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KERKVENSTER,         FEBRUARI  2016 
 
Een huis om in te wonen 
Nog een keer over de Groene Kerk, maar 
dan vooral over de theologische of ge-
loofsmotieven daarvan. Mij houdt de vraag 
bezig: wat zou nu de specifieke invalshoek 
vanuit het christelijk geloof kunnen zijn? Of 
zeggen we eigenlijk hetzelfde als degenen 
die niets hebben met de traditie van de  
bijbel en kerk, als het gaat om duurzaam-
heid, klimaatcrisis e.d.? 

 
Moet duurzaamheid? 
Een van mijn leermeesters aan de VU  
dr. Pieter Holthof (1943-2012) zei ooit: 
 “ wij zijn gasten op Gods aarde. “ 
Waarom past het ons dat we ons druk ma-
ken om duurzaamheid? Vanuit vele le-
vensbeschouwingen houden mensen zich 
bezig met duurzaamheid. Het pleidooi 
voor duurzaamheid in combinatie met de 
klimaatcrisis roept diverse reacties op in 
en buiten de kerk: onverschilligheid, ont-
kenning van wetenschappelijk breed aan-
vaard onderzoek, relativering (‘het valt al-
lemaal wel mee’), bijval.  
De gemeente van Christus dient het stre-
ven duurzaamheid serieus te nemen. Dat 
is ingewikkeld. Wat moet je doen en laten? 
Wat kost en wat vraagt het van mij? Niets 
is lastiger dan jezelf of ingesleten patronen 
te veranderen. 
Klimaat verandering is een moreel vraag-
stuk d.w.z. dat het gaat om het goede han-
delen. Het gaat om humaniteit, om toe-
komst voor bijv. ‘klimaatvluchtelingen’, 
mensen die moeten vluchten omdat hun 
land overspoeld wordt. Ze moeten weg-
trekken naar de stad, zoals in Bangla 
Desh. Boeren kunnen hun land niet meer 
beheren. Vissers kunnen niet meer vissen, 
omdat het water vervuild is en vissoorten 
verdwijnen. 

 
 
 

De bronnen van de traditie 
De aarde is des Heren, een regel uit 
Psalm 24. De aarde is dus geen bezit van 
ons, van deze generatie. We ontvangen 
de aarde uit Gods hand. Ze is ons toever-
trouwd om goed te beheren, zoals je ook 
je huis goed beheert. Beheren om door te 
geven. We beheren, we behoeden de 
aarde om het leven en het samenleven te 
bevorderen in de Geest van de geboden, 
de Tien woorden, profeten en het aposto-
lisch getuigenis. De aarde is te beschou-
wen als een huis, dat je met alle bewoners 
in de continenten bewoont. Dat huis vraagt 
erom dat je met elkaar rekent, inschikt en 
ruimte en recht biedt. 

 
Stemmen uit de wereldkerk 
Paus Franciscus spreekt in zijn ’milieu’ en-
cycliek Laudatio si (2015) over de schep-
ping als een ‘huis.’ Hij proclameert een ‘re-
volutie van tederheid’. 
Rowen Williams, oud-aartsbisschop van 
de Anglicaanse Kerk, ziet de klimaatcrisis 
als onderdeel van een proces waarin we 
ons ‘gevoel’ wat bij mens-zijn hoort heb-
ben verloren. Het teloor gaan van een 
waarde als geduld, droombeelden over 
welvaart en groei zijn volgens hem de  
diepere oorzaken. Williams bepleit een  
benadering vanuit een agenda van recht-
vaardigheid. Laten we stil staan bij wie nu 
het gelag van de crisis betalen. 
Ik sluit af: ”De rol van religie is in dezen 
niet om een ultiem gezag te bieden dat 
ons kan dreigen en dwingen tot beter  
gedrag.  
Ze moet ons een visie voorhouden op een 
menselijk leven dat constructief, vreed-
zaam en vreugdevol wordt geleefd.”  
En hij verwijst daarbij naar Karl Barth, de 
grote theoloog van de 20e eeuw, die heeft 
gezegd dat het leven iets is dat moet wor-
den geleefd, niet bezeten. 

ds. Arie Broekhuis 

 
Laat ons verandering zijn 
Laat ons geen vooruitgang noemen 

waar een ander aan ten onder gaat. 

Laat ons geen groei noemen, 

waar een ander minder van wordt. 

Laat ons geen vrijheid noemen, wat een  

ander het recht ontneemt zichzelf te zijn. 

 

 

Laat ons geen gemeenschap noemen, 

waar de minste niet de meeste  

aandacht krijgt. 

Laat ons zelf de verandering zijn, 

die we in de wereld willen zien. 

 Mahatma Ghandi 
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datum en tijd 
7 februari 2016 
10.00 uur 

14 februari 2016 
10.00 uur 

21 februari 2016 
10.00 uur 

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

bijzonderheden Morgengebed  
40 dagentijd-1  
Koffieconcert 

40 dagentijd-2  
Dienst van Schrift en 
Tafel 

kleur Groen Paars Paars 

diaconale  
collecte 

Werelddiaconaat 

40-dg. collecte 
Een veilig thuis voor 
Oekraïense weeskin-
deren  

Voorjaarszendings-
week: Een nieuwe 
start voor kwetsbare 
vrouwen  

2e collecte 
Plaatselijk  
Kerkenwerk 

Kerkinterieur Plaatselijk Pastoraat  

auto  
ophaaldienst 

H. van ’t Veld 
tel. 540394 
 

W. Volkers 
tel. 512610 
 

E. v. Zeijts 
tel. 511516 
 

 
 

datum en tijd 
28 februari 2016 
10.00 uur 

14, 21 en 28  
februari 2016  
Vesper 17.00 uur 

 

voorganger 
ds. D. van Doorn,  
Almen 

14e Mw. R. Roebers 
Zwiers  

 

bijzonderheden 
40 dagentijd-3  
 

21e ds. A. Broekhuis   

kleur Paars 
28e nog geen  
voorganger bekend  

 

diaconale  
collecte 

Binnenlandse  
Diaconaat Een lach 
op het gezicht  

Vespers vinden 
plaats in de Brink, 
zaal bij Protestantse 
Gemeente Gorssel 

 

2e collecte 
Plaatselijk  
Kerkenwerk 

Aanvang 17.00 uur   

auto  
ophaaldienst 

T. v. Helden 
tel. 519738 
 

  

 
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 ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN        FEBRUARI  2016 
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Dienst in Het Spijk  
maandagmiddag, 1 februari pastor R. van Veen. 
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we geza-
menlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij 
iedereen welkom is. 

 
Diensten in De Borkel niet ontvangen 
 

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  04 februari ds. G.W. v.d. Brug 
donderdag  11 februari ds. mevrouw  A.J. de Hoop 
donderdag  18 februari ds. S. Meijer 
donderdag  25 februari ds. mevrouw  D. van Alphen-Ubbens 

 
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 7 februari 2016 
Gesprek van de zondag: door David Nijhuis. 
De kerkdienst komt van Het Lichtpunt. 
Zondag 14 februari 2016 
Gesprek van de zondag over de 40-dagen-tijd met mw. Marga Peters van de parochie  
12 HH Apostelen. 
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente, ds. P. Wijchers. 
Zondag 21 februari 2016 
Gesprek van de zondag met Riemer v.d. Meulen over zijn bijzonder huiskoor. 
De kerkdienst komt van het Leger des Heils. 
Zondag 28 februari 2016 
Gesprek van de zondag met Dick Reesink. Hij is (weer) naar Kiev (Oekraïne) geweest waar 
de Chr. Geref. Kerk van Zutphen een project heeft voor een kindertehuis. 
De kerkdienst komt van de Katholieke Parochie Baak, Pastor Spekkink. 

