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KERKVENSTER oktober 2017

Wat gaat en wat blijft
Afgelopen zomer heb ik
mijn Pieterpad (Pieterburen-Maastricht) project
afgesloten. Als je het mag
geloven heeft half wandelend Nederland dit pad
gelopen. Ik behoor dus nu
bij dit gezelschap. Onderweg valt er veel te
zien en te mijmeren,
vooral op delen van de
route, waar nog stilte is te
beleven. Het trof me dat
ik op vele trajecten de
eenzame wandelaar kon
uithangen.
Wandelend door Limburg
werd ik getroffen door de
teloorgang van wat eens
het rijke Roomse leven
heette. Zo liep ik langs
een prachtige kerk in
Puth (nog nooit eerder
van gehoord), een grote
jaren 50 kerk uit de vorige
eeuw, maar nu aan de
eredienst onttrokken. Ik
ging even, zoals zo vaak
van het pad af, om de
kerk nader te bezien. Onkruid groeide welig tussen
het grind, er stond een
halfhoog Jezus(?) beeld,
waar weinigen nog een
blik op zullen werpen.
Naast de kerk een kolossale, leegstaande pastorie, waar eens de pastoor,
kapelaans en huishoudster verblijf hielden.
Weemoed vervult mij.
Eens was die kerk van
grote betekenis in een
klein dorp.
Even verder op mijn route
werd ik getroffen door
een prachtige kleine kapel gewijd aan de heilige
Antonius, die ervoor zorgt
dat je je verloren spullen
weer terugvindt of –
ontvangt. Er kon een
kaarsje aangestoken
worden, er lag een cahier,

waarin je een intentie kon
opschrijven. Ik stak een
kaars aan voor mijn deze
zomer overleden broer
Leendert Jacob (Leen) en
schrijf zijn naam in het
cahier. ‘Heer, herinner u
de namen’.
Een icoon aan de wand
zorgde ervoor dat het oog
werd bediend met
schoonheid. Weemoed
en verwondering over een
oude en tegelijk nog altijd
levende devotie.
Weemoed
Oude en levende devotie
Een kapel langs de weg
was voor mij een plaats
van gedenken. Vele anderen hadden in het cahier hun zorgen en
vreugden neergeschreven. Het heilige ligt aan
de straat. Er kan een gebed gezegd worden. Een
ander zal dat een brug te
ver vinden en zal wellicht
via een kaars even boven
de gang van alledag uitgetild worden. Hoe dan
ook, zoekers en twijfelaars en hele en halve gelovigen weten zich op een
heilige plek. De traditie
gaat door.
Wat komt en blijft
Net toen ik met dit artikel
doende was kwam het
bericht van overlijden (89-2017 van H.M. Kuitert
(1924), eerst prof. Kuitert
en later gewoon Harry
Kuitert in de media. Het is
opvallend hoe zijn betekenis geduid wordt. In
Trouw lees ik dat hij een
theoloog was van een
voorbije tijd. Anderen zijn
nog altijd dankbaar voor
de ruimte die hij ontsloot
op de weg van geloven.
Onder theologen is hij inderdaad voorbij. Vergeten

wordt echter dat zijn pleidooi voor een vrije manier
van geloven in brede
kring gemeengoed is geworden. We zijn echt af
van het vele moeten en
de onwrikbare dogma’s.
Ik heb, hoewel allesbehalve streng gereformeerd opgevoed, zijn
boeken als een bevrijding
ervaren.
Hij was daarbij een begenadigde en heldere
schrijver.
In zijn laatste fase heb ik
hem niet kunnen volgen.
Dat betreft vooral zijn
beeld van God. Dat onze
beelden van God slechts
beelden zijn, waaraan
geen werkelijkheid (hoe
onkenbaar voor ons ook)
beantwoordt, zeg ik hem
zo niet na.
Ik hoor van teveel mensen dat zij zich op cruciale en ‘gewone’ levensmomenten gedragen weten. Dat geldt voor mijzelf
evengoed, dat in een flits
waar wordt: “Zien, soms
even” (aldus Huub Oosterhuis). Alleen maar verbeelding? Zover wil ik niet
gaan.
Kuitert heeft als geen ander aangetoond dat geloven en alles wat voor
waarheid wordt uitgegeven mensenwerk is.
Eeuwige waarheden zijn
er niet. Wat blijft voor de
gelovigen: een gezamenlijke zoektocht naar wat
waar, schoon en goed is
in het leven die nooit ophoudt. Deze inzichten van
Kuitert zijn gemeengoed
geworden in onze kerk.
Ik ben hem als voormalig
student aan de VU daar
dankbaar voor.
ds. Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

OKTOBER 2017

datum en tijd

1oktober 2017
10.00 uur

8 oktober 2017
10.00 uur

15 oktober 2017
10.00 uur

voorganger

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

Ds. A. Broekhuis

Koffieconcert

Dienst van Schrift en
Tafel, zittende vorm

groen

groen

Kledingactie Te Wierik

Zaaigoed/bijenkorf
Zuid-Sudanese vrouwen

bijzonderheden
kleur
diaconale
collecte

groen
Liliane Fonds

2e collecte

Kerk en Israël

Kerkelijk Quotum

Beeld en geluid

auto
ophaaldienst

R Simonis-Verhoeff
tel. 511756

W. Volkers
tel. 512610

E. van Zeijts
tel. 511516

datum en tijd

22 oktober 2017
10.00 uur

voorganger

ds. S. Sluis, Zutphen

29 oktober 2017
10.00 uur
ds. A. Broekhuis
Gedachtenis overledenen

bijzonderheden
kleur
diaconale
collecte
2e collecte
auto
ophaaldienst

groen

groen

Binnenlands diaconaal
project

Theologie doceren in
Hong Kong

Plaatselijk Kerkenwerk

Kerk in Actie

T. van Helden
tel. 519738

A. Aalderink
tel. 514151

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?
DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
Maandag 2 oktober
pastor R. Rijk
De dienst begint om 14.30 uur.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,
waarbij iedereen welkom is.
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Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
14 oktober
28 oktober

ds. A. Broekhuis
ds. D. Bargerbos

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 05 oktober 2017 ds. W. de Bruin
donderdag 12 oktober 2017 ds. mevrouw A.J. de Hoop
donderdag 19 oktober 2017 ds. J. Bruin
donderdag 26 oktober 2017 ds. J. van Houwelingen

