1

Kerkvenster
december 2016

Zie de maan schijnt door de bomen…
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KERKVENSTER, DECEMBER 2016
Jubileumjaar: 500 jaar Reformatie
Het jubileumjaar 2017 ligt voor ons.
Op 31 oktober is gestart met een sprankelend programma in de Oude Lutherse Kerk
in Amsterdam*. Vanaf dat moment wordt
het estafettestokje provincie na provincie
doorgegeven: twaalf maanden lang wordt
steeds op een andere plaats in het land
een thema belicht dat met protestantisme
samenhangt. Wat heeft de Reformatie ons
gebracht?
Bij het spreken over 500 jaar Reformatie is
steeds de vraag of je de Reformatie moet
gedenken of moet vieren. De enorme
scheuring die teweeggebracht is, blijft pijnlijk.
De kerkvernieuwers hebben niet alleen
maar mooie en grootse dingen gezegd en
gedaan. Er zijn voldoende uitspraken van
Luther en daden van reformatoren waar
we nu afstand van doen en van gruwen.
Dat zijn de schaduwzijden van de Reformatie. De kerkvernieuwing die ontstond,
was echter broodnodig.
Zonder de pijnlijke kanten van de Reformatie te willen ontkennen, valt er aan
dankbaarheid om grondige hervorming
veel te vieren.
In het traject ‘Kerk2025’ spreken we vaak
over Back to Basics, terug naar de kern
van het kerk-zijn. De viering van het jubileumjaar biedt een mooie kans om opnieuw
de vraag te stellen waar het ons in de kerk
ten diepste om gaat.

Waar zou Luther in onze tijd tegen fulmineren? Wat zou Calvijn scherp aan de
kaak stellen?
Ik stel me zo voor dat zij de vinger zouden
leggen bij geloofsgemeenschappen die
soms meer bekommerd lijken om hun eigen voortbestaan, dan om leven vanuit het
evangelie. Dat zij de wijze waarop voorgangers, kerkleiders en politici ‘rekening
houden met hun achterban’ zouden leggen langs de meetlat van roepingsbesef
en de bereidheid om profetisch te spreken.
En door alle drift en scherpte heen doemt
voor mij dan de radicale boodschap op
waar de reformatoren kerk en gelovigen
op aan wilden spreken. De bevrijdende
kracht van het Woord van God, die maakt
dat de mens aan niets op aarde onderworpen en tegelijkertijd aan alles en allen
dienstbaar is. De stevige verworteling in
Christus, die maakt dat onze identiteit niet
van geld of status afhankelijk is.
In het jubileumjaar is volop ruimte voor
(groepen) gemeenten om dit jaar te benutten om het gesprek over de waarde van
kerk en geloof aan te zwengelen….
De landelijke kerk probeert de opdracht
om de kerk telkens te vernieuwen ook in
oecumenisch perspectief te verstaan.
Het startschot in oktober is gevierd samen
met oecumenische partners.
Door een gezamenlijke bezinning op de
kern van het kerk-zijn en op onze opdracht
in de huidige tijd.
Karin van den Broeke,
preses van de generale
synode

Bron: Kerkinformatie
* op 31 oktober 1517 bevestigde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van
de Schlosskirche in Wittenberg
Noot van de redactie: Zutphen en Warnsveld hebben een uitgebreid jaarprogramma.
Folders staat op de leesplank in de hal en elke maand publiceren wij wat er die maand
te doen is.
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

DECEMBER

2016

datum en tijd

27 november 2016
10.00 uur

4 december 2016
10.00 uur

11 december 2016
10.00 uur

voorganger

ds. Broekhuis

ds. Broekhuis

ds. Broekhuis

bijzonderheden

advent 1, dienst van
Schrift en Tafel

Advent 2

advent 3 en
koffieconcert

kleur

paars

paars

paars

diaconale
collecte

Unicef

Stichting Vluchteling

Rode Kruis

2e collecte

Missionair werk en
kerkgroei

Pastoraat

Plaatselijk Kerkenwerk

J.L. Bosma
Tel. 06-44500157

J. Strijker
Tel. 514828

R. Simonis-Verhoeff
tel. 511756

auto
ophaaldienst

datum en tijd

18 december 2016

voorganger

mevrouw Versluis
Gorssel

bijzonderheden

advent 4

kleur

paars

diaconale
collecte

Edukans

2e collecte

Missionair werk

auto
ophaaldienst

H. Slurink
Tel. 515446

Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30
uur op zaterdag.
Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkkinderoppas
dienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?

DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
Maandag 5 december
ds. W. Stolte
De dienst begint om 14.30 uur.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,
waarbij iedereen welkom is.
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Kerkdiensten op Het Spijk
Al enkele jaren wordt, dankzij de medewerking van een zestal vrijwilligers, op de eerste
maandagmiddag van de maand in Het Spijk een kerkdienst gehouden.
Deze diensten vinden plaats in het restaurant, van 14.30 uur tot circa 15.30 uur.
Het restaurant wordt daarvoor speciaal ingericht. Na afloop wordt er gezamenlijk een kopje
koffie gedronken.
Voorgangers zijn bij toerbeurt de geestelijk verzorgers van Sutfene, waar Het Spijk onder
ressorteert, en predikanten uit Eefde, Zutphen en omgeving.
Zie hiervoor de vermelding in dit kerkblad.
Er is altijd de vaste ondersteuning van een organist, maar ook andere musici verlenen regelmatig hun medewerking.
In eerste instantie zijn de diensten bedoeld voor de bewoners van het Spijk, maar we willen
benadrukken dat iedereen welkom is, juist zij die niet ter kerke kunnen gaan.
De vrijwilligers zijn graag behulpzaam om u te begeleiden naar en van de bijeenkomsten.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Monique Pelgrim van de afdeling Activiteiten Welzijn van het Spijk, tel. 06-1052 33 88 (abspijk@sutfene.nl) of bij ondergetekende, tel. 0575520962 (hmulder6@planet.nl).
Henk Mulder, coördinator kerkvrijwilligers

Diensten in De Borkel
zaterdag 26 nov.
zaterdag 10 dec.

mevrouw T. in 't Hof
ds. G. v.d. Brug

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst in de
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
donderdag 01 december 2016
ds. M. Terwel-Hamster
donderdag 08 december 2016
ds. D. van Alphen-Ubbens
donderdag 15 december 2016
ds. C. Bochanen
donderdag 22 december 2016
ds. S.A. Meijer

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 27 november 2016
Gesprek van de zondag over de geschiedenis van de heilige Nicolaas (eerder uitgezonden)
De kerkdienst komt van de. Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten, ds. Els Diepenveen
Zondag 4 december 2016
Gesprek van de zondag met Riekje Rijk.
Zij heeft onlangs het ereteken van de Heiligdommen van Lourdes ontvangen
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Eefde, ds. Arie Broekhuis
Zondag 11 december 2016
Gesprek van de zondag met Pastoor Harry Scheve over de Eucharistieviering volgens de
Byzantijnse Ritus
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Zutphen, ds. Irma Pijpers
Zondag 18 december 2016
Gesprek van de zondag: met Els Diepenveen over kinderbijbels.
De kerkdienst komt van de R.K. Parochie Baak.
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Leesrooster
december
do. 01 Psalm 24 Te groot voor een gewone poort
vr. 02 Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste
za. 03 Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht
zo. 04 Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie
ma 05 Romeinen 15:14-33 Nieuwe wegen
di 06 Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten
wo 07 Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen
do. 08 Psalm 141 Geurig gebed
vr. 09 Filippenzen 1:1-11 Verlangen
za. 10 Filippenzen 1:12-26 Doelgericht
zo. 11 Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven
ma. 12 Filippenzen 2:12-18 Inspanning
di. 13 Filippenzen 2:19-30 Meeleven
wo. 14 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol?
do. 15 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish

vr. 16
za. 17
zo. 18
ma. 19
di 20
wo. 21
do. 22
vr. 23
za. 24
zo. 25
ma. 26
di. 27
wo. 28
do. 29
vr. 30
za. 31

Jesaja 6:1-13 Roeping
Jesaja 7:1-9 In het nauw
Jesaja 7:10-17 Ongevraagd teken
Jesaja 7:18-25 Kaalslag en overvloed
Filippenzen 4:1-9 Vreugde
Filippenzen 4:10-23 Voldaan
Jesaja 8:1-10 Billboard
Jesaja 8:11-23a Maak het verschil
Jesaja 8:23b-9:6 Licht in de duisternis
Johannes 1:1-14 Menselijk Woord
Jesaja 9:7-16 Getroffen
Jesaja 9:17-10:4 Recht en onrecht
Jesaja 10:5-19 Niet alleen Israël
Jesaja 10:20-27 Terugkeer
Jesaja 10:28-34 Geschreeuw
Jesaja 11:1-10 Nieuwe bloei

DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 27 november, Advent I,
We vieren de Maaltijd van de Heer/Eucharistie in de ZITTENDE vorm. De Cantorij werkt mee
en we maken kennis met een gezongen tafelgebed. Met de hulp van de Cantorij veroveren
we zo steeds meer nieuwe vormen van vieren uit ons liedboek.
In Advent sluiten we qua lezingen aan bij het project van de liturgische bloemschikking.
We lezen in de komende weken
Lezing
Thema
Eerste Advent
Jesaja 2:1-5
Vrede
Tweede Advent
Matteüs 3:1-12
Een nieuw begin
Derde Advent
Jakobus 5:7-10
Wachten
Vierde Advent
Matteüs 1:18-25
Het komt goed
Kerst
Lucas 2:1-20
Maak het mee!
Zondag 4 december, Advent II, is een themadienst die is voorbereid samen met leden van
de taakgroep pastoraat. We luisteren naar poëzie die in het teken staat van Verwachting.
Een woord dat gauw valt als we zoeken naar woorden om uit te drukken wat advent betekent
voor ons.
Verwachten dat is een opgave. Verwachten kan stuklopen op cynisme of ontgoocheling.
Verwachten is ook de deur op een kier naar de toekomst open houden. Is daar reden voor?
Zondag 18 december, Advent IV, gaat collega kerkelijk werker L. Versluis, Gorssel/Epse bij
ons voor. We ontmoeten elkaar als collega’s van Almen, Gorssel/Epse en Harfsen en Eefde
geregeld in het Collegiaal Overleg en vervangen elkaar in tijden van vakantie en studieverlof.
Fijn dat zij bij ons die morgen de voorganger is.
Net voor Kerst komt er weer een nieuw kerkblad uit. In de Kerstnachtdienst zaterdag 24 december die qua aanvangstijd een uur eerder begint en wel om: 21.00 uur werkt het Christelijk
Mannenkoor IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap mee.
ds. Arie Broekhuis
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Cd liedboek – een aanvulling
Met hart en ziel is vanaf heden verkrijgbaar bij de boekhandel en
online te bestellen via www.liedboek.nl.
U kunt op You Tube een indruk krijgen van deze CD.
€ 19,95
ISBN: 978 94 01575 13 6
ds. Arie Broekhuis

Over zin en onzin van een
leesrooster
In de wereldwijde gemeente van Christus
neemt de Bijbel een prominente plaats in
in de liturgie. Konden we ooit zeggen dat
de RK Kerk een mindere plaats geeft aan
de Heilige Schrift, sinds het Vaticaans
Concilie in de jaren 60 van de vorige eeuw
is dat een achterhaalde voorstelling van
zaken. Ook in de RK Kerk is de betekenis
van de Bijbel als bron van geestelijk leven
in huis en kerk glashelder.
In de wereldwijde oecumene is de Schrift
altijd in een geordende vorm gelezen,
d.w.z. dat de lezingen zijn verbonden met
het kerkelijk jaar, dat op zijn beurt is opgehangen aan de feesten van de kerk.
In plaats van kerkelijk jaar kan men trouwens beter spreken van ‘gedenkjaar’.
We markeren de tijd. We zeggen in de
kerk niet dat alle (zon)dagen op elkaar
lijken. We leven van feest tot feest,
we gedenken, we brengen ons te binnen
dat God (hoe wij ons God ook voorstellen)
in de tijd en ruimte aan mensen zich in zijn
daden heeft getoond.
Bij die feesten horen vaste lezingen (met
Kerst lezen we de opening van de evangeliën en niet uit Exodus) en vanuit die feesten zijn weer lezingen gekozen die op dat
feest voorbereiden en vanuit dat feest ons
op weg laten gaan (Advent, Epifanie,
Veertigdagen- en Paastijd).
Het gedenkjaar gaat dus uit van de viering
van de zondag als dag van de Opstanding
van Christus.
We gedenken in woord en sacrament
(en dat doen wij dan weer véel bescheidener dan onze RK, Anglicaanse en
Lutherse broeders en zusters).
Deze geordende lezing van de Bijbel
vinden we al in het evangelie zelf, waar
Jezus het woord neemt in de synagoge
(Lucas 4:16-21) en hem de boekrol in de
hand wordt gelegd met de profetenlezing
voor die dag.
In de liturgie is niet het doel dat de

gemeente kennisneemt van de totale
Bijbel. Grote delen van de Bijbel zijn niet
geschikt voor de preek. Zo heb ik ooit met
Kind en Zondag in de tijd van de kindernevendienst gelezen uit het boek van de Koningen en naderhand mij de zin daarvan
afgevraagd. Het Leerhuis is daarvoor een
veel betere plek in de gemeente dan de
kansel.
Hèt leesrooster bestaat dus niet. Er zijn
vele varianten. Een leesrooster behoedt
de gemeente voor een predikant die al te
zeer zijn eigen hobby’s volgt en zich losmaakt van de oecumenische verbondenheid met zustergemeenten – en parochies.
In Eefde volgen we doorgaans het oecumenisch rooster van de Raad van Kerken
dat in de RK Kerk en vele protestantse gemeenten aangehouden wordt. We weten
ons daarmee verbonden met vele anderen. De hoofdlezing is in principe de evangelielezing, want Christus is immers de
bron van de feesten en voor ons ‘heidenen’ de toegang tot de verwachting van
het Messiaanse Rijk van Israël.
Elk jaar vormt eén van de evangeliën de
hoofdlezing.
Ik maak dankbaar gebruik van het achtergrondmateriaal dat hierbij wordt aangeleverd.
Er zijn ook tijden in het jaar in de zomer en
ook in de Veertigdagentijd of Advent dat
we een alternatief rooster kunnen volgen,
bijv. op verzoek en in goed overleg met de
liturgische bloemschikkers of bij speciale
thematische zondagen zoals dankdag.
De Raad van Kerken bood enige jaren terug voor de zomer een doorgaande lezing
van de Brief aan de Romeinen en het is
waardevol die vermaarde brief eens grotendeels doorgelezen te hebben.
Van het aanbod een preek te houden over
een gewenst tekstgedeelte of Bijbels
thema in de afgelopen zomers is nauwelijks (1 verzoek in 2015) gebruik gemaakt.
Dat aanbod blijft wat mij betreft gewoon
staan. Laat het me weten.
Ds. Arie Broekhuis
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
Zondag 11 december
Joke Hogekamp, Klaske Santema en Hannie Doevendans
Op deze zondagen drinken we de koffie in de kerk en worden de dames om 9.15 uur in de
kerk verwacht om een en ander klaar te zetten.
Bij verhindering s.v.p. zelf voor vervanging zorgen.
Greet Tollenaar, tel. 540861
MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
Op de Lunette verblijft:
De heer Ettema, Spijkpad (afd. Bastion)
Thuis
Weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis:
de heer J. Heijenk, Bargeweg
de heer T. Wilgenhof, Nachtegaalstraat
mevrouw A. Wassink, Zuivelhof
de heer H. van Bosheide, Teenkweg

