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KERKVENSTER september 2018

In-druk
Zij zucht en zij zingt – (Iona lied)
Wat zou er van mij terecht gekomen zijn
als Alie Switters, schippersdochter, mij als
vijfjarige niet had meegenomen naar de
Bijbelclub, driehoog aan de Amsterdamse
Heerengracht. Het was een schot in de
roos. Van tante Annie en Miss Anne heb ik
geleerd dat geloofsoverdracht allereerst
plaats vindt in een klimaat waarin je je gezien en welkom weet. Een plaats waar
God gebeurt. Een klimaat waar ik als vaderloos kind mocht thuis komen bij een
Vader die je nooit in de steek laat. Wie
weet was ik zonder Alie wel een vaderloos, richtingloos mens geworden.
Ik gebruikte het woord ‘klimaat’, maar zeg
liever: dát is nu Heilige Geest Op de allereerste Pinksterdag spraken de apostelen een taal die harten bleek te openen.
‘Als mijn woorden in jullie blijven, blijven
jullie in de liefde’, zei Jezus. Guillaume
van der Graft zegt in een gedicht dat hij
zoekt naar ‘een woord dat niet bevriest’.
Het tegendeel van: ‘Ik heb dat toen wel
gezegd/beloofd, maar dat gaat mij niet
lukken’. Of ‘wie mijn interpretatie van de
Bijbel niet onderschrijft, gaat verloren’. De
woorden van God openen altijd weer toekomst. Het spreken van God is scheppend, plaatst een mens in het licht.
Propaganda, bedrog, achterklap, het is
taal die chaos bewerkt en teleurstelling.
Maar als de dames van de bijbelclub zeiden: ‘Ben je helemaal door de regen komen fietsen? Wat fijn dat je gekomen
bent!’ dan wist je dat ze het meenden. En
je voelde je het hele uur van de club een
beetje bijzonder.
Taal kan hartveroverend zijn! Steeds wagen mensen het daar weer mee.
Jan Rot die mooie popteksten schrijft en
de Matthäuspassion hertaalt, de mensen
achter Psalmen voor Nu, die nieuwe taal
en muziek zoeken voor woorden die niet
verdwijnen mogen.

Daarom preek en schrijf ik meer dan een
half leven lang, om een gooi naar het hart
te doen. Zonder garantie op succes trouwens.
Goedkoop triomfalisme heb ik wel afgeleerd. Veranderen is een levenslang proces. Wat ben ik dankbaar voor al die mensen die geduld met mij hebben gehad, die
mij niet afgerekend hebben op onbezonnen uitspraken, niet nagekomen beloften,
mijn ongeduld. In Psychiatrisch ziekenhuis
Veldwijk (Ermelo) ontmoette ik een predikant die niet wegliep voor het zuchten en
kreunen van Gods schepselen. Samen
met enkele psychiatrische patiënten deed
ik belijdenis in de Lucaskerk van Veldwijk.
Zuchten en zingen: dat leerde hij mij in de
psychiatrie. Veertig jaar geleden bevestigde hij mij als predikant. In zuchten en zingen is de Geest present. Terugkijkend
denk ik dat het begon op de Bijbelclub,
waar ‘Welk een vriend is onze Jezus’ mijn
lievelingslied was. Ik kon het niet meezingen toen mijn stiefvader overleed en ik, 8
jaar oud, mijn tweede vader verloor. Zoals
ik ook weken niet heb kunnen zingen na
de dood van mijn vrouw Betsie. Maar wat
een geluk dat Jezus’ vriendschap over de
dood heen reikt. En dat Hij ons dat in een
klimaat van liefde doet ervaren. De eredienst: een plek om te zuchten en te zingen – laat dat in Jezus’ Naam niet verloren
gaan.
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 (parttime) in Den Haag
(Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast was
hij diaconaal medewerker van de Protestantse Gemeente Rijswijk.
Bron: Redactie@Service, jaargang 16, nummer 4,
uitgave van Narratio, Gorinchem

ds. Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

SEPTEMBER

2018

datum en tijd

2 september 2018
10.00 uur

9 september 2018
10.00 uur

16 september 2018
10.000 uur

voorganger

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

avondmaal,
zittende vorm

startdienst

Groen

Groen

bijzonderheden
kleur

Groen

diaconale
collecte

Tearfund
Help de kerk in
Hilversum
H. Slurink
Tel. 515446

De Zonnebloem afd.
Gorssel
Jeugdwerk P.K.N.,
jeugdwerkmateriaal
J. Brummelman
tel. 540224

23 september 2018
10.00 uur
ds. D. Fisser,
Amsterdam

30 september 2018
10.00 uur
ds. A. de Hoop,
Warnsveld

kleur

Groen

Groen

diaconale
collecte

Leprazending

Amnesty International

2e collecte

Beeld en geluid

Plaatselijk Pastoraat

auto
ophaaldienst

H van 't Veld
Tel. 540394

W. Volkers
Tel. 512610

2e collecte
auto
ophaaldienst

datum en tijd
voorganger

Edukans
Vredeswerk
A. Kloosterboer
Tel. 540204

bijzonderheden

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

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

Dienst in Het Spijk
Maandag. 3 september
ds. A Broekhuis
De dienst begint om 14.30 uur.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen
welkom is.