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 1 oktober 2017
Gesprek van de zondag met Willemien Becht over de “4 groene weken”.
De kerkdienst komt van de PKN te Zutphen, Ds. I. Pijpers.
Zondag 8 oktober 2017
Gesprek van de zondag met Irene Builtjes over „Lichter leren leven“.
De kerkdienst komt van de RK Parochie te Lochem, Pastoor P. Kuipers.
Zondag 15 oktober 2017
Gesprek van de zondag met Wouter Derksen over “De zondeval” in de kunst.
De kerkdienst komt van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Zutphen, Ds. L. Vos.
Zondag 22 oktober 2017
Gesprek van de zondag met Margreet Grundemann over de musical Ludger en Luther die
wordt uitgevoerd in Wichmond/Vierakker.
De kerkdienst komt van het Leger des Heils, Luitenants Morten en Joyce Andersen.
Zondag 29 oktober 2017
Gesprek van de zondag met Sjaak Meijer over de Librije.
De kerkdienst komt van de PKN te Warnsveld, Ds. A. de Hoop.
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
We kunnen terugzien op een feestelijke startzondag ‘Kerkproeverij’. Ik was verrast door menig voor mij onbekend gezicht. De voorbereiding voor deze zondag verliep heel plezierig.
Vanuit de diverse Taakgroepen werd er enthousiast een bijdrage geleverd aan ofwel de catering en organisatie van het ontbijt of aan de kerkdienst en aan zoveel meer wat nodig is
voor zo’n dag. We mogen als gemeente blij zijn dat we een taakgroepen structuur hebben,
die zoveel energie weet voort te brengen.
En het ontbrak niet aan muziek met een zingende organist, het trio van Arjen van ‘t Veld en
Pim Kale die als voormalig gemeentelid bereid was bij ons te spelen op zijn trompet.
Dank allen voor de inzet!
Zondag 1 oktober is het Israëlzondag. Ditmaal in de nabijheid van het joodse feest van Grote
verzoendag.
We lezen Matteüs 21:23-32 en Ezechiël 18. In beide teksten gaat het om ommekeer. Vooral
bij de profeet is dat helder te lezen.
Schuld en tekort, erkenning van fouten en opnieuw beginnen. Het is aan de orde in alle verbanden van ons leven, in de politiek en in de kerk en in het eigen leven.
Niets lijkt ingewikkelder dan dat. Al te gauw liggen de schuld en oorzaak bij de ander.
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De lezingen zijn dus weerbarstig: we worden aangesproken in de spiegel te kijken en steeds
bereid te zijn het anders te gaan doen. Met de ander en onszelf en met het woord van God.
De Bijbelse toon is vol optimisme en hoop: je kunt altijd opnieuw beginnen!
Zondag 8 oktober lezen we Matteüs 21:33-43, waar Jezus felle woorden spreekt in debat
met de liturgische en schriftuurlijke gezagsdragers in zijn dagen.
Vanwaar de scherpe toon van Jezus? Bedenk steeds dat Jezus hier als Jood met zijn geloofsgenoten in gesprek is en dan kan het er fel aan toegaan.
Wat staat er voor hem op het spel? Kennelijk is er altijd weer de verleiding van zelfgenoegzaamheid. Jezus breekt hun gesloten wereld van zekerheden open en dat zouden wij ons
ook moeten aantrekken. Waar slaat de verstarring toe?
Zondag 15 oktober is het Werelddiaconaatszondag, ditmaal dicht tegen de Wereldvoedsel
dag aan (16 oktober). De aandacht gaat uit naar vrouwen in Zuid-Soedan, een land dat zo
geteisterd is door geweld en waar velen op drift zijn geraakt.
Hoe mooi is het dat we deze zondag een dienst van Schrift en Tafel vieren en zo een verbinding kunnen leggen met de honger en dorst naar gerechtigheid van zovelen.
Zondag 29 oktober op deze zondag gedenken we de overleden gemeenteleden en kunnen
op verzoek ook andere namen genoemd worden van wie 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 Matteus 22:34 -46,
waar Jezus wederom met de Schriftgeleerden in gesprek over gaat 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.
Antependia
Onlangs mocht ik op uitnodiging van de werkgroep antependia de nieuwe antependia zien.
Ik ben onder de indruk van alle creatieve werk dat aan de vier antependia is besteed en dat
is uitgemond in een prachtig resultaat.
Zo wordt de herinrichting van onze liturgische ruimte bekroond met nieuwe kleuren en symbolen op het liturgisch podium.
Noteert u de datum van 3 december, Advent I, alvast in uw agenda.
Op deze zondag begint het nieuwe kerkelijk jaar, een goede zondag om de nieuwe
antependia te laten zien en het paarse antependium in te wijden.
ds. Arie Broekhuis

De gemeente was bijEEN
Smakelijke kerkproeverij als startdienst voor ziel en lichaam
Proef de kerk en geniet! Zeker tien ongeoefende kerkgangers kwamen op die uitnodiging af,
merendeels grijze hoofden maar ook wat kleinkinderen en zelfs een baby. Ze waren onze
gast tijdens de seizoenstart op zondagmorgen 10 september. De dag begon met een rijk
ontbijt in restaurantopstelling, voor een dikke zestig personen, onder het alziend oog van Marijke Fomenko en de tonen van harmonicamuziek. Een uur later was het alweer genieten
geblazen. Trompettist Pim Kale en organist Broer de Boer lieten Mijn Gebed van Lewis door
de kerk schallen. In de door koster Margarethe onder zijn neus gehouden microfoon zong
Broer overduidelijk, “Ik kom alleen maar Heer voor de muziek.” Het is even wennen, en
vooralsnog loopt het geen storm, maar de kerk herneemt langzamerhand haar (oudste) rechten als volkstheater, waarin de verbeelding van onze religieuze behoeften soms spectaculaire vormen aanneemt. Voorganger Arie Broekhuis kon zich voorstellen dat Eefde zich afvroeg wat gebeurt er toch in dat kerkgebouw tussen tien en elf uur. Hij zei te hopen dat
“geest en ziel er een beetje van opknappen om hier te zijn.” Wat door de eerder genoemde
baby, Luuk, een telg van de familie Zoerink, luidkeels werd beaamd.
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Op de melodie van Morning has broken bracht de gemeente opgetogen dank voor Gods
nieuwe dag. Diaken Tjerie Kale vergastte ons en haar twee kleinkinderen Lotte en Sofie op
een verhaal over een scheef hangende vrachtwagen met een lading druiven die verloren zou
zijn gegaan als niet iedereen met lossen had geholpen en de auto weer op het rechte spoor
had geduwd. Waarop Gert Kale (“het begint op een familievoorstelling te lijken”) de eerste
zestien verzen van Matteüs 20 las over de Heer die dagloners voor zijn wijngaard zocht en
iedereen evenveel betaalde, ongeacht het aantal gewerkte uren. Dat laatste schuurde pijnlijk
met ons gevoel voor billijkheid, maar voorganger Arie legde uit dat de landeigenaar wil dat
ieder mens kan leven onder de zon zonder er eerst voor gewerkt te hebben. Een gedachte
die door flierefluiters nog steeds dankbaar omarmd wordt. Arie eindigde allerminst vrijblijvend: Het Woord van God vraagt iets van ons: aandacht en zorg voor elkaar. Het is een oproep om er voor elkaar te zijn, rechtdoorzee en mild voor elkaar. Moge het zo zijn.’’
Tijdens de inzameling brachten de Styrische harmonicaspelers Arjan van ’t Veld, Herman
Lammersen en Wim Groot Roessink ons in een vrijgevige stemming. Invallend ouderling Rie
Roebers bad om kracht, die benodigd is om elkaar in het nieuwe seizoen ruimte en aandacht
te geven. Niet lang daarna gingen alle religieuze remmen los en begon het grote smikkelen
en smullen. De aangevoerde
etenswaren waren zo overvloedig beschikbaar dat een gebed
om wonderbare vermenigvuldiging volstrekt niet aan de orde
was.
Heeft deze kerkproeverij ook
zielen gewonnen? Tenminste
één: Riet van Domburg. Deze
katholieke mevrouw kwam op
uitnodiging van haar vriendin
Marijke Fomenko naar onze
dienst. Zij bekende mij: ,,Ik kerk
doorgaans in Joppe, maar de
hartelijke informele sfeer hier
spreekt me aan. Deze proeverij smaakt naar meer. Ik denk dat ik het voortaan om en om ga
doen.’’
Homme Krol
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
08 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober

Jannie en Johan Zoerink en Tine Ebbekink
Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink
Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman
Joke Hogenkamp, Klaske Santema en Hannie Doevendans

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
MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
Op de Lunette verblijven:
 mevrouw Th. Zuidam- van Hulsbergen, Raadhuisstraat
 de heer Ettema, Spijkpad

Overleden
Cornelis Jacobus
Rouwenhorst
Op 19 augustus was de
dankdienst voor het
leven van Cor, Cornelis
Jacobus Rouwenhorst.
Hij is op 14 augustus
overleden en is 76 jaar
geworden.
Met zijn vrouw Jannie,
en hun zoon Carl en
schoondochter Mariët,
kon in de week voorafgaand aan de dienst
enkele intensieve en goede gesprekken
gevoerd worden. In de dienst hebben we
mooie liederen gekozen die door veel
mensen werden meegezongen. Zo begon
de dienst met ‘De Heer is mijn herder’ en
eindigde die met ‘U zij de glorie’. De twee
kleinzoons Luc en Thijs hebben een kaars
voor hun opa aangestoken en Carl heeft
herinneringen opgehaald aan zijn vader.
Dat ging met een lach en een traan, met
humor en ontroering. Broer Rien sprak
waardevolle woorden en mevrouw Massink sprak namens de Oranjevereniging.

