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KERKVENSTER mei 2018 

Pinksteren: de bal ligt bij ons 
Heerlijk toch de tijd van Pasen. Het jonge 
groen om ons heen lacht ons toe, waarvan 
we zo kunnen genieten. De tuin die per 
week een ander beeld geeft te zien en er-
om vraagt bewerkt te worden. In de tuin 
werken is mogen en moeten tegelijk, wil 
het er een beetje fatsoenlijk uitzien. 
En daarbij een aantal feestdagen die tijd 
geven voor ontspanning en voor ontmoe-
ting in familie- of vriendenkring. Pinksteren 
sluit de Paastijd af. 
Pasen is het feest van een ongekend en 
nieuw begin. Het is verrassend om te le-
zen in het boek Handelingen wat het ge-
loof in de opstanding van Jezus aan effec-
ten teweegbrengt. 
Het verhaal van de opstanding mag dan 
voor ons rationeel gepokte en gemazelde 
wezens een lastige kwestie zijn, het helpt 
bij het overwegen van de betekenis van 
het Paasfeest om te lezen wát dat geloof 
in de opstanding uitwerkt. 
 
Geloof = vertrouwen 
In Handelingen 4:32-36 lezen we dat de 
mensen die geloofden, beter vertaald: ver-
trouwden, vertrouwen stelden in de woor-
den van de apostelen Petrus en Johannes 
over het ons in Christus geschonken heil. 
En wat volgt daar dan op? Op dat ver-
trouwen?  
In zijn boek vertelt Lucas, de auteur van 
het boek Handelingen, over de effecten 
van dat geloof. 
Bij geloof hebben we nog vaak het idee 
dat het gaat om het aanhangen of erger: 
het moéten aanhangen van waarheden 
die voor het verstand onbegrijpelijk zijn of 
op zijn minst weinig aannemelijk. ‘Geloof 
het nou maar’.  
 
Geloof en zijn effecten 
Maar geloof kan er best tegen om be-
vraagd te worden op zijn effecten.  
Als we iemand willen typeren dan blijven 
we niet staan bij een uiterlijke beschrijving. 
We tekenen een ander met zijn of haar 
kenmerkende innerlijke eigenschappen of 
deugden (aandachtig, energiek, hulpvaar-
dig e.d.). Een mens laat zich immers voor 
een ander echt kennen in wat hij doet, en 
minder in wat hij aan prachtige idealen 
verkondigt. 

Ik maak een sprongetje naar het feest van 
Pinksteren, waarmee we de Paastijd af-
sluiten. 
Met Pinksteren zien we hoe het geloof 
werkt. Zoals je een mens leert kennen aan 
zijn daden, aan zijn inzet voor anderen en 
toewijding aan de aarde, aan het werk dat 
gemaakt wordt van de talenten die ieder 
mens heeft ontvangen, zo leren we de 
waarde van het geloof in Christus kennen 
in wat zijn volgelingen ‘ervan maken’.  
Pinksteren: De bal ligt bij ons.  
Lucas getuigt en beschrijft in zijn tweede 
boek, Handelingen, hoe het geloof uit-
werkt.  
Hij beschrijft een gemeente waar men één 
van hart en een van geest is, en waar men 
gemeenschappelijk bezit kent.  
Er wordt ons een te ideaal plaatje ge-
schetst, zo zegt de criticus. Je kunt ook 
zeggen: hier wordt geschetst hoe het ook 
zou kunnen. We zijn niet langer gebiolo-
geerd door wat een ander heeft aan bezit, 
aan intelligentie of slimmigheid. We gun-
nen elkaar wat en zijn dankbaar en heb-
ben vrede met wat we hebben en zijn. 
 
Pinksteren: wat bedoelen we toch met 
Geest? 
Pinksteren: feest van de heilige Geest. Het 
woordje ‘geest’ dat al in het OT voorkomt 
duidt op het ‘het blazen van lucht’.  
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Concreet kan het dan gaan om adem en 
wind, onzichtbaar, maar ze zijn wel dege-
lijk aanwezig en van belang. Denk aan de 
wind als bron van energie. Geest heeft 
dus zeker met energie, met dynamiek te 
maken.  
Pinksteren leert ons: Er gebeurt iets, er 
valt wat te zien en te ervaren waar men-
sen in de geest van de God van Israël en 
Jezus Christus met elkaar het leven willen 
delen en vormgeven aan persoonlijke en 
breder aan sociale en politieke verhoudin-
gen.  
Geest heeft dus met beweging te maken. 
Over de herkomst van dat woord geest 
nog dit: 
Het Latijnse woord voor geest is spiritus, 
denk aan het Franse ‘esprit’ dat daarvan 
weer is afgeleid, en die woorden gaan 
weer terug op ‘spirare’ blazen, waaien, 
ademen.  
Adem is voorwaarde voor leven. Spirituali-
teit is dus eigenlijk een eerste levensvoor-
waarde. 
Het gaat op Pinksteren erom dat het zicht-
baar en ervaarbaar mag worden wat het 

geloof en vertrouwen op de woorden van 
God, zoals deze tot ons gekomen zijn door 
profeten en apostelen kunnen uitwerken. 
Dat begint heel dichtbij: samen delen, sa-
men je bezit delen (toen, in de jonge ge-
meente), ofwel het leven met elkaar in de 
geest van Jezus Christus. Hij leeft voort, 
zijn Geest leeft voort waar wij doen wat 
zijn leven tekende: toewijding en trouw 
aan de mensen, de kwetsbaren voorop en 
altijd is er een nieuw begin voor en met el-
kaar mogelijk. De toekomst blijft open. 
Ik sluit af met een heel oude tekst over de 
Geest vertaald door Schulte Nordholt (be-
kend als dichter van het Liedboek voor de 
Kerken, 1973) 
..overstroom ons dor domein,  
heel de ziel die is gewond,  
maak weer zacht wat is verstard,  
koester het verkilde hart,  
leid wie zelf de weg niet vond.  
 
