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KERKVENSTER oktober 2018 

Doei Israël 
Ere wie ere toekomt. Het is door de websi-
te Liberaal Christendom prima getimed of 
wel het momentum is goed gekozen om 
op weg naar Israëlzondag op 7 oktober 
een knuppel in het theologische en kerke-
lijke hoenderhok te gooien.  
Onlangs is er enige opschudding ontstaan 
in onze landelijke kerk en in de pers van-
wege het pleidooi van ds. Jan Offringa, 
Wijk bij Duurstede, om het kerkorde Artikel 
I.7 te schrappen. 
 De tekst van het gewraakte kerkorde-
artikel luidt: De kerk is geroepen gestalte 
te geven aan haar onopgeefbare verbon-
denheid met het volk Israël. Als Christus-
belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij 
het gesprek met Israël inzake het verstaan 
van de Heilige Schrift, in het bijzonder be-
treffende de komst van het Koninkrijk van 
God. 
Trouw berichtte hierover op vrijdag 14 
september jl. 
Onder de uitdagende titel De kerk kan 
prima zonder Israëltheologie betoogt  
ds. Offringa dat de zinsnede over de on-
opgeefbare band met Israël alleen maar 
aanleiding geeft tot veel misverstanden en 
daarom beter kan verdwijnen uit de 
grondwet van onze kerk. 
Offringa wil verder gaan dan louter een 
verwijdering van een paar woorden en 
zinnen. Hij wil sowieso aan Israël geen 
aparte plek meer toekennen in de christe-
lijke theologie.  
Hij is beducht voor een ‘verjoodsing’ van 
het christendom en is van mening dat er 
tussen Jodendom en Christendom geen 
onderlinge afhankelijkheid bestaat. Jezus 
staat echt aan de wieg van een ander ge-
loof dan de joodse traditie waarin hij gepokt 
en gemazeld was.  
Offringa die zich in zijn artikel als liberaal 
theoloog opwerpt keert zich tegen tenden-
sen onder theologen en predikanten die 
spreken van de Thora als het hart van het 
OT en als de kern van Jezus’ leer en leven.  
Met Jezus is een nieuwe beweging be-
gonnen, weliswaar met lijntjes naar de 
joodse traditie, maar de verschillen en 
breuken zijn daarbij van wezenlijker bete-
kenis. 
Kroongetuige is natuurlijk Paulus die is 
stukgelopen op de Thora en nu Jezus 
Christus belijdt als dé weg tot een leven in 

verbondenheid met God en de mede-
mens. 
Aldus Offringa, wiens artikel op de website 
van Liberaal christendom nader is te le-
zen. 
Wat zullen wij van deze dingen zeggen? 
Offringa heeft een punt als hij schrijft dat 
de term Israël binnen de kerk grote mis-
verstanden oproept. Wat verstaan we  
eronder? Ik merk zelf geregeld dat bij bijv. 
Israëlzondag nogal eens gedacht wordt 
aan een soort adhesie van kerkelijke zijde 
van de heilloze politiek van de huidige 
staat Israël. Misschien moeten we maar 
niet meer van Israëlzondag spreken, maar 
van Zondag van het jodendom.  
Onderlinge afhankelijkheid?  
Nee, die is er natuurlijk niet. Joden hebben 
geen enkele aanleiding verbinding te gaan 
zoeken met christenen vanuit hun traditie 
gezien, omdat in hun ogen de vervulling 
van de beloften van het Messiaanse Rijk 
nog uitstaat.  
Voor ons christenen is die afhankelijkheid 
er wel degelijk.  
Christenen geloven dat er voor hen als 
niet-joden een nieuw begin is gemaakt in 
Christus.  
Jezus heeft als jood geleefd en is als een 
jood gestorven die ten einde toe de Thora 
wilde doen. Hij wilde niet anders dan leven 
volgens de aanwijzingen (dat is de eigen-
lijke betekenis van Thora- niet ‘wet’) van 
God die tot humaniteit, menselijke waar-
digheid, en het goede samenleven leiden.  
Wij hoeven niet meer de Thora te gaan 
doen, dat vragen joden trouwens helemaal 
niet van ons, heidenen=niet-joden die wij 
zijn, zoals wij in het NT aangeduid worden. 
In Jezus is, alweer volgens christenen, de 
Thora voorbeeldig gedaan en op zo’n wij-
ze dat wij als niet-joden zijn manier van le-
ven als leidraad willen nemen en daarvan 
telkens willen horen. Met de geest die van 
Jezus is uitgegaan en waar we deel aan 
krijgen in gebed (‘Kom Schepper, Geest’) 
komt de Thora indirect mee en daarmee 
heel de joodse traditie van woord en daad 
die Jezus lief is. 
Wat heeft het Jodendom mij gebracht? 
Persoonlijk heeft de kennismaking met de 
joodse traditie en het inzicht dat Jezus een 
jood is en niet de stichter van het christen-
dom mijn christenzijn enorm veranderd. 



 4 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                           OKTOBER 2018 
 

Bij Jezus en bij Paulus klinkt door dat ge-
loven een manier van leven en handelen 
is. Ons geloven bestaat in het antwoord 
geven op de uitnodiging van God, in de 
gestalte van mensenwoorden, om mee te 
werken in zijn zorg voor de schepping en 
de toekomst van deze aarde. In de ver-
wachting dat Gods Rijk van vrede en recht 
komen zal. 
Nee, een loofhut in de kerk bouwen moe-
ten we maar niet doen.  

Spreken over de joods-christelijke traditie 
is een onbedoeld inpalmen van de joodse 
traditie in de christelijke theologie. Ook 
maar niet doen. 
Laten we wel de bronnen onderzoeken, 
waaruit Jezus heeft geput om zijn weg te 
gaan en die wij in zijn Geest met vallen en 
opstaan willen volgen.  
 

ds. A. Broekhuis

 

 

datum en tijd 
7 oktober 2018 
10.00 uur 

14 oktober 2018 
10.00 uur 

21 oktober 2018 
10.00 uur 

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

bijzonderheden Israëlzondag Werelddiaconaat 
avondmaal  
zittende vorm 

kleur groen groen groen 

diaconale  
collecte 

Liliane Fonds 
Werelddiakonaat /  
Wereldvoedseldag 

ISBN 

2e collecte Kerk en Israël  Kerkelijk Quotum Beeld en Geluid 

auto  
ophaaldienst 

E. van Zeijts  
Tel. 473336 

A. Aalderink 
Tel. 514151  

H.J. Zoerink 
06-53143179 / 511989  

 
 

datum en tijd 
28 oktober 2018 
10.00 uur 

  

voorganger 
ds. H van Boggelen, 
Deventer 

  

bijzonderheden    

kleur groen   

diaconale  
collecte 

PAX kinderhulp Polen-
Borculo 

  

2e collecte 
KerkinActie:  
de kerk als goede buur  

  

auto  
ophaaldienst 

W. Volkers 
Tel. 512610 

  

 
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 kerk-
dienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster? 
 

 

https://deref-mail.com/mail/client/w_bmBOU9iZo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fkerkdienstgemist.nl%2Feefde
https://deref-mail.com/mail/client/00CwMgAdkEQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ontmoetingskerk-eefde.nl%2F
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Dienst in Het Spijk  
Maandag 1 oktober ds. R. Heins  
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we geza-
menlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij 
iedereen welkom is. 

