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KERKVENSTER  NOVEMBER  2017 
 

In-druk 
Tijdelijke onderkomens 
Als het over het sluiten van kerkgebouwen 
gaat, mag ik wel een ervaringsdeskundige 
genoemd worden. Trouwens, veel oudere 
gemeenteleden in de grote steden zijn al 
één of meerdere keren hun kerkelijk on-
derdak kwijt geraakt. Als Amsterdams jon-
getje zag ik in Amsterdam de afbraak van 
de prachtige Sint Willibrorduskerk aan de 
Amstel. Daarna ging mijn wijkkerk, de 
Koepelkerk bij het Leidse bosje, voor de 
bijl. De Elthetokerk, waar ik in 1978 tot 
predikant bevestigd werd, viel in 1993 on-
der de slopershamer. In ‘mijn’ stadsdeel 
werd in die periode de St. Bonifatiuskerk 
gesloopt en de pontificale Gerardus Majel-
lakerk ging de Internationale Vrouwenbi-
bliotheek herbergen. In mijn werkkamer 
staat nog een eikenhouten altaarbank, die 
ik uit de inboedel redde. Nog maar nauwe-
lijks in Utrecht gearriveerd mocht ik de 
laatste dienst houden in de Mattheüskerk, 
die aan de Christelijk Gereformeerden 
werd verkocht.  
Werkzaam in het Laakkwartier hoorde ik 
verhalen over de sloop van de Oranjekerk 
en de sluiting van de Laakkerk (waarin nu 
een Chinese gemeenschap het geloof 
viert). En ik was nog maar nauwelijks ver-
trokken of de Laakkapel werd verkocht 
aan een Islamitische gemeenschap. Te-
rugziende op mijn ambtelijke weg langs de 
grote steden zegt ik wel eens dat ik een 
spoor van verwoesting heb achtergelaten. 
Rijswijk uitgezonderd, maar daar waren 
voor ik er begon al twee van de vier pro-
testantse kerken afgestoten. En hoe onaf-
wendbaar en voorspelbaar zo’n kerkslui-
ting ook is, het resulteert in verdriet en 
boosheid.  

Beleidsmatig wordt er soms ook wel ge-
blunderd en voelen gemeenteleden zich 
niet serieus genomen. Mijn eerste ge-
meente moest in de krant lezen dat hun 
kerkgebouw te koop stond. Ook gebeurde 
het dat er een commissie werd ingesteld 
die een keuze tussen twee gebouwen 
moest maken, terwijl ‘hogerop’ hun voor-
stel genegeerd werd.  
Er is niet veel inlevingsgevoel voor nodig 
om te begrijpen waarom het verlies van 
een kerkgebouw zoveel emoties oproept. 
Een kerk is meer dan een verzameling 
stenen. Het is een vindplaats van herinne-
ringen (soms zelfs van je geloof), er is lief 
en leed gedeeld, er is actie gevoerd het te 
verfraaien of te behouden. Je kinderen 
speelden er krijgertje in de gangpaden, 
een geliefd medemens werd er uitgedra-
gen. Dat gezegd zijnde schrik ik steeds 
weer van de (onheilige) emoties die er tij-
dens processen van kerksluiting optreden. 
Is het evangelie niet meer dan een ge-
bouw, de christelijke gemeenschap niet 
meer dan een toevallige plek van samen-
komst? Over de eerste gemeente wordt in 
Handelingen verteld dat zij groeide van-
wege de vervolgingen – verlies werd tot 
winst. Het was de innerlijke vrijheid van 
die gelovigen, die hun omgeving aan het 
denken zette. ‘Bijwoners en vreemdelin-
gen’ worden ze (en wij!) genoemd in het 
Nieuwe Testament. Waar ze ook kwamen, 
ze vonden overal wel een plek om te bid-
den en te zingen. Onze kerkgebouwen zijn 
tijdelijke onderkomens – halteplaatsen van 
vrijheid. Maar op weg naar het nieuwe Je-
ruzalem moeten we ze hoe dan ook weer 
achter laten. Wie er z’n ziel en zaligheid in 
legt verliest zijn vrijheid.  

        Rob van Essen 
 
Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en 
verslavingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na 
Amsterdam was hij werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den 
Haag (Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast is hij diaconaal medewerker van de Protestant-
se Gemeente Rijswijk. 
Uit: Red@ctieService, jaargang 14, nummer 3, 2016, uitgave van Narratio. 

 
ds. Arie Broekhuis 

 



 4 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                                                  2017 

 

datum en tijd 
29 oktober 2017 
10.00 uur 

5 november 2017 
10.00 uur 

12 november 2017 
10.00 uur 

voorganger 
ds. A. Broekhuis 
 

ds. A. Broekhuis 
 

ds. A. Broekhuis 
 

bijzonderheden 
Gedachtenis  
overledenen 

 
Dankdag voor gewas 
en arbeid 
 

Koffieconcert 
 

kleur groen  groen  groen  

diaconale  
collecte 

Theologie doceren in 
Hong Kong 
 

Rode Kruis - Hulp aan 
Sint Maarten 
 

Vluchtelingkinderen 

2e collecte Kerk in Actie 
 

Oikocredit  Kerkelijk Quotum 
 

auto  
ophaaldienst 

A. Aalderink 
tel. 514151 

H.J. Zoerink 

Tel. 06-53143179 / 
511989 

J.L. Bosma 

Tel.06-44500157 

 
 

datum en tijd 
19 november 2017 
10.00 uur 
 

26 november 2017 
10.00 uur  

voorganger ds. F.D Rooze, Leiden ds. A. Broekhuis 
 

 

bijzonderheden    

kleur groen  groen   

diaconale  
collecte 

ISBN Unicef  

 
2e collecte 

 
Plaatselijk kerkenwerk 
 
 
 

 
Plaatselijk pastoraat 
  

auto  
ophaaldienst 
 

J. Strijker 
Tel. 514828 

R. Simonis-Verhoeff 
Tel. 511756 

   

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? 
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Huiskamerviering in het Spijk 

Op dinsdagmiddag 31 oktober 2017 is er weer een huiskamerviering met Heilig Avondmaal. 
 
Deze viering is bedoeld voor bewoners van Het Spijk, maar ook voor hen die niet in de kerk 
aan het Heilig Avondmaal kunnen deelnemen. 
Plaats van deze viering is bij mevrouw Van Meggelen, appartement 252, de aanvangstijd is 
half vier, ds. Broekhuis is de voorganger. 
Opgave hiervoor bij Agnes v.d. Berg tel. 508085, zij is bezoekster in Het Spijk. 

                     Namens de Diaconie, Gerrie Bieleman 
 
Dienst in Het Spijk  
Maandag 6 november  ds. A. Broekhuis 
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 
11 november ds. G. v. d. Brug 
25 november ds. A. Broekhuis 

 
Middagpauzediensten 
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst 
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
donderdag 02 november 2017 ds. D. van Alphen-Ubbens 
donderdag 09 november 2017 Rob de Boer 
donderdag 16 november 2017 ds. G.W. v.d. Brug 
donderdag 23 november 2017  ds. W. Stolte 
donderdag 30 november 2017 pastor mevrouw G. Pols 
 
Middagpauzediensten Zutphen - 26 jaar 
Donderdag 23 november a.s. vieren wij, dat de middagpauzediensten 
26 jaar geleden begonnen in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 in Zutphen. 
Onze viering heeft als thema: "Het licht der wereld" 
De voorganger is ds. Wim Stolte en muzikale medewerking wordt verleend door het  
Oosthoekkoor o.l.v. dirigent Arnold Slaghek. De heer Arend Klein Hulze is organist. 
De kerk is open vanaf 11.30 uur. Om 12.00 uur is er orgelspel.  
De dienst begint om 12.15 uur. 
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent hartelijk welkom! 

