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KERKVENSTER november 2018

Nu wij uiteengaan…
Deze zomer nam ik in het kader van de
permanente educatie deel aan studiedagen voor liturgie en kerkmuziek die in
Hoeven (NB) plaatsvonden. Aan de hand
van het thema ‘Nu laat ons gaan’ hebben
we ons in muzikaal (denk aan wat het
Liedboek daartoe aanreikt) en theologisch
opzicht via de Bijbelgedeelten en te bestuderen literatuur beziggehouden met de
wegzending en zegen aan het slot van de
eredienst.
Nu lijkt de wegzending, als deze gezien
wordt als slechts een opstapje naar de zegen, een bijkomstige zaak. We hebben
toch het belangrijkste al ontvangen in de
dienst: Woord en soms Sacrament? En de
wegzending is toch niet meer dan een
soort aankondiging dat de dienst tot een
afsluiting komt en dat de zegen en het gezongen Amen gaan volgen?
Ik wil duidelijk maken dat de heenzending
meer is dan de hamerslag aan het eind
van een vergadering.
In Eefde gebruiken we doorgaans de benaming Heenzending, waarin nog de
woorden van het slot – het zgn. Zendingsbevel - van het evangelie van Matteüs (in
de NBG-vertaling van 1951) doorklinken
(‘Gaat dan heen’). Deze verwijzing werpt
een goed licht op wat de heenzending en
de daaropvolgende zegen inhouden.
De leerlingen ontvangen uit de mond van
Jezus de opdracht tot alle volken op aarde
te gaan, hen tot leerling te maken, te dopen in de drie-enige Naam en te onderhouden, ofwel te doen, wat Jezus heeft
geleerd. Het woord ‘zegen’ valt bij Matteüs
niet, wèl de belofte van Jezus ‘Ik ben met
u’ wat doet denken aan de Naam van
God, zoals deze geopenbaard werd aan
Mozes ‘Ik zal er zijn, zoals ik ben!’ (Ex.
3:14, De Naardense Bijbel).
De heenzending en de belofte van Jezus
dat Hij zelf bij hen is markeren een nieuw
begin. Een begin waarin een opdracht besloten ligt.
Met het terugtreden van Jezus is het nu
aan de leerlingen zijn woorden levend te
houden in verhaal en in het leven met elkaar. Daarbij mogen zij zich gedragen weten door de belofte ‘Ik ben met u’.

Heenzending in Eefde
Nu naar de heenzending en zegen in de liturgie, zoals wij die vieren.
De woorden in ons Dienstboek ‘Gaat heen
in vrede, in de verwachting van de toekomst van de Heer’ worden door mij met
soms een kleine variatie gebruikt. Soms
kan de heenzending aangevuld zijn met:
‘gaat dan naar de plaats van uw verantwoordelijkheid’ of ‘uw dienst begint nu’,
daarmee wordt geaccentueerd dat de
heenzending en zegen opdracht en belofte
van de nabijheid van de Eeuwige zijn. De
eredienst vraagt om een vervolg, een leven in dienstbaarheid. We staan aan het
eind van de dienst eerder aan een begin
dan dat we van een afsluiting kunnen
spreken.
Een ander accent wordt gelegd met ‘vier
deze dag als een feest voor de Heer’, dan
staat de zondag in het teken van het begin
van de goede aarde die ons wacht.
Na de woorden ‘Gaat dan heen’ kan dan
voor de zegen zelf nog toegevoegd worden ‘gedragen door Gods zegen’, waarmee het accent wordt gelegd op de steun
in de rug, de bevestiging die ons als gezegende mensen van Godswege geschonken worden.
Ik wil er maar mee aangeven dat de heenzending en zegen een verschillende toon
mogen hebben.
Pastoraat
Heenzending en zegen krijgen de laatste
jaren voor mij een betekenis in het pastoraat. Aan het einde van een pastoraal bezoek in een ziekenhuis of in huis kan er
goede reden zijn een ander sterkte of
moed toe te wensen. Daarbij voeg ik er
soms aan toe “God zegene u”.
Wij zijn als nuchtere protestanten onder
elkaar terughoudend met dergelijke woorden. Het ‘God bless you’, zoals we dat uit
de mond van Amerikanen horen vinden
we al gauw teveel van het goede. De
vraag is of we die reserves nu en dan niet
moeten laten varen.
Alle zegen komt van boven?
Opnieuw werd ik in deze studiedagen erbij
bepaald hoezeer in de Bijbel de zegen
echt niet alleen van boven komt. De zegen
wordt gegeven in alle wederkerigheid onder mensen (zie Ruth 2:4 waar Boaz en
de maaiers elkaar zegenen).
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De zegen is niet voorbehouden aan de
ambtsdrager alleen.
We kunnen elkaar tot zegen zijn en die
zegen elkaar in woord en gebaar toevoegen. Met de woorden ‘God zegene u/jou’
bidden we de ander Gods nabijheid en
spreken we uit dat we voor elkaar uit dat
we tot mensen worden die er voor elkaar

zijn. We worden door de zegen betrokken
in Gods zorg voor de schepping.
Met de zegen is onze bestemming aangegeven. Een bestemming die wat van ons
vraagt en die tegelijk gedragen wordt door
de verwachting dat de toekomst van de
Heer zal aanbreken.
Arie Broekhuis

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

datum en tijd
voorganger

28 oktober 2018
10.00 uur
ds. H van Boggelen,
Harfsen

bijzonderheden

NOVEMBER 2018

4 november 2018
10.00 uur

11 november 2018
10.00 uur

ds. A Broekhuis

ds. A Broekhuis

gedachtenisdienst
overledenen

dankdag voor gewas
en arbeid

kleur

groen

groen

groen

diaconale
collecte

PAX kinderhulp PolenBorculo

Sulawesi

ALS

2 collecte

Kerk in Actie, de kerk
als goede buur

auto
ophaaldienst

W. Volkers
Tel. 512610

datum en tijd

18 november 2018
10.00 uur

voorganger

ds. A Broekhuis

e

Zending – meer kansen
voor inheemse bevolking
J. Strijker
Tel. 514828

Kerkelijk Quotum
R. Simonis - Verhoeff
tel. 511756

25 november 2018
10.00 uur
ds. J. van Ek,
Brummen

bijzonderheden
kleur

groen

groen

diaconale
collecte

Kledingactie te Wierik

Unicef

2e collecte

Plaatselijk Kerkenwerk

Plaatselijk Pastoraat

H. Slurink
Tel. 515446

J. Brummelman
Tel. 540224

auto
ophaaldienst

U KUNT DE KERKDIENST OP DE ZONDAG OOK VIA DE COMPUTER ONTVANGEN.
https://kerkdienstgemist.nl/eefde
of gemiste uitzendingen via https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl bij bekijk meer preken.
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.
Kinderoppas

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

Dienst in Het Spijk
Maandag 5 november
Ds. M. Terwel
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen
welkom is.

