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KERKVENSTER MEI 2017 

 

In - druk 
Buikspreken of bidden 
 
Zelfs in fatsoenlijke politieke 
partijen en bij de omroep 
(NPO) hoor je momenteel dat 
we meer naar de ‘onderbuik’ 
van de samenleving moeten 
luisteren.  
 
Als kind probeerde ik te goo-
chelen en te buikspreken, 
maar mijn ‘publiek’ had me  
altijd door. Buikspreken moet 
geleerd worden, dat vraagt 
om een zeker talent. De ‘on-
derbuik’ aan het woord laten 
is geen kunst.  
In de kroeg of de tram, op de 
markt, voor de camera of de 
microfoon, er valt altijd wel 
wat geborrel en gesis op te 
vangen.  
Wat er dan zo spontaan te 
berde wordt gebracht zou ons 
dichter bij ‘de gewone mens’ 
moeten brengen.  
Als hulpverlener en predikant 
heb ik bijna altijd met ’gewo-
ne’ mensen te maken gehad. 
Je zou dus denken dat ik psy-
chisch voortdurend aan on-
derbuik-voortbrengselen was 
blootgesteld. Toegegeven, er 
waren contacten waarin ie-
mand zich wat minder diplo-
matiek uitdrukte. In de tachti-
ger jaren een Amsterdamse 
die haar wijk zag verkleuren 
en daar wat angstig van werd.  

‘Ze moeten ze allemaal op 
een boot zetten’, zei ze tegen 
mij. Ik heb haar niet uitgeno-
digd dit voor de lokale omroep 
te herhalen en heb ook niet 
begripvol gehumd. Het waren 
de dagen van kamerlid Jan-
maat en de ‘instroom’ van Su-
rinamers die de goedkope – 
slechte – woningen betrokken.  
Een vrijwilliger van onze kerk 
ging de dame bezoeken en 
nam haar mee naar de weke-
lijkse maaltijd. Haar een-
zaamheid werd opgeheven en 
ze ontmoette er ook mensen 
die ze op de boot had willen 
zetten.  
 
Na enkele weken zei ze tegen 
de vrijwilliger: ‘Je hoeft me 
niet meer op te halen. Ik durf 
wel alleen over straat’.  
 
De politiek liet het gelukkig 
ook niet bij luisteren naar de 
onderbuik.  
 
Wethouder Jan Schaeffer be-
gon een saneringsprogramma 
waar de wijk behoorlijk van 
opknapte. ‘In gelul kan je niet 
wonen’, was zijn lijfspreuk. 
Het is niet de táál van de elite, 
maar hij toonde daarmee wel 
de daadkracht die van een 
bestuurder gevraagd mag 
worden.  
 
 
 

Mensen die een verantwoor-
delijke positie hebben in de 
samenleving, of ze nu als 
handarbeider of academicus 
begonnen zijn, staan bloot 
aan kritiek. Het spreekwoord 
luidt niet voor niets: ‘Hoge 
bomen vangen veel wind’. 
Maar de klus van besturen, 
regeren, compromissen slui-
ten, moet wel geklaard wor-
den. En wie wel eens met een 
opgroeiende puber in debat 
geweest is over te laat thuis 
komen, geen alcohol of siga-
retten, die weet hoe lastig het 
is met botsende visies in één 
huis te wonen. In de meeste 
gevallen kom je er gelukkig 
toch wel uit, omdat je wel 
sámen verder moet.  
 
De kerk wordt door de apostel 
Paulus het ‘gezin van God’ 
genoemd en ook daar wil de 
nuance wel eens verloren 
gaan. Dan is er boosheid over 
besluiten die het gemeentele-
ven raken. Zeker, soms is er 
ook alle reden om het met 
keuzes die gemaakt worden 
oneens te zijn. De vraag die 
we echter in de kerk mogen 
stellen is: bidden wij voor wie 
verantwoordelijkheid dragen? 
Beseffen wij dat zij in kerk en 
politiek, namens ons het be-
langrijke en soms vuile werk 
moeten doen? ‘Bid en werk’, 
oeroud advies in dagen van 
politieke verandering.  

Rob van Essen 
 
 
Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en ver-
slavingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na Amsterdam 
was hij werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens  in Den Haag (Bethelkerk en 
Laakkapel). Daarnaast was hij diaconaal medewerker van de Protestantse Gemeente Rijswijk. 
(Bron: Reda@ctieservice, jaargang 15, nummer 2, uitgeverij Narratio n.l. 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                              MEI 2017 

 

datum en tijd 
7 mei 2017 
10.00 uur 

14 mei 2017 
10.00 uur 

21 mei 2017 
10.00 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden  
Koffieconconcert 
 

Avondmaal,  
zittende vorm 

kleur wit wit wit 

diaconale  
collecte 

Missionair Werk en 
Kerkgroei 

Stichting Hulphond IKA vakantieweken 

2e collecte Plaatselijk pastoraat Beeld en geluid Plaatselijk kerkenwerk 

auto  
ophaaldienst 

H.J. Zoerink  
Tel. 06-53143179 

A. Aalderink  
Tel. 514151 

 
T. van Helden  
Tel. 519738 
 

 
 

datum en tijd 
25 mei  2017 
09.30 uur 

28 mei 2017 
10.00 uur 

 

voorganger Dienst in Gorssel ds. F.D. Rooze, Leiden  

bijzonderheden Hemelvaartsdag   

kleur wit 
Wit 
 

 

diaconale  
collecte 

Diaconale doeleinden Voedselhulp voor Israël  

2e collecte onderhoud gebouwen Oikocredit  

auto  
ophaaldienst 
 

 
J.L. Bosma 
Tel. 06-44500157 
 

 

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

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

] 
 

 
 
 

Dienst in Het Spijk  
maandag1 mei Pastor G. Pols  
De dienst begint om 14.30 uur.  
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen 
welkom is. 
 