Natuurlijk kwam het werk van Cor
Rouwenhorst als directeur bij Rexwinkel
ter sprake: daar heeft hij met hart en ziel
gewerkt en veel goeds gedaan. Hij was
een echt mensenmens: had met iedereen
een makkelijk contact en was altijd geïnteresseerd in het wel en wee van de mensen die op zijn pad kwamen.
De waaier van teksten die mevrouw
Jannie Rouwenhorst voor de kaart had
samengesteld, vormden het uitgangspunt
van de overdenking. Daarin staat centraal
de naam van de Eeuwige, geprezen is Zijn
Naam.
Voor ons ligt er een eeuwigheid, en na ons
komt er weer een eeuwigheid. Van deze
Ene wordt nu gezegd dat Hij er wil zijn
‘van eeuwigheid tot eeuwigheid’.
Dat is dus: heel persoonlijk betrokken op
elk mensenkind, in het alledaagse leven
van elk van ons.
Zo zullen we voort mogen en kunnen
gaan; levend in de Geest van deze Ene,
die ons heeft voorgedaan hoe het mag
zijn: betrouwbaar en nabij.
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Namen gedenken, namen noemen, elkaar
verhalen blijven vertellen die ons weer levend voor ogen stellen hoe het mocht zijn,
hoe het nu gaat, en hoe het verder kan
gaan.
Dat zo de naam van Cor Rouwenhorst nog
lang mag blijven klinken.

Dat de gedachtenis aan zijn naam ons allen tot zegen mag zijn.
Daan Bargerbos (vervanging voor collega
Arie Broekhuis)

Overleden
Gerrigje Boom-van Gelder
Op 24 augustus is op 91jarige leeftijd overleden
Gerrigje Boom-van Gelder.
De laatste jaren werd zij in
Zutphen verzorgd. In de
dankdienst voor haar leven
zijn zoveel mogelijk dezelfde liederen gekozen als in
de dienst van haar man
Dirk, die in 2008 al is overleden. Want zo had ze het
zelf aangegeven: “dat was een mooie
dienst.”
In de dienst hebben de kleinkinderen een
kaarsje voor oma aangestoken en zijn
herinneringen aan haar opgehaald. Later
in de dienst hebben Annet en Nieske mijmeringen en herinneringen gedeeld aan
hun moeder.
Ook de lezing uit Psalm 139 was dezelfde
als bij vader Dirk. De psalmen zijn telkens
weer een verademing.

In gewone taal zoekt de dichter, de bidder,
een mens zoals jij en ik, naar wat het toch
betekent dat deze ENE het is, de mij ontmoeten wil. Deze ENE die een eigen
naam heeft met de betekenis ‘Ik zal er zijn,
zoals Ik er zijn zal’. Dat is een belofte en
een geheimenis tegelijkertijd. En met de
dichter spreken we daarom mee in geloof,
dat deze ENE niet zonder ons is: in leven
en in sterven zijn wij bij deze God gekend.
De dienst en begrafenis vonden plaats in
Gorssel, waar de familie zo lang heeft gewoond, en waar dicht bij vader Dirk ook de
oudste zoon Anton is begraven.
Een grote groep familie, vrienden en
vriendinnen, buren en gemeenteleden
stond deze dagen om het gezin heen.
Ik wens de familie een nog steviger band
toe, zo dat ze niet allen in deze dagen van
afscheid, maar ook in dagen van vreugde
diep met elkaar verbonden blijven.
En dat in alles de gedachtenis aan
Gerrie Boom-van Gelder ons allen tot
zegen mag blijven.
Daan Bargerbos (vervanging voor
collega Arie Broekhuis

Overleden
Jannigje Heslinga-Horstman
Op 3 september j.l. is op 95jarige leeftijd overleden Annigje Jannigje HeslingaHorstman. Annie Heslinga
woonde aan de Zutphenseweg 218 (Het Spijk). Op haar
hoge leeftijd werd zij steeds
meer gekweld door lichamelijke beperkingen, maar tegelijkertijd bleef
zij helder van geest. en verheugde zij zich
op blijde gebeurtenissen zoals geboorte
en huwelijk.
Zij heeft er erg tegenop gezien om afscheid te nemen van allen, die haar lief
waren. Gelukkig heeft ze dat afscheid bij

volle helderheid kunnen doen. Daarna is
zij gaan slapen om niet meer wakker te
worden. Het was goed zo.
Annie Horstman werd geboren in Zeist en
groeide op in Utrecht en Haarlem.
Na haar schooltijd kreeg zij een baan op
kantoor, eerst in het Diaconessenziekenhuis en later bij de spoorwegen, waar haar
vader werkte. In 1949 ging zij met een
kamp mee van de Jonge Kerk.
Enerzijds verlangde zij naar de dood en
anderzijds leefde zij mee met haar familie
Daar ontmoette ze Theo Heslinga.
Het klikte tussen beiden en ze besloten
om te gaan trouwen. Theo kreeg een baan
als onderwijzer in Eefde, echter door de
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woningnood gingen ze inwonen op de
Doctor van de Hoevenlaan nr. 9a.
Toen Theo een baan kreeg als schoolhoofd in Pesse verhuisde het gezin
Heslinga naar Drenthe en later naar
Wenum bij Apeldoorn. Na de pensionering
van Theo keerden zij terug naar Eefde,
waar ze op de Doctor van de Hoevenlaan
nr.10 gingen wonen.
Annie en Theo kregen 4 kinderen: Mineke,
Gerben, Janke en Bernarda. Na hun trouwen breidde de familie zich naast de
schoondochter en -zoons uit met 9 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Omdat zij handig was met naald en draad
heeft Annie tot ver op de middelbare
school altijd zelf de kleren van de kinderen
genaaid. Terug in Eefde begon Theo achter het huis een groentetuin en ging hij
kippen houden. Annie richtte een naaikamer in en maakte nog heel wat kleding
voor alle baby’s die werden geboren. Het
jongste achterkleinkind heeft zij gelukkig
nog mogen vasthouden en dat vond ze zo
leuk, dat ze hem eigenlijk niet meer wilde
teruggeven aan de rechthebbende moeder.
Naast al dat naaiwerk was Annie organist
bij het oecumenisch avondgebed in Eefde
in de toenmalige Rooms-katholieke kapel
van Het Spijk. Verder was zij actief bij de
organisatie van de Wereldgebedsdag en
was zij voorzitter van de plattelandsvrouwenbond. Toen de jaren gingen tellen namen Annie en Theo hun intrek in Het
Spijk. Na de dood van Theo heeft zij daar