De Lunette Coehoornsingel 3
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop mogelijkheid om samen koffie te
drinken
02 november
pastor R. v. Veen
09 november
ds. W. Stolte
16 november
pastor J. Pattij
23 november
pastor R. Rijk
30 november
pastor S. Kuipers

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
03 november
17 november
01 december

mevrouw. R. van Veen
ds. A. Broekhuis
mevrouw. R. Roebers

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
donderdag 01 november 2018
ds. J. van Houwelingen
donderdag 08 november 2018
pastor G. Pols
donderdag 15 november 2018
ds. C. Bochanen
donderdag 22 november 2018
ds. W. de Bruin
donderdag 29 november 2018
ds. W. Stolte
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
N.B. Zondag 28 oktober gaat de wintertijd in.
Fijn dat collega ds. Hannie van Boggelen, Harfsen, die morgen bij ons wil voorgaan. Zij
maakt deel uit van het geregelde Collegiaal Overleg dat we als predikanten en kerkelijk werkers uit de voormalige gemeente Gorssel met elkaar voeren.
Zondag 4 november: Op deze zondag gedenken we de overleden gemeenteleden. Er kunnen op verzoek ook namen genoemd worden van niet gemeenteleden wie ons zijn ontvallen
in het voorbije jaar. Laat u me dat tijdig weten dan wordt die naam genoemd volgend op de
namen van overleden gemeenteleden.
De leden van de Taakgroep Pastoraat hebben in onze gemeente de uitnodiging aan de families in ons eigen dorp persoonlijk overhandigd. Familie van buiten zijn per post uitgenodigd.
We lezen in de maand november naast de evangelielezing delen uit het boek Openbaring.
Het leesrooster van de Raad van Kerken ‘De Eerste Dag’ levert hiertoe materiaal voor de
gemeenten om ook deze stem uit de Schriften te laten klinken.
We lezen Matteüs 5:1-12, de Zaligsprekingen, de lezing bij Allerheiligen en Openbaring 4.
De Cantorij werkt o.l.v. Nico Jansen mee aan deze dienst.
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 11 november: dankdag voor gewas en arbeid. Wat is het zinnig dat we een paar
keer in het jaar nadrukkelijk stil staan bij de betekenis van arbeid.
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Gewas verwijst naar de agrarische wereld, naar voedsel en daarachter zitten degene die het
verbouwen, verkopen en kopen(de consument). Zoveel diverse belangen spelen een rol. En
dat zijn ook hen die nauwelijks weet hebben van gewas of van de vruchten van het veld. Recentelijk zijn we er weer bij bepaald dat door aardbevingen en tsunami op Sulawesi en Haïti
mensen in één keer alles kwijt zijn, hun land om te bebouwen, hun boten om mee vis te vangen. Zoveel contrasten zijn er als het gewas, het voedsel in het geding is. Dankbaarheid om
wat we ontvangen en bezinning op de betekenis van onze arbeid. Waar werk(t)en we voor?
Welke relatie is er tussen ons werk en Gods werk, zijn Rijk van vrede en recht?
We lezen Marcus 12:28-34, waarin Jezus in een dialoog met de schriftgeleerden treedt en de
vraag wordt opgeworpen wat het hoogste gebod is? Anders dan de meesten is verteld in de
schoolbanken, prijst Jezus hier de schriftgeleerde om zijn antwoord. We horen van God en
de naaste liefhebben, bekende woorden, en hoe verhouden deze zich tot elkaar?
Daarbij lezen we Openbaring 5.
Zondag 18 november lezen we Marcus 12:38-13:2. Jezus vaart uit tegen de buitenkant van
de Schriftgeleerden. Hij schermt zelfs met een streng oordeel dat hen te wachten staat. Dat
zijn voor ons weerbarstige woorden, we willen liever een vriendelijke Jezus aan het woord
hebben. Een weduwe komt in de tempel een offer, twee muntjes, brengen. Zij wordt tot voorbeeld gesteld. Even later predikt Jezus dat de tempel, toch het huis Gods, eraan gaat. Donkere kleuren worden zichtbaar aan het einde van het evangelie van Marcus. Jezus verwacht
het einde en het aanbreken van een andere tijd, Gods nieuwe wereld.
In deze dienst zal, indien er geen bezwaren worden ingebracht, Trix Drewes-Triemstra, bevestigd worden als ouderling-voorzitter.
De Kerkenraad is verheugd haar te kunnen voordragen.
We zijn dankbaar dat zij de opvolger wil zijn van Ymte Groeneveld en wensen haar vreugde
en inspiratie toe in haar ambtswerk.
In de Kerkenraad van oktober is met aller instemming besloten dat Rik Rook zijn ambt van
ouderling Kerk en Samenleving en scriba neerlegt. Hij blijft wel als secretaris (nietambtsdrager) aanwezig bij de vergaderingen van de (kleine) kerkenraad.
Hij zal de taken die voorheen bij de scriba waren ondergebracht, zoals daar zijn de opstelling
van de notulen, publicaties in het kerkblad e.d. blijven vervullen, maar in een andere nietambtsdrager rol.
Er is dus een vacature voor een ouderling-scriba, waarvoor de Kerkenraad een profielschets
voor zal gaan opstellen. Daarbij wordt er ook een nieuwe ambtsdrager gezocht voor de
Taakgroep Kerk & Samenleving.
ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
04 november

Joke Hogenkamp, Jan Bosma en Hannie Doevendans

11 november

Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis en Jannie Zoerink

18 november

Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman

25 november

Jannie Zoerink, Johan Zoerink en Tine Ebbekink

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 in de brievenbus doen bij de koster.
Bolina Aalderink, tel. 06-25516989
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MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
Op de Lunette verblijven:
 Mevrouw G. Dam-Hendriks (afd. Hoornwerk)
 Mevrouw G. Bargeman-Pelgrum (afd. Bastion)
 De heer A. Pongers (afd. Hoornwerk)
 De heer H. Tolkamp is na een verblijf op de Lunette verhuisd naar de Spijkhoeve.