 

 
 
 
 
 
 

Diensten in de omgeving 

http://www.b-fm.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://nanneoedsz.files.wordpress.com/2015/03/p1460373.jpg&imgrefurl=https://nanneoedsz.wordpress.com/2015/03/07/krokussen-duizenden-krokussen-bloeien-deze-dagen-volop-in-feanwalden-8-fotos/&h=541&w=800&tbnid=MFzJm3SxhZcJ4M:&docid=p79vWKhRU3kyzM&ei=Rn-iVobYK4KZwATtsIH4Bw&tbm=isch&ved=0ahUKEwiGk9OUkL7KAhWCDJAKHW1YAH84yAEQMwhFKEIwQg
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Leesrooster 

ma. 1 Lucas 4:31-44 Machtswoord 
di.   2 Lucas 5:1-11 Goede vangst 
wo. 3 Lucas 5:12-16 Aanraking 
do.  4 Lucas 5:17-26 Iets ongelooflijks 
vr.   5 Lucas 5:27-39 Eten en drinken 
za.  6 Lucas 6:1-11  
          Heer en meester over de sabbat 
zo.  7 Hebreeën 1:1-14  
          God spreekt door zijn Zoon 
ma. 8  Hebreeën 2:1-18  
           Meer dan de engelen 
di.   9  Hebreeën 3:1-19  
          Aandacht voor de hogepriester 
wo.10 Hebreeën 4:1-13 Gods rust 
do. 11 Psalm 51 Gebroken en geheeld 
vr.  12 Exodus 5:1-18 Confrontatie 
za. 13 Exodus 5:19-6:12 Twijfel 
zo. 14 Hebreeën 4:14-5:10 Melchisedek II 

ma. 15 Hebreeën 5:11-6:8 Voedzame melk 
di.   16 Hebreeën 6:9-20 Dure eed 
wo. 17 Exodus 6:28-7:13 Slangenkuil 
do.  18 Exodus 7:14-25 Bloedlink 
vr.   19 Exodus 7:26-8:11 Kikkerproef 
za.  20 Lucas 6:12-26 Het echte geluk 
zo.  21 Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit 
ma. 22 Lucas 6:39-49 Goed zicht is belangrijk 
di.   23 Exodus 8:12-28  
           Te moeilijk voor magiërs 
wo. 24 Exodus 9:1-12 Pest en puisten 
do.  25 Exodus 9:13-35 In zwaar weer 
vr.   26 Exodus 10:1-20 Kaalslag 
za.  27 Exodus 10:21-11:10 Het licht verdwijnt 
zo.  28 Hebreeën 7:1-10 Meer en minder 

ma. 29 Hebreeën 7:11-28 Hoop op iets beters 
 

 

 

Bij de diensten 
Zondag 7 februari is het de voorjaarszondag voor het Werelddiakonaat.  
Thema: Geef voor gezond eten; in het materiaal bij deze zondag wordt onze aandacht  
gevraagd voor Java. We vieren de dienst in de vorm van een Morgengebed.  
Een korte dienst dus vanwege de bijeenkomst op de middag, die door de Taakgroep Kerk en 
Samenleving wordt georganiseerd, waar u elders meer over kunt lezen. 
Zondag 14 februari is de 1e van de Veertigdagen. In deze dienst nemen we afscheid van de 
ambtsdragers Yolan van Laar, diaken, Bert van der Veen, ouderling-kerkrentmeester, Rineke 
van Emst-Kamphuis, ouderling. Rie Roebers-Zwiers treedt terug als diaken en zet het ambts-
werk voort als ouderling. Evert, ouderling-kerkrentmeester, zet zijn ambt voort. 
We zijn Yolan, Bert en Rineke en Rie dankbaar voor het werk dat zij in de afgelopen jaren 
hebben verricht. Het mag bijzonder heten dat we ondanks een kleiner wordende gemeente 
toch het kerkenwerk mede dankzij hun inzet uitvoering konden geven. Ik hoop dat het werk 
jullie ook heeft verrijkt en dieper heeft verbonden met velen in de gemeente. Een speciaal 
dankwoord ook voor wie vanaf de thuisbasis alle ruimte en steun boden om dit kerkenwerk te 
kunnen doen. 
Rie Roebers-Zwiers en Evert Brouwer zetten hun taak als ambtsdrager voort.  
Dat is allesbehalve een vanzelfsprekendheid en daarom alle reden om dat hier te vermelden. 

ds. Arie Broekhuis 
 
 

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
14 februari:  

Gretha Bargeman, Tine Ebbekink en Toos Nijenhuis 
 
28 februari: 

      Willy Pasman, Agnes van de Berg en Toos Kuiken 
Bovenstaande dames worden 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 

 
 
 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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                          OPEN HUIS 

 
 
 

ONTMOETINGSKERK EEFDE 
ZATERDAG 6 FEBRUARI 

14:00 - 16:00 uur 
Eind 2014 heeft de Kerkenraad van de Ontmoetingskerk een Commissie Herinrichting Kerk 
in het leven geroepen, kortweg HIK genoemd. Bij dezen wordt u namens de Kerkenraad 
door de leden van de HIK uitgenodigd om het resultaat van deze herinrichting te komen be-
kijken. Wij stellen het op prijs om u met een hapje en een drankje te ontvangen in de ver-
nieuwde kerkruimte. Graag willen wij u laten zien hoe deze ruimte een moderne uitstraling 
voor de eredienst heeft gekregen. Daarnaast is de ruimte ook meer geschikt gemaakt voor 
andersoortig gebruik. 
Namens de Kerkenraad van de Ontmoetingskerk, 

Ben Wagenvoort, voorzitter HIK 
Piet Tollenaar, secretaris HIK 

  

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
Op de Lunette, Zutphen, verblijven: 

 Mevrouw J. Vreeman, Ensinkweg, afd. De Flank 

 de heer A. Wilgenhof, Nachtegaalsraat, afd. Bastion 
In het Gelre ziekenhuis verblijven: 

 De heer J. Dijkman, Boedelhofweg 

 de heer E. Verstege, Kapperallee, (afd. GGNet) 
op de Spijkhoeve verblijft 

 mevrouw G. Doeser-Koudijs  

 
Thuis  
 De heer G. Enserink, Harfsensesteeg, Harfsen, is weer thuis na verblijf in het Gelre en 

Isala ziekenhuis 

 mevrouw G. Regelink, Zutphenseweg, is weer thuis na verblijf in het Gelre 

 de heer E. van Zeijts, Schurinklaan, is weer thuis na verblijf in het Gelre 

 de heer P. Tadema, Rustoordlaan, is weer thuis na verblijf in het Gelre 

 mevrouw J. Langkamp-Buurman, Beekweide, is weer thuis 
 

 

MEELEVEN 
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Overleden 
 

Gedachtenis  
Riek Plekkenpol 
Op 6 december 2015 is op 
de leeftijd van 76 jaar over-
leden Hendrika Plekkenpol - 
Bruggeman, wonende aan 
de Boedelhofweg 75. Riek 

was bijna 50 jaar getrouwd met Herman 
Plekkenpol. Zij groeide op als boerendoch-
ter in het kleine boerderijtje aan de Gerrit 
Slagmanstraat te Harfsen. De oorlogsjaren 
waren zwaar voor het gezin, maar er was 
voldoende te eten.  
Eind jaren 50 ontmoette Riek haar Her-
man voor het eerst op het Oranjefeest in 
Harfsen.  
Een verloving en huwelijk volgden. 
 
Voor het trouwen bouwden Herman en 
Riek hun eigen huis aan de Boedelhof-
weg. Daar werden hun 3 kinderen gebo-
ren, Ivonne, Werner en Hans.  
Na het overlijden van haar vader heeft 
Riek voor haar moeder gezorgd. Een grote 
zorg naast het opvoeden van de kinderen. 
Riek vond het belangrijk om ’s middags 
thuis te zijn voor de kinderen als zij uit 
school kwamen. De thee en de koekjes 
stonden dan al klaar. Na het overlijden van 
haar moeder brak een periode van genie-
ten aan. Met de vouwwagen op vakantie, 
eerst in de buurt en daarna naar Zeeland. 
Later werd de vouwwagen ingeruild voor 
een caravan. Favoriete bestemming van 
het gezin was Oostenrijk.  
Al vroeg in het jaar zocht Riek al naar va-
kantiebestemmingen in de Kampeer en 
Caravan Kampioen en op haar iPad. 
Riek was sinds jaar en dag lid van de Plat-
telandsvrouwen.  
Zij volgde er vele cursussen en bijeenkom-
sten. Grote fan was zij van het Gorssels 
Gemengd Koor waar haar Herman zong, 
en later van Musica Vocale.  
 