 
De Lunette Coehoornsingel 3 
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop, elke vrijdag mogelijkheid om samen koffie te drinken. 
Geen gegevens ontvangen 

 
Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
Zaterdag 06 oktober    ds. Bargerbos 
Zaterdag 20 oktober    mw. R. Rijk 

 
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 04 oktober 2018  ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
donderdag 11 oktober 2018  Leger des Heils 
donderdag 18 oktober 2018  ds. S. Sluis  
donderdag 25 oktober 2018  ds. G.W. v.d. Brug 
 
 
 

Bij de diensten 
Zondag 7 oktober is een dienst, waar van alles samenkomt. Allereerst nemen we afscheid 
van Ben Veldkamp als organist. Ben Veldkamp blijft bij ons gemeentelid, maar zal dus voort-
aan op een andere plaats in de kerkzaal te vinden zijn bij de diensten. 
Het was fijn dat hij enkele jaren geleden aanvullende diensten wilde verrichten naast Wim 
van Helden als vaste organist en naderhand Broer de Boer. Als interim-cantor heeft hij de 
Cantorij geleid na het terugtreden van Wim van Helden als cantor en voór de komst van Nico 
Jansen. Zo was er continuïteit gewaarborgd. 
Ben heeft de schatten uit de kerkmuziek willen delen met ons in zijn orgelspel en bij heel be-
kende liederen kwam het erop aan de melodie goed te blijven volgen tijdens de verrassende 
zettingen die dan door hem gebruikt werden. 
Voorts is er aandacht in en na de dienst voor het ingezette traject van samenwerking van de 
PG Gorssel/Epse en PG Eefde. Het motto: De kerk als plaats van ontmoeting en inspiratie. 
En die kerk, dat zijn wij zelf met elkaar.  
In de drie kerken van Gorssel, Epse en Eefde zingen we in elk geval een gezamenlijk lied en 
volgen we dezelfde lezingen. Deze zondag is het evangelie (hoofdlezing) Marcus 10:1-16, 
waarin het niet direct gaat over scheiden als wel over trouw aan elkaar. 
En alsof het nog niet genoeg is: het is de zondag waarin de landelijke kerk ons vraagt stil 
staan bij de betekenis van Israël voor het leven van de gemeente. Zie mijn hoofdartikel. 
 
Zondag 14 oktober is het zondag Werelddiaconaat en ditmaal is er aandacht voor de visserij 
in Nepal. Dat thema laat zich goed verbinden met de Wereldvoedseldag op dinsdag 16 okto-
ber. Boeken en programma’s over eten zijn er in overvloed.  
Wat valt er in de kerk over voedsel te zeggen? Welke keuzes maken we daarin? Wat laten 
we daarin het zwaarst wegen? 
We lezen Marcus 10:17-31, de rijke jongeman op zoek naar het eeuwigheidsleven. 
 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Zondag 21 oktober is een dienst van Schrift en Tafel. We lezen Marcus 10:32-45, waarin 
twee leerlingen vragen om een plaats te ontvangen in alle vreugde en gezeten naast Jezus 
in alle glorie. Jezus ontvouwt een ander perspectief, waarbij het erom gaat dat de leerlingen 
beseffen dat zijn glorie wel komt, maar langs de vreemde en weerbarstige weg van het die-
naar zijn. Dan vindt een mens pas zijn leven. Een lezing die prachtig past bij het Avondmaal, 
waarin we vieren dat de gebrokenheid juist geen verlies blijkt, maar juist het geheim van ons 
leven openbaart. 

ds. Arie Broekhuis 
 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
07 oktober Annie de Boer, Rikie Poelert, Bea Vrouwerff 
14 oktober Annie Wichers, Bolina Aalderink, Tinie Dijkman 
21 oktober Hans en Toos van t Veld 

Ymte Groeneveld  en Gerrie Bieleman 
28 oktober Homme Krol, Gerrie Diepenveen, Greet Tollenaar 

 
I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn. 

 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 Denk aan het volgende: 
 -lampen uit in de kerk en vitrinekast 
 -koffie apparaten uit 
 -ook de hoofdingang afsluiten.   
 -sleutel doorgeven aan de volgende groep 

Bolina Aalderink, tel. 06-25516989  
 
 
 

 
Verslag verrassingsreisje 

Zo’n 60 mensen hadden zich opgegeven voor het verrassingsreisje op vrij-
dag 14 september. Dus kwamen er twee bussen voorrijden, één grote en 
een kleinere voor rolstoelers. Ep van Zeijts en Adri Kloosterboer hadden 
alles prima georganiseerd. Elke rolstoeler kreeg een vaste begeleider die 
de hele dag behulpzaam was. Ook de chauffeur van het busje hielp ijverig 
mee met in- en uitladen. Na ontvangst in de kerk werd 
koers gezet naar Dwarsgracht vlakbij Giethoorn.  
Dit plaatsje is minder bekend en daarom minder druk.  
Het was een mooie bustocht met schitterend weer.  

Op de plaats van bestemming kregen we koffie en werden toen in twee bo-
ten geladen voor een tocht door de sloten, een bijzondere gebeurtenis.  
De twee mannen die ons hadden ontvangen reden langs de waterkant op 
de fiets met ons mee en moesten met de hand alle bruggetjes open draaien 
waar we doorvoeren en weer dicht. Daarna reden ze snel naar het volgende 
bruggetje om dat open te doen!   

Bij terugkomst waren zij het ook weer die ons een heerlijke lunch  
voorschotelden. Intussen werd er natuurlijk heel vrolijk gepraat in groepjes, 
ook met een aantal gasten/niet-kerkleden die meegekomen waren, de sfeer 
was uitstekend en het was allemaal heel gezellig.   
De terugtocht leverde wat vertraging op door het verkeer, maar rond half 6 
was iedereen weer in de kerk waar de drankjes en hapjes alweer klaarston-
den.   
 
Wilma, Ellen en Tineke hebben net als alle andere gasten enorm genoten. 
 

DE GEMEENTE  WAS BIJEEN 
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De vrouwen die daarvoor gezorgd hadden moesten de volgende dag ook weer ‘aan de bak’ 
voor de openingsdag van het kerkelijk seizoen.  
Dat betekende dat vrijdagavond al verschillende mensen spullen kwamen inleveren en dat 
de kerk ook weer aan kant moest. Kortom: het is een heel druk weekend geweest voor veel 
vrijwilligers in de kerk. Maar het reisje spande de kroon, door de uitstekende organisatie en 
voorbereidingen. Heel hartelijk dank aan de organisatoren Ep van Zeijts en Adri Kloosterboer 
en aan alle helpers van die dag. Met dank aan Willy Pasman.    
                                                                                          Maps Adriaanse 

 
Startweekend 15 en 16 september 
We zijn dit weekend begonnen met een 
markt op het plein. 
Van te voren is dit altijd spannend,  
wat voor weer is het?  
Komen er wel bezoekers? 
Dit viel dus allemaal mee.  
Prachtig weer en veel mensen,  
om 10.30 uur liepen de eerste bezoekers 
al rond te kijken zodat we geen gelegen-
heid meer hadden om met de medewer-
kers koffie te drinken en de markt te ope-
nen. 
 
Het zag er allemaal gezellig uit, al die kramen rond op het plein, de kleedjes in het midden en 
een aantal kofferbakken eromheen.  
De bloemenstand liep als een trein, en ook de andere kramen  
hadden over belangstelling en verkoop niet te klagen.  
Wat lekkers te eten en te drinken in een mooi september zonnetje.  
 
Tussendoor wat muzikale activiteiten in de kerk waar we op het 
plein ook van mee konden genieten. Al met al kunnen we terug kij-
ken op een geslaagd evenement. 
 
De opbrengst van deze markt is bestemd voor de  
Stichting Hart voor Kinderen. Deze stichting die dit jaar 10 jaar 
bestaat zet zich in voor kinderen in verschillende landen.  

Jeltje Rook is ac-
tief voor deze 
stichting en kan u 
nog meer informatie hierover geven. Ook 
kunt u deze vinden op de site 
www.hartvoorkinderen.nl  
 
 
 
 
 
We hebben met onze markt het mooie be-

drag van 1060,00 euro opgehaald. 
Daarnaast had Jeltje nog haar eigen stand met kaarten etc. en die bracht ook nog 160,00 
euro op. Rest ons nog om iedereen die heeft mee gewerkt (ook de baksters van de zondag) 
hartelijk te bedanken. 
En wat mogen we blij zijn met het mooie plein waar we deze evenementen in combinatie met 
het kerkgebouw kunnen organiseren. 

