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KERKVENSTER, JUNI - JULI 2016 
 
Over ziel, en Geest en aanverwante vaagheden 
Het is twee dagen na de viering van Pinksteren, waarop we ons de gave van de heilige 
Geest te binnen brengen. 
Wanneer je precies moet aanwijzen wat ‘Geest ‘ nu is, is dat niet eenvoudig. Begrippen als 
‘Geest’, en ‘ziel’ en ‘God’ staan op de tocht wat hun betekenis en inhoud betreft. 
We tasten naar woorden. Voor veel mensen is het woordje God leeg geworden, en kan me-
nige gelovige meer uit de voeten met ‘Geest’.  
Godsbeelden staan op de tocht. Bidden is er daarom niet eenvoudiger op geworden, als het 
dat ooit wèl was. Tot wie bidden we precies? Tot God als persoon? God als kracht en inspi-
ratiebron? God als een handelend persoon? Velen kunnen zo’n God niet rijmen met zoveel 
leed en bittere raadsels. 
 
Binnen en buiten 
Onze verlegenheid heeft alles te maken met de cultuur waarin we leven. 
We beleven de werkelijkheid als een geheel. Een wereld boven deze onze gekende wereld 
is moeilijk voorstelbaar. Een leven na dit leven is bij menigeen verdwenen bij de opruiming 
van geloofswaarheden. Hier beneden is het niet, zo klonk het vroeger. Maar voor velen geldt: 
Hier beneden is het wèl! 
Woorden als ‘Geest’, ‘God’ en ‘ziel’ hebben als kenmerk dat ze niet verwijzen naar een ob-
jectieve realiteit, in de zin van dat het gaat om zaken waarover je in beschrijvende zin kunt 
spreken. De ziel kun je niet aanwijzen. Een lichaam kun je wel aanwijzen en beschrijven: we 
zijn lang, of dun, groot, of hebben een oud of minder oud lichaam. Toch, zal geen mens zeg-
gen – behalve dan geharnaste Godloochenaars- dat ‘God’, de ‘ziel’, de ‘Geest’ niet bestaan. 
Want, deze woorden hebben betrekking op onze binnenwereld, op ons innerlijk. 
 
 
 
Honger van de ziel 
Velen mogen het godsgeloof hebben losgelaten, verwijderd geraakt zijn van de kerk, en de 
liturgie, er is tegelijk een breed verlangen naar ‘be-ziel-ing’, naar voeding voor je innerlijk, 
stilte, beoefening van mindfulness, stiltewandelingen. Kortom, we hebben niet genoeg aan 
alles wat er op ons afkomt aan berichten (kijk eens op een perron van een station en zie de 
blik van velen naar beneden gericht op het heilige schermpje, ook ik), aan indrukken, aan al-
les wat zich aandient om aan mee te doen of te ‘beleven’.  
We hebben een lichaam. We zijn niet ons lichaam. Soms zeggen ernstige zieke mensen mij: 
‘ik ben niet mijn ziekte’. Beter kan het bestaan van de ziel niet onder woorden gebracht wor-
den. We vallen niet samen met ons lijf, en juist dat niet exact te omschrijven gebied in ons 
kunnen we ziel noemen of de plaats waar God wil wonen, of de Geest *(*=doorhalen wat niet 
verlangd wordt).  
 
Inspiratie komt van buiten 
Die ziel is niet ons diepste ik, alsof dat in gave vorm ergens op de bodem van de ziel naar 
boven gehaald kan worden. Dat ik van ons is niet een fraai geheel, maar een vat vol tegen-
strijdigheden en bovendien voortdurend in verandering en aan stemmingen onderhevig. 
We kunnen juist in onze ziel aangesproken worden door een ander die van buiten komt. In-
spiratie komt niet vanuit ons diepste innerlijk naar boven borrelen, inspiratie komt van bui-
tenaf.  
We kunnen opgetild worden door een verhaal, een lied, een gedicht, een mens die ons 
voedt, verrijkt, onze horizon verbreedt. Dan kan het overkomen dat we beseffen dat we ‘In de 
ruimte gezet’(naar een beroemde preek van K.H.Miskotte) worden. 
 
(Met dank aan Reneé van Riessen, een oud-klasgenoot op de middelbare school, die het artikel De ziel als  
protest-woord publiceerde in het Ouderlingenblad, januari 2016. Zij is nu als filosoof verbonden aan de Universi-
teit van Leiden en de Protestantse Theologische Universiteit)  

 ds. Arie Broekhuis 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN         JUNI - JULI2016 

 

datum en tijd 
29 mei 2016 
10.00 uur 

5 juni 2016 
10.00 uur 

12 juni 2016 
10.00 uur 

voorganger 
ds. G.W. v.d. Brug,  
Zutphen 

ds. A. Broekhuis ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden   koffieconcert 

kleur Groen Groen Groen 

diaconale  
collecte 

Stichting Hulphond 
Hulp na seksueel  
geweld 

Stichting vluchteling 

2e collecte Oikocredit  
Nederlands Bijbel 
genootschap 

Nieuwbouw  
Roosevelthuis 

auto  
ophaaldienst 

 
H. Slurink 
tel. 515446 

W. Volkers 
tel. 512610 

 
 

datum en tijd 
19 juni 2016 
10.00 uur 

26 juni 2016 
10.00 uur 

3 juli 2016 
10.00 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis  
ds. E. Diepeveen, 
Warnsveld 

de heer. H.J. Brouwer, 
Rouveen 

bijzonderheden 
Dienst van schrift en  
Tafel (zittende vorm) 

  

kleur Groen Groen Groen 

diaconale  
collecte 

Diaconaal quotum Voedselbank Europa Kinderhulp 

2e collecte Plaatselijk Pastoraat Kerkinterieur 
Jeugdwerk Protestant-
se Kerk 
 

auto  
ophaaldienst 

J. Strijker 
tel 514828 

R. Simonis-Verhoeff 
tel. 511756 

H.J. Zoerink 
tel. 06-53143179 
511989 

 
 

datum en tijd 
10 juli2016 
10.00 uur 

17 juli2016 
10.00 uur 

24 juli 2016 
10.00 uur 

voorganger 
ds. D.C. Firet,  
Alkmaar 

ds. A. Broekhuis 
ds. H. Nekeman,  
Apeldoorn 

bijzonderheden    

kleur Groen Groen Groen 

diaconale  
collecte 

Stichting Bondgenoot Holland Building Nepal Stichting Letland 

2e collecte Oikocredit Thema diensten Kerkelijk Quotum 

auto  
ophaaldienst 
 
 

J. Brummelman 
tel. 540224 

A.Kloosterboer  
tel. 540204 

H. van ’t Veld 
tel.540394 

 
Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 u. 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. 
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Dienst in Het Spijk  
maandag 6 juni pastor R. van Veen 
maandag 4 juli ds. W. Stolte  
De dienst begint om 14.30 uur.  
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,  
waarbij iedereen welkom is. 
 
