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KERKVENSTER, APRIL 2016
De wereld in al haar rijkdom
Een citaat van een jonge collega waar hij
spreekt over zijn opleiding:
“Maar aansluiten bij de praktijk. Ik zou
vragen: welke praktijk? Liever nog dan
aansluiten bij de praktijk, zou ik willen dat
de opleiding aansluit bij de realiteit. En de
realiteit is dat veel dingen geen praktijk
meer zijn. De realiteit is volgens mij dat
een steeds groter deel van Nederland nietreligieus gesocialiseerd is. Zij hebben niet
hetzelfde idee bij god als wij dat hebben.
Ze zijn er niet vijandig tegen, maar het is
onvoorstelbaar geworden. Ze hebben
geen idee wat ze ermee zouden moeten.
Ik ben niet hoopvol over de huidige vorm
van de kerk. Maar ik ben niettemin hoopvol. Ik geloof dat God en geloof zijn doorgang hebben, ook in Nederland. Alleen de
vraag is op welke manier. Ik denk dat er in
de opleiding meer aandacht mag zijn voor
het vinden van God in een samenleving
waar godsbeleving op een traditionele
manier onvoorstelbaar geworden is. Niet
slechts cultuurkritisch, maar juist aansluitend met doelgroepen die we in de kerk
niet vinden.
Om het kernachtig te zeggen: de praktijk
van het predikantschap is volgens mij niet
de kerk, met al haar elementen, maar de
wereld, in al haar rijkdom. Dat is de praktijk waar geloven en niet-geloven plaatsvindt en daar zouden predikanten zich
moeten bevinden om op zoek te gaan
naar wie God kan zijn in een samenleving
waarin de traditionele godsbeleving onvoorstelbaar is. De kerk wordt daarmee tot
ontdekkingsplaats. Daarvoor is het nodig
dat de opleiding zich niet aanpast aan de
hand van feedback t.o.v. hoe de kerk veranderd is, maar hoe die veranderen zal.
Immers, anders word je altijd opgeleid
voor een kerk van de vorige generatie.
(Niels den Toom in Predikant & Samenleving,
Orgaan van de Bond van Nederlandse Predikanten, februari 2016)

Treffend tekent Niels den Toom de doorsnee gemeente in het protestants landschap. De tijd van vijandschap tegen kerk
lijkt geluwd. Zo is mijn ervaring althans in
gesprek met uittreders. Velen zijn weggegleden van het christelijk erfgoed, zomaar.
Wat is ons heilig?
Hoe kunnen we wat ons heilig is aan de
orde krijgen in de samenleving?
Nederland is missieland geworden. We
hoeven maar in onze eigen familiekring en
naar de volgende generatie te kijken. Bij
uitvaarten de aula of kerkzaal inkijkend
denk ik vaak: de kleinkinderen zijn hier
voor het eerst en laatst waar ze in het echt
een dominee uit een oud boek horen voorlezen.
Zo’n uitvaartdienst is voor mij een gelegenheid om wat we dan noemen aan
‘open kerk’ gestalte te geven. Een moment
om te vertellen wat ons in dat oude boek
gegeven is aan inzicht in de aard van de
mens, de mechanismen van het kwaad
dat we elkaar kunnen aandoen. Dat boek
roept ons op betrouwbaar voor elkaar te
zijn en biedt hoop, het vertrouwen, en het
geloof dat liefde van hogerhand en vanaf
de zijkant uiteindelijk het laatste woord
hebben. Hoop die mensen bergen kan
doen verzetten.
We kunnen in die ‘wereld in al haar rijkdom’, zoals Niels den Toom zo mooi zegt,
iets betekenen, als we zèlf ook kunnen delen met anderen wat voor ons zelf heilig is.
Durven we dat? Elkaar vertellen wat ons
bezielt, wat ons vreugde geeft, wat ons
puzzelt in de omgang met het heilige
boek? Kunnen we wat ons heilig is verbinden met hoe we leven, kopen, met onze
vrije tijd en de invulling daarvan, omgaan
met onze buren?
Voortgaand gesprek en leerling blijven
Ik zie zelf voor de kerk toekomst als zij een
plaats wordt waar je met elkaar blijft leren
en wegen zoekt om een brug te slaan tussen een oud verhaal en ons leven, onze
hardvochtige wereld. Leren om te zoeken
naar de tegenstem van de humaniteit in
een zwaar gepolariseerde samenleving.
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De verhalen lezen en horen in hun bedoeling. Ze zijn niet gegeven als bronnen van
bovennatuurlijke informatie, maar het zijn
verhalen die ons op een spoor zetten van
hoopvol en liefdevol samenleven.
Leren om te doen, zoals dat al eeuwenlang gebruikelijk is in het Jodendom.
Dus: stoppen met dogmatiek en metafysica.
Er zijn geloofsgemeenschappen, echt niet
alleen in de ‘zware’ hoek, die bepleiten dat
we alle kaarten op het discipelschap, het
blijvend leerling zijn, moeten zetten. Ze
hebben een punt.

Hoe verder?
Voor mij is dat een tweesporen beleid. Zoals ook de conclusie en wens van velen
was op de bezinningsdag. Zo doen mijn
collega’s dat ook, hoe jong ze ook zijn.
Het oude spoor voorlopig volgen, want dat
werkt in Eefde. Nog wel. En daarnaast
zouden we als gemeente moeten bedenken op welke plaatsen we het gesprek
over wat ons heilig is of over ‘wat er toe
doet’ op poten kunnen zetten.
Hoe kunnen we anderen zonder zendingsdrift laten delen in wat er aan waardevols ligt opgesloten in onze traditie?
Ds. Arie Broekhuis

Leesrooster
vr. 01 Exodus 13:1-16 Blijf gedenken
za. 02 Exodus 13:17-14:14 Vloedlijn
zo. 03 Exodus 14:15-31 Recht door zee
ma .04 Exodus 15:1-21 Overwinningslied
di. 05 Lucas 24:13-35 Wandelen met Jezus
wo. 06 Lucas 24:36-53 Een nieuw begin
do. 07 Exodus 15:22-27 Bitter en zoet
vr. 08 Exodus 16:1-20 Vleeshonger
za. 09 Exodus 16:21-36 Dagelijks brood
zo. 10 Exodus 17:1-7 Water uit de rots
ma.11 Exodus 17:8-16 Strijd op hoog niveau
di. 12 Handelingen 11:19-30 De eerste christenen
wo.13 Handelingen 12:1-17 Wel gebeden,
niet verwacht
do. 14 Handelingen 12:18-25 Terechtstellingen
vr. 15 Handelingen 13:1-12 Uitzending

za. 16 Handelingen 13:13-25 Bijbelse lijn ...
zo. 17 Handelingen 13:26-41. naar het heden
ma.18 Handelingen 13:42-14:7 Grote wonderen
di. 19 Handelingen 14:8-20 Wisselende stemmingen
wo. 20 Psalm 100 Dankoffer
do. 21 Exodus 18:1-12 Gezinshereniging
vr. 22 Exodus 18:13-27 Managementcursus
za 23 Exodus 19:1-15 Boodschapper van God
zo. 24 Exodus 19:16-25 Bevend bij de berg
ma. 25 Psalm 118:1-14 Blijf het herhalen:
di. 26 Psalm 118:15-29 Eeuwig duurt zijn trouw!
wo. 27 Handelingen 14:21-28 Gemeentewerk
do. 28 Handelingen 15:1-21 Strijd om de besnijdenis
vr. 29 Handelingen 15:22-35 Steun aan elkaar
za. 30 Ezechiël 33:1-9 Een gewaarschuwd mens