De Lunette Coehoornsingel 3
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloopmogelijkheid om samen koffie te drinken
31 augustus
ds. W. de Bruin
07 september
pastor R. Rijk
14 september
pastor R. van Veen
21 september
pastor S. Kuipers
28 september
ds. I.M. Pijpers

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur
Geen opgave ontvangen.

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 06 september 2018
Proponent de heer M.G.M. Mudde
donderdag 13 september 2018
ds. W. Stolte
donderdag 20 september 2018
ds. R.W. Heins vredesweek
donderdag 27 september 2018
Pastor G. Pols
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 2 september lezen we verder in het evangelie van Marcus. Aan de orde is de genezing van de blinde te Betsaïda (Marcus 8:22-26). In het zo kort beschreven gebeuren treft
me dat de man die net weer het licht in de ogen ontvangt de mensen aanziet voor bomen die
rondlopen. Wat beweegt Marcus om het zo te beschrijven?
Zondag 9 september is er een dienst van Schrift en Tafel. We grijpen alvast vooruit naar
Marcus 9:14-29, een lezing die voor 16 september is aangewezen.
Jezus wordt aangesproken midden in een gesprek met zijn leerlingen en omstanders. Hij laat
zich onderbreken. Er is kennelijk iets dat voorrang verdient boven een theologische dialoog.
Er is een man in nood vanwege zijn zoon die belaagd wordt door een ‘onreine geest’. Jezus
bindt de strijd aan en geeft de jongen het leven weer. We belanden in een vreemde wereld
van onreine geesten, genezing. Daarbij geeft Jezus als bron van zijn handelen het gebed
aan. Stof genoeg voor misverstanden en voor een gezamenlijke bezinning op deze tekst.
Wel is duidelijk: In Christus wil God ons het leven geven dat die naam verdient.
Startdienst - thema: een goed gesprek
Zondag 16 september is er een dienst met de nodige interactieve momenten. U gaat niet alleen maar stil zitten en luisteren. We willen u tijdens de dienst in gesprek laten gaan in overzichtelijke, niet te kleine groepen over een aantal stellingen en vragen.
In de lezing van deze dag legt Jezus zijn leerlingen een vraag voor: ‘En wie zeggen dat de
mensen dat ik ben?’ Er komen diverse antwoorden. Zo zien we dat er diverse beelden zijn
van Jezus. En voor ons is dat niet anders. En als we dan een naam of een beeld bedenken
of hebben, als we sowieso een beeld van Jezus hebben, wat betekent dat dan?
Wat bedoelen we als we Jezus, ik noem maar, ‘zoon van God’ of ‘Redder’ noemen?
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Of mogelijk is Jezus voor ons een groot vraagteken (geworden).
In de lezing geeft Jezus wel zijn profiel af dat er niet om liegt.
We zijn blij dat naast Broer de Boer als organist er nog een muzikant die morgen in ons midden zal zijn. Anita Berrier, dwarsfluit, zorgt voor een welkome muzikale toevoeging aan de
dienst.
We lezen in de Startdienst Marcus 8:27-9:1, de lezing die voor de 9e september op het rooster staat. Vanuit de landelijke kerk is er t.b.v. de Startzondag altijd waardevol materiaal beschikbaar van collega’s over de teksten. Daar maken we graag gebruik van als commissie
van de Startdienst. Vandaar de omzetting van de lezingen met de zondag hiervoor.
Dit jaar is het thema: Een goed gesprek
Doorgaans volgen we het thema dat de landelijke kerk ons aanbiedt en dat in vele gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland gevolgd wordt.
Er is deze zondag ook koffie en thee beschikbaar vóór aanvang van de dienst; vanaf 9.30
uur kunt u hiervoor in de kerk terecht.
Na de dienst is er koffie met wat lekkers. Het is een goede traditie om gemeenteleden te
vragen iets lekkers te bereiden of te bakken.
Graag wel opgave van wat u gaat maken, zodat er enig overzicht is van wat we aan lekkers
mogen verwachten. Opgave bij:
Agnes van den Berg-Nikkels, tel. 518085 of: avdberg1950@gmail.com
Joke Warringa, tel. 540873 of: janswarringa42@gmail.com
In de kerk komen ook lijsten te liggen waarop u kunt intekenen.
Het is altijd weer bijzonder te ondervinden hoeveel mensen zich voor de startzondag willen
inzetten en die zonder aarzeling ervoor zorgen dat we met elkaar een vrolijk begin maken.
Op deze startzondag wordt er door de EO een interview uitgezonden dat de scriba van onze
landelijke kerk René de Reuver heeft met bisschop Michael Curry. Wie is de man achter de
preek voor prins Harry en Meghan Markle? Wat maakte dat zijn preek in mei miljoenen raakte? Wat is zijn geheim?
Tijdstip: 12.00 uur NPO 2.
Ik kijk nog even over de maand september heen en wil ik u vast het volgende laten weten.
Zondag 7 oktober neemt Ben Veldkamp als organist afscheid van onze gemeente.
In de oktober editie komen we hier uiteraard wat uitgebreider op terug.
ds. A. Broekhuis
Startweekend 15 en 16 september
Zaterdag 15 september willen we een gezellige markt houden op het kerkplein van
11:00 - 15:00 uur
Er komen kramen te staan met o.a. boeken (deze zijn nog over gebleven van de laatste
rommelmarkt). In de bloemenstand kan u een boeket laten samenstellen met bloemen van
het seizoen. De dames van de Eardrop handwerkgroep proberen hun laatste handgemaakte
producten te verkopen en ook is er een leuke sortering sieraden te koop.
In de delicatessenstand zijn er jams, koek etc. te koop. Verder is er een kleedjes- en
kofferbak verkoop.
De inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten, naast koffie, frisdrank etc. zorgen we tussen de middag voor soep en een broodje met wat lekkers.
In de kerk wordt muziek gemaakt, van 11.15 - 11.45 uur zal Nico Jansen voor ons spelen,
waarbij misschien ook gezongen kan worden. Van 13.45 - 14.15 uur gaan we zingen met
Maps Adriaanse.
Al met al dus een gezellig geheel waarbij we hopen dat u aanwezig zal zijn.
De opbrengst van deze markt is o.a. bestemd voor Stichting Hart voor Kinderen,
u waarschijnlijk wel bekend omdat Jeltje Rook daar regelmatig aandacht voor vraagt.
Er is ook een infostand aanwezig.
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Na het artikel in het vorige Kerkvenster hebben zich al verschillende mensen gemeld om te
helpen of wat in te brengen. Hebt U iets voor de delicatessenkraam of de bloemenkraam,
bijvoorbeeld pompoenen etc. dan mag u die inleveren op vrijdag 14 sept tussen 16.00 17.00 uur in de hal of zaterdag tussen 9.00 - 10.00 uur. Voor eventuele vragen kunt u terecht
bij: Jannie Zoerink tel. 511989, Jeltje Rook tel. 541509 of Toos van ‘t Veld tel. 540394.
Toos van ’t Veld
Jaarverslag
Naast wat ik schrijf of met u deel op andere wijze in een dienst of bijeenkomst over de permanente educatie(vroeger studieverlof geheten) is er het jaarverslag.
Het is een goede gewoonte, ik geloof zelfs een kerkordelijke plicht, dat predikanten een jaarverslag schrijven. In juni heb ik mijn jaarverslag over het seizoen 2016-2017 aan de kerkenraad ter bespreking voorgelegd. Er werd op een plezierige manier aandacht aangegeven.
Een jaarverslag helpt om weer wat overzicht te krijgen in de veelheid van taken – dat is ook
de charme van mijn werk – die met het predikantschap gegeven zijn.
Er kan in een jaarverslag van een gezonde afstand gekeken worden naar wat wenselijk is,
naar knelpunten en naar wat kan bijdragen aan vreugde in het werk van de predikant en aan
de weg die de gemeente gaat.
Het jaarverslag is voor gemeenteleden beschikbaar. Vandaar hier de mededeling.
U kunt het opvragen bij Rik Rook of bij mij.
ds. Arie Broekhuis