nog 12 jaar alleen gewoond. Tot voor kort
verleende Annie in haar appartement
gastvrijheid aan de huiskamerviering van
het Heilig Avondmaal, waarbij Wim van
Helden op haar piano de muzikale begeleiding verzorgde. Zij genoot met hart en
ziel van deze vieringen.
Tijdens de dankdienst voor haar leven was
Annie opgebaard voor in de kerk. Door het
aansteken van kaarsen zorgden de kleinen achterkleinkinderen voor een hartvormige zee van licht aan haar voeteneinde.
Centraal stond de onvoorwaardelijke liefde
van God voor de mens. “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde”, schreef de
apostel Paulus in 1 Korintiërs 13. Dochter
Janke las het gedicht van Karel Eykman
‘Zonder liefde ben je nergens’ (pag. 1302
van het Liedboek): “’t Is liefde die ziet hoe
opnieuw te beginnen, die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen”. Mensenkind, ik heb je onvoorstelbaar lief, ik heb je
zo lief dat ik mijn zoon heb geschonken
om de dood te overwinnen.
Wij hebben Annie onder een bloemenzee
begraven op de begraafplaats in Gorssel.
Hier lieten wij haar lichaam achter om te
rusten in de aarde. Moge het zo zijn, dat
haar familie en allen die haar lief hebben
de levende Annie mogen bewaren in hun
hart.
Correspondentieadres: Janke WiersmaHeslinga, Van Sytzamawei 15, 9114 RV
Driezum.
Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat

Komen en gaan – mutaties t/m 19-09-2017
Ingekomen:
Vullershof 7 7211 NC: mevrouw L. Haan – Pelskamp.
Voorkeurkerk Eefde:
Koestraat 16 8131 NR Wijhe: mevrouw R. Zoerink.
Vertrokken:
Beekweide 12 7211 CN: mevrouw M. van Doorn, naar Zutphen.
Overleden:
Op 20 augustus 2017: de heer J.H. Stegeman, Zutphenseweg 268.
Op 24 augustus 2017: mevrouw G. Boom – van Gelder, Coehoornsingel 5 Zutphen.
Op 3 september 2017: mevrouw A.J. Heslinga – Horstman, Zutphenseweg 218.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
G.J. Kale
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KERKENRAAD

Uit de (kleine) Kerkenraad september
In de Kleine Kerkenraad rapporteren de verschillende taakgroepen over hun activiteiten.
Vanuit het moderamen is voorgesteld om de Gemeenteavond te verschuiven naar 21 november. De gemeenteavond zal voornamelijk in het teken staan van de ‘Waarderende Gemeenteopbouw’. Deze methodiek wordt binnen de PKN veelal gebruikt bij het doorvoeren
van veranderingen in de gemeentestructuur.
Andere punten vanuit het Moderamen:
 In de zoektocht naar een nieuwe cantor heeft er een gesprek met een kandidaat
plaatsgevonden in aanwezigheid van een afvaardiging van de cantorij. Als volgende
stap wordt er een kennismaking met de gehele cantorij gepland. Daarna komen de
kerkrentmeesters aan bod.
 Paasactiviteiten
Naast Witte Donderdag zal volgend jaar ook de Paaswake samen met Gorssel/Epse
gevierd worden. Over de locatie van de vieringen zal nog overleg plaatsvinden. Eefde
leek voor komend jaar een logische keus, maar Epse is toch wel heel geschikt voor
een kleinere groep.
 Er wordt nog steeds gezocht naar vrijwilligers. De meest urgente vacature is die voor
een diaken i.v.m. het naderende einde van de ambtsperiode van Toos van ‘t Veld.
 De ‘Rommelmarkt’ mag dan niet meer haalbaar zijn, er is toch wel degelijk interesse
in een “Bloemetjesmarkt’ of een ‘Fancy Fair’ eventueel samen met andere ‘Goede
Doelen’. Toos van ’t Veld zal deze interesse verder in kaart brengen. Het streven is
om deze activiteit volgend najaar voor het eerst te organiseren.
 Greet Tollenaar heeft aangegeven dat zij, na vele jaren, het maken van het ‘’koffierooster’ en het bewaken van het schema graag aan een ander wil overdragen. Vanuit
de kleine Kerkenraad zal er een opvolger gezocht worden.
De Taakgroep Pastoraat heeft in juli weer een geslaagd gecombineerd verjaardagsfeest
georganiseerd, met een goede opkomst. In het najaar start de voorbereiding van de huiskamer gesprekken weer. De contactpersonen in Dessau zijn persoonlijk geïnformeerd over het
beëindigen van de officiële relatie. Persoonlijke contacten blijven natuurlijk wel bestaan en in
oktober gaan de heren Ko Van Raamsdonk en Broer de Boer nog naar Dessau om het daar
aan de Gemeente uit te leggen.
Het College van Diakenen heeft helaas nog geen nieuwe diaken gevonden, maar het werk
gaat gewoon door. De voorbereidingen voor Dankdag zijn begonnen en men doet dit jaar
ook weer mee aan de rugzakjes actie voor het AZC. Verder zijn er bloemen gebracht naar de
gerenoveerde Spijk bungalows en is men druk met de voorbereiding van het jaarlijkse reisje.
De Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie heeft in de oude gemeente Gorssel weer het overzicht van de Kerkdiensten en de aanvangstijden tijdens de vakantieperiode verspreid.
Het gele katern met activiteiten komt deze maand. Het was door vakantie helaas vertraagd,
maar er is een oplossing gevonden door de geplande activiteiten ook op de Kerkbrieven te
vermelden.
De Taakgroep Kerk & Samenleving heeft geassisteerd bij de Startdienst en gaat nu de
Kerstactiviteiten weer plannen. Ook zal er volgend jaar weel een Valentijns activiteit georganiseerd worden.
Onze voorganger meldt dat de drie uitvaarten die er tijdens zijn afwezigheid plaats gevonden hebben dankzij de invallers (Wilma Klein, Daan Bargebos en Ko van Raamsdonk) prima
zijn verlopen. Hij heeft een studieweek over Luther gevolgd (‘Hier sta ik’) en in het najaar zal
er nog een dienst aan Luther gewijd worden. Tenslotte kijkt hij met tevredenheid terug op de
startdienst. De ‘Kerkproeverij’ was een groot succes. Zowel door de goede voorbereiding als
het ongedwongen karakter van het ontbijt en de dienst zelf. Opvallend was dat er inderdaad
veel ‘gasten’ waren en dat de ‘nazit’ ook tot in de middag duurde.
Ook op deze wijze een woord van dank aan een ieder die hieraan meegewerkt heeft.
Rik Rook, scriba
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Uit de Grote Kerkenraad van 30 augustus 2017
De Kerkenraadsvergadering stond in het teken van twee hoofdzaken.
Ten eerste werd het jaarverslag over 2016 van de Diaconie besproken. Dit verslag was al in januari door Jan Bosma ingediend, maar door verschillende redenen kon het nu pas behandeld
worden. De kascommissie had het verslag gecontroleerd en de Kerkenraad geadviseerd om de
penningmeester decharge te verlenen.
Uit het jaarverslag blijkt dat de Diaconie (mede op verzoek van de Kerkenraad) een beetje ingeteerd heeft, voornamelijk door extra giften aan goede doelen. De tegoeden blijven echter nog
substantieel, vandaar dat deze extra ondersteuning in ieder geval tot 2020 gehandhaafd zal
blijven. De Kerkenraad heeft daarom onder dankzegging aan de heer Bosma het advies van de
kascommissie opgevolgd en hem decharge verleend. Een overzicht van het jaarverslag is op de
website opgenomen (voor de ANBI).
Het tweede onderwerp was de (tweede) serie voorstellen voor de Kerkordewijzigingen die via
de Classis van de PKN ontvangen zijn. De wijzigingen komen voort uit het Rapport Kerk 2025,
een stap verder dat in april 2016 door de synode is goedgekeurd. Op verzoek van de Kerkenraad heeft Maps Adriaanse zich hierin verdiept en een samenvatting van deze voorstellen gemaakt. Daar waar de eerste serie wijzigingsvoorstellen op sommige punten nog wat controversieel waren, houdt deze tweede serie vooral een vereenvoudiging van de regelgeving in en op
sommige punten een versoepeling van de regels. Zo is (onder andere) het voorstel dat gemeenteleden meer vrijheid krijgen om zich aan te sluiten bij een (wijk)gemeente van hun voorkeur en wordt het minimale aantal ambtsdragers van een Kerkenraad verlaagd naar 7. De Kerkenraad heeft dan ook aan de classis doorgegeven dat zij geen bezwaren heeft tegen de invoering van de nieuwe voorstellen.
Vanuit het moderamen is onder andere nog meegedeeld dat er gesprekken plaats zullen vinden
met een kandidaat cantor, waarbij er ook een afvaardiging van de cantorij aanwezig zal zijn. In
de tussentijd zal Ben Veldkamp de cantorij begeleiden in de voorbereidingen voor ‘Allerzielen’.
Rik Rook
COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
27 augustus
€ 141,30
03 september
€ 199,12
€ 160,00
10 september
€ 163.85
17 september
€ 128.11