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
zaterdag 13 mei  2017  mevrouw T.in t Hof 
zaterdag  27 mei 2017   ds. D. Bargerbos 
 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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Middagpauzediensten 
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauzedienst in de 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
donderdag 04 mei 2017 ds. S.A. Meijer 
donderdag 11 mei 2017 ds. C. Bochanen 
donderdag 18 mei 2017 ds  W. Stolte 
donderdag 25 mei 2017 HEMELVAARTSDAG,  geen dienst 
 

Radio Kerkplein  
Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz). 
Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur  
Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier. 
De programma’s zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl  
Zondag 7 mei 2017 
Gesprek van de zondag: (onder voorbehoud) met Anne Petra van Es, regisseuse van de musical, 
die in de Martinuskerk van Warnsveld op 14 mei wordt opgevoerd en waarin Judas de centrale  
figuur is. 
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Eefde, ds. A. Broekhuis. 
Zondag 14 mei 2017 
Gesprek van de zondag met Twan Custers over de St. Fideel, brocante voor goede doelen. 
De kerkdienst komt van de R.K. Parochie Lochem. 
Zondag 21 mei 2017 
Gesprek van de zondag met Klaas Jellema, lid van de eindredactie van ‘Kerkzin’.  
Dit is het nieuwe kerkblad van de Lutherse Gemeente te Zutphen, de Protestantse  
Gemeente te Warnsveld en de Protestantse Gemeente te Zutphen. 
De kerkdienst komt van het Leger des Heils, Luitenants Morten en Joyce Andersen. 
Zondag 28 mei 2017 
De kerkdienst komt van de Christelijk Gereformeerde Kerk / Gereformeerde Kerk  
vrijgemaakt. 
 
 

 

Bij de diensten 
In dankbaarheid kijk ik terug op de Paascylcus. 
Er is veel werk verzet voor de dienst van Goede Vrijdag.  
De Paaswakedienst kreeg een extra muzikale dimensie door de dwarsfluitist Anita Berrier. 
De Cantorij zong mee op de Paasmorgen en zorgde voor een mooi samenspel met de  
gemeente. Het trio zangers op de Goede Vrijdag ontving nuttige aanwijzingen van Wim van 
Helden en er was van alles te zien op de tafel met de liturgische bloemschikking. 
Er is met hart en ziel veel gedaan qua orden van dienst en de inrichting van de kerk door  
onze koster. 
Mijn dank voor allen die vooral achter de schermen zoveel goed werk geleverd hebben. 
 
Zondag 7 mei lezen we volgens het Luthers rooster Johannes 16:16-23a.  
De Raad van Kerken beveelt voor dit Lutherjaar het Luthers rooster in onze aandacht aan.  
Vandaar. Deze tekst maakt deel uit van de lange monologen die Johannes Jezus in de mond 
legt en waarin hij Christus zijn heengaan, aankondigt en vooral de leerlingen ervan door-
dringt dat zijn gaan tot vreugde moet leiden. Want, de Geest komt. We zijn niet aan onszelf 
uitgeleverd. Hoe klein we ook worden in aantal. De Geest kan ons steeds weer verheffen. 
Zondag 14 mei is er een themadienst voorbereid wordt door de taakgroep pastoraat. 
Het thema liet zich snel vinden: Moeder. Het is immers de 2e zondag in mei en dat is moe-
derdag. In de kerk gaan we niet het gezin heilig verklaren. Moeders en ook vaders zijn in  
ieders leven belangrijk, allereerst is ons bestaan aan hen te danken.  
 

DE GEMEENTE BIJEEN 

http://www.b-fm.nl/
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Ze kunnen een mens maken en ook voor het leven tekenen. In de bijbel worden de beelden 
van moeder en vader voor God gebruikt en moeders spelen in een rol in de bijbel: Maria,  
Elisabeth en natuurlijk de aartsmoeders in het boek Genesis. 
 
Zondag 21 mei vervolgen we de lezing van zondag 7 mei en we lezen Johannes 16:23b-30. 
We vieren de Maaltijd van de Heer/ Eucharistie. (zittend) 
Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Er is een dienst met de  buurgemeenten in de 
kerk van Gorssel. 
De voorganger is  collega kerkelijk werker J. Leijenhorst uit Barchem die gevraagd is door de 
gemeente van Harfsen die dit jaar verantwoordelijk is voor de voorganger. 
Let u op de aanvangstijd: 09.30 uur. 

ds. A. Broekhuis 
 
Emeritaat ds. Johan Weijenberg 
Op zondag 21 mei neemt ds. Johan Weijenberg afscheid van de Protestantse Gemeente 
Harfsen en van zijn functie als dienstdoend predikant. Hij gaat met emeritaat.  
Bijna 5 jaar is hij predikant van Harfsen. 
Johan is een collega die volop meedoet in het collegiale overleg en in de werkgemeenschap 
en hij was altijd bereid om als vervanger aan te treden voor onze gemeente en mij. Daar 
mogen we als gemeente van Eefde hem dankbaar voor zijn. Je kon op hem rekenen. 
Trefwoorden: nauwkeurig, wijze woorden in ons collegiale overleg, trouw, bescheiden en 
prettige humor tussendoor. 
Er is een dienst om 10.00 uur in Ons Gebouw, Sporkehout, Harfsen. En belangstellenden 
natuurlijk welkom. 
Na afloop van de dienst kunnen hem en zijn vrouw Dineke goede woorden overgebracht 
worden. (E-mail: jhweijenberg@gmail.com)  

ds. A. Broekhuis 
 
DE GEMEENTE was BIJEEN 
Paasontbijt 

Het paasontbijt in de kerk in Eefde.  
De laatste keer dat ik daar aan mee 
deed werd het georganiseerd in het  
Jolink en kwamen wij met het gezin van 
vijf. Ik vond dit altijd erg gezellig en  
lekker. Toen wij door mijn ouders werden 
uitgenodigd voor dit weekend met onder 

andere het 
paasontbijt 
was ik erg be-
nieuwd hoe ik 
het nu zou ervaren. 
 
Afgelopen zondag kwam ik dus voor het eerst sinds lange tijd 
weer bij het ontbijt. Dit keer in de kerk waren er 55 deelnemers, 
wij kwamen met 15 personen. Ons gezin was weer compleet, 
maar nu aangevuld met twee mannen, een vrouw en 7 kleinkin-
deren. 
Veel oude bekenden en een aantal mensen die ik niet kende van 
vroeger.  
Het ontbijt was als vanouds gezellig en goed gezorgd, inclusief de 
dubbeldooier eieren. Na het ontbijt vlug even opruimen en klaar 
maken voor de kerkdienst.  
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Achterin de kerk was voor de kinderen 
ruimte om te knutselen, de ‘kinderneven-
dienst’. Tijdens de dienst werden de kin-
deren door dominee Broekhuis naar vo-
ren gehaald voor een verhaal, met 10 
kinderen voorin de kerk, een mooi ge-
zicht.  
Er zijn mooie creaties gemaakt van onder 
andere bloemen en papier. Hartelijk dank 
voor de goede organisatie en het hartelij-
ke welkom. 