Namens de Werkgroep Middagpauzedienst, ds. Sierk Meijer (coördinator) 

 
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 5 november 2017 
Gesprek van de zondag met Wouter Derksen over Jezus in het huis van Maria en Martha 
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente Zutphen, mevrouw. M. Landman. 
Zondag 12 november 2017 
Gesprek van de zondag met drs. Bram Sizoo over “Vier het leven“ 
De kerkdienst komt van de Ontmoetingskerk te Eefde, ds. A. Broekhuis.

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

http://www.b-fm.nl/
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Zondag 19 november 2017 
De kerkdienst komt van de Kerkdienst Christelijk Gereformeerde Kerk / Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt). 
Zondag 26 november 2017 
Gesprek van de zondag: met Henk Bree over sociale eetcafés. 
De kerkdienst komt van de PKN te Zutphen, ds. G. v.d. Brug. 

 
Bij de diensten 
Zondag 29 oktober op deze zondag gedenken we de overleden gemeenteleden en kunnen 
op verzoek ook namen genoemd worden van anderen die ons zijn ontvallen in het voorbije 
jaar. 
Het is verheugend dat tijdens de vacaturetijd van de cantor Ben Veldkamp aangeboden heeft 
de cantorij te willen leiden en dat de Cantorij deze dag haar medewerking aan deze dienst 
verleent. Dat voegt zoveel toe aan een dienst met zo'n bijzonder karakter. 
We lezen Deuteronomium 6: 1 e.v., het hart van het joodse geloof en Matteüs 22:34-46, 
waar Jezus wederom met de Schriftgeleerden in gesprek over wat het meeste ertoe doet in 
de wet, die ook voor Jezus van grote betekenis is en blijft. Het is een vragen over en weer 
om uit te komen bij de kern van het leven zelf. 
We zien uit naar een waardige dienst met wie die zondag van heinde en verre komen om 
samen de overledenen te gedenken in dankbaarheid en tot zegen. 
 
Zondag 5 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Wat is het zinnig dat we een paar 
keer in het jaar nadrukkelijk stilstaan bij de betekenis van arbeid. Gewas verwijst naar de 
agrarische wereld, naar voedsel en daarachter zitten degene die het verbouwen, verkopen 
en kopen (consument). Zoveel diverse belangen spelen een rol. En we gedenken hen die 
nauwelijks weet hebben van gewas of van de vruchten van het veld, maar in gebieden leven 
waar geweld en oorlog heersen, denk aan de vluchtelingen zoals de Rohingya’s uit Myan-
mar, de velen uit Soedan. Zoveel contrasten zijn er als het gewas, voedsel in het geding is. 
Dankbaarheid om wat we ontvangen en bezinning op de betekenis van onze arbeid.  
Waar werken we voor? Welke relatie is er tussen ons werk en Gods werk, zijn Rijk van vrede 
en recht? 
 
Zondag 12 november is een dienst die wat anders dan anders zal zijn. Een dienst waarin 
een moment zal zijn waarop we samen ‘interactief’ doende zijn, waarmee ik bedoel dat u 
kunt reageren en vragen stellen bij een tekst die u onder ogen krijgt. Welke tekst dat is, blijft 
even een verrassing. U gaat dus blanco naar de kerk. 
Het idee van deze dienst is afkomstig van een gemeentelid en ouderling Ko van Raamsdonk 
en ik, als leden van de Taakgroep Pastoraat, hebben deze dienst met ons tweeën voorbe-
reid.  
 
Zondag 26 november zal de dienst gewijd zijn aan Maarten Luther die we dit jaar zo royaal 
gedenken op het protestantse erf. Vanwege familieomstandigheden kon ik de dienst over Lu-
ther deze zomer niet goed voorbereiden. Wat bewoog Luther en kunnen we daar 500 jaar la-
ter nog iets mee in een Europa dat in religieus opzicht zo volstrekt is veranderd? En wat 
moeten we met de akelige passages die Luther wijdt aan de Joden?  

ds. Arie Broekhuis 

 
In dit nummer de laatste speldenprikjes van dit jaar : 

Ik geloof iets pas als ik het niet zie 
Als ik het zie heb ik geen geloof nodig. 

 
Toen God zag dat het goed was, waren er nog geen mensen  

om het met hem oneens te zijn. 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
05 november:  Annie de Boer, Riekie Poelert en Bea Vrouwerff 
12 november: Jannie Dijkerman, Jan en Truus Brummelman 
19 november: Alie Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort 
26 november: Toos van Helden, Jan Bosma 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 

Greet Tollenaar, tel. 540861 
      
 
 
Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
Op de Lunette verblijven: 

 de heer G. Roek, Egginkskamp 12 (afd. Hoornwerk) 

 de heer M. Ettema, Spijkpad 15 
Opgenomen in het LUMC Leiden:  

 de heer H. Roeterdink, Quatre Brasweg 

Mevrouw Th. Zuidam- van Hulsbergen woont na lang verblijf op de Lunette nu in Zorg-

wooncentrum den Bouw, Abersonplein 9 7231 CR Warnsveld  
Thuis 
Weer thuis na verblijf in het Deventer ziekenhuis: 
de heer C. Lintvelt, Scheuterdijk 14 

 
Overleden 
Op 21 september is 
Neeltje Wilhelmina ter 
Mull-Verschoor, Nelie, 
overleden in de leeftijd 
van 84 jaar, twee maan-
den nadat haar man  
Berend Jan ter Mull op 
11 juli was overleden.  
Voor de kinderen en 
partners en (achter) 

kleinkinderen en andere familie zal het in-
grijpend zijn om in zo kort tijdsbestek 
(schoon) ouders, geliefde mensen uit han-
den te moeten geven. 
Op de overlijdensbrief staan de woorden: 
‘Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een 
heel bijzonder mens’ en ‘Mater familias’, 
een vrouw die de verbindende schakel 
was in de familie.  
Met grote warmte sprak zij over haar kin-
deren en in het bijzonder over Netty voor 
wie lang thuis is gezorgd totdat de zorg 
voor Netty beter in een andere setting 
voortgezet kon worden.  

Keer op keer liet ze me weten dat Netty 
haar veel had gegeven. En dat alles in 
diepe verbondenheid met haar man Bé ter 
Mull. 
Mij troffen altijd haar opgewektheid en 
haar beschouwende manier van denken 
en reageren en haar belangstelling (‘Hoe 
is met u?’).  
Vele jaren heeft zij haar aandeel geleverd 
in de bloemencommissie die o.a. de bloe-
men in de eredienst verzorgt. 
 
Op verzoek van de familie (zelf was ik af-
wezig vanwege vakantie) heeft Anna van 
der Maas de afscheidsdienst geleid op 
woensdag 27 september in de aula te 
Gorssel, alwaar ook de begrafenis plaats-
vond.  
Correspondentieadres: 
Eefdese Enkweg 8, 7211 LK Eefde 

ds. Arie Broekhuis 
 

MEELEVEN 
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Komen en gaan – mutaties  t/m   17 oktober 2017 
Ingekomen: 

 Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw W.J. de Greef-Uunk.  
Mevrouw de Greef wordt voorkeur lid in Almen. 

 Zutphenseweg 132 7211 EG: mevrouw G.M.C. Adriaanse. 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 

 Boedelhofweg 104 7211 BT: de heer en mevrouw B. Ebbink-Aalbers,  
naar Boedelhofweg 106, 7211 BT. 