syro-phenicische vrouw
(Marcus 7:24-30)
verlopen lopen
in een land waar je niet hoort
met de zorg voor een kind
men noemt het gestoord
omdat het ten prooi is
aan verwarring en waan
je houdt het verborgen
en ook jou ziet niemand staan
geen recht van spreken
en nog minder recht van vragen
onzichtbaar
schuil je in het duister
of laat je
als een hond verjagen
totdat je iemand vindt
die zeggen wil

ik luister
en door jouw ogen
kijken kan
naar dat verknipte kind
een mens
die hardop uit durft spreken
wat je al jaren had gevoeld
het doet je laatste weerstand breken
worden zoals je bent bedoeld
je hart en je gezicht bloeit open
gezien gekend geheeld je kind
je met dat kind verbinden
zomaar hand in hand
beloofd land mogen vinden
en binnen lopen
Emmie Brederveld
(bij de lezing Marcus 7:24-30 – zondag 12
augustus 2018)

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
02 september
09 september
16 september
23 september
30 september

Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink
Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman
Jannie Zoerink, Johan Zoerink en Tine Ebbekink
Ali Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort
Jannie Dijkerman, Jan Brummelman en Truus Brummelman
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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
MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
Op de Lunette, Zutphen verblijven:
 De heer H. Tolkamp (afd. Hofpoort)
 De heer A. Pongers (afd. Hoornwerk) na verblijf in UMC Radboud, Nijmegen
 Mevrouw G. Dam-Hendriks (afd. Hoornwerk)