Jannie Zoerink, Jeltje Rook, Toos van ’t Veld 

 

http://www.hartvoorkinderen.nl/
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Terugblik op de Startdagen 14-16 september 
We kunnen terugzien op een drietal mooie dagen rondom de start van ons kerkelijk seizoen. 
Er was op vrijdag het reisje voor de ouderen, georganiseerd vanuit de diaconie en aanvul-
lende man-/vrouwkracht. 
Hoe bijzonder dat in onze ‘oude’ gemeente zo’n reis, waar veel organisatie aan vooraf gaat 
en waar op de dag zelf veel werk aan vast zit, wordt georganiseerd voor een grote groep 
deelnemers. Er moet aan de inwendige mens gedacht worden, rolstoelen geduwd, armen 
gegeven om op te leunen, te veel om op te sommen.  
De zaterdag met de markt op het kerkplein in stralend weer mocht op veel belangstelling re-
kenen en droeg bij aan de onderlinge band in de gemeente en met het dorp. 
Dank aan allen die op zondag in de dienst meewerkten van muzikanten en koster tot de ge-
spreksleiders die met veel genoegen plenair kort verslag deden van de gesprekken in kleine 
kring. 
De gemeenteleden die via internet de dienst volgden hebben door het andere karakter van 
deze startzondag een wat ‘gebroken’ dienst te zien en horen gekregen. 
We moeten met elkaar ontdekken hoe te handelen met de beeldvoorziening bij diensten die 
wat anders verlopen dan via de vertrouwde paden. Zo blijven we leren. 
Conclusie: vele handen en hoofden en harten droegen bij aan dit vrolijke begin van seizoen 
2018-2019. 

ds. A. Broekhuis 
 
Ook Petrus zou in de startdienst met ziel en zaligheid hebben meegezongen 
Arme Petrus. Wie zeggen jullie dat ik ben, 
had Jezus zijn leerlingen op een rondwan-
deling gevraagd. Waarop de voorbarige 
Petrus, de latere katholieke kerkrots, hem 
antwoordde: ‘U bent de Messias’. Kun je 
als aankomend Verlosser een mooiere ge-
loofsbelijdenis te horen krijgen? En toch 
wordt diezelfde Petrus even later door zijn 
leermeester voor Satan uitgemaakt. 
Vreemd. Vanwaar zo’n reactie? Daar had 
ik onze dominee Arie Broekhuis op de af-
gelopen startzondag wel ’s over willen ho-
ren. En ook over dat uitgelezen stukje 
Marcus waarin Jezus tegen zijn volgelin-
gen zegt: ‘’Ik verzeker jullie: sommigen die 
hier aanwezig zijn zullen niet sterven 
voordat ze de komst van het koninkrijk van 
God in al zijn kracht hebben meege-
maakt.” Waar zijn die onsterflijken sinds-
dien gebleven ben ik in goedgelovige on-
nozelheid geneigd te zeggen.  
Aan beide voor mij schriftuurlijke raadsels 
ging onze voorganger in zijn overdenking 
voorbij. Ik wil hem direct vergeven, want 
een startzondag met sprekende inbreng 
van gemeenteleden èn een uitputtende 
exegese zijn voor een eenvoudig gelovige 
iets teveel van het goede.  
Die sprekende inbreng sprak mij wel aan. 
De in groepjes opgesplitste kerkgangers 

mochten elkaar vertellen door wie en 
waardoor ze zich geïnspireerd weten. 
Daar kwamen troostrijke en soms originele 
antwoorden uit. Jezus behield zijn plaats 
als topfavoriet, hoe onnavolgbaar zijn 
wandel soms, maar ook een buurvrouw, 
de eigen warme kerkelijke gemeenschap 
en de omliggende natuur scoorden hoog. 
Wat zou u zelf willen doorgeven aan men-
sen in uw buurt, familie of dorp? Op die 
vraag kwamen geen bevlogen vergezich-
ten over het voetlicht. De meesten vonden 
wel dat we als kerkgemeenschap meer 
voor buurt en dorp kunnen betekenen. 
Niet als zieltjeswinners, maar als geïnspi-
reerde mensen die voor anderen klaar-
staan, en die met ingehouden ego kunnen 
luisteren, zoals Gerda Kamphuis in een 
treffend gedicht liet horen. Het slotlied 
werd met instemming gezongen.  
Het klonk als een belofte: “Wij komen als 
geroepen en aan het licht gebracht. Het 
leven te begroeten heeft God ons toege-
dacht.”  
Ik denk dat een onsterfelijke Petrus, die 
reprimande van zijn leermeester inmiddels 
te boven, met volle borst zou hebben 
meegezongen.  

Homme Krol 
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 Greet Tollenaar, tel. 540861 
 

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
In Deventer ziekenhuis verblijft: 
mevrouw. S. ter Mul-Warringa 
Op de Lunette verblijven: 
de heer H. Tolkamp (afd. Hofpoort) 
mevrouw G. Dam-Hendriks (afd. Hoornwerk) 
de heer A. Pongers (Hoornwerk) 
 

Thuis 
Weer thuis na verblijf in het Gelre: 
mevrouw D. Holleman-Nijk 
 G. Bargeman-Pelgrum die nu op de Lunette verblijft 

ds. Arie Broekhuis 

Komen en gaan – mutaties t/m 18 september 2018 
Verhuisd:  
Korenbloemweg 18 7211 DP: De heer en mevrouw H. Siersema – Schakel, naar Hobbema-
kade 316 7204 TD. De fam. Siersema blijft lid in Eefde. 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Wijhezicht 33 8131 DM Wijhe: mevrouw R. Zoerink, naar Dolskamp 36 8131 NS Wijhe. 
 
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 
 

 
 

 

 
Beste mensen, 
Veel kerkelijke gemeenten staan voor de vraag hoe ze de kerk levend en inspirerend hou-
den. Dat geldt ook voor de gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse. Welke antwoorden kun-
nen we vinden op de realiteit van voortgaande ontkerkelijking, vergrijzing in onze gemeenten 
en een verminderend aanbod van vrijwilligers?  
Zoals u waarschijnlijk wel weet, zijn onze beide protestantse gemeenten van Eefde en Gors-
sel/Epse al enkele jaren met elkaar in gesprek over de wederzijdse wens tot meer samen-
werking. De beide kerkenraden hebben gezamenlijk uitgesproken zich in te willen zetten 
voor het behoud van vitale en toekomstbestendige gemeenten, die met geestdrift hun op-
dracht vervullen voor haar gemeenteleden en anderen in de dorpen.  
De beide kerkenraden hebben daarom een stuurgroep ingesteld om in het komende seizoen 
gezamenlijk een toekomstverkenning uit te voeren voor onze kerkgemeenten.  
Het is een verkenning en proces met als doel een visie helder te krijgen op hoe wij de toe-
komstige vitale kerk voor de eigen geloofsgemeenschap en de plaats van de kerk in de dor-
pen willen vormgeven en te kijken wat daar voor nodig is.  
 
Als centraal thema voor de visie is gekozen voor “De kerk als plaats van ontmoeting en 
inspiratie”  

MEELEVEN 
 

KERKENRAAD 



 10 

De kerkenraden hechten eraan dat de visie en samenwerking is gebaseerd op een in de 
gemeente gevoeld verlangen. Een proces van onderop. Daarom is gekozen voor de metho-
diek van “de waarderende gemeenteopbouw”. Uitgangspunt hierbij is het behoud en ontwik-
kelen van wat je nu al positief waardeert en waar we als gemeenten goed in zijn. Mevrouw 
Janny Wiltjer staat ons met raad en daad bij (zie het interview met haar elders in dit blad).  
Als stuurgroep willen wij het komend half jaar met u als betrokken gemeenteleden en taak-
groepen het gesprek organiseren. In dit blad treft u daarvoor een aparte uitnodiging aan. Wat 
voor gemeente willen we zijn, welke rol speelt de kerk in onze dorpen, met wie willen we sa-
menwerken, hoe willen we dat bereiken en hoe gaan we het organiseren? 
Volgend jaar hopen we alles wat we hebben opgehaald neer te kunnen leggen in een visie 
voor een periode van 5-10 jaar. Alle ideeën en suggesties zullen we verzamelen en (voor 
zover haalbaar) begin volgend jaar eerst naar de kerkenraden en dan naar onze beide ge-
meenten terugkoppelen. Vervolgens willen we de belangrijkste ideeën en suggesties samen 
met taakgroepen en geïnteresseerde gemeenteleden verder uitwerken.  
 
Het is aan de kerkenraden daarin keuzes te maken en besluiten te nemen. 
We hopen op mooie inspirerende gesprekken. Mogen we op u rekenen?  
 