 Zutphenseweg 242 7211 EX: mevrouw G.F. Lubberding-Gotink,  
naar Zutphenseweg 202 7211 EK (den Dam). 

 
Uitgeschreven: 

 Kapperallee 63 7211 CC: mevrouw J.M. Bakker (per 1 november). 
 
Overleden: 

 Op 21 september 2017: mevrouw N.W. ter Mull-Verschoor,  
Zutphenseweg 266 7211 EX. 

 Op 12 oktober 2017: mevrouw M.C. Montijn-Hoek,  
Dortherdijk 20 7211 LS. 

 
 
 

Uit de Kerkenraad

- Afscheidsbezoek aan Dessau op 7 en 8 
oktober door Ko van Raamsdonk en Broer 
de Boer. Ko vertelt dat er ongeveer 20  
gemeenteleden waren bij de ontvangst.  
Ze deelden de ervaring in beide gemeenten 
dat we ouder worden en het draagvlak van 
onze meer dan 25-jarige verbondenheid 
kleiner is geworden. Aan beide zijden is er 
gevoel van spijt dat de relatie officieel is be-
eindigd. De persoonlijke relaties zullen blij-
ven bestaan.  
Onze vrienden in Dessau zijn van harte uit-
genodigd in Eefde te komen en uit Eefde 
zullen ook zeker nog gemeenteleden naar 
Dessau gaan. Ko en Broer hebben samen  
“Zegen ons Algoede” gezongen. 

- Het bord voor mededelingen moet dringend 
vernieuwd worden en het raam in de Goed-
hartkamer, dat niet open kan, moet worden 
aangepakt.  

- Van de samenwerking met Gorssel/Epse 
zal in beide kerkbladen identieke verslag-
legging worden gedaan, om ruis te voorko-
men.  

- Op de gemeenteavond van 21 november 
zal Els Deenen met onze gemeente be-
spreken op welke wijze we samen verder 
kunnen gaan op positieve en geïnspireerde 
wijze.  

- Het halfjaarlijkse HAGE overleg van scriba’s 
en voorzitters van Harfsen, Almen, Gors-
sel/Epse en Eefde was geanimeerd. 
Harfsen is teleurgesteld dat de nauwe sa-
menwerking met Laren niet doorgaat. Deze 
ontwikkeling heeft wel geleid tot versterking 
van de kerkenraad van Harfsen en nieuwe 
moed. In Harfsen werd gedacht dat Eefde 
geen samenwerking met hun gemeente wil-
de. Dat misverstand is uit de weg geruimd.  

- Jeroen Pijpers heeft ja gezegd tegen de 
aanstelling van cantor/organist in Eefde. Hij 
zal DV op 1 januari 2018 beginnen.  

- Wim van Helden wil naast het beëindigen 
van zijn muzikale kerkenwerk ook stoppen 
met het uitnodigen van gastpredikanten. We 
zijn blij dat zijn achterwacht, Wim Volkers 
zijn taak wil overnemen.  
Nu nog iemand die als achterwacht van 
Wim Volkers wil optreden als hij afwezig is. 
Wie wil dit doen?  
Een heleboel leden van de Ontmoetings-
kerk doen vrijwilligerswerk op allerlei terrein. 
Toch is het soms moeilijk om te zorgen dat 
bepaalde taken worden uitgevoerd.  

- De Kerkenraad zoekt al heel lang een notu-
list, bepaalde internetzaken komen moeilijk 
van de grond en soms is er maar één van 
ons die een taak uitvoert, zonder vaste ver-
vanging als hij/zij uitvalt.  

KERKENRAAD 
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Om die reden heeft de kerkenraad inge-
stemd met het oprichten van een ‘kerkelijk 
bureau’ dat bereikbaar is voor alle soorten 
problemen en vragen waarvoor geen voor-
ziening is. Het is zeker niet de bedoeling om 
vrijwilligers te vervangen, maar om lacunes 
te voorkomen. Rik Rook is bereid dit bureau 
te bemensen. U hoort er meer over.  

- Jaarverslag CvK 2016: ter vergadering 
wordt de jaarrekening 2016 uitgedeeld.  
De kascontrole beoordeelde deze gunstig. 
Er is meer verhuur van de ruimtes in de 
kerk in 2016 dan in 2015. De kosten voor 
een uitvaart zullen wederom gepubliceerd 
worden in het kerkblad. De Kerkenraad 
heeft enkele vragen die Evert Brouwer be-
antwoordde. 
We zijn verheugd dat mevrouw D. van de 
Hoeve-de Groot contactpersoon wil worden 

en tevens zitting neemt in de taakgroep 
Pastoraat.  
Ze gaat pastoraal werk doen op de Beekweide. 
Rie Roebers-Zwiers gaat als contactpersoon 
pastoraal werk uitvoeren in de Bungalows  
(Verpleeghuisafdeling) van Het Spijk. 

- Zondag 3 december, advent I, worden de 
nieuwe antependia ten doop gehouden.  
Dit wordt een feestelijke gebeurtenis.  

- We houden geen Rommelmarkt meer.  
Toos van ’t Veld meldt dat er plannen be-
staan voor een Zomermarkt, waar het dan 
gaat om horeca, boeken, planten en mu-
ziek. 

- De kerststal wordt op woensdag 13 decem-
ber opgebouwd. Rik Rook plaatst oproep 
voor een kerstboom in het kerkblad.  
De Bargeweide wil mogelijk kerstviering in 
de kerk op 21 donderdag december. 
 

 
Waarderende Gemeente Opbouw 
De Protestantse Gemeente Eefde is al een tijdje bezig om de banden met onze buurgemeente 
Gorssel/Epse te versterken. We streven ernaar op den duur één gemeente te gaan vormen.  
Het is nog niet zo gemakkelijk om twee gemeenten in elkaar te schuiven. We hebben verschil-
lende voorgeschiedenissen en elk onze vertrouwde gewoonten. Deze eigenschappen zijn 
waardevol en moeten met zorg worden behandeld.  
De kerkenraad heeft ervoor gekozen om bij het samengaan de werkmethode te gebruiken die 
‘Waarderende Gemeente Opbouw’ is genoemd. (http://www.waarderendegemeenteopbouw.nl/) 
Op 21 november houden we een gemeente avond waarbij Els Deenen, een ervaren docent en 
begeleider, deze methode zal introduceren bij ons. 
Waarderende Gemeenteopbouw is een positieve vorm van gemeente zijn, met aandacht voor 
elkaars ervaringen en inspirerende activiteiten. Verhalen vertellen over goede ervaringen en in-
zichten. De thema’s zijn niet ‘de marginale positie van de kerk in de maatschappij’, maar de po-
sitieve kant: ‘de kerk als een licht voor de buurt’. We praten niet met elkaar uit armoede, maar 
vanuit de rijkdom van onze ervaringen. Vanuit deze instelling willen Gorssel/Epse en Eefde met 
elkaar in zee gaan, luisterend en vertellend.  
Waar we uiteindelijk samen uitkomen is nog niet duidelijk. We hebben geen reorganisatieplan 
met deadlines. De kerk is geen bedrijf. We hebben er vertrouwen in dat we met steun van des-
kundig advies en goede buren een goede tijd tegemoet gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 
 
Voor een gemeenteavond op dinsdag 21 november van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur 
in de Ontmoetingskerk. 
Mevrouw Els Deenen,  specialist in de methode ‘Waarderende Gemeenteopbouw’ zal ons 
kennis laten maken met deze werkvorm.  Waarderende gemeenteopbouw kijkt vanuit een 
ander perspectief naar de kerk en heeft oog voor het waardevolle en het goede van de 
gemeenschap, (zie elders in dit nummer voor de uitgebreidere beschrijving). 
De kerkenraad wil samen met de gemeente Gorssel/Epse deze positieve leermethode 
gaan gebruiken om de onderlinge banden te versterken en onze toekomstige samenwer-
king verder vorm te geven.  
Als voorbereiding op deze gemeenteavond is het heel zinvol de websites te bekijken en het 
boekje ‘Goede Wijn’ van Jan Hendriks te lezen. ISBN 978 90 435 2192 5. 
 