(Veni sancte spiritus, uit: J.W. Schulte 
Nordholt, Hymnen en liederen, 1964) 

ds. Arie Broekhuis 

 
 
 

 
 
Wuivend en zingend in de zon  
Heb je het licht op het veld gezien,  
en hoe het zich uitzaait tussen de bomen,  
de grond verwarmt waar mensen komen  
en knielen voor Gods aangezicht?  
Heb je de klaprozen zien wuiven  
en hoe ze zingen in de zon op het veld,  
waar het oude verhaal opnieuw wordt  
verteld in universele scheppingstaal?  
Mensen als bloemen warm en  
vol geestkracht,  
tot leven gewekt om open te staan,  
mee te bewegen met de seizoenen  
om vrij en verwonderd verder te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                               MEI 2018 

 

datum en tijd 
29 april 2018 
10.00 uur 

6 mei 2018 
10.00 uur 

10 mei 2018 
9.30 uur 

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

bijzonderheden 5e van Pasen 
6e van Pasen, 
 avondmaal, zittend 
 

Hemelvaartsdag,  
in Harfsen 
 

kleur wit wit wit 

diaconale  
collecte 

GOVOS Bolivia 
PKN - Missionair Werk 
en Kerkgroei 

Geen collecte 

2e collecte Kerkinterieur Plaatselijk Pastoraat  

auto  
ophaaldienst 

H van 't Veld      
tel. 540394 
 

W. Volkers 
Tel. 512610  
 

E. van Zeijts  
Tel. 473336 
 

 
 

datum en tijd 
13 mei 2018 
10.00 uur 

20 mei 2018 
10.00 uur 

27 mei 2018 
10.00 uur 

voorganger 

 
ds. E. Diepenveen, 
Warnsveld 
 

ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden 
 
7e van Pasen 
 

Pinksteren  

kleur wit rood wit 

diaconale  
collecte 

Stichting Hulphond Epafras IKA vakantieweken 

2e collecte Beeld en geluid 
Kerk in Actie Pinkster-
zendingsweek 

Oikokrediet 

auto  
ophaaldienst 

A. Aalderink 
Tel. 514151  
 

H.J.Zoerink 
Tel. 06-53143179 
511989  
 

W. Volkers 
Tel. 512610 
 

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

 
kinderoppas 

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

 
 
 

Dienst in Het Spijk  
Maandag 7 mei  Ds. Stolte 
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we geza-
menlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij 
iedereen welkom is. 

 
 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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De Lunette Coehoornsingel 3 
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken 
04 mei  ds. M. Terwel 
11 mei  pastor R. Rijk 
18 mei  pastor G Pols 
25 mei  pastor R. van Veen 
 

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
12  mei mevrouw L. Versluis 
26  mei pastor R. van Veen 
 

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  03 mei 2018 ds W. Stolte 
donderdag  10 mei 2018 HEMELVAARTSDAG Geen dienst  
donderdag  17 mei 2018 ds. S. Sluis 
donderdag  24 mei 2018 ds. S.A. Meijer 
donderdag  31 mei 2018 pastor G. Pols 
 
 
 
 

Bij de diensten 
We kunnen terugzien op een mooie reeks diensten bij De Drie dagen van Pasen. Zowel de 
Witte donderdag viering in Epse en de Paaswake in Eefde werden gezamenlijk met de Pro-
testantse Gemeente Gorssel/Epse gevierd en er waren bij beide diensten kerkgangers uit 
beide gemeenten. Een verheugend teken dat gemeenteleden de dorpsgrens over gaan.  
De kerkenraden zullen vast nog terugblikken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit geen een-
malige opzet van Pasen vieren zal zijn. 
Bijzonder verheugend is dat Eefde pleisterplaats kon zijn voor de Paaswake wandelaars uit 
Zutphen/Warnsveld. Zowel in de kerk (rond 02.00 uur) als ook nog later in de nacht (we heb-
ben het dan over 04.00 uur!) zijn gemeenteleden als ware nachtbrakers in touw geweest en 
hebben zij gastvrijheid betoond. Daar mogen we best trotst op zijn. Dank aan degenen die dit 
hebben gedaan! 
 
Zondag 29 april is de dienst voorbereid door de Taakgroep Pastoraat. We borduren nog 
even voort op de in maart gehouden themamiddag over Discriminatie en Racisme. We staan 
bij vooroordelen stil. We gaan niet met de vinger wijzen, maar vooral willen we op het spoor 
komen waar vooroordelen vandaan komen en hoe ze ongemerkt hun giftige werk doen.  
We lezen Johannes 15:1-8 over Jezus die in een beeld van de wijnstok zichzelf wil duidelijk 
maken en daarbij Handelingen 9:26-31, waar Paulus met argwaan bezien wordt. Hij mag dan 
wel een kersverse bekeerling zijn, maar wat spookte hij daarvoor allemaal niet uit? Over 
vooroordelen gesproken. 
Zondag 6 mei is een Dienst van Schrift en Tafel 
We lezen verder in Johannes 15 en horen Jezus’ woorden die als een testament gehoord 
kunnen worden. Heb elkaar lief, is het devies, dat hij nalaat. Wat kunnen deze mooie en te-
gelijk zo overbekende woorden ons te zeggen hebben. Want, zeg nu zelf, dat onderschrijven 
we toch allemaal dat we elkaar lief dienen te hebben? En wat voor soort liefde bedoelt Je-
zus? 
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag – let u op de aanvangstijd: 9.30 uur. Dit is een geza-
menlijke dienst van de gemeenten Almen, Harfsen, Gorssel/Epse en Eefde. Dit jaar ben ik 
de voorganger en de Protestantse Gemeente Harfsen is de gastgemeente.  Na de dienst is 
er een ontmoeting met koffie en vast iets lekkers erbij! 
Adres van de kerk: Ons Gebouw, Sporkehout, Harfsen.  

DE GEMEENTE BIJEEN 



 7 

Zondag 20 mei, de 50e Paasdag, vieren we het feest van Pinksteren. In het hoofdartikel heb 
ik al heel veel over Pinksteren geschreven. Ik laat het bij deze aankondiging. 
Zondag 27 mei is het zondag Drie-eenheid ofwel Trinitatis om het liturgisch correct te zeg-
gen. Momenteel lees ik een boek over de Geest van mijn oud-docent Dr. Jan Veenhof met 
de mooie titel: De kracht die hemel en aarde verbindt. Zo’n titel alleen al helpt mij om enigs-
zins te begrijpen waar het om draait op deze zondag. We verliezen ons niet in speculaties 
over de drie-eenheid. We vieren allereerst dat God geen begrip is, geen object van verstan-
delijke geredeneer, maar beseffen dat God een geheim, inderdaad een kracht is die ons in 
beweging brengt en ons betrokken doet zijn op de aarde, op de mensen en op de toekomst 
waarop we hopen. 
De Cantorij o.l.v. Nico Jansen werkt mee aan deze dienst. 

ds. Arie Broekhuis 
 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
6 mei   Alie Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort 
13 mei  Jannie Dijkerman, Jan Brummelman en Truus Brummelman 
20 mei  Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff 
27 mei  Annie Wichers, Bolina Aalderink en Tiny Dijkman 
I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn. 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 Denk aan het volgende: 
 -lampen uit in de kerk en vitrinekast 
 -koffie apparaten uit 
 -ook de hoofdingang afsluiten.   
 -sleutel doorgeven aan de volgende groep 

Bolina Aalderink, tel. 06-25516989  
 
          Greet Tollenaar, tel. 540861 
 
 

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
Op de Lunette verblijft: 
de heer P. Tollenaar, Beeklaan – afdeling: Hoornwerk 
de heer G. Roek, de Borkel, Gorssel 
 

Thuis 
Weer thuis na verblijf ziekenhuis: 
mevrouw Vunderink, Oranjelaan 
mevrouw L.J. Bruijnes, Boedelhofweg 
mevrouw G. Bieleman, Almenseweg 
de heer H. Meijer, Het Nuesink 
 

In memoriam 
Op de avond van Goede 
Vrijdag 30 maart  
overleed in de leeftijd 
van 84 jaar:  
Hendrika Geurdina  
Hagelstein-Wagenvoort, 
die wij kenden als  
Hennie Hagelstein. 
Haar overlijden kwam 

voor haar naasten geheel onverwachts. Ze 
had de dag geleefd en doorgebracht in het 
vertrouwde ritme en patroon naast haar 
Henk.  