Een oude bekende, Pim Kale 

 
 
 
Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
  
7 mei:  Johan en Jannie Zoerink en Diny Pasman. 
 
14 mei: Homme Krol, Gerrie Diepenveen en Greet Tollenaar. 
 
21 mei: Toos en Hans van ‘t Veld en Tine Ebbekink. 
 
28 mei: Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink. 
 
I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn. 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
Denk aan het volgende: 

- lampen uit in de kerk en vitrinekast 

- koffie apparaten uit   

- sleutel doorgeven aan de volgende groep 
 
N.B. i.v.m. Pinksteren is er op zondag 4 juni geen koffiedrinken.  

Greet Tollenaar, tel. 540861 
 

 
 

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
Op de Lunette verblijven: 

 Mevrouw T. Zuidam-van Hulsbergen, Raadhuisstraat 

 Mevrouw R. Meijerink, Zutphenseweg(Spijk) 
 

Thuis 
 De heer H. Wichers, Eefdese Enkweg 

 De heer G. Roek, Egginkskamp 

 De heer A. Dijkerman, Flierderweg 

 De heer A. Bessels, Beekweide 
 

 
 
  

MEELEVEN 
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Overleden 
Op 10 april  
overleed in de leeftijd  
van 95 jaar  
Lambertus Brandenbarg, 
Princehof.   
Bertus Brandenbarg heeft 
een hoge leeftijd bereikt 
en zo oud worden kan 
een zegen zijn en vraagt 

tegelijk veel van wie die zegen ontvangt.  
Uiteraard werd hij in zijn laatste jaren een 
kwetsbaar mens. De kinderen spraken bij de 
uitvaart op zaterdag 15 april hun dankbaar-
heid uit over alle zorg die aan hem werd be-
steed door zoveel lieve mensen om hem 
heen. 
Niet in het minst hebben ook zijn kinderen en 
hun partners zich om hem bekommerd in 
aandacht en praktische zaken zoals de  
wekelijkse boodschappen. 
 
 
 

 

Een jaar geleden overleed zijn vrouw Gerda 
Brandenbarg-Doevendans met wie hij meer 
dan 70 jaar zich verbonden wist. En nog veel 
eerder in zijn leven was er het verlies van 
hun zoon Bert. 
Bertus Brandenbarg leefde mee in ons dorp 
en ook met de gemeente, al was hij geen 
prater als het om geloof ging. 
In de afscheidsdienst klonken warme woor-
den van zijn kinderen en was er levende mu-
ziek van dochter Marijke op de gitaar.  
Hij was een vader die er voor zijn kinderen 
was. Er klonken mooie herinneringen aan de 
vakanties. 
Namens onze gemeente heb ik een schriftle-
zing laten klinken (Psalm 23) en gebeden en 
de zegen uitgesproken bij het graf. 
De begrafenis vond plaats te Gorssel. 
Correspondentieadres: 
Fam. Hesselink-Brandenbarg,  
Bernard Zweerslaan 43, 3741 HM Baarn, 
(035-542 22 14) 

ds. Arie Broekhuis

In memoriam  
Marie Petronella 
Edith Wolf-Verkerk 

Op 13 februari  
is op 69-jarige leef-
tijd overleden  
Edith Wolf-Verkerk. 
Zij was al enige tijd 
ziek. Omdat Leo en 

Edith nog niet zo lang in Eefde woonden en 
jarenlang regelmatig kerkgangers in Gorssel 
waren, vroegen ze of ik hen wilde begelei-
den in deze periode.  
Dat heb ik in dankbaarheid gedaan. 
De laatste weken heeft Edith een liefdevolle 
plek gevonden in het Hospice in Zutphen. 
Daar had ze haar kamer ingericht met wat 
haar lief is. Daar stonden foto’s van haar 
dierbaren en dieren. Daar stonden iconen 
die ze zelf had gemaakt, daar had ze uitzicht 
op een vogelhuisje waar regelmatig het 
roodborstje haar kwam begroeten. Haar 
grootste passie was altijd het verzorgen van 
honden. In haar boekjes waarin ze gedach-
ten en gedichten bewaarde, kwamen dan 
ook veelvuldig honden voor.  
In de afscheidsdienst in De Omarming in 
Zutphen kwam de veelzijdigheid van Edith 
naar voren in de diversiteit van de gekozen 
muziekstukken.  

Indrukwekkend vond ik de ‘levende’ muziek 
van Wanda de Gruyl, die zichzelf begeleidde 
op gitaar (The CIrcle of Life en Let it be). 
Maar er was ook muziek van Gary Moore, 
we hebben geluisterd naar Somewhere my 
love en naar Abba, Vader, en de dienst ein-
digde met Wat de toekomst brengen moge. 
Het was helemaal in de lijn van haar wens 
om niet een zwaar christelijk getinte dienst te 
houden, maar een viering waarin allerlei kan-
ten naar voren konden komen. 
We hebben er Psalm 23 (De HEER is mijn 
herder) en Johannes 10:11-16 (Ik ben de 
goede herder) gelezen. Zo hoorden we de 
parallel tussen de HEER, de God van Israël, 
en Jezus zoals die met name in het evange-
lie van Johannes naar voren komt. Bij Jo-
hannes komt zeven maal een zin van Jezus 
voor die begint met ‘Ik ben’. Denk bijvoor-
beeld aan ‘Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven’. Het is een rechtstreekse herinne-
ring aan de onvertaalbare Godsnaam, die te 
maken heeft met het werkwoord ‘er zijn’, 
‘aanwezig zijn’ (‘Ik ben die Ik ben’, Ex. 3:14 
NBG). De naam van God is een naam vol 
belofte: ik zal er zijn. Met jou en voor jou. 
Een naam vol verrassing en geheimenisvol: 
ik zal er zijn, zoals ik er zijn zal.  
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In de overdenking heb ik daarbij gezegd: “wij 
allen zijn geschapen naar dat beeld van de-
ze God”. Wij zijn in staat gesteld om er te 
zijn voor  
elkaar, met elkaar. Dat is waar Edith zich 
voor inzette, in jullie gezin, in haar liefde voor 
honden, in haar passie voor de natuur.” 
Voor echtgenoot Leo, voor de kinderen Yuri 
en Larissa, voor de schoonkinderen Carina 
en Ben, en voor de kleinkinderen  

