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KERKVENSTER FEBRUARI  2019 
400 jaar Dordtse Synode 
Op 10 november 2018 opende Koning Willem-
Alexander in de Augustijnenkerk in Dordrecht 
de jubileumviering 400 jaar Nationale Synode 
(1618 - 1619) onder de titel ‘Ode aan de Syno-
de’. Dit was het begin van 6 maanden met ac-
tiviteiten, evenementen en exposities. Meer in-
formatie op www.synode400.nl 
 

 
 
400 Jaar geleden kwam de Dordtse Synode bij 
elkaar. Een internationaal (!) gezelschap van 
protestantse theologen ging daar in debat over 
een verschil van mening in de Nederlandse 
kerken. De spanningen rond dit verschil waren 
zo hoog opgelopen dat een burgeroorlog 
dreigde, en dat terwijl men ook met Spanje in 
oorlog was! 
Er moest een knoop worden doorgehakt, von-
den niet alleen de kerkleiders, maar ook de 
Staten Generaal. Die bepaalde dat er een sy-
node plaats moest vinden waar het geschil 
moest worden beslecht. Het was een interna-
tionaal gezelschap: er waren delegaties uit 
Duitsland en Engeland. Ook de Franse protes-
tanten waren uitgenodigd, maar zij mochten 
Frankrijk niet uitreizen. 
Waar ging het nu eigenlijk over in Dordt? 
Theologisch gezien ging het om de vraag: Is 
geloof een menselijke keuze, of is het een 
gave van God? Om het in woorden van onze 
tijd te zeggen: Is geloof maakbaar?  
Voor de mondige mens, die zich in die tijd 
meer en meer bewust begon te worden van 
zijn mogelijkheden, was het verleidelijk om te 
zeggen dat geloof op een menselijke beslis-
sing berust. Geloof als een overtuiging waar-
voor men kiest, zoals men ook voor een be-
roep of - ethisch - voor een manier van leven 
kan kiezen. Een opvatting die ook in de Neder-
landen breed werd aangehangen en door res-
pectabele geesten als Coornhert en Spiegel 
werd gepropageerd en die ook in de kerk in-
vloed begon te krijgen. 
Toch riep deze gedachte, in zijn consequenties 
doorgetrokken, naast instemming ook verzet 

op. Natuurlijk is geloven kiezen voor God, 
maar is geloof niet méér dan een menselijke 
keuze? Is geloof niet - net als liefde - iets dat 
ons overkómt? Iets waar je jezelf over verwon-
dert? Ja, natuurlijk volgt daar ook een keuze 
op. Liefde is ook kiezen voor je geliefde. Maar 
het diepste, dat aan die keuze voorafgaat, is 
een geheim waar je geen greep op hebt. Het 
mooiste, dat wat je leven ten diepste be-
paalt, het beslissende, dat overkómt je. 
De Dordtse Leerregels, het geschrift waarin de 
synode haar eindoordeel formuleerde, spreken 
bevlogen over wat er gebeurt als Gods liefde 
het hart raakt: God opent het hart dat gesloten 
is. Wat hard is maakt Hij zacht. Het ‘onbesne-
den’ hart legt hij bloot en maakt het gevoelig 
voor Zijn liefde. Wat dood is maakt Hij levend. 
Wat boos is maakt Hij goed. De mens die het 
kwade wil beweegt Hij tot het goede. Dat is wat 
er met een mens gebeurt als de boodschap 
van Gods liefde bij hem binnendringt. En dan 
kan hij niets anders dan daar ‘ja’ tegen zeg-
gen, en ook tegen Christus in wie God ons zijn 
liefde laat zien. Een ‘ja’ uit vrije keuze want 
liefde kent geen dwang, al blijft het een wonder 
dat het je is overkomen. 
Over dat wonder ging het in de synode. Na-
tuurlijk heeft men daaromheen ook veel gere-
deneerd. Bijvoorbeeld over hoe je over men-
sen moest denken die zulke dingen niet ervoe-
ren. Had God hen níet lief? Verwierp Hij ze en 
waren ze voor eeuwig verloren? Het kost theo-
logen moeite om voor het wonder van de liefde 
halt te houden. 
Ook ná de synode zijn er nare dingen gebeurd. 
Uitsluiting van tegenstanders en tijdelijk zelfs 
vervolging. Zo ging dat in een tijd dat geloof en 
politiek nauw met elkaar waren verbonden. 
Toch zijn de vragen waar het in Dordt over 
ging nog steeds relevant. Hoe maakbaar zijn 
de samenleving en het menselijk leven? Hoe 
maakbaar is geloof? Gaat het enkel om men-
selijke keuzes of moeten we niet ook rekenen 
met wat ons kan overkomen? En zou wat ons 
overkomt niet het wonder van Gods liefde kun-
nen zijn? Wat als we aanlopen tegen de gren-
zen van ons menselijk kunnen? 
De synode heeft nog meer gedaan dan  
discussiëren over deze vragen. Zij heeft een 
kerkorde voor de Nederlandse protestantse 
kerken opgesteld die het 200 jaar zou houden. 
Zij heeft ook besloten dat de bijbel uit de oor-
spronkelijke talen vertaald zou worden in het 
Nederlands. Dat leverde in 1637 de Statenbij-
bel op die, naast nieuwe vertalingen, tot in on-
ze tijd wordt gelezen. 