Zij genoot van de vijf kleinkinderen, die ze 
samen met Herman had.  
Helaas kon ze door problemen met haar  
 

gezondheid minder de oppas-oma zijn, 
dan ze had gewild. 
Met de jaren kwamen de eerste gebreken: 
eerst een hernia en later kreeg zij een 
nieuwe heup. Onlangs werd duidelijk, dat 
een lekkende hartklep de veroorzaker was 
van haar vermoeidheid en benauwdheid. 
Onderzoeken in het ziekenhuis waren  
nodig om een operatie mogelijk te maken. 
Niets wees erop dat een onderzoek haar 
fataal zou worden. Tot een minuut voor 
haar overlijden praatte ze nog vrolijk met 
de cardioloog.  
Riek laat Herman en de kinderen in ver-
bijstering en ongeloof achter. Een kleine 
troost voor hen is, dat ze niet heeft gele-
den en niets heeft gemerkt van wat haar is 
overkomen. Maar dit maakt het gemis er 
niet minder om. Onder grote belangstelling 
hebben we haar op 22 december begra-
ven op de Gemeentelijke Begraafplaats te 
Gorssel. 
Voor altijd in ons hart, stond er bovenaan 
de rouwkaart geschreven. Ware woorden, 
als je terughaalt wat de kinderen tijdens de 
afscheidsdienst hebben gezegd over hun 
moeder en de kleinkinderen hebben ge-
daan voor hun oma. Ook voor God zijn het 
ware woorden, want Zijn Liefde voor de 
mens is onmetelijk groot. Bij haar doop 
heeft God de naam van Riek Bruggeman 
bijgeschreven in de palm van Zijn Hand en 
heeft zij voor eeuwig een plekje gekregen 
in Zijn hart. Als Zijn grote geschenk aan de 
mens mogen wij die Liefde doorgeven aan 
onze medemensen, veraf en dichtbij, 
waarbij de mensen die dichtbij ons staan 
een speciaal plekje in ons hart hebben. 
Als geschenk van God is de liefde voor el-
kaar sterker dan de dood. Riek mag dan 
wel gestorven zijn, maar in de gedachten 
van haar geliefden zal zij blijven voortle-
ven. De liefde van Herman en de (klein)- 
kinderen voor Riek is sterker dan de dood. 
 
Correspondentieadres: H. Plekkenpol, 
Boedelhofweg 75, 7211 BP Eefde
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Gedachtenis  
Piet van Meggelen 
Op 9 januari 2016 is 
op de leeftijd van 88 
jaar overleden de heer 
Pieter van Meggelen, 
wonende aan de Zut-

phenseweg 252 (Woonzorgcentrum Het 
Spijk). Piet was 61 jaar in liefde verbonden 
met zijn vrouw Lenie. Hij was vader van 
Ada, Martin en Marjolein, opa van 9 klein-
kinderen en ‘opa-opa’ van 4 achterklein-
kinderen. Piet van Meggelen was een 
markante persoonlijkheid binnen onze ge-
meente. Hij heeft gedurende een groot 
aantal jaren dienst gedaan als ambtsdra-
ger, zoals bij de commissie van beheer en 
als ouderling. Voor de predikanten was hij 
tot grote steun bij het organiseren van het 
groot-huisbezoek.  
 
‘Wat je wil, dat kan je’ was een gevleu-
gelde uitspraak van Piet. Dat hield hij zich-
zelf voor, maar sprak hij ook uit naar ande-
ren. Hij was een ras perfectionist en bezat 
een onuitputtelijke dosis optimisme en vro-
lijkheid. Hij ging altijd fluitend door het le-
ven, maar als hij een keer niet floot dan 
wist je dat er wat mis was.  
 
Zo had hij een sterke eigen mening en 
was daar niet makkelijk vanaf te brengen.  
Piet was een man, waarvan je wist wat je 
aan hem had: een rots waarop je kon bou-
wen, betrouwbaar, trouw en principieel. 
 
Hij was een man met een groot maat-
schappelijk hart met een open oog voor de 
noden van anderen. Voor menigeen on-
derhield hij de tuin, als deze dat zelf niet 
meer kon. Als er beelden op het journaal 
kwamen van ondervoede kinderen, dan 
had hij het niet meer met soms zelfs sla-
penloze nachten tot gevolg. De heden-
daagse vluchtelingenproblematiek ont-
moedigde hem echt. ‘Denk je nou echt dat 
mensen zomaar hun huis en haard achter 
zich laten’, vroeg hij dan.  
 
In gedachten zag hij zijn eigen vlucht tij-
dens de inundatie in de 2e Wereldoorlog, 
waarin zijn woongebied Zuidland onder  
water werd gezet.  

Grenzen open en opvang van vluchtelin-
gen zag hij als een (Christelijke) naasten-
plicht. 
 
Piet was een echte familieman: hij vond 
het geweldig om met het hele gezin, alle 
kinderen en kleinkinderen, iets te gaan 
doen: een feestje, jubileum, verjaardagen, 
alles werd gevierd en afgesloten met een 
etentje.  
Met z’n allen om tafel, daar genoot hij van 
en was hij trots op. Hij had een enorme 
hekel aan ruzie: ‘Wat er ook gebeurt, zorg 
ervoor dat je met elkaar in gesprek blijft’. 
Zelf heb ik Lenie en Piet pas leren kennen 
na het vieren van hun 60-jarig huwelijksju-
bileum. Van dat feest binnen de kring van 
familie en vrienden hebben zij met volle 
teugen genoten. 
 
In de periode daarvoor was Piet al ernstig 
ziek was geweest. Volgens eigen zeggen 
had hij al lang overleden moeten zijn. 
Toch zat hij daar in zijn stoel in het appar-
tement in Het Spijk: een man met een 
krachtige geest en heldere verhalen uit het 
verleden. Een man die het heerlijk vond 
als er naar hem werd geluisterd, ook al liet 
zijn herinnering aan het heden hem steeds 
meer in de steek. 
De laatste week voor zijn overlijden is heel 
zwaar geweest voor Lenie, gebukt als zij 
ging onder de zorg voor haar man.  
De kinderen hebben haar bij het gaan van 
die moeizame weg zo goed mogelijk on-
dersteund. 
 
Op 16 januari hebben wij in de Ontmoe-
tingskerk onder grote belangstelling de 
dankdienst voor het leven van Piet van 
Meggelen gevierd en herinneringen aan 
hem met elkaar gedeeld. Nadien heeft in 
familiekring de crematieplechtigheid plaats 
gevonden.  
Piet, wij zullen jou in dankbaarheid herin-
neren in de verhalen die over je gaan. 
Moge je rusten in vrede en gekoesterd 
worden door de Liefde van de Eeuwige. 
Correspondentieadres: Lenie van Megge-
len, Zutphenseweg 252, 7211 EX Eefde. 

 
Ko van Raamsdonk, ouderling
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Komen en gaan – mutaties t/m 19 januari 2016 
Verhuisd binnen de gemeente: 

 Zutphenseweg 254 7211 EX: mevrouw G.A. Doeser – Koudijs, naar Zutphenseweg 202A 
7211 EK. 

 Meijerinkstraat 16 9211 AE: de heer en mevrouw H. Regelink – Heijenk, naar Zutphense-
weg 308 7211 EZ. 

 
Uitgeschreven. 

 Mettrayweg 30 7211 LE: de heer G.H. Menkveld. 

 Flierderweg 22 7211 LP: de heer J. Bakker, mevrouw A.L. Bakker en de heer S.J. Bak-
ker. 

 Luunhorststraat 3 7211 EN: mevrouw A.J. Pongers – van Reen. 

 Kokstraat 29 7211 AN: de heer D.J. Volkers, mevrouw H.J. Volkers – Stegeman en me-
vrouw K. ten Have. 

 Meijerinkstraat 18 7211 AE: de heer J. Dikken. 

 Meijerinkstraat 12 7211 AE: (Hanzeborg): de heer G. Verbeek. 

 Meijerinkstraat 12 7211 AE: (Hanzeborg): mevrouw S.M.J. van Nieuwenhuizen. 

 Meijerinkstraat 12 7211 AE: (Hanzeborg): de heer G. Nijman. 

 Gaanderij 35 7211 GE: de heer IJ.C. Schilstra en de heer S.S. Schilstra.  
 
Vertrokken: 

 Meijerinkstraat 12 7211 AE: (Hanzeborg): mevrouw J.M. Bekendam. 
 
Overleden: 

 

 Op 16 december 2015: mevrouw H. Plekkenpol – Bruggeman, Boedelhofweg 75 7211 
BP. 