Thuis
Weer thuis na verblijf in de ziekenhuizen van Zwolle en Deventer
 Mevrouw St. ter Mul-Warringa
Weer thuis na verblijf in het Deventer ziekenhuis:
 De heer H. Aalpol

In memoriam
De Kerkenraad heeft bericht ontvangen van het overlijden van
Albertha Beltman-Brinkman, Bertha, Zutphenseweg (Het Spijk).
Zij is op 16 september in de leeftijd van 98 jaar overleden.
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 10 oktober 2018
Verhuisd binnen de gemeente:
Kokstraat 4a 7211 AP: mevrouw J.M. Bouwhuis – van Wijk, naar: Princehof 15 7211 ND.
(per 1 november 2018).
Overleden:
Op 16 september 2018: Zutphenseweg 262 EX: mevrouw A. Beltman – Brinkman.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
Gert Kale
KERKENRAAD

Uit de Grote Kerkenraad van 15 oktober 2018
De laatste Kerkenraadsvergadering van
2018 stond voor een deel in het teken van
de afronding van verschillende actiepunten.
Zo was er de heugelijke mededeling dat er
na een intensieve zoektocht een kandidaat-voorzitter gevonden is. Binnen de
Kerkenraad is positief gereageerd op de
kandidatuur van Trix Drewes-Triemstra.
De komende zondagen zal dit officieel in
de kerk worden afgekondigd en als er op
12 november geen bezwaren bij de Kerkenraad ontvangen zijn, zal zij op 18 no-

vember in het ambt van ouderling voorzitter bevestigd worden.
Mochten er binnen de gemeente toch bezwaren zijn, dan wordt u verzocht deze te
melden bij de Kerkenraad (via scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
of per post t.a.v. Rik Rook).
Nu er een nieuwe voorzitter gevonden is,
richt de verdere zoektocht zich op een
scriba/secretaris.
Rik Rook zal op 18 november zijn functie
als ouderling Kerk & Samenleving en ouderling scriba neerleggen en verder gaan
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als secretarieel medewerker van de Kerkenraad (niet-ambtsdrager).
In deze functie worden de meeste secretariële bezigheden (notulen, publicaties, verslagen gemeenteavonden etc.) gevangen,
maar voor de officiële functie van scriba
zal de Kerkenraad aan de hand van een
nieuw functieprofiel kandidaten zoeken.
Ook op andere gebieden is de Kerkenraad
bezig de organisatie te formaliseren.
Deze acties worden mede ingegeven door
de wetgeving in het kader van de ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instellingen) en
de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hiervoor moeten de
verschillende werkgroepen en commissies
aan colleges en/of taakgroepen toebedeeld worden, zodat een zekere rapportage- en verantwoordelijkheidslijn vastgelegd is. Waar dit nog niet duidelijk is zullen
de werkgroepen benaderd worden om
e.e.a. verder uit te werken.
In het kader van de AVG is er ook een interne inventarisatie gestart welke werk- en
taakgroepen allemaal met persoonsgegevens werken, dit met doel tot een uniform
systeem te komen en de gemeente hierover in te lichten.
Een ander langer lopend actiepunt is het
nieuwe Beleidsplan voor de periode 20182022. Dit plan is in de vergadering goedgekeurd en zal op de komende Gemeenteavond met de gemeente besproken
worden.
Verder is de begroting van de Diaconie
voor 2019 behandeld. Voor dit agendapunt

was Jan Bosma uitgenodigd. In deze begroting is rekening gehouden met teruglopende collecte inkomsten. Dit niet zozeer
alleen door een teruglopend kerkbezoek,
maar ook door het gebruik van de collecte
munten i.p.v. contant geld. ‘Vroeger’ gaf
men sneller wat extra contant geld voor
een aansprekend doel. Tegenwoordig
hebben velen geen contant geld meer
maar collectemunten en neemt men een
aangepaste hoeveelheid mee naar de
dienst. Mocht men dan genegen zijn meer
aan het ene doel te geven, gaat dat automatisch ten koste van de andere collecte.
In dit kader wordt er nogmaals gewezen
op het belang van goede voorinformatie
over de collectes in het Kerkvenster en op
de website.
Tegenover de dalende inkomsten staan
stijgende uitgaven. Vreemd als dit moge
zijn is dit toch positief, want de ‘lastenverzwaring’ wordt onder meer veroorzaakt
door het succes van het ‘ouderen uitje’
(twee bussen i.p.v. één) en de welkomst
pakketten voor de statushouders (een
dankbare diaconale activiteit).
Daarbij volgt de Diaconie nog steeds de
richtlijn van de Kerkenraad om structureel
goede doelen extra te steunen. Door dit alles nemen de ‘verliezen’ van de diaconie
weliswaar toe, maar dit kan nog steeds vrij
simpel uit de reserves opgevangen worden. De begroting van de Diaconie wordt
dan ook onder dankzegging aan de heer
Bosma unaniem goedgekeurd.
Rik Rook

Gemeenteavond op 27 november 2018
Zoals vorige maand al aangegeven is er
op 27 november weer een gemeenteavond.
In tegenstelling tot wat er vorige maand
aangekondigd is, ligt de nadruk deze keer
echter niet op de ouderen, maar op de
jeugd.
De Stichting Leergeld komt ons vertellen
over hoe ze, mede met onze steun, het
mogelijk wil maken dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen
kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Daarnaast staan de ‘Toekomstverkenning’, de voortgang m.b.t. de AVG en het
nieuwe Beleidsplan voor 2018-2022 op de
agenda.