Een schok voor het gezin en de familie om 
haar zo te moeten verliezen. 
Midden in de dagen dat de kerk het feest 
van Pasen viert, waarbij we in geloof zeg-
gen en zingen dat de dood niet het laatste 
woord heeft, was er de pijn dat de dood 
een einde maakt aan de lange verbon-
denheid in liefde en trouw van Hennie en 
Henk. 
In de dankdienst voor haar leven, zoals op 
de overlijdensbrief staat, op vrijdag 6 april 
klonken uit de generatie van de kinderen 
en kleinkinderen woorden van dankbaar-
heid en gemis om wie zij was als moeder 

MEELEVEN 
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en oma en als echtgenote van Henk. 
Dankbaarheid werd ook verwoord om alles 
wat Henk als echtgenoot voor haar heeft 
betekend en gedaan. 
Ze was een vrouw die betrokken was op 
het wel en wee van anderen, meeleefde 
met haar kinderen en hun partners en later  
met de kleinkinderen en weer hun partners 
die de familie uitbreidden.  
Er kon veel op de boerderij. Ze was on-
voorwaardelijk in haar liefde, gastvrij en 
een boerin die met hart en ziel het werk 
deed wat gedaan moest worden. Ze leefde 
mee met de gemeente en de kerkgang 
was voor haar van betekenis. Ze kwam en 
bleef komen, met ook zeker zo haar vra-
gen en twijfels, ze wist zich opgenomen in 
de geloofsgemeenschap. 
Het viel haar niet gemakkelijk om haar  
fysieke grenzen te moeten aanvaarden. 
 

 

Het vroeg van haar het nodige om met 
haar geest te aanvaarden dat het lichaam 
niet meer kon doen wat zo gewoon was. 
De verhuizing naar het Spijk dit voorjaar 
deed haar goed. Er leek een nieuwe tijd 
aan te breken voor Henk en Hennie. He-
laas was dat maar voor korte duur. 
In de Goede Week heeft zij op maandag 
aan de Paasviering op het Spijk deelge-
nomen. Het lied U zij de glorie klonk daar 
en op de zondag van Pasen, waarop haar 
naam in de gemeente werd genoemd en 
ook weer in de dankdienst op vrijdag, de 
dag van haar begrafenis (te Gorssel). 
Moge de hoop die in dit lied doorklinkt tot 
troost en grond zijn voor wie haar zo mis-
sen. 
Correspondentieadres: 
G.H. Hagelstein, Zutphenseweg 218,  
7211 EK Eefde 

 ds. A. Broekhuis

In memoriam 
In alle rust en in ons bijzijn  
is, na een rijk en voltooid 
leven, onze moeder en 
oma Thea Zuidam – 
van Hulsbergen, weduwe 
van Gert Zuidam overle-
den. Moeder van Gert Jan  
Mariska en Frank, oma van 

Anne, Judith, Myrthe, Matthieu, Ilse en 
Tessa overleden.  
Geboren op Soerabaja (voormalig Ned. 
Indië)  26 december 1939.  
Overleden in Warnsveld 5 april 2018. 
 
Haar geboorte stond aan het begin van 
een zeer onrustige tijd. Wereldwijd namen 
de spanningen toe.  
Nederland en Indonesië raakten betrokken 
in de Tweede Wereld oorlog. Ook het ge-
zin van Hulsbergen: vader kon via zijn 
werk bij de Marine de oorlog ’s tijd door 
brengen in Amerika.  
Begin jaren 40 werden moeder en haar 
twee dochters in een vrouwen en de zoon 
in een jongens/mannen Jappenkamp  
ondergebracht. 
Na de oorlog is het gezin herenigd;  
er werd besloten om terug te keren naar 
Nederland. Naar Amsterdam waar familie 
woonde. In Nederland was er totaal geen 
begrip of belangstelling, ja zelfs ergernis, 
als het gesprek over de tijd van de Japan-

se kampervaringen ter sprake kwam. Eén 
opmerking is Thea bijgebleven, n.l. wat 
haar moeder te horen kreeg: “maar jullie 
hadden het tenminste niet koud!” 
Thea koos als beroep verpleegster, de op-
leiding werd onderbroken om de zorg van 
haar ernstig zieke moeder (vader was in-
middels overleden) op zich te nemen, ze 
werd wees op haar 18de jaar.  
Thea studeerde af, en als verpleegkundi-
ge, als wijkzuster leerde zij de dominee 
van het dorp Wissekerke in Zeeland ken-
nen. Zeer goed zelfs, dat werd een huwe-
lijk en een verhuizing naar Hoogezand. 
De kinderen Gert Jan en Frank werden 
geboren, er brak een gelukkige tijd aan. 
Na een aantal jaren een nieuwe woon-
plaats Lemmer. Voluit voelde zij zich ver-
bonden met het beroep van haar man, met 
de gemeente en genoot van de gesprek-
ken over Geloof, Hoop en Liefde. 
En weer werd er verhuisd, nu naar het 
Gelderse Eefde. Geen pastorie maar een 
eigen huis. Zelf uitgekozen. 
Geloof heeft voor Thea vanaf haar tiener-
tijd alle aandacht gehad. 
Opgegroeid in een gezin waar respectvol 
werd omgegaan met waarden en normen, 
was er geen Gods geloof. Zij ging op ont-
dekkings tocht en kwam in contact met  
ds. Miskotte en volgde daar de catechisa-
tie. 
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En zo ontdekte zij, voelde zich gegrepen 
door de verhalen van de bijbel, de liefde 
van God voor de mens. 
Psalm 23 en de tekst uit Joh 14:2 liepen 
als een rode draad mee door en op haar 
levenspad. Ze ging steeds slechter zien, 
zij die altijd hulp verleende, moest nu zelf 
hulp aanvaarden. Toen haar man,  haar 
steun en toeverlaat overleed, werd het erg 
moeilijk voor haar. Maar er kwam een op-
lossing om zelfstandig te blijven wonen… 
Kappa de hulphond. 
2017 werd een moeilijk jaar. Thea was 
veel ziek, ziekenhuis in, tijdelijk naar een 
verpleeghuis. En toen naar Den Bouw in 
Warnsveld. 