Anouk, Marlijn, Stan, Jort en Anne is nu een 
tijd aangebroken waarin ze Edith op hun ge-
heel eigen wijze zullen missen. 
We doen Edith Wolf-Verkerk recht door el-
kaar niet te ontbreken in de tijd die komt. 
Dat de gedachtenis aan haar naam ons tot 
zegen zal blijven. 
 

 ds. Daan Bargerbos 
Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

 

 
Komen en gaan – mutaties  t/m  18 april 2017 
Voorkeurkerk Eefde: 

 Coehoornsingel 5 7201 AA Zutphen: de heer en mevrouw L. van Wijhe - Trekop. 
 
Adresaanpassing: 

 Hoofdstraat 61a F107 7213 CS Gorssel: mevrouw E. Tadema. Moet worden F103 
 
Uitgeschreven: 

 Papaverhof 8 7211 DK: de heer en mevrouw B.T.A. Bosman - Koerselman. 
 
Overleden: 

 Op 10 april 2017: de heer L. Brandenbarg, Princehof 12 7211 ND. 
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

G.J. Kale 
 

 
 

 
 
Verslag van de gemeen-
teavond op 30 maart 
2017 

Er waren zo’n 30 kerkle-
den aanwezig. Omdat de 
preses en scriba verstek 
moesten laten gaan, werd 
de avond geopend door 
ds. Arie Broekhuis met 
het lezen van Psalm 139 
in de hertaling van Karel 
Eijkman. Daarna presen-
teerden de verschillende 
Taakgroepen hun pro-
gramma van de afgelo-
pen periode en plannen 
voor de komende tijd. 
 
Ko van Raamsdonk, 
Taakgroep Pastoraat, 

vertelde dat het pastoraal 
team nu een jaar ervaring 

had met de nieuwe opzet 
van: 
buurten met een contact-
persoon. Uit de vragen 
bleek dat het nog niet 
voor iedereen duidelijk 
was dat de oude wijken 
met bezoekers waren 
verdwenen. De bedoeling 
is dat in buurten -kleiner 
dan wijken- en dus meer 
onderling contact tussen 
de bewoners, hoopt men 
dat het contact tussen al-
le, ook niet-kerkelijke, 
bewoners en de contact-
persoon gebeurt op basis 
van wederkerigheid. Dat 
wil zeggen: niet afwach-
ten totdat er iemand van 
de kerk aan de deur 
komt, maar ook zelf mel-
den als er bezoek of hulp 

gewenst is, om welke re-
den dan ook. De contact-
personen worden toege-
rust op themamiddagen 
waarin pastorale onder-
werpen worden bespro-
ken. 
 
De huiskamerbijeenkom-
sten waren een succes. 
De gevraagde bijeen-
komst op een avond voor 
werkenden leverde geen 
enkele bezoeker op, wat 
teleurstellend was.  
 
Het thema voor de the-
madienst op 14 mei is: 
Moeder.  
 
De verdere activiteiten 
werden en worden als 
gewoonlijk voortgezet.  

KERKENRAAD 
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De partnerschap met de 
St. Georg Gemeinde in 
Dessau, die in oktober 
vorig jaar door 13 ge-
meenteleden is bezocht, 
wordt geëvalueerd en de 
werkgroep heeft dringend 
versterking nodig. De 
aanwezigen konden in de 
pauze een enquête invul-
len over hun betrokken-
heid bij de werkgroep 
Dessau. 
 
Tjerie Kale, sinds begin 
dit jaar voorzitter van de 
Taakgroep Ontmoeting 
en Inspiratie, kon vertel-

len dat in 2016 zes eve-
nementen waren aange-
boden, waarvan er 4 zijn 
doorgegaan met vol-
doende belangstelling.  
In januari een filmmiddag 
met maaltijd. Film “The 
only Son”. Indrukwekkend 
en veel belangstelling. 
In maart een avond over 
de Mattheüs Passion met 
Els Dijkerman. Heel inte-
ressant, technische pro-
blemen met het geluid op 
het laatste moment opge-
lost door Henk Kamphuis, 
waarvoor nogmaals dank. 
In november expositie 
van de “Werken van 
barmhartigheid” door Ge-
rard Ursem. Bescheiden 
van opzet, maar o.a. be-
zocht door een groep van 
de Bargeweide en twee 
vrouwengroepen. Zon-
dagmiddagopening lever-
de geen belangstellenden 
op, dus voortaan exposi-
ties alleen openen na de 
zondagochtenddienst en 
op verzoek van groepen. 
In december filmavond 
met de film “De zee van 
pelgrim Antonio”, gepre-
senteerd door de filmma-
ker zelf. Indrukwekkend 
en goed bezocht. 

Voor 2017 staan onder 
andere twee suggesties 
uit de gemeente zelf op 
het programma.  
 
Gerda Kamphuis trad op 
namens de Taakgroep 
Kerk en Samenleving. 

De Taakgroep is heel be-
scheiden van omvang, 
maar presteert het toch 
om elk jaar een aantal 
vaste populaire activitei-
ten neer te zetten. Nieuw 
en geslaagd was een 
meditatieve wandeling 
met gezamenlijke maal-
tijd. Verder het paasont-
bijt, de Havekedienst met 
de buurgemeenten, de 
startdienst (samen met 
andere Taakgroepen), en 
de kerstmiddag: stal 
bouwen en knutselen. 
Ook hier een dringend 
verzoek om meer mede-
werkers! 
 
Toos van ’t Veld besprak 
het werk van de Diaco-
nie. Ook hier veel jaarlijks 
terugkerende activiteiten: 
ziekenhuisbezoek door 
Ben Wagenvoort en Henk 
Koster (in overleg met de 
predikant), attenties bij 
dankdag en Pasen, twee 
keer per jaar de kleding-
actie voor Oost-Europa 
(familie te Wierik), de IKA 
vakantieweken, verte-
genwoordiging in de 
ISBN, vertegenwoordi-
ging in Kerk en Vluchte-
ling Zutphen e.o.  
 
