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KERKVENSTER   KERST - JANUARI 2017 

 
Midden onder ons 

 
Wat zou de kerk zijn zonder dichters? En 
zonder het lied? Juist bij hoogtijdagen is 
het niet altijd eenvoudig woorden te vinden 
die het geheim van het feest benoemen. 
Dichters zijn dan onmisbaar en laten ons 
met nieuwe oren luisteren.   
Met Kerst gedenken we Christus’ komst 
op aarde. Theologen spreken over de   
incarnatie, vleeswording ofwel de  mens-
wording van God. Bedenk dat de kerk al 
van meet af aan Christus als waarlijk 
mens heeft gezien in wie we God voluit  
leren kennen. Maar hij blijft een mens. 
Lied 826 is vanuit het vorige liedboek 
meegegaan en voór dat liedboek uit 1973 
was de onderstaande  tekst  al  in 1965 
verschenen in Loflied voor tegenstem, van 

Ad den Besten. 
Wat horen we in dit lied over Christus? 
Hij werd mens, waardoor we God 
‘menslijk’ ontmoeten. Mooi, die dubbele 
betekenis: menselijk in de zin van ‘bij wijze 
van mens’  en ‘humaan’, d.w.z. niet met 
kracht en verheven boven ons, maar toe-
genegen. 
In dit lied worden we herinnerd aan de in-
zet van het evangelie van Johannes, 
waarin de evangelist de weg van het 
woord van God beschrijft. Het woord dat 
concreet wordt in een mens. ‘Het woord is 
vlees geworden’, zoals het in de vorige 
vertaling staat, d.w.z. het is helemaal onze 
werkelijkheid met alle mooie en duistere 
kanten ingegaan. Dat woord van God is 
daad, zo staat er in vers 1, waarmee Den 
Besten ons te binnen brengt dat het He-
breeuws, de taal van het OT, voor woord 
en daad één woord heeft. Bij ons zijn 
woord en daad  dikwijls van elkaar losge-
raakt. Een woord moet naar joods besef 

ook wat uitwerken en een vervolg hebben, 
anders is het geen goed woord. 
Het woord vraagt om een reactie, om een 
antwoord, het vraagt om een vervolg on-
der ons, bij u en mij. Christus’ komst  is 
niet vrijblijvend.  
In vers 3 tekent de dichter Christus als éen 
die weerloos en zonder aanzien onder ons 
verkeerde. Ik moest bij dit vers denken 
aan Matteüs 25, waarin Christus zich ver-
eenzelvigt met de minste der mensen, met 
degenen die zich ophouden aan de rafel-
randen van de samenleving (de werken 
van barmhartigheid!). De dichter laat zien 
waar wij Christus vandaag kunnen herken-
nen en vinden. Het woord is ingegaan in 
de tijd, en nog een stap verder in een 
mens, Christus, en dat is niet alleen iets 
van het verleden. Nee, dat woord spreekt 
en leeft. Christus is onder ons, waar de 
ontmoeting geschiedt met wie vandaag 
‘zonder eer’ zijn. 
 
1 O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
 
2 Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons 
aan, o Christus, treed ons leven binnen. 
 
3 Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
Geef dat wij U herkennen mogen. 
 
(Lied 826-tekst Ad den Besten)

 
                                         
                                                                                                                      Ds. Arie Broekhuis 
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datum en tijd 24 december 2016 
21.00  uur 

25 december 2016 
10.00 uur 

31 december 2016 
17.00 uur 

voorganger ds. Broekhuis ds. Broekhuis ds. Broekhuis 

bijzonderheden Kerstnachtdienst  Kerst  Oudejaarsdienst  

kleur Wit  Wit  Wit 

diaconale  
collecte 

Kinderen in de Knel Kinderen in de Knel Rode Kruis  

2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk  Kerkelijk Quotum Plaatselijk  
Kerkenwerk 

auto  
ophaaldienst 
 

J. Zoerink 
Tel. 06-53143179 

J. Brummelman 
Tel. 540224 

H. Slurink 
Tel. 515446 

 
 