U bent welkom voor koffie/thee vanaf 19.30 uur. Wij verheugen ons op uw komst. 
 

Ymte Groeneveld, voorzitter kerkenraad 
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Een nieuwe Cantor-Organist.  
Omdat Wim van Helden afscheid heeft genomen van de Cantorij hebben we een nieuwe  
cantor-dirigent nodig. Gelukkig wil Ben Veldkamp de eerste maanden overbruggen.  
We hebben nu een nieuwe cantor én organist gevonden. Het is Jeroen Pijpers, 44 jaar. Hij is 
afgestuurd aan het Conservatorium als organist en koordirigent. Hij is van katholieke huize en 
heeft ruime ervaring. De Cantorij heeft kennis met hem gemaakt en is erg enthousiast.  
Hij heeft nog verplichtingen in de Randstad en zal per 1 januari 2018 in dienst treden.  
De kerkenraad is erg blij dat hij in de Ontmoetingskerk komt dirigeren en orgel spelen. We ver-
heugen ons, samen met de Cantorij, op mooie kerkdiensten met Jeroen Pijpers. 
 
Eefde Waterkracht.  
We zijn een Groene Kerk. In de afgelopen jaren hebben we op verschillende gebieden ons best 
gedaan om fairtrade koffie en thee te gebruiken en zuinig te stoken.  
De tuin nodigt uit tot mediteren en op de door Ab Aalderink gemaakte zitbank kun je een praatje 
maken met een dorpsgenoot.  
Inmiddels heeft Lochem Energie in Eefde een project ontwik-
keld dat bijdraagt aan energiebesparing: een waterkrachtcen-
trale bij de sluis. Als Groene Kerkmensen kunnen we erover 
denken mee te doen aan de productie van duurzame ener-
gie. U kunt een certificaat kopen dat helpt om de centrale te 
bouwen en u zelf vermindering van energiebelasting oplevert. 
Lees hierover meer op de website van 
http://www.eefdewaterkracht.nl/.  
U kunt mij ook aanspreken om er meer over te vertellen.    
         Ymte Groeneveld 
 
meer over te vertellen. Ymte Groeneveld 
 

 

Diaconie 
Collecteopbrengsten 
24 september  € 134,50  Lepra Zending  
01 oktober  € 108,31  Liliane Fonds  
08 oktober  € 164,92  Kledingactie te Wierik  
15 oktober €   92,00 Kerk in Actie Werelddiaconaat 
 
 
Collectedoelen 
29 oktober     Theologie doceren in Hong Kong 
Zie het vorige Kerkvenster. 
 
5 november  Rode Kruis - Hulp aan Sint Maarten  
De Diaconie heeft besloten om haar ‘eigen’  
collectezondag van deze week beschikbaar te 
stellen voor het Rode Kruis met als speciale  
bestemming hulp aan Sint-Maarten en de an-
dere door de orkaan Irma getroffen eilanden.  
Wij zijn het alweer een beetje vergeten, maar 
de mensen daar zitten nog steeds in de ellen-
de: 91% van de huizen is kapot, waarvan een 
derde helemaal weg: geen huisraad, geen kle-
ren meer.  
Hoe begin je opnieuw je leven op te bouwen?  
Er zal nog lange tijd veel steun nodig zijn.  
Het Rode Kruis heeft haar eigen organisatie ter 
plaatse die daar al voor de orkaan werkten.  

COLLEGES 
 

http://www.eefdewaterkracht.nl/
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Mensen die de bevolking kennen en weten waar hulp het hardste nodig is. Korte lijnen, efficiënt 
werken. Geld gegeven via deze organisatie komt in elk geval op de goede plekken terecht. Zie 
verder www.rodekruis.nl/veelgestelde vragen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op giro 5125, IBAN NL02 INGB 0000 0051 25 t.n.v. Rode 
Kruis met vermelding van Hulp Sint-Maarten.  
N.B. Dit is een speciaal rekeningnummer, alleen voor hulp aan de Cariben. 
 
12 november  Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat - Vluchte-
lingkinderen  
Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds 
weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland 
mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum 
hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze hier 
kwamen. En als ze eenmaal hier zijn krijgen ze nog meer te ver-
werken. Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de 
bres voor deze kinderen.  
Er zijn recreatieve en sportactiviteiten in de centra, kinderen kunnen een weekje op vakantie en 
kinderen kunnen een beroep doen op individuele rechtshulp of juridische bijstand. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
Vluchtelingkinderen.  
 
19 november ISBN 
ISBN staat voor Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden.  
Om diverse redenen o.a. privacy, geeft de stichting praktische uitvoering aan de “armenzorg” 
namens de diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel. Iedereen in de plaatsen Eefde, 
Gorssel, Epse die in financiële nood verkeert en om bepaalde redenen geen beroep (meer) kan 
doen op overheidsvoorzieningen, kan financiële hulp krijgen.  
De ISBN ondersteunt o.a. schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en springt bij als er 
acute financiële nood is. Reguliere regelingen of voorzieningen zijn in zo’n geval niet direct 
voorhanden.  
Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door diakenen van de deelnemende kerken, na-
mens Eefde is dat Tjerie Kale. 
U kunt de werkzaamheden van de stichting ISBN steunen door een bijdrage te storten op 
NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde o.v.v. ISBN. 
 
26 november Unicef  
UNICEF is sinds 1946 dé organisatie die ervoor zorgt dat kinderen in de hele wereld een goede 
kindertijd kunnen hebben. Alle kinderen, waar ook ter we-
reld, hebben dezelfde rechten. 
Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het Verdrag voor de 
Rechten van het Kind.  
In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe 
dat regeringen het Kinderrechten verdrag respecteren en 
nakomen. Dat doen we wereldwijd, dus ook in Nederland. 
Meest urgent is op dit moment hulp aan de Rohingya, die 
vanuit Myanmar naar het straatarme Bangladesh zijn ge-
vlucht. Van de honderdduizenden is meer dan de helft kind. 
Unicef biedt bescherming en psychosociale hulp.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL86 INGB 0000 
0001 21 t.n.v. Unicef Nederland. 
 

Uit het boekje 95 speldenprikken: 
Waarom vragen juist diegenen die niet in de zin van het bestaan geloven 
Zo vaak ‘waarom ?’  
 
 

http://www.rodekruis.nl/
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Dorcas Voedselactie 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november organiseren wij in Zutphen en  
omgeving weer de jaarlijks zeer succesvolle Dorcas voedselactie.  
Graag horen wij van je als je ons hierbij kunt helpen!  
Ook als je op zoek bent naar een maatschappelijke  
stageplek ben je bij ons op de goede plek!  
 