De wereld verbeteren
Een bekwaam onderzoeker zit in het bureau te werken aan een project om de wereld te verbeteren, wanneer plots zijn dochtertje van vijf binnenkomt.
"Ik wil spelen," zegt ze... maar de onderzoeker antwoordt
dat hij geen tijd heeft omwille van zijn werk. Het meisje
zegt: " Laat mij je dan helpen om de wereld te verbeteren,
dan ben je vlugger klaar en kunnen we daarna samen spelen..."
De onderzoeker vindt in een tijdschrift een wereldkaart, scheurt die in stukken en geeft zijn
dochter de opdracht dat zij de wereld "opnieuw in orde moet brengen". Hij hoopt zo minstens
enkele uren van haar af te zijn, vermits het meisje nog klein is en het beeld van de wereld
niet kent...
Maar na een kwartiertje komt ze fier terug binnen, met de wereldkaart netjes aan elkaar geplakt: "Klaar!" ,roept ze uit.
"Hoe heb je dat gedaan?" vraagt de papa verbaasd.
"Simpel," zegt het meisje; "toen je het blad uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat er op de
achterkant een foto van een man stond. Omdat ik er niet in lukte om de wereld ineen te puzzelen, heb ik alle stukken omgedraaid en eerst 'de mens in orde gebracht'. Toen ik daarna
het blad omdraaide, zag ik dat de wereld ook in orde was...'
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

3 april 2016
10.00 uur
Ds. D. van Doorn,
Almen

10 april 2016
10.00 uur

kleur

wit

rood

wit

diaconale
collecte

Kledingactie fam. Te
Wierik

ISBN

Kinderhospice de Glind

2e collecte

Kerkinterieur

Plaatselijk Kerkenwerk

Kerkelijk Quotum

auto
ophaaldienst

R. Simonis-Verhoeff
tel. 511756

H. Slurink
Tel. 515446

J. Brummelman
Tel. 540224

datum en tijd
voorganger

Ds. A. Broekhuis

17 april 2016
10.00 uur
Ds. F.D. Rooze,
Leiden

bijzonderheden

datum en tijd
voorganger

24 april 2016
10.00 uur
Ds. H. Nekeman,
Apeldoorn

bijzonderheden
kleur

wit

diaconale
collecte

Laorne for Armenia

2e collecte
auto
ophaaldienst

Eredienst en
Kerkmuziek
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 april
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.
Diensten in De Borkel
zaterdag 09 april
zaterdag 23 april

mevrouw R. van Veen
Ds. G. v.d. Brug
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Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauzedienst in de
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
donderdag 07april 2016
Ds. W. Stolte
donderdag 14april 2016
Ds. I. Builtjes-Faber
donderdag 21april 2016
Ds. A.C. Thimm-Stelwagen
donderdag 28april 2016
Ds. G.W. v.d. Brug
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 april 2016
Gesprek van de zondag: met David Koning over zijn vrijwilligerswerk m.b.t. vluchtelingen
De kerkdienst komt van de Lutherse Gemeente. Ds. L. Vos
Zondag 10 april 2016
Gesprek van de zondag: door David Nijhuis
De kerkdienst komt van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt/Christelijk Gereformeerde kerk
Zondag 17 april 2016
Gesprek van de zondag: met Hanneke Knol over haar ervaringen met hulp bieden aan vluchtelingen op Lesbos.
De kerkdienst komt van het Leger des Heils
Zondag 24 april 2016
Gesprek van de zondag: Gerard v.d. Brug en Meta Nieuwenhuis vertellen over hun Griekenlandreis, “in de voetsporen van Paulus”, die zij van 5 – 15 april 2016 gemaakt hebben.
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente. Dhr. B. Rietveld, Amersfoort
DE GEMEENTE BIJEEN

De gemeente bijEEN
We zijn dankbaar te kunnen melden dat mw. Eelke Meijer-Boer, Nuesink, bereid is gevonden
het ambt van diaken op zich te nemen.
Zonder bezwaren van de gemeente – dat klinkt streng, maar het is niet anders bedoeld dan
dat het van betekenis is dat de nieuwe ambtsdrager zich gedragen mag weten door ons
allen zal zij in de dienst van zondag 10 april bevestigd worden.
Daarmee heeft onze huidige enige diaken Toos van ‘t Veld in het college van de diaconie en
de kerkenraad weer een diaken naast zich, en dat zal haar en ons allen goed doen.
We lezen het slot van het Lucas evangelie, waar we in dit jaar al veel uit lezen, en wel een
onderdeel van het Paasevangelie uit Lucas. In deze passage van Lucas 24:35-48 verschijnt
Jezus opnieuw aan zijn leerlingen als een mens van vlees en bloed. Een beeldende manieranders dan op deze wijze kan ik zelf deze verhalen niet lezen - om te zeggen dat Christus
leeft onder ons in zijn woord, in ons breken en delen, in onze navolging waarin we zijn Geest
willen levend houden.
Ds. Arie Broekhuis
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag

Zondag 10 april
Zondag 24 april

Toos van ’t Veld, Truus Brummelman en Jannie Dijkerman
Greet Tollenaar, Diny Wagenvoort en Dirkje van Zeijts

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Greet Tollenaar, tel. 540861
MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
In het Gelre verblijft:
De heer A. Bessels, Beekweide
Thuis
Weer thuis na verblijf in het ziekenhuis:
De heer B. Wagenvoort, Molendijk
De heer B. Veldkamp, Geweldigershoek Zutphen
De heer E. Verstege, Kapperallee

Overleden Op 10 maart is in Eefde in de leeftijd van 91 jaar overleden:
Trijntje Enserink-van den Berg, Tine.
Sinds 1997
was zij weduwe van
Johan Enserink met wie
zij vele jaren op ‘De
Huurne’ heeft gewoond.
Gewoond, gewerkt op de
boerderij en later de
camping, zorg gedragen voor haar grote
gezin van 6 kinderen.
Ze was een zorgzame vrouw en had gastvrijheid hoog in het vaandel staan.
Mensen die langs kwamen waren welkom.
Samen met haar man vormde zij met elkaar een hecht en goed stel, waarbij haar
man Johan zorgde voor de balans en zo
nodig bijstuurde met wijsheid en humor.
Na het overlijden van haar man brak voor
haar een moeilijke tijd aan. Ze had moeite
met het alleen zijn en miste haar steunpilaar. Ze vertrok enige jaren uit ons dorp en
keerde terug om te gaan wonen op het
Nuesink. Ze deed van harte mee in de
diensten in Eefde en ook in de evangelische geloofsgemeenschap van haar zoon
Egbert in Zutphen. De laatste fase van
haar leven verbleef zij in het ziekenhuis,
waar in aanwezigheid van de kinderen