Ook zal het college van Kerkrentmeesters
een inkijkje geven in onze financiële situatie en de hun zicht op de toekomstverwachting van de PGE.
Tenslotte zal de avond afgesloten worden
door onze ‘nieuwe’ organist en onze ‘oude’
voorganger.
De Kerkenraad nodigt u allen dan ook
graag van harte uit op dinsdag 27 november in de Ontmoetingskerk. De inloop
met koffie is vanaf 19.30 uur.
Het programma begint om 20.00 uur en
eindigt uiterlijk om 22.00 uur.
Namens de Kerkenraad, Rik Rook
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COLLEGES

Diaconie
collecteopbrengsten
23 september
€
30 september
€
07 oktober
€
14 oktober
€

115,00
108,99
167,56
173,00

LEPRAzending
Amnesty International
Liliane Fonds
Kerk in Aktie Wereldvoedseldag

Collectedoelen
28 oktober PAX Kinderhulp Polen-Borculo
Al meer dan 30 jaar wordt een groep Poolse kinderen met diabetes type 1 uitgenodigd voor een vakantie van drie weken in Borculo. De kinderen verblijven in een groepsaccommodatie. Een
grote groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de kinderen en hun begeleiders (ze brengen zelf een arts, verpleegkundigen en pedagogen mee) gastvrij worden ontvangen. De kinderen krijgen tijdens de vakantie niet alleen de mogelijkheid om kennis te maken met het mooie Nederland. De drie weken zijn voor hen een
periode waarin ze kunnen bijtanken
Tijdens de vakantie hebben de kinderen contact met lotgenoten en leren ze beter omgaan
met hun suikerziekte. Vele vrijwilligers zetten zich volledig belangeloos in om de kinderen
een onvergetelijke vakantie te geven.
De kinderen komen uit gezinnen met een laag inkomen. Dit jaar waren er 11 jongens en 11
meisjes in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De kinderen leren, gedurende de drie weken die ze
verblijven in Borculo, beter om te gaan met hun ziekte. Ze worden hierdoor zelfstandiger.
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0170 8235 98 t.n.v.
PAX Kinderhulp Borculo o.v.v. suikerpatiëntjes Borculo.
4 november Sulawesi
We hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien van de aardbevingen en tsunami in Sulawesi. Intussen
zijn die bij ons alweer verzwakt en
opgevolgd door beelden van andere
verschrikkingen, maar de overlevenden daar zitten er nog middenin en
dat zal nog heel lang duren. De situatie wordt met de dag schrijnender,
want hoe lang kun je overleven zonder ook maar iets? Geen eten of schoondrinkwater, geen
kleren, geen onderdak. Geen medicijnen of verbandmiddelen, geen vervoer en ga zo maar
door. We kunnen het ons niet voorstellen, maar we kunnen geven wat we kunnen missen.
De samenwerkende hulporganisaties (SOH) in Nederland werken via lokale partners die het
beste kunnen overzien waar en wat er nodig is. U kunt ook zelf een gift overmaken op Giro
555 t.n.v. SOH, o.v.v. Sulawesi.
11 november
ALS
Amytrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Het gevolg is dat alle spieren geleidelijk uitvallen en men totaal verlamd raakt. De exacte oorzaak
van ALS is nog niet bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de
ziekte kunnen stoppen of genezen. De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts drie tot vijf jaar.
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Stichting ALS Nederland werft fondsen voor onderzoek naar de oorzaak en behandeling van
ALS. Ook zet de stichting zich in voor een grotere bekendheid van de ziekte en een betere
kwaliteit van leven en zorg voor de 1500 patiënten die Nederland gemiddeld telt. U kunt ook
zelf een gift overmaken op NL50 INGB 0000 1000 00 t.n.v. ALS Nederland.
18 november
Kledingactie te Wierik
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar
een kleding- en andere textielactie. Dit gebeurt in samenwerking met de familie Te Wierik in
Lochem. Zij beschikken over verschillende contacten in Polen, Roemenië en Oekraïne. Dit
betreft ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen. De familie Te Wierik gaat zelf naar de adressen toe om te zorgen voor een goede aflevering. Zij werken ook
met de Stichting ‘Zending over grenzen’ te Almere. Deze stichting werkt samen met partners
in Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Albanië, dus alle spullen krijgen een goede
bestemming. Indien men tussendoor kleding of anderszins spullen kwijt wil, dan kan dat
rechtstreeks worden afgegeven; ook als er een huis ontruimd moet worden, kunnen zij daarvoor zorgen (tel. 0573-254992). U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer
NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie PGE o.v.v. Kledingactie Te Wierik.
25 november
Unicef
Elke dag sterven er 18.000 kinderen.
Ze sterven door oorzaken die we kunnen voorkomen,
zoals diarree, longontsteking en malaria.
Met simpele middelen als vaccinaties, muskietennetten
en schoon drinkwater kunnen we zorgen dat deze kinderen overleven.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL86 INGB 0000 0001 21 t.n.v. Unicef Nederland

Dankdag 2018
Op 11 november a.s. vieren wij D.V. 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 activiteit hebben wij uw medewerking nodig.
Na de dienst van 4 november kunt u een leeg bakje meenemen, dit mag u dan gevuld met
wat lekkers, fruit etc. weer inleveren op zaterdag 10 november tussen 10 en 12 uur.
Bent u niet in de gelegenheid om een bakje te vullen, dan is een plantje ook welkom.
De kinderen van Bargerweide zorgen voor een mooie tekening of werkstukje waardoor het
geheel extra feestelijk wordt. Na de dienst van 11 november brengen wij dit weg naar de
hiervoor bestemde adressen.
Om alles vlotter te laten verlopen, gaan wij op zaterdagmiddag al naar de verzorgingshuizen
in en buiten Eefde. Ook hiervoor hebben wij uw hulp nodig.
Om 14.00 uur verzamelen in de hal van de kerk.
De Diaconie hoopt op uw medewerking.
Johan Zoerink en Eelke Meijer