             Bron: Kerkblad Ontmoeting   
 Met dank aan Dr. John van Eck 

http://www.synode400.nl/
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                             FEBRUARI 2019 

 

datum en tijd 
3 februari 2019 
10.00 uur 

10 februari 2019 
10.00  uur 

17 februari 2019 
10.00 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis 
de heer Th. Menting 
Wehl  

ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden Werelddiaconaat    

kleur Groen Groen Groen 

diaconale  
collecte 

Kerk in Actie Wereld-
diaconaat: Bangladesh 

Stichting Hart voor 
 Kinderen 

Kerk in Actie Noodhulp: 
Droogte in Ethiopië 

2e collecte Plaatselijk Pastoraat 
Collecte Catechese en 
Educatie 

idem 

auto  
ophaaldienst 

H van 't Veld  
Tel. 540394      

W. Volkers 
Tel. 512610 

E. van  Zeijts  
Tel. 473336      

 
 

datum en tijd 
24 februari 2019 
10.00 uur 

  

voorganger ds. A. Broekhuis   

bijzonderheden    

kleur Groen   

diaconale  
collecte 

Groene Kerk   

2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk    

auto  
ophaaldienst 
 

A. Aalderink    
Tel. 514151 

 
 
 
 

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

 
Kinderoppas 

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

 
 
 

Dienst in Het Spijk  
Maandag 4 februari ds. W. Stolte  
De dienst begint om 14.30 uur.  
Na afloop drinken we gezamelijk koffie. Voor bewoners van Spijk-
Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen welkom is. 

De Lunette Coehoornsingel 3 
Aanvang diensten 15.30 uur, na afloop mogelijkheid om samen koffie te drinken 
01 februari  pastor R. Rijk 
08 februari ds. I.M. Pijpers 
15 februari pastor R .v. Veen 
22 februari ds. M. Terwel 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

 

https://deref-mail.com/mail/client/w_bmBOU9iZo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fkerkdienstgemist.nl%2Feefde
https://deref-mail.com/mail/client/00CwMgAdkEQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ontmoetingskerk-eefde.nl%2F
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Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur 
09 februari.  ds. D. van Doorn 
23 februari  ds. D. Bargerbos 
 

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 07 februari 2019  ds.  I. Pijpers-Hoogendoorn 
donderdag14 februari 2019 ds. J. Boer (Ermelo) 
donderdag 21 februari 2019 Pastor G. Pols 
donderdag 28 februari 2019  Majoor J. Kopmels, Leger des Heils 

 
Dialectdienst in Gorssel 
Zondag 10 februari is er in  de Protestantse kerk van Gorssel een dialectdienst.  
Voorganger is ds. K. v.d. Kamp. Klaas is bekend van radio en televisie. Hij gaat voor in het 
dialect in kerstnachtdiensten in o.a. Twente. Hij weet mensen altijd mee te nemen in zijn  
preek of dat nu in het Nederlands is of in het dialect. Het thema van deze dienst zal zijn: 
van wee bun iej der ene. 
De liederen, de lezingen en de preek, alles gaat in het ‘plat’. Een dienst in onze ‘moeders-
taal’ is voor veel mensen heel vertrouwd. Maar ook als u geen dialect spreekt zult u zich 
thuis voelen. 
U bent allen van harte welkom. De dienst begint om 10.00 uur. 

Dick Kroeze 
 
 
 

Bij de diensten 
Zondag 3 februari is er aandacht voor het Werelddiaconaat. Dat is een goed gebruik op de 
1e zondag van februari. Ditmaal staat Bangladesh centraal. Vanwege klimaatverandering zijn 
er vaak overstromingen die weliswaar een gunstig effect hebben, maar die wel boeren nood-
zaken om op andere plekken te gaan verbouwen en hun huis en haard ‘klimaatbestendig’ te 
maken. 
Kerk in Actie helpt boeren bij deze noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die een inkomen 
moeten waarborgen. 
We lezen in het C-jaar (de 3e van de cyclus van 4) uit Lucas 4:21-30, waar we lezen van  
Jezus’ eerste optreden en wel in de synagoge van Nazaret. Eerst is er bijval en later moet 
Jezus een veilig heenkomen zoeken. Zo tekent zich al in de aanvang af dat Jezus weerstand 
kan oproepen en dat hosanna zomaar in het tegendeel kan omslaan. 
Zondag 10 februari is Theo Menting bij ons de gastvoorganger. Hij was al eens eerder bij 
ons. Theo Menting werkt o.a. als theoloog en musicus bij de Dominicanen in Huissen en be-
reidt zich voor het PKN predikantschap. 
Zondag 17 februari zal er een themadienst zijn. Op zondag 7 oktober 2018 is in de dienst 
een begin gemaakt met de Toekomstverkenning voor samenwerking van onze gemeente 
met onze buurgemeente Gorssel/Epse. In een nabespreking konden we allemaal een Bijbel-
gedeelte, - verhaal, - persoon noemen die ons voor van bijzondere waarde is.  
Zoals u kunt begrijpen levert dat een kleurrijk palet. Ik heb op verzoek van de Stuurgroep, die 
deze verkenning begeleidt, geprobeerd een beeld, lijnen te zien. Ik kom uit bij Geloof, Hoop 
en Liefde. Voor u en mij een verrassende exercitie. 
Zondag 24 februari wederom een dienst met een thema. De gespreksgroep ‘Dat wat mij 
raakt’ die maandelijks bijeenkomt om over allerlei thema’s van gedachten te wisselen werkt 
mee aan deze dienst. 
Thema: de Groene Kerk en onze aandacht voor de schepping. 

ds. Arie Broekhuis 
 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
03 februari   Alie Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort 
10 februari  Jannie Dijkerman, Jan Brummelman en Truus Brummelman 
17 februari  Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff 
24 februari  Annie Wichers, Bolina Aalderink en Tinie Dijkman 
 
I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn. 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 

Bolina Aalderink, tel.06-25516989  
          , tel. 540861 

 
 

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
In het Gelre ziekenhuis te Zutphen verblijven: 

 de heer R. Siersema 

Thuis 
Weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis: 

 de heer B. Veldkamp 

 mevrouw A. de Boer-v.d. Velde 

 mevrouw J. Kloosterboer-de Greef 
 

Op de Lunette verblijft: 

 mevrouw G. Dam-Hendriks 
In de IJsselflat, Emmerikseweg, Zutphen, verblijft: 

 de heer A. Pongers 
In de Borkel Gorssel, Hoofdstraat 61d, FO2, verblijft: 

 de heer G. Roek 
 

 