de zegen werd geschonken aan haar.
Een heilig moment en een voorrecht voor
mij als predikant om de zegen door te geven. Ze kon in vrede gaan.
Dankzij goede zorg kon zij haar laatste
dagen thuis leven.
Het was dan ook mooi dat uit beide kerkgenootschappen zovelen aanwezig waren
in de afscheidsdienst op donderdag 17
maart in de Ontmoetingskerk.
Gerrit en Anke vertelden met warmte en
humor, en openheid over hun moeder.
De dienst met de lezingen en liederen was
door haar zelf opgesteld.
We hoorden de woorden uit Johannes 15,
waarin Jezus zijn leerlingen nog een keer
voorhoudt waar het om moet gaan als hij
niet meer onder hen is: “Hebt elkaar lief”.
Daarnaast een fragment uit Galaten 2,
waarin Paulus ons voorhoudt dat een
mens niet samenvalt met zijn tekorten
en schuld.
De begrafenis vond in besloten kring
plaats te Almen.
Correspondentieadres:
‘De Huurne”
G.J.M. Enserink
Harfsensesteeg 15, 7211 MD Harfsen
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Op 13 maart overleed te Warnsveld in de leeftijd van 92 jaar:
Maria Jonasse-de Bray, Riet.
Ze was sinds
3 juli 1989 weduwe van
Jan Jonasse.
Vele jaren woonde zij op de haar zo
geliefde plek onder aan de brug op de
Rustoordlaan. Ze hield zo van de tuin,
de vogels, het water van het kanaal, haar
huis met de piano.
Riet heeft een heel gevuld leven geleid.
Een gezin met vier kinderen, een baan op
wat destijds de Kweekschool (‘de Kweek’),
de voorloper van de PABO, heette.
Ze wilde haar talenten, vooral op muzikaal
gebied, ten volle benutten.
Ze gaf blokfluitles, leidde diverse koren.
Ze was een betrokken gemeentelid.
Ze deed jaren mee aan het Leerhuis op de
woensdagmorgen, ze was vrijwilliger op
de Eefdese Tehuizen, later Trajectum
genaamd, en verzorgde de muzikale
bijdragen bij bijeenkomsten die met de
pastor van de Eefdese tehuizen werden
belegd.
Daarnaast had zij haar bijdrage in het gemeentecontact met de St. Georggemeinde
in Dessau.
Ooit heeft ze de regie en muzikale begeleiding gedaan van een lang niet eenvoudig Adventsspel ‘De weg der verwachting’
met groot en klein in onze gemeente.
Dat was heel plezierig om dit te doen met
haar. Riet Jonasse - van Amsterdamse
origine - was heel direct en helder in haar

mening. Vanzelfsprekend roep je dan ook
wel reactie op. Wie haar beter leerde kennen nam haar reacties wat luchtiger op en
ze kon zeker kritiek aanvaarden.
Ik ben dankbaar om de tips die ik van haar
heb ontvangen t.a.v. het voorgaan in de
diensten.
Riet Jonasse had zoals elk mens kanten
die voor anderen niet bekend zijn.
Zo bezocht zij deelnemers van het Leerhuis die door ziekte verhinderd waren of
wel wat aandacht konden gebruiken.
Ze bekommerde zich om wie zwak waren
en zorg en aandacht nodig hadden.
De laatste jaren woonde zij op Den Bouw
in Warnsveld, waar zij dankbaar en tevreden leefde. Het nieuwe liedboek wilde zij
dolgraag ook bezitten, en zo bleef zij met
de gemeente meeleven ook door ons
kerkblad.
We luisterden in de afscheidsdienst in
onze kerk op maandag 21 maart naar
lezingen van haar keuze uit Genesis 32,
het prachtige verhaal van Jacob die strijdt
om gezegend te worden, Genesis 1 en
Johannes 1 over Gods woord dat licht en
leven voor mensen wil zijn.
De begrafenis vond in kleine kring plaats
te Gorssel.
Correspondentieadres:
Fam. K.J. en E. Jonasse-Zweers
Taminiausingel 10
6662 ME Elst (Gld.)

Geboren:
Wij ontvingen een bericht van geboorte: op 6 maart 2016 is geboren:
Thomas Frederick Elting, zoon van Christian en Marije Elting (broertje van Timo)
Het Nuesink 25.
Van harte gelukgewenst met Thomas Frederick die aan jullie liefde en zorg is toevertrouwd.
Ds. Arie Broekhuis
Jubileum:
Op deze plaats nog een gelukwens voor Hans en Toos van ’t Veld-van Zeijts, die op 5 maart
hun veertigjarig huwelijk vierden. En dat gebeurde allesbehalve stilletjes, want in aanwezigheid van vele mensen uit de veelheid van verbanden waarin zij beiden zich bewegen.
Als gemeente kunnen we dankbaar zijn om alle trouw, inzet en liefde die zij beiden tonen
voor het leven en de voortgang van onze gemeente.
Toos en Hans, vrede en alle goeds in de dagen die jullie geschonken worden samen met wie
je lief zijn.
Ds. Arie Broekhuis
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Diversen
In onze kerkbrievenbus komt van alles binnen: steunaanvragen, ongevraagde post, reclame.
En in maart zowaar een tekening van een ons onbekende Sanne die een tekening heeft gemaakt van onze kerk met de toren erbij natuurlijk. Er is een tekst van haar toegevoegd: ‘De
mooiste kerk van Eefde’, nou, dan is je dag toch weer goed?
Ik hoop dat Sanne nog iets van zich laat weten en dat we haar passend kunnen bedanken.
De tekening komt te hangen in de hal.
In april (vanaf 11/4) heb ik in het kader van de Permanente Educatie een week studieverlof,
die ik ga besteden aan de lectuur van het boek Ongehoord vertrouwen van Annemie Dillen.
Ik heb me enige jaren terug intensief beziggehouden met contextueel pastoraat, een stroming die veel aandacht schenkt aan wetmatigheden en processen in gezinnen en families.
Heb daar veel profijt van in mijn werk en mijn eigen levensgang. Met een paar collega’s in
den lande hebben we jaren een intervisiegroep onderhouden om te spreken over en inzicht
te geven in elkaars werk. Heel leerzaam. Met deze collega’s ga ik samen dit boek lezen en
vervolgens bespreken met een oud-docent in de opleiding. Een mooi vooruitzicht.
Collega ds. D. Bargerbos, Gorssel/Epse vervangt mij deze week
Ds. Arie Broekhuis
Komen en gaan – mutaties t/m 22 maart 2016
Ingekomen:
Zutphenseweg 202a, 7211 EK: mevrouw J.C. Mooij-Rutgers.
Voorkeurkerk Eefde:
Hoofdstraat 61a, F112 7213 CS Gorssel: mevrouw J. ter Avest-Blikman.
Hoofdstraat 61a, F103 7213 CS Gorssel: mevrouw J. Vreeman.
Grooterkamp 62, 7213 HB Gorssel: mevrouw C. Eggink-Eikelboom.
Uitgeschreven:
Zutphenseweg 29, 7211 AE: mevrouw C den Bruigom-Mos.
Het Nuesink 18, 7211 GP: de heer A.J. Nauta.
Dortherdijk 19, 7215 LC Joppe: de heer A. Waayenberg.
Kapperallee 59, 7211 CC: de heer C. van der Sprenge.
Schurinklaan 2, 7211 DG: de heer H.Q.L. Thieman.
Boedelhofweg 25, 7211 BN: de heer K.J.H. van Emst.
Havekerweg 25, 7211 DA: de heer C. Pasman.
Havekerweg 3, 7211 DA: de heer H.W. Feith.
Koffiestraat 13, 7211 AB: de heer D.J. Lieverdink.
Nachtegaalstraat 12, 7211 GN: de heer H. Meerbeek en mevrouw H. Meerbeek-Hebbink.
Verhuisd binnen de gemeente:
Elzerdijk 50, 7211 LT: de heer en mevrouw J.B. Ruijsink-Klein Bleumink,
naar Kerkegaard 1 7211 DW.
Overleden:
Op 15 februari 2016: mevrouw H.A. de Weerd-Oosterkamp, Zutphenseweg 232.
Op 10 maart 2016: mevrouw T. Enserink-van den Berg, Het Nuesink 5.
Op 13 maart 2016: mevrouw R. Jonasse-de Bray, Abersonplein 9 (Den Bouw) Warnsveld.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
G.J. Kale
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KERKENRAAD