Daar genoot zij van de aandacht van de 
kinderen, de kleinkinderen, blij met elk be-
zoek. Luisterend naar de klank van de 
woorden proefde zij de sfeer, Zij straalde 
een rust uit van goedheid en mildheid. 
Op haar weg van 78 jaar heeft zij geleefd 
vanuit een vol vertrouwen: wat er ook  
gebeurt hoe moeilijk soms ook, God is 
mijn Herder. 
Bij Hem voel en weet ik mij geborgen. 

                                                                      
Correspondentie adres 
Osterparkweg 39 
2985 SX Ridderkerk 

Rie Roebers

 
Komen en gaan – mutaties t/m 17 april 2018 
Ingekomen: 

 Princehof 12 7211 ND: de heer en mevrouw J. Oostenenk – Eekman. 
 
Uitgeschreven: 

 Molendijk 6 7211 MB: mevrouw W. Huiskamp – van der Haar. 
 
Overleden: 

 Op 30 maart 2018: mevrouw H.G. Hagelstein – Wagenvoort,  
Zutphenseweg 218 7211 EK.  

 Op 5 april 2018: mevrouw D. Zuidam – van Hulsbergen,  
Raadhuisstraat 12 7211 AA. 

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 
 
 
 

Uit de Kleine Kerkenraad van April 
In de Kleine Kerkenraad vond de normale rapportage plaats. 
Vanuit het moderamen kwamen de volgende punten: 
De contacten met Gorssel/Epse zullen voortgezet worden met een ontmoeting van de beide 
volledige Kerkenraden, voor verdere info wordt verwezen naar de gezamenlijke berichtge-
ving. 
Er is overleg gestart om een nieuwe koffieconcert commissie op te zetten. 
Op 30 mei is er een Gemeenteavond. 
Er is gestart met een nieuw Beleidsplan voor de komende vier jaar. 
Onze voorganger heeft een drukke periode achter de rug. De samenwerking met Gors-
sel/Epse in de goede week, is door iedereen als zeer positief ervaren. Daarnaast is er een 
Paasviering geweest in het Spijk in samenwerking met de beide geestelijk verzorgers. Daar-
naast was er ook weer collegiaal overleg zowel in de Werkgemeenschap als in kleinere kring 
(HAGE).  
De Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie heeft meegewerkt aan de Paaswake wandeling en 
onze kerk met de hulp van vrijwilligers voor een twintigtal wandelaars opengesteld. Op 24 
april wordt er gewandeld in Amsterdam o.l.v. stichting Regenboog en op 25 september wordt 
samen met Almen en Gorssel/Epse de toneelvoorstelling “Die ik ben” van Kirsten Benschop 
uitgevoerd 

KERKENRAAD 
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De Taakgroep Pastoraat & Eredienst heeft de bezetting van de contactpersonen voor de 
wijken helemaal rond. Op 21 februari is men bijeen geweest met als thema contextueel pas-
toraat en op 6 maart is er een themamiddag over Discriminatie en Racisme geweest met 
medewerking van Henk Meijer, waar 26 mensen aanwezig waren. 
Daarnaast zijn er weer plantjes uitgedeeld op het Spijk en de Beekweide.  
Het College van Diakenen is samen met alle medewerkers bijeen geweest voor de voor-
jaarsvergadering. Hier zijn de komende projecten en de taakverdelingen besproken.  
Het avondmaal in de kring is goed ontvangen. Op basis van de eerste ervaringen zal het pro-
tocol verder geoptimaliseerd worden. De taakgroep Kerk & Samenleving heeft op Paas-
morgen weer het Paasontbijt georganiseerd. Voor volgend jaar zal bekeken worden of we 
eventueel samen met Gorssel/Eefde de Marcuspassie naar Eefde kunnen halen. Streefda-
tum is zondag(middag) 14 april (Palmpasen). 

Rik Rook, scriba 

Gemeenteavond op 30 mei  
De avonden worden langer en warmer. Het is dan ook langzamerhand aangenamer om de 
avonden buiten door te brengen dan binnen te zitten. 
Toch wil de Kerkenraad u van harte uitnodigen voor een gemeenteavond op woensdag 30 
mei in de Ontmoetingskerk.  
Op deze avond zal Gerrie van Raamsdonk ons vertellen over de ondersteuning van de bin-
nen onze gemeente gevestigde ‘statushouders’, met name met betrekking tot het taalonder-
wijs. Daarnaast zijn er natuurlijk de jaarverslagen van de afzonderlijke colleges en taakgroe-
pen. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur, begin bijeenkomst 20.00 uur, einde uiterlijk 22.00 uur.  
Wij zien u graag op 30 mei. 

Rik Rook, scriba 
 

 
 

Diaconie 
Collecteopbrengsten 
25 maart €  78,25  Werelddiaconaat Steun voor kwetsbare gezinnen  

in Noord -Oeganda  
31 maart € 104,75  Plaatselijke Diaconie  
01 april € 181,85  Jeugdwerk JOP  
08 april € 108,26  Stichting Vluchteling  
15 april €  90,26  SOS Kinderdorpen 
 
Collectedoelen 
Zondag 29 april Govos Bolivia 
GOVOS staat voor Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking en is in 1980 opgericht. Al 
meer dan 25 jaar ondersteunt de vereniging (met leden en donateurs) een educatief centrum 
in Cochabamba, de derde stad van Bolivia met in totaal 800 000 inwoners. Elke dag worden 
ongeveer 70 kinderen van 2 tot 6 jaar opgevangen. Ze krijgen les en twee maaltijden per 
dag. Hun arme ouders moeten allebei werken en thuis is geen opvang. Ook krijgen zo’n 50 
kinderen in de basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het centrum, zodat ze van de 
straat zijn. De steun van GOVOS gaat rechtstreeks via een Boliviaans werkgroep lid in Ne-
derland, dat regelmatig op familiebezoek naar Cochabamba gaat, meegenomen en elke cent 
wordt verantwoord via rapportages. Voor slechts € 8,00 per maand krijgt een kind elke dag 
opvang, les en twee maaltijden. U kunt donateur worden door zich op te geven via 
www.govos.nl Een eenmalige gift kunt u overmaken op NL58 TRIO 0390 9979 43 t.n.v. 
GOVOS o.v.v. Bolivia 
Zondag 6 mei PKN - Missionair Werk en Kerkgroei 
Help de nieuwe kerk in Deventer: Vondst 
Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst 
dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu.  
De kerk is uit de levens van veel mensen verdwenen.  