datum en tijd 1 januari 2017 

11.00 uur  
8 januari 2017 
10.00 uur  

15 januari 2017 
10.00 uur 

voorganger ds. Broekhuis ds. Broekhuis ds. J. Ek,  
Brummen 

bijzonderheden Nieuwjaarsdienst  Epifanie Epifanie II 
koffieconcert 

kleur Wit  Wit Wit  

diaconale  
collecte 

Rode Kruis St. Gehandicapt Kind Oecumene 

2e collecte Oikocredit Beeld en Geluid Zondag van de  
Eenheid 

auto  
ophaaldienst 
 

A. Kloosterboer 
Tel. 540204 

R. Simonis-Verhoeff 
Tel. 511756 

H. Slurink 
Tel. 515446 

 
 
 
datum en tijd 22 januari 2017 

10.00 uur 
29 januari 2017 
10.00 uur 

voorganger ds. Broekhuis ds. Broekhuis  

bijzonderheden Epifanie III  

kleur Wit  Groen 

diaconale  
collecte 

St. Vluchteling Missionair Werk 
en Kerkgroei  

2e collecte Catechese en Educatie Kerkelijk Quotum  

auto  
ophaaldienst 

J. Brummelman 
Tel. 540224 

A. Kloosterboer 
Tel. 540204 

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

 
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    2 januari 2017 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 24 december 2016 Mw. L. Versluis 
 
Middagpauzediensten 
Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-
dienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
donderdag 05 januari 2017 ds. J. Bruin 
donderdag 12 januari 2017 ds. W. Scholte 
donderdag 19 januari 2017 ds. S.A. Meijer 
donderdag 26 januari 2017 ds. R. Heins 
 
Radio Kerkplein  
Zondag 25 december 2016 
Gesprek van de zondag: Kerstprogramma december, Ron van Ingen Schenau. 

De kerkdienst komt vanuit Leger des Heils, Luitenants Morten & Joyce Andersen. 
Zondag 1 januari 2017 
Gesprek van de zondag over het internationale noodhulpfonds Shelterbox.  
Na een ramp biedt de inhoud van een Shelterbox een eerste opvang voor een familie van 
maximaal 10 personen.  
De kerkdienst komt van uit, Baptistengemeente Zutphen, dhr. Aernoud de Jonge. 
Zondag 8 januari 2017 
Gesprek van de zondag over 500 jaar Reformatie en leren van Luther, Louise Vos. 
De kerkdienst komt vanuit Protestantse Gemeente Eefde, ds. Arie Broekhuis. 
Zondag 15 januari 2017 
Gesprek van de zondag met ds. Ronald Heins over: mediteren kun je leren! 
De kerkdienst komt vanuit, Protestantse Gemeente Warnsveld / Leesten ds. Els Diepenveen. 
Zondag 22 januari 2017 
Gesprek van de zondag met Riemer v.d. Meulen over “de making of” van de Musical “Maria 
Magdalena”. 
De kerkdienst komt vanuit de Protestantse Gemeente Zutphen, ds. Ronald Heins. 
Zondag 29 januari 2017 
Gesprek van de zondag door David Nijhuis, onderwerp is nog niet bekend. 
De kerkdienst komt vanuit Christelijk Gereformeerde Kerk /Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. 
 

 
 

 
 
 
Speldenprikje: Toen de dominee op een dag erkende dat hij ook niet alles wist, 

begreep opeens iedereen hem! 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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Leesrooster 
 
vr. 23  Jesaja 8:11-23a Maak het verschil 
za. 24  Jesaja 8:23b-9:6 Licht in de duisternis 
zo. 25  Johannes 1:1-14 Menselijk Woord 
ma. 26  Jesaja 9:7-16 Getroffen 
di. 27  Jesaja 9:17-10:4 Recht en onrecht 
wo. 28  Jesaja 10:5-19 Niet alleen Israël 
do. 29  Jesaja 10:20-27 Terugkeer 
vr. 30  Jesaja 10:28-34 Geschreeuw 
za. 31  Jesaja 11:1-10 Nieuwe bloei 

 
 
Zoals we in een vorig Kerkvenster hebben aan-
gegeven gaan we met ingang van 1 januari 
stoppen met het vermelden van het Leesroos-
ter. 
 