Uit de Kleine Kerkenraadsvergadering van 9 maart
De Kleine Kerkenraad van maart stond voornamelijk in het teken van een tussentijdse rapportage van de predikant en het moderamen.
De colleges cq taakgroepen zijn in verschillende combinaties bezig met het organiseren van
speciale diensten zoals de Havekedienst, de speciale activiteiten rond Pasen en zelfs de
voorbereidingen voor de gemeenteavond in juni en de startdienst (11 september) zijn al begonnen. Het thema van de startzondag van 2016 is “Deel je Leven”.
Vanuit het moderamen waren er verschillende punten:
 In het Kerkvenster van mei zal een oproep geplaatst worden voor reacties naar aanleiding van de nieuwe inrichting van de kerkzaal. Streven is om de herinrichting na
ca. 6 maanden te evalueren. De reacties zullen door de scriba verzameld worden.
 Met de Werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau is overeengekomen dat er een
vaste sluitingsdatum komt voor de opgaves voor de reis naar Dessau. Eerst werd gedacht aan eind juli, maar gezien de benodigde organisatie in Dessau is deze datum
op eind april gesteld.
 Vanuit de Werkgroep Hongarije vinden eigenlijk geen activiteiten meer plaats. De
voorzitter Jan Strijker heeft nog wel af en toe contact maar is het enige werkgroep lid.
In overleg met hem is besloten deze werkgroep verder te stoppen. Samen met Jan
zal het Moderamen de gemeente in Hongarije informeren.
 Op 10 april wordt mevrouw Eelke Meijer-Boer als diaken bevestigd, als er geen bezwaren zijn binnengekomen.
Ondanks het feit dat er weer een ambtsdrager bevestigd wordt, blijft er behoefte aan nieuwe
kandidaten. Zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters hebben nog een vacature.
Ds. Arie Broekhuis meldde dat er nog geen nieuwe datum was vastgesteld voor de uitgestelde ‘Psalmenmiddag’, maar dat dit tijdig in het Kerkvenster zal worden aangegeven. Tenslotte vestigde hij nog even de aandacht op de ‘WMO-middag’ van donderdag 7 april, die
georganiseerd wordt door de Pastorale Raad in samenwerking met de Diaconie. U kunt over
die themamiddag elders in het kerkblad meer lezen.
Rik Rook, scriba
Nieuwe kandidaat diaken
Mevrouw Eelke Meijer-Boer, Nuesink, heeft zich bereid verklaard om te worden benoemd
als diaken. De Kerkenraad is voornemens om haar in de dienst van 10 april a.s. in het ambt
te bevestigen. Bezwaren tegen voorgenoemde bevestiging kunt u tot uiterlijk 6 april* indienen bij de scriba van de kerkenraad, Rik Rook.
COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
17-02-2016 € 368,90
21-02-2016 € 114,63
28-02-2016 € 137,92
06-03-2016
13-03-2016

€ 152,90
€ 162,70

20-03-2016

€ 136,62

27-03-2016

€ 88,65

Dankdienst: bestemming Vluchtelingwerk Nederland
Zendingsweek, nieuwe start voor kwetsbare vrouwen
Binnenlands diaconaat
een lach op het gezicht van kinderen in Nederland
40 dagentijd: Noodhulp: Steun Syrische vluchtelingen
40-dagentijd: Binnenlands Diaconaat
een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam
Palmzondag
beter inkomen voor Ghanese boerinnen
Rouwdienst, bestemming ISBN
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3 april
Kledingactie ‘Te Wierik’ Roemenië
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar
een kledingactie. Dit gebeurt in samenwerking met mevrouw Te Wierik in Lochem. Zij beschikt
over verschillende contacten in Polen, Roemenië en Oekraïne. Dit betreft ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen.
Mevrouw Te Wierik gaat zelf naar de adressen toe om te zorgen voor een goede aflevering. Zij
werkt ook samen met de Stichting ‘Zending over Grenzen’ te Almere. Deze stichting werkt samen met partners in Roemenië Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Albanië, dus alle spullen krijgen een goede bestemming. Indien men tussendoor kleding of anderszins spullen kwijt wil,
dan kan dat rechtstreeks worden afgegeven; ook als er een huis ontruimd moet worden, kan
zij daarvoor zorgen (tel. 0573-254992).
10 april ISBN
De Interkerkelijke Stichting voor hulp bij Bijzondere Noden (ISBN) stelt zich tot doel het
verlenen van bijstand - in de vorm van een renteloze lening of gift - aan personen die in een
acute noodsituatie verkeren. De stichting is een samenwerkingsverband van de PKN van de
gemeentes Almen, Eefde, Gorssel-Epse en de R.K. geloofsgemeenschap Joppe. Het fonds
van de ISBN voorziet in financiële hulpvragen van mensen die niet (tijdig) aanspraak kunnen
maken op wettelijke voorzieningen. Het geld voor de ISBN komt van de diaconieën en de caritas van voornoemde gemeentes.
Als u meer zou willen geven kunt u uw bijdrage storten op rekening nummer NL37 RABO 0322
3653 09 t.n.v. Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden.
Als mensen contact willen opnemen met de ISBN kan dat via isbngorssel@gmail.com of
door de site van de kerk in de betreffende gemeente te raadplegen.
Er staat ook een informatiefolder op de leesplank.
17 april Kinderhospice De Glind
Zorg voor ernstig zieke kinderen is complexe zorg. Want een kind hoort niet ziek te zijn.
Een kind hoort vrolijk en gezond te leven. Als dat niet zo is raakt ons dat allemaal.
“Het blijft moeilijk, maar we laten ons kind hier wel met een goed gevoel achter.
Alleen wij konden voor hem zorgen en dat werd ons allemaal te zwaar.
Soms moeten we er wel zes keer uit per nacht.
Bij het Kinderhospice kunnen we deze zorg even uit handen geven zeggen ouders van wie
hun zoontje regelmatig in het Kinderhospice verblijft.
U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer NL16 ABNA 0842 4289 76 t.n.v.
Kinderhospice De Glind.
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24 april Plaatselijk Diaconaal werk: LAFA ‘Laorne for Armenia’
In augustus gaan wij op reis naar Armenië. Daar gaan we vrijwilligerswerk doen bij stichting
Little Bridge.
Laorne for Armenia (LAFA) bestaat uit 10 jongeren uit Laren, Harfsen, Eefde en Markelo.
In september is het idee ontstaan om samen in het buitenland iets goeds te doen voor anderen. Na lang overleggen hebben we gekozen voor de kleine stichting Little Bridge.
In Armenië is veel armoede. Wij gaan ongeveer 10 dagen vrijwilligerswerk doen met kinderen
en de lokale bevolking.
We proberen zo veel mogelijk geld in te
zamelen om mee te nemen naar Armenië. We hebben onder andere 1500
oliebollen verkocht in Laren. Ook hebben we op de kerstmarkt gestaan bij
fietswinkel Goossens. We hebben nog
veel meer acties gepland, waaronder
een LAFA-doedag, een huis-aan-huis
actie en natuurlijk staan we ook op een
aantal koningsdagmarkten.