COLLEGES 
 

http://www.govos.nl/
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Samen met twintigers en dertigers zoekt Vondst naar de waarde en betekenis van oude 
bronnen van geloven in de actuele maatschappij. Middenin het stadsgewoel en vanuit de 
oude Lebuïnuskerk biedt Vondst mensen de mogelĳkheid stil te staan bĳ het leven en bĳ hun 
plek in de maatschappĳ. Met nachtwakes, concerten, debatten en diepgravende leessessies 
scheppen zĳ gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep 
mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden. 
Vondst wil in 2018 graag nog meer mensen bereiken met een programma van bezieling, 
creativiteit en vernieuwing. De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pio-
niersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zĳ n naar actuele vor-
men van samenzĳn en bezinning, die aansluiten bĳ het dagelĳks leven van de huidige gene-
ratie.  
U kunt ook een gift overmaken op NL10 ABNA 0444 4447 77 t.n.v. Protestantse Kerk in Ne-
derland o.v.v. Missionair Werk. 
Donderdag 10 mei Hemelvaart 
Dienst in Harfsen 
Zondag 13 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. 
Met behulp van een hulphond kunnen mensen met een beperking hun zelfstandigheid  
vergroten en daarmee deelname aan de samenleving zoveel mogelijk behouden. 
U kunt ook een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie PGE  
o.v.v. Stichting Hulphond. 
Zondag 20 mei Pinksteren Epafras 
“Ik was in de gevangenis en Gij hebt mij bezocht” 
Jezus’ opdracht is dat wij de gevangenen niet vergeten. Die opdracht vormt voor de vrijwil-
ligers van Stichting Epafras de motivatie om in het buitenland Nederlandse gevangenen te 
bezoeken. Mensen worden geholpen met kleding, medicijnen en een laken of matras, op 
verzoek ook met een Bijbel, maar vooral met een luisterend oor waardoor ze weer perspec-
tief zien. Door veranderde subsidieregelingen krijgt de stichting steeds minder steun van de 
overheid. Daarom heeft Epafras zich op een nieuwe manier georganiseerd. Het bezoekwerk 
in Europa, Japan, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië bekostigen zij geheel uit eigen mid-
delen (lees: donaties). Daarnaast wordt het werk in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, in 
Azië en Afrika voortaan uitgevoerd door Nederlandssprekende geestelijke verzorgers, die als 
vrijwilliger in het land van detentie wonen. Voor het tweede deel hoopt de stichting nog een 
kleine subsidie te ontvangen, maar dat is niet genoeg voor al het werk.  
U kunt ook een gift overmaken op 79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie PGE o.v.v. Stich-
ting Epafras. 
 
Zondag 27 mei IKA vakantieweken 
De I.K.A. (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek) organiseert vakantieweken voor men-
sen die door een lichamelijke beper-
king niet meer in staat zijn om zelf-
standig op vakantie te gaan. Ook 
echtparen zijn welkom.  
De verzorging wordt gedaan door 
een enthousiaste groep vrijwilligers.  
De vakantiehuizen zijn volledig aan-
gepast, voorzien van een- en tweepersoonskamers met eventueel een hoog/laag bed en til-
lift. De vrijwilligers stellen samen met de predikant die meegaat een gezellig en gevarieerd 
programma samen. In de I.K.A. 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 ook een gift overmaken op 79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie PGE o.v.v. I.K.A. 
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Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
29 april: Kerkinterieur  
06 mei: Plaatselijk Pastoraat 
13 mei: Beeld en geluid 
20 mei: Kerk in Actie Pinksterzendingsweek 
(Bijbel) onderwijs op platteland Bangladesh 
Veel christenen in Bangladesh braken met 
het hindoe-geloof om christen te worden.  
Zij zijn kastenloos, arm en kunnen nauwelijks 
lezen of schrijven. Ook hun voorgangers 
hebben weinig onderwijs gehad.  
De kerk in het district Mymensingh (MCCP) 
ondersteunt kleine, jonge kerkgemeen-
schappen om tot bloei te komen, en onder-
steunt gemeenteleden om hun leefomstan-
digheden te verbeteren.  
Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, 
vak trainingen en microkredieten om hun  
inkomen te vergroten.  
Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toege-
rust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder or-
ganiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. We collecteren juist met Pinksteren, 
zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschap-
pen van hoop te zijn. 
27 mei: Oikokrediet 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 
 

 
Taakgroep Pastoraat 
Aanvulling op overzicht contactpersonen pastoraat 
In het aprilnummer van Kerkvenster is het overzicht gepubliceerd van de contactpersonen 
pastoraat per buurt. Helaas ontbreken in dit overzicht de buurten 7 (Nachtegaal) en 8 (De 
Wieken). Hieronder vindt u het overzicht van deze buurten. 

Nr. Buurt Straten, huisnummers Contactpersoon Adres 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachtegaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meijerinkstraat 12 t/m 
40 (even) en 9 (on-
even), Mettrayweg, 
Hungerinkpad, 
Quatre-Brasweg, Jo-
dendijk, Eefdese 
Enkweg, Rijsseltweg, 
Valkeweg, Nachte-
gaalstraat 54 t/m 58 
(even) en 31 t/m 39 
(oneven) 

Netje Roeterdink   
 
 
Gerda van Zeijts 
(Jodendijk,Rijsselt- 
weg) 
 
 
 
 
 
 

Quatre Brasweg 22, 7211LJ (540976) 
 
 
Scheuterdijk 10, 7211 ET (540632) 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

De Wieken 
 
 
 
 
 
 

Zutphenseweg 132 
t/m 200 (even), Beek-
laan, Gaanderij,  
 
 
 
 

Bé van Zeijts 
 
 
 
 
 
 

Zuivelhof 9, 7211 GZ (540464) 
 
 
 
 
 
 

TAAKGROEPEN 
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Noordwiek, Oostwiek, 
Zuidwiek, Westwiek, 
Luunhorststraat, 
Nachtegaalstraat   4 
t/m 20 (even) en 1 t/m 
7 (oneven), Zuivelhof, 
Het Nuesink 
 

Jannie Dijkerman 
 
 
 
 
 
 

Beekweide 20, 7211 CN (515323) 
 
 
 
 
 
 

Indien u het complete overzicht wilt hebben kunt u zich wenden tot Ko van Raamsdonk, tel. 
513637 of email ko.vanraamsdonk@live.nl. 
 