In memoriam 
Jan Willem Boerstoel
Ons bereikte als Kerken-
raad het bericht dat op 
29 november 2018 is 
overleden Jan Willem 

Boerstoel in de leeftijd van 88 jaar.  
Hij woonde vele jaren in de Oranjelaan en 
verbleef in de laatste jaren van zijn leven 

in het verpleeghuis, eerst in Zutphen en 
naderhand op de verpleeghuisafdeling van 
het Spijk. 
Ik hoop dat in dankbaarheid om vriend-
schap op zijn leven kan worden terugge-
zien en dat er vrede is met zijn heengaan. 

ds. Arie Broekhuis 
Correspondentieadres: 
Mw. G. Haveman, Yserenstraat 33, 7211 BV Eefde 
 

 

In memoriam 
Bart Dijkerman 
Don’t be afraid: I will be there (The 
Escape Club). 
Op de vroege donderdagmorgen 
van 13 december jl. werd onze  
gemeenschap opgeschrikt door een 

hevige brand in het huis van Betty Dijkerman 
Reeverdijk 6a. 
 
 

 
 
Bij deze brand kwam haar zoon Jan Bertus 
(Bart) op 62 jarige leeftijd om het leven.  
In het bijzijn van zijn moeder Betty,  
familie, vrienden en kennissen is Bart op 21 
december herdacht in de Aula van de Be-
graafplaats te Gorssel.  
Zuster Berni en vriend Leonard schetsten 
zijn leven en gaven een beeld van een prak-
tisch ingestelde en hulpvaardige man  

MEELEVEN 
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(Bartje van ’t Wormgoor), die was voorbe-
stemd om de boerderij van zijn ouders voort 
te zetten. Echter, na het stuklopen van zijn 
relatie en de dood van zijn vader raakte Bart 
steeds meer in een eigenzinnig isolement, 
waardoor zijn weg eenzaam en onbegrijpelijk 
voor anderen werd. 
Na de begrafenis lieten wij zijn lichaam ach-
ter om te rusten in de aarde. Moge het zo 

zijn, dat hij door de dood heen de liefde en 
saamhorigheid mag vinden waarnaar hij in 
het leven zo gezocht heeft. 
Bij het condoleren heb ik Betty de kaart met 
handtekeningen gegeven als teken van me-
deleven vanuit onze kerkgemeenschap. 
Correspondentieadres: Spinnersdonk 222, 
7326 HB Apeldoorn. 

Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat 
 
Bedankt 
Namens Zoë willen wij u allen bedanken voor de kaartjes en de e-mails die zij mocht ontvan-
gen na de operatie. 
Ook de bloemen uit de kerk heeft ze erg gewaardeerd. 
Het gaat nu langzamerhand beter met haar, alhoewel het bot nog niet echt wil helen en ze 
nog wel een aantal weken aan de vloeibare voeding zit. Aan uw steun heeft het in ieder ge-
val niet gelegen, dus nogmaals onze hartelijke dank. 
Met vriendelijke groet, 
Zoë, Jeltje en Rik Rook 
 
Een persoonlijke noot aan het slot.  
Meeleven heb ik van u ondervonden in deze zeker voor mij zo anders verlopen Advents- en 
Kerstdagen. Na Advent I waren er voor mij geen diensten meer te doen. Vreemd hoor. 
Dank voor de bloemen vanuit de kerkdienst en daarnaast dank voor de goede en lieve woor-
den op (Kerst- en Nieuwjaars-) kaarten of via de digitale weg, die ons bereikt hebben.  
Dat doet Wieke en mij goed. 
Mijn verblijf en opname zijn goed verlopen en ik heb vanaf het nieuwe jaar A.D. 2019 weer 
hersteld en in goede orde mijn werk hervat. 
We mogen blij zijn als gemeente met onze Kerkenraad en anderen die ervoor gezorgd heb-
ben dat er vervangers waren op de zondagen en voor het pastoraat en dat de Vesper op 
Oudjaar op ‘eigen kracht’ door de Kerkenraad werd uitgevoerd. 
Gelukkig waren de boekjes voor de kerstdiensten op tijd klaar, zodat de gastvoorgangers  
erop konden instappen.  

Ds. Arie Broekhuis 

 
Komen en gaan – mutaties t/m 22 januari 2019 
Vertrokken:  
Kapperallee 13 7211 CA: mevrouw G. Hunter. 
Schurinklaan 25 7211 DD: mevrouw J.E. Trotsenburg. 
Verhuisd:  
Reeverdijk 6a 7211 LW: mevrouw B.G. Dijkerman – Dijkerman, naar Oosterwal 18 K216 
7241 AR Lochem. (voorkeurlidmaatschap in Eefde.) 
Overleden: 
Op 13 december 2018: de heer J.B. Dijkerman, Reeverdijk 6A 7211 LW. 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

Gert Kale 
 
 

Op zondag 6 januari vond het jaarlijkse 
Vredesconcert van het projectkoor VoQ 
plaats. Het talrijke publiek genoot van de 
liederen over vrede uit vele culturen. 
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Beste mensen, 
Eind november werd ik voorzitter van de Kerkenraad. Ik ben onder de indruk van het vele 
werk dat vrijwillig en beroepsmatig wordt gedaan. Wat fijn toch dat er zoveel mensen vrijwilli-
ger zijn en hun handen uit de mouwen steken. De afgelopen tijd heb ik met een groot aantal 
gemeenteleden verkennende gesprekken gevoerd om te ontdekken wat er leeft en wat u be-
zig houdt. 
Ik heb de Kerkenraad voorgesteld om van tijd tot tijd na de kerkdienst een gemeentegesprek 
te organiseren. De eerste keer dat we dat gaan doen is op 3 februari. Vanaf half twaalf tot 
twaalf uur kunnen we met elkaar in gesprek over dat wat u bezig houdt en wat de Kerken-
raad bezig houdt. Ik hoop dat u daarvoor voelt. Graag wil ik u dan ook laten weten wat ik op 
het spoor ben gekomen en wellicht hebt u aanvullingen. 
  