Thuis




E. Verstege
Mevrouw R. Roebers-Zwiers na verblijf in ziekenhuis en Den Bouw, Warnsveld
Mevrouw D. Wagenvoort-Eggink
ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 21-08-2018
Ingeschreven:
 Het Nuesink 1 7211 GR: de heer N.A. Jansen en mevrouw J.K. van der Voorn.
Vertrokken:
 Kapperallee 19 7211 CA: de heer E.D. Verstege, naar Zutphen.
 Rustoordlaan 41 7211 AW: mevrouw M.J.G. Tadema – Hendriksen, naar Zutphen.
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
COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
20 mei
€ 162,90
27 mei
€ 114,76
03 juni
€ 601,80
10 juni
€ 104,15
17 juni
€ 112,88
24 juni
€ 143,30
01 juli
€ 95,62
08 juli
€ 138,05
15 juli
€ 132,42
22 juli
€ 124,80
29 juli
€ 77,95
05 augustus
€ 112,16
12 augustus
€ 117,20

Epafras.
IKA vakantieweken
Havekedienst bestemd voor Pasman Manege
Werelddiaconaat bijenhouden in Guatemala
Binnenlands diaconaat Inloophuizen als rustpunt
Kerk in Actie Rohingya
Voedselbank
Dorcas
Holland Building Nepal
Stichting Hulp Letland
Artsen zonder Grenzen
Diaconaal Quotum
War Child
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Collectedoelen
2 september Tearfund
Tear helpt mensen zelf op te staan uit
armoede en onrecht. Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en
kerken. Recht doen is voor Tear een
opdracht van God. Ze helpen waar ze
kunnen en moedigen mensen aan om
de wereld mooier te maken.
Tear helpt kerken om samen met hun
dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen ze via partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten,
adviseren en ondersteunen.
Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.
In Nederland dagen zij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen ze met behulp van campagnes en actiemodellen. En ze verbinden kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. Voor meer informatie www.tear.nl.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL32 ABNA 0501 0303 01 t.n.v. Tearfund.
9 september
De Zonnebloem afdeling Gorssel
Op de nationale Ziekendag collecteren we voor De Zonnebloem.
Zonnebloemvrijwilligers zetten zich in voor mensen met fysieke beperkingen. Zij organiseren bezoek aan huis, activiteiten buitenshuis, vakanties
en evenementen om zo het leven van andere mensen te verrijken.
De werkzaamheden bij de Zonnebloemafdelingen zijn:
regelmatig bezoeken van langdurig zieken, fysiek beperkten en hulpbehoevende ouderen; organiseren, coördineren en begeleiden van afdelingsactiviteiten. De specialiteiten van het werk in Gorssel zijn:
bezoekwerk, kunst en cultuur, uit eten/terrasje pakken, buitenactiviteiten, bezoek aan dierentuinen en natuurparken.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL64 RABO 0301 4091 37 t.n.v. Stichting de Zonnebloem afd. Gorssel.

16 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 rekeningnummer
NL21 INGB 0000 0005 15 t.n.v. Edukans.
23 september
Leprazending
Lepra grijpt nog steeds om zich heen, elke 2 minuten krijgt iemand lepra.
Yogita is 12 jaar en woont al haar hele leven in een lepradorp in India.
Kortgeleden werd bij Yogita ook lepra vastgesteld. Ze raakte haar gevoel
in haar handen en voeten kwijt. Zonder behandeling zal ze door ontstekingen vingers en tenen kwijtraken. Vervolgens misschien wel haar been.
Ze kan door de lepra ook blind worden, of klauwhanden krijgen.
Leprazending zet zich in voor mensen als Yogita. We sporen mensen met lepra op en geven
ze medicijnen. In een vroeg stadium is de kans groot dat ze zonder gevolgen lepra te boven
komen.
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Ook onderwijzen we medisch personeel zodat ze lepra op tijd herkennen. Nu wordt vaak een
verkeerde diagnose gesteld.
Leprapatiënten in een later stadium van hun ziekte helpen we met operaties en revalidatie.
Verder bieden we vakopleidingen en korte trainingen zodat de mensen weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Helaas worden leprapatiënten nog steeds buitengesloten. We geven voorlichting aan de samenleving zodat leprapatiënten weer een plek krijgen in de maatschappij. Want ieder mens
heeft toch gewoon recht op werk, acceptatie en een stukje liefde?
We willen dat lepra als ziekte in 2035 volledig is verdwenen. Onze motivatie is het christelijk
geloof.
U kunt zelf ook een gift overmaken op 49 INGB 0000 8898 89 t.n.v. Stichting Leprazending
NL.
30 september Amnesty International
Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen, creatieve
koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan onze
schrijfacties, die handtekeningen onder petities zetten, die de media informeren, die gastlessen verzorgen, die geld inzamelen: samen vormen zij
Amnesty International.
Amnesty International is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde beweging met een internationaal secretariaat in Londen, regionale kantoren in Afrika, Azië,
Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, en nationale afdelingen in 70 landen over de
hele wereld. Zij wordt gesteund door ruim 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten. Hiervan steunen twee miljoen mensen Amnesty financieel als lid, donateur of vaste begunstiger.
Amnesty Nederland bestaat nu 50 jaar en is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen.
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL45 TRIO 0198 0000 00 t.n.v. Amnesty Int. Afd. Nederland.