Diensten in De Borkel 
zaterdag 11 juni  ds. D. Bargerbos 
zaterdag 25 juni  mevrouw R. Rijk 
zaterdag 9 juli  mevrouw L. Versluis 
zaterdag 23 juli  mevrouw R. van Veen 
 
Middagpauzediensten 
Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst in de 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
donderdag  02 juni ds.  R.W. Heins 
donderdag  09 juni ds. mevrouw E. Diepeveen 
donderdag  16 juni ds. mevrouw. A.J. de Hoop 
donderdag  23 juni de heer  Rob de Boer 
donderdag  30 juni ds. G.W. v.d. Brug 
donderdag  07 juli ds. S.A. Meijer 
donderdag  14 juli ds G.W. v.d. Brug 
donderdag  21 juli ds. C. Bochanen 
donderdag  28 juli  ds. I. Builtjes-Faber 
 
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 Ro-
tondemuziek, 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 juni 2016 
Gesprek van de zondag: Liesbeth van Burken over het Autismecafé Zutphen/Lochem 
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente; voorganger: mevrouw Maaike Landman 
Zondag 12 juni 2016 
Gesprek van de zondag: door David Nijhuis – onderwerp is nog niet bekend 
De kerkdienst komt van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: Het Lichtpunt 
Zondag 19 juni 2016 
Gesprek van de zondag: met Bert Inberg over de Roemenië-commissie en over het bezoek 
dat zij brachten aan hun contacten daar. 
De kerkdienst komt van de Martinuskerk, Warnsveld; voorganger: ds Els Diepeveen 
Zondag 26 juni 2016 
Gesprek van de zondag: met ds. Simon Sluis: Terugblikken met hem op zijn leven als predi-
kant. 
De kerkdienst komt van de Ontmoetingskerk, Eefde; voorganger: ds. Els Diepeveen,  
Warnsveld  
 
 
 
 
 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
 

http://www.b-fm.nl/
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Leesrooster 

juni 
wo. 01  Numeri 11:24-35  
              Uitstorting van de Geest 
do. 02   Numeri 12:1-16  
              Wie spreekt er namens God? 
Vr 03  Numeri 13:1-24 Spionageverhaal 
za. 04  Numeri 13:25-33 Verdergaan of niet? 
zo. 05 Numeri 14:1-25 Pleidooi 
ma. 06 Numeri 14:26-45 Alleen voor kinderen 
di 07 Lucas 7:18-28 De grootste 
wo. 08 Lucas 7:29-35 Meedoen of niet 
do. 09 Lucas 7:36-8:3 Voetwassing 
vr. 10 Lucas 8:4-18 Zaaien 
za. 11 Numeri 15:1-16  
               Les in offervaardigheid 
zo. 12 Numeri 15:17-31  
               Per ongeluk, maar toch ... 
ma. 13 Numeri 15:32-41 Zero tolerance 
di. 14 Numeri 16:1-19 Opstand 
wo. 15 Numeri 16:20-35 Ter aarde besteld 
do. 16 Numeri 17:1-15 Hardleers 
vr.   17   Numeri 17:16-28 Bloeiende staf 
za.  18    Lucas 8:19-25 Familiebezoek 
zo.  19    Lucas 8:26-39 Bezeten (van angst) 
ma. 20    Lucas 8:40-56 Opgewekt 
di.   21    Lucas 9:1-9 Over wie gaat het? 
wo. 22    Lucas 9:10-17 Levensmiddelen 
do.  23    Lucas 9:18-27 Identiteitsbewijzen 
vr.   24    Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 
za.  25    Lucas 9:37-50 Aanval 
zo.  26    Lucas 9:51-62 Mild en doelbewust 
ma. 27    Numeri 18:1-20 Priesterdienst 
di.   28    Numeri 18:21-32 Geengrondbezitters 
wo. 29    Numeri 19:1-10 Het wassende water 
do.  30     Numeri 19:11-22  
               De dood hoort niet bij het leven 

juli 
vr.   01   Numeri 20:1-13 Dorstles 
za.  02   Numeri 20:14-21 Omweg 
zo.  03   Numeri 20:22-29 Einde en nieuw begin 
ma. 04   Numeri 21:1-9 Vernietiging 
di.   05   Numeri 21:10-20 Reisbeschrijving 
wo. 06   Numeri 21:21-35 Strijd en overwinning 
do.  07   Lucas 10:1-16 Zending met een missie 
vr.   08   Lucas 10:17-24 Reden tot blijdschap 
za.  09   Lucas 10:25-37  
              Samenvatting van de wet 
zo.  10   Psalm 69:1-16 Nood leert bidden 
ma. 11   Psalm 69:17-37 Angstschreeuw 
di.   12   Numeri 22:1-14 Wie bepaalt? 
wo. 13   Numeri 22:15-35 Ezelsogen 
do.  14   Numeri 22:36-23:12  
              Er wordt niet gevloekt 
vr.   15   Numeri 23:13-26 Poging twee 
za.  16   Numeri 23:27-24:13  
              Profeet tegen wil en dank 
zo.  17   Numeri 24:14-25 Rijzende ster 
ma. 18   Numeri 25:1-18 Zonde en straf 
di.   19   Numeri 25:19-26:11  
              Een nieuwe telling is nodig 
wo.  20  Psalm 138 Loflied 
do.  21   Numeri 27:1-11 Vrouwenrechten 
vr.   22   Numeri 27:12-23 Overdracht 
za.  23   Lucas 10:38-42 Gastvrijheid 
zo.  24   Lucas 11:1-13 Gebedskracht 
ma. 25   Lucas 11:14-26 Wie hoort bij wie? 
di.   26   Lucas 11:27-36 Voorbeelden 
wo. 27   Lucas 11:37-52 Scherpe discussie 
do.  28   Lucas 11:53-12:12 Veiligheid 
vr.   29   Lucas 12:13-21 Toekomstgericht 
za.  30   Prediker 1:1-11 Kringloop 
zo.  31   Prediker 1:12-2:11  
             Onderzoeksmethode 

 
 

 
 
 

Bij de diensten 
Net als vorig jaar wil ik in de komende zomertijd u gelegenheid geven een  Bijbelgedeelte of 
geloofsthema te noemen waar u graag eens uitleg over wilt horen in de kerkdienst. 
Graag voor maandag 13 juni. 
Zondag 12 juni is de dienst waarin we stilstaan bij de relatie met onze partnergemeente. De 
lezing is Lucas7:36-8:3 waarin het gaat over het harde oordeel dat mensen over de ander 
vellen, over de leerschool van de vergeving en het nieuwe begin dat we in Christus telkens 
weer ontvangen. Opdat wij niet ‘zondigen’, dat wel. 

ds. Arie Broekhuis 
 
 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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We maken het niet zo vaak meer mee in onze gemeente:  
de doop van een nieuw mensenkind. 
Zondag 24 april kon ons inmiddels mobiele doopvont weer voluit 
een rol spelen in de eredienst. 
Collega ds. Henk Nekeman, Apeldoorn, die al wel vaker in onze 
diensten voorgaat, was de voorganger en heeft met de familie 
Rudy en Simone van Asselt-van Dijk in een doopgesprek  
de dienst voorbereid. 
Bijgaande foto illustreert het feestelijk karakter van deze  
doopdienst. 
Vrede en alle goeds voor de dopeling, 
Viënne Trijn Annie van Asselt, geboren 4 december 2015 en 
haar ouders en zusje Demi. 
Adres : Fam. Van Asselt-van Dijk, Oranjelaan 5,  
7211 GV Eefde. 

ds. Arie Broekhuis 
 
 
 
 
Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
12 juni:  Willy Pasman, Agnes van de Berg en Toos Kuiken 
 
26 juni:  Jan Bosma, Paul Zoerink en Jannie Zoerink 
 
10 juli:   Annie de Boer, Riekie Poelert en Bea Vrouwerff 
 
24 juli:   Toos van ’t Veld, Truus Brummelman en Jannie Dijkerman 
 
Bovengenoemde personen worden om 9.15 uur in de kerk verwacht om een en ander 
klaar te zetten. 
Bij verhindering s.v.p. zelf voor vervanging zorgen. 