Tot slot kan ik u vertellen dat de volgende gemeenteavond gepland staat op dinsdag 26 
maart. In het volgende Kerkvenster informeren we u over wat er die avond op de agenda 
staat. 

        Met vriendelijke groet, 
Trix Drewes, voorzitter 

 

Huiskamergesprek  
Op maandagmiddag 11 maart organiseert 
de taakgroep Pastoraat & Eredienst een 
huiskamergesprek. Gastvrijheid wordt ver-
leend door Klaske en Pier Santema, Ange-
renhof 7. De gemeenteleden, die wonen in 
de pastorale buurt Spijkhoek (Het Have, 
Spijkpad, Angerenhof, Vullershof en  
Achterzoom) hebben een uitnodiging ge-
kregen c.q. krijgen een uitnodiging voor 
deze bijeenkomst in de bus. Ten einde het 
gastgezin niet al teveel te belasten geldt 
een maximaal aantal deelnemers van 8 
personen. Als er plaats is kunnen ook an-
dere belangstellenden zich opgeven voor 
dit huiskamergesprek. 
 
Een huiskamergesprek is een (doorgaans) 
eenmalige ontmoeting van gemeenteleden 
in huiselijke kring. Trefwoorden: ontmoe-
ting, gedachtewisseling, informatie over 
onze gemeente en gelegenheid om vra-
gen te stellen. Het gespreksthema wordt 
gevoerd aan de hand van het boek ‘Heili-
ge strijd‘ van Beatrice de Graaf, terroris-
medeskundige.  
Terrorisme confronteert ons met een groot 
kwaad, dat mensen elkaar blijken te kun-
nen aandoen, en dan nog in naam van 
een hoger doel of God/god. De auteur be-

licht het kwaad van het terrorisme vanuit 
een Bijbelse visie. Hoe verhouden terro-
risme en de overtuiging, dat God het 
kwaad om ons heen en in ons zelf zal 
overwinnen, zich tot elkaar?  
 
Beatrice de Graaf baseert zich op een 
woord van de profeet Micha (6:8): “Er is 
jou, mens, gezegd wat goed is, je weet 
wat de Heer van je wil: niets anders dan 
recht te doen, trouw te betrachten en ne-
derig de weg te gaan van je God.” Zij on-
derzoekt hoe wij in onze tijd met onveilig-
heid en angst voor het kwaad kunnen en 
moeten omgaan. Het onderwerp biedt veel 
om met elkaar in gesprek te gaan over de-
ze actuele thematiek. 
 
De leiding van deze Huiskamerbijeenkom-
sten is in handen van ds. Arie Broekhuis 
en Ko van Raamsdonk.  
Als u wilt deelnemen aan dit gesprek en u 
woont niet in de pastorale buurt Spijk-
hoek, dan kunt u zich telefonisch aanmel-
den bij Ko van Raamsdonk (513637).  
U hoort dan of er plaats is. Mocht u slecht 
ter been zijn en (auto-)vervoer nodig heb-
ben, meldt u dit dan even. 

 
Namens de taakgroep pastoraat,  

 ds. Arie Broekhuis, predikant  
 Ko van Raamsdonk, ouderling  

KERKENRAAD 
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Diaconie 
Collecteopbrengsten 
09 december  €       91,20  Rode Kruis 
16 december  €       99,55  Edukans 
23 december  €       34,05  Dorcas      Hierbij zijn er 82 munten ( afrekenen met de Kerk) 
24 en 25 dec.  €     278,15  Geef licht aan kinderen in de knel 
30 en31 dec.           €    145,00       Thuiszorg voor eenzame ouderen in Moldavië  
 

Collectedoelen 
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. collecte, datum en doel. 
 
De komende maanden is het thema van Kerk in Actie/Werelddiaconaat Kerken staan op 
tegen honger. Wereldwijd lijden 820 miljoen mensen honger. Vooral de arme bevolking 
wordt zwaar getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, langdurige droogte, orka-
nen en overstromingen. Lokale kerken bieden met steun van Kerk in Actie hulp aan vooral 
kinderen (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doelen: honger tegengaan, onder-
voeding behandelen en zorgen voor toegang tot veilig drinkwater. Daarnaast ondersteuning 
om de voedselproductie en -opslag te verbeteren en om beter voorbereid te zijn op perioden 
van ernstige voedseltekorten. Deze maand twee voorbeelden: Bangladesh en Ethiopië.  
 

3 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat: Bangladesh 
Het water staat de Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks tijdens 
de moesson treden de rivieren in Bangladesh buiten de oevers. 
Een ramp maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor 
vruchtbaar land. Maar klimaatverandering maakt de overstromin-
gen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar. Er zijn maatregelen 
nodig. Je huis op een hogere plek bouwen bijvoorbeeld of een 
goed waarschuwingssysteem opzetten. Een van de programma’s 
van Kerk in Actie is hierop gericht: rampenpreventie. Helpt u mee 
met dit belangrijke werk?  

 
10 februari Stichting Hart voor Kinderen 
Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en 
kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen 
te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het inciden-
teel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, 
voedsel, kleding, medicatie en scholing in een rondom het kind ge-
creëerde gezinssituatie. 
Met uw hulp kunnen zij veel kinderen helpen. Want kinderen redden 
het niet alleen.  
 