Adventskalender 2018: Hoop.
"Hoop" is de rode draad in de Adventskalender 2018.
Een dagelijkse Bijbeltekst voor een moment van bezinning, een citaat om over na te denken,
een persoonlijk verhaal dat u raakt of een recept om te koken.
Ze brengen u iedere dag een stukje dichter bij Kerst. In het thema "Hoop" wordt het licht op
weg naar Kerst zichtbaar. U kunt de adventskalender 2018 gratis bestellen bij
www.protestantsekerk.nl/adventskalender. Vanaf half november wordt de kalender gratis
toegestuurd.
Johan Zoerink en Eelke Meijer
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Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
28 oktober:
Kerk in Actie: Kerk als goede buur
voor meer info zie het vorige Kerkvenster
4 november:
Kerk in Actie: Zending -meer kansen voor inheemse bevolkingSinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië.
Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse
en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar
er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen.
COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties
een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis
over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten.
COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te
weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij
verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.
11 november:
Kerkelijk Quotum
18 november:
Plaatselijk Kerkenwerk
25 november:
Plaatselijk Pastoraat
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
Nieuws van uw Kerkrentmeesters
De bijdrage kerkbalans 2018 is bijna voorbij. Vele van u maken hun toezegging waar.
Namens uw Kerk onze hartelijke dank. Het grootste deel van het toegezegde bedrag is
binnen. Bij controle blijkt dat er enkele leden zijn die hun toezegging voor 2018
(waarvan ze aangegeven hebben om deze over te maken) dit nog niet hebben gedaan.
Graag even nakijken en wij verzoeken u dit alsnog te doen.
Voor de meesten worden uw toezeggingen in 10 termijnen verwerkt dat werkt prima.
Het is nu voor een ieder zichtbaar dat uw bijdrage in het juiste jaar word verwerkt en
niet in januari van het volgende jaar.
Wij blijven werken aan verbetering. Uw bijdrage is en blijft enorm belangrijk voor het in
stand houden van onze kerkgemeenschap in Eefde. Uw kerk moet een centraal punt blijven
in ons dorp en open staan voor iedereen.
In het volgende nummer krijgt u meer informatie over de Actie Kerkbalans 2019.
Nog even een ruggensteuntje:
Uitzendingen in Beeld en Geluid voor de mensen thuis of waar ook ter wereld.
Er word elke zondag morgen vanuit uw kerk aan de Schurinklaan een eredienst uitgezonden
Deze dienst kunt u thuis, of in het Spijk, of elders direct mee vieren.
De uitzendingen gaan via het Internet.
Als u een internet verbinding heeft kunt u met stappen inloggen, deze zijn:
Typ in de adres balk; kerkdienst gemist.nl
klik op: Gelderland
klik op: in de kerkenlijst Eefde
klik op: Ontmoetingskerk Eefde
tijdens de kerkdienst: klik op witte pijl in de zwarte cirkel die midden op de interieur foto staat
U kunt volop meedoen met de dienst vanuit uw gemakkelijke stoel.
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Er is gevonden op zondag 7 oktober jl. in de kerkzaal een gouden armbandje, als u dit
kleinood mist kunt u contact op nemen met mij ( tel: 542430 ) of de koster.
namens uw Kerkrentmeesters, Evert Brouwer
TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Om wie je lief is te gedenken
Aan de vooravond van de gedachtenis van overleden gemeenteleden is er gelegenheid om
een lichtje aan te steken en daarmee degene die je lief is te gedenken.
Voor wie is in deze inloop bedoeld?
We kunnen denken aan mensen die met kerk en geloof, met kerkdiensten weinig hebben,
maar wel de behoefte hebben aan een ritueel, hoe eenvoudig van vorm ook.
Voor hen kan de kerk een plaats zijn om even stil te staan bij een geliefde, te mijmeren, en te
gedenken.
Zo'n plaats willen we als gemeente zijn en daarom staat de deur van de kerk open.
Het karakter van de inloop is laagdrempelig, ieder kan de inloop zelf invulling geven:
even zitten, rondlopen en desgewenst even praten met één van ons.
Plaats en tijd: Ontmoetingskerk (Schurinklaan 1) - zaterdag 3 november van 19.00 - 19.45
uur
Namens de Taakgroep Pastoraat, Marijke Fomenko en ds. Arie Broekhuis

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Op de vri'jdagmeddag veur de aerste advent hoppe ik naor Aefde te kommen um wat te vertellen ovver Advent en Karst. Ze hebt mi'j evraogd um dit in onze Achterhookse spraoke te
doon. Ovver Advent en Karst kan ik wal een meddag vol praoten, met wat biezundere achtergronden, een paar verhaaltjes en wat annekdotes. En natuurlijk zinge wi'j ook in 't Achterhooks wat adventsleder en misschien ok nog een karstleed. Ik hoppe der, samen met owleu,
een gezelligen meddag van te maken. Goodgaon.
Vrijdag 30 november in de Ontmoetingskerk.
Jan Leijenhorst

Taakgroep Kerk en Samenleving
Noteert u alvast de datum 19 december 2018. Gezellige middag in de kerk.
Nadere informatie volgt via de Kerkbrief en in het volgende Kerkvenster.
Rik Rook
Elkaar tot spreken horen
tot spreken heb je mij gehoord
tot nieuwe levenskracht
ervaring eerder nooit verwoord
wordt aan het licht gebracht
tot spreken heb je mij gehoord
en tijdens mijn verhaal
ontstaat in mij een ander woord
begin van nieuwe taal
tot spreken heb ik jou gehoord
in wederkerigheid
wij scheppen samen woord voor woord
de taal die ons bevrijdt
Lies Thielens
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INTERVIEW
Ben Veldkamp nam afscheid na zeventig jaar orgelspel

‘’Voortaan kan ik rustig naar een
preek luisteren’’
Vol op het orgel nam Ben Veldkamp zondag 7 oktober afscheid. Met een doorleefd
lievelingsstuk dat hij al zeventig jaar in vele kerken en huiskamers heeft laten klinken: Nun danket alle Gott van Sigfrid Karg
Elert. Zo bruisend als de 88-jarige Ben het
speelde had het niets van een amechtige
zwanenzang.
Waarom stopt die man?, riep voorganger
Arie Broekhuis verbaasd uit en de aanwezige kerkgangers konden diens verwondering spontaan beamen.
’Ik voel me na een operatie twee jaar terug
lichamelijk niet zeker meer,’’ vertelde Ben
mij enkele dagen eerder in zijn riante appartement op het Zutphense St. Elisabeth.
Niet zo gek op die leeftijd.
Op z’n achttiende stond Ben voor de keus:
conservatorium of kweekschool. In de muziek is geen droog brood te verdienen,
vond ook zijn vader, dus werd hij onderwijzer. In zijn vrije tijd stortte hij zich op de
muziek, haalde diverse staatsdiploma’s,
waaronder de vakstudie orgel. ‘’Ik was leraar en ik was musicus. Ik ging zo’n beetje
dagelijks de school uit en de kerk in.’’ Als
onderwijzer zwierf hij door driekwart Nederland, onderwijl pionierend op vele
kerkorgels.
Die vakstudie deed Ben op het Eefdese
kerkorgel, het troetelinstrument van dominee Van Voorst Vader. Dan hebben we
het over 1960.
Hij was net benoemd als onderwijzer op
een Zutphens VGLO en fungeerde tegelijkertijd als leraar muziek, handvaardigheid
èn schrijven op de kweekschool in Zwolle.
Tjerie en Gert Kale waren daar leerling
van hem. ‘’Ik was in Zwolle ook dirigent
van het kerkkoor en ik bespeelde het orgel.’’
Met tussenpozen werkte Ben als plaatsvervangend organist in Eefde, mede afhankelijk van zijn zwervend bestaan in het
onderwijs.