Overleden
Op 31 oktober overleed in de leeftijd van 90 jaar
Johanna Geertruida Brummelman-Wilgenhof,
weduwe van Engbert (Ep) Brummelman.
Zij woonde de laatste jaren van haar leven op de Lunette, Coehoornsingel te
Zutphen en daarvoor vele jaren op de boerderij aan de Harfsensesteeg, nr. 6.
Johanna ging haar weg in het leven in alle bescheidenheid.
Ze was zorgzaam voor wie aan haar waren toevertrouwd, haar man Ep en de
kinderen en hun partners en kleinkinderen.
Ze mocht zelfs de vreugde van het overgrootmoeder zijn smaken.
Een rijk leven van liefhebben, zorgen en werken op de boerderij, zorgen voor inwonende
familie in de aanvang van haar huwelijk, zoals dat in die jaren ging.
Ze stimuleerde met haar man hun kinderen om zich vooral te ontwikkelen en hun talenten tot
bloei te brengen. Ze leefde mee met haar kinderen, ook was zij er in moeilijke tijden. Ze keek
ook verder dan het eigen erf. Ze was betrokken bij de gemeente in trouwe gang naar de
kerkdienst en activiteiten in de kerk, zoals de productie van het kerkblad. Daarnaast heeft ze
veel gebreid, vele dekens voor GOVOS die voor heel wat warme kinderen hebben gezorgd.
Een stille doener.
In de dienst sprak Gerrit namens de familie warme woorden en ook de oudste kleinzoon
Peter vertelde warme herinneringen te hebben aan het leven en de logeerpartijen op het
platteland. Schoondochter Annie las een gedicht uit de verzameling van Johanna.
Velen waren naar de Ontmoetingskerk gekomen om haar te gedenken.
De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 4 november en de begrafenis was te Gorssel.
Correspondentieadres:
Frederik Hendriklaan 10, 3708 VC Zeist
ds. Arie Broekhuis
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Dominee in de war ofwel santenkraam
Nee, de telefoon stond niet roodgloeiend na de uitgave van het vorige kerkblad.
Dat had zomaar gekund, want ik was wel in de war bij het schrijven van mijn artikel over
Barmhartigheid in de novembereditie van Kerkvenster. Gelukkig was er een wakkere lezer
die mij erop attent maakte dat ik de heiligen Franciscus en Martinus door elkaar had gehaald.
Want niet Franciscus gaf de helft van zijn mantel aan een naakte, maár dat was de heilige
Martinus van Tours, St. Maarten.
Ach ja, deze dominee is soms het spoor bijster in de santenkraam..(letterlijk: kraam waar
heiligenbeelden voor de verkoop staan uitgestald; sant is afgeleid van sanctus = heilig).
ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 15 november 2016
Ingekomen:
Zutphenseweg 232, 7211 EK: mevrouw J. Reinders - Boesveld.
Uitgeschreven:
Zutphenseweg 68, 7211 ED: mevrouw J.G.W. Cornegoor.
Spijkpad 21, 7211 AJ: de heer en mevrouw F.J. Braakhekke - Roeterdink.
Vertrokken:
Het Have 23, 7211 NA: mevrouw C.M. Snippe - van Ommen, naar Warnsveld.
Scheuterdijk 25A, 7211 ER: mevrouw J.A. Beernink - Disbergen, naar Almen.
Voorkeurkerk opheffen, ingeschreven in Gorssel:
Hoofdstraat 61B, 7213 CS Gorssel: mevrouw M. Jager - Huisman.
Verhuisd binnen de gemeente:
Egginkskamp 12, 7211 CW: mevrouw R.J. Meijerink - Drumpt, naar Zutphenseweg 312,
7211 EZ.
Overleden:
Op 31 oktober 2016: mevrouw J.G. Brummelman - Wilgenhof, Coehoornsingel 5,
7201 AA 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.
G.J. Kale
KERKENRAAD

Uit de Kerkenraad
De Kerkenraad vergaderde op 10 november. Wegens ziekte moest de scriba op het laatste
moment afzeggen. Daarom dit verslag van ondergetekende.
Het belangrijkste punt van de avond was de bespreking van het rapport ‘Een weg voor het
Woord in de Achterhoek’, dat ds. Jaap Jonk heeft gemaakt in opdracht van de classis.
Hieraan waren door de classis drie vragen gehecht waarop men onze reactie verwacht.
Zie ook de brief aan ds. Jonk met onze reactie hieronder (opgesteld door de voorzitter).
Vraag 1: Deelt u de conclusie dat de huidige manier van bestuurlijke organisatie niet is vol
te houden? Dit gezien het feit dat er te weinig ambtsdragers zijn en er een groot gebrek aan
verjonging is.
Vraag 2: Deelt u de conclusie dat nieuwe bestuurlijke vormen vrijwilligers moeten
‘ontzorgen ’?
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Dit gezien het feit dat er veel enthousiaste vrijwilligers zijn, maar dat zij het jammer vinden
veel tijd aan de organisatie te besteden.
Vraag 3: Wat vindt u van het idee dat er in de Achterhoek één centrale kerkenraad komt en
dat er in uw eigen gemeente een ‘kernraad’ blijft bestaan uit vrijwilligers, niet per se ambtsdrager?
De leden van de Kerkenraad konden de vragen 1 en 2 merendeels wel beamen, maar men
vond het idee van één kerkenraad in de Achterhoek (veel) te ver gaan. Eerst maar eens proberen met vier of vijf plaatsen samen, dat is al ingewikkeld genoeg!
Ook het verslag van de predikant over zijn Permanente Educatie, dat wil zeggen alle cursussen en scholingsprojecten die hij sinds september 2012 heeft gevolgd, kwamen ter
sprake. Met de nadruk op wat dit hem en onze gemeente heeft opgeleverd. Een heleboel
goeds, bleek uit de discussie en de Kerkenraad was daar dan ook zeker positief over.
Waar de vergadering helemaal niet positief over was is het feit dat een aantal groepen hun
deel van de website nog niet heeft ingevuld. En vooral oude, achterhaalde informatie over
namen en functies niet hebben geactualiseerd. Dit ondanks het feit dat de scriba hen daar al
meer dan eens om heeft gevraagd, compleet met voorbeelden erbij zodat het heel simpel is
in te vullen. Een website met oude informatie is antireclame en schrikt mensen af. Dat kan
niet zo blijven. Jan-Willem Aalderink, de website master, wil alles doen, maar hij moet wel de
gegevens krijgen. Zijn mailadres staat op het binnenblad, dus snel doen!
Hierna gelukkig ook positief nieuws: Greet Tollenaar heeft het voor elkaar gekregen om genoeg vrijwilligers bijeen te sprokkelen om vanaf het nieuwe jaar elke week te gaan koffiedrinken! Hulde hiervoor! Natuurlijk niet op feestdagen, dat is al veel eerder afgesproken,
want dan hebben veel mensen andere verplichtingen.
De Plaatselijke Regeling is klaar; op tijd voor presentatie op de gemeenteavond van 22 november.
De Goedhartkamer wordt begin december gerenoveerd: een nieuwe aankleding in het
nieuwe jaar. We zijn benieuwd! De laatste puntjes op de i voor de kerkzaal zullen nog met de
HIK worden doorgenomen, naar aanleiding van alle opmerkingen die door de gemeenteleden zijn gemaakt en aan de werkgroep zijn doorgestuurd.
De oproep voor een fietspomp was snel beantwoord, met dank aan mevrouw Addink.
Nu de notulist nog! In elk geval reken ik erop dat dit mijn laatste verslag voor Kerkvenster is,
al blijf ik voorlopig wel lid van de redactie.
Maps Adriaanse
Eefde, 11 oktober 2016
Aan de scriba van de classis Achterhoek Oost de heer H.F. Schuijl.
De Kerkenraad van de Ontmoetingskerk in Eefde heeft uw rapport
‘Een weg voor het Woord in de Achterhoek’ op 10 november besproken.
We zijn positief over de heldere en leesbare tekst. We herkennen bijna alles waarover u
schrijft. Dat geldt niet voor de zin ‘Soms is het duidelijk dat het organisatorisch hapert
(Eefde)’. Misschien wilt u een keer uitleggen wat u daarmee bedoelt.
De beantwoording van de vragen vindt u hieronder. (noot van de redactie: in het verslag ‘Uit
de Kerkenraad’ hierboven vindt u de vragen).
Vraag 1. Naar de normen van de Kerkorde hebben wij te weinig ambtsdragers.
We hanteren het taakgroepenmodel en beschikken over voldoende taakdiakenen en
taakrentmeesters. We ervaren eerder de eisen van de Kerkorde als het probleem dan het
gebrek aan bestuurlijke menskracht van de gemeente.
Wij kampen niet met een ‘zeer groot gebrek’ aan verjonging.
Er is geen verjonging, maar daarmee valt te leven. De leeftijd van de meeste ambtsdragers
ligt ruimschoots onder de gemiddelde leeftijd van onze actieve gemeenteleden.
Het is wel zo dat jongere mensen (50 min) een kleine minderheid vormen. Kinderen komen
helemaal niet meer naar onze kerkdiensten. De ouders kiezen vaak voor een gemeente met
meer jonge gezinnen, zoals Zutphen.
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De Kerkenraad is het eens met de uitspraak dat de huidige manier van bestuurlijke organisatie niet is vol te houden.
We besteden relatief veel tijd aan procedurele zaken zoals het aanhoudend zoeken naar
nieuwe ambtsdragers en andere vrijwilligers voor specifieke taken, vergaderen, notuleren,
bespreken en corrigeren van notulen, postverwerking, het invullen van de Plaatselijke Regeling, inlezen, bijwonen en rapporteren over classisvergaderingen, financieel beheer met verslaglegging ten behoeve van o.a. ‘Utrecht´, onderhoud en modernisering van kerkgebouw en
tuin. Daar komen beperkt inhoudelijke zaken bij zoals het maken van een Beleidsplan en de
jaarplannen van de Taakgroepen. We hebben een keer de dringend aangeboden visitatie
weten uit te stellen.
Dit pakket moet veranderen. De inhoud moet weer bovenaan staan. Alles wat niet gedaan
hoeft te worden zou moeten vervallen. Intensief samenwerken of fuseren met (een) andere
gemeente(n) kan de werklast van de gemeente reduceren. Deels kunnen taken worden gedetacheerd.
Vraag 2. Vrijwilligers (niet-ambtsdragers) hebben een beperkte bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zij hoeven op dit gebied niet ontzorgd te worden.
Vraag 3. We vinden de onderlinge afstanden in de huidige classis Achterhoek Oost te groot
om in één organisatie op te gaan. We voelen meer voor een beperkte omvang, waarbij
gelijksoortige kerken waarschijnlijk het gemakkelijkst samenwerken.
Het kerkelijk leven in steden als Zutphen en Deventer verschilt nogal van dat in plaatsen als
Eefde, Gorssel / Epse, Almen, Harfsen en Laren. De IJssel hoeft geen belemmering te zijn
voor samenwerking met Brummen of Voorst.
De meeste van onze ambtsdragers zijn het ermee eens dat veel functies kunnen worden vervuld door niet-ambtsdragers.
Sommigen hebben behoefte aan voortzetting van de meer ceremoniële rol van ambtsdragers.
We zijn het ermee eens dat een fors deel van de bestuurlijke taken van onze Ontmoetingskerk kan worden overgedragen aan een centrale(re) kerkenraad.
We voorzien wel een zware taak voor de leden van die kerkenraad.
Op dit moment werken we aan samenwerking met de gemeente Gorssel/Epse.
Met vriendelijke groet, Rik Rook, scriba
COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
23 oktober
€ 132,65
30 oktober
€ 213,86
06 november € 152,41
04 november € 161,56
13 november € 144,55
€ 13,00

