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KERKVENSTER september 2017

In-druk
Alle dingen nieuw?
Op 28 januari vierden de Chinezen nieuwjaar. De Joden vierden het vorig jaar al op
3 oktober en de Islamieten op 2 oktober.
Tja, je kunt het nieuwe jaar gewoon elke
dag laten beginnen. Daarom stel ik voor
dat wij halverwege 2017 gewoon opnieuw
beginnen. Onze goede voornemens van
1 januari, die al gestrand zijn, beschouwen
we dan gewoon als proefperiode. Vandaag stoppen we echt met roken,
schreeuwen niet meer tegen onze partner,
rijden niet meer zwart en door oranje en
lezen minstens één keer per week uit de
Bijbel. Of een ander opbouwend boek, zoals ‘Killerbody’, ‘Ode aan de e-nummers’
van Rosanne Herzberger of ‘Pogingen iets
van het leven te maken’ van Hendrik
Groen.
Zelf begin ik niet aan een nieuw jaar, want
mijn oude jaar is nog niet voltooid. En ik
heb geen zin mij daar met een kop koffie
of een ander verdacht goedje uit weg te laten rukken. De laatste keer dat ik een
nieuw jaar ben begonnen was toen ik, aan
slangen en zuurstof gekoppeld, bij kwam
in een ziekenhuisbed. Daarin gekatapulteerd door een bus van het streekvervoer
toen ik op de motor naar mijn werk reed.
Na maanden kwam ik op mijn werk terug
en het leek wel of mijn collega’s een
geestverschijning zagen. Er was rond verteld dat ik als een neurologisch, kwijlend
wrak aan bed was gekluisterd. Maar ik
bleek niet erger in de war dan vóór de calamiteit.

Die terugkeer in gezin en werk in 1969,
dat was nu echt een nieuw begin. De rest
van mijn leven beschouw ik als één groot
onverdiend post scriptum.
De vrouw aan mijn zijde, de ons geschonken kinderen, de rampen waarvoor zij gespaard werden, de domheden die zij mij
vergaven. De vrienden en vooral vriendinnen zonder wie ik een onuitstaanbare kerel was geworden. Nog steeds leef ik in
herkansingstijd en leg dat vast met foto’s,
in tientallen dagboeken, columns en artikelen. M’n oudste kleindochter Amy houdt
zich bezig met voorlichting bij de gemeente Almere en kleindochter Eva die vorig
jaar de middelbare school verliet zegt gedecideerd: ik wil schrijfster worden. En
kleindochter Elize publiceerde haar eerste
verhaal in een verzamelbundel van aanstormend talent. Kennelijk is er toch iets
van mijn genetisch materiaal doorgegeven.
Ik sta er dankbaar bij en zie hoe zij onverwachte wegen gaan. Het bepaalt mij tegelijk bij het onvoltooide verleden van Betsie
en mij. Ruim tien jaar al mis ik het geluk
dat ze uitstraalde als ze voluit ‘oma’ kon
zijn. Mis ik wat niet uitgesproken hoefde te
worden in 36 jaar van lief en leed. In die
blessuretijd kruiste Neeltje mijn pad en
samen maken wij er heel veel van. Muziek
en lied, preken en schrijven, lezen en reizen, toerist zijn in eigen stad op een terras
op de markt, het vult onze dagen en harten. Maar voor ik nieuw jaar vier moet er
nog wel wat gebeuren. Alle dingen nieuw
– als we dat toch eens mogen vieren met
Joden, Islamieten en Chinezen!
Rob van Essen

Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en verslavingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na Amsterdam was hij
werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den Haag (Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast was hij diaconaal medewerker van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Bron: Red@ctieService, jaargang 15, nummer 3, 2017, uitgave van Narratio

ds. Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN SEPTEMBER 2017

datum en tijd
voorganger

3 september 2017
10.00 uur
ds. A. Broekhuis

10 september 2017
10.30 uur
ds. A. Broekhuis

17 september 2017
10.00 uur
ds. D. van Doorn

bijzonderheden

Avondmaal, lopende
vorm

kleur

groen

groen

groen

diaconale
collecte

Tear

Edukans

Amnesty

Missionair werk en
kerkgroei
R. Simonis-Verhoeff
Tel. 511756

Jeugdwerk Protestantse Kerk
H. Slurink
Tel. 515446

2e collecte
auto
ophaaldienst

datum en tijd
voorganger

Startdienst
Ontbijt 9.30 uur

Vredeswerk
J. Brummelman
Tel. 540224

24 september 2017
10.00 uur
Ds. G.W. van der Brug
Zutphen

bijzonderheden
kleur

groen

diaconale
collecte

Lepra Zending

2e collecte

Plaatselijk Pastoraat

auto
ophaaldienst

A. Kloosterboer
Tel. 540204

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 4 september
ds. M. Terwel
De dienst begint om 14.30 uur.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,
waarbij iedereen welkom is.

in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
09 september
23 september

mevrouw. R. Rijk
mevrouw ds. M. Wevers
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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 14 september 2017
ds. W. Stolte
donderdag 21 september 2017
ds. R.W. Heins vredesweek
donderdag 28 september 2017
pastor mevrouw G. Pols

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 3 september 2017
Gesprek van de zondag met Lies v.d. Brug over “Kerk in de stad”.
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente te Zutphen. Ds. Martin de Vlas.
Zondag 10 september 2017
De kerkdienst komt van de Christelijk Gereformeerde Kerk/Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt).
Zondag 17 september 2017
Gesprek van de zondag met Joop de Vries over de Vredesweek.
De kerkdienst komt van de PKN te Warnsveld, Ds. Anneke de Hoop.
Zondag 24 september 2017
Gesprek van de zondag met pastor Jaap van Kranenburg over de zogeheten Effathavieringen.
De kerkdienst komt van de PKN te Eefde.
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Ter attentie: Gedachtenis van de overledenen
Vorig jaar is in onze gemeente de gedachtenis van de overledenen, die we vele jaren hielden
op van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, verschoven naar een zondag in de nabijheid
van Allerheiligen/Allerzielen resp. 1 en 2 november. Daarmee sluiten we als gemeente ons
aan bij een brede oecumenische traditie (RK kerk en Anglicaanse Kerk).
Deze gedachtenis vindt dit kerkelijk jaar plaats op zondag 29 oktober.
Zondag 3 september vieren we de Maaltijd van de Heer/Eucharistie. We horen ‘dit is mijn lichaam’ en ‘dit is mijn bloed(=leven)’ als de voorganger deze woorden bij het Tafelgebed en
opnieuw als we brood en wijn ontvangen. We kunnen dat ook tegen elkaar zeggen en zo bij
elkaar te binnen brengen dat we ons heil, ons geluk zo u wilt, verwachten van een mens die
zijn leven niet wilde behouden, maar zijn inzet en liefde voor mensen trouw bleef tot het bittere eind. Zo vinden wij het leven pas. Niet door zelfbehoud en niet door eigenbelang na te jagen, maar in toewijding en er voor elkaar zijn.
Daarom is brood en wijn delen zo’n belangrijk sacrament voor de gemeente.
Zondag 10 september is de Startzondag. Het thema: Kerkproeverij.
In vele kerken en parochies zal op deze of een andere zondag in september aandacht besteed worden aan het thema Kerkproeverij. Het landelijk gelanceerde plan heeft als grondgedachte: Nodig eens iemand uit in je naaste omgeving, buurt of vrienden- familiekring om
een kerkdienst te bezoeken. Zonder agenda, zonder stiekem de ander die een kerk nooit of
zelden van binnen ziet te willen ‘bekeren’.
Kerkproeverij: laat een ander eens kennismaken met wat voor jou van waarde is aan de kerk
en het geloof. Bied een ander die gelegenheid.
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Samen met diverse afgevaardigden uit de Taakgroepen – wat werkt de Taakgroepen structuur toch plezierig in onze gemeente!- zijn we als ad hoc commissie een aantal keren bijeen
geweest. Wat blijkt er dan veel creativiteit te zijn en wat was er een plezier om samen iets te
bedenken.
Hoe ziet het programma eruit deze morgen?
9.30 uur Ontbijt op het kerkplein (we gaan uit van goed weer): hiervoor dient u zich op te geven vóór maandag 4 september. Bij slecht weer vindt het in de kerk plaats.
Met daarbij muziek van Arjan van ’t Veld en zijn vrienden.
Opgave voor het ontbijt kan bij:
Gerda Kamphuis, Zutphen (0575 - 511232) of: joopgerda@hotmail.com
Marijke Fomenko (06-4166 2670 ) – of: marijkefomenko@hotmail.com
10.30 uur Kerkdienst (let u op de gewijzigde tijd van aanvang) met het Thema Kerkproeverij.
In deze dienst kunnen we in overdrachtelijke zin proeven van de bronnen van de kerk, het
woord van God, het lied, het gebed van de gemeente en we kunnen geven (onze adem en
ja, de collecte).
Er is muzikale medewerking van Arjan van ’t Veld en zijn vrienden, Styrische harmonica, en
Pim Kale, trompet en onze eigen organist Broer de Boer.
De dienst is voorbereid met leden van de ad hoc commissie Startdienst A.D. 2017.
aansluitend rond 11.15 uur Kerkproeverij geopend.
Na het ‘geestelijke’ van de kerkdienst is er nu alle aandacht voor de inwendige mens. Er is
een breed scala om van te proeven: vruchten, zelfgemaakte baksels of sappen, wijn uit eigen voorraad of streek, ..en vult u zelf vooral in wat u wilt aandragen voor deze Kerkproeverij.
U kunt hiervan genieten onder het genot van muziek.
Er is ook koffie/thee.
Oproep: wilt u wat inbrengen? We zijn er blij mee.
U kunt het inleveren op de Startzondag zelf in de hal van de
kerk. Informatie bij Gerda Kamphuis en Marijke Fomenko (zie
boven).
Deze zondag is het tevens ziekenzondag. Vanuit onze gemeente zullen in samenwerking met de Zonnebloem boeketten
worden thuisgebracht.
Ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
10 september
17 september
24 september
1 oktober