U kunt het leesrooster bekijken en downloa-
den via: www.bijbelgenootschap.nl  

 
 

 
In de Kerstavonddienst, aanvang: 21.00 uur, werkt het Christelijk Mannenkoor IJsselstreek 

mee o.l.v. Gerrit te Rietstap. We zijn blij met de komst van dit koor dat zoveel kan toevoegen 
aan de vreugde van Kerst en de samenzang een extra dimensie verleent. 
Op Kerstmorgen werkt de cantorij mee aan de dienst o.l.v. Wim van Helden en is Ben Veld-
kamp onze organist. Fijn dat er zo meer mogelijkheden open liggen voor afwisseling in het 
lied dat met Kerst zo uitbundig mag klinken. 
De diensten van 31 december (17.00 uur) en zondag 1 januari (let u op de aanvangstijd: 
11.00 uur) zullen in de vorm van respectievelijk een Avond- en Morgengebed plaatshebben. 

Om praktische redenen – velen zullen op 1 januari nog op eén oor liggen of moeten nog bij-
komen van de onrust van de jaarwisseling – is de Nieuwjaarsbegroeting verschoven van 
1 naar zondag 8 januari. 

Ik wens u mede namens mijn vrouw Wieke gezegende Kerstdagen toe en vrede en alle 
goeds in 2017. 

ds. A. Broekhuis 

 
Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
 
Vanaf 1 januari is er iedere zondagmorgen koffiedrinken. 
Omdat de dienst van 1 januari om 11.00 uur aanvangt, worden de koffie-

schenkers om 10.15 verwacht om een en ander voor te bereiden. 
Ik heb getracht iedereen die ingeroosterd is hiervan op de hoogte te bren-
gen. Dit heb ik via een mailbericht gedaan.  
Niet iedereen beschikt over een mailbox.  
Deze personen hebben dit jaarrooster via de brievenbus ontvangen.  
 
I.v.m. de voorbereiding op gewone zondagen wordt een ieder verwacht om 9.15 uur  
aanwezig te zijn. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
01 januari 2017 Tine Ebbekink, Johan en Jannie Zoerink 
 
08 januari 2017 Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink 
 
15 januari 2017 Toos Kuiken, Agnes van den Berg en Willy Pasman. 
 
 

          Greet Tollenaar, tel. 540861 
  

DE GEMEENTE BIJEEN 

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
 
Dhr. Ettema, Spijkpad, is weer thuis na verblijf op de Lunette 
Mw. T. van der Horst- Heijenk, Beekweide is weer thuis na verblijf in het Gelre 
 

Een gelukwens voor bruidspaar Niels Knoot en Coby van Us  
(haar kennen we als Coby de Wit), wonend op het Spijk, die op 
maandag 12 december getrouwd zijn.  
Dhr. Niels Knoot is vanuit de Randstad (Portugaal) verhuisd naar het 
oosten des lands.  
In elkaar hebben zij nieuw geluk gevonden. 
Ze hebben het verlangen om een zegen over hun verbintenis  
uitgesproken en willen dat graag beleven in aanwezigheid van de ge-
meente. Deze zegen is een wat bescheidener vorm dan een inzege-
ning van het huwelijk die onze liturgie kent. Wat is het mooi dat er sa-
men dan ook een passende vorm gevonden kan worden. 

Want het verband van de gemeente is voor hen beiden van grote betekenis. 
In de dienst van 8 januari zal deze zegening een plaats krijgen. 
Het adres van bruidspaar Knoot-van Us: Zutphenseweg 316, 7211 EZ Eefde 
 

Komen en gaan – mutaties t/m 13 december 2016 
Ingekomen: 
Eefdese Enkweg 8, 7211 LK: de heer en mevrouw F.H.T. Pans – ter Mull. 
 
Ingeschreven als blijkgever van verbondenheid: 
Wagenvoortsdijk 3a, 7218 MP: mevrouw J.A. Beernink – Disbergen. 
 
Uitgeschreven: 
Het Nuesink 12, 7211 GR: de heer en mevrouw D.P.J. Mes – Tiesema.  
Beeklaan 11, 7211 GA: mevrouw J. Jansen – Massen. 
 
Voorkeurkerk Zutphen beëindigen, ingeschreven in Eefde: 
Het Nuesink 3, 7211 GR: de heer en mevrouw H. van de Hoeve – de Groot. 
 