 
 

Thema openluchtdienst:  
Druk, druk, druk - en toch weten te genieten 
Hoe druk we het ook hebben, volgens Prediker is er een tijd voor alles wat er gebeurt.  
Ook voor genieten, vindt Hannie van Boggelen, de predikant van Harfsen.  
Ze werkt die gedachte zondag 3 juni aansprekend uit 
in haar meditatie tijdens de jaarlijkse openluchtdienst 
op het wonderschone Eefdese landgoed ’t Haveke. 
Ook dit jaar wordt het godlovende gebeuren weer 
georganiseerd door een groep enthousiastelingen uit 
de PKN-kerken van Almen, Eefde, Gorssel-Epse en 
Harfsen.  
De dienst belooft spectaculaire trekken te vertonen. 
Al bij de aanvang zal een stel jongeren het religieuze 
speelveld bestormen, gewapend met een partij digita-
le drugs: mobieltjes, tablets en I-pods.  
Zij laten zien en horen hoe druk ze het hebben.  
Maar ook hoe moeilijk het is om keuzes te maken  
willen we met ons allen nog aan momenten van  
genieten toekomen.  
Dat zal bijvoorbeeld blijken bij het ooit door wijlen 
Mies Bouwman gepresenteerde spel Aan de lopende band.  
Kortom, er valt op 3 juni veel te beleven op ’t Haveke. Niet in het minst door de komst van de 
Deventer popgroep G-Key die onder meer de schlager van Herman van Veen (Opzij, opzij, 
opzij) zal laten klinken. Als vanouds is er ook weer samenzang, begeleid door leden van De 
Harmonie. 
De openluchtdienst begint om tien uur. Vanaf half tien is er koffie. Bij slecht weer wijken we 
uit naar de Eefdese Ontmoetingskerk. 

namens de commissie openluchtdienst Eefde 
Homme Krol 

Nieuws uit de Wereldwinkel 
Wij hebben twee nieuwe producten voor u: het assortiment van Seepje is  
aangevuld met een handafwasmiddel voor de vaat. Natuurlijk ook op basis 
van schillen van de zaden van de sapindus-boom uit Nepal, dus zonder che-
mische stoffen en duurzaam. Bij de levensmiddelen bieden we nu ook ko-
kosolie aan, heerlijk om in te bakken.  
Mei is de maand van Moederdag en eindexamens. 
Moeders (en ook oma’s) krijgen deze maand een extra ‘dank je wel’ voor al 
hun goeie zorgen het hele jaar door. Het is leuk als dat wordt onderstreept 
met een cadeautje. De jongens en meisjes die eindexamen doen kunnen ook 
wel een steuntje in de rug gebruiken, bijvoorbeeld met lekkere chocola. In alle gevallen kun 
je uitstekend terecht bij de Wereldwinkel, die artikelen heeft waar je dubbel blij van wordt. 
Niet alleen omdat ze apart - en vaak met de hand gemaakt, dus uniek - zijn, maar ook omdat 
ze zijn gemaakt door mensen die daardoor een leefbaar inkomen hebben.  

DIVERSE BERICHTEN 
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Leefbaar betekent genoeg voor dagelijks eten, kleding, huisvesting en onderwijs voor de kin-
deren, zodat die een betere toekomst kunnen opbouwen.  
Bovendien wordt er voor zover mogelijk gezorgd voor goede arbeidsomstandigheden, geen 
kinder- of slavenarbeid, en scholing, evenals voor de minst mogelijke belasting van het mili-
eu, waardoor de natuur wordt gespaard. Dat kan allemaal niet op een koopje, maar voor zo-
veel goede doelstellingen hebben wij toch wel een redelijke prijs over?  
U bent van harte welkom aan de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 
10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662. 

Wereldwinkel, dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland 
 
 
 

Vijf jaar Liedboek en verder 
Een bijeenkomst rond het in 2013 verschenen: ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’: 
ervaringen, mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en suggesties. De Interkerkelijke Stichting 
voor het Kerklied (ISK) organiseert deze dag voor predikanten, cantores, voorzangers, orga-
nisten, pianisten, componisten, dichters, liturgen, zangers en iedereen die het Liedboek en 
zingend geloven een warm hart toedraagt. 
We verkennen waar we staan. De enorme rijkdom aan liederen, zangvormen, gebeden en 
gedichten in het Liedboek inspireert velen in en rond de deelnemende kerken tot zingen en 
vieren. Maar ook na vijf jaar is nog niet iedereen vertrouwd met de breedte van het repertoi-
re. Reflectie op nieuwe mogelijkheden is op zijn plaats. 
Daartoe organiseert de ISK deze bijeenkomst. We gaan aan de slag met diverse liederen en 
teksten uit het boek. Zo willen we bijdragen aan een breder gebruik van het Liedboek. En in-

spiratie opdoen voor onze wekelijkse en dagelijkse praktijk op zonda-
gen en weekdagen, in erediensten en andere leefkringen. 
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 26 mei in de Bergkerk, Dr. 
Abraham Kuyperlaan 2 te Amersfoort. Inloop vanaf 10.00 uur, het 
programma start om 10.30 uur. De kosten bedragen 10 euro (inclu-
sief lunch). 
Het programma vraagt een actieve deelname. We wisselen van ge-
dachten wisselen en gaan veel zingen. Breng daarom uw liedboek 
mee. En, om een andere reden, ook uw mobiele telefoon. De ochtend 
wordt plenair gehouden, in de middag zijn er workshops en we sluiten 

de dag af met een vesper, gevuld met bijdragen uit de workshops. 
Programma 
10.00 uur Inloop en koffie 
10.30 uur Opening (Gert Landman, voorzitter ISK en dagvoorzitter) 
10.45 uur Proef op de som … 
11.00 uur Opmaat (Klaas Holwerda, secretaris ISK, met medewerking van workshopleiders 
en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht onder leiding van Hanna Rijken) 
12.15 uur Lunchpauze en demonstratie Liedboekcompendium 
13.00 uur Workshops (eerste ronde) 
14.15 uur Workshops (tweede ronde) 
De workshops worden tweemaal gegeven. Ieder krijgt de gelegenheid aan twee workshops 
mee te doen. Elke workshop levert ook een bijdrage aan de afsluitende vesper. Er zijn vier 
workshops: 

Psalmen in soorten en maten (Willeke Smits) 
Wat zijn de karakteristieken en gebruiksmogelijkheden van uiteenlopende vormen? Hoe ko-
men deze optimaal tot hun recht? 
Bijdrage aan de vesper: psalm of canticum 

Het gebruik van het Liedboek in het leven van alledag (Maarten Diepenbroek) 
Wat kun je met het Liedboek in het pastoraat en het gewone leven? 
Bijdrage aan de vesper: gedicht of gebed. 
 
