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KERKVENSTER FEBRUARI 2017
Paul van Vliet:
God is dichterbij gekomen
fragmenten uit een interview‘
“De mensen hoeven geen mening te horen. Geen preek in mijn cabaret. Dat is
mijn keuze; anderen willen wel een boodschap meegeven. Ik zeg altijd maar:
er is nog nooit iemand veranderd door wat
een cabaretier te zeggen had.
Nu ja, eén keer, toen in 1830 na de opvoering van een opera (La Muette de Portici
van Daniel Auber, RL) de opstand in Brussel uitbrak die leidde tot de onafhankelijkheid van België.
Mensen hebben wel de zaal boos verlaten
als het ging om de heilige drie-eenheid:
God, koningshuis en seks. Maar choqueren, iets meegeven wat beklijft, is voor mij
geen vooropgezet doel.
Kijk, in één-op-één gesprekken, die jij natuurlijk ook voert, is dat anders. Dan concentreer je je op die ene persoon. Maar jij
en ik, in theater en kerkdienst, kunnen
mensen hoogstens een zetje geven in de
richting die ze zelf al wilden gaan. Je helpt
ze misschien een stap te zetten die ze al
van plan waren te zetten.
Ik sprak laatst een collega die zei: “Ik wil
alleen nog ontroeren’, maar daar geloof ik
niet in. Dat kun je je niet voornemen. Dat
gebeurt of dat gebeurt niet, en als je je
erop toelegt, wordt het een smartlap, sentimenteel. Als dominee kun je ook op het
sentiment spelen, maar ik zou het niet
doen.
Vroeger kon je grappen maken over de
Bijbel, maar dat gaat steeds minder goed.
Mensen kennen de Bijbel niet meer, geen
verhalen. Ik had een verwijzing naar de
Tien Geboden, maar die heb ik eruit gehaald, mensen hebben geen idee”.
Kerk/geloven is jou niet geheel en al
onbekend. Hoe zou je je relatie tot de
christelijke traditie nu benoemen?
“Ik ben goed hervormd opgevoed in deze
Kloosterkerk. Ik ben geen trouwe kerkganger, maar heb wel een religieus besef. Ik
heb een verlangen erbij te horen. Bij een
gemeenschap, zonder dat je allerlei vragen en aarzelingen hebt”.

De liturgie wordt wel een ‘heilig spel
‘genoemd. Herken je dat?
“De dienst heeft een strakke vorm, waar ik
wel aan hecht. Het is herkenbaar, veilig
ook en daar zijn we naar op zoek. Je moet
niet teveel veranderen, al die nieuwe liedjes zingen zo moeilijk”.
Paul van Vliet, uit: ‘Brief aan God’
Langzamerhand groeit de behoefte aan
een nieuwe ‘zingeving’, zoals het modewoord zegt. Zo ben ik na een leven lang
van zoeken en zwerven toch weer bij U in
de buurt gekomen. Nog niet in een rechtstreekse dialoog in de vorm van het geloof
der vaderen. Daarvoor bent U te abstract
geworden. Behalve bij de EO weet geloof
ik niemand meer precies wat en wie U
bent. We mogen onze eigen God verzinnen. Dat lijkt me aantrekkelijk, maar de
keuze is te oeverloos. Het is mij allemaal
te vrijblijvend. Ik zie U in dit stadium van
mijn leven vooral in het mysterie van het
mooiste, het beste, het diepste. Daar ben
ik naar op zoek…
Voorlopig moet ik het hier mee doen. Het
is een soort houvast in de onzekerheid
van deze dagen, waarin alles anders is of
lijkt. Ik zal veel los moeten laten en afscheid nemen van alles wat vertrouwd
was en succesvol. Ik ben benieuwd waarmee of met wie de vrijgekomen ruimte zal
worden opgevuld. Het zal mij niet verbazen als ik Ú daarin uiteindelijk zal tegenkomen. We hoeven niet af te spreken dat ik
U kan herkennen aan een rode roos in Uw
knoopsgat of de NCRV-gids onder Uw linkerarm. Ik zal weten dat U het bent als ik
mij onvoorwaardelijk heb overgegeven en
mijn eenzaamheid zal zijn verdwenen.
(Bron: Woord & Dienst, jaargang 65 nummer 12 december 2016; In gesprek met
Paul van Vliet, auteur Rienk Lanooy, predikant van de Kloosterkerk, Den Haag, en
redactielid van ‘Geruchten’, het blad van
predikantenplatform Op Goed Gerucht,
waaruit ook dit interview in ingekorte vorm
is genomen, zie Geruchten 49, november
2016)
ds. Arie Broekhuis
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FEBRUARI 2017

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

datum en tijd
voorganger

29 januari 2017
10.00 uur
Ds. A. Broekhuis

bijzonderheden

5 februari 2017
10.00 uur
Ds. A. Broekhuis

12 februari 2017
10.00 uur
Ds. H. Nekeman, Olst

Werelddiaconaat

kleur

Groen

Groen

Groen

diaconale
collecte
2e collecte

Missionair Werk en
Kerkgroei
Kerkelijk Quotum

Kerk in Actie
Werelddiaconaat
Plaatselijk kerkenwerk

ISBN

auto
ophaaldienst

A. Kloosterboer
tel. 540204

H van ’t Veld
tel. 540394

W. Volkers
tel. 512610

datum en tijd

19 februari 2017
10.00 uur
Ds. A. Broekhuis

26 februari 2017
10.00 uur
J. Leijenhorst, Barchem

kleur

Groen

Groen

diaconale
collecte
2e collecte

Kledingactie te Wierik

Hart voor Kinderen

Plaatselijk pastoraat

Plaatselijk kerkenwerk

auto
ophaaldienst

E. van Zeijts
tel. 511516

T. van Helden
tel.519738

voorganger

Beeld en geluid

bijzonderheden

Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden op zaterdag
voor 10.30 uur.
kinderoppas