Voor vragen, opmerkingen, tips of andere leuke ideeën kunt u altijd een mailtje sturen.
Onze facebookpagina is altijd up-to-date. Ook hebben we een website, zeker een bezoekje
waard!
Mevrouw Christel Grotentraast komt na de dienst iets vertellen over deze stichting (red.).
U kunt ook zelf een bijdrage overmaken. Het IBAN nummer is NL46 RABO 0334 8068 52
t.n.v. Laorne For Armenia.
LaorneForArmenia@gmail.com
https://www.facebook.com/jongerenreisarmenie/?fref=ts
www.laorneforarmenia.nl
Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
3 april
10 april
17 april
24 april

Kerkinterieur
Plaatselijk Kerkenwerk
Kerkelijk Quotum
Eredienst en Kerkmuziek

COLLECTE EREDIENST EN KERKMUZIEK WERELDWIJD
Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel mensen zingen het liefst in hun eigen taal,
met woorden en teksten die vertolken wat zij denken of voelen.
Christenen uit etnische minderheden of behorend tot lokale stammen hebben niet altijd
liederen in hun eigen taal.
Daarom steunt Kerk in Actie organisaties als het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan. Dit centrum ontwikkelt christelijke en kerkliederen in diverse lokale talen, zodat mensen
in heel Pakistan God kunnen lofzingen op melodieën die hen bekend zijn en in een taal die
hen raakt.
Met deze collecte ondersteunen we in Nederland en wereldwijd organisaties die kerkmuziek
ontwikkelen voor diverse doel- of taalgroepen.
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
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Financiën
De Kerkrentmeesters willen u graag even bijpraten over de gang van zaken.
De Actie Kerkbalans 2016 heeft een boven verwachting goed resultaat opgebracht.
Zoals elk jaar druppelt het nog wat na maar het resultaat mag er zijn inmiddels rond de €
92000.Ruim boven onze begroting. Zij het dat we wel een tekort hebben begroot maar die is nu
gelukkig wat kleiner geworden. Hartverwarmend voor ons allen en ook voor al die mensen die
elk jaar weer bij u aan de deur komen om de enveloppen te brengen en weer op te halen.
Wij als Kerkrentmeesters zijn trots en dankbaar dat uw welwillendheid in uw bijdrage groot en
klein het werken in de Wijngaard makkelijker maakt.
Het blijkt dat een goede voorlichting zijn vruchten afwerpt en dat we intussen bijna allemaal
weten dat wij al € 35.- per lid moeten afdragen aan de Protestantse Kerken in Nederland.
Alles wat u daar boven geeft komt aan onze eigen kerk ten goede. Samen met de KKA gaan
we er voor zorgen dat alles beter gaat verlopen en wij u ook regelmatig een tussen stand
kunnen door geven.
Ook bestaat zoals inmiddels al is ingeburgerd de mogelijkheid om inzage te vragen en te
krijgen over de financiën algemeen en andere persoonlijke financiële zaken.
Uw Kerkrentmeesters staan donderdag 7 April van 19.00 uur tot 20.00 uur weer paraat in de
Goedhartkamer voor vragen etc.
Onze kerkzaal heeft een mooier en effectiever uitstraling gekregen wat de invulling betreft zal
er hier en daar nog wat aan gesleuteld worden maar het geheel is 2016 proef.
Namens uw Kerkrentmeesters, Evert Brouwer
TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Themamiddag donderdag 7 april 2016 14.00-15.30 uur in de Ontmoetingskerk
ZORGEN VOOR ELKAAR: hoe doe je dat?
Wat kunnen de Kerk en het Gebiedsteam van de gemeente Lochem voor elkaar betekenen?
Al enige tijd is er een heftig publiek debat gaande over de zorg in ons land.
Thuiszorgorganisaties gaan failliet, grote onzekerheid en ontslag voor de werknemers in die
sector, ouderen en andere kwetsbare groepen in onze samenleving die niet langer op
dezelfde zorg als voorheen kunnen rekenen.
Hoe gaat het verder met de zorg voor mensen die ondersteuning nodig hebben?
Of het nu gaat om een jongere die vastloopt, of iemand die een handicap heeft, een oudere
die zelfstandig woont.
We worden bestookt met nieuwe uitdrukkingen: keukentafelgesprek, participatiesamenleving.
Het is duidelijk: de landelijke overheid trekt zich terug, gemeenten dragen nu een grotere verantwoordelijkheid op zorggebied en staan voor nieuwe taken, burgers moeten een weg vinden
in jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning, en PGB’s die niet meer zijn wat ze geweest zijn.
Wat kan de taak van de kerk zijn? Op welke wijze kan de kerk via haar netwerk dienstbaar
zijn aan zorg voor mensen? Diaconie en de Taakgroep Pastoraat van onze gemeente willen
samen met het gebiedsteam van de gemeente Lochem de vraag stellen:
ZORGEN VOOR ELKAAR: hoe doe je dat?
Wat kunnen de medewerkers van het Gebiedsteam, waarin professionals met een diverse
deskundige achtergrond werkzaam zijn, betekenen voor burgers?
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Wat kan de kerk betekenen als gemeenschap? Welke zorg kan zij bieden?
Deze middag is open van karakter.
Iedere belangstellende uit ons dorp is welkom.
De Contactpersonen van de Taakgroep Pastoraat zullen erbij zijn.
Belangstellende gemeenteleden: kom vooral.
Namens het Gebiedsteam zullen aanwezig zijn: Thessa Wildeboer en Monic van Braak, m
maatschappelijk werksters.
Ze zullen uitleg geven over wat het Gebiedsteam voor u kan betekenen op het terrein van welzijn, zorg, jeugdhulp, werk, e.d. en voorts via een aantal stellingen het gesprek op gang brengen.
Namens de taakgroep Pastoraat Ab Pongers en college van Diaconie Herman van Bosheide,
en ds. Arie Broekhuis

Bloemenpotje eredienst
In de periode van 1 november 2015 tot 1 maart 2016 ontvingen we op de bankrekening € 20, - en aan kontanten diverse giften met een totaal van € 90, -.
Alle geefsters/gevers hartelijk bedankt!
Als u een gift aan ons overmaakt op bankrekening NL02 RABO 0322 3025 01
wilt u er dan bij vermelden voor de bloemen voor de eredienst.
Netje Roeterdink en Toos van Helden
INTERVIEW

De geloofsbeleving van
Broer de Boer

“Achter dat orgel
voel ik me de baas”