Dorcas
Plaatselijk Diaconie
Plaatselijke Diaconie
Gedachtenisdienst ISBN
Kerk in Actie Najaarszendingswerk
H.A. het Spijk Diaconie

Collectedoelen
4 december Stichting Vluchteling
Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.
Meer dan 90% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in de eigen regio.
De - meestal arme - buurlanden zitten vol met vluchtelingen in kampen en kunnen dit
onmogelijk alleen aan.
Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan
vluchtelingen en ontheemden, dat zijn vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen.
Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg,
hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.
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In situaties waar vluchtelingen weer naar huis kunnen, ondersteunt Stichting Vluchteling die
terugkeer. Soms kan dat alleen veilig als er landmijnen worden geruimd.
Soms moeten scholen opnieuw worden opgebouwd, de medische voorzieningen worden
hersteld, of wordt andere economische ondersteuning geboden.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL48 INGB 0000 0009 99 t.n.v. Stichting Vluchteling.
11 december
Rode Kruis
Het Rode kruis helpt bij noodsituaties in Nederland.
Tienduizenden hulpverleners van het Rode Kruis staan klaar om mensen te helpen.
Bij een noodsituatie of ramp denken wij aan de meest kwetsbaren.
Vanuit vrijwilligheid en menslievendheid. Bijna 30.000 vrijwilligers staan klaar om mensen te
helpen als het nodig is. Met noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp en activiteiten waarmee
we mensen willen voorbereiden op een noodsituatie. Het Rode Kruis is met 251 lokale afdelingen altijd dichtbij.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL33 INGB 0000 0008 81 t.n.v. Het Nederlandse
Rode Kruis.
18 december
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
t.n.v. Edukans.

Terugblik Dankdag
Als Diaconie kunnen we terugkijken op een mooi dankdag
gebeuren.
De tafel met bakjes en bloemen zag er fleurig uit en de
kinderen van de Bargeweide hadden gezorgd voor leuke
herfstwerkstukjes.
Het oogststuk met producten uit verschillende tuinen was
door Netje prachtig geschikt in en om een oude houten
kruiwagen (zie foto).
Na afloop van de dienst mocht dit meegenomen worden
door de kerkgangers en hier is goed gebruik van gemaakt.
De bloemen en bakjes vonden snel hun weg naar de
desbetreffende adressen.
De Diaconie bedankt iedereen voor de medewerking.
Toos van ‘t Veld

Leefgemeenschap in Barneveld
Een poosje geleden ontving ik informatie over de Leefgemeenschap De Bondgenoot te Barneveld. Deze Leefgemeenschap is bedoeld voor wie een nieuwe start in hun leven zoeken
en dat willen doen met anderen. Ook voor wie de wens leeft te leven in een gemeenschap
kan De Bondgenoot een plaats zijn om te ontdekken of leven in een gemeenschap een
goede keuze is.
In de hal van de kerk vindt u een brochure met nadere informatie.
Adres: Leefgemeenschap de Bondgenoot, De Bondgenoot 22, 3772 BX Barneveld
www.bondgenoot.nl
ds. Arie Broekhuis

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
4 december:
Pastoraat
Toerusting van vrijwilligers in Pastoraat
Pastoraat wordt ook wel de core business van de kerk genoemd.
Het krijgt vorm in de plaatselijke gemeenten. De kern van pastoraat is er te kunnen zijn voor
mensen. Nu steeds minder mensen deel uitmaken van een kerkelijke gemeente,
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zoeken we naar nieuwe vormen van pastoraat bijvoorbeeld buiten het kerkgebouw en doelgroepgericht.
Mensen die zich inzetten voor het pastoraat rust de Protestantse Kerk toe via trainingen,
handreikingen en via de jaarlijkse Landelijke Pastorale Dag waar deelnemers tal van workshops kunnen volgen.
Met de opbrengst van deze collecte kunnen nog meer vrijwilligers begeleid en toegerust
worden.
11 december:
Plaatselijk Kerkenwerk
18 december:
Missionair werk
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans:
Met ingang van 2017 gaat het rekeningnummer van Kerkbalans verhuizen.
Waarom? zult u zich misschien afvragen, wel dat is door ons prima uit te leggen.
Op dit moment wordt uw bijdrage als u ons daar een machtiging voor hebt gegeven geïncasseerd door de ING bank. De kosten die deze incassering met zich meebrengen zijn groot en
geven elk jaar weer verwerkingsproblemen. Uw Kerkrentmeesters streven naar een grote
mate van efficiëntie en naar elke vorm van besparing. Vanaf 2017 zullen uw toegezegde bijdragen geïncasseerd gaan worden door de SKG Bank dit staat voor Stichting Kerkelijke Gelden. Deze bank berekent minimale kosten en stelt ons in staat uw bijdrage eenvoudiger te
verwerken en te innen.
De kosten van het in stand houden van een rekening zijn tegenwoordig veel geld en hier kan
op bespaard worden.
Wilt u straks het nummer wijzigen en in uw adressenlijst van uw computer aanpassen.
Ook als anderen de administratie voor u verzorgen, graag ook aan hen doorgeven.
In het januari nummer van Kerkvenster hoort u meer.

De klok is terug
Vele onder ons zullen het nog wel weten dat na het samengaan van de Gereformeerde Kerk
en Hervormde Gemeente het mooie witte kerkje verkocht is.
Op deze Kerk sierde een mooie klok in een klokkenstoel. Om deze toen toch nog een mooie
bestemming te geven werd deze klok aan het toenmalige Hungerink geschonken.
Na vele fusies en naamwijzigingen kwamen er verbouwingen en de klok werd overbodig.
Er is aan uw Kerkrentmeesters gevraagd of er nog belangstelling voor was,
want anders .. vult u maar in..
Wij hebben toen direct actie ondernomen en de klok inclusief dakje is weer in ons bezit. Het
is de bedoeling dat het geheel een mooie plek gaat krijgen op het gazon voor de kerk tussen
de parkeerplaats en de pastorie.
Uw Kerkrentmeester, Evert Brouwer
TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat
Themamiddag Krijgsmachtpredikant
Op 27 oktober jl. was ds. Thijs Oosterhuis te gast in de Ontmoetingskerk. De themamiddag
had als onderwerp zijn werk als predikant bij de krijgsmacht (marine). Aanwezig waren een
20-tal gasten uit Eefde en de omliggende dorpen.
Onder meer met behulp van video’s en foto’s vertelde ds. Oosterhuis over het functioneren
van de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht en zijn persoonlijke ervaring als protestants geestelijk raadsman bij marinemissies op zee (vlootpredikant). Inspiratie vindt hij in Zacharia 4:6, ‘Niet door eigen kracht of macht … maar met behulp van mijn Geest’.
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De geestelijke verzorging van militairen vindt plaats vanuit 6 Diensten Geestelijke Verzorging
(DGV’s) bij Defensie. Naast de protestantse verzorgers functioneren ook verzorgers vanuit
een rooms-katholieke, humanistische, joodse, islamitische en hindoeïstische achtergrond.
Verzorgers vanuit verschillende richtingen werken goed samen en verzorgen individueel de
directe ondersteuning van militairen. Indien nodig wordt de verzorger vanuit de eigen geloofsrichting ingeschakeld.
De geestelijke verzorger maakt geen deel uit van de militaire
hiërarchie (hij heeft geen rang), maar staat volledig ten dienste van de individuele militair (alle militairen en niet alleen
vanuit de eigen achterban). Zij of hij adviseert gevraagd en
ongevraagd over het moreel van de militairen en wordt wel
de thermometer in de organisatie genoemd.