Greet Tollenaar, tel. 540861 

 
 
 
Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
Na verblijf in het Deventer ziekenhuis verblijft in woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen: 

 Mevrouw L.J. Bruijnes, Boedelhofweg 
 
Thuis 

 mevrouw B.M.Lubberding-Ruijsch, Julianalaan 

 mevrouw L. Wijkstra- van den Bosch, Yserenstraat 

 de heer P. Tollenaar, Beeklaan 
 
Overleden 
De Kerkenraad heeft  bericht ontvangen van het  overlijden van:  
Gerarda Johanna  Brandenbarg-Doevendans, Gerda, Princehof 12 7211 ND Eefde.  
Zij overleed op 18 april in de leeftijd van 95 jaar.  
We ontvingen als Kerkenraad eveneens per post bericht van het overlijden van 
Evert Hendrik Johan  Koeslag,  Zutphenseweg 210 7211 EK Eefde.  
Hij overleed op 1 mei in de leeftijd van 86 jaar. 
Mogen er vrede en dankbaarheid zijn bij wie de geliefde uit hun kring missen. 
 

ds. Arie Broekhuis 

MEELEVEN 
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Komen en gaan – mutaties  t/m 16 mei 2016 
Geboren: 

 Op 6 maart 2016: Thomas Frederick Elting, zoon van Christian Elting en Marije Knol, 
broertje van Timo, Het Nuesink 25 7211 GR. 

 
Vertrokken:  

 Havekerweg 31 7211 DA: de heer en mevrouw J.W. van Zeijts – Roeterdink, naar: 
Quatre Brasweg 22 MZ 7211 LJ Gorssel. 

 
Verhuisd binnen de gemeente: 

 Ensinkweg 14 7211 CK: mevrouw E.H. Lammersen, naar Hoog Barge 15 7211 DT. 
Overleden: 

 Op 18 april 2016: mevrouw G.J. Brandenbarg – Doevendans, Princehof 12 7211 ND. 

 Op 1 mei 2016: de heer E.H.J. Koeslag, Zutphenseweg 210 7211 EK. 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel.: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  

G.J. Kale 
 

 
 
 
Uit de Kerkenraad 
De Kerkenraad kwam op 10 mei bij elkaar.  

 De voorzitter verwelkomde met name de nieuwe diaken mevrouw Eelke Meijer, die voor 
het eerst aanwezig was. 

 De diensten rond Pasen en de doopdienst werden besproken. Er waren wat puntjes die 
verbeterd kunnen worden, maar in het algemeen was men positief. Wel gaat de predikant 
in overleg met buurgemeenten om te bezien of er een mogelijkheid is om in de Paas-
week een of twee diensten samen te kunnen houden. Dat ontlast de predikanten. 

 Het paasontbijt was drukker bezocht dan vorig jaar en zeer geslaagd, dankzij de vrijwil-
ligers. Maar koffiedrinken na dezelfde dienst was te veel van het goede voor de koffie-
schenk(st)ers. We spreken af dat we op feestdagen geen koffie meer zullen schenken. 

 Er hebben zich 15 deelnemers opgegeven voor de reis naar Dessau in het najaar. Dat 
betekent dat de reis door kan gaan. 

 De HIK heeft een officiële opdracht gekregen voor een opfrisbeurt van de Goedhartka-
mer en de vragen die de commissie had zijn beantwoord. De commissie heeft laten we-
ten dat de start enigszins is vertraagd in verband met de ziekte van de secretaris van de 
HIK en de drukte rond de rommelmarkt, waar veel HIK leden ook aan meegewerkt heb-
ben. 

 De Kerkenraad heeft een opdracht gegeven aan een werkgroep van vier vrouwen om de 
mogelijkheden te bekijken voor het maken van nieuwe antependia (de liturgische kleden 
die over de liturgietafel hangen). Deze groep is voortvarend te werk gegaan en is met 
een voorstel gekomen waar de Kerkenraad zich in kan vinden. Er zal nog overlegd wor-
den met de predikant omdat de kleuren zoveel mogelijk moeten harmoniëren met de sto-
la’s die hij draagt. Misschien kunnen we voor de financiering een speciale actie houden. 

 Op 27 mei is de officiële opening gepland van de nieuwe traverse door het dorp. De Ker-
kenraad wil dan de kerk openzetten voor belangstellenden die onze nieuwe kerkzaal wil-
len bekijken. Daar moeten gastvrouwen / gastheren en gidsen voor gevraagd worden. 
Ook zorgen voor achtergrondmuziek. Er is een nieuwe beschrijving gemaakt van de 
kerkzaal, die kunnen de gidsen gebruiken om een en ander te vertellen als daar belang-
stelling voor is. 

 De gemeenteavond is gepland op maandag 13 juni. Vanuit Musica Vocale, waar een 
aantal gemeenteleden lid van zijn, zijn er stemmen gekomen dat deze planning niet zo 
gelukkig is daar dit koor op maandag avond repeteert.  

KERKENRAAD 
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De Kerkenraad beseft dit, maar we zijn van de vaste donderdagavond afgestapt, om de 
mensen die op de donderdag al activiteiten hebben ook een keer een kans te geven erbij 
te zijn. 

 Het bestuur van de ISBN laat weten dat zij hebben besloten om zelfstandig door te gaan 
en niet met de Lochemse evenknie SHLK samen te gaan. Beide organisaties hebben 
hun eigen terrein: ISBN is voor Eefde en Gorssel/Epse en omgeving. 

 De geluidsinstallatie moet worden vervangen. Voor de gebruikers van de kerktelefoon zal 
ook beeld via de TV erbij komen. Dat gaat niet veel extra kosten. Binnenkort komt er een 
proefopstelling voor een maand, daarna wordt de definitieve beslissing genomen. 

 De voorbereidingen voor de startdienst op 11 september zijn begonnen (zie ook elders in 
dit Kerkvenster). 

Maps Adriaanse / Rik Rook 
Herinnering: 13 juni gemeenteavond  
U hebt het waarschijnlijk al in uw agenda gezet, de Kerkenraad nodigt u van harte uit voor 
een gemeenteavond op maandag 13 juni in de Ontmoetingskerk.  
De nadruk ligt deze keer op de jaarverslagen van de afzonderlijke colleges en taakgroepen, 
inclusief een update van de financiële situatie. In korte presentaties zullen de verschillende 
groepen de laatste 12 maanden de revue laten passeren en de uitgevoerde activiteiten toet-
sen aan de middellange termijn en jaarplannen. 
In het tweede gedeelte van de avond staan de reacties op herinrichting van de kerkzaal en 
de plannen voor de kerktuin op de agenda. Vandaar ook hier nogmaals de oproep om even-
tuele aan- en/of opmerkingen over de nieuwe inrichting van Kerkzaal aan de scriba van de 
Kerkenraad door te geven.  
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. Begin bijeenkomst 20.00 uur. Sluiting uiterlijk om 22.00 
uur.  Wij zien u graag op 13 juni. 

Namens de Kerkenraad, Rik Rook (scriba) 
scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Startdienst 11 september 
Het is nog ver weg en velen zij nog druk bezig met de vakantieplannen, maar ook de voorbe-
reidingen voor de Startdienst zijn al weer begonnen. 
Dit jaar is het thema van de dienst: ‘Deel je Leven’. 
Dit thema zet de deur open voor vele en lange verhalen, niet alleen over vroeger en wat je 
allemaal meegemaakt hebt, maar ook zeker over wat je nu beleeft en waar je nu staat in het 
leven. 
De voorbereidingsgroep is nog in de ‘brainstorm’ fase, maar het leek ons een leuk idee om 
een stukje van vroeger in dit jaar terug te brengen. 
Jaren geleden (ook ik word ouder) was er altijd sprake van een startweekend en waren er 
ook op zaterdag al activiteiten. Het leek ons leuk om dat dit jaar ook weer eens te proberen. 
 