Foto Wytze Doevendans

Op internet afficheert Broer de Boer (58)
zichzelf als ’slimme communicatienetwerker’. Geloof ik graag als ik zie hoeveel ballen hij in de lucht houdt. De technisch onderlegde landbouwkundige (Hogeschool
Dronten) opereert als freelance journalist,
tekstschrijver, radiopresentator en ontwik-

kelaar van mediaformats. Hij is duurzaam
getrouwd met Annette, en vader van Tristan Sebastian(19), Rachiel Georg (18) en
Judith Nadia (16). En ook nog (bij toerbeurt) organist in de kerken van Eefde en
Harfsen. Ga er maar aan staan.
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Heeft zo’n artiest nog wel tijd voor een regulier geloofsleven?
Broer grijnst gul: “Jazeker wel. Ik ben al
van jongs af kerkelijk meelevend. Opgegroeid in Luttelgeest, Noord Oost Polder.
Mijn ouders waren niet echt orthodox. Zeker mijn vader was wat je noemt een vrije
geest. Als er een vrijzinnige dominee op
de kansel stond ging-ie ostentatief op de
voorste bank zitten.
Als er een zware bonder stond aangekondigd riep hij: jongens, we gaan God in de
natuur loven.’’
Er werd thuis altijd uit de bijbel gelezen.
Toch heeft hij nooit belijdenis gedaan of
willen doen. Aan dogma’s heeft hij ‘een
broertje dood’. Hij gelooft in God als
schepper en in Jezus Christus als voorbeeldig mens, maar houdt zich niet bezig
met theologische vraagstukken. “Die lossen de theologen maar op.’’
We spreken elkaar in zijn bungalow aan
de Harfsensesteeg, achter het ter ziele
gegane Varkensactiviteitencentrum, met
welke speelse naam de Varkens KI ooit
werd aangeduid. Broer was er jarenlang
stafmedewerker en kan er smakelijk over
vertellen. Edoch, niet zijn werk maar de
kerk is ons gespreksthema, dus ter zake.
“Wat ik zoek in de kerk is de beleving van
gemeenschap, van gelijkgestemden. Zo’n
dienst waar je heengaat om samen te zingen en het verhaal van de voorganger te
horen waar je in het gewone leven wat
aan hebt. Dogmatisch leven, daar kan ik
niks mee.’’ Lichte grinnik: “Ik hoop niet dat
de hemelpoort gesloten blijft als ik dit zeg.
Voor mij is niet belangrijk of God de aarde
geschapen heeft of dat Hij de evolutie een
handje geholpen heeft. Ik zie kerk en geloof als rustpunten in m’n leven. Als een
therapeutisch gebeuren voor mijn part,
waar je met een fijn gevoel wegkomt.’’
Broer mag dan geneigd zijn over opgeworpen leerstellingen heen te stappen, in
zijn omgang met vrienden gaat hij een pittige discussie over geloofsbeleving niet uit
de weg.

Wat dat betreft kan hij, zoals in zijn studententijd gebeurde, genieten van de
clash tussen twee vrienden – een buiten
verband herstelde gereformeerde en een
doorgewinterde rooms-katholiek – over de
vraag wie als afgodendienaar moet worden aangemerkt. “Dat je daarover met elkaar kunt praten, hoort ook bij geloofsleven.’’
Orgelspelen heeft Broer zichzelf op jonge
leeftijd aangeleerd, met behulp van klavarscribo. In kerkelijk Blankenham en
Harfsen deed hij de nodige speelervaring
op. Sinds kort vormt hij samen met good
old Wim van Helden en Ben Veldkamp het
orgeltrio van onze Ontmoetingskerk.
“Ik ben van het orgel begeesterd. Ik vind
het mooi om de gemeente te begeleiden.
Nee, niet om ze mee op sleeptouw te nemen, maar om ze mooi te laten zingen. Ik
doe het al een jaar of vijftien voor vast in
Harfsen.
Twee jaar terug bij de Havekedienst kwam
ik in contact met de Ontmoetingskerk en
Wim van Helden. Hij speelt beter dan ik en
weet me te inspireren om leuke dingen te
doen. Johannes de Heer is in mei honderd
vijftig jaar geleden geboren. Misschien dat
we in een kerkdienst iets met zijn muziek
kunnen doen.”
Broer zegt liturgisch te zijn ingesteld, maar
dat hij wel wat meer kritisch op zichzelf
mag zijn. “Wat speel ik nou eigenlijk.
Ik moet ook meer studeren.
Maar de begeleiding van samenzang, dat
is echt geweldig. Als ik achter dat orgel zit
voel ik me de baas. Prachtig.’’
Haast in vervoering roept hij: “Ik ben onlangs in de Grote Kerk van Barneveld geweest. 1700 mensen in de kerk. Weet je
hoe dat zingt? Je weet niet wat je hoort te
midden van al die hoedjes. Vanaf tien voor
tien mocht ik er vrijelijk tussen gaan zitten,
voor die tijd gelden er vaste plaatsen. Het
was toevallig avondmaal dat ik er was. Ik
dacht: oh god, dat gaat uren duren. Weet
je hoeveel mensen deelnamen?
Vijftig uitverkorenen, meer niet. De overige
zondaren achtten zich niet waardig genoeg om aan te zitten, begreep ik achteraf.”
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Broer voelt zichzelf niet zo’n zondaar.
“Nee,” meesmuilt hij, “ik voel me eigenlijk
wel een goed mens.’’ Hij huldigt een praktisch, diaconaal christendom, vooral gericht op de wereld buiten de kerkmuren.
“In de zorgsector zouden we als kerk een
wat grotere rol kunnen spelen, zeker nu de
overheid zorgtaken laat liggen. Met name
voor randkerkelijken en voor mensen met
een minimuminkomen sluiten we te vaak
onze ogen. Zouden we wat meer aan kunnen doen.’’ Dat we ons als Ontmoetingskerk willen inspannen voor de komende
asielzoekers in Zutphen kan Broer alleen
maar toejuichen. ,,Lijkt me een goeie
zaak. Ik heb ze ook liever niet in de tuin,
maar voor hulp en bijstand aan deze mensen ben ik altijd te porren.’’

Met name de levenshouding van Franciscus van Assisi spreekt hem aan. “Hoe in
harmonie met jezelf en de samenleving
door het leven te gaan. Daar heb ik meer
aan dan aan sterke geloofsovertuigingen.
Ik denk dat we in de kerk veel leuke dingen met elkaar kunnen doen. Bijvoorbeeld
door met z’n allen naar Dessau te gaan,
onze zustergemeente in Duitsland.’’
Aan het eind van zijn verhaal geeft Broer
me nog een flyer mee: Achterhoek FM, de
lokale omroep voor heel Lochem, vraagt
nog vrijwilligers. ,,We zijn op zoek naar allerlei mensen, voor techniek, verslaggevers en presentatoren. Ik heb er zelf ook
een programma, waarin ik mensen uit het
bedrijfsleven interview. Hartstikke leuk
werk.’’
Homme Krol