Opgeven voor een uurtje voedselactie in een winkel (o.a. COOP)  
in Eefde of Zutphen/Warnsveld? 
Dit kan je doen bij Hans Kroes (06-23917743), of Jan Los (06-
53846776) of via email: dorcaszutphen@gmail.com.  
www.dorcaszutphen.nl 
 

 
Dankdag 2017 
Op 6 november vieren we de dankdagdienst.  
Volgens goede gewoonte worden er na deze dienst  
attenties, in de vorm van een bloemetje of fruitbakje rond gebracht naar mensen die ziek, aan 
huis gebonden zijn of het afgelopen jaar een moeilijke periode hebben gehad. Voor deze activi-
teit hebben we uw medewerking nodig  

 
Na de dienst van 29 oktober kunt u een leeg bakje 
meenemen, dit mag u dan gevuld met wat lekkers, 
fruit etc. weer inleveren op zaterdag 4 november  
tussen 10 en 12 uur. 
Bent u niet in de gelegenheid om een bakje te vul-
len dan is een plantje ook welkom.  
De kinderen van de Bargeweide zorgen voor een 
mooie tekening of werkstukje waardoor het geheel  
extra feestelijk wordt.  
Na de dienst van 5 november brengen we dit weg 
na de hiervoor bestemde adressen. 
Om alles wat vlotter te laten verlopen, gaan we op  
zaterdagmiddag al naar de verzorgingshuizen buiten 
Eefde. Ook hier hebben we uw hulp bij nodig.  Om 
14.00 uur verzamelen in de hal van de Kerk. 
De Diaconie hoopt op uw medewerking.               
                     Toos van ‘t Veld 

 
 
 
 
 

Najaarskledingactie  
Op 25 november houden de gezamenlijke diaconieën de kledingactie voor Oost-Europa. 
Tussen 10 en 12 uur kunt u kleding brengen in de hal van de Kerk.  
Graag aanleveren in plastic zakken. Wij zorgen voor een kopje koffie. 
Bewoners van Het Spijk die niet in de gelegenheid zijn om de kleding te brengen, mogen dit ook 
in de hal bij Het Spijk brengen, wij halen het daar rond 12.00 uur op.  
Leest u hierover ook de info in de huis-aan-huis bladen. 

Toos van ’t Veld 
Uit het boeken 95 speldenprikken: 

Als God zwijgt, vragen we waarom Hij niet spreekt.  
Als Hij spreekt, luisteren we niet. 
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Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
29 oktober:  Kerk in Actie 
5  november:  Oikocredit 
12 november:  Kerkelijk Quotum 
19 november:  Plaatselijk kerkenwerk 
26 november:  Plaatselijk pastoraat 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 

 
 

Taakgroep Pastoraat 
Op een klein stationnetje. 
In de vergadering van de Taakgroep Pastoraat van september lag er een origineel initiatief op 
tafel vanuit de Protestantse Gemeente Dieren, opgesteld door ds. Kees Bochanen. 
Graag willen we dit initiatief ondersteunen, zie hieronder. 
Uiteraard zal de taakgroep meewerken als er een stop gemaakt wordt in onze kerk. 

Namens de taakgroep, ds. Arie Broekhuis 
 
DE INTERCITY-GROEP 

 
Groep voor alleengaanden van 50 -70 voor bezinning en ontmoeting 
Je woont in een van de plaatsen aan of dichtbij de spoorlijn Deventer – Arnhem  
(Deventer, Colmschate, Schalkhaar, Epse, Gorssel, Eefde, Zutphen, Warnsveld, Leuvenheim, 
Brummen, Spankeren, Dieren, Ellecom, De Steeg, Rheden, Velp, Rozendaal) en bent daar lid 
van de PKN-gemeente. 
 
Je bent alleengaand, tussen de 50 en de 70 en je hebt behoefte aan op zijn tijd een goed ge-
sprek en ontmoeting met andere alleengaanden. 
Het lijkt je leuk om met enige regelmaat als groep in elkaars gemeente een kerkdienst te be-
zoeken en daarna nog met elkaar na te praten en samen nog wat te eten.  
Daarna nog iets gezelligs doen behoort ook tot de mogelijkheden. 
Dan is deze Intercity-groep wellicht iets voor jou.  
 
Het gaat om een nieuwe groep die we begin 2018 op de rails willen zetten, mits er voldoende 
belangstelling voor bestaat. 
Je kunt met de intercity reizen maar je kunt natuurlijk ook met de sprinter, fiets of auto komen. 
 
Voor informatie en aanmelden (graag voor 1 december) kun je terecht bij: 

ds. Kees Bochanen, predikant Protestantse Gemeente Dieren, 
Borgelerhofweg 24, 7414 GP Deventer 

tel. 0570 – 618 328 / 06 33 63 71 72, email: c.bochanen@hccnet.nl 

 
 
Huiskamerbijeenkomsten 
Op maandagmiddag 13 november van 
14:00 – circa 16:00 uur zal voor de buurten 
Eefde Noord (Scheuterdijk 31a en lager 
(oneven) en 14 en lager (even), Teenkweg 
2 en 4, Zutphenseweg 25 t/m 85 (oneven) 
en 44 t/m 130 (even)) en Nachtegaal (ge-
deelte Jodendijk, Rijsseltweg) een huiska-
merbijeenkomst worden gehouden.  

Gastvrijheid wordt daarbij verleend door 
Gerda van Zeijts, Scheuterdijk 10,  
tel. 540632.  
De gemeenteleden, die in deze buurten  
wonen, krijgen een uitnodiging in de bus. 
Graag willen wij, dat aanmeldingen uiterlijk 
2 dagen voor de datum van de bijeenkomst 
binnen zijn.  

TAAKGROEPEN 
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en einde de gastgever niet al te veel te  
belasten geldt een maximaal aantal deel-
nemers van 8 personen.  
Als er plaats is kunnen ook andere belang-
stellende gemeenteleden zich opgeven voor 
deze bijeenkomst.  
We willen het gesprek in de bijeenkomsten 
voeren aan de hand van het kaartspel  
‘Samenspraak - Levenskaart, leven delen - 
geloof verdiepen’, een uitgave van het Pro-
testants Landelijk Dienstencentrum.  
Dit spel sluit heel mooi aan bij het jaarthema 
van de PKN 'Deel je leven'. 

Het is de bedoeling om in deze bijeenkomsten 
het spel te spelen in groepen van maximaal 8 
personen, zodat iedereen zijn of haar inbreng 
kan hebben in het gesprek. 
De leiding van deze Huiskamerbijeenkomsten 
is in handen van predikant Arie Broekhuis en 
ouderling Ko van Raamsdonk. 
U kunt zich aanmelden voor de huiskamer-
bijeenkomsten via het antwoordstrookje in 
de uitnodigingsbrief of anders bij Marijke 
Fomenko (tel. 06-41662670 of Ko van 
Raamsdonk (513637). 
Namens de Taakgroep Pastoraat & Eredienst, 

    Marijke Fomenko en Ko van Raamsdonk
 

Bezoek aan partnergemeente St. Georg in Dessau 
In het augustusnummer van Kerkvenster heeft u kunnen lezen, dat het partnerschap van de 
Ontmoetingskerk met de St.Georg Gemeinde in Dessau wordt beëindigd. De reden hiervan is, 
dat binnen onze gemeente dit partnerschap onvoldoende draagkracht heeft. Hierbij speelt on-
der meer de ‘hogere’ leeftijd van de gemeenteleden een belangrijke rol. De beëindiging betreft 
alleen de contacten met Dessau als kerkelijke activiteit. Vanzelfsprekend worden afzonderlijke 
contacten van gemeenteleden op individuele basis voortgezet. 
In het weekeinde van 7-8 oktober hebben Broer de Boer en Ko van Raamsdonk een bezoek 
gebracht aan de St.Georg Gemeinde om het besluit om het partnerschap te beëindigen toe te 
lichten. De ontvangst bij de St.Georg Gemeinde was wederom erg hartelijk. Hoewel de beslis-
sing werd betreurd was er begrip voor de redenen die tot dit besluit hebben geleid.  
Er werd vooral dankbaar teruggekeken op de 30 jaar, waarin onze kerkelijke gemeenten samen 
zijn opgetrokken. Het partnerschap van de kerkgemeenten mag dan wel voorbij zijn, de vriend-
schap tussen mensen blijft bestaan. ‘Zij’ blijven altijd welkom in Eefde, zoals ‘wij’ ons welkom 
weten in Dessau. 