Vandaar dat wij het idee opgevat hebben om op zaterdagmiddag een ‘meditatieve wande-
ling’ te organiseren. Een korte tocht van enkele kilometers waarin het jaar-thema centraal 
kan staan. 
Deze wandeling zou dan gevolgd kunnen worden door een samenzijn in de kerk waar behal-
ve het leven ook een ‘diner’ gedeeld kan worden. 
 
De logische vraag is dus: Is hier interesse voor en zijn er ook mensen die ons niet alleen wil-
len laten delen in hun leven, maar ook in hun kookkunst en voor de wandelaars willen ko-
ken? 
Vrijwilligers en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij ondergetekende. 
Het zou mooi zijn als we voor het begin van de vakantie (via website en Kerkbrief) al aan 
kunnen geven hoe we het een en ander kunnen inkleden, dus aarzelt u niet en geeft u op als 
wandelaar en/of kok… 

Namens de voorbereidingscommissie, Rik Rook 
Tel. 0575-541509, rikrook@telfort.nl 

 
 

mailto:rikrook@telfort.nl
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Diaconie 
Collecteopbrengsten 
24 april  €   228.70 Plaatselijk diaconaal : Lafa "Laorne for Armenia” 
01 mei  €   129.11 Pasman manege 
08 mei  €   126.55 IKA vakantieweken 
15 mei  €   195.65 Meer jongeren in Rwandese Kerk/Zending 
 
Collectedoelen 
5 juni  Werelddiaconaat:  Hulp na seksueel geweld  
Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala te maken met seksueel geweld. De meeste daders 
worden nooit opgespoord of gestraft.  
Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, strijdt tegen het toenemende huiselijk en sek-
sueel geweld. Slachtoffers krijgen psychologische begeleiding en hulp bij het doen van aan-
gifte.  
Refugio ondersteunt de politie en lokale overheden, zodat zij de meisjes op de juiste manier 
opvangen en doorverwijzen. De organisatie kaart misstanden aan en dringt aan op het straf-
fen van daders. Samen met Refugio werken de meisjes bovendien aan hun toekomst.  
Op zondag 5 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het 
werk van Refugio in Guatemala.  
Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 
4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Refugio Guatemala. 
12 juni  Stichting vluchteling 
Stichting Vluchteling helpt vluchtelingen die in eigen land of in buurlanden in kampen worden 
opgevangen. 
Het verlanglijstje van een vluchteling. 
Het is geen duur lijstje.  
Ook geen ingewikkeld lijstje. Wel een belangrijk lijstje. 
Wat medicijnen 
Een paar dekens  
Een waterdichte tent 
Rijst en meel 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL48 INGB 0000 0009 99 t.n.v. 
Stichting Vluchteling 
19 juni  Diaconaal quotum 
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals dia-
conaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale 
deel) en 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 rekeningnummer NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. 
Diaconie PGE o.v.v. Diaconaal Quotum. 
26 juni  Voedselbank 
De diaconie van Eefde steunt de  
Voedselbank in Zutphen. 
De voedselbank stelt zich politiek en levens-
beschouwelijk neutraal op en verricht de 
werkzaamheden vanuit de grondgedachte 
van onderling hulpbetoon, solidariteit en het 
tegengaan van verspilling.  

COLLEGES 
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De Voedselbank is voor het functioneren  
volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en par-
ticulieren en giften van bedrijven,  
particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties (kerken, serviceclubs,  
particuliere stichtingen met sociale doelstellingen e.d.).  
De Voedselbank verstrekt aan zowel vrijwilligers als bestuur geen enkele beloning,  
alles is gebaseerd op uitsluitend vrijwilligerswerk.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL91 INGB 0001 2689 99  
t.n.v. Stichting Voedselbank Zutphen ‘De Eetketen’. 
3 juli  Europa Kinderhulp 
Helaas is ‘het beste’ verre van de realiteit voor bijna 400.000 kinderen in ons land. Zij staan 
langs de zijlijn. Dingen die voor andere kinderen ‘gewoon’ zijn, zijn voor hen vaak niet weg-
gelegd. 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. 
Vandaag collecteren we voor deze kinderen, in Nederland en de rest van Europa. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer: NL78 RABO 0147 4006 27 
t.n.v. Europa Kinderhulp 
10 juli  Stichting Bondgenoot 
Veel mensen staan aan de zijlijn van de maatschappij. Zij zijn vastgelopen in hun leven, ver-
eenzaamd of op zoek naar een plek om thuis te komen bij zichzelf. In de jaren tachtig be-
sloot 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. Dit bleek niet voor iedereen voldoende. De pastor van deze 
gemeente nam het initiatief met een aantal gezinnen de handen ineen te slaan. Ze gingen in-
tensief met elkaar in gesprek om te bedenken hoe ze gezamenlijk iets voor deze mensen 
konden betekenen. 
‘Wij gaan niet bij elkaar, maar naast elkaar wonen, zoals mensen in moeilijke tijden naast el-
kaar staan.’ 
Zij gingen voor de droom om samen een plek te creëren waar mensen de kans krijgen aan 
hun leven te werken in een positieve en warme omgeving. Na vijf jaar praten wordt Stichting 
De Bondgenoot opgezet. Een oord met negen gezinswoningen en daartussen twaalf appar-
tementen wordt gebouwd. Negen gezinnen verkochten hun huis en verhuisden naar De 
Bondgenoot. In 1987 is leefgemeenschap De Bondgenoot werkelijkheid geworden. Een 
unieke plek waar mensen een nieuwe start kunnen maken. 
Mensen die de warmte en glans verloren hebben in hun leven kunnen hier 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. 
17 juli  Holland Building Nepal 
Nepal is een arm land. De regering doet niets voor mensen met een handicap of beperking. 
De ouders van deze kinderen staan er alleen voor. En daar komt nog iets bij. Mensen in Ne-
pal geloven dat een beperking of handicap een straf is van de goden. Geboren worden met 
een beperking is in Nepal een taboe. Dus als er in een gezin een kindje geboren wordt met 
een beperking, bijvoorbeeld een hersenbeschadiging, weten de ouders niet wat ze met hun 
baby aanmoeten. Ze schamen zich zo enorm dat ze niet blij kunnen zijn, dat ze bang worden 
en soms heel gekken dingen doen. Een van de meisjes die nu geholpen wordt door de Zelf-
hulpgroep is gevonden in een vuilnisbak. 
Het Holland Building is gelegen vlak buiten de hoofdstad Kathmandu. Het is een prachtig 
gebouw. Er lopen daar veel aardige, enthousiaste mensen rond. En de kinderen leren om zo 
zelfstandig mogelijk te functioneren. Er is geen sprake van een taboe. Er zijn daar vooral vro-
lijke kinderen en ouders die van hun kinderen houden. 
U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer NL03 INGB 0005 1980 99 
t.n.v. Stichting Holland Building Nepal 
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24 juli  Stichting Letland 
In de gemeente Lochem zijn diverse fondsen actief op het gebied van sociaal-
maatschappelijke 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 geconfron-
teerd met de slechte levensomstandigheden van een groot deel van de bevolking. De be-
hoefte 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 Evangelisch-Lutherse Martin Lutherkerk in 
Saldus (Letland). De hulp startte in september 1998 en in 1999 werd de Stichting Hulp Let-
land opgericht. 
U kunt ook zelf  een gift overmaken op rekeningnummer  NL52 INGB 0004 2930 80 
 
Vakantie week I.K.A  
De eerste vakantie week van de I.K.A van dit jaar zit er al weer op. 
Coby de Wit ging van 7 tot 14 mei naar het vorig jaar gebouwde Nieuw Hydepark in Doorn. 
Prachtige accommodatie en mooie omgeving met veel gelegenheid om buiten te zijn. Door 
het mooie weer is hier ook veel gebruik van gemaakt  
Coby heeft genoten. Nu maar hopen dat de andere weken ook zo mooi zijn. 