 Op 9 januari 2016: de heer P. van Meggelen, Zutphenseweg 252 7211 EX. 
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

G.J. Kale 
 
 

  
 
  
Uit de Kleine Kerkenraad van 11 januari 
Ymte is op uitnodiging naar een bijeenkomst van de gemeente Lochem geweest waar onder 
leiding van de burgemeester is gekeken naar mogelijke huisvesting voor asielzoekers/status-
houders ( die dus een verblijfsvergunning voor 5 jaar hebben gekregen). Zijn suggestie: 
maak het poortgebouw van de Detmerkazerne geschikt. De wethouder heeft inmiddels laten 
weten dat de Stichting Accommodaties Eefde (SAE) het poortgebouw gaat gebruiken om via 
het Werkatelier mensen met afstand van de arbeidsmarkt te ondersteunen om betaald werk 
te vinden. Geen huisvesting voor statushouders dus.  
Naast de herinrichting van de kerkzaal (feestelijke her ingebruikname op zaterdag 6 februari) 
bestaat er de wens om ook de Goedhartkamer een opknapbeurt te geven. We hopen dat de 
HIK-commissie deze taak ook wil begeleiden. Maar eerst zal het moderamen een brief aan 
de (grote) kerkenraad sturen waarin duidelijk wordt verwoord voor welke doeleinden de ka-
mer (beter) geschikt gemaakt moet worden. Daarna kan de Kerkenraad een besluit nemen 
en de commissie een opdracht geven. 
Het voorjaarsprogramma van Ontmoeting en Inspiratie voor de hele regio zal als een los na-
slagboekje bij Kerkvenster worden verspreid, zodat geïnteresseerden dat apart kunnen be-
waren. 
 
 
 
 

KERKENRAAD 
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De jaarlijkse bezinningsdag voor de Kerkenraad zal op zaterdag 13 februari worden gehou-
den in de Wijte. Naast de kerkenraadsleden is een grotere groep medewerkers uitgenodigd 
die actief zijn in de kerk en beleidsmatig mee willen denken over de toekomst van onze ge-
meente. Als handleiding zal gebruik gemaakt worden van het rapport van de landelijke kerk 
over Kerk zijn in 2025: Waar een Woord is is een weg, dat vorig jaar is verschenen. 
Het afscheid van de vertrokken en vertrekkende ambtsdragers Bert van der Veen, Rineke 
van Emst en Yolan van Laar, evenals Rie Roebers die van diaken ouderling wordt, en      
herbenoeming van Evert Brouwer die zijn ambtsdragerschap na vier jaar voortzet zal gebeu-
ren na de dienst van 14 februari.  
De diaconie heeft € 200 overgemaakt aan de Stichting Ibhongo voor de opvang van kinderen 
in een township bij Kaapstad, Zuid Afrika. Kunstenares Marieke Oostenenk exposeerde haar 
werk in september in de Ontmoetingskerk en zet zich voor deze kinderen in.  
Over de activiteiten van de Taakgroepen (Pastoraat: van bezoekers naar contactpersonen, 
andere wijkindeling; Ontmoeting en Inspiratie: voorjaarsprogramma, o.a. films ; Kerk en Sa-
menleving: Valentijns High Tea op 7 februari) zullen de taakgroepen u in dit en volgende 
Kerkvensters zelf uitgebreid informeren. 
Wegens afwezigheid van Rik Rook is dit verslag gemaakt door: 

Maps Adriaanse 
 

 
 
Diaconie 
Collecteopbrengsten 
13 december   €   158.66  Stichting Hulphond 
20 december  €   133.91  Stichting Ibhongo 
24.25 december €   397.07  Kerk in Actie Kinderen in de knel 
27 december   €     93.62  Educans 
31 december   €     57.65  Eindejaars collecte eigen gemeente 
 
Collectedoelen 
7 februari:  Werelddiaconaat 
Vandaag collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. In het bijzonder 
vragen wij uw aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië. Trukajaya maakt 
als diaconale organisatie deel uit van de Javaanse kerk. 
Op Centraal Java werkt Trukajaya met succes aan verbetering van de voedselsituatie op het 
platteland. Het voedingspatroon van de Javanen op het platteland is heel eenzijdig. Met 
steun van Kerk in Actie zorgt Trukajaya ervoor dat de mensen op Java het lokale voedsel 
weer gaan verbouwen. 
Trukajaya helpt de boeren ook bij de irrigatie en de bemesting van hun land en leert hen 
nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen leren om van lokale gezonde 
gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden te maken. Ook helpt Trukajaya met 
microkredieten. 
In zes dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs 
en biogasinstallaties. Dankzij deze hulp zijn deze armste boerengezinnen nu zelfvoorzie-
nend. Men wil het werk graag uitbreiden naar meer dorpen in Centraal Java. 
Helpt u mee om het werk van Trukajaya en andere wereld diaconale organisaties wereldwijd 
te versterken? Uw gift is meer dan welkom in de collecte.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op IBAN: NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie 
en o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.  
 
De diaconale collecten tijdens de 40-dagentijd, die deze week begint, zijn voor Kerk in 
Actie, elke week voor een ander project. 
 
14 februari: 40-dagentijd collecte: Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen 
In Oekraïne, niet eens zo ver bij ons vandaan, heerst extreme armoede. Veel kinderen lijden 
hier ernstig onder. Ouders vertrekken naar de stad of naar het buitenland om werk te zoe-
ken. Daarbij laten ze soms hun jonge kinderen achter bij oma of een oudere broer of zus.  

COLLEGES 
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komt ook voor dat ouders verslaafd raken aan drank of drugs. Een aantal kerken in Oekraïne 
vangt deze verwaarloosde kinderen op, na schooltijd in hun eigen gebouw. De kinderen kun-
nen even spelen, krijgen aandacht en een warme maaltijd. Ook zijn er kerken die een op-
vanghuis hebben, waar kinderen permanent wonen.  
 
Partnerorganisatie van Kerk in Actie, Worldpartners, steunt deze kerken.  
De kinderen en de kerken in Oekraïne hebben onze steun hard nodig. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op IBAN:NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie en 
o.v.v. collecte 40-dagentijd 14 februari. 
 
21 februari: Voorjaarszendingsweek: nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India 
Veel vrouwen in India zitten gevangen in een leven waar ze niet zelf voor gekozen hebben. 
Ze moeten jong trouwen, kinderen krijgen en mogen geen vak leren. Veel vrouwen komen in 
de problemen als hun man hen verlaat of geweld gebruikt. Samen met de kerken vangt het 
Priscilla Centrum deze vrouwen op. De vrouwen volgen een vakopleiding in de kerk en krij-
gen op allerlei terreinen hulp, net zo lang tot ze hun leven op de rit hebben. De kerken ko-
men op voor deze vrouwen en wij mogen hen vandaag steunen.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op IBAN: NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie 
en o.v.v. Voorjaarszendingsweek. 
 
28 februari:  Binnenlands diaconaat:  
Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland 
Onbezorgd, vrolijk en vol vertrouwen. Zo zijn kinderen. Toch leven er veel kinderen in Neder-
land die niet zo zijn. Kinderen in asielzoekerscentra bijvoorbeeld. Ze lopen rond met grote 
zorgen over hun ouders, over de toekomst en over het land waarvandaan ze zijn gevlucht. 
Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat kinderen in Nederlandse AZC’s elke week een plek 
hebben waar ze even onbezorgd kunnen spelen, knutselen of muziek maken. Zo’n plek is 
ook de kinderwinkel in Den Haag. Hier zijn kinderen welkom uit gezinnen waar armoede en 
werkloosheid voor grote problemen zorgen. In de Kinderwinkel kunnen ze even op adem ko-
men. Vandaag geven we aan Kerk in Actie voor ondersteuning van deze projecten.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op IBAN: NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie 
en o.v.v. Binnenlands diaconaat voorjaar. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Op 30 december2015 is overleden Harrie te Wierik, grote stimulator achter 
de kledingactie. Bij de laatste kledingactie was hij nog aanwezig. Jarenlang 
hebben we als diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel met hem sa-
mengewerkt. Hoewel we wisten dat zijn gezondheid niet meer optimaal was 
kwam dit overlijden voor ons wel onverwacht.  
Omdat er geen gelegenheid was om de familie persoonlijk te condoleren 

hebben we als Diaconie een kaart gestuurd.  
Momenteel weet ik nog niet hoe het verder gaat met de kledingactie. 

Toos van 't Veld 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
07 februari: Plaatselijk kerkenwerk 
14 februari: Kerkinterieur 
21 februari: Plaatselijk pastoraat 
28 februari:  Plaatselijk kerkenwerk 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 

 
  



 13 

 
KERKBALANS 2016                    Welke Inspiratie Geeft U Door? 
Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw 
hart raakt. 
De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van onze kerkelijke ge-
meenschap. Uw kerk inspireert. 
 
Die mooie momenten delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede doen. 
Samen zijn we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. 
De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan. 
Om te kunnen blijven inspireren is geld nodig. 
Want het gebouw waar onze gemeenschap samenkomt, de verwarming, verlichting, de pre-
dikant, de koster en de muziek – het kost geld. 
Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen wel-
kom te heten. 
 
Daarom is er Kerkbalans. Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen uzelf 
de mogelijkheid om bezield te blijven, u investeert ook in de persoon naast u op de kerkstoel, 
een vakantieganger of een zin-zoekende bezoeker. 
 