De Stuurgroep:  
Gerben Algra (Gorssel / Epse) 

Ella Boere (Gorssel / Epse) 
Boudewijn Drewes (Eefde) 
Ymte Groeneveld (Eefde) 

 
Uit de Grote Kerkenraad van 29 augustus 2018 
De Kerkenraadsvergadering was voor een 
groot deel gewijd aan de toekomstverken-
ning samen met de Protestantse Gemeen-
te (PG)  Gorssel/Epse. De stuurgroep was 
uitgenodigd om een presentatie te geven 
over de voorgestelde procedure en het 
voorziene tijdspad. Voor de verdere details 
wordt verwezen naar de desbetreffende 
artikelen in dit Kerkvenster. 
Daarbij kon het College van Kerkrent-
meesters melden dat zij samen met de 
taakgroep beheer van de PG Gors-
sel/Epse overeenstemming bereikt had 
over de verdeling van de kosten. Al met al 
kon de Kerkenraad (met enige kleine aan-
vullingen) zich goed vinden in deze voor-
stellen en de kerkenraad van de PG Eefde 
heeft dan ook aangegeven graag met de-
ze stuurgroep (bestaande uit Ella Boere, 
Gerben Algra, Boudewijn Drewes, Ymte 
Groeneveld en o.l.v. Janny Wiltjer) verder 
te gaan en de voorgestelde plannen te 
steunen. Op 10 september geeft de stuur-
groep eenzelfde presentatie voor de ker-
kenraad in Gorssel en als deze ook ak-
koord gaat kan de verkenning officieel be-
ginnen. 
Verder is het nieuwe Beleidsplan (voor de 
periode 2018-2022) van de Kerkenraad 
besproken. Alle taakgroepen en colleges 
hebben hun plannen ingeleverd, het ge-

heel is in concept samengevoegd. De ker-
kenraadsleden zullen er nogmaals kritisch 
naar kijken en in de Kerkenraad van okto-
ber zal het geheel in de definitieve vorm 
gegoten worden. Het streven is om het op 
de gemeenteavond van 27 november aan 
de gemeente te presenteren.  
Daarnaast is het proces m.b.t. de Algeme-
ne Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) eindelijk gestart. De eerste week 
van september is er overleg met de PG 
Gorssel/Epse, waarna er een eerste inter-
ne evaluatie plaats zal vinden. Ook hier-
over hoopt de kerkenraad op de gemeen-
teavond meer duidelijkheid te kunnen ge-
ven. 
Tenslotte is er nog even aandacht voor het 
feit dat dit de laatste vergadering was on-
der het voorzitterschap van Ymte Groene-
veld. Ymte legt de voorzittershamer per 1 
september neer, maar hij blijft als ouder-
ling met een speciale opdracht (afgevaar-
digde van onze kerkenraad in de stuur-
groep van de ‘Toekomstverkenning’) lid 
van onze kerkenraad.  
 
De kerkenraad bedankt hem hartelijk voor 
al zijn inzet en wenst hem veel sterkte, 
maar vooral ook plezier en voldoening toe 
in de stuurgroep. 
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Er vinden al gesprekken met een kandi-
daat-voorzitter plaats, maar totdat deze in 
functie is, zal het voorzitterschap in de 
vergaderingen bij toerbeurt waargenomen 
worden. Rik Rook zal in deze periode fun-

geren als contactpersoon voor de ge-
meente. 
 

Rik Rook

 

 
Uit de (kleine) Kerkenraad van september 
In deze eerste vergadering zonder Ymte 
neemt Arie het voorzitterschap waar. 
Vanuit het moderamen kwamen de vol-
gende punten: 
De gesprekken met de kandidaat-
voorzitter naderen de ontknoping. 
Ook Gorssel heeft het plan van de stuur-
groep besproken (zie elders in dit Kerk-
venster). 
AVG wordt verder door PG Eefde zelf uit-
gewerkt. 
Het laatste concept van het Beleidsplan 
wordt ter controle rondgestuurd. 
Via het moderamen meldt het College van 
Kerkrentmeesters dat Maps Adriaanse de 
coördinatie van de mededelingen borden 
weer op zich neemt. 
De andere taakgroepen nemen na het 
start weekend de activiteiten weer op. De 
Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie 
verwees nog naar het inspiratietheater van 
Kirsten Benschop op 25 september en on-
ze Voorganger vertelde over de voorbe-
reidingen van de Startdienst en rappor-
teerde over een studiedag over de ‘Weg-
zending’ en enige interessante artikelen 
die betrekking hadden op de huiskamer-

gesprekken en de thema dag ‘Voltooid Le-
ven’.  
Naast deze tweede themadag over dit on-
derwerp (op 16 oktober) met de nadruk op 
het pastorale aspect, heeft de Taakgroep 
Pastoraat & Eredienst weer twee huis-
kamergesprekken gepland in oktober en 
november. Het verdere jaarprogramma zal 
besproken worden in de volgende verga-
dering van de Taakgroep. 
De Diaconie heeft wat vacatures te vullen 
binnen de verschillende werkgroepen. 
Daarnaast zijn zij bezig met het uitwerken 
van inzamelingsacties in het kader van 
onze status als Groene Kerk. Hierover 
volgt binnenkort meer. Ook staat een eva-
luatie van de verschillende vormen van de 
viering van het Avondmaal op het pro-
gramma. 
De Taakgroep Kerk & Samenleving zal 
zich nu gaan richten op de (kinder-) activi-
teiten rond Kerst en contact opnemen met 
Gorssel met betrekking tot de Marcus 
Passie op Palmpasen. Daarnaast moet 
nog besproken worden of wij in februari 
weer een Valentijns activiteit kunnen or-
ganiseren. 

 
Rik Rook 

Gemeenteavond op 27 november  
De zomer is voorbij en de discussie over het verzetten van de klok is weer losgebarsten. 
Over een ding kan echter geen discussie ontstaan en dat is dat er in het najaar weer een 
gemeenteavond georganiseerd wordt. De Kerkenraad zou u allen dan ook graag van harte 
willen uitnodigen voor een gemeenteavond op dinsdag 27 november in de Ontmoetings-
kerk. Op deze avond is er onder andere ruimte ingeruimd voor een gesprek over de ‘Toe-
komstverkenning’ met Gorssel/Epse, de voortgang m.b.t. de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG), het nieuwe Beleidsplan voor 2018-2022 en een inkijkje in de IKA-
vakantieweken.  

Inloop met koffie vanaf 19.30 uur, begin bijeenkomst 20.00 uur, einde uiterlijk 22.00 uur.  
Wij zien u graag op 27 november. 

Namens de Kerkenraad - Rik Rook 
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Diaconie 
Collecteopbrengsten 
19 augustus   € 116,31   Pasman Manege Eefde  
26 augustus    €  126,10   Eardrop  
02 september   €    99,75   Tearfund  
09 september  €    77,50   Zonnebloem afd. Gorssel  
16 september   €  130,51   Edukans 
 
7 oktober  Liliane Fonds 
Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld waarin ook de armste 
kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen 
en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en  
Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving 
toegankelijker. In 2017 kregen wereldwijd 86.772 kinderen met 
een handicap steun van het Liliane Fonds.  
De lokale gemeenschap wordt betrokken bij de revalidatie van 
kinderen met een handicap en hun 'meedoen' in de sociale  
omgeving. Schoolgebouwen worden aangepast en de leerlingen 
krijgen voorlichting hoe om te gaan met hun gehandicapte medeleerlingen.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL08 RABO 0303 0800 00 t.n.v. Liliane Fonds 

 
14 oktober  Kerk in Actie Werelddiakonaat / Wereldvoedseldag 
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor 
zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen on-
der de vijf jaar is chronisch ondervoed. 
Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de be-
volking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme 
rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg 
van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en 
het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt 
UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit.  
Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele 

jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit 
vernieuwende project! U kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Voedselactie Nepal. 
 