Ben speelt zijn meesterstuk vol op het orgel,
met collega-organist Nico Jansen als bijzit aan
de knoppen

Tot een vast dienstverband als cantor is
het in onze gemeente nooit gekomen.
‘’Het leuke en ook unieke is, dat ik in 1960
door Van Voorst Vader in het ambt bevestigd ben als organist.” Die bevestiging
deed Van Voorst Vader geheel volgens
het boekje. Hij onderwierp Ben zelfs aan
de Tien liturgische geboden voor een organist. Het Tiende Gebod luidde: Onderschik u nederig aan de Dienaar des
Woords, die de leiding van de dienst heeft,
maar treed hem dapper tegen zodra het
gaat om de waardigheid van uw muziek.
‘’Bij Van Voorst Vader moest alles volgens
de regels. Hij had altijd alle liederen en
teksten helemaal uitgewerkt.
Arie Broekhuis kiest zijn liederen ook heel
goed uit, maar bij hem geniet je als organist meer vrijheid.’’
Ben heeft ook nog een tijdje het orgel bespeeld bij de hervormden in het zwaar katholieke Hoensbroek. ‘’Daar daverde tijdens de zondagse dienst zo nu en dan
een processie langs ons houten kerkje.
Protestantse verzoeken om de muziek bij
het langskomen stil te zetten werden weggewuifd.
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Totdat ik dominee Faber op een zondag
tegen de koster hoorde zeggen: zet straks
de kerkdeur wagenwijd open, dan zullen
we ze ’s wat laten horen. En op het moment suprême zong de gemeente: Zie, ik
breng voor mijn behoud u geen wierook,
mirre of goud. Ik geloof niet dat ons lied
veel indruk maakte, maar het was wel
leuk’’.
Op z’n 57-ste kreeg Ben als toenmalig
mavoleraar de kans om uit het onderwijs
te stappen en met pensioen te gaan. ‘’Met
beide handen aangegrepen. Vanaf dat
moment kon ik me volledig aan de muziek
wijden.’’ Fagot, het eigenbouw huisorgel,
spinet – ze kwamen allemaal aan bod. Hij
dirigeerde meerdere koren, leerde de beiaard bespelen, en trad jarenlang op als dirigent van de salonorkesten Happy Days
en Abraham Gezien.
‘’Weet je door wie ik ben opgeleid tot bevoegd beiaardier? Door Gert Oldenbeuving, ook een oud-kweekschool leerling
van me. Ik ben ook nog 27 jaar in Almen
werkzaam geweest als cantor-organist, in
de tijd voor Arend Klein Hulze. En ook nog
in Huissen bij Arnhem.” Op zijn zeventigste wilde Ben het voor gezien houden,
maar na enige aandrang zwichtte hij als
organist in Epse. ”Toen ze me daar niet
meer nodig hadden heb ik nog zeven jaar
in Bathmen gespeeld.’’ Glunderend: daar
staat het mooiste orgel dat ik in vaste
dienst heb bespeeld. Daar zit nog een
speciaal tremulantje op, waarmee je de
Geest des Heren als een wind van bovenaf heel mooi kunt laten horen.’’

De laatste vijf jaar in Eefde ervoer hij als
heel plezierig, als assistent van Wim van
Helden. “Alleen vond ik het niet eenvoudig
om de Eefdese cantorij te leiden. Vooral
de tenoren waren moeilijk op toon te houden.”
In Ben verliest onze gemeente een sierlijke en avontuurlijke organist die er nimmer
op uit was om het zanglustige kerkvolk
met al zijn registers te overstemmen.
“Nee, ik schreeuw niet over de gemeente
heen, ik speel er meer omheen. Je speelt
te vlug was soms de kritiek. Wat ik jammer
vind is dat ze bij de restauratie twee fijne
registers uit het Eefdese orgel hebben
weggehaald en er twee brommers voor teruggezet. ’’
In de afscheidsdienst liet Ben een sterk
staaltje van zijn kunnen horen bij de begeleiding van zijn fluit spelende dochter Annelie. Samen speelden ze delen uit een
sonate van John Ranisch. Elegantie vierde
de boventoon.
Bij zijn vertrek bleef het niet bij bloemen.
Ben kreeg warme dankwoorden mee, van
Arie Broekhuis, van rentmeester Evert
Brouwer (‘’hopelijk hang je de lier niet
voorgoed aan de wilgen”) en van Rie
Roebers namens de Cantorij. Ontroerd
nam hij de klaterende hulde van de kerkgangers in ontvangst. De samenwerking
met voorganger Arie Broekhuis noemde hij
heel stimulerend. ‘’Als organist ontgaat je
alles van wat een dominee zegt, maar als
ambteloos kerkganger kan ik voortaan rustig naar een preek luisteren.’’
Homme Krol

DIVERSE BERICHTEN

Bijbelzondag
Bijbelzondag is dé zondag om stil te staan
bij dat bijzondere en door God zelf geïnspireerde Boek: de Bijbel! Op zondag 28
oktober wordt in veel kerken extra aandacht gegeven aan de Bijbel. Dit jaar is
het thema: ‘met andere ogen’. Kijk eens
met andere ogen naar de Bijbel, is eigenlijk de boodschap. Kijk eens, zoals je dat
nog niet eerder deed. Er is nog zoveel te
ontdekken in het Woord van God! Een
aantal voorgangers gaat op die zondag
preken over de genezing van Bartimeüs