Toos van ‘t Veld 

 
 
Werkgroep Kerk en vluchteling Zutphen 
Op 14 april was er een bijeenkomst van werkgroep Kerk en vluchteling waarin de toekomsti-
ge maatjes waren uitgenodigd en vertegenwoordigers van de verschillend kerkgenootschap-
pen. Er zijn momenteel 20 maatjes geselecteerd die worden begeleid door twee coaches.  
De verwachting is dat het A.Z.C in juli wordt geopend. 
Om te voorkomen dat we op allerlei plekken hetzelfde doen is er in Zutphen een overlegtafel 
opgericht waar Kerk en vluchteling aan deelneemt. 
Hierin zitten Buddy to Buddy, Zutphense sportclubs, het Gilde, Humanitas, enzovoort. 
Via het platform Geloven in Zutphen  www.geloveninzutphen.nl kan men verdere informatie 
vinden. 
 
Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
5 juni: Nederlands Bijbelgenootschap 
12 juni: Nieuwbouw Roosevelthuis 
Roosevelthuis opnieuw ingericht voor vakanties met zorg 
Ieder jaar genieten 1.500 mensen die ziek zijn of een beperking hebben van een onbezorgde 
vakantie in het Roosevelthuis. Na 47 jaar intensief gebruik is dit diaconale vakantiecentrum 
echter sterk verouderd. Er wordt nu een nieuw huis gebouwd. Op 13 juni 2015 werd de eer-
ste steen gelegd. Voor de inrichting wordt aan lokale gemeenten een bijdrage gevraagd. 
 

http://www.geloveninzutphen.nl/
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Help ook mee: een rolstoel kost € 500, - en een tillift  € 4.000, -. 
Om een eenpersoonskamer volledig in te richten is € 35.000, - nodig.  
Deze collecte draagt daaraan bij. 
19 juni: Plaatselijk Pastoraat 
26 juni: Kerkinterieur 
03 juli:  Jeugdwerk Protestantse Kerk JOP 
Vadergesprekken over geloofsopvoeding  
Als jonge vader besloot Hans een bijeenkomst over geloofsopvoeding te volgen. Groot was 
zijn verbazing toen hij de enige man bleek te zijn.  
 
Vaders en moeders blijken vaak op andere manieren met de geloofsopvoeding van hun kin-
deren bezig te zijn. Om vaders met elkaar in gesprek te brengen stimuleert JOP, Jeugdorga-
nisatie van de Protestantse Kerk, bijeenkomsten of hikes in het bos waar vaders samen na-
denken over hun rol in de geloofsopvoeding en het voorleven van het geloof in hun eigen 
gezin. Met de collecteopbrengst wil JOP het aantal vaderinitiatieven uitbreiden in het hele 
land. 
10 juli: Oikocredit 
17 juli: Thema diensten 
24 juli: Kerkelijk Quotum 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 

Nieuwe Kerkrentmeester 
Wij als College van Kerkrentmeesters zijn bijzonder verheugd U allen mede te delen dat wij 
Dhr. Daniël Mes, Het Nuesink 12 te Eefde bereid hebben gevonden zitting te willen nemen in 
ons College met de functie van aankomend penningmeester. 
Het College zal er alles aan doen om Daniël Mes zich thuis te laten voelen in zijn nieuwe 
functie en wij gaan hem stap voor stap inwerken. 
 
Hartelijk bedankt! 
Wij bedanken de heer en mevrouw Klunder van de Blaakhof voor de prachtige plant die zij 
voor het liturgisch centrum hebben geschonken. 
 

                        Namens het College van Kerkrentmeesters, Evert Brouwer, voorzitter 
 

Op de volgende pagina ontvangt u een overzicht van de tarieven voor dienstverlening en 
voor het huren van de kerkelijke ruimtes van de Protestantse Gemeente Eefde. 
 

 

Gedicht Jaap Zijlstra 

 

Schepper  

Gij schenkt ons een stem 

die gehoord mag worden, 

een tongval die mag klinken, 

woorden om op verhaal te komen. 

Gij die kent 

de kracht van de taal 

die spreekt 

en er is tijd en ruimte. 

Gij roept het licht 

tot koning uit 

en onherroepelijk 

verschijnt uw Zoon 

en in zijn rijk 

zal nooit de zon  

meer ondergaan. 
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Tarieven van dienstverleningen en huren van kerkelijke ruimtes van de Protestantse 
Gemeente Eefde per 1 januari 2016 
ROUW- EN TROUWDIENSTEN:    
    Voor leden van de gemeente  Voor niet leden 
     
         Dienst elders 
 
Gebruik kerk   300,00                               300,00 
 
Koster        incl.          50,00 
Organist        incl.          80,00 
 
Geestelijke bijstand: 
Predikant of vervangend ouderling vanuit 
het eigen pastoraat  500,00*           500,00*                 500,00 
 
Deze kosten worden zowel bij gebruik van de kerk als crematorium in rekening gebracht. 
* Hierop wordt in mindering gebracht 
  de gemiddelde bijdrage aan de Aktie Kerkbalans 
  over de afgelopen 3 jaren met een 
  maximum van € 500,00. 
 
Reiskosten predikant  
tot 100 km   incl.  incl.   0,30 per km 
100 km of meer    0,30 per km  0,30 per km 
 
OVERIGE HUURPRIJZEN VAN KERK EN/OF KERKELIJKE RUIMTEN:  
 
      Leden   Niet leden 
Kerkruimte (stoelen blijven staan)    60,00/dagdeel   80,00/dagdeel incl. koster 
Kerkruimte (stoelen verwijderen,verzetten) 100,00/dagdeel 180,00/dagdeel incl. koster 
Ontmoetingsruimte  63 m2    30,00/dagdeel  60,00/dagdeel excl. koster 
Vergaderruimte  30 m2    20,00/dagdeel  40,00/dagdeel excl. koster 
 
Gebruik kerkzaal t.b.v. repetities  40,00/dagdeel   excl. koster 
 
Diversen:  
 
Liturgieën tot 100 ex. in zwart/wit    75,00     75,00 
Meerprijs per 25 ex.      15,00     15,00 
Idem in kleur     150,00   150,00 
Meerprijs per 25 ex.      30,00     30,00 
 
 
      per kopje/glas  per kan 
Koffie       1,25   14,00 
Thee      1,25   11,00 
Frisdrank     1,25 
 
Vergoedingen voor situaties die niet uit bovenstaande regelingen zijn af te leiden 
kunt u bij het College van Kerkrentmeesters opvragen. 
 
Opmerking: 
In bijzondere situaties zijn bovenstaande vergoedingen bespreekbaar met het  
College van Kerkrentmeesters. 
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Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie  
Themamorgen over de Psalmen 
In februari ging vanwege een uitvaart de bijeenkomst over de Psalmen niet door. 
Deze zomer wil ik alsnog het een en ander over de Psalmen vertellen. 
 