21 oktober  ISBN 
De Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden helpt mensen die in financiële nood zitten en 
geen beroep kunnen doen op de overheid. Deze hulp wordt gegeven namens de diaconieën 
van de voormalige burgerlijke gemeente Gorssel. Hieronder vallen de dorpen Eefde, Gors-
sel, Epse, Joppe,  Harfsen en Almen. Tjerie Kale-de Vries is namens de diaconie van Eefde 
voorzitter. Vaak zitten mensen in een schuldsaneringstraject.  
De schuldsanering wordt niet ondersteund, maar er wordt dan geholpen als men in acute 
geldnood komt.  Wilt u de ISBN verder steunen, dan kunt u ook een bijdrage storten op  
NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. ISBN 
 
 
28 oktober  PAX Kinderhulp Polen-Borculo 
Al meer dan 30 jaar wordt een groep Poolse kinderen met dia-
betes 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.  

COLLEGES 
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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. 
 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
7 oktober:  Israëlzondag: collecte kerk en Israël  
Het gesprek houdt nooit op 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen iden-
titeit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept 
de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Neder-
land en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimule-
ren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk 
inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijd-
schrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw 
steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Is-
raël nooit op zal houden. 
14 oktober:  Kerkelijk Quotum 
21 oktober:  Beeld en geluid 
28 oktober:  Kerk in Actie,  
Hervormingsdag de kerk als goede buur 
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire 
conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 
per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig ver-
trouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project 
‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om 
sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. 
LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge genera-
tie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte 
wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te 
begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. 
     
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 

 
 
 

Taakgroep Pastoraat 
Huiskamergesprek ‘t Schurink 
Op woensdagmiddag 10 oktober organiseert de Taakgroep Pastoraat & Eredienst een huis-
kamergesprek. Gastvrijheid wordt verleend door Truus en Jan Brummelman, Lindeboomweg 
8. De gemeenteleden, die wonen in de pastorale buurt ‘t Schurink (Schurinklaan, Dortherdijk, 
Harfsensesteeg, Elzerdijk, Reeverdijk, Flierderweg, Lindeboomweg, Scheuterdijk 16, 37 en 
hoger) krijgen een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de bus. Om het gastgezin niet al te-
veel te belasten geldt een maximaal aantal deelnemers van 8 personen. Als er plaats is kun-
nen ook andere belangstellenden zich opgeven voor dit huiskamergesprek. 
 

TAAKGROEPEN 
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Een huiskamergesprek is een (doorgaans) eenmalige ontmoeting van gemeenteleden in hui-
selijke kring. Trefwoorden: ontmoeting, gedachtewisseling, informatie over onze gemeente 
en gelegenheid om vragen te stellen. Het gespreksthema wordt gevoerd aan de hand van 
het boek ‘Heilige strijd‘ van Beatrice de Graaf, terrorismedeskundige. Terrorisme confronteert 
ons met een groot kwaad, dat mensen elkaar blijken te kunnen aandoen, en dan nog in 
naam van een hoger doel of God/god. De auteur belicht het kwaad van het terrorisme vanuit 
een Bijbelse visie. Hoe verhouden terrorisme en de overtuiging dat God het kwaad om ons 
heen en in ons zelf zal overwinnen zich tot elkaar?  
 
Beatrice de Graaf baseert zich op een woord van de profeet Micha (6:8): “Er is jou, mens, 
gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te 
betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Zij onderzoekt hoe wij in onze tijd met 
onveiligheid en angst voor het kwaad kunnen en moeten omgaan. Het onderwerp biedt veel 
om met elkaar in gesprek te gaan over deze actuele thematiek. 
 
De leiding van deze huiskamerbijeenkomsten is in handen van ds. Arie Broekhuis en  
Ko van Raamsdonk. Als u wilt deelnemen aan dit gesprek en u woont niet in de pastorale 
buurt ‘t Schurink, dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij Ko van Raamsdonk (513637).  
U hoort dan of er plaats is. Mocht u slecht ter been zijn en (auto-)vervoer nodig hebben, 
meldt u dit dan even. 
Namens de Taakgroep Pastoraat, 

ds. Arie Broekhuis, predikant en Ko van Raamsdonk, ouderling 

 
 
 
 
  

 

Janny Wiltjer (58) uit het Overijsselse Heino is aangezocht om de 
toekomstverkenning  van de kerkelijke gemeenten Eefde en Gors-
sel/Epse professioneel te begeleiden.  
Ze is getrouwd, moeder van drie kinderen, en geniet een reputatie 
als mediator. Wat beweegt deze vrouw en hoe leidt ze dat heikele 
proces in goede banen? Een vraaggesprekje ter kennismaking.  

 
 

 
De werkwijze van Janny Wiltjer bij het verkennen van meer samenwerking van twee ge-
meenten:  
 
”Aandacht geven zonder problemen weg 
te poetsen” 
Heino - Een wonderbaarlijke ervaring 
heeft het geloofsleven van Janny Wiltjer 
sterk bepaald. Ze vertelt vrijmoedig: 
,,Opgegroeid in een orthodox hervormd 
gezin op de Drentse zandgrond heb ik de 
bijbelverhalen altijd opgezogen. Ik was 

een gelovig kind al stelde ik van jongs af 
veel vragen. Zestien jaar was ik toen mijn 
oma van 65 overleed. Ik kwam vaak op de 
boerderij van mijn grootouders. Ik vond het 
er heerlijk. In twee weken tijd diende mijn 
oma’s dood zich aan.  
Ze was zo lief en ik vond het zo’n onrecht, 
dat ik tegen God zei: als ze niet beter 

INTERVIEW 
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wordt geloof ik er niks meer van. Toen 
ging de telefoon. Een oom zei: het is al 
gebeurd. Op dat moment stond er iemand 
achter mij en legde een hand op mijn 
schouder: Ik ben bij je.” 
 
Onvoorstelbaar en niet overdraagbaar. 
Dat vindt Janny zelf ook, maar voor haar 
was die ervaring realiteit. “Ik weet dat God 
er is. Het geloof is voor mij de grond onder 
m’n voeten, het gevoel dat je niet te pletter 
kunt vallen.’’ 
Vertrouwen is haar geliefde sleutelwoord, 
maak ik op uit haar relaas over haar ge-
loofsleven, dat ze ook in de kerk van Hei-
no als ouderling/diaken heeft geprakti-
seerd. Toch blijft ze niet in dat intrigerende 
onderwerp hangen. Met sierlijk gemak 
schakelt ze over op de eigenlijke bedoe-
ling van ons interview. Hoe gaat zij de 
kerkbesturen van Eefde en Gorssel/Epse 
begeleiden bij hun toekomstverkenning / 
samenwerkingsproject? 
“Van onderop en op een waarderende po-
sitieve manier,” is haar spontane ant-
woord. “Wat je aandacht geeft groeit. 
Aandacht geven zonder problemen weg te 
poetsen.” 
We mogen Janny Wiltjer een ervaren be-
middelaar noemen. Bij de provincie Over-
ijssel werkte ze jarenlang op juridische za-
ken. Mede door haar toedoen werd een 
derde van de bezwaarschriften tegen 
overheidsbeslissingen ingetrokken. Later 
opereerde ze professioneel op het lande-
lijk kerkelijk erf, als gemeenteadviseur van 
de PKN-dienstenorganisatie. In die rol wist 
ze meerdere plaatselijke fusieprocessen 
succesvol te begeleiden. Sinds een jaar 
werkt ze zelfstandig en afficheert ze haar 
bedrijf onder de flonkerende naam Jewel-
mediation.  
Over problemen gesproken – is ze op de 
hoogte van bestuurlijke gevoeligheden in 
de twee gemeenten? 
Ik ben al aardig bijgepraat door de stuur-
groep, dus ik weet wat er speelt, ook aan 
kritiekpunten vanuit de gemeenten. Kriti-
sche mensen zijn betrokken mensen zeg 
ik altijd. Wat ik gezien heb: in Gors-
sel/Epse en Eefde zit zoveel leiderschap 
dat ik zelf meer faciliterend, coördinerend 
en voortgang bewakend bezig zal zijn.  
Ik ga niet op zoek naar problemen, maar ik 
zal wel zorgen dat conflicten uit het verle-

den voldoende afgehecht zijn. Ik ga ook 
geen fusiedroom schilderen, maar ik nodig 
mensen uit om hun eigen visioen te delen 
om elkaar in samenwerking te kunnen vin-
den.’’  
Ze zegt het ‘heel mooi’ te vinden om met 
mensen te werken en te anticiperen op 
een volgende stap in het proces, in ge-
sprek met de stuurgroep. Ze is voorstan-
der van een organische aanpak. ”Niet van 
bovenaf, dan hebben ze een verkeerde 
aan me. Ik kan wel sturend worden als het 
proces dreigt te verzanden. Ik werk vol-
gens de methode van de waarderende 
gemeente-opbouw. Daarbij benadruk je 
meer de positieve dan de negatieve kan-
ten. Met vragen als: waar ben je goed in 
en hoe komt het dat je er zo goed in 
bent?” 
 