Alie Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort.
Toos van Helden, Jan Bosma en Tinie Dijkerman.
Hans en Toos van ’t Veld en Dirkje van Zeijts.
Homme Krol, Gerrie Diepenveen en 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

Greet Tollenaar, tel. 540861
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MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen


Mw. T. Zuidam-van Hulsbergen, Raadhuisstraat verblijft op de Lunette (afd. De flank)

Thuis
 Na verblijf op de Lunette: mw. N. Broer-Rouwenhorst, Schurinklaan
Na verblijf in het Gelre ziekenhuis:
 Mw. D. Pasman-Koetsier, Julianalaan

Overleden

Het gezin van Bé en Nelie werd verrijkt
met vier kinderen, Lenie, Ben en Tineke
en Netty. Hun vierde kind werd geboren
met een hersenafwijking. De zorg voor
hun gehandicapte kind hebben zij samen
gedragen met hun drie kinderen. En wat
mij trof dat bij het praten over Netty er niet
alleen sprake was van zorg en moeite, die
er natuurlijk bij hen waren als ouders,
maar zeker was er sprake van de vreugde
die Netty heeft geschonken in hun leven.
Bé was een gelovig man en een man van
gebed, elke avond opnieuw. Hij wist zich
betrokken bij de gemeente. Op zijn manier.
In de laatste jaren van zijn leven moest hij
al meer inleveren. Thuis wonen kon niet
langer. Een verhuizing naar het Spijk en
de Spijkhoeve volgde, zodat Bé en Nelie
gelukkig niet al te ver van elkaar verwijderd waren.
Hecht als zij al zovele jaren met elkaar
verbonden waren.
Op maandag 17 juli vonden het afscheid
en de begrafenis plaats te Gorssel. Op
verzoek van de familie heeft de pastor van
Trajectum, Elsz de Roos, dit afscheid geleid. Zij vroeg mij een gedachtenis te
schrijven.