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

Winter
Winter, je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.
Herman de Coninck, bron: kerkblad Ontmoeting
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DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
Maandag 6 februari

geestelijk verzorger mw. R. Rijk

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

Diensten in De Borkel
zaterdag 28 januari 2017
zaterdag 11 februari 2017
zaterdag 25 februari2017

ds. A. Broekhuis.
ds. D. Bargerbos.
mevrouw. R. van Veen

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst
in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
donderdag 02 februari 2017
ds. M. Terwel-Hamster
donderdag 09 februari 2017
pastor G. Pols
donderdag 16 februari 2017
ds. E. Diepeveen
donderdag 23 februari 2017
de heer R. de Boer

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 5 februari 2017
Gesprek van de zondag: met ds. Els Diepeveen over kinderbijbels.
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Zutphen, ds. R. Heins.
Zondag 12 februari 2017
Gesprek van de zondag: met Henk Mulder, uit Warnsveld, over zijn vrijwilligerswerk in Kerk
en Samenleving.
De kerkdienst komt van de Lutherse Gemeente, ds. L. Vos.
Zondag 19 februari 2017
Gesprek van de zondag: de kerkdiensten in het Gelre ziekenhuis zijn gestopt.
Terugblik op deze diensten met ds. Koos Bentveld.
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente, ds. P. Wijchers.
Zondag 26 februari 2017
Gesprek van de zondag: met Trudy Vroonland over het leven in kloosters.
De kerkdienst komt van het Leger des Heils, luitenants M. en J. Andersen.
DE GEMEENTE BIJEEN

Komende weken:
We lezen verder in het evangelie van Matteüs en na Epifanie zijn dat fragmenten uit de Bergrede. Wie de woorden van Jezus leest in het licht van deze tijd zal zich afvragen of dit allemaal niet rijkelijk naïef en utopisch is. Jezus predikt de weg van de zachtmoedigheid dat is
wat anders dan soft gedoe! en dat staat zo haaks op de krachtpatserij en het verbale geweld
dat ons van Oost en West bereikt en ook in eigen land. Er schijnt weer behoefte te zijn aan
‘sterke mannen en leiders’ (waar zijn de vrouwen?).
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De gemeente moet vooral aan een utopie vasthouden, het vertrouwen bewaren dat er een
andere wereld mogelijk is, waar dienstbaarheid en trouw aan de minsten de toon zetten.
Tot slot in deze rubriek:
Mij is gevraagd van diverse kanten de zegen te publiceren die is uitgesproken over het huwelijk van Niels Knoot en Coby van Us in de dienst van 8 januari, de 1 e van de Epifanie.

Dat de genade van God
voor jullie is en blijft
dauw op het land,
de zon in de ochtend
Dat de liefde van Christus
voor jullie is en blijft
gloed die warmt
vuur dat aaneensmeedt.
Dat de Geest
in jullie huis is en blijft
de wind die waait,
adem die leven geeft,
het zachte suizen dat troost.
Sytze de Vries, Bij gelegenheid(II),
Woorden voor gedenkwaardige dagen,
Meinema,2008, pag. 63]

Paascyclus of De Drie dagen van Pasen
Het duurt nog even en het is weliswaar genoemd in een Kerkenraadsverslag in dit blad, maar
voor alle duidelijkheid laat ik u weten dat de viering op Witte Donderdag in de kerk vervalt.
De afgelopen jaren bleek dat het aantal kerkgangers helaas sterk gedaald is bij deze dienst van
Schrift en Tafel.
We hebben als Kerkenraad contact gelegd met een buurgemeente of wij samen deze dienst
van Witte Donderdag kunnen vieren.
Daar is nog niet meer van te melden dan het bovenstaande.

Emeritaat ds. Joke Fijn van Draat-Kolf
De kerkenraad ontving een brief van de kerkenraden van de Protestantse Gemeentes Bergeijk
en Hoogeloon-Eersel, waarin een uitnodiging staat tot het bijwonen van de dienst waarin
ds. Fijn van Draat afscheid neemt en met emeritaat gaat.
Deze dienst vindt plaats op zondag 29 januari – 14.00 uur in de Protestantse Kerk,
Domineestraat 10, Bergeijk, waarna receptie in de Kattendans, Eerselsedijk 4,
5571 CM Bergeijk.
Haar adres per 1 februari 2017:
Ds. J.W.J. Fijn van Draat-Kolf, Ridder van Dinterstraat 11, 5575 BK Luyksgestel
ds. A. Broekhuis
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
29 januari
5 februari

Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff
Betty Dijkerman, Jan en Truus Brummelman

12 februari:

Alie Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort

19 februari

Toos van Helden, Jan Bosma en Tinie Dijkman

26 februari

Hans en Toos van ‘t Veld en Diny Pasman

Vanaf 1 januari is er iedere zondagmorgen koffiedrinken.
I.v.m. de voorbereiding op gewone zondagen wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig
te zijn. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Greet Tollenaar, tel. 540861