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
2 september:
Missionair werk. Help de kerk in Hilversum
Help de nieuwe kerk in Hilversum
Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen. Bijna een
kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden
aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren gevonden
om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spirituelen. Zo zijn er evenementen rond stilte,
massage en gezond leven. Het centrum voelt zich thuis bij de neo-monastieke beweging
(beweging die op een moderne manier het kloosterleven wil vormgeven, red.) waarin sociale
gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt
worden, bijvoorbeeld via stiltewandelingen.
9 september:

Jeugdwerk P.K.N.
Jeugdwerkmateriaal
Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend
jeugdwerk.
Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong
Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk.
Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De
collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.
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PAX

16 september:
Vredeswerk
Werken aan vrede is urgenter dan ooit
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en
geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan
vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken
praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. 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?
23 september:
30 september:

Beeld en geluid
Plaatselijk Pastoraat

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
Klokken
Sommigen onder ons hebben het vast wel gemerkt maar alle klokken in onze toren waren niet
allemaal stand-by. Hoe kan dat nou zult u denken. Zijn de touwen kapot of is de klepel weg,
nee niets van dat al. Tijdens een inloopdag van de plaatselijke school in ons kerkgebouw werd
de vraag gesteld aan onze koster of al die klokken het ook doen.
Dat was natuurlijk niet tegen dovemans oren, er werd uitleg gegeven dat je aan een touw
moest trekken om de zaak in beweging te zetten en geluid te krijgen.
De eerste vraag is dan....mag ik ook eens. En dan ontstaat er een probleem. Er was zo hard
aan het touw getrokken dat de klok op z'n kop stond, letterlijk.
Om de zaak weer in orde te krijgen moest er in de toren geklommen worden maar er bleek
nog een probleem, het laatste luik om bij de klok te komen ging niet open.
Om geen extra kosten te maken met een hoogwerker, is er gewacht tot er ook nog onderhoudswerkzaamheden gedaan moesten worden bij de klokken en dan kon dat in een keer.
Wel nu dat is gebeurd, en de klok hangt weer recht.
Administratie
De Kerkenraad heeft aan het college gevraagd te willen kijken naar de financiële mogelijkheid
van een Kerkelijk Bureau. Het is al een hele tijd dat de Raad zit met de functie van notulist, er
kan geen persoon voor gevonden worden, ook de taak van scriba die tot de zomer van 2018
door Rik waargenomen werd is moeilijk in te vullen. Wat is er uit gekomen.
Met ingang van juni 2018 is er een kerkelijk secretariaat opgericht, geen bureau.
Dit secretariaat is gevestigd aan de Scheuterdijk en wordt gerund door Rik Rook. Er is een
overeenkomst gemaakt tussen het College van Kerkrentmeesters en de heer Rook om voor
enkele uren per maand deze werkzaamheden te doen. Voor deze werkzaamheden wordt een
kleine vergoeding betaald.
Hij doet het voorbereidend werk voor moderamen- kleine kerkraad en grote kerkenraadvergaderingen. Ook maakt hij de notulen, werkt ze uit en zorgt voor verspreiding.
Verder doet hij de lopende scribaat-zaken.
De looptijd van deze overeenkomst is vast, dit omdat er gesprekken lopen over samen werking met Gorssel/Epse en dan moeten er geen belemmeringen zijn.
Info bord
Er is een nieuw info bord gekomen aan de zijkant van onze kerk, parkeerplaats zijde.
Hij is verlicht en goed te zien. In deze kast komen kerkelijke zaken en affiches van kerk
gelieerde zaken te hangen.
Het oude bord zal verwijderd worden maar de verankering is nogal flink en dit werk zal gecombineerd worden met het plaatsen van de klok in de tuin.
De Kerkrentmeesters, Evert Brouwer, voorzitter

12

Gele vel

TAAKGROEPEN

Bij deze editie zit weer het vertrouwde gele vel ofwel de brochure met mogelijkheden voor
‘ontmoeting en inspiratie’. Er komen vast nog aanvullingen vanuit de buurgemeenten, die vervolgens via kerkblad en –brief bekend gemaakt zullen worden.
Hier alvast een veelbelovend begin.
Ik hoop dat u het zichzelf gunt om te ontdekken hoe plezierig en verrijkend het is om op een of
andere manier met anderen te zingen, te lezen, in gesprek te gaan over wat u bezighoudt.
ds. A. Broekhuis