DIVERSE BERICHTEN

Zaterdag 23 april 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur Rommelmarkt
in en rondom de Ontmoetingskerk
Op zaterdag 9 april is het de laatste mogelijkheid om nog spullen op te laten halen voor
bovengenoemde rommelmarkt.
Een goede gelegenheid om nog eens goed te kijken op zolder of in de kelder naar overtollige
spullen die u al lang had willen opruimen maar eigenlijk nog wel goed zijn om opnieuw gebruikt te worden. Op de ophaaldag van 12 maart hadden we veel aanmeldingen en
waren de chauffeurs druk met ophalen en de mensen op de boerderij druk met sorteren.
Dit alles gaf een gezellige “reuring” op de boerderij, een drukte van belang!
Ook deze keer hopen we weer op veel werk, lees: veel aanmeldingen, en we denken dat het
voorjaarsgevoel daar zeker aan mee zal werken.
U kunt bellen met Piet Tollenaar, tel. 540861 of met Ben Wagenvoort, tel. 512121
voor vrijdag 8 april! Het wordt dan zaterdag 9 april tussen 9.30 uur en 12.00 uur bij u
opgehaald.
We willen nogmaals benadrukken dat we alleen meenemen wat compleet, heel en schoon is.
Wat we niet meenemen zijn grote meubelen, matrassen, beeldbuis televisies, computers,
kunststof tuinmeubelen en witgoed.
Op 23 april komen al deze spullen dan in de verkoop op de geplande rommelmarkt.
Er is voor elk wat wils. Ook voor de afdeling curiosa zijn mooie spullen binnengekomen
waarvan sommige waarschijnlijk zelfs geschikt zijn om door middel van biedingen verkocht te
gaan worden
Verder zijn er mooie bloemstukjes te koop en ook voor de inwendige mens is er van alles
verkrijgbaar.
Dus, kom en overtuig u zelf en sla uw slag op zaterdag 23 april.
Namens de rommelmarktcommissie Carla Brouwer
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Op zaterdag 23 april staan we weer met onze bloemenstand op de rommelmarkt met veel
tulpen/ boeketten en bloemstukjes.
En natuurlijk buiten de vaste planten en over dit laatste gaat het.
Hebt U stekken, zaailingen of planten die gescheurd moeten worden, dan kunt U die op vrijdagmiddag 22 april v.a. 14.00 uur bij de kerk brengen.
Graag daarop de naam, kleur, hoogte, prijs of nog andere wetenswaardigheden vermelden.
En dan nog dit: plastic zakken zijn “ uit” en spaarzaam; bovendien zijn we groene kerk, dus
wilt U zo nodig zelf een doos/ tas of iets dergelijks meenemen?
Alvast onze dank!
De bloemen /plantengroep
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde
April: Voor de baby
In april geven we extra aandacht aan geschenken voor baby’s en peuters.
Mobiles, dromenvangers, opbergdoosjes, boekjes, heel veel leuke kleine cadeautjes die
zeker gewaardeerd worden door de kersverse (groot-) ouders. Kom lekker snuffelen!
Als kassakoopje staan pakken sap met korting op de toonbank.
Genoeg reden om langs te komen in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Tel. 0575-518662.
Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland

.
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ACTIVITEITEN

Koffieconcert
Nadat het op de 2de zondag van de maand na de dienst in de periode voorgaand aan Pasen
stil bleef in de kerk pakken we de draad van de maandelijkse koffieconcerten op 10 april
weer op. We gaan niet ver weg: Zoals dat al jarenlang het geval is komt ook nu weer “Ons
eigen” Musica Vocale zingen. Opnieuw is dan te horen hoe dirigente Els Dijkerman er in is
geslaagd om het koor in een beperkt aantal jaren naar een aanzienlijk hoger niveau te tillen.
Het koor wordt op de vleugel ondersteund door Jelma Wiegersma. Alleen zij is een bezoek al
meer dan waard: Ze weet met haar lichaamstaal een expressie aan de dag te leggen die al
een concert op zich is. Het programma is verdeeld in 3 hoofdstukken: “Klassieke werken van
grote meesters” met daarin onder meer Abendruhe van Mozart. Populaire volksmuziek waarin de concertgangers kunnen luisteren naar Love changes everything van Andrew Lloyd
Webber en tenslotte religieuze muziek met daarin onder meer de traditional An Irish blessing. Zoals gebruikelijk is er om kwart over elf koffie, waarna het concert op 10 april om half
twaalf begint. Denk aan de collecte bij de uitgang!.
Namens de Commissie Koffieconcerten, Koos Ornée
Passage, afdeling Eefde
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Eefde houdt haar eerst volgende ledenavond op 20 april a.s.
Deze avond komt de heer Jaap Bothof uit Wapenveld en spreekt over het onderwerp:
“Kunst en Kitsch”
Hij vertelt hoe voorwerpen bekeken worden, welke kenmerken zie je en uit welke tijd zou het
kunnen zijn. Ziet het er nog goed uit enz.
We hopen op een interessante avond, welke gehouden wordt in de grote zaal van Woonzorgcentrum het Spijk en om 19.45 uur begint.
Carla Brouwer
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Bericht van onze buurgemeente Zutphen
Taizéreis
Deze zomer gaan we in de zomervakantie met een groep jongeren van 18-30
jaar uit Zutphen en Warnsveld een week naar Taizé in Frankrijk.
Daar komen we samen met heel veel jongeren uit vele landen om te praten
over ons geloof en onze twijfels, om stil te zijn en lol te hebben.
Het is een ervaring om nooit te vergeten en de meesten die er geweest zijn,
gaan keer op keer terug. Met een groep naar Taizé gaan is leuk en inspirerend.
Ben je tussen de 18 en 30 jaar, kom dan mee.
We gaan van 7-14 augustus en het kost € 180,- (incl. reis, verblijf en maaltijden).
Op 22 april is er een informatieavond om 20.00 uur in HIER (de jeugdruimte bij De Wijngaard).
Meer informatie bij ds. Els Diepeveen (769124 elsdiepeveen.martinus@gmail.com)
of Ronald Heins (471296 heins@pknzutphen.nl)
UITNODIGING