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom en in onze kerk. 
De buitenkant is veel zichtbaarder geworden en van binnen is er een verfrissing doorge-
voerd. 
Ook bij ons eigen huis wordt zo af en toe eens wat vernieuwd of vervangen, dat was in de 
kerk ook heel hard nodig. De stoelen werden slecht en het interieur was erg gedateerd. 
Velen van ons hebben na het zien ervan ons allen gecomplimenteerd, heel inspirerend. 
In het pas verschenen boek, Eefde een verknipt dorp schets de huidige voorzitter van de 
dorpsraad dat hij in de toekomst een verkochte kerk ziet staan die geannexeerd is. Mijn visie 
is dat u en ik er voor moeten zorgen dat zijn visie geheel onterecht is en dat er een bloeiende 
kerk staat die het gehele dorpscentrum inclusief Het Hart omhelst omdat de activiteiten zo 
groot zijn. 

 
DAT INSPIREERT... 

DAARVOOR IS KERKBALANS NODIG... HOUD U HEM IN BALANS. 
 
 
Als u vragen heeft over deze actie of op een andere wijze uw financiële bijdrage wilt regelen, 
u kunt ons altijd bellen of mailen. 
Evert Brouwer tel. 0575-542430 en Wijtse Doevendans tel. 0575-519726 

Uw Kerkrentmeesters 

 
Een nieuw geluid  

Het College van Kerkrentmeester heeft dank zij uw hulp een nieuwe 
tweede organist kunnen benoemen om onze erediensten te begeleiden. 
Velen van ons hebben op 3 december jl. al kennis mogen maken maar 
vele van u zullen hem de komende tijd ook zien en uiteraard  
horen. Naast onze vertrouwde Wim is per 02 januari 2016 de heer Broer 
de Boer woonachtig in Harfsen ook achter het orgel te vinden. Zij zullen om 
de week het orgel bespelen. Naast Wim en Broer blijft onze trouwe invaller 

Ben Veldkamp ook zijn inspiratie tonen. Dit trio zal ons vanaf 2016 muzikaal inspireren om 
zo verder te gaan in onze gemeente van Eefde. Wat een vreugde kan het werken in de wijn-
gaard soms geven. De Ontmoetingskerk inspireert. 

            
          Evert Brouwer 

 
       
 
 

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_V-MIT-07V1t8sjn-HWoIFFaxvr3THs5GwxcFrdC7umm83Y22yUTlqtO0vTg-A0EJ&trk=pprof-0-ts-view_full-0
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Taakgroep Pastoraat 
Nieuwe opzet pastorale zorg: contactpersonen 
De Ontmoetingskerk prijst zich gelukkig met alle vrijwilligers, die contacten onderhouden met 
de kerkelijke gemeenteleden in Eefde. Deze vrijwilligers zijn (onder meer) bezoekers en be-
zorgers voor het verjaardag fonds en van Kerkvenster. Daarbij geeft het pastorale team (pre-
dikant en ambtsdragers) pastorale zorg bij de mensen thuis of in het zieken-,  
verzorgings-, en verpleeghuis. Onder pastorale zorg verstaan we ‘aandacht voor elkaar’ in 
de geest van Christus, die als het licht in deze wereld onder ons heeft gewoond. 
 
De aanleiding voor een bezoek door de predikant of een ambtsdrager is meestal een ge-
beurtenis, zoals ziekte en opname in het ziekenhuis, begeleiding bij ernstige ziekte, pasto-
raat bij uitvaart, verlies van een geliefde en verder jubilea e.d. Er zijn gemeenteleden, die ge-
durende lange tijd thuis geen pastorale zorg hebben ontvangen. Niet altijd bestaat een di-
recte aanleiding voor een pastoraal contact of is een gebeurtenis bij het pastorale team be-
kend. 
 
Om deze reden heeft een herstructurering van de pastorale zorg plaats gevonden naar klei-
nere eenheden (buurten) met een grotere sociale samenhang. Een buurt bestaat daarbij uit 
enkele straten met in totaal gemiddeld 30 huisadressen. Binnen een buurt functioneert een 
contactpersoon, die het aanspreekpunt is van de kerk en de kerkelijke post bezorgt (geen 
verjaardag fonds of financiële zaken).  
 
De contactpersoon schakelt het pastorale team in als pastorale zorg nodig is en biedt waar 
nodig hulp aan via het Maatjesproject. Ook is de contactpersoon behulpzaam bij het organi-
seren van huiskamerbijeenkomsten voor gemeente- en niet-gemeenteleden. Het is echter 
evenzeer van belang, dat gemeenteleden ook zelf aangeven dat pastoraat gewenst is en ons 
op de hoogte brengen van zorgen of vreugde. U kunt dat aangeven bij de contactpersoon, 
die het directe aanspreekpunt is in uw buurt, en natuurlijk ook bij het pastorale team. Dat 
schept de mogelijkheid om met elkaar te kunnen meeleven. Schroomt u dus niet om ons op 
de hoogte te stellen!  
Als het goed is heeft u inmiddels via uw contactpersoon een brief ontvangen, waarin de 
naam en het adres van de contactpersoon wordt genoemd. 
Namens de Taakgroep Pastoraat, 

ds. Arie Broekhuis, predikant (abroekhuis@hetnet.nl), 0575-540006 
Ko van Raamsdonk, ouderling (j.vanraamsdonk@live.nl), 0575-513637 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAAKGROEPEN 
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Nr. Buurt Straten, huisnummers Contactpersoon Adres 

     
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Kazerne 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolstraat 1 t/m 21a 
(oneven) 47 t/m 64, Gym-
nastieklaan, Spoorhof, 
Kerklaan, Kazernestraat, 
Kapperallee 2 t/m 16 
(even)  
 

Rikie Poelert 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolstraat 1a, 7211 BA (541004) 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Boedelhof 
 
 
 
 
 
 
 

Kapperallee 3 t/m 51  
(oneven) 18 t/m 20 (even), 
Boedelhofweg, De Groo-
terf, Kazerneplein, Yseren-
straat, Kanaalpad, Wagen-
voortsedijk, Hulzer-dijk 
 

Agnes v.d. Berg 
 
Anny Nijenhuis 
(Yserenstraat) 
 
 
 
 

Boedelhofweg 71, 7211 BP (518085) 
 
Yserenstraat 9, 7211 LV (514356) 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

Over de sluis 
 
 
 
 
 

Almenseweg, Binnenweg, 
Damlaan, Molendijk, Kap-
perallee 22 t/m 60 (even) 
53 t/m 89 (oneven), 
Startdijk, Stoomdijk 
 

Anny Nijenhuis 
 
 
 
 
 

Yserenstraat 9, 7211 LV (514356) 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rustoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokstraat, Dr. van der 
Hoevenlaan 2 t/m 16 
(even) en 1 t/m 23 (on-
even), Schoolstraat 
2 t/m 48 (even), Rustoord-
laan 2 t/m 38 (even) en 1 
t/m 25 (oneven), Een-
drachtstraat, Princehof 
 

Truus Klein Vel-
derman 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolstraat 12, 7211 BC (513495) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

Spijkhoek 
 
 
 

Het Have, Spijkpad, Ange-
renhof, Vullershof, Achter-
zoom 
 

Pier Santema 
 
 
 

Angerenhof 7, 7211 AS (511805) 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘t Hungerink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. van der Hoevenlaan 
18 t/m 22 (even) en 25 t/m 
31 (oneven), Meijerink-
straat 2 t/m 10 (even) en 1 
t/m 5 (oneven), Rustoord-
laan 27 en hoger (oneven) 
en 40 en hoger (even), 
Wunderinklaan, De Wol-
zaklaan, Koffiestraat, 
Raadhuisstraat 
 

Tine Ebbekink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rustoordlaan 52, 7211 AZ (514953) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachtegaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meijerinkstraat 12 t/m 40 
(even) en 9 (oneven), Met-
trayweg, Hungerinkpad, 
Quatre-Brasweg, Joden-
dijk, Eefdese Enkweg, 
Rijsseltweg, Valkeweg, 
Nachtegaalstraat 44 t/m 
58 (even) en 31 t/m 39 
(oneven) 
 

Vacature 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Wieken 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zutphenseweg 180 t/m 
200 (even), Beeklaan, 
Gaanderij, Noordwiek, 
Oostwiek, Zuidwiek, West-
wiek, Nachtegaal-straat 4 
t/m 22 (even) en 1 t/m 7 
(oneven), Zuivelhof, Het 
Nuesink 
 

 
 