MEELEVEN

Meeleven
We willen u hartelijk bedanken voor alle goede woorden die Wieke en ik ontvingen in de Adventstijd en Kerstdagen. Vele kaarten met mooie teksten en beelden versierden onze huiskamer.
Dat doet goed.
Weer thuis na verblijf in het Deventer ziekenhuis:
 Mevrouw A. Hoeve-Gietema, Boedelhofweg
Weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis:
 Mevrouw Zomer, Zutphenseweg(Het Spijk)
 de heer T. Wilgenhof, Nachtegaalstraat
 mevrouw D. Muller-Schoolderman, Ensinkweg
Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
In het Gelre ziekenhuis verblijven:
 mevrouw R. Roebers-Zwiers, Spoorhof
Op de Lunette- afd. Hofpoort – verblijft
 mevrouw A. van Zeijts-Muilerman, Hoofdstraat (De Borkel), Gorssel
Ik wil in de rubriek Meeleven nog aandacht vragen voor de themamiddag op woensdag 22 februari a.s. Over onze uitvaart gesproken. Ik heb daarover geschreven op het witte vel of brochure van Ontmoeting en Inspiratie van voorjaar 2017 die u ontvangen hebt bij het vorige kerkblad.
Samen praten over alles wat er bij een uitvaart komt kijken en welke mogelijkheden er zijn lijkt
me heel boeiend.
Als u weet dat u komt is dat handig voor mij om te weten i.v.m. koffie en thee en kopieën.
Woensdag 22 februari om 14.00 uur in de Goedhartkamer.
ds. A. Broekhuis
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Komen en gaan – mutaties t/m 17 januari 2017
Gehuwd:
 Op 12-12-2016: mevrouw J. van Us en de heer N. Knoot, Zutphenseweg 316, 7211 EZ.
Zegening op 8 januari 2017 in de kerk in Eefde.
Ingekomen:
 Kapperallee 77, 7211 CC: mevrouw H.T. Zwartscholten.
Ingeschreven:
 Boedelhofweg 36, 7211 BS: mevrouw J.G. Hesselink – Leuvenink.
Uitgeschreven:
 Vaaltstraat 4, 7201 DA, Zutphen: de heer D.A. Menkveld.
 De Blaak 3, 7211 CR: de heer en mevrouw J.W. Rood – Kalfsterman.
Verhuisd:
 Elzerdijk 11a, 7211 LV: de heer J.W. Wagenvoort, naar Eefdese Enkweg 7, 7213 LC,
Gorssel.
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

Kerkbalans 2017
Het thema van Kerkbalans 2017 is:
Mijn kerk verbindt - mijn kerk in balans.
De komende weken komen de trouwe bezorgers weer bij u langs om de enveloppen af te geven
met de antwoordstrook waarop u uw bijdrage voor 2017 kunt toezeggen.
Help hen door de strook meteen in te vullen en de envelop klaar te zetten voor de ophalers.
Waarom hen langer laten wachten dan nodig is of twee keer laten komen in de winterkou?
Zij komen niet voor henzelf, maar geven een deel van hun vrije tijd voor dit belangrijke werk
voor de kerkelijke gemeente van Eefde.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Uit het boekje 95 Speldenprikken
Waarom vragen juist diegenen
Die niet in de zin van het bestaan geloven
Zo vaak ‘waarom?”
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COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
18 december
24 en 25 december
31 december – 1 januari
08 januari
15 januari

€
€
€
€
€

119,30 Edukans
447,27 Kerk in Actie Kinderen in de knel
110,55 Rode kruis
137,45 NSGK
136,28 Oecumene

Collectedoelen
29 januari
Missionair Werk en Kerkgroei
Een voorbeeld van een project dat door de Landelijke Kerk wordt gesteund: de nieuwe kerk in
Utrecht. In Kanaleneiland, een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse
allochtonen, houdt De Haven iedere zondagmiddag ‘koffiehuis’. De Haven is een zogenaamde
pioniersplek van de Protestantse Kerk. Eens per maand is er een gratis ‘havenmaaltijd’. Ds.
Van Duijn: “We willen niet de wijk in de kerk brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen
we liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt op contact leggen met mensen. Sommigen helpen buren met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kinderclubs.” Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen mensen zoeken
naar nieuwe vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, mogelijk.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL10 ABNA 0444 4447 77
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Collecte Missionair Werk en Kerkgroei.
5 februari
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Vandaag staat centraal het werk van de partner van Kerk in Actie
Swantana, voor nootmuskaatboeren op de Noord-Molukken.
Meer dan de helft van de bevolking op deze eilandengroep leeft
van de opbrengst van muskaatnoten. De wereldwijde vraag is
hoog, maar de kwaliteit is een probleem. Door het gewelddadige
conflict op de Molukken aan het begin van deze eeuw gingen
boeren de nootmuskaat zelf verwerken. Het gevolg: problemen
met schimmel en de lage kwaliteit betekent een lagere prijs. Kerk
in Actie draagt via Swantana bij aan het organiseren van boeren
in coöperaties en aan het trainen van hen. Swantana besteedt in het bijzonder aandacht aan
vrouwen, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar desondanks vaak achtergesteld
worden. In 2017 ondersteunt Swantana 500 boeren, van wie 125 vrouwen.
Doel: hun inkomen met 10% te verbeteren.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat.
12 februari ISBN
ISBN staat voor Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden. Om diverse redenen o.a. privacy,
geeft de stichting namens de aangesloten kerken praktische uitvoering aan de ‘armenzorg’
in de voormalige gemeente Gorssel.
Iedereen in de plaatsen Eefde, Gorssel, Epse, Almen en Harfsen die in financiële nood verkeert
en om bepaalde redenen geen beroep (meer) kan doen op overheidsvoorzieningen, kan financiële hulp krijgen. De ISBN ondersteunt o.a. schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en
springt bij als er acute financiële nood is. Gemeentelijke regelingen of voorzieningen zijn in zo’n
geval niet direct voorhanden. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door diakenen van
de deelnemende kerken.
U kunt de werkzaamheden van de stichting ISBN steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL37 RABO 0322 3653 09 t.n.v. ISBN of op die van de plaatselijke diaconie
o.v.v. ISBN.
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19 februari Kledingactie te Wierik
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar een
kledingactie. Dit gebeurt in samenwerking met de familie Te Wierik in Lochem. Zij beschikken
over verschillende contacten in Polen, Roemenië en Oekraïne. Dit betreft ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen. De familie Te Wierik gaat zelf naar de adressen
toe om te zorgen voor een goede aflevering. Zij werken samen met de Stichting ‘Zending over
grenzen’ te Almere. Deze stichting werkt samen met partners in Roemenië, Bulgarije, Moldavië,
Oekraïne en Albanië, dus alle spullen krijgen een goede bestemming. Indien men tussendoor
kleding of anderszins spullen kwijt wil, dan kan dat rechtstreeks worden afgegeven.(tel. 0573254992).
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde o.v.v. Kledingactie te Wierik.
26 februari Hart voor Kinderen
Stichting Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in om verlaten en kwetsbare kinderen
in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven.
Dit doen wij met duurzame hulp door het bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing.
Uitgangspunt van Hart voor Kinderen is daarbij het stichten van nieuwe gezinnen binnen de eigen cultuur en gemeenschap waartoe het kind behoort. We zoeken pleegmoeders (ouders) die
samen met kinderen een nieuw gezin willen vormen. Zij worden ondersteund door professionals
in de gezondheids- en kinderzorg.
Hart voor Kinderen werkt hiervoor samen met verschillende partnerorganisaties. Regelmatig komen de pleegouders en staf bij elkaar om de situatie te bespreken, problemen op te lossen,
kennis met elkaar te delen en bemoediging te ontvangen. Verdrietig genoeg zijn de meeste kinderen in de reeds gestichte pleeggezinnen Hiv-positief. De moeders worden daarom getraind
om deze kinderen met behulp van aidsremmers te verzorgen, waardoor ze een relatief normaal
leven kunnen hebben.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Eefde o.v.v. Hart voor Kinderen.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Monique Dolman

