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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD EEFDE TEL. 0575-546349
KERKDIENSTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Koffiedrinken na de dienst: 2e en 4e zondag van de maand.
Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst
Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.00 uur, of eerder.
zie Dienstenrooster

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)
Voorzitter: Mw. T. Aalderink, e-mail: trudyaalderink@zonnet.nl
Elzerdijk 54, 7211 LV Eefde
tel. 514151
KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook, e-mail: rikrook@telfort.nl
Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde
tel. 541509

PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis, e-mail: abroekhuis@hetnet.nl
Hoefijzer 15, 7232 DW Warnsveld
tel. 540006
opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij). Vrije dag: zaterdag

WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN EEFDE-DESSAU

Voorzitter: dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde
tel. 513637

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. Y. Groeneveld, e-mail: ymtegroeneveld@kpnmail.nl
Scheuterdijk 31, 7211 ES Eefde
tel. 470999
Scriba: vacant
e-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde
tel.

WERKGROEP HONGARIJE

Voorzitter: Dhr. J. Strijker, e-mail: StrijkerJ@cs.com
Kokstraat 2, 7211 AP Eefde

tel. 514828

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Dhr. W.H. van Helden e-mail: whvanhelden@online.nl
Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen
tel. 519738

Mw. T. van Helden, e-mail: whvanhelden@online.nl
Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen
tel. 519738
Mw. N. Roeterdink, e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl
Quatre Brasweg 22, 7211 LJ Eefde
tel.540976

KOSTER

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. M.(Margarethe) Massink e-mail: madmassink@kpnmail.nl
Kosterstelefoon:
tel. 06-15432024

Mw. R. van Bosheide, e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl
Teenkweg 14, 7211 EV Eefde
tel. 540296

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

KOFFIECONCERTCOMMISSIE
Mw. B. Dijkerman , email: dijke112@planet.nl
Reeverdijk 6B,7211 LW Eefde

CANTOR-ORGANIST

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer, e-mail: brouwer.ew@gmail.com
Teenkweg 4 7211 EV Eefde
tel: 542430
Secretaris Kerkrentmeesters:e-mail:dolman@kickmail.nl
Mw. M Dolman- te Loo Vullershof 14, 7211 NC Eefde tel: 541318
Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:
Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink:
e-mail: mbocktingPGE@hetnet.nl
Dortherdijk 15, 7215 LC Joppe
tel. 494009
COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Mw. R. Roebers: e-mail: hgroebers@kpnmail.nl
Spoorhof 12, 7211 BH Eefde
tel. 517391
Secretaris: Mw. Y. van Laar, e-mail: yolanvanlaar@gmail.com
Eendrachtstraat 3, 7211 AM Eefde
tel. 842398
Penningmeester: Dhr. J. Bosma, e-mail: j.l.bosma@freeler.nl
Tel.: 0644500157
PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling):
Mw R. van Emst, e-mail: d.vanemst@planet.nl
Schoolstraat 6, 7211 BC Eefde
tel. 516484
Pastoraal ouderling:
Dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde
tel. 513637

Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de
redactie?
kerkvenster.eefde@gmail.com

tel. 541012

COLLECTEMUNTEN + POSTZEGELS EN KAARTEN
Dhr. P. v. Meggelen, Zutphenseweg 252, 7211 EX Eefde tel. 510812
KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale, e-mail: g.kale@versatel.nl
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde

tel. 511819

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol, e-mail: hommekrol@kpnmail.nl
Scheuterdijk 37, 7211 ES Eefde
tel. 540609
kerkvenster.eefde@gmail.com
Redactie: Mw. H. v.d. Burg,
Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde
tel. 511610
Eindredactie Mw. J. Zoerink
tel. 511989
Dupliceren: Fam. Wijkstra, Yserenstraat 57, 7211 BV tel. 540220
Bezorging: Dhr. H. Hagelstein
tel. 540208
Bezorging: digitaal: Dhr. W. Wim Bieleman
kerkvensterdigitaal@gmail.com
KERKVENSTER

KERKBRIEF

SAMENSTELLING: Dhr. W. Volkers, e-mail: w.volkers4@kickmail.nl
Nachtegaalstraat 1B, 7211 GM Eefde, tel. 512610

WEBSITE ONTMOETINGSKERK:
beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Jan Willem Aalderink,

tel. 548830

REKENINGNUMMERS
Ver. Protestantse Gemeente Eefde
ING
NL25 INGB 0003 1649 71 Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage
Protestantse Gemeente Eefde
Rabobank
NL12 RABO 0301 4160 87 Collectemunten
Protestantse Gemeente Eefde
Rabobank
NL02 RABO 0322 3025 01 t.g.v.: altijd doel/reden vermelden:
bloemen voor gemeenteleden, bloemen voor de eredienst, Werkgroep Eefde-Dessau, Werkgroep Hongarije
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde Rabobank
NL79 RABO 0322 3006 30
Concertcomm. Protestantse Gem. Eefde Rabobank
NL21 RABO 0386 7181 13
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KERKVENSTER, JULI 2015
Liturgie en ruimte
Onlangs was de gemeenteavond gewijd
aan de inrichting van onze kerkzaal.
U leest er meer over in dit kerkblad. Hier
wil ik wat beschouwen over liturgie en
ruimte. In de protestantse kerk is de kerk
geen gewijde ruimte. In de RK traditie ligt
dat anders. Denk aan de commotie die
een poosje geleden in Utrecht speelde.
Er is toen in de St. Willibrorduskerk een
theaterproject opgevoerd wat er toe
leidde dat de bisschop deze kerk niet
langer geschikt achtte om er de
eredienst te vieren. Die kerk is op 15 mei
jl. officieel ontwijd.
Hoewel protestanten niet in termen van
gewijd spreken over hun kerkgebouw,
Is er wel het besef dat niet “alles maar
moet kunnen” in een kerkgebouw.
Herinrichting. In de ruimte van de kerk
wordt op gezette tijden - in elk geval op
zondag volgens de kerkorde - tijd
genomen om het verhaal te horen van
God die wonen wil bij ons. Dat is nooit
vanzelfsprekend. Vandaar de gebeden
bij de aanvang op de drempel en het
gebed van de zondag, waarin om die
komst van God in zijn woord gevraagd
wordt. Soms kan de Eeuwige niet bij ons
binnenkomen, omdat we zelf
ontoegankelijk zijn, ook dat is een notie
die we al in de bijbel zelf tegenkomen.
Diverse liederen wijzen naar de ruimte
waarin we samenkomen:
‘Zomaar een dak boven wat hoofden’,
(Huub Oosterhuis - lied 276)
En: ‘Maar niet met steen/ en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
‘t Zal om ons zelve gaan’ (Jan Wit - lied
971:2)
Als we vieren doen we dat in een min of
meer afgeschermde ruimte. In een
feestzaal, of in huis, in een partytent, of
in een tuin met toch een beetje een
omheining, zoals ik eens meemaakte bij
de zegening van gehuwden. Ook bij de
Openlucht Havekedienst zitten we toch
min of meer omsloten door hagen.

