedhartkamer.
Woensdag 3 april, 20.00-22.00 uur Orgaandonatie: over geven en ontvangen met huisarts Lily Hulshof, huisarts te Gorssel en ds. Henk Boter. Voor verder info zie het gele vel
Donderdag 4 april, met elkaar nadenken over troosten en rouw o.l.v.
Lieke Versluis, kerkelijk werker in Gorssel/Epse, voor verdere
info zie het gele vel.

Mocht u het ‘gele vel’ niet meer in uw bezit hebben dan kunt u deze nog meepakken op de
leestafel in de hal van de kerk.

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 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 21 maart om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink

Gedeelte rooster Kerkvenster 2019
inleverdatum
vergadering
datum nietploeg
19-3-2019
21-3-2019
28-3-2019
16-4-2019
18-4-2019
25-4-2019
21-5-2019
23-5-2019
29-5-2019
let op: dit is een woensdag i.v.m.
Hemelvaart
 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige
regels. Deze zijn op te vragen
18-6-2019 bij de redactie.
20-6-2019
27-6-2019
zomervakantie