Op 11 juli is
Berend Jan ter
Mull overleden in
de leeftijd van 90
jaar. Lange tijd
woonde hij met
zijn Nelie ter MullVerschoor in de
Eefdese Enk.
Hij was een man die zich dankzij zijn
doorzettingsvermogen kon wijden aan wat
hem lief was: alles wat groeide en bloeide.
Hij moest al vroeg uit werken, want voor
een vervolgopleiding was geen geld. Hij
werkte in de tuin op Groot Graffel (nu
GGNet in Warnsveld) en wijdde zich in de
vrije uren aan de studie op het terrein van
groente- en bloementeelt.
Ook in het houden van bijen bekwaamde
hij zich. Na de oorlog werd hij als dienstplichtige uitgezonden naar Indië en heeft
daar indringende oorlogservaringen meegemaakt en dienstmaten aan de aarde
moeten toevertrouwen. Het contact met
zijn dienstmaten van toen was belangrijk
voor hem, en praten over deze tijd in eigen
gezin deed hij nauwelijks of niet.
Te zwaar.
Naderhand volgde een aanstelling op
land- en tuinbouwschool te Twello.
Correspondentieadres:
N. ter Mull-Verschoor, Zutphenseweg 266, 7211 EX Eefde

ds. Arie Broekhuis

Overleden
Op 14 juli is overleden
Jan Willem Veltkamp
in de leeftijd van 92
jaar.
Wim werd geboren in
Vierakker op boerderij
de Maan.

Als jongste in een gezin met een oudere
halfzus en 2 broers.
In 1947 werd hij opgeroepen voor Indonesië; omdat hij op een postkantoor zat, had
hij er geen slechte tijd.
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Wim graag postbode was geworden, maar
hij moest de boerderij overnemen. In 1955
trouwde Wim met Jo Hietkamp uit Eefde.
Ze kregen ze 3 kinderen: Jenny, Gerrit en
Henk Jan. Wim was een goede vader met
veel aandacht voor hen; ze kregen de
kans om te leren en te worden wat ze wilden.
In 1966 verhuisde het gezin naar de
grotere boerderij “het Waldhoorn” in
Eefde. Vele veranderingen volgden nog:
een ligboxenstal met melkinstallatie; de
koeien moesten later weg, maar maakten
plaats voor de “stalen koeien”, de caravans. Daarna werd de boerderij door Henk
Jan overgenomen en een camping begonnen. Maar zijn vader was er veel te
vinden, voor onderhoud en contact met de
campinggasten. Spelletjes werden er
graag gedaan: sjoelen, koersbal en een
flipperkast!
Wim was een bescheiden, wijze, trouwe
en vriendelijke man, met een groot ver-

antwoordelijkheidsgevoel, voor wie hem
nodig had, ook in de buurt.
Hij was diaken, niette de liturgie, reed anderen, werkte mee aan de zendingsbazar.
Een man om op te bouwen.
Zorg verleende hij eigenlijk altijd: eerst inwonende opa's, later veel zorg voor zijn
vrouw van wie het gezichtsvermogen
steeds slechter werd. Ze fietsten samen
met de tandem zolang het ging.
Toen hij vergeetachtiger werd, moest er
weer verschillende keren verhuisd worden:
via de Beekweide en het Spijk naar de
Spijkbungalows. Het 60 jarig huwelijk is
nog gevierd in kleine kring. Maar daarna
wilde hij graag 'gehaald' worden.
In de afscheidsdienst is de trouwtekst gelezen, over een wijs man die zijn huis op
de rots bouwde, wiens ja ook ja was en
nee nee. Moge dat Jo Veltkamp, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen troosten.
ds. Liesbeth Burger, Warnsveld