Namens de werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau, Ko van Raamsdonk 

 
Goed nieuws 
De Taakgroep is verheugd dat mevrouw Dicky van de Hoeve-de Groot, Nuessink,  
als contactpersoon (we spreken niet meer van bezoekers) in de pastorale zorg wil meewerken. 
Ze zal tevens lid van de Taakgroep Pastoraat worden en daarmee haar bijdrage leveren aan 
het pastorale beleid in onze gemeente. 
Mevrouw Dirkje Markvoort-Klijn Velderman die vele jaren contactpersoon was op de Beekwei-
de, blijft in die functie in de buurt ’t Jolink. 
Mevrouw Rie Roebers-Zwiers zal als contactpersoon naast de huidige contacten zich ook rich-
ten op de Bungalows (Verpleeghuisafdeling) van het Spijk.  
Fijn Dicky, Dirkje en Rie dat ieder van jullie tijd en inzet wil geven aan het pastoraat en ik wens 
dat je daarin veel zult ontvangen. 

Namens de Taakgroep Pastoraat, ds. Arie Broekhuis 

 
Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie  
Film: Rams 
Een film van Grimur Hakonarson. 
De broers Gummi en Kiddi leven in een afgelegen vallei in IJsland. De rammen van de twee 
schapenboeren behoren tot de beste van het land en wonnen al diverse prijzen. Hoewel ze hun 
land en levensstijl delen, spreken de twee koppige mannen al veertig jaar niet meer met elkaar. 
Wanneer een ziekte uitbreekt en de autoriteiten alle dieren in de vallei willen ruimen, verzetten 
ze zich ieder op hun eigen manier: Kiddi met zijn geweer en Gummi met zijn verstand. Om het 
gevecht met de autoriteiten te kunnen winnen en hun dierbare schapen te redden,  
moeten de broers echter wel samenwerken. 
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De leden van de Taakgroep hebben gezamenlijk deze film bekeken en kwamen tot de conclusie 
dat het een bijzondere film is en zeer het bekijken waard. We gaan ervan uit dat we, in combi-
natie met een gezamenlijke broodmaaltijd, u een bijzondere middag kunnen bieden. 
U bent van harte welkom op vrijdag 3 november, aanvang 15.00 uur. Plaats: Ontmoetingskerk 
Eefde 
     Opgeven bij Tjerie Kale-de Vries, tel.0575-511819, of g.kale@versatel.nl 
 
Uit het gele boekje Ontmoeting en Inspiratie najaar 2017 dat vorige maand was ingesloten in  
Kerkvenster. Extra exemplaren liggen nog in de leeskast in de hal. 
Dinsdag 31 oktober Almen, 14.30 uur,  Storm, Letters van vuur, film over Luther door de ogen 
van de 12 jarige Storm, in de kerk van Almen. 
Woensdag 1 november Gorssel, 19.45-22.00 uur, in de kerkzaal De Brink, Hoofdstraat. Dub-
bellezing over Luther en 500 jaar Reformatie. Lezing en beelden over Luther met Jan Willem 
Buisman en Tanja Kootte, conservator in het museum Catharijneconvent te Utrecht, Informatie 
Herbert Wevers (tel. 06-53806044). 
Vrijdag 3 november Eefde, 15.00 uur, Film: Rams. Film over de broers Gummi en Kiddi in IJs-
land, aansluitend een broodmaaltijd. Informatie en opgave tot 27 oktober bij Tjerie Kale- de 
Vries (tel. 511819). 
Woensdag 15 november  Almen,14.30 uur, middagworkshop: Boetseer je eigen engel. 
Onder begeleiding van keramiste Janny Weesjes kan er een engel geboetseerd worden. 
Plaats: Bovenzaal Ons Huis te Almen.  
Woensdag 29 november Gorssel, Vesper op weg naar Advent en Kerst, 19.30-21.30 uur. 
We zingen na de Vesper diverse liederen uit het Liedboek (zingen en bidden in huis en kerk) en 
houden wat vragen tegen het licht: wat is de ontstaansgeschiedenis, wie zijn de dichters en 
componisten, wat kunnen deze liederen ons nu te zeggen hebben? 
Met ds. Daan Bargerbos en cantor-organist Bert van Kooten. 
Plaats: De Boogzaal in De Brink te Gorssel -Informatie: ds. Daan Bargerbos, 0575-490199 

 
 

 
 

Kerstbomen gezocht 
 
Er mag dan weliswaar nog geen sneeuw liggen, maar de kerst voorbereidingen zijn alweer 
begonnen. Eén van de vaste rituelen is het plaatsen van een kerstboom in en voor de 
kerk.  

Het vinden van geschikte bomen wordt echter steeds moeilijker 
en daar we niet stiekem in het holst van de nacht met een bijl op 

de rug het bos in willen sluipen 😊, leek het ons een goed idee 

om in het Kerkvenster een oproep voor een kerstboom te 
plaatsen. 
 

Dus, hebt U een spar in de tuin die eigenlijk al te groot wordt of weet u iemand die 
nog grote (ca 5-10 meter) sparrenbomen kan leveren, meldt U zich dan bij onder-
getekende. Dan kunnen wij kijken of we deze boom dit jaar tot kerstboom kunnen ver-
heffen. Bij voorbaat onze vriendelijke dank. 

Rik Rook (rikrook@telfort.nl of 06 206 37 501) 
 

Op weg naar Kerst 
Mede in overleg met CBS de Bargeweide hebben wij dit jaar woensdag 13 december  
uitgekozen om samen met enige kinderen de Kerststal bij de kerk weer op te bouwen.  
Er zijn al een aantal enthousiaste gemeenteleden bereid gevonden om dit samen met de Taak-
groep Kerk & Samenleving te organiseren, maar er is altijd ruimte voor meer.  
Bovendien willen wij dit festijn zoals gewoonlijk gepaard laten gaan met wat activiteiten voor de 
jongere gemeenteleden. 

DIVERSE BERICHTEN 
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Gezien het succes van vorig jaar zal ook dit jaar de nadruk liggen op het ‘kerst-knutselen’ (te-
keningen maken en/of kleuren en kerststukjes maken) onder het genot van wat versnaperingen. 
Natuurlijk zijn ook de oudere jongeren van harte welkom om de kwaliteit van de versnaperingen 
te testen. 
 
Dus op 13 december bent u vanaf ca. 14.30 uur van harte welkom om een gezellige  
middag in de kerk door te brengen.  
Mocht u daarbij ook geïnteresseerd zijn om een helpende hand te verlenen bij: 

 Het kinder-knutselen 

 Koffie/thee/chocomel schenken  

 Het begeleiden/meehelpen bij de bouw van de kerststal 

 Of het opruimen  
                          neem dan contact op met Rik Rook (rikrook@telfort.nl of 06 206 37 501) 

 

Vriendenconcert van het christelijk mannenkoor IJsselstreek  

Het CMK IJsselstreek houdt op  

zaterdag 28 oktober een  

vriendenconcert in de  

Ontmoetingskerk in Eefde, 

Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur. 

 

Instrumentaal werken aan dit concert mee 

Maps Adriaanse (piano), Anita Berrier 

(dwarsfluit) en Anouk Grotentraast (klarinet).  