Eardrop: wilt u een doof kind laten horen
Tear
Collecte gedachtenisdienst
Edukans
Amnesty

Collectedoelen
1 oktober
Liliane Fonds
Open de wereld voor een kind met een handicap
De missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een
wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika maakt het Liliane Fonds kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Het werk van het
Fonds concentreert zich in 30 landen. In elk van deze
landen hebben ze een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een
handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden
steun het dringendst nodig is.
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Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel.
Ze vertrouwen SPO's veel toe. Deze hebben een grote verantwoordelijkheid. Daarom moeten
ze aan strenge eisen voldoen. Voordat een partnerschap wordt aangegaan, wordt de organisatie uitvoerig doorgelicht en beoordeeld.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL08 RABO 0303 0800 00 t.n.v. Stichting Liliane Fonds.
8 oktober
Kledingactie Te Wierik
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar een
kledingactie. Dit gebeurt in samenwerking met de familie Te Wierik in Lochem. Zij beschikken
over verschillende contacten in Polen, Roemenië en Oekraïne. Dit betreft ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen. De familie Te Wierik gaat zelf naar de adressen toe om te zorgen voor een goede aflevering. Zij werken samen met de Stichting ‘Zending
over grenzen’ te Almere. Deze stichting werkt samen met partners in Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Albanië, dus alle spullen krijgen een goede bestemming. Indien u tussendoor kleding of ander textiel 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 NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie PGE o.v.v.
Kledingactie.
15 oktober Kerk in Actie Werelddiakonaat
Voorbeeld: Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid Soedan.
In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en armoede, ze moeten met hun gezin overleven in
een uitzichtloze situatie. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel.
Om hun inkomen te vergroten krijgen de meest kwetsbare vrouwen
trainingen van de landbouworganisatie ERP, partner van Kerk in Actie.
Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad. Dit jaar traint ERP bovendien
100 vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen een eigen
bijenkorf en leren hoe ze honing kunnen verwerken. Doel van het ERP
is dat de vrouwen hun armoede met 80% kunnen terugdringen door het
verkopen van de oogst en de honing.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 o.v.v.
Kerk in Actie o.v.v. Zaaizaad en bijen.
22 oktober Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Projecten algemeen
Kerk in Actie financiert projecten in binnen- en buitenland. In het binnenland worden bijvoorbeeld projecten onder Missionair Werk en Kerkgroei gesteund en elk jaar een landelijke diaconale dag georganiseerd. (Dit jaar op 11 november, zie elders in dit blad).
De collecten voor de binnenlandse projecten brengen vaak minder op dan nodig is, omdat ze
minder spectaculair lijken. Daarom deze week een collecte voor het binnenlands diaconaat algemeen, om ‘de gaten te vullen’.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
binnenlands diaconaat.
29 oktober Kerk in Actie Najaarszending
Theologie studeren in Hong Kong
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong, China, volgen ruim 560 studenten een
opleiding to theologiedocent of predikant. Ook leken worden door het seminarie toegerust.
Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar
Hong Kong om les te geven aan het seminarie.
De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja,
Myanmar, Laos en Indonesië. Veel van hen zijn al gemeentepredikant of theologiedocent en
willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren blijf de opleiding betaalbaar en
hoeven ze niet naar het westen. Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie en andere zendingspartners van Kerk in Actie.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
najaarszending.
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Kerst rugtasactie Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die zich richt op vluchtelingen en asielzoekers
in Nederland. Stichting Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te
bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. God houdt van alle kinderen, ongeacht waar zij wonen of vandaan komen. Deze liefde wil de Stichting doorgeven.
Maak een asielzoekerskind blij met kerst! Een asielzoekerskind in Nederland leeft in moeilijke
omstandigheden.
De angst voor de oorlog is vervangen door onzekerheid voor de toekomst. Het leven in het
asielzoekerscentrum (azc) is niet gemakkelijk. Vlak voor de Kerst zullen kinderen op minimaal
14 azc’s in Nederland een rugtasje ontvangen met speelgoed en schrijfwaren. Stichting Gave
en Stichting De Samaritaan (bekend van schoenendoosactie) organiseren deze rugtasactie.
De Diaconie in Eefde wil graag meedoen met deze Kerst rugtasactie.
De rugtasjes worden gesplitst in jongens- en meisjestasjes, in verschillende leeftijdscategorieen, jongens 3-7jr, meisjes 3-7 jr., jongens 8-12jr. en meisjes 8-12jr. De bedoeling is dat deelnemers de tasjes vullen met speelgoed, schrijfwaren, zoals een autootje, popje, kleurboek en potloden. Bij de rugtasjes bevindt zich informatie over het vullen.
Wilt u meedoen met de kerstactie? Zondag 1 oktober en zondag 8 oktober worden de rugtasjes na de kerkdienst uitgedeeld en de rugtasjes mogen 15 oktober en 22 oktober ingeleverd
worden in de kerk of bij Toos of Eelke. Vindt u het teveel om alleen een rugtasje te vullen, dan
kunt u dit ook doen met familie of buren. Komt u niet in de kerk, maar wilt u wel meedoen, dan
kunt u contact opnemen met ons.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL85 INGB 0006 9900 56. T.n.v Stichting Gave.
De Diaconie is vroeg met deze kerstactie vanwege de gedachtenisdienst op 29 oktober a.s. en
de Dankdagdienst op 5 november a.s.
Van harte aanbevolen!
Toos van ’t Veld (e-mail: toosenhans2@hotmail.com, tel: 0575-540394)
Eelke Meijer(e-mail: eelkehinkmeijer@ziggo.nl, tel: 0575-846638)