Overleden
Op 17 augustus is op haar
kamer in ‘t Spijk op 89jarige leeftijd overleden
Hennie Botma - Evink. Ze
woonde daar sinds twee
jaar samen met haar man.
Hennie was geboren en getogen in Winsum. Ze was de jongste van
het gezin Evink. Al op 15-jarige leeftijd
kreeg ze kennis aan Klaas Botma. Met
hem is in 1953 getrouwd, ook voor de
kerk.
Klaas’ vader was de dominee. Ze kwamen
eerst te wonen in een veenhuisje in Emmer Compascuum, maar gelukkig konden
ze dat al snel verruilen voor een betere
plek in Eefde. Pa Botma begon als kaasmaker op de fabriek en ma regelde het
thuis. Aan de Oranjelaan raakte het gezin
compleet met 6 kinderen.
Hennie was een vrolijke vrouw, die erg
hield van zingen. Dat had ze van huis uit
meegekregen en die muzikaliteit gaf ze
weer aan haar kinderen door. De bloementuin was ook een van haar grote passies; binnen moesten er ook altijd verse
bloemen staan.

De laatste vijftien jaar was Hennie erg
doof. Dat was een hele beperking, maar
met elkaar probeerden ze er het beste van
te maken. Een paar weken geleden werd
duidelijk dat haar krachten bijna op waren.
In alle rust is ze thuis in het bijzijn van
haar man en kinderen overleden.
De familie Botma is in Eefde altijd betrokken geweest bij de kerk. Eerst bij de gereformeerde kerk en later bij de Ontmoetingskerk. In een dankdienst voor haar leven werd op 23 augustus afscheid van
haar genomen in een met mooie bloemen
versierde volle kerk. Met liefdevolle betrokkenheid werd er door kinderen en
kleinkinderen muziek gemaakt, licht gedeeld en liefde bezongen. In een bloemenhaag werd ze aan het slot uitgeleide
gedaan. Zo gaven we haar met dankbaarheid uit handen en vertrouwden haar toe
aan het goddelijke Licht. Liefde die blijft.
Dat dat ook een troost mag zijn voor haar
man Klaas, haar kinderen , kleinkinderen
en anderen die haar moeten missen.
ds. Wilma Klein
Correspondentieadres: Fam. H. Verbeek,
De Aa 29, 6923 BK Groessen.
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Op 14 augustus: de heer C.J. Rouwenhorst, De Blaak 10 7211 CS.
Een in memoriam komt in het volgende Kerkvenster.
ds. Arie Broekhuis

Bedankje
Geachte gemeenteleden,
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten met mooie woorden, bloemen,
bezoekjes en telefoontjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte.
Deze blijken van meeleven hebben mij, en ook Gerrit mijn man, diep geroerd en veel steun
gegeven in een moeilijke tijd.
Het gaat nu weer goed met mij en ik heb het bezoekwerk weer opgepakt.
Ik dank Joke Warringa voor het waarnemen tijdens mijn ziekte.
Hartelijke groet, Dinie en Gerrit Pasman

Komen en gaan – mutaties t/m 22 augustus 2017
Vertrokken:
Nachtegaalstraat 29B: de heer H. Koster, naar Brummen.
Overleden:
Op 8 augustus 2017: mevrouw H. Leusink - Voskamp, Zutphenseweg 202.
Op 14 augustus 2017: de heer C.J. Rouwenhorst, De Blaak 10 7211 CS.
Op 17 augustus 2017: mevrouw H. Botma - Evink, Zutphenseweg 268 7211 EX.
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
KERKENRAAD

Uit de (kleine) Kerkenraad
De Goedhart kamer is af.
De Herinrichting Kerkgebouw -2 commissie heeft zich ingespannen om na de kerkzaal ook de
Goedhartkamer een face-lift te geven. Daarbij inspireerde dat de ruimte niet representatief was.
Het moest een ruimte worden waar onze kerk met plezier gasten ontvangt, bruidsparen, maar
ook (en vaker) nabestaanden. Filmvoorstellingen, gespreksgroepen, kerkenraadsvergaderingen, en persoonlijke gesprekken met de dominee, al deze activiteiten verlopen beter als je je
prettig voelt in de ruimte waar je je bevindt.
De HIK-2 dames kregen van de HIK-2 heren de vrije hand, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De vloerbedekking, de gordijnen, de stoelen en de lampen zijn vernieuwd. Aan de wand
foto's van de kapellen vroeger, het witte gereformeerde kerkje en de hervormde kerk.
Aan de tegenoverliggende wand ziet u een schilderij met zicht op de IJssel bij Zutphen.
In de hoek het verst van de deur een zitje om vertrouwelijke gesprekken te kunnen voeren.
Tot slot, een plantenbak.
We zijn allemaal blij met deze mooi uitgevoerde opknapbeurt. De kerkenraad dankt de HIK leden nogmaals voor hun creatieve aanpak en hoopt op mooie en zinvolle activiteiten in onze
Goedhartkamer.
Ymte Groeneveld
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COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
23 juli 2017
30 juli 2017
06 augustus 2017
13 augustus 2017
20 augustus 2017
Collectedoelen
3 september