‘Zomaar een dak boven wat hoofden’,
zeker, maar wel met een dak erboven.
Waarom bouwen we huizen?
In het bouwen van behuizingen ordenen
we de wereld en maken we voor onszelf
een plaats en onderscheiden we een
binnen- en buitenwereld. En ja, we
willen droog en beschut zitten.
In het boek Koningen lezen we van de
tempel die gebouwd gaat worden.
Het boek bevat een uitvoerig
bouwkundig rapport met maten en
materiaal.
Van wolk waarin de Eeuwige met zijn
volk meetrekt gaat het naar tempel, als
plaats waar God wil wonen onder de
mensen.
‘Zou God werkelijk op aarde kunnen
wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u
niet bevatten, laat staan dit huis dat ik
voor u gebouwd heb. ‘ aldus Salomo
(I Koningen 8:27).
De inrichting van een kerk doet er toe.
We kunnen in onze inrichting zoeken
naar alles wat dienstbaar kan zijn aan
dat komen van God onder ons. Dat
vraagt om zorgvuldigheid voor het
woord, de muziek, stilte, symbolen, in
bloemen, in de schikking van de stoelen,
in verwijdering van overbodige en
storende ballast. Tot slot: Paulus die de
gemeente tekent als de plaats waar
mensen vanuit zeer verschillende
achtergrond samenkomen (jood en
heiden). Hij gebruik in Efeze 2: 19-22 het
beeld van het gebouw en springt opeens
over op het beeld van een gewas dat
groeit (vs.21):
19. Zo bent u dus geen vreemdelingen
of gasten meer, maar burgers, net als de
heiligen, en huisgenoten van God, 20
gebouwd op het fundament van de
apostelen en profeten, met Christus
Jezus als de hoeksteen. 21 Vanuit hem
groeit het hele gebouw, steen voor
steen, uit tot een tempel die gewijd is
aan hem, de Heer 22 in wie u ook
samen opgebouwd wordt tot een plaats
waar God woont door zijn Geest.
Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

JULI 2015

28 juni 2015
10.00 uur
ds. D. van Doorn,
Almen

5 juli 2015
10.00 uur
ds. W. Stolte uit
Warnsveld

12 juli 2015
10.00 uur

kleur

Groen

Groen

Groen

diaconale
collecte

Aardbeving Nepal

Europa Kinderhulp

Stichting Bondgenoot

2e collecte

Kerkinterieur

Jeugdwerk
Protestantse Kerk

Oikocredit

auto
ophaaldienst

Jan Bosma tel.
0644500157

A. Aalderink
Tel. 514151

H.J. Zoerink
Tel. 511989 /
0653143179

datum en tijd

19 juli 2015
10.00 uur

26 juli 2015
10.00 uur

voorganger

ds. D.C. Firet,
Alkmaar

ds. A. Broekhuis

kleur

Groen

Groen

diaconale
collecte

Diaconaal Quotum

Stichting Letland

2e collecte

Themadiensten

Kerkelijk Quotum

auto
ophaaldienst

G. Kale
Tel.511819

J. Strijker
Tel.514828

datum en tijd
voorganger

ds. A. Broekhuis

bijzonderheden

bijzonderheden

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

Dienst in Het Spijk
maandag, 6 juli
pastor R. Rijk, Sutfene
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.

4

Diensten in De Borkel
zaterdag 11 juli
zaterdag 25 juli

ds. G.W. v.d. Brug
mevrouw. R. Roebers

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauzedienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
donderdag 02 juli
ds. mevrouw A.J. de Hoop
donderdag 09 juli
Rob de Boer
donderdag 16 juli
ds. S.A. Meijer
donderdag 23 juli
ds. G.W. v.d. Brug
donderdag 30juli
ds. W. Stolte

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 juli 2015
Gesprek van de zondag: Kennismaking met de nieuwe pastoor, Harry Scheve, van
de RK Parochie HH Twaalf Apostelen.
De kerkdienst komt van de Lutherse gemeente. Ds Wiersma van Hengelo (O.)
Zondag 12 juli 2015
Gesprek van de zondag: Met Coos Blokhuis over zijn fietstocht naar Wittenberg
m.b.t. Maarten Luther.
De kerkdienst komt van de Sint Walburgiskerk. Ds Ronald Heins.
Zondag 19 juli 2015
Wordt verzorgd door de Christelijk Geref. Kerk / Geref. Kerk Vrijgemaakt
Zondag 26 juli 2015
Gesprek van de zondag: Met Coos Blokhuis over zijn fietstocht naar de Oostzee
m.b.t. de Hanze.
De kerkdienst komt van de RK Parochie Steenderen.

Leesrooster
wo. 01 juli
do. 02 juli
vr. 03 juli
za. 04 juli
zo. 05 juli
ma. 06 juli
di. 07 juli
wo. 08 juli
do. 09 juli
vr. 10 juli
za. 11 juli
zo. 12 juli
ma. 13 juli
di. 14 juli
wo. 15 juli
do. 16 juli

2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15
2 Korintiërs 11:16-33
2 Korintiërs 12:1-13
2 Korintiërs 12:14-21
2 Korintiërs 13:1-13
Ezechiël 1:1-14
Ezechiël 1:15-28a
Ezechiël 1:28b–3:3
Ezechiël 3:4-15
Ezechiël 3:16-21
Ezechiël 3:22-27
Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44