17 februari Kerk in Actie Noodhulp: Droogte in Ethiopië 
Ethiopiërs zijn droogte wel gewend, maar de klimaatverandering maakt 
het ook daar nog erger dan voorheen. In Nederland kijken wij vaak op 
buienradar om te zien wanneer het niet gaat regenen. Maar voor boeren 
en boerinnen in Ethiopië betekent deze (weers)informatie het verschil 
tussen zelfstandig overleven of afhankelijk raken van noodhulp. Heel be-
langrijk dus, dat ze daar toegang toe krijgen! Helpt u mee?  
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om 
beter voorbereid te zijn op de klimaatverandering én andere noodhulp-
projecten van Kerk in Actie. 

COLLEGES 
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24 februari Groene Kerk 
Wij zijn een ‘Groene Kerk’ en hebben ons daarmee verplicht elk jaar een project te doen, 
maar de laatste jaren is daar niet veel aan gedaan.  
Nu is sinds kort ‘Groene Kerk’ onderdeel geworden van de Diaconie en het plan is om dit 
jaar weer een groene stap te zetten. Deze maand is er een themadienst en in de gesprekken 
tussen de diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse gaat dit onderwerp ook een rol spelen. Het 
plan is een werkgroepje opzetten die voor de eerste aanzet een beroep kan doen op de kas 
van de diaconie, maar daarvoor was nog geen bedrag gereserveerd in de begroting van 
2019. Deze collecte is bedoeld om de eerste actie(s) te kunnen financieren. 
 

Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
Collectedoelen 2e rondgang  
03 februari:  Plaatselijk Pastoraat 
10 februari:  Collecte Catechese en Educatie 
17 februari:  Kerk in Actie Noodhulp: Droogte overleven in Ethiopië 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds va-
ker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden ra-
ken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopi-
sche kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We 
verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bij 
voorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met hout 
besparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Col-
lecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater heb-
ben om droogte te overleven.  
24 februari:  Plaatselijk Kerkenwerk 
                                                  namens het College van Kerkrentmeesters, Monique Dolman 

Uw Rentmeesters reageren 
In ons vorige Kerkvenster was de verslaggeving gemeente avond nogal vreemd weer  
gegeven. Ten eerste na pagina 3 moet komen 4 enz. enz. maar er kwam pagina 9 en 10, 
toen 7 en 8, en toen weer 5. De zaak is niet op de juiste wijze geniet, zo ziet men maar hoe 
snel je fouten kunt maken. Ook de weergave van die avond en dan specifiek het tweede deel 
was niet erg prettig weer gegeven voor ons als rentmeesters.  
Jammer dat onze afwezigheid bij aanvang niet is vermeld. 
Wij als Kerkrentmeesters betreuren het ten zeerste dat zowel ik als mijn collega die avond 
verhinderd waren, we konden geen van beide niet.  
Dat was ook doorgegeven ruim van te voren. Het had beter met de aanwezigen gecommuni-
ceerd moeten worden dan was de teleurstelling minder groot geweest. Communicatie is en 
blijft belangrijk. Op de volgende gemeenteavond krijgt u een goed verslag met toekomst 
verwachting van ons.  
Ook kunt u altijd op ons vragenuurtje komen welke wij elk jaar enkele keren organiseren. 
 
Aktie kerkbalans 2019 
Donderdagavond 17 januari zijn uw gemeenteleden die de enveloppen bezorgen, in een ge-
zellige ambiance geïnformeerd over de actie 2019. 
Ruim 40 mannen en vrouwen brengen de informatie-toezegging enveloppen rond. 
Het thema dit jaar is, Mijn Kerk Ziet Om Naar Vluchtelingen”. 
Op het door ons aangeleverde toezeggings-formulier staat een klein foutje, de rekening 
nummers in het rood gekleurd zijn niet gelijk.  
Het moet het bovenste zijn t.w. NL79 RABO 0373 7111 15. 
Het formulier graag met uw toezegging invullen en het onderste deel ( waar het schaartje 
staat) afknippen in de retour/antwoord envelop doen en voor ophalen klaar leggen. 
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De mensen die bij u langs komen om het antwoord op te halen hoeven dan niet opnieuw,  
als het niet klaar ligt, terug te komen dat bespaart veel tijd en moeite. 
U mag het ook ten alle tijde (bijvoorbeeld in verband met vakantie o.i.d.) bij mij in de  
brievenbus doen, Teenkweg 4, 7211 EV Eefde. 
Wij als kerkrentmeesters zijn heel blij met al die mensen die zich inspannen om de zaak te 
bezorgen en op te halen.  Mogen wij op u rekenen? Alvast onze hartelijke dank. 

Evert Brouwer 
 

 

Taakgroep Kerk en Samenleving 
Het vermelden waard is de datum 14 april, dan komt namelijk het Kerkkoor Driebergen 
naar Eefde. Zij zullen de Marcus Passie gaan zingen op de palmzondag. Aanvang 14.30 uur. 
Nadere informatie volgt.  

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie  
Zie voor alle acties het gele boekje dat in het vorige nummer was bijgesloten. 
Extra exemplaren om mee te nemen liggen nog op de leesplank in de hal van de Kerk. 
 
  

 
 
Bloemenfonds (voor gemeenteleden) 
Overzicht van het Bloemenfonds van 1 juni tot en met 31 december 2018. 
(Bloemenfonds  gemeenteleden). 
Contant aan attenties betaald € 328,38.  
We zijn erg blij met uw gift voor de Bloemenfonds  leden. 
Want als je ziek bent, en er komt bezoek, of als er iets te gedenken valt, is het toch geweldig 
dat je ook een attentie ontvangt. Gewoon een heerlijke gedachte dat er iemand aan je denkt.  
Hartelijk bedankt. 
 