(Marcus 10:46-52). De blinde bedelaar
riep uit alle macht om ontferming en Jezus
genas hem!
Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om een Bijbel:
een Nieuw Testament, een volledige Bijbel, een Bijbels boekje voor ouderen, een
jeugdbijbel, een kinderbijbel, een Groot
Letter Bijbel.
De grote belangstelling voor Bijbels heeft
o.a. te maken met het feit dat we Bijbels in
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meer dan 70 talen op voorraad hebben. In
totaal mochten we vorig jaar bijna 108.000
Bijbels verspreiden. In de eerste 8 maanden van 2018 waren het al weer ruim
75.000 exemplaren!
Het is ronduit bemoedigend dat er zóveel
vraag is naar het Woord van God. Dat er
zóveel mensen ‘met andere ogen’ willen
kijken naar het Evangelie. Dat zóveel
mensen verlegen zijn om ontferming van
Jezus Christus! Hij gaf Zijn leven, zodat
iedereen die in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft!
Doordat er zoveel Bijbels worden aangevraagd staan we wel voor een uitdaging.

Want in principe verspreiden we al onze
Bijbeluitgaven gratis. Het is daarom steeds
weer ‘spannend’ of er voldoende giften
worden ontvangen om dit werk in deze
omvang te kunnen blijven doen. Help u
alstublieft mee met uw gebed en met uw
gift? Bij voorbaat geweldig bedankt! Het
IBAN van de Bijbelvereniging is: NL66
INGB 0000 5398 98. Alle Bijbeluitgaven
kunt u vinden en bestellen via:
www.bijbelvereniging.nl
N.B. De Bijbelvereniging is de voortzetting
van de Nederlandse Gideons

Nieuws uit de Wereldwinkel
Tony heeft ons laten weten dat er deze zomer genoeg
voor 3000 schaduwbomen aan chocolade is verkocht.
De cacaoboeren in Ivoorkust zijn u er dankbaar voor!

In november bereiden we ons al voor op de feestdagen. De eerste weken kunt u leuke
cadeaus voor Sinterklaas vinden. Hoe vroeger u komt, hoe meer keus. Dat geldt ook voor de
kerstversieringen die we dan gaan uitstallen.
Er zijn veel aparte kerstartikelen ingekocht, dus kom maar gauw kijken.
De letterrepen voor Sinterklaas van Tony Chocolonely zijn weer binnen. In melk en puur en
beide met pepernootsmaak. De voorraad is beperkt, dus wacht niet te lang om ze in huis te
halen. Later in de maand komen de kerstrepen met glühweinsmaak tevoorschijn, ook zo’n
bijzondere traktatie.
Vanaf maandag 19 november tot eind december zijn we ook open op de maandagmiddag.
U vindt ons ook geregeld op de woensdagmiddagmarkt in Eefde, in het Spijk op de eerste
woensdagmorgen van de maand en op diverse kerstmarkten in de buurt.
Tot eind oktober komt het kassakoopje op de toonbank nog uit Swaziland: chutneys uit
100 % natuurlijke producten, zonder chemische toevoegingen. Bij Eswatini Kitchen werken
vrouwen en jongeren die extra steun nodig hebben.
Ze gebruiken fruit van lokale boeren. Swaziland produceert uitzonderlijk goede kwaliteit fruit
en dat proef je! In november hebben we weer een ander lekker product in de aanbieding.
Dus kom kijken en genieten, op de markt en aan de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. en vanaf 19 november
ook op maandagmiddag. Telefoon 518662.
Wereldwinkel, dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland
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ACTIVITEITEN

Gabriël Fauré
Zondag 11 november a.s. van 15:00 tot 16:00 uur vindt een unieke uitvoering plaats
van het Requiem van Gabriël Fauré door een scratch koor.
De muzikale leiding is in handen van Jan Kleinbussink, gerenommeerd vooraanstaand koordirigent, klavecinist en organist. Hij zal
ook vertellen over de muziek.
Het Requiem van Gabriël Fauré behoort tot de bekendste en meest
geliefde koorwerken uit de muziekgeschiedenis. In dit werk schreef
Fauré enkele van de mooiste melodieën uit zijn gehele oeuvre. Tekst
en muziek zijn een klaagzang voor de gestorvenen. Maar in plaats
van de sombere muziek, die veel componisten bij de Requiemwoorden hebben geschreven, staat Fauré bekend om zijn rustige, serene en vreedzame muzikale vergezichten. Hier vinden we muzikale
troost in een werk dat zich richt op de eeuwige rust en vrede na de
dood, niet op het morbide karakter van de dood.
Verder werken mee: sopraansoliste Herma Holtrigter en organist Jeroen van Kleef.
De uitvoering vindt plaats in de dorpskerk van Bathmen, adres: Kerkplein 3.
Aard Jan Kram, Bathmen

(The) Voice and Dance in Harmony
Samen met zangeres/harpiste Iris Kroes en danser Mars Bentum bezorgt muziekvereniging
“De Harmonie Gorssel – Eefde” u een heerlijk avondje uit op zaterdag 24 november vanaf
19.30 uur in de Hanzehof (zaal Buitensociëteit) in Zutphen.
De Harmonie bestaat dit jaar namelijk maar liefst 110 jaar en wil daarom een buitengewoon
concert geven. Een kaartje kost €15,25 (kinderen tot 12 jaar gratis) en kunt u reeds
online bestellen via de Hanzehof (www.hanzehof.nl). Iris Kroes werd in 2012 winnares van
“The Voice of Holland” en maakte indruk als “het meisje met de harp”. Haar prachtige stem in
combinatie met de harmonieuze
klanken van haar harp maken haar
optreden tot een adembenemende
ervaring. Deze avond wil De Harmonie u ook vrolijkheid en dynamiek laten ervaren. Daarom komt Mars Bentum met zijn danstalenten meedoen:
op verrassende en pakkende wijze
zullen De Harmonie en Mars’ dansers
een “dance dance dance”-act neerzetten die onvergetelijk zal zijn. En
natuurlijk gaat De Harmonie ook zelf
een aantal erg mooie en bekende
muziekstukken voor u spelen, zoals
“An American in Paris” van George Gershwin. De Harmonie wilt u een verfrissende blik geven op “muziek maken in verenigingsverband” en daarmee haar verbindende rol in de samenleving verder versterken.
Deze gezonde vereniging heeft mooie plannen en wil die ook waarmaken.
Kijk voor meer info op de website: http://www.deharmoniegorsseleefde.nl/

Dirk Jan van Meggelen
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Vredesconcert, noteer alvast de datum
Op zondag 6 januari geeft het projectkoor het jaarlijkse Vredesconcert in de Ontmoetingskerk. Het begint om 15 uur 's middags. We zijn blij dat het concert een traditie gaat worden.
Save the date!'