De Diaconie ontvangt regelmatig van allerlei organisaties verzoeken om ondersteuning.
De aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld.
In 2016 zijn naast bestaande collectes giften verstrekt aan:
Chr. Noodhulp Cluster Mosul, Eprafas, St. Hart voor Kinderen, St. Corner Stone, Pax Kinderhulp
Polen-Borculo, St. Betuwe Wereldwijd Culemborg, Stoelenproject ‘De Duif’ Arnhem, Het Passion
Hummelo en Stichting 4 Jason
Toos van ’t Veld en Eelke Meijer

Uit het boekje 95 Speldenprikken
Draag je het leed van de wereld op je schouders
Onthoud dan dat je zelf gedragen wordt.
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Rugtasjesactie
In november hebben we als kerk meegedaan
met de rugtasjesactie van stichting gave.
De rugtasjes zijn voor kerst uitgedeeld op de
AZC ’s in Nederland zodat de kinderen in de
vakantie ook wat leuks hadden.
Op de foto kunt u zien dat de kinderen er blij
mee waren.
Er waren een paar rugtasjes laat binnen gekomen en deze ik naar een vluchtelingengezin met status in Eefde gebracht voor de
kerst.
Toos van ‘t Veld.

Kerk en Vluchteling Zutphen (KVZ)
De werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen e.o. kwam op 12 januari weer bij elkaar.
Het belangrijkste agendapunt was deze keer de opvang van tijdelijk uitgeprocedeerde asielzoekers. Het betreft personen of gezinnen die op het moment geen recht meer hebben op huisvesting
maar waar wel uitzicht is op een vervolg procedure.
Door de gemeente Zutphen is met de gemeente Deventer afgesproken dat deze mensen kunnen
worden doorverwezen naar Deventer voor de zogenoemde bed, bad en broodregeling.
De gemeente Deventer heeft 10 slaapplaatsen beschikbaar, maar geeft nu aan niet voldoende
capaciteit te hebben.
De werkgroep KVZ maakt zich grote zorgen over het ontbreken van deze noodopvang en wil met
de gemeente Zutphen in gesprek blijven om te voorkomen dat deze vluchtelingen op straat komen
te staan. De gemeente Zutphen is verantwoordelijk voor de oplossing van dit probleem. Er is van
uit de kerken in Zutphen bereidheid om de gemeente te ondersteunen door op basis van een plan
van aanpak samen te werken. De bedoeling is een aparte taakgroep ‘Uitgeprocedeerde’, los van
de KVZ, te creëren. Zo’n kerkelijke taakgroep heeft in het verleden ook gefunctioneerd. Hoe dit
er nu gaat uitzien moet verder nog bekeken worden maar het is wel duidelijk dat dit geen makkelijke opdracht is en nogal wat professionaliteit behoeft.
De Ontmoetingskerk heeft eerder uitgesproken dat we samen met de andere kerken in en om
Zutphen willen meehelpen bij de opvang van de vluchtelingen in het AZC Zutphen. Daarom brengen wij deze noodopvang onder uw aandacht. Als u wilt meedenken of meewerken, laat ons dat
dan weten.
Toos van ’t Veld, Ymte Groeneveld