Een korte toelichting op wat er betaald wordt uit het Bloemenfonds.  
1 Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80 jaar en ouder. 
2 Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht in het ziekenhuis. 
3 Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren hebben. 
4 Attenties bij geboorte.  
5 Attenties bij Hanzeborg. 
6 Onvoorziene uitgaven. 
 
Dit is maar een greep uit de collectie van de Bloemenfonds  leden.  
Het  Bloemenfonds  wil, indien mogelijk, zonder tussenkomst van kerkelijk en  
diaconaal geld voorzien in eigen behoefte. Daar heeft het uw steun hard bij nodig. 
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk  
(ook collectemunten zijn welkom). 
Heeft u nog vragen of is het adres op de brief is niet juist, neem dan contact op met Riet van 
Bosheide, tel. 0575-540296. 
 
Verjaardagsfonds 
Overzicht vanaf 1 juni tot en met 31 december 2018. 
Ik heb 32 zakjes ontvangen, met   totaal € 455,30. 
Onkosten: foto’s 2018-2019  + plakstift + porto + inkt computer € 265,30. 
 
Het geld komt ten goede aan: 
1/3 deel is bestemd voor de Stichting Bijzondere Noden te Gorssel, die veel hulp biedt 
aan mensen die rond moeten zien te komen met een minimuminkomen of die door omstan-
digheden in financiële moeilijkheden zijn geraakt. 
Het andere 2/3 deel is bestemd voor: 
 

TAAKGROEPEN 

DIVERSE BERICHTEN 
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Oikocredit 
De oecumenische ontwikkelingscoöperatie is een initiatief van de Wereldraad van Kerken. 
Oikocredit slaat bruggen tussen arm en rijk door dat geld dat mensen tijdelijk zelf niet nodig 
hebben, beschikbaar te stellen aan kansarmen. Het gaat niet om giften, het gaat om lenin-
gen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot ontwikkeling en onafhanke-
lijkheid dan giften. 
Het  Bloemenfonds,  is voor leden,  voor bijvoorbeeld ziekenbezoek in de gemeente. 
Verjaardagen (is niet voor de eredienst). (Zie artikel hierboven.) 
Beeld en Geluid 
 
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk (ook collec-
temunten zijn welkom). 

Riet van Bosheide, tel. 0575-540296 
 

Spuit je vrienden vol slagroom! 
 

Heb je dat ook wel 
eens gedaan?  
Het gezicht van je 
beste vriend(in) 
volspuiten met 
slagroom? Dit was 
één van de op-
drachten van de 
laatste editie van 
Sirkelslag.  
Het grootste, 
spannendste en 
meest interactieve 
spel tussen jonge-
ren uit heel Neder-
land.  
 
 
 

In teams ga je de strijd aan en moet je de meest gekke opdrachten doen. Dit jaar vindt Sir-
kelslag plaats op vrijdagavond 1 februari. Doe je ook mee? 
 
Sirkelslag:  vrijdag 1 februari 
Voor de zesde keer organiseert de kerk uit Gorssel-Epse Sirkelslag. Ben je tussen de 12 en 
16 jaar en vind je het leuk om mee te doen? Kom dan vrijdag 1 februari in de kerk van Gors-
sel. We beginnen om 18.00 uur met friet en een snack. Om 19.30 uur start vervolgens het 
spel. Met een live verbinding strijden we tegen meer dan 1000 andere jongeren uit heel Ne-
derland. We kunnen je beloven: het wordt een avond om nooit te vergeten! 
 
Aanmelden kan bij Karin Sieders, Mail: karin@viakarin.nl  http://www.sirkelslag.nl/young 
 
Werk van onze handen 
Tijdens de laatste verjaardagbijeenkomst, rond Dankdag voor gewas en arbeid vorig jaar, 
werd een gedicht voorgelezen dat bredere aandacht verdient. Ook omdat het niet zo gemak-
kelijk is om de betekenis in zijn geheel te vatten bij één keer voorlezen. Het gaat over de 
verschillende manieren waarop wij mensen ons brood verdienen: in de landbouw, in de fa-
briek, op kantoor en op nog veel meer andere manieren. Maar ook over andere vormen van 
contact met de medemens wereldwijd. Een belangrijk onderwerp om te lezen, te herlezen en 
over na te denken.  
 

mailto:karin@viakarin.nl
http://www.sirkelslag.nl/young
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Gedicht 
De ochtendzon verdrijft de nachtkou. 
Het land ademt op en slierten dauw 

omringen de boer en zijn koeien 
die naar de warme melkstal loeien.  Is God hier aanwezig? 

 
Het sissen van de poorten en klikken van de banden 

begeleiden de dozen op hun weg langs de halwanden 
van vulpunt naar pallet, van warm naar koud: 

En nimmer dat dit tempowerk halt of stil houdt. Waart God hier rond? 
 

Beeldschermen flikkeren, mensen voeren data in, 
E-mails, printers en faxen ratelen hun data uit, 
telefoons rinkelen, stemmen murmelen data in, 

glasvezelkabels, telefoonverbindingen spuwen data uit.  Is Gods glorie hier? 
 

Werk van onze handen, brood om te eten 
De kracht van samenwerking: water om te drinken. 

Geknetter van machines, kleren om te dragen. 
Geklepper van zolen, zorg bij ons ziekbed. 

Een lach bij de deurbel: bezoek bij de nieuwe buren. 
Brieven bezoeken over de aardbol politieke gevangenen. 