Jannie Dijkerman 
 
Bé van Zeijts 
 
Dinie Pasman 
(Zuivelhof) 
 
 
 

 
 
Beekweide 20, 7211 CN (515323) 
 
Zuivelhof 9, 7211 GZ (540464) 
 
Julianalaan 9, 7211 GS (540532) 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 

Oranjehoek 
 
 
 
 
 

Oranjelaan, Julianalaan, 
Teenkweg (behalve 2 en 
4), Nachtegaalstraat 34 
t/m 42 (even) en 9 t/m 29b 
(oneven) 
 

Dinie Pasman 
 
Joke Warringa 
 
 
 

Julianalaan 9, 7211 GS (540532) 
 
Julianalaan 21, 7211 GS (540873) 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 

’t Jolink 
 
 
 
 
 
 

Zutphenseweg 132 t/m 
178 (even) en 95 t/m 109 
(oneven), Luunhorststraat, 
Jolinkweg, Kerkegaard, 
Papaverhof, Korenbloem-
weg 
 

Dirkje Markvoort 
 
Dinie Pasman 
(Luunhorststraat, 
Zutphenseweg 
132 t/m 178) 
 

Papaverhof 31, 7211 DH (540702) 
 
Julianalaan 9, 7211 GS (540532) 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 

Beekweide 
 
 
 
 
 
 

Beekweide, Ensinkweg 2 
t/m 86 (even) 
 
 
 
 
 

Dirkje Markvoort 
 
Willemien Brum-
melman 
(Ensinkweg – flat-
woningen) 
 

Papaverhof 31, 7211 DH (540702) 
 
Harfensesteeg 4, 7211 MH (540304) 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 

‘t Barge 
 
 
 
 
 

Ensinkweg 1 t/m 13 (on-
even), Bargeweg, Hoog 
Barge, De Blaak, Singel-
weg, Egginkskamp, Have-
kerweg 
 

Marianne Veen-
huizen 
 
Marijke Fomenko 
 
 

Hoog Barge 10, 7211 DV (510481) 
 
 
Zutphenseweg 73a, 7211 EB (540317) 
 
 

13. 
 
 
 
 
 

‘t Schurink 
 
 
 
 
 

Schurinklaan, Dortherdijk, 
Harfensesteeg, Elzerdijk, 
Reeverdijk, Flierderweg, 
Lindeboomweg, Scheuter-
dijk 16, 37 en hoger 
 

Jan Brummelman 
 
Betty Dijkerman 
 
 
 

Lindeboomweg 8, 7211 LM (540224) 
 
Reeverdijk 6a, 7211 LW (541012) 
 
 
 

14. 
 
 
 
 
 
 

Eefde Noord 
 
 
 
 
 
 

Scheuterdijk 31a en lager 
(oneven) en 14 en lager 
(even), Teenkweg 2 en 4, 
Zutphenseweg 25 t/m 85 
(oneven) en 44 t/m 130 
(even) 
 

Gerda van Zeijts 
 
 
 
 
 
 

Scheuterdijk 10, 7211 ET (540632) 
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Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie  
Ontmoeting en Inspiratie – ‘gele vel’  
Bij deze editie treft u het voorjaarsprogramma  van 2016 aan van Ontmoeting en Inspiratie 
van de gemeenten in onze nabijheid. 
Het is allemaal keurig op maand gerangschikt en daarnaast heeft elke gemeente afzonderlijk 
een aanbod. 
Voor alle onderdelen geldt: we zijn welkom bij elkaar! 
Neem en lees en gun u zelf wat verdieping, ontspanning en ontmoeting. 

Ds. Arie Broekhuis 

 
Leren Harfsen:     Advent, Licht  
Er gebeuren mooie dingen binnen ons kerkelijk erf, van één daarvan wil ik 
u deelgenoot laten zijn, namelijk de onlangs gehouden drie schilderavon-
den in Harfsen. 
Onder leiding van Anneke Hogenhout gingen Stineke, Nel en ondergete-
kende schilderen op doek met heel veel enthousiasme gaf Anneke ons 
een inleiding over de mogelijkheden.   
Het thema was dit keer Advent.  
Allemaal kozen we voor Licht in welke vorm dan ook. 

Drie avonden hebben we geschilderd, geleerd 
en al pratende elkaar leren kennen. De gedre-
venheid van Anneke maakte dat alles mocht elk 
idee kreeg kans iets te worden iets van jou op het doek.  
 
De resultaten zijn in een ochtenddienst 
in Harfsen tentoongesteld en  
besproken, wat waardevol was.  
Vorming en toerusting bedankt voor 
deze zo mooie manier van ontmoeten.  
 
 

Mijn vraag kan dit rond Pasen herhaald?  
En komt u dan ook,  
Het is de moeite waard!  
Een kleine indruk voor u. 
Gerda Kamphuis. 

 
Taakgroep Kerk en Samenleving 
Valentijns High Tea 
Zoals ook in het vorige Kerkvenster reeds werd aangegeven, willen wij op 7 februari  
de Valentijns week inluiden met een ‘High Tea’ 
Daarom is er op de ochtend van 7 februari geen reguliere kerkdienst, maar een Morgenge-
bed. 
Vanaf 14.30 uur bent u dan allen (weer) welkom op een speciale ‘Dienst’ met als motto: 
“Delen in Liefde” 
Het samenzijn zal beginnen met het delen van een (/enige) versnapering(en) en een kopje 
koffie of thee, waarna we gezamenlijk het motto met korte declamaties en uitleg verder  
hopen uit te werken. 
Ds. Marrit Bassa uit Voorst zal ons samenzijn leiden, terwijl de muzikale ondersteuning  
verzorgd wordt door het ensemble ‘Sotto Voce’ uit Zutphen. Zij zullen enige toepasselijke  
liederen zingen zoals bijvoorbeeld ‘True Colors’ en ‘Mag ik dan bij jou’. 
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Ook tussen de verschillende onderdelen door zal er tijd zijn voor de inwendige mens en  
natuurlijk hopen wij dat U ook na het officiële gedeelte nog even nablijft om uw ervaringen  
te delen.  
Al met al kijken wij uit naar een liefdevol, mooi en gezellig samenzijn en neemt u vooral uw 
bezoek mee om onder het nuttigen van wat lekkers te luisteren naar ‘Sotto Voce’ en te  
genieten van de vernieuwde kerkzaal. 
De Taakgroep Kerk en Samenleving wenst u in ieder geval een goede middag. 

Gerda Kamphuis, Paul Zoerink en Rik Rook 

 

“Geloofswortels van huis uit         
doorgegroeid’’ 
Interview met Eelke en Hink Meijer. 

 
Voor Eelke Meijer is de kerkdienst belang-
rijk  
,,Mijn geloofswortels zijn van huis uit door-
gegroeid’’  
Eelke Meijer was vijftien toen er een 
bruusk eind kwam aan haar gelukzalige 
kinderjaren op een Groningse boerderij. 
Door een erfeniskwestie en voor de toe-
komst van de kinderen zagen haar ouders 
zich gedwongen hun welvarende boeren-
bestaan in Drouwenermond (gemeente 
Borger) op te geven. Het gereformeerde 
gezin (zeven kinderen) bouwde een nieuw 
bestaan op in Zutphen. Vader en moeder 
namen een zuivelwinkel over op de 
Nieuwstad.  
                                                       

   
Eelke en haar tweelingzus Alie werkten 
hard mee in winkel en huishouding, maar 
zagen niettemin kans van het stadsleven 
te genieten. 
 
Sinds een half jaar woonachtig in Eefde 
zegt Eelke (67) terugkijkend op haar 
jeugd: “Wat ben ik mijn ouders dankbaar 
voor de opvoeding die ze ons gegeven 
hebben. Voor hun liefde en vertrouwen, 
voor de discipline ook die zij ons bijbrach-
ten. Hun motto was: heb je naaste lief en 
zoek het goede in de mens. Als kinderen 
en zeventien kleinkinderen zijn we alle-
maal nog hecht met elkaar en vieren we 
samen onze hoogtijdagen en onze droeve 
dagen.’’  
Eelke heeft allerminst stil gezeten in haar 
leven. Op haar achttiende besloot ze de 
verpleging in te gaan.  
 