Midwinterbijeenkomst
Op vrijdag 6 januari was er een informatieve en gezellige midwinterbijeenkomst in Het Hart, met
concert in de Ontmoetingskerk door muziekvereniging Concordia.
Op deze avond kon men ook kennismaken met een aantal nieuwe inwoners (vluchtelingen) die
het afgelopen jaar in Eefde zijn komen wonen.
Ze hadden een stand met eigengemaakte producten uit hun land waar we lekker van konden
proeven. Ook probeerde men natuurlijk om een gesprek met hen aan te knopen.
Van verschillende kanten hoorde ik dat men nog niet op de hoogte was van de komst van deze
gezinnen.
Gerrit Ebbink van vluchtelingen werk heeft hierover een stukje geschreven.
Mocht u na het lezen hiervan wat willen ondernemen of contact willen met deze gezinnen meld
u zich dan bij hem.
Toos van 't Veld
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Nieuwe inwoners in Eefde
“Nu kan ik ook eens iemand groeten die ik ken in Eefde” was de verzuchting van een van de
nieuwkomers in Eefde na de Midwinterbijeenkomst 6 januari. De vluchtelingen hadden daar een
stand gekregen van de organisatoren om zich te presenteren.
Dat deden ze door zelfgebakkenkoekjes uit te delen en gesprekjes aan te knopen met de oude
Eefdenaren.
Vluchtelingenwerk Lochem heeft een aantal gezinnen die een status hebben in Eefde kunnen
onderbrengen. Om ze op gang te helpen in de Nederlandse maatschappij zet Vluchtelingenwerk vrijwilligers in. Daar ben ik er een van. Ik help telkens één gezin tegelijk gedurende acht
maanden, daarna moet ik afscheid nemen als ik een nieuw gezin onder mijn hoede krijg. De
vluchtelingen krijgen eerste hulp van de gemeente door middel van een uitkering, maar ook
kunnen ze er inrichtingsgeld voor hun huis van lenen. Ze moeten huur- en zorgtoeslag aanvragen, kinderbijslag en meer van die dingen, daar zorgen wij voor. Langzamerhand moeten ze leren hoe de dingen gaan in de Nederlandse samenleving. Ze leren om verstandig met hun geld
om te gaan. Ze zijn allemaal erg handig met hun digitale bankrekening, dat hebben ze al in het
AZC geleerd, maar een uitkering blijkt uiteindelijk geen vetpot te zijn, dat is erg wennen. De statushouders worden over de hele gemeente Lochem verspreid. Dat is afhankelijk van de woningen die beschikbaar komen. Eefde heeft in 2015 en 2016 zeven gezinnen gehuisvest, vier Syrische gezinnen en twee staatloze, Palestijnse, ook uit Syrië. Een broer en zus zijn Aramees. Zij
zijn weeskinderen en opgevoed door hun oma, die nog in noord Syrië woont. Ze wonen zelfstandig in Eefde, niet ver van hun oom en tante die twintig jaar geleden al hier zijn komen wonen. Er is een timmerman, die zijn eigen bedrijf had in Damascus, een advocaat die zijn werk
niet kan doen in IS gebied, maar ook bedreigd wordt in Damascus, een drukker die bij een
werkgever in Beiroet gigantische printers bediende, een tegelzetter/boer die tien hectare grond
moest verkopen voor hij kon vluchten, een jongen die net rechten wilde gaan studeren voor hij
moest vertrekken. Kortom allemaal mensen die zich voordat de Arabische lente omsloeg in een
winter goed konden redden. De kinderen gaan eerst naar taal-basisschool de Waaier of het
Stedelijk ISK in Zutphen. Als ze eraan toe zijn stromen ze door naar een gewone Nederlandse
school. De volwassenen doen de inburgeringscursus van Vluchtelingenwerk in Zutphen of volgen die bij Aventus of Saxion in Deventer.
Niet alle vrouwen kunnen fietsen, het geeft hun veel vrijheid als iemand ze dat zou leren. De
mensen hebben sowieso erg veel behoefte aan contact. In Lochem heeft een kerk het initiatief
genomen om een gespreksgroep met vluchtelingen te beginnen waar alleen Nederlands wordt
gesproken. Dat is een groot succes: ze komen niet een keer per maand bij elkaar zoals eerst de
bedoeling was, maar eens in de veertien dagen.
Gerrit Ebbink (gebbink@vwon.nl)
Wie ook vrijwilligerswerk wil doen bij Vluchtelingenwerk Lochem kan zich opgeven via
lochem@vwon.nl of 026-3838488

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
5 februari:
Plaatselijk kerkenwerk
12 februari: Beeld en geluid
19 februari: Plaatselijk pastoraat
26 februari: Plaatselijk kerkenwerk
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
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Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en
met de generaties voor en na ons.
We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met
mensen die steun nodig hebben.
Nu steeds vaker 'ieder voor zich' het motto lijkt te zijn, is
het de kerk die verbindt.
Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.
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 gemeenschap.
Die mooie momenten delen we met elkaar. Ze inspireren
ons om het goede te 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 verbinden is geld nodig.
Want het gebouw waar onze gemeenschap samenkomt, de verwarming, verlichting, de
predikant, de koster en de muziek – het kost geld. Kosten die gemaakt worden om de
kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans. Als u uw bijdrage schenkt via 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.
De kosten om dit alles te kunnen en mogen doen blijven stijgen, de jaarlijkse afdracht per
persoon aan de landelijke PKN is, zoals u weet, € 35,00 per persoon. Wij verzoeken u dan ook
vriendelijk om minimaal dit bedrag aan uw kerk als lidmaatschap over te maken.
Vanaf dit jaar zal uw bijdrage als u dat aangegeven hebt automatisch worden geïncasseerd
door een andere bank, nl. de SKG bank. SKG staat voor Stichting Kerkelijke Gelden. De kosten
van deze bank zijn lager dan van de ING bank. Op het toezeggingsformulier staat duidelijk hoe
het in zijn werk gaat. Voor u die zelf de overmaking regelt staat het nieuwe rekeningnummer
vermeld.
Wilt u de onderste strook ondertekend en ingevuld in de antwoordenvelop doen, deze zal
weer opgehaald worden. Het bovenste deel kunt u voor uw eigen administratie gebruiken.
Het nieuwe rekening nummer is :
NL97 FVLB 0227 1487 97 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde
Graag in uw eigen administratie dit nieuwe rekeningnummer aanpassen.
Wij blijven graag samen met u verbonden, geestelijk maar ook financieel.
Doe mee! Laat Actie Kerkbalans 2017 een doorslaand succes worden.
Wij rekenen op u allen.
Als u vragen heeft over deze actie of op een andere wijze uw financiële bijdrage wilt regelen,
u kunt ons altijd bellen of mailen. Uw Kerkrentmeesters:
Evert Brouwer
0575-542430
Wijtse Doevendans 0575-519726
uit het boekje 95 Speldenprikken
Het volgen van Jezus is niet moeilijk;
Het moeilijkst zijn al die mensen die vinden waar je heen moet