Psalmen – Drama van crisis en hoop 
Onder deze mooie titel heeft Niek Schuman, oudtestamenticus en oud-hoogleraar liturgiek, 
een prachtig boek gewijd aan de Psalmen.  
Ik heb er in Advent 2015 een week studieverlof aan besteed en wil u graag laten delen in 
mijn ontdekkingen en liefde voor de Psalmen, een fraai staaltje Hebreeuwse poëzie.  
Ik zal vertellen over de Psalmen in al hun veelkleurigheid, we lezen Psalmen en luisteren 
naar muzikale uitvoeringen van de Psalmen. 
Datum: woensdag 3 augustus 10.00 uur  
Plaats: Ontmoetingskerk, Goedhartkamer 

Info: ds. Arie Broekhuis 
 
Werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau 
Bezoek aan de St. Georg Gemeinde in Dessau 
Voor het bezoek van vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober a.s. aan de St. Georg Gemeinde in Des-
sau hebben zich 15 personen aangemeld. Dit aantal is voldoende om het bezoek door te la-
ten gaan. 
Aan de St. Georg Gemeinde is voorgesteld op zaterdagavond in de kerk van St. Georg een 
muziekavond te organiseren met deelnemers uit beide kerkgemeenschappen. De Eefdese 
inbreng staat onder leiding van onze organist Broer de Boer. Het thema van deze avond is 
Johann Sebastian Bach, die als Hofkapelmeister in het nabijgelegen Schloss Köthen onder 
meer de Brandenburger Konzerten heeft gecomponeerd. 
U kunt zich nog opgeven voor deze inspirerende reis naar onze partnergemeente, waarbij u 
kunt deelnemen aan de muziekavond. Houdt u rekening met kosten voor reis en verblijf. 
Namens de werkgroep Gemeentecontacten Dessau-Eefde, Ko van Raamsdonk, tel. 513637 
 
 
Namens de werkgroep Gemeentecontacten Dessau-Eefde, Ko van Raamsdonk (tel.513637). 

 
 

Noaberhulp 
Op donderdag 7 april jl. vond er een bij-
eenkomst plaats in de kerk in Eefde. Er 
werd uitleg gegeven over het Ge-
biedsteam Lochem. Ik heb deze gelegen-
heid aangegrepen om bekendheid te ge-
ven aan de mogelijkheid om uw leven te 
laten optekenen door een daartoe opge-
leide vrijwilliger. Na afloop maakte ik nog 
een praatje met ds. Broekhuis. Ik vertelde 
ook over mijn andere vrijwilligerswerk bij 
Noaberhulp. Er werd gevraagd of ik een 
artikel zou willen schrijven voor het blad 
Kerkvenster. Dat doe ik graag.  
Dus bij dezen. 
 
Ik ben opgeleid tot levensboekenschrijver. 
Ik heb de cursus gevolgd die Stichting 
Welzijn Lochem (hierna: SWL) heeft ver-

zorgd. (Daarbij heb ik zelf nog een aantal 
cursussen gevolgd, dit terzijde.) SWL biedt 
inwoners van de gemeente Lochem de 
mogelijkheid om hun leven te laten opte-
kenen door een vrijwilliger. Dit gebeurt in 
circa acht gesprekken van ongeveer an-
derhalf uur. De vrijwilliger werkt het inter-
view uit en, na uw goedvinden, wordt de 
tekst gevat in een boek. Geheel voor u 
zelf! Mooie herinneringen, bijzondere ge-
beurtenissen en ontroerende momenten 
worden voor u en uw nageslacht vastge-
legd.  
 
Dat is het niet alleen: vertellen over uw le-
ven en het sociale contact kan heel prettig 
en leuk zijn. SWL zal de kopij uitprinten. 
Het enige dat de cliënt zal betalen is de 
kaft, waar het in gebundeld wordt.  

TAAKGROEPEN 
 

DIVERSE BERICHTEN 
 



 16 

Dat kunt u zelf bepalen. Dus lijkt u dat 
wat? Meldt u zich dan aan bij Stichting 
Welzijn Lochem. Ook kunt u met SWL 
contact opnemen als u meer informatie 
wenst.  
Stichting Welzijn Lochem 0573-297000 
Contactpersoon Vera Langedijk  
Mail: V.Langedijk@welzijnlochem.nl 
 
Nu mijn andere vrijwilligerswerk: vrijwilliger 
bij Noaberhulp. Omdat deze stichting niet 
zo heel veel bekendheid geniet, breng ik 
haar graag onder uw aandacht.  
VTT (vrijwillige terminale thuiszorg) 
Noaberhulp Zutphen biedt mensen, die 
weten dat ze binnenkort overlijden, de 
mogelijkheid om deze kostbare tijd thuis 
door te brengen. Juist in deze moeilijke en 
verdrietige situatie is het fijn als u in uw ei-
gen vertrouwde omgeving kunt blijven met 
de mensen, die u dierbaar zijn, dichtbij u. 
Een waardig sterven.  
De partner, kind, familielid of vriend(in) 
neemt, als vanzelfsprekend, de verzorging 
op zich. Diegene is dan mantelzorger. Een 
hulpvraag in een vroeg stadium zorgt er-
voor, dat de mantelzorgers de zorg langer 
volhouden. Bovendien hebben zij het ge-
voel er niet alleen voor te staan. 
De deskundige (levenservaring, opleiding, 
bijscholing) en toegewijde vrijwilliger kan 
de mantelzorger ondersteunen en een 
moment ontlasten, zowel overdag als ’s 

nachts. De mantelzorger kan gaan slapen, 
sporten, boodschappen doen, (een arts) 
bezoeken of andere zaken regelen. De 
vrijwilliger, ook wel Noaber genoemd, ver-
richt geen verpleegkundige of huishoude-
lijke taken maar verleent dezelfde zorg die 
familie of naasten bieden. Noabers waken, 
verzorgen de zieke maar bovenal bieden 
zij een luisterend oor en zijn er. Zij zijn 
gemotiveerd en betrokken en respecteren 
de privacy van de zieke en zijn of haar 
omgeving.  
VTT Noaberhulp Zutphen is lid van de 
VPTZ Nederland, de landelijke koepelor-
ganisatie voor organisaties in de vrijwillige 
palliatieve terminale zorg en werkt samen 
met diverse zorgaanbieders in hun werk-
gebied. Palliatieve terminale zorg is de 
zorg voor mensen voor wie geen gene-
zende behandeling meer mogelijk is en die 
zich in de laatste drie tot zes maanden van 
hun leven bevinden. De hulp kan, wanneer 
nodig, snel gerealiseerd worden en er zijn 
geen kosten aan verbonden.  
Het werkgebied van VTT Noaberhulp be-
vat Brummen, Steenderen, Zutphen, 
Gorssel,  
Lochem, Vorden en Warnsveld. 
VTT Noaberhulp Zutphen: 06-10465495  
email info@noaberhulpzutphen.nl - web-
site www.noaberhulpzutphen.nl 

Een hartelijke groet van Karen Gruntjes, 
Boedelhofweg, Eefde 

 
 
Nacht van Gebed: ‘Wees wakker! Heb je vijanden lief’  
Van 27 op 28 mei in:  Het Lichtpunt  Zutphen 

 ‘Heb je vijanden lief’ is het thema van de 
Nacht van Gebed die Open Doors orga-
niseert. In de nacht van 27 op 28 mei 
bidden christenen op honderden locaties 
in Nederland en Vlaanderen voor de ver-
volgde kerk en hun vervolgers. 
Dit jaar staat de organisatie nadrukkelijk 
stil bij degenen die vervolgen. Islamiti-
sche Staat, Boko Haram, Al-Shabaab, 
maar ook dictators als Kim Jong-Un van 
Noord-Korea en Isaias Afewerki van Eri-

trea. De opdracht van de Here Jezus uit Matteüs 5:43 ‘heb je vijanden lief’ is daarbij de inspi-
ratie. 
Na de recente aanslag met Pasen op christenen in Lahore, Pakistan waarbij meer dan ze-
ventig doden vielen en honderden slachtoffers, liet een medewerker uit Pakistan weten: ‘Ik 
ben ervan overtuigd dat als vele christenen voor ons bidden, wij door kunnen gaan met het 
versterken van de kerk in Pakistan’. 
Deze broeder en miljoenen vervolgde christenen zijn overtuigd van de kracht van ons gebed 
voor hen.  