Redevoeringen en muziek omlijsten een uitvaart.  Ontwaren we hier God? 
Bron: Medemens nr. 4, Uitgave Kerk in Actie    Hub Crijns 

 
 

Nieuws uit de Wereldwinkel 
Tot 14 februari kunt u in de winkel een kleurplaat  
inleveren die u nu kunt ophalen. Er is een wedstrijd 
aan verbonden met leuke prijzen, die op 16/2 worden 
bekendgemaakt. Voor kinderen altijd prijs. 
Als nieuw product hebben we, naast de 100% plant-
aardige was- en schoonmaakmiddelen van Seepje, 
nu ook een heerlijk zachte handzeep: puur natuur en 
in een handig pompflesje. Geen chemicaliën toegevoegd, dus goed voor uw huid én voor het 
milieu! 
We hebben ruimte gemaakt in de levensmiddelenhoek door de broodbelegsoorten op basis 
van chocola uit ons assortiment te halen. De honing blijft in het assortiment, evenals de ana-
nasjam en de marmelade van Eswatini. De laatste twee zijn echter de komende maanden 
niet leverbaar omdat de oogst van vorig jaar alweer op is.  
Goede kwaliteit bewijst zijn succes! Nu maar hopen dat er dit jaar genoeg eerste kwaliteit 
fruit geoogst kan worden in Swasiland om de productie uit te breiden. Gelukkig is er nu nog 
wel voldoende voorraad van de chutneys.  
Op woensdag 6 februari staan we weer in Het Spijk tijdens de koffieochtend. 
Op de koopjesplank vindt u een paar artikelen die niet helemaal ongeschonden uit de de-
cemberstrijd (veel transport voor kerstmarkten en zo) zijn gekomen, natuurlijk voor heel aan-
trekkelijke prijzen.  
Hebt u ons al opgezocht op de nieuwe website en volgt u ons op facebook? Zie hieronder bij 
het adres. U kunt daar altijd de laatste nieuwtjes vinden. Deel het met familie en vrienden. 
 
U bent van harte welkom in Het Spijk op 6 februari en in onze winkel aan de Schoolstraat 
17A tijdens de gewone openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag 
van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon: 518662. Website: www.wereldwinkeleefde.nl, facebook: we-
reld winkel Eefde. 

Wereldwinkel Eefde, voor (h)eerlijke cadeaus.  
 

http://www.wereldwinkeleefde.nl/
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Koffieconcert  
Op 10 februari is er na de dienst weer muziek te horen in de kerk. 
Niet door een onbekende: Evert Jan de Groot komt uit zijn woon-
plaats Utrecht hier naar toe voor een piano recital. Onbekend is hij 
hier zeker niet. Zijn muzikale ontwikkeling begon in Eefde, waar hij 
opgroeide. Na zijn middelbare schoolopleiding werd hij opgeleid op 
de conservatoria in Amsterdam en Utrecht. In deze laatste plaats 
studeerde hij bovendien filosofie. In korte tijd  (hij is 30) bouwde hij 
een brede ervaring op als solo pianist, begeleider van instrumenta-
listen, zangers en koren, repetitor bij operagezelschappen, muzi-
kant in orkesten – niet alleen achter de piano maar ook als hoor-
nist – organist en koordirigent. Hij besteedt de meeste tijd aan zijn 
werk als repetitor van de Nederlandse Reis Opera en de NTR Za-
terdag Matinee, een concertserie van het Concertgebouw in Am-
sterdam.  
En op de 10de dus in Eefde,  

waar hij een programma speelt met de eerste 4 preludes en 
fuga’s uit das Wohltemperierte Klavier, deel 1 van Bach, de 
Etude opus 25 nr. 6 van Chopin en tenslotte een bewerking 
door Liszt van de eerste symfonie van Beethoven.  
Zoals gewoonlijk is er koffie om kwart over elf waarna het 
concert op 10 februari om half twaalf begint. Opnieuw is de 
toegang vrij en wordt er gecollecteerd bij de uitgang 
 
We kijken ook nog even terug: Op 13 januari zong Anja den 
Bakker begeleid door Yvonne Beeftinck. Het tweetal slaagde erin om met bekende en mak-
kelijk in het gehoor liggende songs het publiek veelvuldig tot meezingen aan te zetten. Kort-
om een succes voor een helaas matig bezette zaal.  
En dan tenslotte het volgende concert dat op 10 maart geven wordt door een fluitgroep van 
Harriet van de Berg. Ook zij waren niet eerder te horen in de serie. Meer hierover leest u te 
zijner tijd in het kerkblad en de lokale pers. 
Nog één laatste opmerking: Het oorspronkelijk geplande orgelconcert van Nico Jansen houdt 
u van ons tegoed en kunt u op een later moment horen. 

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
 
Website PKN vernieuwd 
De website van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een grondige metamorfose onder-
gaan. De vormgeving is vernieuwd en aangepast aan alle schermformaten en ook de struc-
tuur van de website is verbeterd. Alle informatie is geconcentreerd rondom thema’s. De ruim 
zestig thema’s zijn ondergebracht onder negen rubrieken:
 

1. Vacatures, arbeidsvoorwaarden en 

permanente educatie, 

2. Organisatie, 

3. Kerk 2025, 

4. Feestdagen, 

 

5. Liturgie en sacramenten, 

6. Gemeentewerk, 

7. Ondersteuning, 

8. Bezinning, 

9. Diaconaat. 

Behalve zoeken per categorie is het ook mogelijk om de thema’s alfabetisch te rangschikken. 
Op de homepage worden onder de zoekbalk de meest relevant onderwerpen getoond. Deze 
onderwerpen worden bepaald aan de hand van het zoekgedrag van bezoekers in combinatie 
met vragen die gesteld worden aan de dienstenorganisatie. Op een rubriekenpagina is alle 
informatie verzameld die betrekking heeft op dat onderwerp.  