Volgens de stuurgroep kenmerkt het pro-
ces van samengaan zich door ’een rustige 
urgentie’. Beide gemeenten slinken zien-
derogen en onomkeerbaar in ledental en 
beschikbare bestuurskracht, zij het dat de 
vrijwilligers op de werkvloeren vooralsnog 
van elan blaken. Financieel gezien kunnen 
de gemeenten het nog een wel een tijdje 
zelfstandig uitzingen. Een harde noodzaak 
om tesamen te gaan is er niet. 
”Een gebrek aan menskracht is nu echt 
aan de orde. Ook organisatorisch gezien 
is het nodig om samen te werken, in het 
geloof dat je van elkaar kunt leren. De 
kerk realiseert zich dat ze moet inspelen 
op de veranderde samenleving en op de 
vergrijzing van het ledenbestand.”  
Denkt ze in dat verband aan sluiting van 
kerkgebouwen, wellicht aan een nieuwe 
vorm van kerk-zijn, zonder herder mis-
schien wel? 
”Dat is iets waar ik niet over ga. Ik stel 
vragen, maar ben wel benieuwd naar de 
antwoorden. Daar vraag ik op door, net zo 
lang tot er iets concreets uitkomt en waar 
je praktisch mee uit de voeten kunt. Ik zie 
dit voornemen om samen te gaan vanuit 
een niet-financieel bepaalde situatie als 
een heel nieuw iets. Er zijn belangrijke re-
denen om samen op te trekken. Met vol-
doende bestuurskracht ben je bijvoorbeeld 
ook een betere gesprekspartner voor de 
burgerlijke gemeente.” 
Janny heeft zin in haar begeleidingsklus, 
dat is mij duidelijk. 

Homme Krol 
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Herinneringen aan de Cantorij 
De kerken en cantorijen van Eefde waren 
net samen op weg toen wij (Jan en ik on-
dergetekende) er kwamen wonen.  
Het was een groot koor geworden van 
meer dan 30 leden en wij sloten ons al 
gauw aan. 
We oefenden eerst nog in het Witte Kerkje 
later in Het Jolink en nu zijn we in de Ont-
moetingskerk.  
We zongen niet alleen in de kerkdiensten 
maar ook bij feesten van leden en bij 
rouwdiensten, die helaas maar al te vaak 
voor kwamen.  
In 1998 togen we naar Dessau. Met z’n al-
len in de bus.  
Dat was een feest! Aangekomen werden 
we onthaald op een overvloedige voed-
zame maaltijd. 
Op de eerst Adventzondag zongen we in 
de mooie kerk van Dessau het “Klein 
Kerstoratorium” geschreven door Marijke 
de Bruin. “Als Appelbloesem in de winter”. 
De gemeente was vol lof. “Wie Profi’s” 
werd er gezegd en in de gemeenschaps-
ruimte werden we volgepropt met allerlei 
lekkere hapjes. Daarna nog weer een co-
pieuze maaltijd en toen weer terug naar 
huis. Vrolijk, voldaan en verrijkt. Wie in het 
archief duikt vindt een uitgebreid verslag, 
geschreven door Ger de Wit (ons ook he-
laas ontvallen). 
In de Ontmoetingskerk hebben we daarna 
nog enkele malen “de Appelbloesem” ge-
zongen. 
We kregen er niet genoeg van.  
Aan het begin van het nieuwe seizoen 
gingen we naar een kerk in de buurt en 
zongen we een uurtje.  

Daarna luidden 
we onder het ge-
not van een hapje 
en een drankje 
het nieuwe zang-
jaar in. 
In januari hielden 
we jaarvergade-
ring. Wim blikte 
terug en vooruit. 
Toos maakte het 
verslag en Bertha vertelde over de pot 
‘Lief en leed’. Na het officiële gedeelte 
kwamen de oliebollen en de nodige drank 
op tafel. Ik zie Tineke Brinkman nog zitten 
smullen van haar advocaatje met slag-
room. Riek Addink wist vaak een smeuïg 
verhaal in het Achterhoeks te vertellen. 
Anderen hadden een lied of gedicht. Altijd 
een gezellige avond! Sfeerbepalend was 
wel de leiding van Wim van Helden. We 
hebben hem nog nooit kwaad gezien, ook 
al zaten we soms vervelend te kletsen.  
We hebben veel met elkaar gedeeld.  
Al weer ruim een jaar geleden namen we 
afscheid van Wim en Toos en in de Pink-
sterdienst hebben we hen onze dank toe-
gezongen. 
En nu we verder gaan met Nico Jansen 
komen de herinneringen boven aan de fij-
ne tijd die we met Wim hebben beleefd. 
Ik hoop en verwacht dat we met Nico ook 
een mooie toekomst tegemoet gaan. 
Later meer. 

Tiny Dijkman  

 
Beste gemeenteleden, 
Bij mijn aanstelling als uw nieuwe Cantor-
Organist (januari jl.) had ik mij al voorge-
nomen om op gezette tijden iets in het 
Kerkvenster te schrijven over de rol van de 
kerkmuziek in de eredienst en omtrent het 
functioneren van onze Cantorij. Dit is mijn 
eerste poging. Ik begin met de Cantorij. 
Zoals u weet bestaat de Cantorij uit leden 
van onze gemeente. Zij zetten zich belan-
geloos in om enkele kerkdiensten per jaar  
met zang te ondersteunen. Wij repeteren 
elke donderdagavond in onze kerk vanaf 

19.00 uur tot circa 20.15 uur. Het koor be-
staat momenteel uit een kleine 30 leden 
waarvan 12 heren. De toetreding tot de 
Cantorij is laagdrempelig; d.w.z. iedereen 
die wil zingen is welkom. Dus: ook u! 
 
De zang technische training van de Canto-
rij bestaat uit enkele oefeningen die aan 
het begin van elke repetitie gedaan wor-
den volgens een strakke methode. Nadat 
een bepaald zang technisch onderdeel is 
beheerst is het volgende, iets moeilijkere, 

DIVERSE BERICHTEN 
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onderdeel aan de beurt. Zo bouwen wij 
langzaam maar gestaag aan een betere 
zangkwaliteit. Na een minuut of vijf deze 
oefeningen te hebben gedaan repeteren 
wij het programma van de eerstvolgende 
kerkdienst die de Cantorij gaat opluisteren. 
Daarna repeteren wij het “lange termijn 
repertoire”. Zo zijn wij sinds juni al bezig 
voor het programma van de 1e kerstdag. 
Binnenkort begint een cursus AMV (alge-
mene muzikale vorming) voor de leden die 
behoefte hebben aan meer kennis van de 
notennotatie e.d.  
 
Voor de rest van dit kalenderjaar 2018 zijn 
er 3 kerkdiensten gepland waaraan de 
Cantorij meewerkt. Dit zijn de zondagen 4 
november; de dienst waarin de gedachte-
nis van de overledenen een plaats heeft 
(in de nabijheid van Allerheili-
gen/Allerzielen), 2 december - Advent I, en 
Eerste kerstdag, 25 december. In het vol-
gend jaar 2019 zal de Cantorij wat vaker 
dan in het verleden het geval was haar 
medewerking aan kerkdiensten verlenen.  
 
Momenteel werken wij aan een viertal de-
len (Kyrie, Sanctus, Benedictus en Agnus 
Dei) uit de 3-stemmige mis van Johann 
Wenzel Kalliwoda. (Tsjechisch componist 
1801-1866). Als alles volgens plan ver-
loopt, kunt u op 1e kerstdag van enkele de-
len van deze muziek genieten. In goed 
overleg met onze predikant wisselen we 
suggesties uit. Zo proberen we op de vas-
te onderdelen in de dienst variaties te bie-
den, (kyrie en gloria, lofprijzing, credo, ta-
felgebed, acclamaties bij de gebeden e.d.) 
Uit dit overleg is o.a. voortgekomen om bij 
het Avondmaal lied 145 a (Aller Augen) te 
gaan zingen.  