Hoofddoel van de geestelijke
verzorger is de militairen op missie
een veilige plek te bieden met aandacht voor de individuele mens.
De verzorger heeft een geheimhoudingsplicht, zodat hij een vrijplaats kan zijn voor hen die
hun hart willen luchten. Geestelijke verzorging is een recht van de militair, waarbij de verzorger altijd bereikbaar is (nuldelijnszorg). De krijgsmachtpredikant wil primair bijstand geven
aan de afzonderlijke militair en is niet uit op bekering: door aanwezigheid het verschil kunnen
maken.
De themamiddag werd afgesloten door een indrukwekkende fotoserie van portretten van afzonderlijke militairen: wat doen oorlogshandelingen met een mens? De toehoorders staken
een kaarsje voor hen die in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen.
Namens de taakgroep Pastoraat en Eredienst, Ko van Raamsdonk

Verjaardagsfeest 75+
Op vrijdagmiddag 4 november hebben wij in de kerkzaal het verjaardagsfeest gevierd van de
gemeenteleden van 75 jaar en ouder, die in het 3e kwartaal van 2016 jarig zijn geweest. Wij
mochten zo’n 20 jarigen met hun begeleiders verwelkomen. Het was hartverwarmend om te
zien, dat sommigen vanwege hun beperking de kerkruimte lange tijd niet gezien hadden en
verrukt waren van de nieuwe inrichting.
De sfeer zat er gelijk goed in na het zingen van ‘Lang zullen ze leven’. Marijke Fomenko had
3 heerlijke appeltaarten gebakken, die gretig aftrek vonden bij de feestvierders bij het drinken
van de koffie of thee. Ko van Raamsdonk las een parabel voor van Toon Tellegen over de
mier, die dacht dat hij (of zij) alles wist en daardoor zo’n zwaar hoofd had dat hij niet meer
kon lopen. Gelukkig kon de eekhoorn hem helpen. Maps Adriaanse bespeelde de vleugel,
met o.a. een improvisatie van ‘Een vaste burcht is onze God’.
Onder het genot van een drankje en een hapje waren de jarigen en hun begeleiders geanimeerd met elkaar in gesprek. Al snel was het weer tijd om afscheid te nemen. Tine Ebbekink
sloot het feest af met het lezen van 2 komische gedichten, n.l. ‘Ouderen niets meer waard?’
en ‘Kippenvel’.
Rest mij om de organisatoren Joke Warringa, Joke Spiegelenberg, Marijke Fomenko,
Greetje Ter Mul en Agnes van den Berg te bedanken voor de organisatie van het feest.
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Het volgende verjaardagsfeest, voor de gemeenteleden van 75 jaar en ouder die in het 4e
kwartaal van 2016 jarig zijn (geweest), zal in januari 2017 worden gevierd. De exacte datum
is nog niet bekend.
Namens de taakgroep Pastoraat en Eredienst, Ko van Raamsdonk

Bijeenkomst contactpersonen pastoraat
Op donderdagmiddag 10 november zijn de contactpersonen pastoraat van de Ontmoetingskerk bij elkaar geweest. De opkomst was ruim, zodat de Goedhartkamer bijna te klein was.
Na het bespreken van een aantal praktische zaken kwam het thema aan de orde dat onderwerp zal zijn bij de huiskamerbijeenkomsten in de periode van januari – maart 2017.
De taakgroep wil bij de huiskamerbijeenkomsten het gesprek voeren aan de hand van het
kaartspel ‘Samenspraak - Levenskaart, leven delen - geloof verdiepen’, een uitgave van het
Protestants Landelijk Dienstencentrum. Dit spel sluit heel mooi aan bij het jaarthema 'Deel je
leven'. De reacties van de contactpersonen op het spelen van dit spel waren positief.
In de komende nummers van Kerkvenster wordt u op de hoogte gehouden van de data en
adressen van de komende huiskamerbijeenkomsten.
Namens de taakgroep Pastoraat en Eredienst, Ko van Raamsdonk

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Expositie Werken van Barmhartigheid
Zondag 27 november hebt u nog de mogelijkheid de expositie van de Werken van Barmhartigheid van Gerard Ursem te bezoeken, na de dienst en ’s middags van 14.00-16.00 uur.
Fijn dat we dit samen met de taakgroep Ontmoeting en Inspiratie zo hebben kunnen organiseren.
ds Arie Broekhuis

Taakgroep Kerk en Samenleving
Kerstmiddag - 14 december
Advent komt eraan en overal worden er activiteiten zoals Kerstmarkten en samenzang gepland. Natuurlijk komt er dit jaar ook weer een kerstboom en kerststal.
Ondanks het feit dat de Bargeweide overgegaan is naar een continue rooster en geen echte
vrije woensdag middag weer heeft, hebben wij woensdag 14 december gekozen als de datum voor de opbouw.
Vanaf 14.00 uur wordt begonnen met de opbouw van de kerststal en het versieren van de
boom. Wij hopen natuurlijk dat er weer wat ondersteuning komt vanuit de hogere basisschool
groepen, zodat de stal ook dit jaar weer een echt kunststukje wordt.
In de kerk zullen we weer zorgen voor wat versnaperingen en enige simpele kinder-activiteiten (kleuren, kerstbakjes maken etc.) zodat er ook voor de jongere kinderen wat te doen is.
Wij zoeken nog mensen die mee willen werken op de dag zelf (vanaf ca 13.30 uur).
Dit is voornamelijk nodig bij het kinder-knutselen (binnen zowel als buiten) maar ook bij het
opruimen  kunnen we altijd helpende handen gebruiken.
Interesse? Neem dan contact op met Rik Rook (rikrook@telfort.nl of 06 206 37 501)
Rik Rook
DIVERSE BERICHTEN

Kerk&Vluchteling Zutphen van start
Het is u vast niet ontgaan. Het AZC is nu bewoond en dat betekent dat Kerk&Vluchteling
Zutphen e.o. eindelijk kan doen waar voor zij in 2014 is opgericht: van betekenis zijn voor de
vluchtelingen in Zutphen, voor ‘De Vreemdeling als Naaste’.
De eerste actie was de schenking van een piano aan het AZC. Wat was het fijn om eindelijk
te beginnen!
De lange voorbereidingstijd werpt trouwens wel zijn vruchten af.
We kunnen nu snel schakelen omdat de organisatie staat en de werkgroep- leden elkaar
inmiddels al goed kennen.
En het gaat natuurlijk altijd een beetje anders dan we dachten...
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Zo hadden we niet voorzien dat christelijke vluchtelingen hun weg zo makkelijk zouden vinden naar de verschillende kerken.
Of het nu de Evangelische gemeente is of de gereformeerde kerk: overal komen mensen
binnen druppelen.
Dat daagt uit om als kerklid eens een kopje koffie te drinken met onze gasten of als geloofsgemeenschap zelf wat te organiseren: daar is uiteraard geen werkgroep voor nodig.
We denken uiteraard wel graag met je mee!
Een aantal Maatjes van Kerk & Vluchteling zijn inmiddels aan de slag en de eerste vluchtelingen vinden hun weg naar fietsles, taalles; naar de inloop in de Eekschuur en binnenkort
naar de muziekles. We werken samen met onder andere het COA; 't Gilde; PACT18;
gemeente en met stichting Gunfiets. Andere organisaties zijn ook flink bezig om deze tijdelijke bewoners in Zutphen zo goed mogelijk te ondersteunen.
Dat is erg prettig, want als kerken kunnen we best wel wat, maar lang niet alles.
Binnenkort hopen we alle partijen in Zutphen weer te treffen aan de Overlegtafel.
Hier zoeken we afstemming en samenwerking met elkaar.
Mocht u nou via uw mailbox op de hoogte gehouden willen worden, meld u zich dan aan
voor de nieuwsbrief van www.geloveninzutphen.nl.
Dit is het platform waaronder de werkgroep functioneert. Het zal u niet verbazen dat we
mensen nodig hebben voor allerhande activiteiten.
We hebben gelukkig een pool met vrijwilligers, maar we merken dat we nog steeds mensen
kunnen gebruiken, ook als Maatje.
Mailt u ons als we uw naam mogen noteren voor de vrijwilligerspool?
kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl
Er kunnen zowel lange en korte klussen voorbijkomen.
U bepaalt zelf waar u zich uiteindelijk voor inzet.
We zitten ook op Facebook.
En als u zelf iets wil organiseren, of een vraag of
idee heeft: schroom dan niet ons te benaderen.
U kunt ook met onze voorzitter ds Deddie van Alphen contact opnemen: 0575 574 358.
Of met contactpersoon: Toos van ‘t Veld
Bijschrift foto: Kerk&Vluchteling Zutphen in actie: muziek én
muziekinstrumenten bij de open dag van het AZC.