Eenmalige onderwerpen 
van het afgelopen jaar: er 
is gesproken over de 
vorm van het Avond-
maal, omdat sommige 
gemeenteleden proble-
men hebben met de lo-
pende vorm.  

Er is nu besloten om 
voortaan 2 keer zittend en 
1 keer lopend te vieren.  
Naast de opbrengsten uit 
collecten heeft de Diaco-
nie extra bijdragen gege-
ven aan een aantal klein-
schalige projecten en pro-
jecten ‘uit de buurt’. Zie 
het februarinummer van 
Kerkvenster. Het Maat-
jesproject wordt financieel 
ondersteund. 
Er is in november mee-
gedaan met de actie rug-
tasjes van Stichting Gave 
voor kinderen in AZC’s en 
met de actie Gunfiets 
(fietsen voor AZC-
bewoners). Alle 6 status-
houders gezinnen (vluch-
telingen die hier mogen 
blijven en een huis heb-
ben gekregen) in Eefde 
zijn bezocht en misschien 
komen er taallessen voor 
enkelen van hen in de 
kerk.  
Ook hier hetzelfde ver-
haal als bij de Taakgroe-
pen: met maar twee dia-
kenen is het pakket ei-
genlijk veel te groot. Ge-
lukkig zijn er veel taakdi-
akenen voor de verschil-
lende projecten, maar 
een diaken erbij, voor de 
zondagse diensten en 
vertegenwoordigingen, 
zou heel fijn zijn! 
 
Evert Brouwer nam ons 

mee in de wereld van de 
Kerkrentmeesters. Ie-
dereen denkt daarbij na-
tuurlijk aan de financiën, 
maar er zijn veel meer ta-
ken: personele zaken 
(predikant, koster, orga-
nisten), beheer en onder-
houd - waaronder techni-
sche zaken - van de ge-
bouwen en omgeving, 
overleg met huurders, 
dorpsraad en burgerlijke 
gemeente. Het afgelopen 
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jaar is overgestapt naar 
een andere bank en een 
ander administratiebu-
reau voor de afwikkeling 
van de Actie Kerkbalans.  
 
Daar kwamen veel forma-
liteiten en tijdrovende 
procedures bij kijken. Het 
wordt eentonig, maar de 
twee kerkrentmeesters 
hebben hun handen meer 
dan vol aan dit pakket en 
zouden dolgelukkig zijn 
met versterking, ook al 
zijn zij dankbaar voor alle 
hulp gedaan door de an-
dere leden van het Colle-
ge. 

 
Wat de financiën betreft 
kon Evert goed nieuws 
brengen. Na de admini-
stratieve strubbelingen 
(zie hierboven) is de jaar-
rekening over 2015 ein-
delijk rond en goedge-
keurd door de Kerken-
raad. In plaats van het 
begrote verlies van bijna 
€ 4.000,- is er zelfs een 
overschot ontstaan. On-
danks teruglopende le-
denaantallen en rente-
inkomsten hebben de 
gemeenteleden door hun 
gulle gaven de balans ten 
gunste weten te keren. 
De cijfers over 2016 zijn 
op dit moment nog niet 
bekend. De begroting 
voor 2017 is wel door de 
Kerkenraad goedgekeurd 
en laat een tekort zien. 
Dat komt omdat deze ge-
baseerd was op de ver-
wachte verliezen in 2015. 
Maar de resultaten van 
Actie Kerkbalans van dit 
jaar rechtvaardigen de 

verwachting dat ook 2017 
positief zal uitpakken.  
De noodzakelijke kascon-
trole is jarenlang gedaan 
door Wim van Helden en 
Piet Tollenaar. Het werd 
tijd om deze taak over te 
dragen aan wat jeugdiger 
leden en gelukkig zijn die 
gevonden in de personen 
van Jannie Zoerink en 
Peter Lootsma.  
Wim van Helden werd 
bedankt voor zijn dien-
sten aan het College met 
een bos bloemen en een 
welgemeend daverend 
applaus. Piet blijft nog 
aan voor de continuïteit. 
 
In de pauze kon iedereen 
zijn naam invullen op een 
vel papier dat ingevou-
wen is in de kaart die met 
paasgroeten aan de St. 
Georg Gemeinde is ver-
stuurd, en de enquête 
(zie hierboven) invullen. 
 
Na de pauze bogen we 
ons in groepjes over de 
organisatorische toe-
komst van onze gemeen-
te. Dit in navolging van de 
landelijke kerk, die dit jaar 
voortvarend is begonnen 
met de uitvoering van de 
aanbevelingen uit het 
rapport Kerk 2025 Waar 
een Woord is is een weg. 

Door de aanzienlijke te-
rugloop van leden wordt 
de landelijke organisatie 
drastisch ingeperkt. Dit is 
ook vertaald in ingrijpen-
de voorstellen tot wijzi-
gingen van de kerkorde, 
die in de kerkenraad zijn 
besproken (zie Kerkven-
ster van april, blz. 9). Het 
komt er op neer dat er, 
door gebrek aan man-
kracht, meer samenge-
werkt gaat worden tussen 
de verschillende gemeen-
ten.  

Zoals ds. Broekhuis het 
verwoordde ter inleiding: 
“Gemeenten (in de Ach-
terhoek) die nu nog het 
gemeenteleven vorm 
kunnen geven zullen dat 
in de nabije toekomst niet 
meer op eigen kracht 
kunnen volhouden…  
 
We mogen onze zege-
ningen tellen met een 
Kerkenraad die kan func-
tioneren. Weliswaar met 
onderbezette Colleges en 
zonder notulist. We zijn 
dankbaar om de taakdia-
kenen en kerkrentmees-
ters-niet ouderlingen, de 
contactpersonen en het 
werk van de Taakgroe-
pen. We beseffen ook dat 
we tijdig moeten naden-
ken en liefst ook hande-
len om in de toekomst 
gemeente van Jezus 
Christus te zijn. Niet op 
dezelfde wijze als nu, 
maar steeds gericht op 
wat de opdracht, de roe-
ping is van de gemeente: 
bidden en gerechtigheid, 
hopen en bouwen aan het 
Rijk van vrede en recht. 
Maar om dat te kunnen 
doen heb je wel een 
structuur nodig….” 
 