De algehele en bezielende leiding is in han-

den van Gerrit te Rietstap. 

Het concert is vrij toegankelijk voor iedereen 

en voor onze donateurs in het bijzonder. 

In de pauze is er koffie en thee.  

Wel houden wij bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

Alvast hartelijk dank.  

Voor meer info: www.cmkijsselstreek.nl 

                                Zwier ter Mul, voorzitter bestuur 

Nieuws uit de Wereldwinkel 
In oktober hebben we een nieuwe voorraad kopjes en schoteltjes en mokken ingeslagen met 
afbeeldingen van kippen en haantjes en nu ook met bamboetekeningen.  
We kunnen er voor u een leuke cadeauverpakking van maken, alleen of op te vullen, bijvoor-
beeld met snoep of met theezakjes. 
De sinterklaasletters van Tony’s chocolade zijn binnen: traditioneel in melk en puur, en met pe-
pernootsmaak. Tony heeft ook weer tijdelijk drie nieuwe smaken, de limited editions. De smaak 
die de meeste voorkeur krijgt blijft in het assortiment, de anderen gaan eruit, dus probeer ze al-
lemaal. 
We hebben de hand weten te leggen op een nieuwe serie bijzondere kerstkaarten van Floris, in 
voordelige verpakking van 20 kaarten (2 ontwerpen per doos) en van 10 kaarten. Nu hebt u nog 
de grootste keus! 
 
Kassakoopje: op de toonbank vindt u drie kruidenpasta’s met korting. Van de melkchocolade 
hagelslag zijn nog een paar afgeprijsde verpakkingen over,  
op = op.  
U bent als altijd van harte welkom aan de Schoolstraat 17A. Ope-
ningstijden: 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 

mailto:rikrook@telfort.nl
http://www.cmkijsselstreek.nl/


 17 

NIETS IS GEBRUIKELIJK – informatiemiddag rondom uitvaart      
Na een overlijden komt er veel op u af. Om inzicht te krijgen welke stappen er in de week na 
een overlijden genomen dienen te worden, en om u voor te bereiden op de tijd die daarna komt, 
organiseren o.a. Bolina Aalderink Uitvaartbegeleiding en Iris Knaap Ritueelbegeleiding / Spre-
ker bij Uitvaarten een informatiemiddag rondom uitvaart.  
Zij doen dit in samenwerking met Aula Gorssel, Riet Oldenboom Uitvaartfotografie, Anne-Marie 
Jogems van de Stichting Met Zorg en Aandacht, Irma Wagenvoort rouw- en verliesbegeleiding, 
en Petra Aalders van Koestergoed. 
 
Als een dierbare overlijdt, wilt u natuurlijk dat hij of zij een mooie uitvaart krijgt. Maar wat is een 
‘mooie’ uitvaart, hoe regel je die en hoe vul je de afscheidsplechtigheid in?   
Wat kunt u verwachten? 
De informatiemiddag neemt u stap voor stap mee in de week tussen overlijden en uitvaart.  
We laten u zien dat alles mogelijk is.  
De middag bestaat uit twee delen. Een informatief gedeelte en een rondkijk gedeelte in de Aula 
Gorssel. Zo kunt u uw vragen bij het onderwerp waarover u meer zou willen weten gericht aan 
de deelnemers stellen.           
Waar en wanneer? 
Zaterdag 11 november, Aula Gorssel, Gorsselse Enkweg 1A, Gorssel, vanaf 14.00.  
Het eerste deel van de middag begint rond 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur  
(met daarin een korte pauze). Tijdens het tweede deel, dat begint om 16.00 uur, krijgt u een 
drankje aangeboden. Omstreeks 17.00 uur wordt de middag afgerond.  
Wij hopen u op 11 november te mogen begroeten. U bent van harte welkom! 
Voor verdere info zie het stuk in de Gids. 
                Bolina Aalderink  
 
 
 

Verrassingsreisje 
Op vrijdag 6 oktober gingen we naar de kerk omdat we ons hadden opgegeven voor het verras-
singsreisje. Het was fijn om weer oude bekenden te ontmoeten. De koffie stond klaar en bij de 
koffie was een heerlijk gebakje.  
Tegen 10 uur stond de bus gereed en waren we vol spanning waar we naar toe zouden gaan. 
De bus zat helemaal vol en achter de bus reed nog een klein busje voor rolstoelgebruikers, 
Fantastisch! 
De chauffeur en de organisatoren vertelden ons dat we eerst naar Kasteel Ruurlo gingen. 
Hoewel het bij vertrek uit Eefde nog flink regende begon de zon te schijnen toen we in Ruurlo 
de bus uitstapten. Naast het kasteel en de Willink-collectie zijn de gerestaureerde landschaps-
tuin en de Oranjerie echt de moeite waard om te bezoeken. 
We bezochten eerst de film over de geschiedenis van het kasteel en de toelichting op Willinks 
schilderwerken. 
Daarna konden we op ons gemak door het museum wandelen.  
We waren ervan onder de indruk, zoveel moois.  
Tot slot dronken we nog een kopje koffie in de Oranjerie. 
 

ACTIVITEITEN 
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Om 1 uur gingen we de bus weer in en 
reden we door het prachtige Achterhoek-
se coulissen-landschap naar “Erve Kots” 
in Lievelde waar een heerlijke lunch voor 
ons klaar stond. In alle rust konden we 
genieten van de Achterhoekse koffietafel. 
Nog steeds was het droog en gingen we 
de bus weer in voor de terugreis. We 
hebben genoten, zo dichtbij huis en toch 
helemaal uit! 
 
Bij de kerk aangekomen werden we nog 
verrast met een hapje en een drankje.  
Riek Addink vertelde in dialect nog een prachtig voorval dat haar was overkomen met de regiotaxi. 
 
Het was een hele leuke en bovenal gezellige dag! We willen Adrie Kloosterboer en Ep van 
Zeijts hartelijk bedanken voor de organisatie van deze fijne dag maar ook hulde aan de vrijwil-
ligers die hen assisteerden. 

Wim en Toos van Helden 

 
Koffieconcert  

Het tweede concert in de serie 
2017/2018 wordt op 12 november 
gegeven door ‘onze eigen’  
Harmonie onder leiding van Jacob 
Jansen. De blazers spelen een 
programma onder de noemer “It 
was 50 years ago today”. Muziek 
die bij degenen onder ons die het 
stadium van “oudere jongere” heb-
ben bereikt tot de verbeelding zal 
spreken; Zes arrangementen van 
tophits uit 1967, waarop destijds 
uitbundig feest werd gevierd.  
Concertgangers horen onder meer 
muziek uit de tekenfilm Jungle-

book, Good Vibrations van The Beach Boys, Sergeant Pepper van de Beatles en muziek uit de 
rock musical Hair.  
 
Vermeldenswaard is verder nog de 4-daagse concertreis met als thema “In de voetsporen van 
Luther en Bach” die het orkest kort geleden maakte naar de voormalige DDR.  
Met groot succes werd gespeeld in steden als Leipzig en Magdeburg.  
Tijdens de reis werd het orkest gevraagd om bij een volgend bezoek aan Duitsland te komen 
spelen in Dresden. En dan nu weer het concert op 12 november, er is koffie om kwart over elf, 
waarna de Harmonie om half twaalf gaat spelen. Opnieuw is de toegang vrij en is een duit in het 
zakje bij de uitgang van groot belang voor de in stand houding van de serie. 
 