aanvulling:
Woensdag 9 november zijn met een aantal leden van de werkgroep en 25 kinderen van het
AZC lampionnen gemaakt voor de Sint-Maarten optocht. Hiermee mochten ze op vrijdag 10
november mee lopen met de optocht in Warnsveld vanuit de Martinuskerk. Het was een
mooi en enthousiast gebeuren.
Elke woensdagmiddag is er in de Eekschuur in Warnsveld een inloopmiddag voor bewoners
van het AZC. De mensen komen voor een praatje, kopje koffie, spelletje en door een gesprek kan ook de taal geoefend worden e.v. met voorbeelden.
Hebt U interesse om hierbij te helpen, meld u dan aan bij mij.
Op 27 november is er een welkomstdienst in de Martinuskerk in Warnsveld.
Fietsen zijn ook nog altijd welkom: www.gunfiets.nl.
contactpersoon: Toos van ’t Veld
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Goede doelen kerstmarkt op 9 en 10 december in de Gudula kerk in Lochem.
Dit jaar vindt dit prachtige festijn voor de 20e keer plaats!
In vrolijk versierde kraampjes informeren vrijwilligers u graag over de goede doelen die zij
vertegenwoordigen. Zij verkopen hiervoor de meest originele en unieke (kerst) spulletjes.
Aan de kinderen wordt dit jaar extra aandacht besteed!
Wederom kunnen de kinderen mee doen aan de gebruikelijke speurtocht maar dit jaar
kunnen ze ook, onder begeleiding, wafels bakken, schminken en …………….?
Ondertussen kunt u dan, onder het genot van een kopje koffie met lekkers, genieten van
prachtige optredens in de kerk. Om het uur zijn er wisselende en gevarieerde optredens zoals kinderzang, jazzcombo, koren etc. (zie voor het volledige programma onze website)
Vrijdag om 20.00 uur, als klap op de vuurpijl, een optreden van singer-songwriter
Jan Ottink!
Toegang voor dit alles is GRATIS. (ingang Kleine Markt)
 Vrijdag 9 december 16.00 – 21.00 uur
 Zaterdag10 december 11.00 – 17.00 uur
Wij hopen u op deze veelzijdige Goede Doelen Kerstmarkt te mogen begroeten.
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot
mevrouw I. Hekkelman tel. 0573-256893 of
mevrouw. T. Beltman tel. 0573-251645
Website: www.goededoelenmarkt-lochem.nl

ISRAËL-REIS, een ooggetuigenverslag
Dit voorjaar maakte een groep mensen uit Laren en omgeving een reis naar Israël. Deze reis
was georganiseerd door Pauline Kramer, kerkelijk werker uit Laren. Henk en Emmy Pelgrum
uit Almen gingen ook mee. Het was voor hen en alle anderen een heel bijzondere belevenis
daar te zijn; te lopen in het land van de bijbelse verhalen. Henk wil ons over hun ervaringen
daar vertellen en beelden van hun reis laten zien
Graag nodigen wij U uit om zo een beetje die reis mee te beleven. U bent van harte welkom
in Ons Huis te Almen.
donderdag 24 november, om half 8 ‘s avonds.
Erik Andriessen

Bloemenfonds (voor gemeenteleden)
Overzicht van het Bloemenfonds van 1 sept 2016 tot 1 december 2016
(Bloemenfonds leden) Contant aan attenties betaald € 185,59.
Ontvangen: € 10,00 aan collecte munten.
We zijn erg blij met uw gift voor de Bloemenfonds leden.
Want als je ziek bent, en er komt bezoek, of als er iets te gedenken valt,
is het toch geweldig dat je ook een attentie ontvangt, gewoon een heerlijke gedachte dat er iemand aan je denkt. Hartelijk bedankt.
Een korte toelichting, wat er betaald wordt uit het Bloemenfonds.
1. Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80 jaar en ouder.
2. Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht in het ziekenhuis.
3. Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren hebben.
4. Attenties bij geboorte.
5. Attenties bij de Hanzeborg.
6. Onvoorziene uitgaven.
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Dit is maar een greep uit de collectie van de Bloemenfonds voor gemeenteleden.
Het Bloemenfonds wil, indien mogelijk, zonder tussenkomst van kerkelijk en diaconaal geld,
voorzien in eigen behoefte. Daar heeft het uw steun hard bij nodig.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk
(ook collectemunten zijn welkom).
Hebt u nog vragen of is het adres op de brief niet juist, neem dan contact op met
Riet van Bosheide, tel. 0575-540296.
Verjaardagsfonds
Overzicht vanaf 1 september 2016 tot 1 december 2016
Vanaf 1 april heb ik 18 zakjes ontvangen, met totaal
€ 165,00
Onkosten: plakstiften + porto
€ 19,01
Per bank vanaf februari ontvangen.
€ 53,37
Het geld komt ten goede aan:
1/3 deel is bestemd voor de Stichting Bijzondere Noden te Gorssel, die veel hulp biedt aan
mensen die rond moeten zien te komen met een minimuminkomen of die door omstandigheden in financiële moeilijkheden zijn geraakt.
Het andere 2/3 deel is bestemd voor: Oikocredit. De oecumenische ontwikkelingscoöperatie
is een initiatief van de Wereldraad van Kerken. Oikocredit slaat bruggen tussen arm en rijk
door dat geld dat mensen tijdelijk zelf niet
nodig hebben, beschikbaar te stellen aan
kansarmen. Het gaat niet om giften, het
gaat om leningen, want leningen zijn in
het algemeen een betere stimulans tot
ontwikkeling en onafhankelijkheid dan giften.
 Het Bloemenfonds, is voor gemeenteleden voor bijvoorbeeld ziekenbezoek
in de gemeente.
 Verjaardagen (is niet voor de eredienst). (Zie artikel hierboven.)
 Kerktelefoon.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk (ook collectemunten zijn welkom).
Staat uw naam niet correct op de envelop vermeld, neem dan contact op met
Riet van Bosheide en meldt ook even uw geboortedatum, dat is makkelijker zoeken.
Riet van Bosheide, tel. 0575-540296

Bloemenpotje Eredienst
In de periode van 1 maart t/m 31 oktober 2016 kwam er op de
bankrekening een gift van €25, - en één van € 28, - binnen en
aan contanten ontvingen we diverse giften met een totaal van
€ 65, -.
De afgelopen tijd hebben we weer volop kunnen genieten van
prachtige boeketten die veelal uit diverse tuinen van leden van
de bloemencommissie kwamen. Ook mochten we weer plukken
in de tuin van Aly en Adrie Kloosterboer en in de hof van Toos
en Hans van ‘t Veld. Héél veel dank voor uw financiële giften
maar ook voor de bloemen die we mochten plukken in jullie prachtige tuinen.
Onlangs is de bloemencommissie bij elkaar geweest en hebben we afscheid genomen van
Truus Roek. Truus vond dat het tijd werd om te stoppen. Vanaf de jaren tachtig, in de vorige
eeuw, heeft Truus zeer actief meegedaan met het bloemschikken. Truus vatte haar taak héél
serieus op. Vaak ging ze op zondagmorgen, voordat de kerk open was, nog even kijken of
het boeket goed stond en of alles nog oké was.
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We hebben Truus namens de kerkelijke gemeenschap heel hartelijk bedankt en onze dank
hebben we onderstreept met een mooi boeket bloemen, dit keer van de bloemist.
Onze bloemencommissie bestaat nu uit de volgende personen: Bertha Aalderink, Hannie
Menkveld, Engelien van Zeijts, Hennie Gotink, Aly en Ab Pongers, Jantien Albers, Trudy Aalderink, Johan Zoerink, Caroline Maatje en ondergetekende. Netje zorgt voor de liturgische
schikkingen en voor de bloemen in rouw- en trouwdiensten. Als nieuwkomers kunnen we
verwelkomen Dinie Wagenvoort en Dirkje van Zeijts. Dinie en Dirkje vanaf deze plek van
harte welkom in onze bloemencommissie! We zijn heel blij, gezien jullie ervaring op bloemschikgebied, dat jullie ook mee gaan doen.
Tijdens onze bijeenkomst heb ik aangegeven dat de coördinatie van de bloemencommissie,
die altijd door Netje en mij samen werd gedaan, vanaf 1 januari 2017 door Netje zal geschieden.
Toos van Helden