€ 120,05
€ 130,86
€ 118,20
€ 125,37
€ 132,70

Stichting Letland
Artsen zonder Grenzen
Diaconaal Quotum
War Child
Pasman Manege Eefde

Tear

Kun je mensen leren zelf op te staan uit armoede?
Tear zegt van wel. Al bijna vijftien jaar bouwt Tear met lokale
kerken mee aan een groeiende beweging van zelfhulpgroepen in
de Hoorn van Afrika.
Deze groepen van 15 tot 20 mensen komen wekelijks bij elkaar
en helpen elkaar zich op te werken uit de armoede. Ze leren te
sparen en krijgen soms een lening. Hele gemeenschappen veranderen, niet alleen door het sparen, maar ook door het contact
met elkaar. De leden vormen een familie.
Er zijn al 18000 zelfhulpgroepen in Ethiopië, 200 in Somaliland en 50 in Noord-Kenia.
Ze bereiken meer dan 1,8 miljoen mensen. Een groep van 17 mensen laten ondersteunen door
een trainer kost 500 euro per jaar. Bekijk een filmpje met een concreet voorbeeld: tear.nl/yeshi
Tear heeft een ANBI-status. U kunt ook zelf een bijdrage overmaken op:
NL32 ABNA 0501 0303 01 t.n.v. Tear in Zeist.
10 september
Edukans
Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben.
Daarom werkt Edukans aan meer scholen, schoolbanken, schoolborden, meer
boeken en leraren in ontwikkelingslanden.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL21 INGB 0000 0005 15 t.n.v. Edukans.
17 september
Amnesty
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten, zoals verdragen, verklaringen en richtlijnen. We proberen dit streven te realiseren door onderzoek te doen en actie te voeren zodat ernstige schendingen van deze rechten worden voorkomen en worden beëindigd.
Amnesty is een beweging van meer dan 7 miljoen mensen wereldwijd. Dit zijn niet alleen mensen die ons werk financieel steunen. Dit zijn ook mensen die actievoeren of vrijwilligerswerk
doen. In Nederland steunen meer dan 650.000 mensen ons werk op de ene of andere manier.
En dat aantal blijft alleen maar groeien.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL45 TRIO 0198 1000 00 t.n.v. Amnesty Int. Nederland.
24 september
Lepra Zending
Iedere twee minuten wordt iemand getroffen door lepra.
Lepra is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral in armere gebieden waar de
gezondheid slecht is en mensen geen goed afweersysteem hebben, lopen veel mensen lepra
op. Ieder jaar worden er zo’n 200.000 mensen met lepra geregistreerd, waaronder 18.000 kinderen. Het werkelijke aantal ligt veel hoger omdat de ziekte lang niet altijd als lepra wordt herkend of geregistreerd.
Zonder behandeling leidt de ziekte tot handicaps, sociale uitsluiting en armoede. Mensen met
lepra behoren wereldwijd tot de allerarmsten.
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Patiënten die tijdig hulp krijgen, zijn goed te genezen. Ze kunnen een zelfstandig en menswaardig leven leiden. Voorkom uitsluiting, handicaps en armoede.
Geef herstel aan iemand met lepra. U kunt ook zelf een gift overmaken op NL49 INGB 0000
8898 98 t.n.v. Stichting Leprazending Nederland.