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

Marcus 6:45-56
Handelingen 21:15-26
Handelingen 21:27-36
Handelingen 21:37–22:11
Handelingen 22:12-29
Handelingen 22:30–23:11
Handelingen 23:12-22
Handelingen 23:23-35
Jesaja 63:1-6
Jesaja 63:7-14
Jesaja 63:15-64:2
Jesaja 64:3-11
Jesaja 65:1-7
Jesaja 65:8-16
Jesaja 65:17-25
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DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
We vervolgen de lezingen uit het evangelie van Marcus.
Zo lezen we op zondag 12 juli, Marcus 6:6b-13, waarin Jezus zijn leerlingen uitzendt.
Ze moeten vooral niet teveel meenemen, geen overbodige (geestelijke? ) ballast. En
de vaart moet erin blijven, er is kennelijk haast geboden met het goede nieuws en
velen verdienen het bereikt te worden. Voor mij een bijzondere tekst, want ooit in juli
1979 ging ik voor het eerst voor in een kerkdienst in de Zaandijk en stond deze tekst
op het rooster. Beetje thuiskomen dus.
Zondag 26 juli is een themadienst gewijd aan de Geest. Dit thema is door een
gemeentelid aangedragen na mijn oproep aan u om een thema, tekst aan te reiken,
waarover ik zou kunnen (s)preken.
ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
zondag 12 juli
Joke Hogenkamp, Klaske Santema en Lyda te Linde
zondag 26 juli:
Gretha Bargeman, Tine Ebbekink en Toos Nijenhuis
Bovenstaande personen worden om 9.15 uur in de kerk verwacht om e.e.a. klaar te
zetten. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Greet Tollenaar, tel. 540861
MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
- Op de Lunette (afd. De Flank) verblijft: J. Veltkamp, Zutphenseweg(Het Spijk)
Thuis
- Ontslagen uit het Gelre-ziekenhuis Apeldoorn: M.J. Ornée, Almenseweg
Overleden
Op woensdag 3 juni overleed in de leeftijd van 71 jaar Johannes Antonius de Lange,
Kerklaan 11A.
Een grote schrik overviel de familie vanwege dit zo plotselinge overlijden.
Johannes was zijn naam in huiselijke kring en in zijn familie en vriendenkring; voor
velen in ons dorp ging hij door het leven met de naam “Toon”
Een zo abrupt eind waarbij van afscheid geen sprake was slaat een gat in de ziel van
wie zijn naasten waren.
Jennie en de kinderen en partner en kleinkinderen hebben in de dienst van
gedachtenis op 9 juni stem gegeven aan verslagenheid en dankbaarheid.
Johannes was een man die beschikte over enorme energie en daadkracht,
optimisme en een talent om oplossingen te bedenken en ze ook uit te voeren.
Zo was hij in zijn gezin voor zijn kinderen en later hun partners en zijn kleinkinderen.
In zijn werk bij Rexwinkel een man op wie anderen konden bouwen, en in de
weekeinden een familieman die zijn kinderen volgde en belangstelling had voor
hobby’s.
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Een man ook van en voor het dorp wat bleek uit de volle Ontmoetingskerk, want hij
was te vinden bij de voetbal- en Oranjevereniging, Concordia, de Bargeweide, waar
hij de laatste jaren zich zo verdienstelijk maakte als conciërge en talloze klussen
opknapte, en..ik zal vast onvolledig zijn. Kortom, een man op wie altijd een beroep
gedaan kon worden.
Ook mag hier gememoreerd worden dat Johannes in een van de voorlopers van
onze gemeente, de Gereformeerde Kerk, het ambt van diaken vervulde, contacten
onderhield met de partnergemeente Ajka – Tósok in Hongarije en meewerkte aan
vernieuwing van het liturgisch centrum.
Mij blijven zelf zijn vriendelijkheid en opgewektheid bij.
In de dienst lazen we Psalm 8 over de grootsheid en de broosheid van de mens en
Fil. 4, waarin Paulus de hoorder oproept God te vragen, te bidden vanuit ook de
diepten en dankbaar te zijn en de vreugde te bewaren.
Moge de liefde van Johannes hen dragen die hem zo zullen missen, en dat de vrede
Gods waar Paulus in diezelfde brief van gewaagt hun deel zijn in verbondenheid met
elkaar en met wie om hen zijn.
De familie laat me weten dankbaar te zijn dat de dienst van gedenken in de
Ontmoetingskerk kon plaatsvinden en dat wil ik graag met u delen.
Correspondentieadres:
J. de Lange-Veurink, Kerklaan 11A, 7211 BJ Eefde
ds. A. Broekhuis
Op woensdag 10 juni is op de leeftijd van 52 jaar overleden Rita Bargeman,
wonende aan de Boedelhofweg 56. Rita was getrouwd met Rolf de Jong, moeder
van Linde en Elske en dochter van Gretha Bargeman.
Hun dochters, beide geadopteerd uit China, waren voor haar en Rolf een grote bron
van vreugde.
Als geboren Eefdese (26 april 1963) in het gezin van Hans en Gretha Bargeman aan
de Luunhorststraat doorliep zij de lagere school op de Bargerweide.
In 1984 werd Rita kleuterleidster op de toenmalige Brummelhoek in Brummen. Bij de
vorming van het basisonderwijs ging de Brummelhoek samen met de
Wilhelminaschool, waarbij zij 25 jaar als onderwijzeres in Brummen heeft gewerkt.
Sinds 2005 werkte zij in deeltijd op de Bargerweide, waar zij kinderen die extra zorg
nodig hebben begeleidde.
In 1993 werd zij ernstig ziek door Non-Hodgkin, waarna een periode volgde van
chemotherapie en stamcel transplantatie. Hoewel opgegeven door de medische
wereld slaagde zij er toch in om in leven te blijven. In 2010 openbaarde zich het
beginstadium van borstkanker, waarna het langzaam steeds slechter met haar ging.
Door de vele bestralingen hadden haar longen teveel geleden, waardoor zij te maken
kreeg met onmenselijke benauwdheid. In het VUmc te Amsterdam is zij op 13 mei
geopereerd, teneinde haar een betere kwaliteit van leven te kunnen geven. Omdat
haar longen te slecht waren geworden is dit mislukt.
Rita was erg muzikaal. Op 10-jarige leeftijd ging zij bij de Harmonie, waar zij klarinet
speelde. Een vreugde voor haar was, dat Linde en Elske haar in muzikaliteit volgden
en een instrument gingen bespelen. Befaamd was zij in haar humor en nuchterheid.
Ze kon enorm genieten van de kleine dingen in het leven, vooral als het kinderen
betrof. Ondanks dat haar wereld door de beperkingen steeds kleiner werd slaagde zij
erin haar pijn en verdriet voor anderen te verbergen.
In het ziekenhuis is zij gestorven; haar lucht was op….
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Op 17 juni hebben wij Rita herdacht in SCC ’t Trefpunt te Gorssel en begraven op de
gemeentelijke begraafplaats. De overwelvende belangstelling van familie, vrienden
en kennissen vanuit ondermeer het volleybal, de harmonie, de scholen en de
adoptiekring was hartverwarmend. Ontroerend waren de optredens van Linde achter
de piano en groep 8 van Elske.
De Harmonie eerde Rita door te spelen zowel in ’t Trefpunt als op de begraafplaats.
Rolf, Linde, Elske en moeder Gretha, de liefde van Rita voor jullie is sterker dan de
dood.
Ko van Raamsdonk, pastoraal ouderling
Op vrijdag 12 juni is in Zwolle in de leeftijd van 86 jaar overleden: Coby (Jacoba
Margje) van der Vee-Kuiper, De Blaak. Ze verbleef al enige weken in het Isala
ziekenhuis in afwachting van een mogelijke hartoperatie, waarbij keer op keer bleek
dat zij te zwak was om deze te kunnen ondergaan. Het was voor en haar gezin een
tijd van wachten, onderzoek, hoop en tegenvallers, nu is er de rust waar zij vrede
mee kon hebben.
In grote dankbaarheid kijken haar drie zonen, hun partners en kleinkinderen terug op
het leven met haar. Ze was zo zorgzaam, gastvrij, energiek en ondernemend met
groot en klein. Ze was in diverse verenigingen actief, en genoot van onder de
mensen zijn. Daarnaast hield zij erg van haar tuin en kon daarin ook haar energie en
plannen kwijt.
Als gemeente zullen we haar missen. Als we als ambtsdragers op het punt stonden
vanuit de hal de kerkzaal in te gaan, kwam Coby in ons kielzog mee. Ze was er,
zondag aan zondag , en die trouw doet zo goed en verdiept de onderlinge
verbondenheid.
Coby heeft veel kerkenwerk verricht: redactie kerkblad, typewerk(zo ging dat in de
vorige eeuw), de bezorging van Kerkvenster tot op het laatst, ze verrichtte pastoraal
werk als bezoeker. Haar man Wietze van der Vee, overleden in 2004, was niet
kerkelijk betrokken, zoals we dat dan wat onbeholpen omschrijven. Wat bijzonder dat
zij zo elkaar als echtpaar de ruimte gaven hun eigen weg te gaan. Hoewel, ik schrijf
niet kerkelijk betrokken? Wietze van der Vee maakt wel voor mij ooit een videoopname van een kerkdienst en dat is echt een flinke klus met alle nawerk.
Een bezoek aan Coby was nooit saai. Het ging ergens over. Ze vertelde over het
verlies van hun eerste kind Marja en de bijstand van de kerk, ds. Thalens in
Warnsveld, ze leefde intens mee met haar zonen en kleinkinderen. Ze had ook voor
mij een luisterend oor, wederkerigheid in het pastoraat, prachtig.
In de dienst van gedachtenis op 18 juni in onze kerk lazen we de lezingen die zij bij
haar laatste kerkdienst in het Isala heeft gehoord: Exodus 3 en Johannes 3:16 en
ook 14:1-17, waarin de Eeuwige of de Heer zichzelf kenbaar maakt om er te zijn voor
geslagen mensen, de mens in nood. En in het evangelie horen we Jezus die van
Godswege zegt dat God niet wil dat een mens ten onder gaat, zijn ziel verliest, maar
eeuwig leven mag ontvangen. Leven en weten dat een mens niet valt dan in Gods
hand. De begrafenis vond plaats te Warnsveld.
Ds. A.B.
Correspondentieadres:
Fam. P. en D. van der Vee- Hamberg
Sonnenbergstraat 28
7203 DX Zutphen
ds. Arie Broekhuis
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Komen en gaan – mutaties t/m 5 juni 2015
Vertrokken:
 Dortherdijk 55 7211 LR: de heer J. Wolters, naar Vorden
 Yserenstraat 9 7211 BV: de heer J.W. Boerstoel, naar Coehoornsingel 3 7201
AA Zutphen.
Overleden:
 Op 31 mei 2015: de heer W. Veldkamp, Hungerinkpad 3 7211 AH.
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