Symbolisch bloemschikken voor de
Advent en Kerst
Na overleg met ds. Broekhuis of de lezingen pasten in het
leesrooster van Eefde heb ik het boek weer besteld voor het
bloemschikken met Advent en Kerst.
Het thema voor de schikkingen is ‘de wereld omgekeerd’. De
inspiratie voor dit thema werd gevonden in het lied van Huub
Oosterhuis Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, lied
1001.
Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit, verlangt, naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede
en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn. In de lezingen
komt dit verlangen naar voren. De oudtestamentische lezingen
komen uit het boek Jesaja. Op verschillende manieren in verschillende tijden, vertellen profetenstemmen hier over een wereld omgekeerd, visioenen vol
hoop en vrede.
Symbool
voorbeeld 1e advent
Voor de adventszondagen en Kerst is
gekozen voor de spiegel als dragend symbool. In
de spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen is. Om dit te benadrukken heeft de achterkant
van de schikking iets verrassends dat alleen in de
spiegel te zien is. Het licht van een kaars geeft extra glans. De spiegel bevat gebroken stukken,
scherven die onlosmakelijk verbonden zijn met leven. Hoe dichter bij Kerst hoe minder gebroken
stukken glas op de spiegel. Er wordt steeds meer
zichtbaar van de droom over vrede over een wereld omgekeerd. In Jezus is die droom werkelijkheid geworden. Het is een breekbare werkelijkheid
die elke dag onder druk staat. Met Kerst vieren we
voluit dat ‘het Licht schijnt in de duisternis’ en dat
‘de duisternis het niet in haar macht heeft gekregen’.
We vieren Gods belofte van vrede en heelheid.
De ronde spiegel als achtergrond, verwijst naar ‘de wereld omgekeerd’.
Op deze spiegel worden stukken van een gebroken spiegel geplakt.
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Deze spiegelstukken zorgen ervoor dat er een ‘gebroken
beeld’ ontstaat: de gebrokenheid van de wereld of de gebrokenheid van het leven. Op de spiegel zijn de stukjes geplakt.
In de adventsweken worden per zondag een of meer puzzelstukjes weggehaald tot er met Kerst maar een stukje
overgebleven is. Dit alles staat op een paarse ondergrond,
met op een verhoging de spiegel met de kapotte spiegelstukken er op. Iedere zondag een andere schikking met de
achterkant hiervan te zien in de spiegel. De uitleg komt iedere keer op de kerkbrief. De derde zondag wordt het
paars al iets zachter gemaakt door een roze doek, en er
komen ook roze bloemen bij. Dit jaar staat er een mooie
witte kaars bij iedere zondag. Die ook te zien is in de spiegel. Hopelijk kunnen we samen weer genieten van deze
extra toevoegingen iedere zondag .
voorbeeld kerst

Carols in Lochem
Op zondagavond 27 november, eerste Advent, wordt er om 19.00 uur in de Gudulakerk,
Markt 4, Lochem een Festival of nine lessons and carols gehouden. Advents- en christmascarols worden afgewisseld met lezingen. De dienst wordt samen met de Anglican Church of
Twente uit Diepenheim/Goor voorbereid. Rev. Drs. Alja Tollefsen, chaplain van de Anglicaans kerk, zal voorgaan in de dienst. Daarnaast zullen de lectoren vanuit de Anglicaanse
Kerk de lessons verzorgen. Gasten vanuit de Anglicaanse kerk uit Nederland en Duitsland
zullen meevieren. Een zeer bijzondere dienst waarin Capella Gudula van zich zal laten horen
en Wilbert Berendsen uit Vorden het orgel bespeelt.
(*noot van de redactie, de dienst is in het Engels)

Nieuws uit de Wereldwinkel
In december zijn we ook op maandagmiddag open!
De Wereldwinkel gaat in december natuurlijk in kerstsfeer. Wat zijn er prachtige en aparte
artikelen te koop uit derdewereldlanden! Maar wel is de voorraad beperkt en bijbestellen gaat
nu eenmaal niet. Dus: hoe eerder u erbij bent, hoe meer keus u hebt, want op = op. Dat geldt
ook voor de kerstkaarten en de Novib-kalenders.
Voor Sinterklaas hebben we Tony chocoladeletters in melk en puur en van Fair Trade nog
een paar aparte letters: de @ en de &, voor wie eens wat anders wil.
De Wereldwinkel is present op zaterdag 10 december vanaf 15.00 uur op de kerstmarkt in
het Spijk en op donderdag 15 december op de markt in Trajectum (Meijerinkstraat), vanaf
15.30 uur. Tot ziens op een van de markten of in de winkel. U bent daar van harte welkom
op maandag van 13.30 uur tot 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur aan de Schoolstraat 17A. Tel. 518662.
Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland.
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Het kerkgebouw is geen reclamezuil
Enige tijd geleden heeft de kerkenraad zich gebogen over het ophangen van posters en dergelijke in en om de kerk. Soms oogt de entree rommelig. Er is toen besloten dat aan de glazen wand naast de deur alleen het rooster van de kerkdiensten mag hangen en de aankondiging van het maandelijkse koffieconcert. Dat laatste vanwege ‘historische rechten’.
Affiches van andere evenementen die vanuit de kerk plaatsvinden en waarbij ook andere
dorpsgenoten welkom zijn moeten worden opgehangen in de informatiekast buiten.
Die kunnen in het kantoortje in het tweede vakje gelegd worden en dan wordt er voor gezorgd dat ze in de informatiekast worden opgehangen. .
De ramen naast de deur worden de laatste tijd soms weer volgeplakt en daarom deze
herinnering. We rekenen op uw begrip en medewerking.
Ymte Groeneveld, voorzitter
ACTIVITEITEN

Kerstmarkt de Harmonie
Ze rijzen als paddenstoelen uit de grond in deze tijd van het jaar: kerstmarkten!
Maar zo'n muzikale versie als die van de Harmonie Gorssel-Eefde zult u niet gauw ergens
treffen.
Waarom u juist deze kerstmarkt óók moet bezoeken?
Allereerst natuurlijk vanwege de muziek. Het orkest zal diverse keren optreden met passende muziek. Ook het kersverse dweilorkest, bestaand uit diverse enthousiaste leden, zal
kerstmuziek spelen. En de jeugd niet te vergeten!
Ten tweede om de sfeer. Sfeer staat bij de Harmonie altijd hoog in het vaandel en op deze
dag vertaalt zich dat naar een knapperend vuurtje van eigen hout (óók te koop), een lekker
glaasje glühwein en diverse lekkernijen die te koop zijn.
Niet alleen de bakkers onder de leden en vrienden van de Harmonie, maar ook de knutselaars hebben de handen uit de mouwen gestoken de afgelopen weken. Allerhande prachtige
kerstdecoraties en kerstbakjes zijn gemaakt, vele met muzikale details, en worden te koop
aangeboden.
Verder: De Harmonie speelt niet alleen noten, maar verkoopt ze ook! Om gezellig thuis te
kraken. Tot slot is er ook nog een praktische reden: de kerstmarkt vindt plaats op het plein bij
de Ontmoetingskerk in Eefde. Mooi te combineren met de weekendboodschappen....
Kom dus even kijken, luisteren, proeven en kopen op 10 december tussen 16.00 en 19.00
uur.
Tot dan!
Dirk Jan van Meggelen

Lutherfilm in Zutphen
In het kader van 500 jaar Reformatie zal in het Luxortheater aan de Houtmarkt 64 de film Luther vertoond worden. Na de film is er voor wie dat wenst de mogelijkheid tot een nagesprek.
De film vertelt een deel van het leven van Maarten Luther.
Beslist de moeite waard en ook voor nu actueel.
Kaarten verkrijgbaar bij het Luxor theater (9 euro, Luxor donateurs 6,50 euro).
zaterdag 26 november 18.30 uur
maandag 28 november 20.00 uur.
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Koffieconcert
Was bij het koffieconcert in november louter instrumentale muziek te horen, deze keer is op
11 december de menselijke stem overheersend.