 17 

Gelooft u dat uw gebed impact heeft op de levens van vervolgde christenen? Wees wakker! 
En moedig hen aan in gebed. Tijdens de Nacht van Gebed wordt er gebeden voor verschil-
lende landen. Naast de informatie en gebedspunten uit de gebedenboekjes, zijn er aanspre-
kende filmfragmenten. Halverwege de nacht is er een live-verbinding met een christen in In-
dia. Doe mee aan de  

 Nacht van Gebed in Zutphen 

 Wanneer: 27 op 28 mei  

 Waar: Willem Dreesstraat 4 7204 JP Zutphen 

 Hoe laat? Van 20.00 uur- 02.00 uur  
Neem voor vragen contact op met: Nellemieke Lammers 06 18167221 

 
Inzameling postzegels en kaarten gaat door 
Sommige mensen denken dat het inzamelen van postzegels en kaarten/enveloppen met 
postzegels is gestopt, nu Piet van Meggelen niet meer onder ons is.  
Maar Lenie van Meggelen gaat door met het inzamelen. De bus in de hal van de kerk kan 
dus gevuld worden met al uw vakantiekaarten met postzegels en met losse postzegels. De 
laatste wel graag royaal uitknippen en in een plastic zakje verpakken s.v.p. Ook de bus in 
Het Spijk wordt door Lenie geleegd. Landelijk wordt elk jaar zo’n € 30 000 opgebracht door 
deze inzamelingen. Het geld wordt verdeeld tussen Kerk in Actie en de Gereformeerde Zen-
dingsbond. 
Warm aanbevolen! 
 
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde  
Geen vakantie in de Wereldwinkel. 
Nee, de Wereldwinkel gaat niet dicht in de zomertijd. Wij blijven open, want de boeren en de 
makers van de producten kunnen zich ook geen vakantie veroorloven. Zij werken het jaar 
rond om voldoende te verdienen om van te leven. Daarom blijven wij ook op onze post en we 
rekenen op uw klandizie. We doen zelfs iets extra’s.  
Op zaterdag 11 juni houden we een stoepverkoop. We ontvangen u dan vanaf half 9 voor 
de winkel met koffie/thee en iets lekkers. We verkopen levensmiddelenpakketten met 20 % 
korting en u kunt meespelen in een loterij voor een gratis pakket.  
Natuurlijk kunt u ook in de winkel zelf snuffelen. In juni en juli hebben we speciale acties voor 
het einde van het schooljaar - voor geslaagden en bedankjes voor de juffen en meesters, 
voor Vaderdag en voor de vakantie.  
De inkoopgroep is naar Culemborg geweest en dat betekent weer veel nieuwe, verrassende 
artikelen. 
Als kassakoopje hebben we in juni kruidenmolens met korting op de toonbank. Wat juli 
brengt is nog even een verrassing.  
Genoeg reden om langs te komen in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Tel. 0575-518662. 
                                                     Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland  
 
 
 
Koffieconcert  
Op 12 juni wordt het laatste koffieconcert van het seizoen gegeven door een koor dat nog 
niet eerder op zondagochtend in de kerk heeft gezongen. We beleven dus een primeur en 
wel met het Het Gorssels gemengd koor Canticum o.l.v. Paulien Roos. Het gezelschap dat 
34 leden telt is niet van vandaag of gisteren: In 2017 bestaat het koor 100 jaar!. In Eefde 
wordt een programma gezongen dat bijna helemaal a capella is met uitzondering van het 
“Cantique de Jean Racine”, waarbij het koor op de vleugel  begeleid wordt door Liesbeth van 
de Putte. Verder horen de concertgangers een instrumentaal intermezzo van Gerrit Nijkamp 
op het orgel en Marjanne Simoons op de viool. Meer informatie over het programma leest u 
te zijner tijd in de lokale pers. Zoals gebruikelijk staat de koffie klaar om kwart over elf,  
waarna het concert op 12 juni om half twaalf begint. Denk om de collecte bij de uitgang!.  

Namens de commissie koffieconcerten, Koos Ornée 

ACTIVITEITEN 
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Uit de landelijke kerk 
Bron: Kerkinformatie  
 
Nieuwe scriba van de synode  
Dr. René de Reuver 
 
“Verscheidenheid is geen ramp,  
maar een gave” 
 
Dr. De Reuver is nu nog wijkpredikant in 
de wijkgemeente Moerwijk en Laak in Den 
Haag.  
Hij kan zich helemaal vinden in ‘Kerk 
2025’, de beleidsnota die de synode in het 
najaar heeft aanvaard en die de lijnen 
uitzet naar de toekomst. Hieronder volgen 
delen uit een interview dat hij voor 
Kerkinformatie gaf. 
 
Kerk 2025 ligt volop op het bordje van 
de nieuwe scriba. 
 
“De realiteit van de nota zie ik in de eigen 
wijk. In het voortraject van de nota  heb ik 
het punt van de ‘witte vlekken’ ingebracht: 
de kerk kan niet overal meer aanwezig 
zijn. Hele delen van Moerwijk en Laak, 
waar 70 000 mensen wonen, weten 
nauwelijks dat er een protestantse 
gemeente is. Ooit waren er grote 
hervormde gemeenten en gereformeerde 
kerken. De kerk is er nu klein. Je kunt 
erover treuren, maar het is de feitelijkheid. 
Voor de wijkgemeente is veel goeds te 
zeggen, maar het stamt ook maar uit de 
Middeleeuwen, toen de kerk het voor het 
zeggen had. Het is niet zo uit het Nieuwe 
Testament weggelopen. Alsof in de tijd 
van de apostelen een christelijke 
gemeente een hele stad omvatte. De 
huisgemeenten van toen waren kleine 
groepen.” 
 
In uw boek ‘Anders verder’ (2012) 
schreef u al dat de wijkgemeente passé 
is. 
 
“Koester het model in de gebieden waar 
de kerk nog helemaal in de structuur van 
de samenleving zit. Breek het daar vooral 
niet af. In grote delen van het land is het 
model echter verbrokkeld, verdampt.  
 

 
 
Denk niet dat je het overeind kunt houden 
terwijl je de menskracht er niet voor hebt. 
En het geld evenmin.” 
 
Wat dan te doen? 
 
“Leef van het evangelie en probeer het 
handen en voeten te geven in je directe  
omgeving. Wees een gemeenschap waar 
een mens thuiskomt bij God en bij 
medegelovigen. Onze wijk heeft twee 
pioniersplekken, waar mensen op heel 
andere momenten dan de zondagmorgen 
bij elkaar zijn voor ontmoeting en 
bezinning. ‘Samen’ is voor mij een 
kernwoord. Geloof is persoonlijk, maar 
nooit individueel. Het verbindt een mens 
met God en met elkaar. Lokale 
geloofsgemeenschappen kunnen in alle 
diversiteit, in verschillende vormen ook, 
een thuis zijn voor wie op hun pad komt, 
ook voor de vele nieuwe Nederlanders.” 
 
Kerk 2025 is in uw ogen dus 
noodzakelijk 
 
“Absoluut. Dat moet nu gebeuren om 
ruimte te maken voor waar het werkelijk 
om gaat: back to basics = terug naar de 
kern, zoals ook is gezegd in de visienota 
die eraan vooraf is gegaan. Het moet 
kerkorderlijk zorgvuldig gaan, maar hou 
wel de vaart erin. We moeten niet te lang 
met de interne verbouwing bezig blijven.” 
Bij alle veranderingen blijft het landelijke 
kerkverband van belang? 
“Een plaatselijke gemeente is volwaardig 
kerk, maar niet volledig kerk.  
 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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Iedere geloofsgemeenschap heeft in 
toenemende mate een eigen profiel, 
tegelijkertijd is ze te beperkt voor het 
geheel van de gemeente van Christus. Je 
hebt anderen nodig om samen kerk te zijn, 
om elkaar scherp te houden, aan te vullen 
en te verrijken.” 
 