     

   
                                                    Foto: Homme Krol 
 
Ze behaalde in het Doetinchemse Wilhel-
mina Ziekenhuis  alle gewenste diploma’s, 
inclusief het ’ooievaartje’. Ook verwierf ze 
daar Hink, haar grote liefde, die bezig was 
aan een carrière bij de politie. Ze trouwden 
in Doetinchem en gingen wonen in het 
westen, waar Eelke een (‘heftige’) baan 
vond in het psychiatrisch ziekenhuis te 
Santpoort. Na de geboorte van hun twee 
kinderen schoolde ze zich (op haar veer-
tigste) om als maatschappelijk werkster. In 
de gemeente Bloemendaal voerde ze de 
Wet Voorzieningen Gehandicapten uit 
(‘een drukke superbaan’). In haar woon-
plaats IJmuiden roerde ze zich voor het 
CDA in de gemeentepolitiek en als ouder-
ling in de kerk.  
 
 
 
 

INTERVIEW 
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In 2006 hield ze haar loopbaan voor ge-
zien en vestigde ze zich met haar man in 
het Groningse Scheemda, om vorig jaar in 
het Eefdese appartement Het Nuesink te 
belanden, in de buurt van de meeste fami-
lieleden.  
 ,,Wat ben ik blij dat we samen praktise-
rend zijn,’’ verklaart Eelke als ik naar haar 
geloofsbeleving vraag. “Hink is niet kerke-
lijk opgevoed. Hij heeft op latere leeftijd 
belijdenis gedaan. We zijn allebei actief 
geweest in de kerk. Vanuit Scheemda 
heeft Hink nog een theologische studie in 
Leeuwarden gedaan. Als teamleider bij de 
criminele inlichtingendienst had hij dage-
lijks met misdaad en drugs te maken ge-
had. Eenmaal met pensioen wilde hij wat 
meer spiritueel bezig zijn.’’  
 
Net als bij velen is ook Eelke’s geloofsbe-
leving in de loop der jaren onderhevig ge-
weest aan veranderde inzichten, vertelt 
ze. “Maar de geloofswortels die ik van huis 
uit heb meegekregen zijn wel doorge-
groeid. Mijn ouders en grootouders waren 
een voorbeeld voor ons als kinderen, ze 
hadden veel houvast aan hun geloof. Ook 
toen we in Zutphen woonden ging het na 
de zondagse kerkdienst bij ons thuis stee-
vast over geloof en politiek. Mijn ouders 
waren overtuigd AR en later CDA.’’  
De zondagse kerkdienst vindt Eelke be-
langrijk. “Daarom sprak het lied dat we op 
dankdag gezongen hebben, lied 280, mij 
ook zo aan: De vreugde voert ons naar dit 
huis waar ’t woord aan ons geschiedt. Zin-
gen doe ik heel graag. ‘Jezus, ga ons 
voor’ zongen wij als kinderen in de serre 
van onze boerderij. Het was het lievelings-
lied van m’n moeder en mij.’’ 
Eelke beaamt de tekst die op het graf van 
haar ouders en grootouders staat: Open-
baring 14:13. “Gelukkig zijn zij die vanaf 
nu in verbondenheid met de Heer ster-
ven.’’ In alle ernst zegt ze: “Voor mij is de 
geloofsbelijdenis nog altijd heilig. Jammer 
dat die haast nooit meer in de kerk gezon-
gen wordt.’’ 
Voor Eelke is God werkzaam onder de 
mensen, zonder twijfel.  
 
 
 

 
Het is ook haar ervaring. “Ik geloof in Zijn 
leiding, in de werking van Zijn Geest, al 
blijven wij als mensen wel verantwoordelijk 
voor onze gedragingen en ook voor de 
puinhoop die wij er soms van maken.’’ Je-
zus Christus ziet zij als de verpersoonlij-
king van de liefdevolle God. “Goede Vrij-
dag is voor mij altijd een heel moeilijke 
dag. Ik vind het heerlijk als het weer Pa-
sen is.’’ 
Aan een nadere duiding van die beleving 
komt ze niet toe als haar man Hink de ka-
mer binnenkomt. Hink mag gelden als 
aantoonbaar bewijs voor de stelling dat de 
Heilige Geest in het leven van mensen 
werkzaam is, betoogt Eelke met een lichte 
glimlach. Hink zelf wil niet ontkennen dat 
hij door een toeval van de openbare op de 
christelijke school is beland. “Ik kwam toen 
voor het eerst met de bijbel in contact. 
Daar ben je dan wel heel ontvankelijk 
voor.’’ Hij heeft zich erover verbaasd in 
onze Ontmoetingskerk nauwelijks jeugd 
aan te treffen. “Gek genoeg wel in een ge-
meente als Warnsveld. Ook heb ik on-
langs nog gezien dat er volop jongeren zit-
ten in een orkest als De Harmonie. Rara.’’ 
Hij weet dat het de nodige inspanning ver-
eist om de jeugd bij de kerk te betrekken. 
“In Oost-Groningen kregen we een nieuwe 
dominee die voor eenzelfde opgave stond. 
Hij besloot om alle jonge gezinnen te be-
zoeken, niet om een uurtje te praten, maar 
om met ze mee te eten en te drinken. Tij-
dens de maaltijd kwam-ie tot gesprekken 
met het hele gezin en wist hij wat de men-
sen bezig hield. Zo kreeg hij contact met 
jongeren in zijn gemeente.’’ 
Eelke en Hinke voelen zich na een goed 
half jaar thuis in onze kerk. “Al vanaf het 
begin kregen we een warm welkom voor 
het front van de hele gemeente, waarbij 
we ook iets over onszelf hebben verteld. 
En Hans van ’t Veld stond al direct met 
een bos zonnebloemen op de stoep.  
Geweldig.’’ 
Samenvattend zegt Eelke: “Als je wilt blij-
ven geloven moet je naar de kerk komen, 
vind ik. Niet vrijblijvend, maar deelne-
mend. Een kooltje vuur blijft alleen smeu-
len naast andere kooltjes. Je moet ze niet 
apart leggen.’’ 

Homme Krol   
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Inzameldag voor de rommelmarkt in april 2016 
Zoals al eerder vermeld, is op 13 februari aanstaande de eerste ophaaldag voor de rommel-
markt die we op 23 april 2016 willen houden  
De ophalers staan dan klaar om tussen 9.30 en 12.00 uur bij u langs te komen om dingen op 
te halen. 
Spullen die heel en schoon zijn, bruikbaar en compleet. 
Wat we niet meenemen zijn grote meubelen, witgoed, kunststof tuinmeubelen enz.  
(zie vermeldingen in vorige Kerkvensters) 
  
Mocht u na deze datum nog wat tegen komen wat geschikt is voor de rommelmarkt dan krijgt 
u daar voor nog 2 keer de gelegenheid om het op te laten halen. 
En wel op de volgende data: 12 maart en 9 april.  
Deze worden nog weer nader aangekondigd. 
Hebt u iets voor de rommelmarkt, belt u dan s.v.p. met Piet Tollenaar, tel. 540861  
of met Ben Wagenvoort, tel. 512121. 
Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we een goede start hebben 

 Namens de rommelmarktcommissie, Carla Brouwer 

  
De interkerkelijke werkgroep AZC heeft zichzelf een nieuwe naam gegeven: Kerk en 
Vluchteling Zutphen. Dat vonden we beter klinken en zo ontstaat geen verwarring met onze 
plaatselijke voetbalclub. De belangrijkste reden voor de naamswijziging is dat we ons ook 
willen inzetten voor vluchtelingen die in de noodopvang op het terrein van GG Net komen en 
zij die in crisisopvang zitten. Hoewel het AZC lang op zich laat wachten - juli 2016 is nu de 
datum dat het AZC wordt geopend- , hebben we toch stappen gezet in 2015. Het Maatjes-
project staat goed in de steigers. We zijn blij dat deze groep uit maar liefst 15 vrijwilligers be-
staat en professioneel begeleid wordt. Daarnaast is de pool van mensen die heeft aangege-
ven "wel iets te willen doen", inmiddels gegroeid tot een groep van bijna 70 mensen. Voor 
hen organiseren we in februari een informatieavond. Het was erg mooi dat een flink aantal 
van hen zich al direct nuttig kon maken bij de crisisopvang in oktober. Dat varieerde van het 
sorteren van kleding tot het organiseren van een kinderactiviteit, maar ook tot het samen bid-
den en stil zijn met een aantal christenen en moslims in het kerkgebouw Het Lichtpunt. Ook 
bij de crisisopvang rond oud en nieuw droegen we bij met vrijwilligers en door een inloop te 
organiseren in De Wijngaard en bij stichting Compassie.  