Deze maand geen verslag van de raadsvergadering. Deze is vooral besteed aan de
presentatie van de commissie Herinrichting Kerkzaal (HIK) en de voorbereiding van
de gemeenteavond. Over beide hieronder een uitgebreid verslag.
Eerst de brief van de HIK waarin zij verslag doen aan de Kerkenraad.
Aan de Kerkenraad van de Ontmoetingskerk te Eefde
Eefde, 8 juni 2015.
Geachte leden van de Kerkenraad,
Op 3-12-2014 hebt u een opdracht geformuleerd voor de Commissie Herinrichting
Kerkzaal. Uw opdracht heeft u ondergebracht in een vijftal aandachtspunten.
Per aandachtspunt formuleren wij hieronder onze adviezen. Via een
powerpointdemonstratie lichten wij onze voorstellen gaarne toe op 9 en 11 juni.
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1. Indeling kerkzaal.
Hierbij vroeg u een advies over aantal en soort stoelen. In samenhang met een
andere indeling van het liturgisch centrum en met uw wens om de voorganger bij de
dienst van het Woord dichtbij de kerkgangers te plaatsen, adviseren wij:
Stoelen die zowel in de rechte lijn- als in cirkelopstelling aan elkaar te schakelen zijn.
Een stoel met chroomkleurige metalen poten en kunststof zitting en leuning heeft
onze voorkeur. Deze stoelen zijn om en om zonder en met armleuning. Onze
voorkeur voor dit soort stoelen boven houten stoelen is gebaseerd op door u
genoemde eisen van zitgemak, stapelbaarheid, en een open, niet te massief ogende
constructie. Ook is er aan een opbergruimte voor liedboek etc. gedacht. We
adviseren in de overige ruimten van de kerk dezelfde stoelen te plaatsen als in de
kerkzaal.
We gaan ervan uit dat een aantal van 250 stuks voldoende is voor het normale
wekelijkse gebruik. Bij verhuur van de kerkzaal voor grotere groepen zouden extra
opklapbare stoelen gehuurd dienen te worden.
Hoewel u dat niet genoemd hebt, nemen wij toch de vrijheid om te adviseren bij deze
stoelen drie tafels met kantelbaar bovenblad en een drietal statafels met kantelbaar
bovenblad aan te schaffen voor het koffiedrinken. Deze tafels dienen van hetzelfde
materiaal te zijn als de onlangs aangeschafte tafels in de hal en in de Goedhartkamer.
We adviseren u om de definitieve keuze van de stoelen te laten verlopen via het
plaatsen van meerdere soorten proefexemplaren in de kerk. Bij de definitieve keuze
tussen die soorten stoelen stellen wij voor om ook kerkgangers te betrekken.
2. Liturgisch centrum.
Wij ondersteunen uw visie dat de preekstoel gaat verdwijnen. Wij ondersteunen uw
idee om daarvoor in de plaats een verplaatsbare katheder met beperkte verhoging
aan te schaffen. Wij vinden het een mooi idee dat in deze katheder onderdelen van
de voormalige preekstoel verwerkt zijn.
Ook wij vinden dat het liturgisch centrum moet blijven bestaan. Om dat centrum als
podium aantrekkelijker te maken bij verhuur adviseren wij om de twee eerste
"treden" een gelijke breedte van plm. 90 centimeter te geven.
De voorrand van de eerste trede komt dan iets verder de kerk in, maar het
gebruiksgemak en de gebruiksveiligheid worden beduidend groter. Wij ondersteunen
het voorstel van de heer Bijenhof om de treden en de vloer van het liturgisch
centrum met vloerbedekking te bekleden. Ook het podium waarop het orgel staat
wordt op die manier bekleed.
De huidige liturgische tafel kan blijven. Op die tafel adviseren we een lezenaar die
gelijk is aan de lezenaar op het katheder. Verder adviseren we een nieuwe
paaskaarshouder en bloementafel voor het liturgisch centrum.
Om het kruis aan het zicht te kunnen onttrekken adviseren wij een oprolbaar scherm
te gebruiken, zoals voorgesteld door de heer Bijenhof. Als het scherm niet gebruikt
wordt, verdwijnt het geheel in de voorzetwand, zoals op zijn tekeningen te zien is.
Het doopvont wordt op een verrijdbaar frame geplaatst en is dan flexibel plaatsbaar
bijvoorbeeld in de omgeving van het de "Geloof, hoop en liefde"- ornamenten.
3. Inrichting kerkzaal.
Om de ruimte voor en de toegankelijkheid van de tafels bij het koffiedrinken te
vergroten en het geheel minder rommelig te maken, adviseren wij de stoelen niet
langer in drie blokken op te stellen, maar in twee blokken met een pad in het midden,
waar de katheder komt te staan. De stoelen kunnen dan in halve cirkelvorm komen
te staan zoals op de tekeningen te zien is. Er blijft dan meer ruimte over bij het
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oostelijke zijraam. Op de tekeningen is te zien hoe we een rustiger beeld krijgen aan
de oostzijde, terwijl er voldoende voorzieningen te creëren zijn voor het koffiedrinken.
De opslag van stoelen en andere materialen wordt mogelijk gemaakt tegen de
zuidelijke wand onder het wandkleed met de Arke Noachs. Verrijdbare panelen
maken het gebruik van de ruimte tussen de beide 1 meter diepe naar binnen
stekende muren geschikt voor dit doel. Tegen de westelijke muur links van de
hoofdingang worden op dezelfde manier extra garderobemogelijkheden gecreëerd.
Het voorbedenboek adviseren wij tegen de zuidmuur van de kerk naast de
toegangsdeuren vanuit de hal te plaatsen boven op het audiomeubel.
4. Akoestiek en geluid
Naar wij vernemen zijn er geen klachten over de akoestiek, wel over de
geluidsversterking. Wij adviseren u een professioneel bedrijf in te schakelen dat
goed ingevoerd is in deze materie. Het gebruik van headsets dient daarbij zeker
overwogen te worden.
5. Stiltecentrum
Het creëren van een stiltecentrum, anders dan de huidige ruimte in de hal bij de
hoofdingang heeft naar ons idee geen prioriteit. We zouden in de hierboven
genoemde hal een gastenboek kunnen neerleggen om zodoende te kunnen
vaststellen hoe er gebruikt gemaakt wordt van deze ruimte.
Namens de commissie Herinrichting Kerkzaal,
Piet Tollenaar, secretaris
Ben Wagenvoort, voorzitter
Verslag van de gemeente-avond van de PKN-gemeente Eefde
gehouden op 11 juni 2015 in de Ontmoetingskerk.
Ter inleiding leest ds. Arie Broekhuis uit het boek ‘Hervormde kerkgebouwen na
1945’ een deel van de tekst over de Ontmoetingskerk en een deel uit Efeze 2.
De opdracht aan de commissie Herinrichting Kerkzaal (HIK) was: de kerk voor te
bereiden op minder mensen tijdens de eredienst en gebruik door derden. Tijdens
een gemeenteavond op 13 november 2014 had de gemeente zich uitgesproken over
randvoorwaarden voor deze herinrichting. Op 9 juni jl. ging de Kerkenraad akkoord
met het door de commissie opgestelde voorstel. Deze gemeenteavond is bedoeld
om het plan aan de gemeente voor te leggen en zo nodig te verduidelijken.
Namens de HIK-commissie presenteert Ben Wagenvoort het voorstel voor de
veranderingen van het kerkinterieur, zoals verwoord in de brief hieronder.
De vergadering begroet de voorgestelde veranderingen positief.
De volgende zaken komen ter sprake.
- Goed geluid, met gebruik van headsets, is heel belangrijk. Aan weerszijden van
het podium zouden luidsprekers nuttig zijn. De huidige luidsprekers achter het
koor voldoen niet.
- De kosten, ongeveer de helft voor 250 lichte stapelbare stoelen en de andere
helft voor de verandering van het interieur, zijn verantwoord. Een legaat en
rommelmarktopbrengsten spelen een rol. Herstellen van de huidige stoelen zou
anders nodig zijn. Nieuwe houten stoelen zijn duurder, zwaarder en minder goed
stapelbaar.
- De commissie adviseert confectiestoelen van kunststof met stoffen bekleding en
een metalen frame. Ongeveer een derde heeft armleuningen. Verschillende
stoelen zullen op zicht en op proef in de kerk komen te staan om uit te kiezen.
Met een levertijd van enkele maanden moet daarmee snel worden begonnen.
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Afstemming van kleuren in het interieur vraagt aandacht. De kleuren vóór in de
kerk moeten het eerst worden gekozen.
Het kruis kan overdekt worden door een projectiescherm van 4 x 4 m. Het is niet
de bedoeling dat dit op zondag vaak gebeurt. Er komen vooralsnog geen andere
projectievoorzieningen dan de huidige.
Dominee en koordirigent hebben een passende verhoging nodig. De dominee
moet zichtbaar zijn voor de gemeenteleden.
De opstelling van (koffie) tafels achter/opzij in de kerk is flexibel.
Trolleykasten achter in de kerk hebben meer gebruiksmogelijkheden dan
schuifwanden.
Het podium is misschien niet groot genoeg om Concordia voltallig te laten
repeteren. Overleg met de vereniging over mobiele aanpassingen is wellicht
wenselijk omdat ze gebruiker zijn.