Noteert u alvast in uw agenda
Zondag 22 mei 2016
Openluchtdienst op
Landgoed ’t Haveke in Eefde
Zutphenseweg 113
voorganger ds. A. Broekhuis
mmv. de Harmonie Gorssel - Eefde
Dit maal hebben we een bijzonder muzikale Openluchtdienst waarin de “Voice” klinkt van
diverse mensen. Laat u verrassen!
Nadere informatie volgt.
Deze dienst wordt georganiseerd door:
Protestantse Gemeenten Gorssel/Epse, Almen, Harfsen en Eefde.
Aanvang dienst 10.00 uur, de koffie/thee staat om 09.30 uur voor u klaar.
Jannie Zoerink
BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke kerk
Raad van Kerken richt Knooppunt Kerken en Armoede op.
(dit is een ingekort stuk, zie verder blad Kerkinformatie).
Kennis en initiatieven rond armoede in kaart brengen en elkaar daarmee inspireren. En een
gezamenlijk aanspreekpunt worden voor de overheid. Dat zijn de doelstellingen van het
nieuwe Knooppunt Kerken en Armoede.
“De armoede in Nederland is groot en wordt steeds groter”, zegt Meta Floor, projectmanager
binnenlands diaconaat bij Kerk in Actie. Een risicogroep zijn kinderen die in armoede opgroeien. “Drie jaar geleden was dat volgens onderzoek één op de tien, op dit moment één op
de acht. Het gaat om een buitengewoon kwetsbare groep.”
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Zowel plaatselijk als landelijk staat armoede op de agenda van diaconieën. Ruim 25 jaar was
de werkgroep Arme Kant van Nederland / EVA actief. Nu deze werkgroep is opgeheven, wilde de Raad van Kerken als alternatief een oecumenisch verband dat aandacht vraagt voor
armoede in Nederland. Meta Floor: we zijn geen instituut, maar richten ons op projecten,
waarbij we steeds met zo veel mogelijk partners samenwerken.”
Veel diaconale projecten worden de afgelopen jaren interkerkelijk opgezet. Het knooppunt
sluit zich hierbij aan. Floor: “Door kennis te delen voorkom je dubbel werk en kun je elkaar
versterken en inspireren. “
Het knooppunt presenteerde bij de start op 22 januari de bundel Betrokkenheid troef met
voorbeelden van diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland. De 70 initiatieven daarin
die gekozen zijn uit een lange rij lopen uiteen van maaltijdprojecten tot belangenbehartiging
in de gemeentepolitiek, van maatjesprojecten tot vluchtelingenhulp en van schuldhulp tot
speciale aandacht voor kinderen.
Het volgende project van het knooppunt is een gezamenlijk grootschalig armoedeonderzoek.
Alle lokale kerken van de deelnemers aan het knooppunt krijgen binnenkort een vragenlijst
toegestuurd om in beeld te brengen wat zij doen op het gebied van armoedebestrijding. Nog
dit jaar wil men de resultaten presenteren.
Naast de Raad van Kerken Nederland als initiatiefnemer doen mee: De Protestantse Kerk in
Nederland (via Kerk in Actie), de Rooms-Katholieke Kerk (via het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad), Missie-Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en het Leger des Heils.
De bundel Betrokkenheid troef is te downloaden en als hard copy te bestellen voor € 5,00 via
info@knooppuntkerkenenarmoede.nl
Vijf jaar SchuldHulpMaatje
In meer dan 80 plaatsen is momenteel een plaatselijke vereniging van SchuldHulpMaatje
actief. In 2014 vonden 13.500 mensen hulp via de website en kregen 4.800 mensen hulp van
een maatje. Zestig procent van de mensen die door een maatje ondersteund werden, is uit
de schulden geholpen. Voor een deel heeft het succes te maken met het soort vrijwilligers
dat is aangetrokken. “We hebben deskundig kader aangetrokken.
Deze mensen krijgen een stevige training, die in de praktijk zeer gewaardeerd wordt.
Veel vrijwilligers hebben een financiële of maatschappelijke achtergrond.
We hebben wel eens buikpijn gehad of het vinden van zulke vrijwilligers niet te ambitieus
was. Dat bleek niet het geval. In het eerste jaar was er gelijk al een grote groep van vrijwilligers, onder wie ook mensen van buiten de kerk.
De aard van het werk is concreet, je ziet direct resultaat. En iedereen ziet dat schulden een
maatschappelijk probleem zijn dat aangepakt moet worden”, aldus Carla van der Vlist,
vanuit Kerk in Actie betrokken bij de oprichting en nu voorzitter van het bestuur.
“Ook voor de kerk was het een positieve beweging. De kerken kennen veel overbelaste vrijwilligers, maar met dit project trek je ook nieuwe vrijwilligers aan.”
SchuldHulpMaatje kan in elke woonplaats van start gaan wanneer tenminste drie lokale kerken samenwerken. Als er al een plaatselijke organisatie is, kan daarbij worden aangesloten.
Het landelijk Servicepunt voorziet in advies, ondersteuning en training.
info@schuldhulpmaatje.nl
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Kerk in Actie: Gaat u mee naar Ghana?
Voor 50-plussers.
(bron: collecterooster Landelijk Diensten Centrum)
Van half tot eind november 2016 organiseert Kerk in Actie samen
met hun partner in Ghana een reis van 12 tot 14 dagen naar NoordGhana. Er zal een bezoek gebracht worden aan het Kariténoten
project dat centraal stond in de 40-dagencampagne (zie Kerkvenster
maart, blz. 11 collecte Palmzondag, red).
Een reis waarin u niet alleen de mogelijkheid krijgt om het project
met eigen ogen te zien, maar waarin u ook de lokale bevolking zelf
kunt ontmoeten en een stukje van elkaars leven kunt delen.
Naast het bezoek aan verschillende locaties van het project zullen
er ook culturele activiteiten plaatsvinden.
Deze reis is voor iedere 50-plusser die een onvergetelijke ervaring op wil doen, het werk van
Kerk in Actie een warm hart toedraagt en daarmee samen met hen gelooft in delen.
U kunt zich tot en met juni 2016 aanmelden voor deze reis via www.kerkinactie.nl/reizen.

Jodendom in veranderende tijden
10 april Rabbijn Corrie Zeidler (1959)
Van ‘protestantse’ herkomst. Joods geworden (1979).
Getrouwd en moeder van drie dochters.
Vele jaren in Israël gewoond · (1978-1992, 2001-2013).
We ontmoeten u graag· in de Synagoge Dieren,
Spoorstraat 34. Aanvang 15.00 uur
.
AGENDA

.







Wo. 6 april 10.00 uur, Leerhuis over het evangelie van Johannes, we lezen
Johannes 9, ds. Arie Broekhuis in de Goedhartkamer
Wo. 6 april 20.00 uur, Havekedienst voorbereiding III, Goedhartkamer
Donderdag 7 april 14.00 uur Themamiddag: ZORGEN VOOR ELKAAR:
hoe doe je dat? Ontmoetingskerk, Taakgroep Pastoraat & Diaconie samen met
Gebiedsteam Lochem.
Wo. 20 april 19.30 uur Classis te Neede, Thema: JOP, Kerk & Jongeren
Zat. 23 april Rommelmarkt van 10.00 tot 14.00 uur
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Jonamomentjes
Er zijn van die ochtenden waarop je ’s morgens vroeg al weet:
dit wordt ‘m vandaag niet.
Er zijn van die momenten waarop je er even helemaal
geen zin meer in hebt.
Die momenten zou je ‘Jonamomentjes’ kunnen noemen.
Jona is namelijk de profeet die er helemaal geen zin in heeft.
De opdracht van God om een hele stad te gaan bekeren
kan hem gestolen worden.
Meerdere malen laat hij dat duidelijk merken,
op zijn ‘Jonamomentjes’.
Tegelijkertijd is het vervolg van het Jonaverhaal
de oudtestamentische versie van het opstandingsverhaal.
Jona verblijft in de buik van de walvis drie dagen onder water
(de wateren des doods), maar wordt uiteindelijk op het strand uitgespuugd en gered.
Opstanding dus!
Dan gaat hij alsnog doen wat God hem gevraagd heeft.
Advies aan gelovigen, half-geloven en ongelovige mensen die allemaal wel eens een
Jonamomentje hebben: denk aan Pasen en sta op!
Ds. Hans van Ark

KLEURPLAATJE VOOR VOLWASSENEN

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 19 april 2016 20.00 uur deponeren in de brievenbus van 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).
 Woensdag 20 april 2016 om 20.00 uur redactievergadering bij Hennie v.d. Burg.
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