Overleden: 
Op 15 november 2016: mevrouw H. Smit, Mettrayweg 45. 
Op 17 november 2016: de heer A. Lamberts, Sporkehout 15 7217 TM Harfsen.  
(Dhr. Lamberts was voorkeur lid in Eefde) 
 
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 
 
 

 
 
 

Speldenprikje: 

‘Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde. 
 En de meeste van deze is de theologie’  

MEELEVEN 
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Uit de (kleine) Kerkenraad 
Op 12 december stond een vergadering 
van de kleine kerkenraad gepland. Als 
eerste punt zou de ratificering van de 
plaatselijke regeling aan de orde komen. 

Deze was in een vorige vergadering al in 
principe aangenomen, maar de gemeente 
zelf moest ook nog in de gelegenheid wor-
den gesteld om ‘gekend en gehoord’ te 
worden, zoals de kerkorde voorschrijft. Dit 
is gebeurd in november, toen de tekst ter 
inzage is gelegd en tijdens de gemeente-
avond op 22 november is besproken. Hier-
uit zijn geen wijzigingen meer voortgeko-
men en dus kon de ondertekening nu 
plaatsvinden, waarna de regeling officieel 
per 1 januari 2017 zal ingaan. Die onderte-
kening moest natuurlijk in de voltallige ker-
kenraadsvergadering gebeuren, maar om-
dat op 12 december een vergadering van 
de kleine kerkenraad was geagendeerd, 
waren de overige leden van de kerkenraad 
gevraagd om het eerste deel van die ver-
gadering ook aanwezig te zijn. Zo heeft 
deze officiële handeling nog vóór 1 januari 
kunnen plaatsvinden. 
In de plaatselijke regeling staan de afspra-
ken beschreven die wij als gemeente heb-
ben gemaakt over het reilen en zeilen van 
onze gemeenschap. Het is een aanvulling 
op de kerkorde, waarin veel zaken zijn 
vastgelegd, maar die de praktische invul-
ling van een aantal artikelen overlaat aan 
de plaatselijke gemeenten.  
Het is een leidraad hoe we het graag zou-
den willen zien, in het beste geval. In de 
praktijk kunnen we het niet altijd waarma-
ken (we hebben bijvoorbeeld minder 
ambtsdragers dan gewenst), maar het is 
wel het doel waarnaar we streven. Er ligt 
een exemplaar in de kast in de Goedhart-
kamer en iedereen kan altijd aan de koster 
of een kerkenraadslid vragen om dat te 
mogen inzien. Hij staat ook op onze web-
site.  
Na de ondertekening en de koffie met iets 
lekkers van de afscheid nemende notuliste 
werd in kleiner gezelschap de vergadering 
voortgezet.  
Het Moderamen meldde dat het zich had 
gebogen over de vraag die van twee kan-
ten was binnengekomen wat er op het 
prikbord in de hal mag worden gehangen 

en wat niet. De ruimte is beperkt, dus 
maximaal A4-tjes. In principe alle activitei-
ten die in en om de Ontmoetingskerk 
plaatsvinden en religieuze/culturele activi-
teiten van de landelijke kerk en buurt- 
gemeenten. In geval van twijfel contact op-
nemen met Maps Adriaanse, voor wie in 
het kantoortje een postvakje is gereser-
veerd om posters en flyers in te leggen.  
Of vraag het aan de koster.  
Maps verzorgt ook het informatiekastje 
buiten, waarin alleen mededelingen han-
gen van activiteiten uit onze eigen kerk die 
ook voor niet-kerkleden toegankelijk zijn. 
Eerder is al een besluit genomen dat op 
het glas naast de deur alleen het rooster 

van kerkdiensten en de poster van het kof-
fieconcert mogen worden opgehangen. 
 
De HIK-commissie heeft de Goedhartka-

mer opgeschoond en opgeknapt. Met de 
meeste kasten weg, nieuwe gordijnen en 
vloerbedekking, een frisse kleur op de 
wanden en (nog te installeren) andere ver-
lichting, oogt het geheel een stuk vriende-
lijker. Een gesprek met de predikant en de 
opmerkingen uit de gemeente over de 
kerkzaal leveren nog een paar kleine aan-
passingen op. De HIK heeft aangekondigd 
zich zelf op te heffen zodra de laatste 
puntjes op de i zijn gezet. De HIK zal wor-
den gevraagd zelf hierover te rapporteren 
naar de gemeente. 
De kern van de vergadering van de kleine 
kerkenraad wordt altijd gevormd door de 
rapportages van de predikant en de ver-

tegenwoordigers van de verschillende col-
leges en taakgroepen over gedane zaken 
en hun plannen. De weerslag daarvan 
vindt u terug in de rest van Kerkvenster en 
de zondagsbrieven.  
De avond werd besloten met afscheid ne-
men van de notuliste, wat met veel loftui-

tingen en een prachtige bos bloemen en 
de belofte van een avondje uit door de 
voorzitter werd bekrachtigd. Door tijdsge-
brek van de scriba nu echt voor de laatste 
keer toch nog dit verslag van haar hand. 
 