De Cantorij werkt op dit moment aan deze 
fraaie bewerking van Heinrich Schütz. 
Voorts werken we aan twee meerstemmi-
ge Nederlandstalige gezangen; “Als u naar 
de woorden luistert” en “Hij ging van stad 
tot stad”, lied 391, dat zich heel goed leent 
om te zingen bij de Communie.  
Tevens staat er een gezongen Credo op 
stapel. De wens van een gezongen Credo 
is gehoord vanuit de gemeente en het 
liedboek biedt daartoe talloze mogelijkhe-
den. 
 
Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat het 
buitengewoon plezierig is met deze Canto-
rij te mogen musiceren. Er wordt op ont-
spannen wijze hard en serieus gewerkt en 
er is volop gelegenheid voor humor. Leden 
bezoeken de repetities overwegend zeer 
trouw en mede daardoor is er sprake van 
progressie in de prestaties.  
 
Ik kan iedereen aanraden lid te worden. 
Het verrijkt uw leven én u bent dienstbaar 
voor uw gemeente! Het vrijblijvend bijwo-
nen van een repetitie om eens de sfeer te 
proeven is natuurlijk altijd mogelijk. Dat 
verplicht u tot niets… 
 
De volgende keer schrijf ik u over de bete-
kenis van de kerkorgelliteratuur in de ere-
dienst. Voor meer informatie over ons 
kerkorgel en mijn muzikale werkzaamhe-
den kunt u altijd een kijkje nemen op mijn 
website. In het geval u mij iets wilt vragen 
of meedelen kunt u mij altijd bereiken. Zie 
voor de contactgegevens ook mijn websi-
te; www.pianoles-zutphen.nl 
Met een hartelijke groet van  

Nico A. Jansen 

 

Nieuws uit de Wereldwinkel 
Begin september zijn we met de medewerkers/vrijwilligers een dagje uit 
geweest en hebben die dag in kleine groepjes inkopen mogen doen voor 
de winkel in FairPlaza, de grote inkoophal in Culemborg. Daar staan meer 
dan veertig leveranciers van fairtrade producten, elk met hun eigen assor-
timent en hun eigen contacten met producenten in de ontwikkelingslanden. 
Wat een keuze uit duizenden producten, het ene nog mooier dan het ande-
re! Nu begrijpen we hoe moeilijk het is voor onze inkopers om daar steeds 
weer de juiste keuzes uit te maken. Het resultaat van onze feestdag kunt u 

momenteel zien in de winkel, waar u verrassende artikelen vindt die u anders niet ziet, zoals 
topkwaliteit olijfolie en balsamicoazijn. Als aardigheidje een paar flesjes appelsap van ‘ge-
kneusde’ appels uit de Betuwe. Lokaal geproduceerd van fruit dat anders weggegooid zou 
worden.  

http://www.pianoles-zutphen.nl/
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Een van de inkoopsters Wilma Nikkels, had nog een buiten-
kansje in september. Toen ze naar een inspiratie dag in Cu-
lemborg ging, bleek dat ze de 1000ste klant was die FairPlaza 
via de computer had geliked. Dat leverde haar een felicitatie 
van de directeur Thom Lanfers op en een mooie mand vol met 
‘leuke spulletjes’ van FairPlaza. 
Van harte gefeliciteerd, Wilma, en veel plezier met de prijs.  
In oktober staan de stenen beelden uit Afrika in de belang-
stelling. We moeten ook ruimte maken voor de komende 
feestdagen, daarom bieden we er een aantal aan met korting. 
Dit is uw kans!  
Dus kom kijken en genieten aan de Schoolstraat 17A. Ope-

ningstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Tele-
foon 518662. 
 

Wereldwinkel, dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. 
 

Amazing Grace / Week over moderne slavernij 
De tweede uitzending bij de EO van het interview met ds. Michael Curry is op zondag 14 ok-
tober om 12.00 uur op NPO 2. Hierin heeft de (presbyteriaanse) bisschop -  die miljoenen 
kijkers ontroerde met zijn preek tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle deze 
zomer  - een gesprek met presentatrice Minella van Bergeijk van EVA Magazine. Wat bete-
kent het lied Amazing Grace voor hem? Herkent hij zich in de bevrijding waar dit lied over 
spreekt? De EO start met dit korte programma het project moderne slavernij. In deze week 
(van 14 tot 21 oktober) zendt de EO dagelijks een documentaire uit over moderne slavernij 
en verzorgt zij iedere dag een korte reportage over moderne slavernij in Nederland. 
 
 
 

Koffieconcert  

 
 
Op 14 oktober gaan we weer van start met een nieuwe serie koffieconcerten op de zondag-
ochtend. De commissie houdt zich aan de gevestigde traditie: Het spits wordt ook dit jaar af-
gebeten door ons ‘eigen’ Christelijk 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 gevormd door de voormalige mannenkoren uit Eefde en Deventer, die beide rond 
1965 werden opgericht en in november 2014 zijn samengegaan. De zangers hebben inmid-
dels een breed repertoire opgebouwd met ondermeer aria’s uit Die Zauberflöte van Mozart, 
bewerkingen van Jimco Zijlstra en het oratorium De schepping van Johan Bredewout. Een 
werk dat de afgelopen jaren herhaaldelijk met succes werd gezongen. 

ACTIVITEITEN 
 



 19 

Ook nu weer wordt het gezelschap op de vleugel ondersteund door Maps Adriaanse, die bo-
vendien een intermezzo voor haar rekening neemt. Het programma op 14 oktober vermeldt 
10 liederen waaronder “Zum Eingang” en “Sanctus” uit de Deutsche Messe van Schubert, 
het “Chor der Gefangenen” uit “Nabucco” van Verdi en “Hoch tut euch auf” van von Gluck. 
Zoals gebruikelijk staat de koffie klaar om kwart over elf, waarna het concert op 14 oktober 
om half twaalf begint. Opnieuw geldt dat de collecte bij de uitgang van het grootste belang is 
voor de in stand houding van de serie. 
En dan nog wat: Bij de start van het nieuwe seizoen heeft de commissie afscheid genomen 
van drie leden, die aan de wieg hebben gestaan van de serie koffieconcertjes en dat zijn 
Toos en Wim van Helden en Betty Dijkerman. Namens alle muziekliefhebbers in en buiten 
de gemeente hartelijk dank voor jullie jarenlange medewerking. Nieuw in de commissie zijn 
Dicky van der Hoeve, Gerda Kamphuis en onze organist Nico Jansen.  
Tenslotte nog even het volgende concert en dat is op 18 november, wanneer gezongen 
wordt door het vocaal kwintet “Sotto Voce” uit Eefde. Meer hierover leest u te zijner tijd in de 
het kerkblad en de lokale pers. 

Namens de vernieuwde commissie, Koos Ornée  
 

 
 

 
Uit de landelijke kerk 
Bron: woord@weg 
 
Verbintenis van dr. J. van Beelen als Classispredikant  
Op 1 september jl. is dr. Jaap van Beelen verbonden als predikant 
in algemene dienst aan de classis Gelderland Zuid en Oost. Deze 
gebeurtenis vond plaats in de Martinikerk in Doesburg.  
Namens de gemeente van Eefde waren de kerkenraadsleden Rie 
Roebers en Eelke Meijer aanwezig. De classis Gelderland Zuid en 
Oost is een van de nieuwe elf classes en bestrijkt het gebied Bom-
melerwaard, de Betuwe, Nijmegen/Arnhem e.o., Achterhoek en de Nederlandse Kerk in 
Duitsland. 
Ds. Van Beelen is geen vreemde in Eefde, hij heeft als regionaal adviseur in het verleden 
onze gemeente verschillende keren bijgestaan. De Kerkenraad wenst hem veel wijsheid en 
zegen toe in zijn nieuwe functie.  
 