14

Wetsvoorstel
‘Verlies leden niet uit het oog’
Bij de Tweede Kamer ligt een wetsontwerp dat leidt tot het stopzetten van een belangrijke service voor de kerken: het verkrijgen van adreswijzigingen van de gemeentelijk overheid. Het lijkt
erop dat de overheid deze service beëindigt.
Dankzij de huidige werkwijze kunnen wij als kerk onze leden in het oog houden.
Als bijvoorbeeld een ouder gemeentelid verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf
een adreswijziging aan ons door te geven, krijgen we automatisch van de burgerlijke gemeente
te horen waar hij of zij nu woont. Maar als wij verstoken blijven van adreswijzigingen, ontstaat in
kerkelijke administraties in korte tijd een onherstelbare chaos. We gaan dan veel leden uit het
oog verliezen.
Het betreft een wetsontwerp.
Via een internetconsultatie van de overheid kan iedereen tot 3 februari laten weten wat hij/zij
van het voornemen vindt. De kerk roept haar leden op om via die consultatie bij de Tweede Kamer bezwaar te maken tegen het voornemen. De website van de Protestantse Kerk geeft hierover uitleg.
In uw reactie kunt u een of meer van de volgende bezwaren aanvoeren.







De wetswijziging zou de kerken zeer schaden. Dat kan toch niet de bedoeling van de rijksoverheid zijn?
De wetgever meet hier met twee maten. Verenigingen, NS, deurwaarders enz. enz. blijven
wel adreswijzigingen ontvangen.
De gemeentelijke overheid waardeert de kerken wél en schakelt ze graag in bij bijv. de bestrijding van armoede. Vervolgens maakt de rijksoverheid het de kerken moeilijk. Zonder
deze service is het voor plaatselijke kerken niet te doen hun ledenregistratie op orde te houden.
De huidige werkwijze is met privacy-waarborgen omgeven.
Het beginsel ‘scheiding van kerk en staat’ houdt in dat overheid en kerk zich niet met elkaars interne aangelegenheden bemoeien. Maar niet dat de overheid de kerken af serveert.

Laat de overheid weten dat wij deze service niet kunnen missen. Wij willen dat al onze leden in
beeld blijven! Zie verder www.protestantsekerk.nl (Verlies leden niet het oog).

Bent u het met bovenstaande eens:
wilt u dan de link aanklikken en steun betuigen.
Bij voorbaat dank!
Uw Kerkrentmeester, Evert Brouwer

uit het boekje 95 Speldenprikken
Sommige herders tellen alleen de schaapjes
die zij op het droge hebben

15

INTERVIEW
In gesprek met nieuw ingekomene: de heer Niels Knoot.
De heer Knoot, kersverse echtgenoot van mevrouw Coby van Us (de Wit), woont sinds kort op
het Spijk, Zutphenseweg 316.
De heer Knoot is geboren in Oud
Beierland, waar hij opgroeide en hij
zijn werk had in hang- en sluitwerk
voor de woningbouw.
Is getrouwd op 22 december 1955.
Zij woonden toen in Portugaal bij Rotterdam. Zij kregen samen twee zonen
en twee kleinkinderen. Na 48 ½ jaar
huwelijk is mevrouw Knoot overleden.
De heer Knoot geniet van een goede
gezondheid. Hij fietst en wandelt
graag.
Verder houdt hij van biljarten en klaverjassen. Ook legt hij zich al jaren toe
op tekenen en schilderen.
In het appartementencomplex in Portugaal heeft de heer Knoot veel vrijwilligerswerk gedaan.
Samen met zijn vrouw is hij altijd kerkelijk betrokken geweest.
Vanaf het moment, dat hij alleen kwam te staan, ging hij met de vakanties vaak naar Ermelo,
waar het vakantiebureau op protestantse basis vakanties organiseert.
In juni 2016 ontmoette hij mevrouw Coby de Wit tijdens zo’n vakantieweek en de vonk sloeg
meteen over.
Het klikte zo goed, dat zij hebben besloten om samen verder te gaan en samen te gaan wonen
op Het Spijk.
Op 12 december 2016 zijn zij voor de wet in Lochem getrouwd.
Inmiddels hebben zij op zondagmorgen 8 januari 2017 (de verjaardag van de heer Knoot) in de
Ontmoetingskerk de zegen over hun huwelijk ontvangen door ds. Broekhuis.
Ondergetekende vond het een bijzondere ervaring, dat men ook op hogere leeftijd, zo iets
moois kan meemaken.
Namens de gemeente van de Ontmoetingskerk in Eefde wensen wij de heer Knoot, samen met
zijn vrouw, een heel mooie en fijne tijd toe.
Lyda te Linde-Holtman
DIVERSE BERICHTEN