De verwachting is dat de interieurvernieuwing met Kerst 2015 zal zijn gerealiseerd.
De HIK-commissie heeft zich bereid verklaard zijn werk voort te zetten als
begeleidingscommissie van het project.
De voorzitter bedankt de HIK- commissie voor hun succesvolle werk, de Kerkenraad
biedt de leden een Wereldwinkelpakket aan.
We sluiten de gemeenteavond af met het zingen van lied 263.
Ymte Groeneveld
Met dank aan Jan Bosma
De activiteiten van de taakgroepen in het afgelopen seizoen
In de zomer van 2014 nam onze gemeente een nieuw Beleidsplan in gebruik. We
spraken af dat we jaarlijks vaststellen welke onderdelen van de plannen zijn
uitgevoerd. De gemeenteavond biedt daarvoor een goede gelegenheid, maar op 11
juni hebben we de hele avond gebruikt voor de vernieuwing van de Kerkzaal van de
Ontmoetingskerk.
Hieronder vindt u de belangrijkste activiteiten van de Kerkenraad, de Colleges en de
Taakgroepen in het afgelopen jaar 2014/2015. Bij veel activiteiten werkten de leden
van de verschillende taakgroepen samen.
Kerkenraad
De herinrichting van de kerk is in gang gezet en de plannen zijn klaar.
De inspiratiedag van Kerkenraad en lectoren was geslaagd
Kerkenraadsverslagen in Kerkvenster geven aan wat de Kerkenraad doet
Gebruik van DAgenda loopt goed
In april voerde de kleine Kerkenraad een kennismakingsgesprek met de
buurgemeente Gorssel/Epse
College van Kerkrentmeesters
Een nieuwe koster is benoemd, Margarethe Massink
Het Traverse project rond de kerk is begeleid
De website is vernieuwd
De administratie rond Actie Kerkbalans is uitbesteed
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College van Diakenen
Project Schoenendoos is uitgevoerd
Er is contact met Maatjesproject Lochem
Er zijn contacten gelegd met het Asielzoekerscentrum Zutphen in oprichting
Bij collectes wordt vaker toelichting gegeven
Zomermaaltijden juni/juli/augustus (samen met Pastoraat)
Beëindiging van de signaleringstelefoon
Taakgroep Pastoraat
Talenten en behoeften van gemeenteleden zijn geinventariseerd:
‘Maatjesproject” is gestart
Nieuwe vormen van pastoraat ontwikkeld(dichter bij de basis, buurten met
contactpersoon, wederkerigheid en open kerk zijn, verjaardagsfeest voor 75 plussers)
Legerpredikant ds. Thijs Oosterhuis (3 mei 2015)
Organiseerde mee aan themadienst
Bijeenkomsten bezoekers; thema’s
. Gebruik van het liedboek in het pastoraat (3 september 2014)
. Dag van de mantelzorg (12 november 2014)
. Nieuwe wegen in het pastoraat (15 april 2015)
Zomermaaltijden gepland voor juni/juli/augustus (samen met Diaconie)
Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Plannen voor een kerktuin gemaakt
Groene kerk bijeenkomst bezocht
Tentoonstellingen georganiseerd
Excursies gemaakt
Filmmiddagen georganiseerd
Taakgroep Kerk en Samenleving
Kerkdiensten voorbereid
Kerstmarkt gerealiseerd
Paasontbijt geserveerd
Werkgroep Dessau
Weekend georganiseerd met gasten uit Dessau
Interactieve kerkdienst met Dessau samen.