 

ACTIVITEITEN 
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eren (Wim Ruessink) 
Aandachtspunten voor het begeleiden van nieuwe liederen en zangvormen. Is er behoefte 
aan aanvullingen op het materiaal in de begeleidingsbundel? 
Bijdrage aan de vesper: begeleiding van de te zingen liederen. 

e liederen (Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer) 
In deze workshop werken we met door de deelnemers ingebrachte liederen en zangvormen. 
Wat is er in de plaatselijke praktijken van eredienst gaande en wat is er met het oog daarop 
nodig? 
Bijdrage aan de vesper: nieuw lied. 
15.30 uur Vesper   Lied 191, ingevuld met bijdragen uit de workshops. 
(deelnemers ontvangen vooraf de koorzetting van Lied 191) 
16.00 uur Borrel 
Inschrijven voor de dag kan via www.kerklied.net 

 
Koffieconcert  
Het eerstvolgende koffieconcert 
wordt op 6 mei gegeven door het 
accordeon-orkest VIOS uit Harfsen.  
Een afkorting die staat voor “Voor-
uitgang Is Ons Streven”. Het en-
semble wordt sinds kort geleid 
wordt door Wil Plas. De dirigent is 
onder meer actief voor de Kaliber 
Kunstenschool in Twente, werkt 
voor de muziekschool in Borne en 
voor Stichting Muziekonderwijs in 
Haaksbergen. Bovendien heeft hij 
een eigen muziekles-praktijk in Aal-
ten. VIOS werd opgericht in 1946 
en bestond toen uit zes muzikan-
ten. Een aantal dat inmiddels ge-
groeid is tot 24 accordeonisten, 
verdeeld over een A- en een B-
orkest. Met regelmaat wordt opgetreden in de omgeving: Zo werd op 8 april een middag lang 
gespeeld in het dorpshuis in Harfsen. Het orkest kent een breed repertoire, waaronder film-
muziek, muziek uit musicals, popmuziek en verder bekende, makkelijk in het gehoor liggen-
de nummers. Voor het concert in Eefde is een programma samengesteld met 8 nummers 
waar onder het thema uit de serie Baantjer, Melodia en Mi menor van Piazzola, One moment 
in time van Albert Hammond en Hallelujah van Leonard Cohen. Zoals gewoonlijk staat de 
koffie klaar om kwart over elf waarna het concert om half twaalf begint. Nog steeds is de col-
lecte bij de uitgang van het grootste belang voor de in stand houding van de succesvolle se-
rie  
Dan kijken we ook nog even terug: Op 8 april slaagde Musica Vocale o.l.v. Els Dijkerman 
evenals in voorgaande jaren er in om een goed gevulde zaal een plezierig uurtje te bezor-
gen. Alle aanleiding dus om vast te houden aan de traditie van een jaarlijks koffieconcert. En 
dan tenslotte het laatste concert van het seizoen, dat op 10 juni gegeven wordt door het 
gospelkoor Inspiration uit Vorden o.l.v. Piet Piersma. Meer hierover leest u te zijner tijd. 

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
 
Gedenken  en Muziek op vrijdag 4 mei in Gorssel 
Yentl Flavour   
 4 Mei Yentl Flavour treedt op met het programma Stemmen uit het verleden. 
Melancholie, klanken van liefde, geluk en wanhoop zorgen voor afwisseling in stijlen en sfeer 
bij een optreden van Yentl Flavour. Jiddische liederen, enkele instrumentals, klassiek getinte 
titels, eigen werk en een lied uit de Mauthausen cyclus van Mikis Theodorakis zullen deze 

http://www.kerklied.net/
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avond het niet moeilijk maken even stil te staan bij een periode die ver weg lijkt maar die nog 
steeds doorwerkt zoals elke oorlog sporen nalaat die niet zo maar uitwisbaar zijn.  
Yentl Flavour is 4 mei present met Anna Maria, zang, Lizelore Molier, viool en zang en Allert 
van der Heijden op gitaar. Zij hebben elkaar zes jaar geleden gevonden in het brengen van 
muziek die raakt en ontroert.   
Anna Maria vindt het een uitdaging om met haar stem recht te doen aan de zo verschillende 
stijlen die klinken.  
Lizelore studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en vond na verschillende 
Symfonie Orkesten de weg naar een kleinere en intiemere groep met plek voor eigen creati-
viteit.    
Allert heeft zich als gitarist via allerlei stromingen en bij heel verschillende muzikale activitei-
ten ontwikkeld van pop, folk tot klassiek. 
Hij was ook in Gorssel actief bij verschillende theaterweekends. Op de website 
www.yentlflavour is ook het lied Eli, Eli lomo azaftoni te horen; een gebed ontstaan vanuit de 
bittere ervaringen tijdens de progroms.   
Yentl Flavour verklankt niet alleen het onmogelijke uit het verleden – de actualiteit dwingt in 
feite steeds weer tot de vraag waarvoor of tegen is te kiezen.  
Plaats: Protestantse  Kerk in Gorssel, Hoofdstraat.  
De voorstelling begint aansluitend op de stille tocht, om 20.45 uur.   
De toegang is gratis. Een gift bij het verlaten van de kerk wordt zeer op prijs gesteld. 
 
 
 

 
Uit de landelijke en regionale  kerk 
Nieuwe voorzitter PKN Saskia van Meggelen 
Na vijf jaar heeft Karin van den Broeke afscheid genomen als 
voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland, haar termijn zat 
erop. 
In een interview in Dagblad Trouw zegt ze dat ze de krimp in de 
kerk niet heeft kunnen veranderen, maar wel hoe de kerk over 
zichzelf praat. In het document Kerk 2025, Waar een Woord is, is 
een weg, legden Van den Broeke en de toenmalige scriba Arjan 
Plaisier in 2015 hun visie neer. Ledenverlies is een gegeven, zei-
den ze. Kijk vooral wat er wél is, koester de traditie, maar bedenk 
ook nieuwe vormen. Het heeft geen enkele zin ons te richten op 

het beeld van een zinkend schip, het gaat erom: hoe willen we kerk-zijn? 
En daarbij doen ze ook een beroep op het kerkvolk zelf, dat veel helderder naar voren zou 
moeten brengen wat het geloof voor hen betekent. “Omdat het maatschappelijk niet meer 
vanzelfsprekend is dat je naar de kerk gaat, is het belangrijk dat je je bewust bent van je 
identiteit. Wat betekent het geloof voor de gemeenschap, maar ook voor je eigen leven. De-
ze tijd vraagt van ons allemaal dat we niet alleen naar de kerk gaan omdat het goed en ge-
zellig is. We moeten ook durven zeggen wat we daaraan inhoudelijk beleven.” 
Intussen heeft de synode op 9 maart jl. een nieuwe preses gekozen: ds. Saskia van Megge-
len (1967), predikant van de protestantse gemeente in Breda. Ze houdt niet van hokjes, 
maar als het moet, dan positioneert ze zichzelf in het midden van de brede Protestantse 
Kerk, tussen de orthodoxe en de vrijzinnige kant. De opvolgster van Karin van den Broeke 
noemde het een verrassing dat het voorzitterschap “op haar pad kwam”. Van Meggelen is er 
erg blij mee: ”ik houd van de kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook 
roept, daar wil ik Zijn kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.”  
Bron: kerkblad Ontmoeting, april 2018  
 
Doen: Je levensreis 
Ieder van ons heeft een pelgrim in zich. Om die te ontdekken hoef je niet naar Santiago of 
naar Jeruzalem te lopen. Het leven zelf is een reis, één grote pelgrimage.  