Huispaaskaarsen
Onlangs heb ik weer een brochure ontvangen van de Ver. Ned. Kaarsenfabrieken met daarin
een aanbod van Paaskaarsen en Huispaaskaarsen en andere devotionalia.
Vorig jaar had ik éen bestelling vanuit de gemeente en eén van mij zelf.
Om die reden hang ik niet het mega bestelformulier op in de hal van de kerk, omdat dat zoveel
ruimte inneemt.
Wie belangstelling heeft voor een huispaaskaars kan dat bij mij aangeven of wie een bestelling
overweegt kan dat mij laten weten, dan maken we een afspraak om de brochure in te zien.
De VNK biedt dit jaar – Reformatie 500 jaar – zelfs ook Luther kaarsen aan.
De Huispaaskaarsen variëren in prijs van € 13,95, € 19,95, € 25,95, € 32,95, € 56,94.
Graag hoor ik van u vóór 10 maart.
ds. Arie Broekhuis
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Nieuws uit de Wereldwinkel
Februari: Aandacht voor Tunesisch aardewerk
Wat maken ze toch mooi serviesgoed daar in Tunesië. In bijzondere kleuren en veel verschillende ontwerpen. Kommetjes en borden, schalen en schaaltjes, voor de sier of om lekkers op te
serveren. Veel keuze en het goede gevoel dat daardoor veel mensen werk hebben voor een
eerlijk loon. Want daar gaat het toch om in onze fairtrade winkel?
Wat er op de toonbank te vinden is als kassakoopje is nog een verrassing, maar altijd de moeite
waard om even te komen kijken in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Tel. 0575-518662.
Die openingstijden hopen we nog lang vol te houden, maar de bezetting is op het ogenblik
eigenlijk te krap. Hebt u er wel eens over gedacht om ons winkelteam te komen versterken?
Het gaat maar om één ochtend of middag in de veertien dagen. Neem vrijblijvend contact op
met Rietje van Bosheide of Tiny Klopman.

Lezing over Maarten Luther
Op woensdag 15 februari om 19.30 wordt in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10, Zutphen een
Lezing over Maarten Luther gehouden. Sprekers: ds. Deddie van Alphen en ds. Louisa Vos.
De lezing is in het kader van de Herdenking 500 jaar Reformatie.
Maarten Luther werd in 1483 geboren. Het Europa van zijn tijd stond bol van ontwikkelingen.
Ontdekkingsreizigers gingen op weg naar nog onbekende gebieden, de boekdrukkunst bracht
veel veranderingen. De filosofie, de theologie en de kerk kregen te maken met het rationalisme
en alles wat daaruit voortvloeide. Luther werd als student theologie voor het eerst gewaar hoe
ingrijpend het denken van mensen veranderde. Later als monnik en professor in de theologie
kwam hij tot de reformatorische ontdekking van genade en rechtvaardiging.
In de lezing wordt een schets gegeven van het leven van Luther en wordt ingegaan op een aantal aspecten van zijn theologie.

Prodeo: vrijwilligerswerk bij christelijke organisaties.
De kerkenraad heeft een vacaturekrant binnengekregen van Prodeo. In dit landelijke platform
voor vrijwilligerswerk werken o.a. de christelijke organisaties Woord en Daad, Philadelphia, De
Hoop ggz, het Leger de Heils, Jobfish HRM en Ontmoeting samen.
In de krant is een selectie opgenomen van vacatures in het hele land, gerangschikt per provincie. Het gaat om zowel kortverband klussen als jobs voor langere tijd. Alle vacatures staan op
de website prodeo.nl
Kent u iemand die wellicht geïnteresseerd is? De krant staat in het leesrek in de hal.
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ACTIVITEITEN

Koffieconcert

Zoals gebruikelijk op de 2de zondag van de maand is op 12 februari weer een koffieconcert te
horen in de kerk. Deze keer kunnen bezoekers komen luisteren naar het “Yentl Flavour”, dat
gevormd wordt door Anna Maria Roos, zang, Lizelore Molier, viool en zang en Allert van der
Heijden, gitaar. Al jarenlang is het ensemble met regelmaat te horen in de regio.
Zo speelden ze ruim 3 jaar geleden ook al in de Eefdese kerk.
Dat was dermate succesvol, dat we ze opnieuw gevraagd hebben. De 3 spelen een gevarieerd
programma met Jiddische liederen, Ierse traditionals, ballads en eigen werk. De koffie staat
klaar om kwart over elf, waarna het concert op 12 februari om half twaalf begint.
Wederom geldt dat de collecte bij de uitgang van groot belang is voor de in stand houding van
de serie.
Dan kijken we ook nog even vooruit en terug.
Op 12 maart kunnen bezoekers komen luisteren naar het jaarlijkse koffieconcert van Musica
Vocale o.l.v. Els Dijkerman. Meer over beide komende concerten leest u te zijner tijd in de lokale pers en hoort u op de voorafgaande vrijdagavond om tien voor half zeven bij de lokale omroep Achterhoek FM. En dan tenslotte het concert in januari van het blokfluit-ensemble Flageolet o.l.v. Caecilia de Leeuw: Zeer succesvol en voor herhaling vatbaar!.
Namens de commissie, Koos Ornée
BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Bron: woord&weg
Het vertrouwde maandblad van de landelijke kerk Kerkinformatie is vernieuwd en heet nu
woord&weg.
Ds. Karin van den Broeke, de preses van de Protestantse Kerk in Nederland PKN, schrijft in het
eerste nummer in haar column daarover het volgende.
Gul de toekomst in
Van mensen is het wel bekend: als je zelf goed in je vel zit, heb je
meer ruimte voor anderen en ben je beter in staat om ook van betekenis te zijn voor anderen. In Kerk2025 (het nieuwe beleidsplan van de
landelijke kerk, red.) zoeken we diezelfde stevigheid en verankering
voor de kerk in haar verschillende gestalten. We willen toekomen aan
de kern van kerk-zijn en afscheid nemen van wat we maar proberen
vol te houden omdat we er nu eenmaal aan begonnen zijn. In de kerk
leven we vanuit het Woord dat ons geschonken is, delen we met elkaar de verhalen over God
die ons wenkt met het visioen van vrede en recht. In de kerk zijn we geroepen om naar elkaar
om te zien en om vindplaatsen van hoop voor ieder mens op aarde te zijn of te tonen.
Kerk2025 daagt gemeenten, de landelijke kerk, categoriale pastoraten, diaconale projecten uit
om zichzelf op de kern van kerk-zijn te bevragen en van daaruit beschikbaar te zijn voor het geheel van de samenleving.
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Kerkinformatie is om die reden veranderd tot woord&weg. Het gaat de Protestantse Kerk om dat
Woord waarvan we leven en hoe dat mensen op weg zet. De campagne ‘Geloven doe je in de
kerk?’ biedt vanuit die kracht de ruimte om te laten zien hoeveel goeds er, in alle verscheidenheid, in de kerk te beleven is.
Met Kerk2025 hebben we onszelf teruggeroepen tot de kern. Moge 2017 voor de Protestantse
Kerk een jaar worden waarin er weer alle ruimte is om gul en genereus de messiaanse weg van
liefde en trouw te gaan.
Karin van den Broeke,
Preses van de Generale Synode