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie

Die Ik Ben - Inspiratietheater
Kirsten Benschop brengt inspiratietheater op het snijvlak van psychologie, filosofie en spiritualiteit. Theater over het leven zelf. Grote onderwerpen weet ze klein te maken en brengt ze in
haar voorstellingen voelbaar dichtbij. Met weinig middelen en met intens spel weet Kirsten een
sfeer op te roepen die mensen raakt, inspireert en in beweging brengt.
In 'Die Ik Ben' graaft Kirsten diep naar binnen. Met de nodige (zelf)spot duikt ze in het gangenstelsel van ons menselijk brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt.
'Die Ik Ben' is een confrontatie met het ‘dikke ik tijdperk’ waarin we geneigd zijn steeds grotere
burchten om ons heen te bouwen en waarin ‘geluk’ een doel op zich lijkt te zijn geworden. 'Die
Ik Ben' rekent af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want is het leven niet
veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient, accepteert zoals die is? En is contact niet veel wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent?
Door samenwerking tussen de taakgroepen van Eefde, Gorssel en Almen is het mogelijk geworden u dit bijzondere programma aan te bieden.
Datum: 25 september 2018.
Tijd: 19.30 uur.
Plaats: Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, Eefde.
Laat ons verandering zijn
Laat ons geen vooruitgang noemen
waar een ander aan ten onder gaat.
Laat ons geen groei noemen,
waar een ander minder van wordt.
Laat ons geen vrijheid noemen,
wat een ander het recht ontneemt zichzelf te zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen,
waar de minste niet de meeste aandacht krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn,
die we in de wereld willen zien.
Mahatma Ghandi
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BERICHTEN
DIVERSE

Zomerlunch
De zomerlunch is geweest!
Er waren 61 personen, waaronder 13 nieuw - komers.
Mijns inziens was het een geslaagde lunch met een
prachtige opening van ds. D. van Doorn over Genesis
18 vers 1-8, de verschijning van de Heer aan Abraham
bij de eiken van Mamre.
Ds. van Doorn vertaalde veel woorden naar het Arabisch en Kwahla hielp hierbij.
Onder het genot van heerlijke soepen (courgette en
kippensoep) vertelde Kwahla over haar leven in Syrië,
Libië, Jordanië en tenslotte in Nederland.
Vervolgens brood, beleg, pasta salade en
aardappelsalade en drinken.
Afsluitend heerlijke bowl.
Maps Adriaanse speelde kinderliedjes
voor de kleinsten, Ko van Raamsdonk
droeg het gedicht “open” voor van Irene
Chr. Stok.
Ter afsluiting werd Lied 416 gezongen:
Ga met God en Hij zal met je zijn.

We kunnen weer leuk terugkijken op de zomerlunch, alle medewerkers hartelijk bedankt!!!!
Eelke Meijer

Reisje van de ‘nietploeg’
Op 29 juni zijn we met 6 auto's vanaf Het Hart
vertrokken naar Doesburg. Het was prachtig
weer en na veel zoeken voor een parkeerplaats zijn we toch op de geplande tijd bij het
Streekmuseum De Roode Toren aangekomen, waar we door een gids opgewacht werden. Dit museum vertelt over de hele geschiedenis van Doesburg, van een bloeiende
Hanzestad tot heden. Er was veel te zien over
alles en nog wat. Zeer interessant.

Daarna zijn we door het leuke stadje gelopen
naar Het Gildehofje. Een knus hofje midden in
de stad. Er was een fijn terras waar we wat gedronken hebben.
Ook waren er leuke boetiekjes, zeer in trek bij de
dames!
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Rond 16.00 uur kregen we een
uitgebreide rondleiding in het Mosterdmuseum, door een spraakzame gids met leuke opmerkingen.
Natuurlijk was er ook een winkeltje
bij waar menig potje mosterd gekocht werd.
De reis werd afgesloten met een
heerlijk uitgebreid buffet bij Den
Bremer in Toldijk.
Al met al een heerlijke en gezellige dag, waar we met z'n allen van genoten hebben.
Met grote dank aan Johan te Linde, Willy Pasman en Lida te Linde