Diaconie
Collecte opbrengsten
24-mei
€ 226.17 Stichting Doingoood foudation Mombassa
31-mei
€ 127.40 Kerk in Aktie - Werelddiaconaat
Collectedoelen
5 juli
Europa Kinderhulp
Helaas is ‘het beste’ verre van de realiteit voor bijna 400.000 kinderen in ons land.
Dingen die voor andere kinderen ‘gewoon’ zijn, zijn voor hen vaak niet weggelegd. Je
verjaardag of een schoolreisje overslaan omdat er geen geld voor is. Nooit eens een
dagje uit kunnen, laat staan op vakantie. Geen gezellige kamer maar een matras op
de grond. Het komt vaker voor dan u denkt.
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Vandaag collecteren we voor deze kinderen, een collecte die van harte door de
Diaconie wordt aanbevolen.
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer:
NL78 RABO 0147 4006 27 t.n.v. Europa Kinderhulp
12 juli
Stichting Bondgenoot
Veel mensen staan aan de zijlijn van de maatschappij. Zij zijn vastgelopen in hun
leven, vereenzaamd of op zoek naar een plek om thuis te komen bij zichzelf. In de
jaren tachtig besloot een pastor met een groep vrienden iets voor hen te betekenen.
Vanuit de hervormde deelgemeente in Barneveld werden zelfhulpgroepen opgezet
waarbij veel mensen werden geholpen. De pastor nam daarna het initiatief met een
aantal gezinnen de handen ineen te slaan.
‘Wij gaan niet bij elkaar, maar naast elkaar wonen, zoals mensen in moeilijke tijden
naast elkaar staan.’ Mensen die de warmte en glans verloren hebben in hun leven
kunnen daardoor weer op verhaal komen.
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL02 INGB 0655 1344 92
t.n.v. Stichting De Bondgenoot, te Barneveld.
19 juli
Diaconaal Quotum
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk,
zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene
(het diaconale deel). Bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal
werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en
juridische zaken.
U kunt ook zelf een donatie overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v.
Diaconie PGE o.v.v. Diaconaal Quotum.
26 juli
Stichting Letland
In de gemeente Lochem zijn diverse fondsen actief op het gebied van sociaalmaatschappelijke dienstverlening. Eén van die fondsen is de Stichting Hulp Letland,
die hulp verleent aan mensen die dat nodig hebben in Saldus (Letland) en omgeving.
De stichting doet een beroep op Gorsselnaren om haar werk te steunen.
Tijdens een reis door de Baltische staten werd de familie Mandersloot uit Gorssel
geconfronteerd met de slechte levensomstandigheden van een groot deel van de
bevolking. De behoefte ontstond hulp te bieden aan de allerarmsten (ouderen,
werklozen, arme en gebroken gezinnen), in de vorm van ondersteuning met de
eerste levensbehoeften. Dit gebeurde met hulp van de diaconie van de EvangelischLutherse Martin Lutherkerk in Saldus (Letland). De hulp startte in september 1998 en
in 1999 werd de Stichting Hulp Letland opgericht.
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL52 INGB 0004 2930 80
t.n.v. Stichting Letland

Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
5 juli
Jeugdwerk Protestantse Kerk: JOP
Zomer: Kerk van kinderen
JOP stimuleert: ‘De Kliederkerk’, speciale vieringen waarin kinderen helemaal
meedoen. Een manier waardoor ook ouders van buiten de kerk weer opnieuw
betrokken raken.
Martine Versteeg begon ermee in Amstelveen. Andere gemeenten hebben het ook
opgepakt en experimenteren met een Kliederkerk. JOP ondersteunt en inspireert
hen hierbij. Vindt u het ook belangrijk dat kinderen kunnen uitkijken naar de
kerkdienst?
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12 juli
19 juli
26 juli

Oikocredit
Thema-diensten
Kerkelijk Quotum
INTERVIEW

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

Hessel en Lydie Wijkstra traden opnieuw in.
“Kortom, ik geloof en daar ben ik
blij om.”
Hessel en Lydie Wijkstra, 82 en 76 jaar,
bewegen zich al een tijdje tegen de keer in.
Ze zitten vrijwel elke zondag in de kerk,
terwijl ze er heel vroeger nauwelijks
kwamen.

Hessel en Lydie Wijkstra op het balkon
van hun flat bij de Eefdese sluis

Hebben we hier met een wonderbaarlijke
bekering te maken? Nee, dat wonder mogen
we van hen gevoeglijk weglaten, hun
herintreding is eerder toe te schrijven aan
geestelijke groei. Als geboren Apeldoorner

werd Hessel weliswaar met God, Nederland
en Oranje grootgebracht, maar niet te
midden van een schare strenggelovigen.
“Mijn vader deed nergens aan en mijn
moeder af en toe.’’
Lydie daarentegen liep van huis uit
meelevend mee in een Arnhemse kudde
hervormden. Niet lang nadat ze elkaar (op
een politiefuif) hadden leren kennen troonde
ze Hessel mee naar catechisatie. Samen
deden ze belijdenis, waarbij hij alsnog werd
gedoopt.
Hun kerkgang verliep de eerste jaren met
horten en stoten.
Als beginnend marechaussee was Hessel
aan de nodige overplaatsingen onderhevig.
Lydie foeterde tegen de rechtlijnigheid van
de Arnhemse dominee Vinkenburg en liet
het steeds vaker afweten.
De twee trouwden toen Lydie 21 was, met
gevolg dat zij haar overheidsbaan als
telefoniste/telexiste bij een politionele
verbindingsdienst moest opgeven. “Daar
werd je toen nog wettelijk toe gedwongen. Ik
vond het verschrikkelijk, want het was een
hartstikke leuke baan. En dan opeens ben je
gedoemd tot het aanrecht.”
Ze heeft er geen trauma’s van
overgehouden, lacht ze geruststellend. Met
drie kinderen had ze daar ook weinig tijd
voor. Eenmaal genesteld aan de Eefdese
Papaverhof, te midden van andere
landmachtgezinnen, kwam het kerkbezoek
niet echt op stoom. “Ons geloof bleef wel,”
vertelt Lydie, “maar het kwam er gewoon
niet van. Mede door stimulering van vier stel
vrienden van ons, die we inmiddels al 55
jaar kennen, stuk voor stuk goed gelovige
gereformeerden, zijn we toch weer naar de
kerk toegegroeid. En zijn we na jaren over
de voor ons hoge drempel van de
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Ontmoetingskerk heen gestapt. En ik moet
zeggen: alsof we in een warm bad stapten,
zo zijn we vanaf het begin tegemoet
getreden.”
Hoe zouden de twee hun christelijk geloof
inhoudelijk willen omschrijven?
Hessel: “Ik vind mezelf ruimdenkend, dus
niet dogmatisch. In zekere zin geloof ik nog
als een kind. Ik zit mezelf niet voortdurend af
te vragen of het allemaal wel echt gebeurd is
zoals het in de bijbel staat. Ik heb soms wel
het idee dat God over m’n schouder
meekijkt. Dat ervaar je soms. Zo wilde ik
altijd verschrikkelijk graag sergeant-majoor
worden. Ik heb er keihard voor gewerkt, me
suf gestudeerd en het wilde almaar niet
lukken. Ik heb God gebeden: asjeblieft help
me erdoor. En het is me gelukt.”
Lydie: “Ik zie mijn geloof als leidraad in m’n
doen en laten. Vooral in het omzien naar
anderen.
We gaan samen heel graag naar de kerk.
Soms ontgaat me de preek, maar de
beleving van gemeenschap hier spreekt me
enorm aan.
En met dominee Arie Broekhuis kunnen we
het uitstekend vinden. Ik vind hem niet wat
je noemt een echte voortrekker, maar
pastoraal is hij sterk. Ik weet nog goed de
keer dat ik in het ziekenhuis lag voor de
zoveelste operatie. Ik zag er enorm tegenop
en vroeg hem: zou je met me willen bidden?
Ja graag, zei hij toen. Hij had een geweldig
fijn gebed. Dan voel je: God was bij ons. Bij
de herinnering schiet ze vol: Dat ervaar je
dan, je kunt er verder geen woorden aan
geven.