Geloven doe je in de Kerk?
De Protestantse Kerk doet dit jaar voor het
eerst mee aan de maand van de spiritualiteit, die op 21 januari is begonnen.
Er is daarvoor een campagne ontworpen:
Geloven doe je in de kerk? U kunt de volgende 6 afbeeldingen tegenkomen:
-Twijfelen ook
- Onthaasten ook
- Verwonderen ook
- Nadenken ook
- Helpen ook
- Troosten ook

Beste mensen,
Graag verwelkomen wij u
op de volgende lezingen:
Jezus’ onderricht
Commentaar van een Joodse ‘tijdgenoot’
Prof. dr. H.M. van Praag
Zondag 5 febr. 2017 – 15:00 uur
Synagoge Apeldoorn
Paslaan 18, Apeldoorn
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Agenda








Woensdag 1 februari, 19.30 uur Taakgroep Pastoraat,
Goedhartkamer
Maandag 6 februari, 19.30 uur Classis te Doetinchem met
dr. Jaap van Beelen, informatie bij ds. A. Broekhuis
Dinsdag 7 februari 11.30 uur, Moderamen Kerkenraad,
Goedhartkamer
Dinsdag 14 februari, 19.30 uur Kleine Kerkenraad in de
Goedhartkamer
Woensdag 15 februari, 14.00 uur Bijeenkomst van gemeentecontact Dessau, Goedhartkamer
Dinsdag 21 februari, 14.00 uur Leeskring, we lezen het interview met Marije de Jong uit de Zeven Zuilen
plaats: Tjerie Kale-de Vries, Kapperallee 73
Woensdag 22 februari, 14.00 uur, Over onze uitvaart gesproken plaats: Goedhartkamer, met ds. Arie Broekhuis

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 14 februari 2017 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511989).
 Donderdag 16 februari om 09.00 uur redactievergadering bij Maps Adriaanse

Kleine wijziging inzake belangrijke data voor Kerkvenster.
Donderdag 27 april is het Koningsdag, nieten verzet naar vrijdag 28 april

inleverdatum

vergaderdatum

niet datum

Dinsdag 17 januari
Donderdag 19 januari
Donderdag 26 januari
 Dinsdag
Wij hanteren
voor
plaatsing
een
paar
eenvoudige
regels.
Deze
zijn op23tefebruari
vragen
14 februari
Donderdag 16 februari
Donderdag
bij de redactie.
Dinsdag
21 maart
Donderdag 23 maart
Donderdag 30 maart
Dinsdag 18 april
Donderdag 20 april
Vrijdag 28 april i.v.m. Koningsdag
Dinsdag 16 mei
Donderdag 18 mei
Vrijdag 26 mei i.v.m. Hemelvaart
Dinsdag 20 juni
Donderdag 22 juni
Donderdag 29 juni
Dit Kerkvenster valt uit
I.v.m. vakantieperiode
Dinsdag 18 juli
Donderdag 20 juli
Donderdag 27 juli
Dinsdag 22 augustus
Donderdag 24 augustus
Donderdag 31 augustus
Dinsdag 19 september
Donderdag 21 september
Donderdag 28 september
Dinsdag 17 oktober
Donderdag 19 oktober
Donderdag 26 oktober
Dinsdag 21 november
Donderdag 23 november
Donderdag 30 november
Dinsdag 12 december
Donderdag 14 december
Donderdag 21 december
Dinsdag 16 januari 2018
Donderdag 18 januari 2018
Donderdag 25 januari 2018
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DE WEG IN JE LEVEN
Ontdekken wat de weg is in je leven
is met alle zintuigen open
in de wereld staan
en luisteren naar degene
die je beweegt
en door wie je je bewegen laat.
Ontdekken wat de weg is in je leven
Is nee durven zeggen
en soms ja misschien.
Ontdekken wat de weg is in je leven
is weten wat aan je voorbijgaat
nu je zó besluit en niet anders.
Ontdekken wat de weg is in je leven
is hopen op al het goede
dat ook jou mag overkomen
soms, heel even.
Ontdekken wat de weg is in je leven
is vertrouwen en bouwen
en nemen zoals het komt
en geven van wat je bent.
Uit 40dagen kalender van 2016
Zet een stap naar de ander
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