Lydie Wijkstra

Koffie voor de koffieschenkers.
Bolina Aalderink nodigde ons, de koffieschenkgroep, uit om op 4 juli met elkaar een kopje koffie te komen drinken. Om half elf verzamelden we ons in de kerk en deze keer hoefden we
geen koffie te schenken maar werden we door Bolina persoonlijk bediend.
Ondertussen werden er allerlei zaken besproken. Vragen die Bolina had en wat er uit de groep
naar voren kwam.
Er werd o.a. gevraagd of elke week koffie schenken niet te bezwaarlijk zou worden gezien de
leeftijd van de deelnemers. Het antwoord luidde dat de vraag om elke week koffie te drinken,
uit de gemeente kwam. Het is een sociaal gebeuren en zolang er vrijwilligers genoeg zijn gaan
we hier mee door.
Ook kwam aan de orde het probleem van het afsluiten en wat te doen met de sleutel. Het opbergen
van het serviesgoed moest ook veranderen. Mede
dankzij Margarethe worden deze problemen opgelost. Bolina zal de gemaakte afspraken op de mail
zetten en naar de betreffende personen toesturen.
Het was een nuttig en aangenaam gesprek.
We kregen nog een drankje met een knabbeltje en
toen was er een heerlijke lunch.
Jannie Zoerink had verrukkelijke soep gekookt. Twee soorten nog wel.
(Jan Bosma schraapte bijna de bodem uit de pan) en Bolina had een evenzo
lekkere salade gemaakt.
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Broodjes en beleg in overvloed en alles even heerlijk. Tevreden en voldaan gingen we weer
huiswaarts. Het was een heel erg gezellig samenzijn. Ymte Groeneveld bedankte alle koffieschenkers voor hun inzet en wij bedanken Bolina en Jannie voor deze fijne bijeenkomst.! Vrijwilligers meld u aan! Er zijn er nooit te veel.
Tiny Dijkman

Nieuws uit de Wereldwinkel
Laatste dag van de bomenactie! De actie van Tony Chocolonely waarbij er
door de leverancier geld wordt gedoneerd voor schaduwbomen voor cacaoboeren in Ivoorkust loopt eind augustus ten einde. Om de actie extra
kracht bij te zetten geeft de Wereldwinkel nog t/m 31 augustus - voor snelle
beslissers - 30 cent korting op een reep van de 4 exclusieve varianten: Nu
van € 3,25 voor € 2,95. Dat is mooi meegenomen voor u en bovendien
geeft het een goed gevoel om de cacaoboeren te ondersteunen. We hebben deze zomer zelf kunnen ervaren welke verwoestende invloed teveel zon op planten en
struiken kan hebben!
De Wereldwinkel op de weekmarkt. Vanaf woensdag 29 augustus vindt u ons om de twee weken ook woensdagmiddag op de weekmarkt op het plein. Kom kennismaken of een praatje
maken, en kom zien wat wij u te bieden hebben aan (h)eerlijke producten.
De Wereldwinkel in het Spijk. Vanaf 5 september staan we elke eerste woensdag van de
maand in het Spijk tijdens de koffieochtend daar. Wij komen naar u toe, komt u naar ons?
Kassakoopje. Op de toonbank staat in september de chocoladepasta extra puur met korting.
U bent van harte welkom, op de markt, in Het Spijk en in onze winkel aan de Schoolstraat 17A
tijdens de gewone 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
Reünie muziekvereniging De Harmonie Gorssel-Eefde
Oud leden van De Harmonie Gorssel-Eefde opgelet!
Onze mooie, gezonde muziekvereniging bestaat dit jaar maar liefst 110 jaar.
Dat is, naast het geven van bijzondere concerten (zoals op 24 november in de Hanzehof), een
mooie aanleiding om een reünie te organiseren.
We willen graag zoveel mogelijk oud-leden bereiken, vandaar deze oproep:
Als je interesse hebt om erbij te zijn, meld je dan even aan via dit mailadres: reunie@deharmoniegorsseleefde.nl.
Ook kan je op dit adres desgewenst wat voorinformatie opvragen.
Hoogstwaarschijnlijk zal de reünie worden gehouden op zaterdag 10 november a.s.
We zien je aanmelding graag tegemoet!
Namens de voorbereidingsgroep, Dirk Jan van Meggelen
Verjaardagsfonds
Overzicht vanaf 1 januari 2018 tot 30 juni 2018
Vanaf 1 januari heb ik ontvangen 18 zakjes met in
totaal € 190,- en gift € 10,Onkosten: foto’s 2018-2019, porto en plakstift € 125,94.
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.
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 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.
Bloemenfonds (voor gemeenteleden)
Overzicht van het Bloemenfonds van 1 januari 2018 tot 30 juni 2018.
Contant heb ik ontvangen aan giften € 12,50. En € 10,- aan kerkmunten.
Ontvangen per bank € 67,50.
Betaald aan attenties € 304,36.
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.
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

EINDE VAN EEN SUPER MOOIE ZOMER
De bloem is uitgebloeid
De vlinder weggevlogen
De laatste zonnestralen
Schijnen ingetogen
Over het vlakke land
Bomen waaien kaal en
Het strand is verlaten
Je hebt het niet in de gaten

Maar de dagen worden kort
De wind waait in vlagen
En een wolk stort
Regen neer
De hitte is verdwenen
Dit is de laatste keer
Dat ik hier zit
Gedicht uit ‘hartenkreet’
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ACTIVITEITEN