 
Bijbel in een uur 

 
 
Dit handzame boekje neemt je in één uur leestijd mee langs de 
belangrijkste verhalen in de Bijbel, van de schepping tot Openba-
ring. Het is een perfect opstapje voor verdere verdieping in de Bij-
bel. Voor jezelf of om weg te geven aan (beginnende) bijbellezers. 
Ook een geschikt geschenk voor een backpackende (klein-)zoon 
of -dochter. Gratis aan te vragen via www.debijbel.nl, een website 
van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
 

http://www.debijbel.nl/
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Ik, Maria van Gelre   
Vanaf 13 oktober is in Museum Het Valkhof in Nijmegen 
een bijzondere tentoonstelling te zien over Maria van 
Gelre en haar uitzonderlijke gebedenboek. Zoals het 
museum zelf het aankondigt: 
“Maak kennis met Maria van Gelre, de Máxima van de 
15e eeuw, en ontdek haar prachtig geïllustreerde gebe-
denboek, een van de grootste middeleeuwse kunst-
schatten uit Nederland. Jarenlang was het niet te zien, 
Museum Het Valkhof heeft nu de internationale primeur 
om in totaal 40 (!) gerestaureerde pagina’s te presente-
ren. Bovendien wordt de bezoeker aan de hand van 100 
kunstobjecten meegenomen door het luxe leven van de 
intrigerende opdrachtgeefster van het gebedenboek: een 
zelfbewuste vrouw, afkomstig uit Frankrijk, die de taal en 
cultuur van haar nieuwe land als een ‘Máxima van de 15e eeuw’ snel omarmde. Naast minia-
turen en handschriften worden schilderijen, textiel, sieraden, beeldhouwkunst, gebrandschil-
derde vensters en heiligenbeelden getoond. Veel topstukken uit internationale collecties die 
niet eerder in Nederland tentoongesteld zijn. Het Valkhof is de enige plek en Nederland waar 
de expositie te zien is.” (Tip van de redactie: neem een vergrootglas mee!)  
Open van dinsdag t/m zondag van 11 tot 17 uur. Museumkaart geldig. 
www.museumhetvalkhof.nl 
 
 
Agenda 
 
 
 
 
 
 

 Maandag 1 oktober, 10.00 uur Moderamen kerkenraad, Goedhartkamer 

 Dinsdag 2 oktober, 14.00 uur Leeskring, we lezen uit Tegendraads en bij de tijd, van 
Wim Dekker hoofdstuk 10. We komen bijeen bij R. Roebers-Zwiers, tel. 517391 

 Woensdag 10 oktober, 10.00 - 11.30 uur , Leerhuis over het boek Amos.  
We lezen Amos 5 en 6, Goedhartkamer o.l.v. ds. Arie Broekhuis  

 Woensdag 10 oktober, 14.00 uur Huiskamergesprek over Heilige strijd van Beatrice 
de Graaf, bij fam. Jan en Truus Brummelman, o.l.v. de taakgroep pastoraat 

 Maandag 15 oktober, 19.30 uur Kerkenraad  

 Dinsdag 16 oktober, 14.00 uur, themamiddag over Voltooid leven  
(zie de informatie Gele vel), Kerkzaal met ds. Arie Broekhuis. 
In februari kon ik vanwege de griep helaas mijn verhaal niet houden. Ik wil nu graag 
mijn lezing houden en kon in de afgelopen periode dankbaar gebruik maken van 
weer vele artikelen die aan dit thema gewijd zijn. Uiteraard is er gelegenheid met el-
kaar in gesprek te treden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 16 oktober 2018  20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.  
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel 
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610). 

 Donderdag  18 oktober 2018 om 09.00 uur redactievergadering bij  
Jannie Zoerink  

 
 
 
 
 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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het rooster voor Kerkvenster 2018 
 
Inleverdatum kopij                          Redactievergadering                  Nietdatum  
 
 
Dinsdag 16 oktober 
Dinsdag 04 december  
Dinsdag 22 januari 2019 

Donderdag 18 oktober  
Donderdag 6 december  
Donderdag 24 januari 2019 

Donderdag 25 oktober  
Donderdag 13 december 
Donderdag 31 januari 2019 

   

   

 
 

HERFST 
 

 

Wandelend in de prinsentuin van God 
bewonder ik de kleuren van oktober, 
de tinten kornalijn zijn ver van sober, 

hier klinken klanken als van een fagot. 
 

De herfstzon filtert door verkleurde bomen 
die als een poort het uitspansellicht scheidt 
van wat op aarde zich voor ons ontspreidt, 

ik mijmer over hoe de Heer zal komen. 
 

Zingt heel de wereld al haar Scheppers lof 
of laat de hemel ons nog even wachten, 

kastanjes glanzen onder bladerstof, 
 

een lieveheersbeestje leest mijn gedachten, 
opent de toegang naar de Koningshof, 

het vliegt naar oorden van een stil verwachten.  
 

Coby Poelman - Duisterwinkel 

 

Uit: "Velden vol melodieën" 
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Om te bewaren, als aanvulling bij het gele vel. 
 
Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie  
U hebt bij het vorige kerkblad het Gele vel ontvangen. Hierbij alsnog aanvullende informatie.  

Ds. A. Broekhuis  

Oktober 
Spiritueel pianoconcert 
Op 28 oktober komt de Franse pianiste Dévayani tijdens één van haar buitenlandse tournees 
een concert geven in Almen. Dévayani raakt met haar levendige en meditatieve pianospel 
hart en ziel. Na een persoonlijke klankontmoeting met haar, heeft ds. Klein haar uitgenodigd 
voor een recital in de Almense Kerk.  
Dévayani is van jongs af aan gefascineerd door pianomuziek.  
Als kind kon ze bijna eerder piano spelen dan praten. Op dertienjarige leeftijd maakte ze 
haar eerste eigen composities. Ze haalt inspiratie uit haar diep spirituele wortels in de aarde 
en de cultuur van het oude Katharenland aan de voet van de Pyreneeën.  
Kom je hart ophalen aan haar magische muziek en voel de wereld van klank, liefde, harmo-
nie en licht. De toegang is vrij. Graag een bijdrage naar vermogen bij de uitgang. 
Plaats: Kerk van Almen, Dorpsstraat. 
Datum: zondag 28 oktober, 15.00 uur. 
 

Film Amour 
Anne en Georges zijn al op leeftijd. Ze hebben een volwassen dochter en leiden een rustig 
bestaan in Parijs, waarin hun passie voor muziek nog altijd een hoofdrol speelt. Dan krijgt 
Anne een infarct en breekt er een nieuwe fase in hun samenzijn aan. Georges verzorgt haar 
met al zijn kracht en liefde. Maar hij kan niet voorkomen dat ze verder van hem weg glijdt en 
raakt zelf ook steeds meer in een isolement. Regisseur Michael Haneke volgt heel precies 
en indringend Annes aftakeling en de gevolgen daarvan voor hun relatie. Hij maakt bij de kij-
ker intussen veel vragen los over het wezen van zorg, liefde en trouw. Deze Oostenrijks - 
Franse film uit 2012 won onder meer een Gouden Palm in Cannes en kreeg een Oscar als 
‘beste buitenlandse film’. 
Datum: donderdag 18 oktober; Aanvang 19.30 uur. 
Plaats: De Brink, Gorssel. 
 
DECEMBER 
Adventsviering en samenzang 
Op 3 december, de maandag na de 1e zondag van de Advent, wordt in Gorssel een korte 
viering gehouden. Aansluitend zingen we enkele Advents- en Kerstliederen waarvan de ach-
tergronden worden toegelicht door cantor-organist Bert van Kooten en ds. Daan Bargerbos. 
Aanvang: 20.15 uur, Kerk Gorssel. 
 

Leerhuis Gorssel/Epse 
We lezen het boek Belijdenissen van Augustinus. 
Het Leerhuis is voor belangstellenden uit Gorssel en Epse, en staat natuurlijk open voor de 
andere kerkdorpen. We komen doorgaans ’s ochtends bijeen op de voorlaatste maandag 
van de maand.  
Plaats: De Brink, Gorssel 
Tijd: 9.30 -11.30 uur.  
Informatie: ds. Daan Bargerbos, tel.0575-490199, daan62@xs4all.nl 
 

mailto:daan62@xs4all.nl