Daarna gingen we in 
groepjes van 6-8 uiteen 
om de volgende vragen te 
bespreken over mogelijke 
samenwerking met ande-
re gemeenten: 
1. Op welke wijze van het 
kerkelijk leven zou de 
samenwerking voor u 
vorm kunnen krijgen? 
Hoe zou u het willen 
doen? 
Denk aan: eredienst, pas-
toraat, predikant / kerke-
lijk werker, diaconaat, 
kerkrentmeesters. 
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2. Samenwerking kan bij-
dragen aan beter ge-
meente van Christus zijn. 
Welke nieuwe mogelijk-
heden kan een samen-
werking bieden? 
Na een halfuurtje brain-
stormen werd de oogst 
verzameld. Het bleek een 
lastig onderwerp te zijn, 
de meeste groepen wa-
ren niet eens aan de 
tweede vraag toegeko-
men. Ook hing er nog een 
sfeer van ‘het zal onze tijd 
wel duren’, de echte ur-
gentie lijkt nog niet door-
gedrongen te zijn.  
 
Het bleef dan ook vooral 
bij wat vage opmerkin-
gen.  
Meer concreet: 

- grote overkoepelende 
kerkenraad voor meer 
gemeenten samen, met 
lokale taakgroepen, 
- federatief geheel, zie 
bijvoorbeeld de RK paro-
chies, 
- predikanten in de regio 
‘rondpreken’, zodat we ze 
leren kennen, 
- paascyclus samen vie-
ren.  
Wat als een paal boven 
water stond: zo lang als 
het kan diensten houden 
in de eigen kerk en finan-
ciën in eigen hand hou-
den. (Deze zienswijze 
deed een enkeling den-
ken aan de Samen-op-
weg tijd, toen menigeen 
dacht dat volledig sa-
mengaan onmogelijk was. 

Nu weten we dat we veel 
hebben gewonnen). 
Een positieve opmerking 
bij vraag 2: je hebt meer 
mensen per eenheid.  
 
Ook werd er vurig gepleit 
voor een gemeenschap-
pelijke rommelmarkt met 
Gorssel. 
Evert zegde toe dat de 
voortgang in Kerkvenster 
zal worden gepubliceerd. 
Er werd dringend 
gevraagd om in tus-
senliggende fasen 
de gemeenteleden 
te blijven raadple-
gen. 
 
Hierna eindigden we 
met het gezamenlijk 
zingen van Lied 263. M. 
Adriaanse 

 
     

 

Diaconie 
Collecteopbrengsten 
26 maart 173,16   Binnenlands Diaconaat: Steun mensen in de knel Nederland 
02 april 134,55   Werelddiaconaat-Steun jongeren in Zuid Afrika 

09 april 150,25   Steun gehandicapten in Myanmar   
15 april 51,05   Diaconaat   
16 april 252,83   Landelijk jeugdwerk JOP 

 
 
Collectedoelen Diaconie 
7 mei Missionair Werk en Kerkgroei 

Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht 
In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht ‘Het Badhuis’, een project van de Oude 
Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de 
wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden in de week is er ‘koffiehuis’, iedere 
woensdag een brunch en er zijn buurtmaaltijden. Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrok-
ken bij Het Badhuis, inmiddels ook een pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Wij organiseren 
elke zondagochtend een kinderbijbelclub en geven de Alpha-cursus waar deelnemers kennis-
maken met het christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van de andere activiteiten. We 
willen als kerk dienstbaar zijn aan de mensen in de wijk”.  
De collecte maakt pioniersplekken als Het Badhuis, waar dienstbaarheid aan de wijk de boven-
toon voert, mogelijk. 
U kunt zelf ook een gift overmaken op NL10 ABNA 0444 4447 77 t.n.v. Protestantse Kerk  
o.v.v. Collecte Missionair Werk mei. 
 
14 mei Stichting Hulphond 

Stichting Hulphond leidt hulphonden op voor de medische en therapeutische zorg. Hulphonden 
leren 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te 
helpen. 

COLLEGES 
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Dankzij een hulphond kunnen mensen met een beperking hun zelfstandigheid vergroten en 
daarmee deelname aan de samenleving zoveel mogelijk behouden. 
U kunt zelf ook een gift overmaken op NL20 INGB 0000 0038 32 t.n.v. Stichting Hulphond. 
21 mei IKA vakantieweken 
De IKA (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek/Liemers) organiseert vakantieweken voor 
mensen die door een lichamelijke beperking niet meer in staat zijn om zelfstandig op vakantie te 
gaan. Ook echtparen zijn welkom. De verzorging wordt gedaan door een enthousiaste groep 
vrijwilligers. 
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, voorzien van één- en tweepersoonskamers met 
eventueel een hoog/laag bed en til-lift. De vrijwilligers stellen samen met de predikant die mee-
gaat een gezellig en gevarieerd programma samen. 
In de IKA zijn vertegenwoordigd de diaconieën van de Achterhoek en Liemers en deze dragen 
hier ook financieel in bij. 
Namens de Diaconie van Eefde is Toos van ’t Veld contactpersoon. 
U kunt zelf ook een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Eefde o.v.v. IKA 
 
28 mei Voedselhulp voor Israël 

De plaatselijke Diaconale collecte is deze dag bestemd voor de stichting Christenen voor Israël. 
Armoede is diep in Israël doorgedrongen. Er zijn veel gezinnen die hulp nodig hebben om een 
maaltijd op tafel te zetten. Er worden maandelijks voedselpakketten verstrekt. Bij de oude stad 
van Jeruzalem is een gaarkeuken gevestigd, waar dagelijks 220 mensen aanschuiven voor een 
warme maaltijd. De meesten zijn bejaarden, die pas op latere leeftijd naar Israël zijn geëmi-
greerd uit landen van de voormalige Sovjet-Unie. Zij hebben geen geld of nauwelijks pensioen 
en niet genoeg voor een dagelijkse maaltijd. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL38 ABNA 0529 3102 52 t.n.v. Christenen voor Israël 
o.v.v. Voedselhulp Israël. 
 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
7 mei: Plaatselijk pastoraat 
14 mei: Beeld en geluid 
21 mei: Plaatselijk kerkenwerk 
28 mei: Oikokrediet 

     Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 

 
Inloop avond 
De Kerkrentmeesters houden weer een inloop avond en wel op dinsdag avond 2 mei in de 

Goedhartkamer. Het tijdstip is van 19.30 uur tot max. 20.30 uur. 
U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen en inzage te krijgen over de cijfers 2015 die goed 
gekeurd zijn door uw kerkenraad en het landelijk orgaan. 
Ook kunt u de begroting 2017 inzien als u dat wilt. 
Vragen over uw persoonlijke financiële bijdrage en of de mogelijkheden welke fiscaal gezien 
interessanter kunnen zijn voor u, proberen wij te beantwoorden. 
 