Eind jaren tachtig nam Hessel als (laatste)
commandant van de Eefdese Schietbaan
afscheid van het leger, in de rang van
adjudant. Samen met Lydie stak hij
vervolgens veel vrije tijd in de
badmintonsport, in vakanties per caravan en
in de kerk niet te vergeten. Zo verzorgen de
twee al jaren het drukwerk voor Kerkvenster
en voor de liturgieën.
Over de toekomst van de Ontmoetingskerk
is Hessel somber: “Dit houden we als
zelfstandige gemeente natuurlijk niet lang
meer vol. De jeugd krijgen we niet meer
terug. Ik zie het aan onze eigen kinderen.
Voor hen is de kerk een gepasseerd station.
Of zoals onze zoon Marco het zei: de kerk is
stil blijven staan.”
Lydie: “Dat we nog zoveel trouwe
kerkgangers hebben is een gevolg van de
enorme saamhorigheid, want die bindt.”
Hoe staat het eigenlijk met hun geloof in een
(betere) wereld van vrede en gerechtigheid?
Hessel: “Als ik zie wat er allemaal voor
ellende gebeurt ben ik daar voor onze
wereld niet gerust op. Integendeel. Hoef ik
alleen maar te kijken wat er in veel
moslimlanden aan de hand is. Ik ben bang
dat ons nog veel onheil te wachten staat.
Aan de andere kant vind ik mezelf
bevoorrecht dat ik vanuit m’n geloof mag
hopen op een betere wereld.
En ook dat het leven niet bij de dood eindigt.
Christus heeft ons een plaats bereid.”
“Geen idee hoe het hiernamaals eruit ziet,
maar dat vertrouwen in Christus wil ik graag
onderschrijven,” beaamt Lydie.
“Kortom, ik geloof en daar ben ik blij
om.”
Homme Krol

Spring de zee, loop het water
We gaan naar het strand
We benoemend
de duinen tot achterdoek
Gooien onze woorden in de wind
Vangen de stem van het zand
Lopen op het water vooruit
Vangen ons verlangen naar de overkant
Bouwen een wereld van onze verhalen
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DIVERSE BERICHTEN

Noteert u alvast in de agenda!
Op donderdagavond 1 oktober organiseert de interkerkelijke werkgroep AZC Zutphen een
Informatie- en Inspiratieavond. De avond is bedoeld om te oriënteren op de vraag: kan ik
wat betekenen voor de vluchtelingen die volgend jaar in het AZC Zutphen komen wonen?
We presenteren informatie over het AZC en de voorgenomen activiteiten van de
werkgroep. Ook laten we ons die avond graag inspireren door verhalen van voormalige
vluchtelingen. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van het Leger des Heils,
Hagepoortplein 4,
aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u contact opnemen met
ds. Deddie van Alphen (m.vanalphen@planet.nl) of Emma Gossink, gossink@chello.nl.
De werkgroep valt onder het Platform van Kerken in Zutphen.
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde
Sinds kort zetten we elke maand een
ander product in de schijnwerpers.
In juli zijn dat de tassen.
We hebben een grote collectie tassen,
variërend van beursjes voor bij
feestelijke kleding tot stoere fietstassen.
En het mooie is: ze zijn allemaal uniek
en met de hand gemaakt. Vaak van
gerecycled materiaal of van ‘restjes’ stof,
dus ook nog eens milieuvriendelijk! Deze
maand met 20% korting, da’s mooi
meegenomen.
Op de toonbank kassakoopjes: begin juli
zijn dat de smaakmakers: kruidenmixen
in molens en sambal, maar wees er snel
bij, want op=op.
Ook nu weer voldoende reden om eens
langs te komen. U bent van harte
welkom op dinsdag t/m vrijdag van 10.00
tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 16.00 uur aan de Schoolstraat 17A.
Tel. 518662.
Wereldwinkel: dé fairtrade
cadeauwinkel van Nederland.

Dank voor …
Op 19 april werd er tijdens de 2e collecte gecollecteerd voor de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Namens NSGK wil ik alle gulle gevers heel hartelijk
bedanken voor de mooie bijdrage. NSGK bestaat dit jaar 65 jaar en ondersteunt projecten
voor kinderen en jongeren met een handicap zodat zij zo zelfstandig en volwaardig
mogelijk kunnen leven. Binnenkort (25, 26, 29 en 30 juni en 1 juli) zendt de EO het
programma Rennen voor 2 uit op NPO1 om 19.00 uur.
Het is een bijzonder programma waarin 4 bijzondere koppels bestaande uit een
gehandicapt kind en een familielid een half jaar zijn gevolgd tijdens hun dagelijks leven en
hun training voor de triatlon van Oud Gastel op 27 juni. In dit programma is ook een aantal

18

projecten te zien die door NSGK ondersteund zijn en dus mede dankzij uw hulp mogelijk
zijn. Ik wens u allemaal een goede zomer.
Rie Flach-Koopmans, regiocoördinator NSGK Oost Nederland
ACTIVITEITEN