We kijken ook nog even terug naar de opening van het seizoen die gewoonte getrouw op 8 sep-
tember werd verzorgd door mannenkoor De IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap.  
Opnieuw wist het koor een volle zaal te trekken die drie kwartier met plezier heeft geluisterd. 
En tenslotte als laatste iets over het volgende concert: op 10 december zingt cantorij De Re-
gen- boog uit Nijverdal met daarbij ondermeer onze oud-organist Rien Hoekjen.  
Dit koor wist bij voorgaande gelegenheden een niveau aan de dag te leggen dat bij kerkkoren 
slechts zelden wordt aangetroffen. We zien er nu al naar uit! 

          Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
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Uit de landelijke kerk 
Nog één keer, ter afsluiting van het Lutherjaar.  
Afsluiting 500 jaar Reformatie door de landelijke kerk 
Op dinsdag 31 oktober vindt in de Utrechtse Domkerk de Nationale Viering '500 jaar reforma-
tie' plaats. Koning Willem-Alexander is hierbij aanwezig. De Nationale Viering in de Domkerk 
sluit aan bij het wereldwijde jubileum. 
In de viering staat de Protestantse Kerk in Nederland, samen met gasten van andere kerkge-
nootschappen en religies, stil bij de betekenis van de reformatie en het protestantisme voor Ne-
derland. 
Ds. René de Reuver, algemeen secretaris van de Protestantse Kerk, gaat samen met ds. Mir-
jam Kollenstaart voor in deze viering. De Reuver: “De gang van het evangelie door Nederland is 
de rode draad in de liturgie. Willibrord bracht het evangelie naar Nederland. Luther actualiseer-
de dit evangelie. Al eeuwenlang klinkt dit evangelie in ons land. Wij vertrouwen erop dat het 
evangelie voor eeuwig zijn weg in Nederland blijft vinden.” 
De viering is live te volgen via visie.eo.nl (31 oktober 19.00 uur).  
Een compilatie wordt uitgezonden op zondag 5 november om 9.16 uur op NPO 2.  
 
500 Jaar Reformatie in Warnsveld en Zutphen  
Lezing: op dinsdag 7 november houdt de heer H. van Doorn die als priester erg betrokken is 
bij de oecumene, om 19.30 uur in de St. Jan, Nieuwstadskerksteeg een lezing over Erasmus, 
Adriaan VI en Luther. De avond wordt afgesloten met vespers. 
Lutherreis: van 8 t/m 13 mei 2018 is er een Lutherreis naar de Luthersteden in Duitsland. Inlich-
tingen bij ds. D. van Alphen. tel:0575574356; m.vanalphen@planet.nl 
 
Tentoonstelling 
Tot 28 januari 2018 gaat Museum Catharijneconvent in de tentoonstelling ‘Luther’ op zoek naar 
de man achter de icoon van 500 jaar Reformatie. Tijdens de tentoonstelling speelt theatergroep 
Aluin ‘De Hervormers’, een voorstelling naar aanleiding van 500 jaar Reformatie en het pas ver-
schenen boek De Nederlandse Paus Adrianus van Utrecht 1459 - 1523 van Twan Geurts. Het 
theaterstuk bestaat uit drie kleine voorstellingen die een beeld geven van drie grote hervormers 
uit de 16e eeuw: Luther, Erasmus en paus Adrianus. De voorstellingen zijn onderdeel van de 
tentoonstelling en worden overdag tijdens de bezoekuren gegeven, u hoeft hiervoor niet extra te 
betalen of te reserveren. 
Speeldagen op zaterdag en woensdag, om 13.00 en 15.15 uur. Dit jaar nog op 4,11,18, 22,25 
en 29 november en op 9 en 16 december. Ook leuk voor de (klein)kinderen!  
U vindt de ingang van het Catharijneconvent aan de Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht.  
Ca. 15 min. lopen vanaf het station, uitgang via Hoog Catharijne, Godebaldkwartier. 
 
Dubbellezing over Luther 
Hierop aansluitend: Iets dichter bij huis, in de Brink naast de kerk in Gorssel, is op woensdag  
1 november van 19.45 - 22.00 uur een dubbellezing over Luther en 500 jaar Reformatie te be-
luisteren, te geven door twee interessante mensen. Vóór de pauze dr. Jan Willem Buisman, do-
cent in de geschiedenis van het christendom aan de Universiteit Leiden. Na de pauze zijn 
vrouw drs. Tanja Kootte, conservator protestantisme van het museum Catharijneconvent en 
nauw betrokken bij de bovengenoemde tentoonstelling. Zie het gele boekje Ontmoeting en In-
spiratie najaar 2017. 
 
5 november start het nieuwe seizoen Joodse Lezingen  

Opperrabbijn Binyomin Jacbobs 
spreekt over: 
‘Hoe denken Joden over ‘De Messias’? 
Pasmanlaan 18 Apeldoorn 

 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
 

http://visie.eo.nl/
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Agenda 

 Dinsdag 31 oktober, 15.30 uur, Huisviering Heilig Avondmaal, 
bij mevrouw. L. van Meggelen-Noordzij, Zutphenseweg 252.  
Opgave bij mevrouw Agnes van den Berg, Boedelhofweg 71 (tel. 518085). 

 Dinsdag 7 november, 14.00 uur, Leeskring Inspirerend Geloven,  
we lezen hoofdstuk 5 en 6 uit Tegendraads en bij de tijd, verder in het 
spoor van Bonhoeffer, Wim Dekker. Plaats: Jan Dijkman, Boedelhofweg 92 

 Dinsdag 7 november, 19.30 uur Kleine kerkenraad, Goedhartkamer. 

 Woensdag 8 november, 10.00 uur Leerhuis over het evangelie van Jo-
hannes, we lezen Johannes 16, in de Goedhartkamer. 

 Woensdag 8 november, Classis Achterhoek-Oost, Aalten. 

 Maandag 13 november, 14.00 uur, huiskamergesprek bij mevrouw  
Gerda van Zeijts-Roeterdink, Scheuterdijk 10. Info: Taakgroep Pastoraat 
Ko van Raamsdonk. 

 Woensdag 15 november,14.00 uur Taakgroep Pastoraat in de Goedhart-
kamer. 

 Dinsdag 21 november,19.45 uur (inloop) Gemeenteavond met Els 
Deenen in de kerkzaal, zie ook de uitnodiging op pagina 8. 

 Woensdag 22 november, 14.30 uur Verjaardagsfeest 75+ ers  
in de kerkzaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belangrijke data voor Kerkvenster  

inleverdatum vergaderdatum niet datum 

Dinsdag 21 november  Donderdag 23 november  Donderdag 30 november  

Dinsdag 12 december  Donderdag 14 december  Donderdag 21 december  

Dinsdag 16 januari 2018 Donderdag 18 januari 2018 Donderdag 25 januari 2018 

       

Op 29 oktober herdachten wij de mensen uit onze kring die het afgelopen jaar zijn overleden.  

De officiële datum van het (RK) feest van alle zielen (Allerzielen) is op 2 november. Daarom in 

dit novembernummer nog een mooi gedicht over afscheid nemen, dat de redactie de lezers niet wil 

onthouden, geschreven door Dietrich Bonhoeffer 

Bron: boekje Troost, een uitgave van de PKN. 
 
Afscheid nemen 
Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten ter herinnering. 
Is verwijlen 
bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde. 
 

 
Afscheid nemen 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat waard is 
niet te vergeten… 
Is moeizaam 
de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten… 

 

Colofon  
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 21 november 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. 511610). 

 Donderdag 23 november om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink  

 N.B.  Denkt u eraan dat u voor deze datum de informatie aanlevert voor de 
Kerstactiviteiten van vóór 21 december. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen 

bij de redactie. 
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