foto Gerard Friedhoff

Niet voor de eerste keer is het gemengd koor De Hoventoon uit Deventer op bezoek.
Onder leiding van dirigent Katalin Szabo zingt het gezelschap een adventsprogramma onder
de noemer Welcom Yule, de titel van een lied van Charles Hubert Parry, dat als tweede
wordt gezongen. Het thema is ontleend aan het Zweeds en valt in het Nederlands te vertalen
met ‘Welkom Kersttijd’. Concertgangers horen een aantal liederen die rond 1600 zijn gecomponeerd zoals ‘O magnum mysterium’ van Da Vittoria en ‘Resonet in laudibus’ van Jacob
Handl. Bovendien is werk van latere datum te horen zoals ‘Cantate Domino’ van Miskinis en
‘Lord of the dance’van Carter-Willcocks. Alle liederen worden a capella, zonder begeleiding,
gezongen. Muziekliefhebbers die het koor ook al eerder willen horen kunnen hiervoor op 27
november ’s middags om 4 uur terecht in de synagoge in de Golstraat in Deventer. (De toegang is dan overigens niet gratis, terwijl dat traditiegetrouw in de Ontmoetingskerk wel het
geval is). De koffie staat klaar om kwart over elf, waarna het concert op 11 december om half
twaalf begint. Wederom is de collecte bij de uitgang van groot belang voor de in stand houding van de serie.
Dan kijken we ook nog even achter- en vooruit: In november speelden 14 accordeonisten
van Vios uit Harfsen, die het voor elkaar kregen om een goed gevulde kerkzaal mee te laten
zingen bij een Ramblers-medley. Een geslaagd optreden, voor herhaling vatbaar
Op 15 januari tenslotte wordt het nieuwe jaar ingeluid door het blokfluit-ensemble Flageolet
o.l.v. Caecilia de Leeuw. Meer hierover leest u te zijner tijd in de krant en in Kerkvenster en
hoort u op de radio op vrijdagavond 13 januari om tien voor half zeven bij Achterhoek FM.
Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée

Adventsconcert in de Ontmoetingskerk
Op zondag 18 december a.s. verzorgen de gemengde zangvereniging Musica Vocale, het
Christelijk Mannenkoor Eefde en muziekvereniging De Harmonie Gorssel - Eefde een adventsconcert. Het is al een lange traditie om op de vierde Adventszondag met elkaar in muziek en zang het komende kerstfeest in te luiden. Koor- en orkestmuziek worden afgewisseld
door samenzang.
Het concert in de Ontmoetingskerk begint om 19.30 uur.
De toegang voor dit concert is, zoals altijd, gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden
om de onkosten te bestrijden.
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Alle dirigenten en muzikanten verheugen zich op uw aanwezigheid. We rekenen op een volle
kerk, we proberen voor voldoende zitplaatsen te zorgen.
Noteert u de datum vast in uw agenda?
BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Bron: Kerkinformatie
95 Speldenprikken
Op verzoek van de Protestantse Kerk schreef Rikkert Zuidervelt een
reeks prikkelende gedachten op onze kerk en geloof.
95 om precies te zijn, als milde variant op de gehamerde stellingen
van Luther.
Ze zijn gebundeld in een leuk klein boekje. Kosten €2,00 inclusief
porto. In het kader van het Lutherjaar, 500 jaar protestant, zullen we
er elke maand een paar plaatsen in Kerkvenster. Te bestellen via:
webwinkel.pkn.nl
Gedurende het aankomende jaar zullen we wat van deze
speldenprikken zetten in Kerkvenster.
De meeste stellingen zijn niet terecht
Terechtstellingen al helemaal niet
Wie vandaag de dag zijn stellingen op een kerkdeur spijkert,
Moet de schade aan de deur betalen
‘Protestant’ klinkt nogal rebels,
Maar daar is weinig meer van te merken.

Kerstkrant: Geef liefde, krijg liefde
Aan de liefde is alles mooi. Zeker ook de wisselwerking. Als je
iets geeft, merk je dat je ook iets krijgt. Je ervaart verbinding,
iets waar veel mensen naar verlangen in december.
De krant bevat portretten van verschillende mensen, gelovig en
niet-gelovig, bekende en onbekende Nederlanders, jong en oud.
Zij vertellen vanuit hun persoonlijk levensverhaal over liefde geven en liefde krijgen.
Als u zelf de kerstkrant heeft gelezen, geef hem dan door aan
een familielid, vriend, kennis of buren.

Twee geschenkboekjes:
Vertrouwen en Voor de ziel
De Protestantse Kerk geeft samen met Boekencentrum Uitgevers twee nieuwe boekjes uit:
Vertrouwen en Voor de ziel. Het zijn echte geschenkboekjes, met prachtige afbeeldingen en
teksten. Voor eigen inspiratie of om cadeau te
doen.
De prijs is € 6,95 per stuk. Te bestellen via
webwinkel.pkn.nl of via
030-880 1337.
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Raad van Kerken uitgebreid
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft zich als zeventiende lid aangesloten bij de
landelijke Raad van Kerken. De kerk heeft ruim 10.000 leden. Naast de 63 gemeenten in Nederland is de kerk verantwoordelijk voor 2 gemeenten in Vlaanderen, 9 in Suriname, 3 op de
Nederlandse Antillen en 1 op Malta. Wereldwijd kent deze kerk zo’n 9 miljoen leden, op alle
continenten. De kerk besteedt veel aandacht aan de zending van de apostelen in deze tijd
en aan de verwachting van de wederkomst van Christus.
De vorige uitbreiding van de Raad was in 2013, toen de Orthodoxe Kerk in Nederland officieel toetrad. In totaal zijn ruim zes miljoen christenen in de Raad vertegenwoordigd. De Raad
is voor overheid en media een aanspreekpunt van de kerken.

Derde Nationale Synode zoekt meer eenheid
De Nationale Synode is een beweging die zich sinds
2008 inzet voor meer eenheid tussen de protestantse kerkgenootschappen in Nederland. Het protestantisme kent tientallen kleinere en grotere groeperingen en die verdeeldheid - zo is de gedachte doet meer kwaad dan goed. Kernwoord is ‘geloofsgesprek’, want pas als je als christenen
van diverse pluimage met elkaar in gesprek gaat, blijkt dat er veel meer verbondenheid en
herkenning is dan je aanvankelijk zou denken. Vanuit die verbondenheid kan het christelijk
geloof van grotere betekenis zijn voor de Nederlandse samenleving.
De Nationale Synode die op 5 november in Dordrecht is gehouden is een stuk verder gegaan dan de twee eerdere edities in 2010 en 2013, er zijn eerste stappen gezet in de richting
van een verbond van kerken.
Meer weten: ga naar www.nationalesynode.nl of volg het op twitter en facebook.

Bijbelgenootschappen bundelen krachten
Het Vlaams Bijbelgenootschap en het Nederlands Bijbelgenootschap gaan intensiever
samenwerken. Wel met behoud van de eigen namen. Met één kantoor kunnen ze efficiënter
werken. Zo komt het Nederlandse kinderbijbelblad Alef beschikbaar voor Vlaanderen en lanceert het NBG binnenkort de Vlaamse versie van de site debijbel.nl. Daarop zijn meer dan 20
Bijbelvertalingen te vinden met extra achtergrondinformatie.
www.nbg.nl

Joodse lezingen
Beste mensen,
Graag verwelkomen wij u op de volgende lezingen:
Zondag 18 dec. 2016 - 15:00 uur
Synagoge Apeldoorn, Paslaan 18
Dr. G.H. Cohen Stuart
‘De blanco bladzijde’ (tussen OT en NT)
Spaetjudentum of Early Judaism
Voor meer info: www.joodselezingen.nl
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Agenda




Dinsdag 6 december, 14.00 uur, Leeskring Inspirerend geloven,
lezen het interview met Ad Verbrugge - plaats: L.J. Bruijnes, Boedelhofweg 1A
Woensdag 7 december, 10.00 uur Leerhuis over evangelie van Johannes,
Goedhartkamer, o.l.v. ds. A. Broekhuis
Maandag 12 december, 19.30 uur Kleine Kerkenraad in de Goedhartkamer

Colofon LET OP éénmalige WIJZIGING
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 13 december 2016 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Almenseweg 3 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511989).
 Donderdag 15 december 2016 om 09.00 uur redactievergadering bij
Jannie Zoerink

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

bij de redactie.
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Dit is de tijd van wachten
Dit is de tijd van wachten,
van wachten op het Licht.
Vol van adventsgedachten
het hoofd omhoog gericht.
Dit is een tijd van hopen,
van hopen op Zijn komst.
En vol verlangen lopen
naar onze Bruidegom.
Dit is de tijd van weten,
van weten dat die dag
naar ’t woord van de profeten
zeer spoedig wordt verwacht.
Dit is de tijd van wachten,
van wachten op Het Licht.
We zien al in gedachten
een stralend vergezicht.
Dit is de tijd van wachten
met ’t oog op Hém gericht.
Jelly Verwaal