Copernicus: de Omwenteling
Expositie in de Walburgiskerk tot 28 oktober.
In 2018 is het precies 475 jaar geleden dat het boek van Nikolaus Copernicus De revolutionibus orbium coelestium (Over
de omwentelingen der hemellichamen) werd uitgegeven. In dit
boek legt Copernicus uit dat de aarde om de zon beweegt,
een voor die tijd revolutionaire gedachte. Deze theorie verandert in West-Europa het denken over het universum en de
plaats van de mens daarin. De Librije in de Walburgiskerk bevat een eerste druk van het boek.
De tentoonstelling in de Walburgiskerk is een tijdreis die de
ontwikkeling in de sterrenkunde vanaf de Klassieke Oudheid
tot aan 2018 laat zien. Maak kennis met een tijd waarin de
aarde het middelpunt van alles was. Reis terug naar de tijd
van Copernicus en ontdek welke uitvindingen in die tijd gedaan werden. Ontdek welke wetenschappers aan de wieg van
de moderne wetenschap stonden en welke rol ‘de kerk’ speelde bij het accepteren van nieuwe wereldbeelden Op een aantal vrijdagen en zaterdagen kunt u bovendien een heel bijzondere reis maken! Dan reist u door ons hele zonnestelsel door
plaats te nemen in het mobiele planetarium. Een ronduit spectaculaire belevenis! Zie voor de data voor deze en andere speciale activiteiten
www.copernicusinzutphen.nl
Bovendien kunt u het verbouwde interieur van de Walburgiskerk bekijken. De ingang is nu aan
de kant van het ’s Gravenhof, onder de toren.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur, zondag 13.00 - 17.00 uur.
BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke kerk
Bron: woord@weg
550 jaar Catharijneconvent
Het klooster van Museum Catharijneconvent in Utrecht bestaat dit
jaar 550 jaar en dat wordt gevierd met de tentoonstelling Shelter.
Werken van internationale hedendaagse kunstenaars gaan een
verrassende uitwisseling aan met het klooster en de kostbare
rijkscollectie waar het onderdak aan biedt. Gastconservator Bart
Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum Utrecht waar
veel moderne kunst te zien is, liet zich voor Shelter inspireren
door de rust, de ruimte en het voormalige gebruik van het eeuwenoude kloostermonument. Op 8 en 9 september wordt de verjaardag van het gebouw gevierd met een kloosterweekend vol
verhalen, muziek en kloosterbier. Zie verder Catharijneconvent.nl
Een van de voorwerpen is een anti-drone tent (‘shelter’), waarnaar
de tentoonstelling is genoemd. Drones houden in oorlogssituaties,
maar ook bij demonstraties, mensenmassa’s in de gaten. Ze zoeken met een hitte-camera naar lichaamswarmte. De anti drone
tent is gemaakt van Mylar reddingsdekens die lichaamswarmte
vasthouden.
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Als je in zo’n tent gaat zitten ben je dus onzichtbaar voor drones.
Een reddingsdeken is gemaakt van aluminium in goud- en zilverfolie die je krijgt als je onderkoeld bent, bijvoorbeeld als drenkeling. Zo’n deken is eigenlijk de kleinste behuizing voor iemand die niets meer heeft, een shelter.
Agenda
Donderdag 13 september, 19.30 uur Kleine kerkenraad, Goedhartkamer
Woensdag 19 september, 19.30 uur, Taakgroep pastoraat, Goedhartkamer

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 18 september 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 20 september 2018 om 09.00 uur redactievergadering bij
Jannie Zoerink
het rooster voor Kerkvenster 2018
Inleverdatum kopij
Redactievergadering

Nietdatum

dinsdag 16 oktober 2018

donderdag 18 oktober 2018

donderdag 25 oktober 2018

dinsdag 4 december 2018

donderdag 6 december 2018

donderdag 13 december 2018

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

bij de redactie.

De goede aarde

De Heer heeft ons tot ons behoud, de goede aarde toevertrouwd
om zorg te dragen voor elkaar en oogst te hebben ieder jaar.
Heb daarom liefde voor wat leeft, omdat de Heer zijn leven geeft,
laat niet de grond van ons bestaan door ons bederf te gronde gaan.
De lucht moet zuiver overal, opdat men vrijuit léven zal.
Het water helder, fris en rein om water van de Doop te zijn.
Ban dan ook alle hebzucht uit, gemakzucht en ontaard geluid.
Erken je verantwoordelijkheid voor levenskansen wereldwijd.
Doorbreek de keten van geweld, besef de heerszucht van het geld,
wees tot veranderen bereid, in eenvoud, vrede, vrolijkheid!
De Heer heeft ons tot ons behoud, zijn eigen leven toevertrouwd,
gegeven in zijn woord en bloed, want God is hartverwarmend goed.
Wij eren Vader, Zoon en Geest, zoals het altijd is geweest,
nu overal, hier en altijd en tot in alle eeuwigheid.