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
Van het College van Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
1 oktober:
Kerk en Israël
Verbondenheid concreet maken
De kerk is ‘geworteld in het Joodse geloof’. In haar kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de
verbondenheid met het Joodse geloof het hart van ons geloof raakt. Als Kerk geven we in vieren, dienen en leren gestalte aan de liefde voor het volk Israël, bezinnen we ons op de relatie
van de Kerk met Israël en bidden we voor het Joodse volk. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met
en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via
de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.
8 oktober:
Kerkelijk Quotum
15 oktober: Beeld en geluid
22 oktober: Plaatselijk Kerkenwerk
29 oktober: Kerk in Actie
Theologie studeren via internet
COLLECTE KERK IN ACTIE (HERVORMINGSDAG)
Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open
Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een
doctoraalstudie theologie.
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Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des
Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele
land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het
christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een
kleine maar groeiende minderheid zijn.
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
Nieuws van uw Kerkrentmeesters.
De bijdrage kerkbalans 2017 ligt op koers. Velen van u maken hun toezegging waar.
Namens uw kerk onze hartelijke dank. Twee derde van het toegezegde bedrag is binnen,
hier zijn we blij mee. Bij controle blijkt dat enkele er leden zijn die hun toezegging voor 2017,
waarvan ze aangegeven hebben om deze over te maken voor september nog niet hebben
gedaan, graag even nakijken en alsnog overmaken s.v.p.
Er waren wat opstartproblemen mede veroorzaakt door het feit dan we nu in 10 termijnen innen
en niet meer in twaalf. Nu is voor een ieder zichtbaar dat uw bijdrage in het juiste jaar wordt
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 uw kerkgemeenschap in Eefde. Sommige leden denken nog steeds dat er
kerkbelasting via de overheid geïnd wordt. Dit is allang niet meer het geval, uw bijdrage is het
enige wat er binnen komt.
Uitzendingen voor de mensen thuis.
Er wordt elke zondag morgen vanuit uw kerk aan de Schurinklaan een eredienst uit gezonden
Deze dienst kunt u thuis of in Het Spijk direct meevieren. 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.
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.
Evert Brouwer, namens uw Kerkrentmeesters

TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Om wie je lief is te gedenken
De Taakgroep Pastoraat biedt in de aanloop naar de gedachtenisdienst van overleden gemeenteleden (op 29 oktober) de gelegenheid om een lichtje aan te steken en daarmee iemand die je
lief is te gedenken. Dat kan op: vrijdagavond 27 oktober van 19.00 – 19.45 uur in de Ontmoetingskerk.
Voor wie is in deze inloop bedoeld?
Voor iedereen in onze gemeente en ons dorp natuurlijk.
Ieder, kerkelijk of niet-kerkelijk, gelovig of helemaal niet gelovig, die de behoefte heeft aan een
ritueel, hoe eenvoudig van vorm ook, is van harte welkom.
Onze kerk wil deze avond een plaats zijn om even stil te staan bij een geliefde, te mijmeren, en
te gedenken.
Ieder kan aan de inloop een eigen invulling geven: even zitten, rondlopen en desgewenst even
praten met eén van de leden van de Taakgroep.
Namens de Taakgroep Pastoraat: Ko van Raamsdonk, Marijke Fomenko en ds. Arie Broekhuis
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Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Bij dit kerkblad treft u de gele brochure aan met diverse mogelijkheden tot ontmoeting en inspiratie.
Ik hoop dat u iets van uw gading vindt en vanzelfsprekend kunt u deelnemen aan activiteiten in
de andere dorpen.
Op dinsdag 3 oktober gaan we als Leeskring Inspirerend Geloven beginnen aan een nieuw
boek. Wim Dekker schreef een boek over Bonhoeffer die na meer dan een halve eeuw ons nog
veel te zeggen heeft. Een mooie gelegenheid om in te stappen.
Op de kerkbrief zullen de onderdelen in herinnering gebracht worden.
Ds. Arie Broekhuis
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 we samenwerken.
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 combinatie met een gezamenlijke broodmaaltijd, u een bijzondere middag kunnen bieden.
U bent van harte welkom op 3 november, aanvang 15.00 uur. Plaats: Ontmoetingskerk Eefde.
Opgeven bij Tjerie Kale-de Vries, tel.0575-511819, of g.kale@versatel.nl
DIVERSE BERICHTEN

Verjaardagsfonds
Overzicht vanaf 1 april 2017 tot 1 september 2017
Vanaf 1 april heb ik 26 zakjes ontvangen, totaal 289,95.
Onkosten: plakstiften en porto € 108,23.
Het geld komt ten goede aan:
1
/3 deel is bestemd voor de Interkerkelijke Stichting Bijzondere
Noden ISBN, die hulp biedt aan mensen die door omstandigheden in financiële moeilijkheden zijn geraakt.
Het andere, 2/3 deel is bestemd voor:
 Oikocredit. Deze oecumenische ontwikkelingscoöperatie is
een initiatief van de Wereldraad van Kerken. Oikocredit slaat
bruggen tussen arm en rijk door een relatief klein bedrag beschikbaar te stellen aan kansarmen om zelf iets te gaan ondernemen. Het gaat niet om giften, maar het gaat om leningen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot
ontwikkeling en onafhankelijkheid dan giften.
 Het bloemenfonds, zie hieronder.
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Bloemenfonds (voor gemeenteleden)
Overzicht van het Bloemenfonds van 1 april 2017 tot 1 september 2017
Contant heb ik ontvangen aan giften € 10,00.
Ontvangen aan collectemunten € 10,00
Betaald aan attenties € 290,81
We zijn erg blij met uw gift voor het Bloemenfonds.
Want als je ziek bent of als er iets te gedenken valt, en er komt bezoek namens de kerk, is het
toch geweldig dat je ook een attentie ontvangt. Gewoon een heerlijke gedachte dat ook daar
iemand aan je denkt.
Wat wordt er betaald uit het Bloemenfonds?
 Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80
jaar en ouder.
 Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht
in het ziekenhuis.
 Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren
hebben.
 Attenties bij geboorte.
 Onvoorziene uitgaven.
Dit is maar een greep uit de doelen van het Bloemenfonds voor leden.
Het Bloemenfonds wil, indien mogelijk, zonder tussenkomst van kerkelijk en
diaconaal geld, voorzien in eigen behoefte. Daar heeft het uw steun bij nodig.
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk
(ook collectemunten zijn welkom).
Heeft u nog vragen of is de naam / het adres op de brief niet juist, neem dan contact op met
Riet van Bosheide, tel. 0575-540296.
Riet van Bosheide

Oplossing raadsel uit ’t vorige Kerkvenster
De tekens staan voor de volgende religies/levensbeschouwingen.
Horizontaal van linksboven naar rechtsonder:
Christendom
(kruis)
Islam
(maan/ster)
Sikhisme
(khanda)

Jodendom
(Davidster)
Vredesbeweging
Boeddhisme en
Hindoeisme
(lotusbloem)

Hindoeïsme
(Ohm-teken)
Taoïsme
(yin en yang)
?