Zomerlunch
Voor de tweede zomerlunch van dit seizoen nodigen we u uit op zondag 26 juli.
Na de kerkdienst en het zondagse koffiedrinken kunt u blijven voor de lunch.
Kosten 5 euro en opgave hiervoor graag voor 21 juli bij:
Rie Roebers. tel 517391 hgroebers@kpnmail.nl
Toos van ’t Veld tel. 540394 toosenhans2@hotmail.com
Namens Diaconie en Pastorale raad hartelijk welkom.
Toos van ‘t Veld
Verslag van de IKA-vakanties dit jaar
De week van 18/23 april.
En dan ga je als invalster onverwacht een week op vakantie naar Groot Laer in Ommen.
Tussen 15.00 en 16.00 uur arriveren wij als gasten, allemaal met een rolstoel.
De vrijwilligers zijn dan al aanwezig. Het is een hele drukte. Eerst samen koffie drinken,
dan afscheid nemen van onze brengers.
Nadat we de koffers hebben uitgepakt is het tijd om met elkaar kennis te maken en van
gedachten te wisselen. Tegen zessen was er altijd een heerlijk diner.
Hoe kon je na onze eerste nacht mooier gewekt worden dan met het lied:,, Dank U voor
deze nieuwe morgen” en dat met de zon door de gordijnen.
Zondagmiddag kwamen er vrijwilligers uit Ommen en maakten met ons een
rolstoelwandeling door mooi Ommen. Zondagavond een kerkdienst o.l.v.
ds. Wilma Onderwater, met het IKA - vrijwilligerskoor.
De hele week door was er van alles georganiseerd. Zo kwamen Juf De Bakker en de
dominee langs met allerlei liedjes. We maakten een trip naar het Oude Ambachten
museum in Terschuur. Ook kwamen de boerendansers nog langs. Zo was er elke dag
wat. Elke dag een verwendag, waarin we ook veel tijd en aandacht voor elkaar hadden.
Kortom een week waarin we met veel liefde en zorg omringd waren.
Een aanrader om ook eens te doen, contacten met anderen te hebben en je een week
heerlijk te laten verwennen.
Riek Addink
De week van 16/23 mei.
Deze week gingen Coby de Wit, Dini Wagenvoort en ondergetekende naar Ommen.
Ook wij hebben een bijzondere week gehad.
De saamhorigheid met elkaar, het samen en
uitgebreid tafelen, je bent net een grote familie. In
elke week zitten wat vaste onderdelen en de
activiteiten stellen we als vrijwilligers van te voren
vast.
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Zo hadden we deze week creatieve en
verwendag, gingen we natuurlijk ook een
dagje uit, naar de Orchideeënhoeve in
Luttelgeest,
en werd er weer druk geshopt in Ommen.
Fijn dat er nog winkels zijn waar je op zicht
mag kopen, omdat er altijd mensen zijn die
niet meer in de paskamer kunnen komen.
Een bijzonder moment in deze week was
de Koninklijke onderscheiding voor Annelies Westerveld. Zij coördineert al 40 jaar deze
vakantieweek en heeft daarnaast nog veel andere vrijwillige activiteiten. De burgemeester
van Aalten kwam haar deze onderscheiding opspelden, fijn dat wij als IKA-groep hier bij
mochten zijn. Dat was natuurlijk wel een feestje waard.
Al met al kunnen we terugzien op een goede week met elkaar.
In het najaar zal ik op een ochtend bij het koffiedrinken nog een keer wat vertellen over
deze vakantieweken, dan ondersteund door presentatiemateriaal.
En!!!!!! vanaf volgend jaar januari kan u zich weer opgeven voor de vakantieweken van
2016.
Toos van ‘t Veld.
Startzondag 2015
Thema: 'GOEDE BUREN"
Zondag 20 september is de Startzondag met een aansprekend thema dat ons weer
is aangereikt vanuit de landelijk kerk.
Er heeft al een eerste voorbereiding plaatsgevonden en we vervolgen ons
overleg op wo. 8 juli.
Wie belangstelling heeft en mee wil doen? Haak gewoon in.
Op de website van de Protestantse Kerk Nederland vindt u veel informatie en
ook Kerkinformatie van mei besteedt met een inleg katern alle aandacht aan
dit thema.
Ds. Arie Broekhuis
BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke kerk
Bron: Kerkinformatie

Onthulling gedenksteen nieuwe Roosevelthuis
Op zaterdagmorgen 13 juni, de nationale Dag van de Bouw, is een gedenksteen geplaatst
bij de toekomstige ingang van het nieuwe Roosevelthuis. Drie vertegenwoordigers van de
belangrijkste gebruikersgroepen hebben de ceremonie uitgevoerd. Het huis zal naar
verwachting in 2016 klaar zijn.
De onthullers zijn gekozen vanwege hun toepasselijke achternamen: ds. G. Timmer
(voormalig bouwvakker), mevrouw R. Metselaar (vrijwilligster tijdens diaconale vakanties)
en mevrouw. A. Spijkerman (gast van het Roosevelthuis).
Zij vertegenwoordigen de drie belangrijkste gebruikersgroepen van het nieuwe gebouw:
predikanten zullen hier nu nascholing volgen en gasten en vrijwilligers genieten er van
zorgvakanties.
Het nieuwe gebouw krijgt na de opening de naam Nieuw Hydepark, omdat het wordt
gebouwd op de plek waar het vroegere landhuis Hydepark stond. Deze villa is in de
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Tweede Wereldoorlog verwoest. Bij de restanten werd recent een steen gevonden, die voorzien van een bijbeltekst - als gedenksteen nu bij de ingang is geplaatst.
De collecten die in verschillende kerkdiensten voor het nieuwe Roosevelthuis worden
gehouden zijn bedoeld voor de specifieke inrichting.
Om de gedachten te bepalen: een aangepaste tweepersoons slaapkamer kost € 42.500.
Ook zijn er scootmobielen ( à € 5000), tilliften (à € 4000) en rolstoelen (à € 500) nodig.
Kerkinformatie digitaal
www.digibron.nl
De jaargangen van Kerkinformatie 1971 - 2014 zijn sinds kort digitaal te raadplegen en te
doorzoeken via de bronnenwebsite Digibron.nl Daarmee is vierenveertig jaar kerknieuws
gemakkelijk terug te vinden. Het eerste nummer van Kerkinformatie verscheen op 1 april
1971 als officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van het
Samen op Weg-proces besloten de hervormde, gereformeerde en lutherse synoden om
Kerkinformatie per 1 januari 1994 als gezamenlijk officieel orgaan voort te zetten. Sinds 1
mei 2004 is Kerkinformatie het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.
Andere uitgaven op Digibron zijn onder meer het Reformatorisch Dagblad, De
Waarheidsvriend, De Heraut, het Documentatieblad voor het Nederlands Protestantisme,
de Abraham Kuyper-collectie van de Vrije Universiteit. Er zijn nu al meer dan 1,5 miljoen
artikelen beschikbaar. Nog steeds worden uitgaven toegevoegd. Zo wordt momenteel
gewerkt aan de plaatsing van het vaktijdschrift voor diakenen Diakonia.
Was Jezus getrouwd?
www.pthu.nl/bijbelblog
Wie met vragen over de bijbel rondloopt, naar aanleiding van actuele of een persoonlijke
situatie, kan terecht bij docenten van de Protestantse Theologische Universiteit. Zij zijn
gestart met de interactieve bijbelblog ‘Vraag het een bijbelwetenschapper’ en belichten de
historische, culturele en theologische betekenis van teksten, in lijn met de stand van de
huidige bijbelwetenschap.
De interessantste vragen worden beantwoord in een tweewekelijkse blog.
“Iets nieuws doen gaat vaak nog wel, iets niet meer doen is een stuk moeilijker”.
Trix Drewes, gemeenteadviseur, in Kerkinformatie

Agenda



Maandag 6 juli – 19.30 uur - Kleine Kerkenraad
Woensdag 8 juli – 20.00 uur- Startdienst II- thema: Goede buren

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 21 juli 2015 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Luunhorststraat 13 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
Impressie
Openluchtdienst
even
telefonisch
doorgeven dat2015
u wat gemaild hebt (tel. 511610).
Landgoed
Donderdag
23 juliEefde
2015 om 20.00 uur redactievergadering
’t Haveke
bij
Hennie
v.d.
Burg.
Thema: “Om God bewogen”
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IMPRESSIE OPENLUCHTDIENST 2015

Allemaal heel
hartelijk dank
voor uw
komst.
Het had niet mooier kunnen zijn.
De sfeer, de dienst met ds. Wilma Klein, de muziek
van muziekvereniging Juliana, de entourage en het
weer, kortom we kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde ochtend.
Ook een prachtige opbrengst van 601 euro voor ons
collectedoel FIT ART.

Alle mensen die geholpen hebben met de
organisatie, ontzettend bedankt!
Henk Kamphuis heeft op YouTube een filmpje
gezet. www.Youtube.nl
zoeken op Openluchtdienst Eefde 2015.
Bent u niet geweest, volgend jaar op 22 mei heeft
u een herkansing.
Jannie Zoerink

De redactie wenst u een fijne zomer