Koffieconcert
Het volgende concert in de reeks wordt op 18 november
gegeven door het vocaal ensemble “Maat 5”. Een kwintet
dat tot voor kort optrad onder de naam “Sotto Voce”, zoals
ze dat ook deden bij het koffieconcert in april 2017, toen
ze een a capella programma zongen.
Het muzikaal gezelschap wordt gevormd door de zangeressen en zangers Bianca Procée, Marieke Makkink,
Annegaaike Leopold, Floris Ruiterkamp en Henk van
Zeijts.
Opnieuw zingen ze een programma zonder begeleiding
met zowel lichte als klassieke muziek. Soms luchtig en
vrolijk, soms tot nadenken stemmend; Van Dowland, Purcell en Attaignant tot The Beatles,
Spinvis en Daniel Lohues. De koffie staat klaar om kwart over elf waarna het concert op 18
november om half twaalf begint. Denk om de collecte bij de uitgang!
Dan kijken we ook nog even terug en dat is de moeite waard: Op 14 september werd het
seizoen traditiegetrouw geopend door het mannenkoor IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap,
die er ook deze keer in slaagden om een zeer goed bezette zaal een ochtend te bezorgen
die de moeite waard was. Onmiddellijk na het concert werd het koor uitgenodigd om ook in
het seizoen 2019/2020 de reeks te openen.
En dan tenslotte het volgende concert: op 9 december ontvangen we Erica Troost – cello,
Arend Klein Hulze – orgel en piano en Menno Slagter – tenor. Meer hierover leest u te zijner
tijd in het kerkblad en de lokale pers.
Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée
Agenda
 Woensdag 31 oktober, 14.00 uur Leeskring met het boek
Tegendraads en bij de tijd (over Bonhoeffer), we lezen hoofdstuk 11.
We komen bijeen bij ds. Dick van Doorn, Beekweide (informatie bij
ds. Arie Broekhuis)
 Zondag 4 november: 16.00 uur, Choral Evensong, Martus Ensemble
met Maarten Romkes en ds. Kees Bochanen in de Walburgiskerk,
Protestantse Gemeente Zutphen
 Woensdag 7 november, 10.00 uur Leerhuis over Amos; we lezen
hoofdstuk 6 en 7, Goedhartkamer met ds. Arie Broekhuis
 Donderdag 8 november, 14.00 uur
Bijeenkomst van de Contactpersonen in het pastoraat, Goedhartkamer
o.l.v. de Taakgroep Pastoraat
 Dinsdag 13 november, 19.30 uur Kleine Kerkenraad
 Woensdag 21 november, 14.00 uur Taakgroep Pastoraat,
Goedhartkamer

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 4 december 2018 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.
let op: dit gaat om de kopij bestemd tot 22 januari 2019
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610).
 Donderdag 6 december om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink
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het rooster voor Kerkvenster 2018
Inleverdatum kopij

Redactievergadering

Voor de Kerst en voor januari 2019
Dinsdag 4 december 2018
Donderdag 6 december 2018

Nietdatum
Donderdag 13 december 2018

Het onderstaande gedicht van Désanne van Brederode heeft me nogal getroffen. Door de
beeldende taal, door het onderwerp en het sterk verwijzende karakter.
Nog hoor ik, heel lang geleden mijn oma tegen mijn moeder in onvervalst Twents zeggen:
"We“ zijn als de blaadjes aan de bomen. We komen eraan en vallen er zomaar weer af.
Sommige al heel snel.” Ze zou het onderstaande gedicht geschreven kunnen hebben.
Lezen en nog eens lezen. Langzaam komt het dan binnen en wordt je eigen met zo’n gedicht.

Novemberversje

Elk blad valt anders, in een niet te voorzeggen tel.
Goed, het is herfst, ze komen vroeg of laat
dus allemaal aan bod. Maar welke het eerst en hoe?
Doet dat ertoe, bijvoorbeeld voor de bomen zelf?
Zijn die gehecht geraakt aan delen van hun kroon,
of aan één enkel blad? Kennen ze bindingsangst
en schudden ze bewust de liefste takken leeg,
om storm daarna de schuld te geven? Lage daad.
Toch zie ik sommige er wel voor aan. Omdat
ze zoveel bijna gelaten laten gaan, gewoon rechtop,
maar koud, zwart, star. Schijnbaar doodmoe.
Wat is ontbot, uit hen, wordt lucht. Heeft nooit bestaan.
Geen binnenhoutse vloek, geen traan of zucht.
Zo zen dat het me kwaad maakt. Zo onaangedaan.
Désanne van Brederode
‘Zen’ is een moeilijk te definiëren begrip uit het Boeddhisme. Het heeft te maken met het bereiken van een innerlijke gemoedsgesteldheid die vrede heeft met het bestaande leven zoals
het zich voordoet.
Jan ter Avest
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rooster Kerkvenster 2019
inleverdatum

vergadering

datum nietploeg

22-1-2019

24-1-2019

31-1-2019

19-2-2019

21-2-2019

28-2-2019

19-3-2019

21-3-2019

28-3-2019

16-4-2019

18-4-2019

25-4-2019

21-5-2019

23-5-2019

29-5-2019

18-6-2019

20-6-2019

27-6-2019

20-8-2019

22-8-2019

29-8-2019

17-9-2019

19-9-2019

26-9-2019

22-10-2019

24-10-2019

31-10-2019

19-11-2019

21-11-2019

28-11-2019

10-12-2019

12-12-2019

19-12-2019

21-1-2020

23-1-2020

30-1-2020

zomervakantie

let op: dit is een woensdag i.v.m.
Hemelvaart
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Herfst kleurplaat