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
3 september:
Missionair werk en kerkgroei
Help de nieuwe kerk in Noordwelle
Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingredienten van Kloosterwelle, een plek voor rust, inspiratie en zingeving
rond de Corneliuskerk in Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek
van de Protestantse Kerk. “Hier kun je even loskomen van de wereld”,
zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het pioniersteam. Lange tijd was ze
van de kerk verwijderd, maar ervaringen met kloosterbezoek brachten
haar terug. “Het mystieke geeft me ruimte.” De wekelijkse vesper biedt
veel stilte. “In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar ik ben er aan
gehecht geraakt. Het laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer innerlijke rust gekregen.”
De collecte maakt pioniersplekken als Kloosterwelle, waar het goddelijke kan worden ervaren én waar een band tussen mensen ontstaat,
mogelijk.
10 september:
Jeugdwerk Protestantse Kerk
Waar generaties elkaar ontmoeten
“Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen
die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid.
Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten.
En wat jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse
Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar
ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!
17 september:
Vredeswerk
Vrede is niet vanzelfsprekend
We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van
oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op
de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn,
hen praktische hulp of een luisterend oor bieden. Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen
we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet
vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter
dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX
daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u
mee?
24 september:
Plaatselijk pastoraat
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

Uit het boekje 95 speldenprikken:
In de kerkdienst dankt men God met blijde Psalmen.

12
DIVERSE
BERICHTEN
De klaagliedereworden
bewaard
tot na de dienst.

Open AZC dag
Op zaterdag 23 september is het
weer Open Huis bij een groot aantal AZC’s in het land.
Ben je benieuwd naar het leven op
een asielzoekerscentrum? Neem
dan zaterdag 23 september van
12.00 tot 16.00 uur een kijkje in
het azc bij jou in de buurt!
Ontmoet bewoners, vrijwilligers en medewerkers.
Het AZC Zutphen ligt aan de Voorsteralee.

Nieuwe tentoonstelling: Luther
In Museum Catharijneconvent in Utrecht is vanaf 22 september
de tentoonstelling ‘Luther 500 jaar’ te zien.
U wordt meegenomen naar 1517, u ziet een echte aflaat,
een handgeschreven brief van Luther, maar ook venijnige
spotprenten en juweeltjes van Bijbels.
Bijvoorbeeld een Luthers Nieuw Testament uit 1525 en
een Liesveltbijbel uit 1564.
www.catharijneconvent.nl

Test uw kennis
Hoeveel symbolen van godsdiensten en andere levensbeschouwingen herkent u in deze tekens? Antwoorden in het volgende Kerkvenster.
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Nieuws uit de Wereldwinkel
Wat een feestelijke heropening van de vernieuwde winkel op 19 augustus! Dank voor alle belangstelling, felicitaties, bloemen en voor de klandizie. Het nieuwe assortiment lijkt in de smaak
te vallen bij jong en oud en we gaan vol goede moed en enthousiasme verder.
Nieuw in het assortiment zijn o.a. de wasmiddelen en allesreiniger van Seepje, een milieuvriendelijk alternatief voor bestaande middelen. Ook het effen servies in twee pastelkleuren uit Sri
Lanka slaat goed aan.
En dan de leuke ‘Mamita Alice’ poppetjes en dierfiguurtjes, gehaakt door straatarme vrouwen in
Peru, die hiermee de levensstandaard van henzelf en hun gezin kunnen verbeteren.
In de foodafdeling hebben we nieuwe smaken thee en nieuwe variaties van Tony chocolade,
waaronder kleinere reepjes. Kom kijken en genieten 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.