Op stapel 
Wat op stapel staat, is een stilteplek in de kerk van Warnsveld en een 'East and Meet'- pro-
ject. Als er christenen in de opvang komen, kunnen we, als zij dat willen, snel contact leggen 
met de orthodoxe gemeenschappen in Nederland. De werkgroep heeft ook een piano aange-
boden gekregen! Deze mogen we straks aanbieden aan de bewoners van het AZC.  
In Zutphen staan veel mensen klaar om wat te doen. Buddy-to-buddy, Vluchtelingenwerk, 't 
Gilde, sportclubs. Dat roept soms de vraag op waarom de kerken dan ook zo nodig wat moe-
ten doen. Vanuit onze Bijbelse inspiratie kunnen we het eigenlijk gewoon niet nalaten. Bo-
vendien komen straks veel vluchtelingen hier tijdelijk wonen, waardoor verschillende pro-
jecten en initiatieven elkaar aanvullen en versterken. Daar is ook afstemming over. Aandacht 
voor het geloof is iets wat ons onderscheidt, waarbij we uitgaan van de behoefte van de an-
der. Als de inzet van een vrijwilliger bij een ander initiatief het beste tot zijn recht komt, dan 
zorgen we daar voor.  
Versterking 
Kerk en Vluchteling kan overigens nog wel wat versterking gebruiken. De werkgroep zoekt 
iemand die een aantal communicatietaken op zich kan nemen, zoals het schrijven van 
nieuws- en persberichten en het mee helpen organiseren van informatieavonden e.d.  
Wie interesse heeft of eerst meer wil weten, kan zich aanmelden via werkgroepazc@gelove-
ninzutphen.nl. Dan wordt er contact met je opgenomen.  Wie zich aanmeldt bij geloveninzut-
phen.nl, ontvangt hier de nieuwsbrief in de mailbox. Op Facebook kan je lid worden van de 
groep "Kerk en Vluchteling Zutphen".  
 

DIVERSE BERICHTEN 
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Aanvulling door Toos van ’t Veld: 
Eind vorig jaar is er noodopvang geweest in de Hanzehal. Op allerlei manieren is er gehol-
pen en zijn er activiteiten georganiseerd om de vluchtelingen een goed verblijf te geven.  
Hierover hebt U waarschijnlijk ook in de Stentor kunnen lezen. 
Vrijwilligers die zich op hebben gegeven voor hulp en ondersteuning in het A.Z.C dat aan de 
Voorsterallee komt krijgen binnenkort een training aangeboden. 
Floris van de Meulen, lid van de werkgroep is zelf op 15 januari voor anderhalve week  
vertrokken naar Lesbos om daar hoognodige hulp te verlenen. 
Verschillende mensen hebben hem gesponsord. Stichting Vluchteling regelt de accommoda-
tie en voorziet in noodhulpmiddelen, wilt U dit ondersteunen dan kan dat via http:/bootvluch-
teling.nl/doneer/ 
 

18 februari: In een glazen bol naar de toekomst kijken 
Op het moment dat ik dit schrijf lees ik over onderzoekers die mensen een pil met inge-
bouwde camera geven om door te slikken. De pil legt de weg door je lichaam af en regi-
streert ontstekingen, zweren, poliepen, vormen van kanker en andere aandoeningen zodat 
artsen in de toekomst tijdig kunnen signaleren en behandelen. Dat is vandaag al (bijna) wer-
kelijkheid. Kinderen die nu geboren worden kunnen gemakkelijk 100 jaar en ouder worden. 
We weten en kunnen immers zoveel meer op technisch en medisch vlak. Een veel langer le-
ven is binnen bereik. Sommigen fantaseren: wellicht ook een (bijna) eeuwig leven? De vraag 
die het oproept: is dat nog wenselijk, en noemen we dat langer leven nog menselijk of eerder 
onmenselijk? Wie terugkijkt op z’n leven denkt: wat is er veel veranderd, wat gaan ontwikke-
lingen snel, steeds sneller lijkt het. Bedenk eens hoe anders wij leven dan vroeger door alle 
techniek. Maar als je nu eens vooruitkijkt? Hoe zal het leven van onze kindskinderen eruit 
zien? Kunnen wij ons daar iets bij voorstellen? Wat voor een leven willen wij nalaten? 
Waarop is ons streven gericht? Uiteindelijk gaat het over onze diepste wensen, verlangens, 
zorgen, hoop.  
 
De heer Medard Hilhorst, werkzaam bij de afdeling Ethiek en Filosofie van het Erasmus Me-
disch Centrum in Rotterdam, zal deze avond inleiden en leiden. 
Datum: 18 februari, aanvang 19.30 uur 
Plaats: Ons Huis, Dorpsstraat te Almen 

Koffieconcert 
Het eerstvolgende koffieconcert wordt op een feestelijke dag gegeven en wel op 14 februari, 
wanneer het Valentijnsdag is. Muzikale gasten zijn dan het drietal Esther Kopmels – cello, 
Menno Slagter – tenor en Anton Venhuizen – piano.  
Passend bij de dag speelt het ensemble een programma onder de noemer “Wer ein 
Liebchen hat gefunden”. Van het trio zijn dan liederen te horen van Händel, Mozart, Saint 
Saens en verder op muziek gezette teksten van Shakespeare en een aantal Nederlandse 
dichters. Details leest u te zijner tijd in de lokale pers en hoort u op de lokale radiozender 
Achterhoek FM op vrijdagavond 12 februari om tien voor half zeven. Zoals altijd is de toe-
gang vrij en wordt de succesvolle serie in stand gehouden dankzij uw vrijwillige bijdrage bij 
de uitgang. 

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 

 

Passage, afdeling Eefde 
De jaarvergadering van Passage, christelijk, maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Eefde 
wordt gehouden op woensdag 17 februari 2016 in de grote zaal van woonzorgcentrum Het 
Spijk om 19.45 uur. Na het officiële gedeelte zal goochelaar Sven Vollmar ons laten zien 
waar goochelaars en illusionisten toe in staat zijn. 

Carla Brouwer 
 
 
 

ACTIVITEITEN 
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Agenda 
 

 Woensdag 10 februari, 10.00 uur Leerhuis, we lezen Johannes 6:22 en  
Verder, Goedhartkamer, ds. Arie Broekhuis 

 Donderdag 11 februari, 19.30 uur, Kerkenraad 

 Zaterdag 13 februari Bezinningsdag 10.00 uur, Thema: Kerk 2025  
“De Wijte”, Harfsensesteeg 8 

 Dinsdag 16 februari Classis Achterhoek-Oost te Lochem,19.30 uur-  thema: 
Kerk 2025 info ds. A. Broekhuis 

 Woensdag 17 februari, 14.00 uur Psalmen, drama van crisis en hoop,  

 Goedhartkamer,  ds. A. Broekhuis 
 
Bijgaand ontvangt u nogmaals een aangepast rooster voor belangrijke data inzake  
Kerkvenster, in de maand juli verschijnt er geen Kerkvenster. 

 
Data Kerkvenster 2016 

Inleverdatum Redactievergadering Nieten 

Dinsdag19 januari 2016 Donderdag 21 januari 2016 Donderdag 28 januari 2016 

Dinsdag 16 februari 2016 Donderdag 18 februari 2016 Donderdag 25 februari 2016 

Dinsdag 22 maart 2016 Donderdag 24 maart 2016 Donderdag 31 maart 2016 

Dinsdag 19 april 2016 Donderdag 21 april 2016 Donderdag 28 april 2016 

Dinsdag 17 mei 2016 Donderdag 19 mei 2016 Donderdag 26 mei 2016 

Dinsdag 21 juni 2016 Donderdag 23 juni 2016 Donderdag 30 juni 2016 

Dinsdag 16 augustus 2016 Donderdag 18 augustus 2016 Donderdag 25 augustus 2016 

Dinsdag 20 september 2016 Donderdag 22 september 2016 Donderdag 29 september 2016 

Dinsdag 18 oktober 2016 Donderdag 20 oktober 2016 Donderdag 27 oktober 2016 

Dinsdag 15 november 2016 Donderdag 17 november 2016 Donderdag 24 november 2016 

Dinsdag 13 december 2016 Donderdag 15 december 2016 Donderdag 22 december 2016 

Dinsdag 17 januari 2017 Donderdag 19 januari 2017 Donderdag 26 januari 2017 

 

 

 
14 februari 2016 - 15:00 uur 

spreekt prof. dr. P.W. van der Horst 
in de synagoge van Apeldoorn over: 

 
VROEGE DIASPORA’S 

 
OVER DE VERSCHILLEN EN HUN OORZAKEN 

 
in de Synagoge Apeldoorn, Paslaan 18. 

Colofon 

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 16 februari 2015 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). 

 Donderdag 18 februari 2015 om 20.00 uur redactievergadering bij Hennie v.d. Burg. 

 

http://www.joodselezingen.nl/wie-wij-zijn
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com