 Namens uw Kerkrentmeesters 
 

Evert Brouwer, waarnemend penningmeester en Wijtse Doevendans 

   

 

Uit 95 speldenprikken: 

 

Wie uitgekeken is op de Hoofdrolspeler, 

Gaat zich druk maken over het decor. 
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De Harmonie on Tour! 

Geheel volgens de dienstregeling van 
1 april vertrok de Harmonie on Tour 
om 19.30 uur al dweilend vanaf de 
Ontmoetingskerk in Eefde. De ietwat 
klunzige buschauffeur Harm had er 
zin in en ook de nogal overspannen 
reisleidster Monie had- nadat ook de 
laatste zitplaatsen in de bus waren 
gevuld met blokfluiters- de boel onder 
controle. De reis kon beginnen. 

 
Alle leden van de Harmonie waren present en lieten en-
thousiast van zich horen zoals dat op een tripje hoort. 
Onderweg werd zelfs een overstap naar de trein ge-
maakt en de blokfluiters lieten horen dat de stoomloco-
motief goed op dreef was. Ook de jeugdleden speelden 
een aantal swingende nummers. 
 
Zoals dat op reis gaat en je steeds wisselende land-
schappen ziet als je uit het raam van de bus kijkt, zo ge-
varieerd was ook het programma. De Second Waltz kende iedereen in 't publiek, maar ook La-
tijns Amerikaans muziek en Adele kwamen voorbij.  
Natuurlijk was het thema van deze avond niet uit de lucht gegrepen. Op 25 mei vertrekt het or-
kest voor een 4-daagse reis naar Leipzig, Maagdenburg en Wittenberg. Er zal diverse keren 
opgetreden worden en het beloven fantastische dagen te worden.  
Meer hierover is te vinden op www.deharmoniegorsseleefde.nl 
Dirk Jan van Meggelen 
 

Nieuws uit de Wereldwinkel 
Goed nieuws: De Moeders Geuren zijn terug! Op verzoek van velen hebben we opnieuw wie-
rook van De Moeders Geuren in ons assortiment opgenomen. De wierook van de vorige leve-
rancier verkopen we nu uit met 50% korting.  
We hebben nog meer plannen om het assortiment van de Wereldwinkel te gaan aanpassen aan 
nieuwe wensen van onze klanten. Daarvoor moeten we ruimte creëren en dus beginnen we met 
een grootscheepse uitverkoop van bepaalde artikelen. De komende tijd kunt u profiteren van  
alle sieraden op het zwarte bord (kettingen, armbanden en ringen) met 50 % korting! 
Na moederdag gaan we de tuin weer in. De bollen zijn uitgebloeid, de ijsheiligen voorbij en dus 
wordt het tijd voor de zomerbloeiers. Ook leuk om de tuin extra aan te kleden met vogels en 
vlinders van gerecycled metaal, waar ook voeder- en drinkbakjes van zijn gemaakt. Een tip: 
hang eens een kruidenpotje aan de muur in een zakje van gerecycled plastic. Apart en duur-
zaam. En als er ruimte is doet een grote waterpot het altijd goed. 
Tot eind april vindt u op de toonbank een aantal broodbelegproducten met kassakorting. In mei 
zijn de vruchtensappen aan de beurt. 
Weer genoeg reden om langs te komen in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.  
Tel. 0575-518662. 
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN 
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Koffieconcert  
Het maandelijkse koffieconcert wordt deze keer gegeven op 7 mei door een kleinkoor dat nog 
niet eerder op zondagochtend in de kerk te horen was: Sotto Voce.  
Een naam die letterlijk betekent: “Onder de stem”. Een muziek-aanwijzing die een niet voluit ge-
zongen en met gedempte stem uitgevoerde voordracht verlangt. De zangers zeggen daarover 
zelf: “Een zoetgevooisd ensemble met liefdevolle en melodieuze muziek”. Helaas is één van de 
vijf zangers verhinderd met het gevolg dat de groep deze ochtend wordt gevormd door Marieke 

Makkink, Bianca Procée, Floris 
Ruiterkamp en Henk van Zeijts. 
Het viertal brengt een program-
ma dat varieert van Mozart en 
Elgar tot Brigitte Kaandorp en 
The Beach Boys. Zo kunnen 
concertgangers luisteren naar 
drie delen uit Sechs Nocturnos 
van Mozart, Une belle Histoire 
van Michel Fugain, As Torrents 
in Summer van Edward Elgar en 
Koeien van Brigitte Kaandorp. 
Ze maken het zichzelf niet ge-
makkelijk: Alle liederen worden 
4-stemmig a capella, zonder be-
geleiding gezongen. Zoals ge-
bruikelijk is er om kwart over elf 

koffie, waarna het concert op 7 mei om half twaalf begint. Ook nu weer geldt dat de collecte bij 
de uitgang van groot belang is voor de instandhouding van de serie, die na 17 jaar nog steeds 
succesvol is.  
Dan kijken we ook nog even terug: In februari werd drie kwartier gezongen en gespeeld door 
Yentl Flavour, die er een zeer geslaagd concert van wisten te maken. Opvallend was vooral de 
uitstekende harmonie tussen Anna Maria Roos en nieuwkomer zangeres/violiste Lizelore 
Molier. We hopen ze in de nabije toekomst graag nog een keer te mogen horen.  
En dan tenslotte het laatste concert van het seizoen dat op 11 juni gegeven wordt door de har-
piste Regina Ederveen. Een bijzonder besluit van het seizoen met een instrument dat slechts bij 
wijze van uitzondering tijdens de koffieconcerten te horen is. Meer hierover leest u te zijner tijd 
in het kerkblad en de lokale pers.  