De locoburgemeester van Lochem, de heer Bert Groot Wesseldijk,
opent onder grote belangstelling de vernieuwde Wereldwinkel in Eefde

Foto: Rene Brigg
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Gehaakte poppetjes en diertjes van de Stichting Mamita Alice uit Peru
Foto: Mieke Versluis

ACTIVITEITEN

Uitnodiging voor het verrassingsreisje!
Binnenkort is het weer zover: Het jaarlijkse verrassingsreisje!
Dit jaar zal dat plaatsvinden op vrijdag 6 oktober a.s.
We verzamelen om half 10 in de kerk en drinken daar eerst koffie.
De bus vertrekt om 10.00 uur en zo rond 15.30 uur zijn we weer terug bij de kerk.
Daar genieten we nog even na onder het genot van een hapje en een drankje.
De kosten voor deze dag bedragen 35, - p.p.
Indien u een museumjaarkaart hebt, graag die dag meenemen.
We hopen ook dit jaar weer op voldoende deelname!
Nadere informatie en opgave (uiterlijk 14september)
Adrie Kloosterboer, Tel: 540204 E-mail: Kloosterhofke@hetnet.nl
Ep van Zeijts, Tel: 511516 E-mail: dvanzeijts@hotmail.com
Jeugd Harmonie begint nieuwe seizoen!
Dinsdag 29 augustus beginnen onze jongste jongeren uit Eefde/Gorssel e.o. weer de "muziekkunst te beoefenen".
Oftewel: de blokfluitlessen starten weer. Omdat we graag nog meer jeugd willen leren muziek
maken, hebben we die middag ook "kijklessen".
Kinderen en ouders zijn van harte welkom om op een van de locaties in Eefde of Gorssel te
komen kijken hoe er bij De Harmonie muziekles wordt gegeven. Je kan zelfs meedoen als je dat
wilt, er zijn namelijk blokfluiten aanwezig voor de leerlingen die een proefles willen.
In Gorssel is het van 15.15 uur tot 16.00 uur in de Vullerschool, Veldhofstraat 1. Daar zal docente Anita Berrier de les verzorgen. Ze rijdt vervolgens door naar Eefde. Daar zal ze de kinderen en ouders tegen 16.30 uur opwachten voor de Ontmoetingskerk.
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De les zal tot 17.15 uur duren.
Ouders/verzorgers mogen natuurlijk bij de eerste les aanwezig zijn.
Hebt u nog vragen dan kunt u ze via dit mailadres stellen: aalderinkmirjam@gmail.com.
Graag tot dinsdag 29 augustus!
Dirk Jan van Meggelen

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

eggelen

Agenda




 Maandag 11 september, 19.30 uur Kleine kerkenraad
Woensdag 14 september, 10.00 uur Leerhuis over Johannes 14
Goedhartkamer ds. Arie Broekhuis
Donderdag 14 september, 19.30 uur Vergadering Classis Achterhoek-Oost
te Zutphen
Woensdag 27 september, 19.30 uur Taakgroep pastoraat

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 19 september 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 21 september om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink
Belangrijke data voor Kerkvenster

inleverdatum
vergaderdatum
niet datum
Dinsdag 19 september
Donderdag 21 september
Donderdag 28 september
Dinsdag 17 oktober
Donderdag 19 oktober
Donderdag 26 oktober
Dinsdag 21 november
Donderdag 23 november
Donderdag 30 november
Dinsdag
Wij hanteren
voor
plaatsing
een
paar
eenvoudige
regels.
Deze zijn op
vragen
12 december
Donderdag 14 december
Donderdag
21 te
december
bij
de
redactie.
Dinsdag 16 januari 2018
Donderdag 18 januari 2018
Donderdag 25 januari 2018

Uit het boekje 95 speldenprikken:
Draag je het leed van de wereld op je schouders,
onthoud dan dat je zelf gedragen wordt
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Foto Benidorm Basterds

Ouderen niets meer waard?
Hoezo? Wij zijn een goudmijn!
Wij hebben zilver in onze haren
en goud in onze tanden.
Gas in onze darmen
en stenen in onze nieren,
Lood in onze schoenen
en kalk in onze nagels.
Staal in onze heupen
en soms plastic in de knieën.
Vol met dure medicijnen
lijken we wel een goudmijn.
Een land met zoveel mineralen
zal het jaar 3000 wel halen.
Daarom gaan we fier door het leven,
nemen we kritiek op als een spons.
Want door zoveel rijkdom
drijft de economie op ons.

Het is maar dat iedereen het weet!
Bron onbekend