In uw toespraak bij uw benoeming in de 
synode noemde u speciaal de 
migrantenkerken. 
 
“Wij delen ons kerkgebouw hier met 
Indonesische zusters en broeders. Onze 
Protestantse Kerk is soms wel erg blank 
en bleek. Dat spoort niet met de 
veelkleurigheid van de christenheid 
wereldwijd en met de samenleving die aan 
het verkleuren is. We (de synode, red.) 
hebben als doel gesteld dat er 100 
pioniersplekken komen. Waarom zouden 
we ook niet een doel stellen voor het 
aantal (wijk)gemeenten dat een relatie 
heeft met een migrantengemeente? 

U bent ook het gezicht van de kerk voor 
de Nederlandse samenleving. 
 
“We leven in een mediacratie. Gebruik de 
middelen van deze tijd. In de 
sollicitatieprocedure was het een van de 
spitsen dat de nieuwe scriba naar buiten 
toe stem van de kerk zal zijn. Zonder veel 
opsmuk kan de kerk vanuit haar traditie 
ook iets zeggen over thema’s in onze 
plurale samenleving. Ze zou trouwens in 
het algemeen meer de onbekommerdheid 
van het evangelie moeten uitstralen, de 
tijd van “we zijn maar klein, wat stellen we 
eigenlijk nog voor?” voorbij. Overschreeuw 
jezelf niet, maar we hebben een geweldig 
Woord waarvan we mogen leven. De 
geloofsgemeenschappen in het Nieuwe 
Testament waren niet groot, maar wat een 
vreugde en een ruimte spreken er 
bijvoorbeeld uit de brief aan de gemeente 
in Filippi die toen maar zo’n 40 mensen 
telde: kosmisch, de toekomst is aan God.”

 
Jaarverslag Kerk  in Actie 2015 is uit 
Van Nederlandse kerkleden die tot ’s nachts bij het station van Emmen klaarstaan voor 
vluchtelingen die daar aankomen, tot de kerk in Syrië die ontheemden uit eigen land 
opvangt. Door het Jaarverslag 2015 van Kerk in Actie lopen als een rode draad verhalen 
over het werk voor vluchtelingen wereldwijd. Daarnaast ook verhalen over al het andere 
(wereld)diaconale en zendingswerk. 
Kerk in Actie heeft wereldwijd veel kunnen betekenen dankzij de steun van lokale 
gemeenten en donateurs. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd. Het is online te 
vinden via www.kerkinactie.nl/jaarverslag  of als papieren versie te bestellen via 
www.kerkinactie.nl/webwinkel. Wilt u een (gratis) papieren exemplaar: vraag een van de 
Kerkenraadsleden het voor u  aan te vragen. 
  
Werkweek voor liturgie en kerkmuziek  19 – 22 juli 2016 
De Protestantse Kerk in Nederland organiseert deze zomer  weer de werkweek voor liturgie 
en kerkmuziek in Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven. 
Het thema van de werkweek is : “Waarom dan toch”.  Tijdens deze studiedagen staat de 
waarom-vraag centraal. De vraag wordt verder toegespitst op het avondmaal: hoe vieren wij 
het avondmaal? Waarom vieren we het avondmaal en waarom doen we dat op de manier 
waarop we dat doen? Onder leiding van de staf wordt zingend en vierend, dirigerend en ver-
diepend, lezend en spelend, ingegaan op allerlei aspecten van de vraag: ‘waarom dan toch?’ 
Voor predikanten, kerkelijk werkers, dirigenten, organisten, cantorijleden en voor iedereen 
die zich betrokken weet bij de kerk. De stafleden zijn Elske te Lindert, Monique Schendelaar, 
Rienk Bakker, Theo Menting, Jos Vogel en Maarten Diepenbroek. Voor meer informatie, de 
kosten en aanmelden zie www.protestantsekerk.nl/pcte > cursussen en studiedagen > stu-
diedagen. Bellen kan ook naar 030-8801560 of een e-mail sturen naar: 
pcte@protestantsekerk.nl 

 
 
 
 

http://www.protestantsekerk.nl/pcte
mailto:pcte@protestantsekerk.nl
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Agenda 
 

 Maandag 30 mei: 14.00 uur , Voorbereiding Dessau-Eefde  
       dienst van 12 juni: bij A. Broekhuis, Warnsveld 

 Woensdag 1 juni:  19.30 uur, Taakgroep Pastoraat  

 Dinsdag 7 juni: 19.30 uur,  Kleine Kerkenraad  

 Maandag 13 juni: Gemeenteavond 
 

 
LET OP! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De  
 

 

De redactie wenst u: 

 
 
 

Vakantie, even wat anders 
Even er op uit gaan 
Even aan de zijlijn staan 
Zoals veel andere Nederlanders. 
 
Vakantie, hele mooie tijden 
Gaan en staan waar je wilt 
Een tijd boven alles uitgetild 
Lopen door bossen en weiden. 
 
Vakantie, genieten van de natuur 
Zo mooi in het zomer seizoen 
 
 
 

Dat zal een ieder goed doen 
En op zoek naar het avontuur. 
 
Vakantie, ontspanning, vrijheid 
Genieten van de mooie omgeving 
Het is een unieke tijdpassering 
En het geeft voor velen blijheid. 
 
Vakantie, vier het met dankbaarheid 
Vertrouw op Gods bewarende hand 
Hij blijft met een ieder verwant 
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid. 
 
                                    Fedde Nicolai 

Vakantie ook een tijd waarin veel mensen alleen thuis blijven.  
Neemt u a.u.b. eens de moeite om deze mensen te bezoeken  
d.m.v. een bezoekje.   

Colofon 
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag  19 juli 2016  20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Luunhorststraat 13 te Eefde.  
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel 
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610). 

 Donderdag 21 juli  2016 om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink 
 
 
 
 
 
 
 
 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen 

bij de redactie. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.montessorischoolhoutwijk.nl/files/images/fijne-vakantie.jpg&imgrefurl=http://www.montessorischoolhoutwijk.nl/vakantie.html&docid=bMmLS5aVxiy2OM&tbnid=DcQOfd4Fw9YfaM:&w=541&h=223&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwiI_IPdlOnMAhXDDcAKHT98DMo4yAEQMwgHKAQwBA&iact=mrc&uact=8
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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We hebben weer genoten van een  goede traditie.   
Een openluchtdienst georganiseerd door de Protestantse Gemeenten van de vroege-
re gemeente Gorssel.  Almen, Eefde, Gorssel/Epse en Harfsen  
Wat hebben we een geluk gehad met het weer.  
Het was een lastige beslissing en ook wel een beetje een gok. Maar gelukkig konden 
we het buiten vieren. Er waren ongeveer 200 mensen aanwezig.  
De dienst was prachtig met een creatieve vertoning van het thema: The Voice of 
Nazareth. 
Het werd ons duidelijk dat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.  
Bé van Zeijst met zijn eigen gemaakte tekst, super leuk. Mevr. Pien de Neut (Jeltje 
Rook) en als klapper Marise den Bakker (zij heeft mee gedaan met de Voice Kids). 
Wat een muzikale talenten die beoordeeld werden door de coaches. 
Ds. Broekhuis als voorganger heeft ons tot denken gezet. Een ieder mag er wezen 
op haar of zijn manier.  
Laat een ieder vanaf nu zijn of haar stem laten klinken. En het is de vraag hoe  
“The Voice of Nazareth” hier over denkt!  
De muzikale ondersteuning kwam dit jaar van de Harmonie Gorssel-Eefde.  
Een speciaal woord van dank aan de familie von Wedel en aan alle medewerkers is 
hier zeer zeker op zijn plaats. 
          Jannie Zoerink 
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