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
 
 

 
Vooraankondiging 
Beste mensen noteer vast in uw agenda:   
25 juni a.s. Openluchtdienst  

op landgoed ’t Haveke in Eefde,  
georganiseerd door de Protestantse Gemeen-
ten:  
Gorssel/Epse, Harfsen, Almen en Eefde. 
mmv. voorganger ds. D. Bargerbos en mu-
ziekvereniging SDG uit Harfsen. 
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. 
Het belooft weer een mooi geheel te worden. 
Nadere informatie volgt. 
 
 

ACTIVITEITEN 
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Uit de landelijke kerk 
Bron: woord&weg april 
 
Wie was de overgrootmoeder van David? 
 
□    Ruth   □  Noömi 
Ontdek het op debijbel.nl 

Nieuw op de website debijbel.nl 
De bijbelwebsite van Nederland en  
Vlaanderen is nog toegankelijker geworden.  
De Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in  
Gewone Taal zijn daar voor iedereen gratis en 
zonder inlog te lezen.  
Daarnaast is met een inlogcode een schat aan 
extra materiaal beschikbaar: duizenden bijbelse 
afbeeldingen, kaarten en verdiepende artikelen.  
 
Vanaf € 25 per jaar krijgt u bovendien toegang 
tot meer dan twintig vertalingen en de bron 
teksten van de Bijbel. Regelmatig worden nieu-
we onderwerpen toegevoegd. Lees bijvoorbeeld 
wat de Bijbel zegt over de omgang met migran-
ten en vluchtelingen op debijbel.nl 
Bron: Dichterbij, NBG-nieuwsbrief maart 2017 
 
Gezelschapsspel 

Met het gezin op een luchtige manier in gesprek over geloof? Tijdens het spel ‘Geloof en een 
Hoop Liefde’, gebaseerd op het gelijknamige tv-programma, lopen spelers als het ware door 
hun buurt. Bij hun eigen huis, de buren, de supermarkt, de kerk en diverse andere plekken be-
antwoorden ze vragen over de onderwerpen ‘God en mens’, ‘ik en jij’, lach en traan’.  
Webwinkelvindingrijk.nl 
 
‘Morgen wordt het anders’ 

Geestelijk verzorger Margriet van der Kooi ziet overal vonkjes hoop. Ze komt ze tegen in de 
krant of tijdens haar werk als geestelijk verzorger. Ze schreef het boek Het kleine meisje van de 
hoop, uitg. Boekencentrum, € 14, 90. 

Een paar citaten: 
-  Hebreeën 11:1 
Het geloof nu is een vaste grond der dingen die we hopen en overtuigt ons van de waarheid 
van de dingen die wij niet zien.  

“Hoop is dus iets anders dan uit de lucht gegrepen optimisme, geen simpel ‘het komt wel goed’. 
Er zijn dingen die niet goed komen, tenzij we kunnen vertrouwen dat er toch een God is die in 
charge blijft.” 
 - Václav Havel 
“Deze Tsjechische politicus en schrijver gaf een diepzinnige definitie in zijn gedicht over hoop. 
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft. Hoop is 
de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.” 
margrietvanderkooi.nl 

 
 
 
 
 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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AGENDA 
 

    Donderdag 4 mei, muzikale lezing over Etty Hillesum: “En toch is het leven 
schoon en zinrijk”, Jacqueline van der Zee, piano. Zij geeft muzikale lezingen 
in België en in ons land. Ze studeerde aan het Utrechts conservatorium. Toe-
gang gratis met vrijwillige bijdrage na afloop. Plaats: de kerk van Gorssel, 
Hoofdstraat. Aanvang: 20.45 - 22.00 uur. 

    Woensdag 10 mei, 9.45 uur, werkgemeenschap predikanten en kerkelijk  
werkers Lochem-Zutphen, Goedhartkamer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra melding voor diegene die het Kerkvenster in elkaar zetten:   

LET OP: nieten vrijdag 26 mei i.v.m. Hemelvaartsdag op 25 mei.  

 

 

 
 

 
 
 

Uit 95 speldenprikken: 
 

Heb uw vijanden lief 
Hebt u nog geen vijand, 
zorg dat u er een krijgt. 

Zoekt u een vijand? 
Spreek de waarheid! 

 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag  16 mei 2017  20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.  

Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel 
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511989). 

 Donderdag  18 mei om 09.00 uur redactievergadering bij Arie Zuidema 
 
 
 
 
 
 
 
 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen 

bij de redactie. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://groengroepsevenum.nl/wp-content/uploads/2015/05/Oranjetipje.png&imgrefurl=http://groengroepsevenum.nl/artikel-klokske-27-april/&docid=MFnuMm1qMsCAwM&tbnid=hqm3K8fBp9ZQlM:&vet=10ahUKEwj10Ibb2rPTAhUB5xoKHUBRDQY4rAIQMwgkKCAwIA..i&w=325&h=278&bih=963&biw=1920&q=pinksterbloemen&ved=0ahUKEwj10Ibb2rPTAhUB5xoKHUBRDQY4rAIQMwgkKCAwIA&iact=mrc&uact=8
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Gebed 

Voor zoekers en vragers, 
voor hen die zeggen ’wie is toch die man?’ 

zij die richting zoeken, 
een baken op de levensweg, 

bidden wij de Ene.. 
Wees bij hen. 

 
Voor hen die de stilte zoeken, 

zij die verlangen naar rust in hoofd en hart, 
die het beu zijn te worden geleefd, 

heen en weer geslingerd tussen plichten en zorgen, 
bidden wij de Ene… 

Wees bij hen. 
 

Voor mensen die ernaar streven het goede te doen, 
zij die het goede proberen te behouden, 

en lijden onder eigen falen, 
dat zij weer opstaan waar ze gevallen zijn, 

voor hen bidden wij de Ene… 
Wees bij hen. 

 
Voor onszelf 

dat wij de stilte zullen vinden, 
de weg waarop Jezus ons is voorgegaan. 

Dat hij ons mag inspireren, leiden en bewegen, 
tot mensen die iets van zijn 

aanwezigheid mogen uitstralen, 
bidden wij de Ene… 

Wees bij ons. 
Amen 
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