Wie weet waar het laatste teken voor staat? Dat hebben wij niet
kunnen vinden.
Graag een berichtje naar de redactie: kerkvenster.eefde@gmail.com.
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foto’s Toos van ‘t Veld

De kerktuin

Wat hebben we een mooie kerktuin gehad deze zomer. De uitbundig bloeiende wilde bloemen
in het grasveld, waarvan een afbeelding prijkte op de voorkant van het vorige Kerkvenster. Om
heerlijk van te genieten, zittend op het bankje van Ab Aalderink. Maar ook de borders rondom
en de plantenhoek links aan de voorkant. Hebt u gezien hoe mooi de passievrucht naast de
kerkdeur tegen de muur van de toren klimt en heeft gebloeid? Er zaten /zitten zelfs vruchten
aan. Dat gaat allemaal niet vanzelf, de Werkgroep Kerktuin heeft er veel aandacht en vele uren
aan besteed en in het begin, toen er nog geen buitenkraan was, is in de droge periode vlak na
de aanplant met vele liters water gesjouwd. We mogen blij zijn met een goed ontwerp en een
aantal vlijtige en trouwe tuinwerkers, die daarom nu eens even in het zonnetje gezet worden:
dank aan Trudy Aalderink, Piet van den Berg, Henny Gotink, Toos van ’t Veld, Dinie Wagenvoort en Dirkje van Zeijts.
Maps Adriaanse

Nieuws uit de Wereldwinkel
Na de feestelijke heropening van de vernieuwde winkel
op 19 augustus krijgen we nog steeds complimenten
van klanten die voor het eerst binnenkomen. Ook de
nieuwe producten lijken aan te slaan, nu ze overzichtelijker en ruimtelijker worden gepresenteerd. De gehaakte Mamita Alice poppetjes uit Peru zijn een schot in de
roos en de nieuwe smaken en verpakkingen van Tony’s
chocolade gaan grif van de hand. Vol goede moed
gaan we verder.
Eind oktober begint de wintertijd. Denkt u ter voorbereiding alvast aan nieuwe sfeerverlichting: we hebben veel varianten op houders van waxinelichtjes en kaarsen, zoals de nieuwe metalen halve manen in zilver- en goudkleur.
Vanaf 17 oktober komen er weer kopjes en schotels en mokken met de vrolijke haantjes en nu
ook met bamboe erop. Leeg of gevuld met lekkers vormen ze een perfect cadeautje.
Wilt u de was minder milieubelastend maken? Denk dan eens aan de wasmiddelen van Seepje.
Het uitgebreide verhaal over deze alternatieve producten krijgt u erbij.
In de septembermaand kunt u nog met forse korting drie van de nieuwe theesmaken uitproberen: wees er snel bij, want in oktober komt er een nieuw kassakoopje.
U bent als altijd van harte welkom aan de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag
van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662.
Wereldwinkel, dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland.
Uit het boekje 95 speldenprikken:
Van dingen die uit LIEFDE niet gedaan worden, hoor je niets.
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ACTIVITEITEN

Koffieconcert
Op 8 oktober gaat de nieuwe jaargang van de serie koffieconcerten weer van start. ’T spul geet
weer lös! En de organisatie houdt zich aan de gevestigde traditie: Het spits wordt opnieuw afgebeten door het mannenkoor IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap. Ook voor hen betekent dit
de opening van het nieuwe seizoen. Het uit ca 48 leden bestaande koor wordt op de vleugel
ondersteund door de vaste begeleidster Maps Adriaanse. Het programma vermeldt 8 liederen
waaronder “Spirit of the living God”, “Steal away en Prѐs du fleuve”. Tussen de liederen in kunnen concertgangers tot 2 keer toe luisteren naar een muzikaal intermezzo van Maps Adriaanse.
Zoals gebruikelijk staat de koffie klaar om kwart over elf, waarna het concert op 8 oktober om
half twaalf begint. Denk om de collecte bij de uitgang! . Vermeldenswaard is tenslotte nog het
feit dat het koor nog steeds met groot succes uitvoeringen geeft van het oratorium De Schepping. De eerstvolgende keer gebeurt dat op 25 maart ’s ochtends om 10 uur in de Johanneskerk in Diepenheim.
Dan kijken we ook nog even naar een deel van het verdere seizoen.
Op 10 december zingt de opvallend goede cantorij De Regenboog uit Nijverdal met onze oudorganist Rien Hoekjen. Op 14 januari ontvangen we het duo Kobalt met de sopraan Anna Maria
Roos en pianist Roland Veenstra, die nog niet eerder in de kerk te horen waren.
Een plezierig concert op 8 oktober.
Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée

Uit het boekje 95 speldenprikken:
Leiderschap ontstaat vanzelf
wanneer er genoeg mensen zijn
die nergens voor verantwoordelijk willen zijn
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Op 13 januari 1917 bestond Canticum 100 jaar. Dit hebben
we in januari met de leden al gevierd met een muzikale
theatervoorstelling in de kerk in Hall en met leden en oudleden tijdens een gezellige receptie/reünie op 27 augustus
in de tuin van de Keihave van Dick en Hermien ten Have.
Er is een jubileumboekje uitgegeven, waarin de geschiedenis van Canticum met feiten, foto’s en anekdotes beschreven is.
Als hoogtepunt van dit jubileumjaar geeft Canticum op
1 oktober een groot concert in de Protestantse kerk in
Gorssel. Canticum, dat met versterking van projectleden
met ruim 50 zangers op het podium staat, wordt weer geleid door dirigent Paulien Roos.
Het programma bestaat uit werken van Telemann, Bach,
Mendelssohn en Mozart.
Sopraan Ivette van Laar, alt Minou Tuijp, tenor Marcel van
Os en bas Jaap Roos nemen de solopartijen voor hun rekening in de Missa Brevis van Mozart
en bij enkele andere werken.
Het Projectorkest Twente begeleidt veel van die werken en verzorgt twee intermezzi met een
deel uit de Water Music van Händel en een Menuet van Schubert.
Het concert begint om 15.00 uur.
Entree €12,- tot 18 jaar is de toegang gratis.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de leden en ’s middags aan de kerk