ACTIVITEITEN 
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Thema’s die nauw aan elkaar gerelateerd zijn verwijzen naar elkaar. Bij verschillende the-
ma’s zijn bovendien verdiepende verhalen te vinden.  
Hulpmiddelen als de kerkzoeker, preekbeurtenzoeker en trainingen zijn te vinden onder het 
kopje ‘praktisch’. Daar is ook de bibliotheek met duizenden documenten ondergebracht. In 
de agenda zijn activiteiten te vinden die georganiseerd worden door de Protestantse Kerk of 
door gemeenten. 
www.protestantsekerk.nl 
 

 
 

 

Uit de landelijke kerk 
Bron: Kerkblad Ontmoeting  
Ds. De Reuver:  
Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord 
Ds. René de Reuver, scriba van de generale  
synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide 
Nashville-verklaring. Deze verklaring is theologisch 
eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. 
Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in 
gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. 
Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklarin-
gen en statements over en weer, maar komt alleen 
verder als het op een veilige manier gevoerd wordt 
op de plek waar het thuishoort, namelijk in de ge-
meente. Het kan alleen in een open houding waarin 
ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en ge-
hoord te worden.  
In november van het vorig jaar heeft de generale 
synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat 
in de kerk van Jezus Christus ieder mens als 
beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de 
liefde van Christus, van harte welkom is en zich 
thuis mag voelen. 
Bovendien heeft de generale synode, in tegenstel-
ling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken 
dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uit-
spreekt over de seksuele geaardheid  
van haar leden noch over het huwelijk of andere le-
vensverbintenissen.  
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een 
veilig en open gesprek over seksualiteit en gender 
in de gemeenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook onze eigen gemeente heeft zich niet onbetuigd 
gelaten, gezien het volgende onderstaande ingezon-
den stuk in De Gids van 23 januari jl. 

 
 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
 

 
 

Over de LIEFDE 
 
Ongestraft mag de liefde bloeien 
vrijuit zoeken naar de zon 
Liefdes loop verdraagt geen boeien:  
laat haar stromen als een bron! 
 
Laat de liefde maar gebeuren 
als een wonder van het licht, 
als een regenboog vol kleuren 
door de hemel zelf gesticht. 
 
Niemand houdt de liefde tegen 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 
 
God verhoede dat er iemand  
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand. 
Maar aanvaardt haar als geschenk. 
 
Liefde vraagt ons om ontferming 
tegen wie haar als vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen  
vindt in liefde zelf geloof. 
 
Wie voor liefde is geschapen 
Vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen. 
Dat de angsten overwint. 
 
Leg de liefde niet aan banden 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 
 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
Vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron! 
 
                                      Sytse de Vries  

http://www.protestantsekerk.nl/
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Ontmoetingskerk Eefde en de Nashville  
verklaring 
Eefde - Afgelopen weken hebben de media veel aandacht besteed aan de Nashville verkla-
ring. Dit uit de V.S. afkomstige document bevat een verklaring over ‘Bijbelse seksualiteit’ (ci-
taat) en is in ons
land ondertekend door christenen uit de meer orthodoxe kerken in ons land. 
De Protestantse Gemeente Eefde is geschokt door de inhoud van deze verklaring,  
waarin alleen de man-vrouw relatie als de enige Bijbels verantwoorde relatievorm wordt
benoemd die in een huwelijk haar bekroning vindt. 
Voor relatievormen, waarbij mannen en vrouwen hun liefde en trouw beleven met een part-
ner van hetzelfde geslacht is in het document geen ruimte. Op strenge toon wordt deze le-
venswijze afgekeurd. Mannen en vrouwen die vaak na grote worsteling moeten vaststellen 
dat zij ‘in een verkeerd lichaam’ zijn geboren en daarbij in sommige situaties tot ingrijpende 
operatie van hun lichaam overgaan, worden in hun nieuw verworven identiteit veroordeeld. 
De Protestantse Gemeente Eefde neemt krachtig afstand van deze verklaring die volstrekt 
niet strookt met onze visie op seksualiteit en de keuzes die mensen daarin kunnen maken. 
Waar mensen in liefde en trouw hun leven in alle opzichten met een ander willen delen in 
goede en kwade dagen, daar moeten we Gods zegen aanwezig weten. Onze gemeente er-
kent al enige decennia dat levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwe-
lijk van man en vrouw, als een volwaardig verbond van liefde en trouw gelden en ingezegend 
kunnen worden.  
Deze erkenning bedenken we niet uit onszelf.  We verstaan de Bijbel als een boek waarin 
God ons aan elkaar gegeven heeft om in liefde en trouw de ander recht te doen en tot geluk 
te brengen, ook in lichamelijk opzicht ongeacht onze geaardheid. 
We geloven daarmee te gaan in het spoor van Jezus Christus die geen mens uitsluit en die 
niet is gekomen om te (ver)oordelen, maar om alle mensen lief te hebben, zoals ze zijn. 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Eefde,
 ds. Arie Broekhuis
                                                 
Agenda 
 
 

 Maandag 4 februari, Leeskring Inspirerend geloven, we lezen uit het 
boek Geloven op de tast, pag. 180 (par. 5 en de pagina’s 23-32, 
van Anselm Grün en Tomas Halik.  
We komen bijeen bij: Hanny Beernink-Disbergen, Het Erf 5, Almen 
informatie bij ds. Arie Broekhuis. 

 Woensdag 6 februari, 14.00 uur Dienstvoorbereiding zondag  
24 februari met de Gesprekskring ‘Dat wat je raakt’,Goedhartkamer. 

 Donderdag 7 februari, 14.30 uur Verjaardagsfeest, o.l.v. Taakgroep 
pastoraat. Kerkzaal. 

 Dinsdag 12 februari, 10.00 uur Moderamen voor de Kerkenraad van 
25 februari In de Goedhartkamer. 

 Woensdag 13 februari, 10.00 uur Leerhuis, we lezen Amos 8 en 9, 
In de Goedhartkamer, informatie ds. Arie Broekhuis. 

 Maandag 25 februari, 19.30 uur Kerkenraad in de Goedhartkamer.  
 
 
 
 
 
 
 

Colofon     

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag  19 februari 2019  20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.  
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel even  
telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610). 

 Donderdag  21 februari om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink  
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com