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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Een programma over de reis van je leven en over ‘thuis’ komen, onder leiding van Hein Stuf-
kens en Annemiek Schrijver. Onder meer met (zen)meditatie binnen of buiten en (creatieve) 
oefeningen met onderlinge uitwisseling. Plaats: Dominicanenklooster, Huissen. Tijd: donder-
dag 10 mei 14.00 uur t/m zaterdag 12 mei 13.30 uur. Kosten: €  229 - € 369. Verdere infor-
matie: www.kloosterhuissen.nl 
Bron: De Verwondering, maart 2018 
 
Laat je stilzetten met de Bijbel 
Stilte zoeken is vandaag de dag een hele uitdaging. Zet je telefoon eens op stil, kom tot rust 
met het NBG-bijbelleesrooster en laat je inspireren. Stilte-experts en bijbeldeskundigen ge-
ven hun favoriete passages en nodigen je uit tot reflectie. Ga naar debijbel.nl/stilte. 
debijbel.nl is dé bijbelsite van Nederland. Iedereen kan er de Bijbel in Gewone Taal en de 
Nieuwe Bijbelvertaling lezen. Je vindt een schat aan achtergrondinformatie bij de bijbeltek-
sten. En je hebt de bijbel altijd en overal dichtbij. Ontdek het op debijbel.nl. 
Advertentie. Bron: De Verwondering, maart 2018 
 
Magische miniaturen  
Stap in de wonderlijke wereld van 
de middeleeuwse miniaturen vol 
kleur, fantastische wezens, dier-
tjes, figuurtjes en bloemen. Een 
magisch universum afgebeeld op heel kleine schilderijtjes die dienden als illustratie van 
handgeschreven boeken. Ieder minuscuul figuurtje is een portret, ieder landschap een kijkje 
in het leven van toen. T/m 3 juni organiseert het Museum Catharijneconvent samen met de 
Koninklijke Bibliotheek een tentoonstelling van de mooiste middeleeuwse miniaturen uit de 
zuidelijke Nederlanden. Folder in de hal van de kerk. Plaats: Museum Catharijneconvent, 
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. 15 minuten lopen van het Centraal Station, bus nr. 2 stopt 
voor de deur. Museumkaart geldig. Bon voor een tweede gratis kaartje bij mij te krijgen. 

Maps Adriaanse 

Joodse lezingen 
Parabels als Tora 
Raadselvertellingen van Jezus en de Rabbijnen 
Dr. Eric Ottenheijm spreekt 

Zondag 29 april 2018 – 15:00 uur 

Synagoge Apeldoorn 

Paslaan 18 Apeldoorn   www.joodselezingen.nl  

Agenda 

 Dinsdag 8 mei, 14.00 uur, Leeskring over het boek Tegendraads 
en bij de tijd.  
We lezen hoofdstuk 9 en nog een het slot van hoofdstuk 8 over een 
door Bonhoeffer gehouden preek uit 1931. We komen bijeen bij: 
Pier Santema, Angerenhof 7. 

 Dinsdag 15 mei, 19.30 uur, Kerkenraad in de Goedhartkamer 

 Dinsdag 22 mei, middag en avond, Gezamenlijke kerkenraad PG 
Gorssel/Epse en PG Eefde  

 Woensdag 23 mei, 19.30 uur, Taakgroep Pastoraat in de  
Goedhartkamer 

 
 
 
 
 
 
 

Colofon  
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 22 mei 2018 20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.  
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com,  
graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610). 

 Donderdag 24 mei 2018 om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink  
 
 
 
 

http://www.kloosterhuissen.nl/
http://www.nigdestedendriehoek.nl/apeldoornsynagoge.html
http://www.joodselezingen.nl/
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Inleverdatum kopij           Redactievergadering   Nietdatum  

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

dinsdag 19 juni 2018 donderdag 21 juni 2018 donderdag 28 juni 2018 

i.v.m. vakantietijd geen uitgave van Kerkvenster    

dinsdag 21 augustus 2018 donderdag 23 augustus 2018 donderdag 30 augustus 2018 

 
 
 
Een Handvol 
 
“Ik heb een handvol klachten” 
zei ’t vrouwtje, en ze keek me 
aan, terwijl ik eigenlijk in gedach-
ten, reeds overwoog om weg te 
gaan. 
 
‘k Verzorgde onderwijl de bloe-
men, terwijl ik haar de tijd nog 
gaf om al haar klachten op te 
noemen. 
Toen telde ze haar vingers af. 
 
“Mijn man is werkeloos (eerste vinger); 
‘k Heb slechte ogen (nummer twee) 
Ik heb geen stem meer om te zingen 
Mijn benen willen niet meer mee. 
 
En nummer vijf: rumoerige buren, 
want alles wat ze doen klinkt luid. 
Je weet: dit zijn maar dunne muren” 
’t Kwam er haast triomfantelijk uit! 
 
“‘t Is inderdaad een handvol klachten” 
zei ik, “maar nu de andere hand.” 
Ze keer me stralend aan en lachte; 
De tegenstelling was frappant. 
 
“Ja, dat zijn louter zegeningen: 
‘’heb nog te eten, élke dag”, 
Toen pakte ze de tweede vinger: 
“dat ik in zo’n mooi huis wonen mag.” 
 
De derde vinger: “er zijn mensen, 
die staan elk tijdstip voor me klaar; 
 
 

 
 
 
 
 
Ik zou niet beter kunnen wensen, 
‘k heb heel veel steun aan hen, écht waar.” 
 
“Ik kan geen boek of krant meer lezen, 
dat is een erge handicap. 
Toch mag ik heel dankbaar wezen, 
dat ik niet nóg meer ziektes heb.” 
 
“De buurvrouw aan de and’re zijde, 
(ze pakt haar pink nu stevig vast) 
die neemt me wel eens mee uit rijden, 
van haar heb ik totaal geen last”. 
 
“ Dat zijn ze dan, mijn zegeningen. 
Precies een handvol, zie je wel? 
Ja, misschien zijn er wel meer dingen 
 Als ik nog even verder tel. 
 
Maar ’t gaat mij nu om die twee handen. 
Het mooiste is, als ik nu bid… 
Dan gaan mijn vingers door elkander 
En dan gebeurt er dit: 
 
‘k Breng eerst mijn linkerhand (de klachten) 
(dus alles, waar ik over tob) 
Bij God, en dan, zonder te wachten 
noem ik al mijn zegeningen op. 
 
Dat is de rechterhand,  
en samen met de linker,  
versmelten ze,  
zodat de pijn vermindert, en dan…na het 
‘amen’ 
is ’t of ze niet zo erg meer zijn”. 
 

Annie de Neef-Top 

 