Mogen wij ons voorstellen: Het Groot Klassiek koor.
Het gloednieuwe Nederlands Klassieke koor! Unieke concerten in Nederlandse Kathedralen en
concertgebouwen!
De concerten zijn in samenwerking met beroemde musici als Wibi Soerjadi, The Dutch Orchestra etc. Het concept in een notendop: Start is in januari 2018 o.l.v. de Nederlandse dirigent
Martin Zonnenberg
Koorleden studeren in 4 repetities een prachtig klassiek repertoire in o.l.v. professionele dirigenten, waarna er een generale repetitie volgt met alle provincies samen.
In iedere provincie van Nederland zit een afdeling van het Groot Klassiek Koor.
We zingen uit de top 50 van de beroemdste koorwerken; zomaar een greep:
Cam. Saint-Saëns: Tollite Hostias, W.A. Mozart: Laudate Dominum, K. Jenkins: Ave Verum,
Gabr. Fauré: Cantique de Jean Racine, Antonio Vivaldi: Gloria in D etc.
We worden begeleid door de beste pianisten van Nederland, al dan niet afgewisseld met beroemde orkesten en solisten. O.a. Marjo van Someren, sopraan; Maria den Hertog, alt/mezzo;
Marjolein de Wit, fluit; Evelyn Heuvelmans, hobo; Pascal van de Velde, trompet en The Dutch
Orchestra
De koorleden kunnen meezingen met 8 tot 12 spetterende concerten in 2018 en 2019!
Locaties waar we in 2018 gaan zingen: Apeldoorn, Eindhoven, Bolsward en De Doelen in Rotterdam.
Voor dit project zoeken we zangers en zangeressen, die ervaring hebben met het zingen van
klassieke koorwerken.
De contributie voor dit project bedraagt € 100, Meer informatie kunt u vinden op www.klassiekkoor.nl of stuur een mail naar
info@klassiekkoor.nl
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BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke kerk
Bron: woord&weg en website Kerk in Actie
Landelijke Diaconale Dag
Samen geloof, hoop en liefde delen op zaterdag 11 november van 10.00 - 16.00 uur in het
Beatrixtheater, Utrecht.
De Landelijk Diaconale Dag is al 122 jaar een begrip. Het is de dag waarop diakenen, diaconale
medewerkers, ZWO-leden, vrijwilligers en predikanten uit het hele land bij elkaar komen en inspiratie opdoen om geloven in delen in de praktijk handen en voeten te geven.
Een jaarlijks hoogtepunt met meer dan duizend bezoekers.
Wat kunt u verwachten?
Inspiratie opdoen door lezingen en workshops, anderen ontmoeten en ervaringen delen, bijgepraat worden over ontwikkelingen op het gebied van armoede, vluchtelingen, zorg, duurzaamheid en werelddiaconaat. Nieuwe ideeën opdoen, over goede initiatieven horen, informatiemateriaal vergaren, maar ook samen zingen en vieren. Zie de flyer op het prikbord.
Kosten € 32,50, bij opgave vóór 16 oktober € 30,00.
Opgave via www.kerkinactie.nl/ldd2017 of via tel. 030-8801880.
Jongerenmaatje
De gemeente Lochem heeft al een project SchuldHulpMaatje. Nu heeft SchuldHulpMaatje specifiek voor
jongeren een online mogelijkheid gelanceerd:
www.moneyfit.nl Doel hiervan is jongeren te leren hoe
om te gaan met geld. Leeftijdgenoten van 16-26 jaar
geven tips via de website, bijvoorbeeld over geld verdienen, studeren, wonen, werken en geld besparen.
Ook is het mogelijk om via WhatsApp of e-mail hulp te
vragen van een gespecialiseerd jongerenmaatje hoe
schulden te voorkomen of op te lossen.
Op zoek naar rust?
Mensen die op adem moeten komen kunnen terecht in Logeerhuis De Pastorie in Schaarsbergen, bij Arnhem. De protestantse gemeente Schaarsbergen wil mensen een plek bieden om op
verhaal te komen. Een team van gastvrouwen biedt, indien nodig en gewenst, een luisterend
oor en ondersteuning. Op de zolder van de predikantswoning zijn twee tweepersoonskamers,
een woonkeuken, badkamer, toilet en zitgedeelte.
Logeerhuisdepastorie.nl
“Geloven zou moeilijker zijn als ik niet kerks was”
aldus Stephan Sanders, columnist, essayist, acteur en presentator.
“We maken ons altijd wel schuldig aan iets. In de
kerk wordt voorbij schuld gedacht. Daar gaat het
ook over vergeving. … Na vergeving kun je verder, ondanks alle fouten die je ongetwijfeld opnieuw zult maken. Vergeving kan een bijdrage
van de kerk zijn aan een samenleving waarin we
vaak niet verder komen dan schuldigen aanwijzen. Het sluit mooi aan op twijfel. Ooit was de
kerk hofleverancier van stelligheden. Nu belicht
diezelfde kerk als een van de weinigen in deze pertinente wereld de twijfel, steeds opnieuw. In
de toekomst is er behoefte aan twijfel en aarzeling, aan alles wat neigt naar hoop. Kerken kunnen daarin voorzien met een bezield geloof dat niet langer wordt afgedwongen.”
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Joodse lezingen

Synagoge Aalten, Stationsstraat 7
Donderdag 12 oktober 2017, 20.00 uur
Ds. Frans Ort uit Dieren
OVER JIDDISCHE MUZIEK
De Commissie Kerk en Israël Aalten Bredevoort nodigt u hierbij uit voor een avond met een
boeiend verhaal en geweldige muziek.
De reis van het Liedje (het verhaal van de Jiddische/Klezmer muziek)
Volksmuziek wordt weleens gezien als het stiefkindje van Grote Muziek, maar dat is ten onrechte. In de liederen en de muziek van gewone mensen klopt een hart. In zijn verhaal: De reis van
het liedje neemt ds. Frans Ort ons mee op reis door de Jiddische volksmuziek. Centraal staan
de vele facetten van de Jiddische muziek, tegelijkertijd vertelt hij de geschiedenis van het
Joodse volk in Europa en beluisteren we deze prachtige muziek.
Over Jiddische liederen.
De Jiddische liederen vinden hun oorsprong in de middeleeuwen. Zij werden oorspronkelijk geschreven in een Judeo-Duits dialect vermengd met Hebreeuwse en Aramese elementen. In de
loop der eeuwen heeft het Jiddisch zich ontwikkeld tot een zelfstandige taal, die vóór de tweede
wereldoorlog door elf miljoen Joden werd gesproken. Deze liederen waren het die de Joden
hielpen de eeuwenlange vernederingen en vervolgingen te doorstaan. Naast religieuze liederen
zijn er liedjes over alle aspecten van het vaak zeer kommervolle dagelijkse bestaan van de
Oost-Europese joden. Men zong over geboorte, school, eten of juist het gebrek daaraan, liefde
en huwelijk, beroepen, ondeugende activiteiten en erger, dood en nog zoveel meer wat de
mensen van toen bezig hield. En altijd is er in tekst en muziek de mengeling van vreugde en
verdriet; de melodie ondersteunt de stemming van de tekst en kan ineens overgaan van schijnbaar vrolijk naar diep melancholisch.

Agenda
Dinsdag 3 oktober, 14.00 uur, Leeskring over het boek ‘Tegendraads en bij de tijd’,
we lezen Hoofdstuk 1 en 2 uit het boek ‘Tegendraads en bij de tijd’, van Wim Dekker.
Plaats: Rie Roebers-Zwiers, Spoorhof 12.
Dinsdag 3 oktober, 16.30 uur, Kantoor van de kerk- Instructie voor ambtsdragers.
Leiden van een nood-dienst bij verhindering predikant.
Woensdag 4 oktober, 10.30 uur, Moderamen van de kerkenraad, Goedhartkamer.
Woensdag 11 oktober, 10.00 uur, Leerhuis, we lezen Johannes 15, Goedhartkamer,
o.l.v. ds. Arie Broekhuis.
Woensdag 11 oktober , 19.30 uur, Kerkenraad, Goedhartkamer.
Vrijdagavond 27 oktober, 19.00 -19.45 uur, Kerkzaal en hal.
Inloop gedachtenis overledenen Taakgroep pastoraat.
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Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 17 oktober 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 19 oktober om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink

Belangrijke data voor Kerkvenster
inleverdatum
vergaderdatum
niet datum
17 oktober
Donderdag
19eenvoudige
oktober
26 te
oktober
Dinsdag
Wij hanteren
voor plaatsing
een paar
regels. Donderdag
Deze zijn op
vragen
Dinsdag
21
november
Donderdag
23
november
Donderdag
30
november
bij de redactie.
Dinsdag 12 december
Donderdag 14 december
Donderdag 21 december
Dinsdag 16 januari 2018
Donderdag 18 januari 2018
Donderdag 25 januari 2018

Muziek met herinneringen
Bepaalde muziek
Met speciale herinneringen
Het ene lied van vakantie
En de ander met vrienden of familie
Als ik die muziek luister
Kom ik tot rust
Denk ik aan al die mooie momenten
Even geen zorgen maken
Die muziek
Sleurt me er door heen
Als het even tegen zit
Ik kan niet zonder
Muziek met herinneringen
Die wil je nooit vergeten
Op het ene lied helemaal los gaan
En de ander lekker rustig
Muziek, de beste uitlaatklep
En de beste inspiratie
Wat zou ik zonder moeten?
Esmee
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