                                  Maps Adriaanse 

    

KERKENRAAD 
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Diaconie 
Collecteopbrengsten 
20 november €   185,37  ISBN 
27 november €   150,00 Unicef 
04 december            €   140,00 Stichting Vluchteling  
11 december             €   153,22  Rode Kruis 

 
Collectedoelen 
24 en 25 december  Kerk in Actie: Kinderen in de Knel   

Ze brengen Kerst door op straat, achter een 
naaimachine in een donker kledingatelier of in 
angst voor geweld. Voor veel te veel kinderen is 
Kerst helemaal geen feest. Hun jonge leventje 
wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderar-
beid of verwaarlozing. Juist met Kerst verdienen 
zij onze bijzondere aandacht en steun. Daarom 
deze Kerstcollecte, waarvan de opbrengst be-
stemd is voor kinderprojecten. De focus is in het 
bijzonder gericht op kinderen met een verstan-
delijke beperking in Pakistan.  

U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
kerstcollecte of Kinderen in de Knel. 
31 december en 1 januari  Het Rode Kruis 

Naast hulp bij noodsituaties (zie vorige blad, 11 december) geeft het Rode Kruis ook EHBO-
cursussen en reanimatie- en AED-trainingen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL33 INGB 0000 0008 81 t.n.v. Het Nederlandse Rode 
Kruis. 
8 januari  Nederlandse Stichting het Gehandicapte Kind (NSGK) 
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. Ze maken het mogelijk dat zij 
met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL76 RABO 0334 4334 44 t.n.v. NSGK. 
15 januari Oecumene  

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk samen te werken met kerken in 
Nederland en in het buitenland. Daarom maakt zij deel uit van organisaties 
zoals de Wereldraad van Kerken, waarin honderden verschillende kerken 
met elkaar samenwerken. In Nederland is de Protestantse Kerk lid van de 
Raad van Kerken, waarin 17 kerken samen praten over belangrijke oecu-
menische thema’s, zoals de beleving van eucharistie en avondmaal. Voor 
actuele maatschappelijke ontwikkelingen is de Raad de spreekbuis vanuit 
de kerken naar de overheid. Ook organiseert de Raad evenementen zoals de ’Pelgrimage van 
gerechtigheid en vrede’ en de landelijke ‘Week van het Gebed’. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL10 ABNA 0444 4447 77 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 
Collecte Oecumene. 
22 januari Stichting Vluchteling 

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchte-
lingen en ontheemden. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onder-
dak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
Over de hele wereld zijn meer dan 50 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en on-
derdrukking. Bij een acute vluchtelingencrisis komt Stichting Vluchteling zo snel mogelijk in ac-
tie.  
 
 

COLLEGES 
 

https://www.kerkinactie.nl/static/image/9898/14/DSC 9692.jpg


 10 

 
Via een speciaal noodhulpteam wordt geprobeerd om snel de meest noodzakelijke hulp ter 
plekke te krijgen, zoals primaire medische zorg of noodhulp goederen. Ook bij langdurige crises 
biedt Stichting Vluchteling (nood)hulp, bijvoorbeeld met medische zorg of drinkwater- en sani-
taire voorzieningen in vluchtelingenkampen. Internationale en lokale partnerorganisaties van 
Stichting Vluchteling voeren ter plekke de hulpprojecten uit.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL48 INGB 0000 0009 99 t.n.v. Stich-
ting Vluchteling. 
29 januari Missionair Werk en Kerkgroei 

Een voorbeeld van een project dat door de Landelijke Kerk wordt gesteund: de nieuwe kerk in 
Utrecht. In Kanaleneiland, een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse 
allochtonen, houdt De Haven iedere zondagmiddag ‘koffiehuis’. De Haven is een zogenaamde 
pioniersplek van de Protestantse Kerk. Eens per maand is er een gratis ‘havenmaaltijd’. Ds. 
Van Duijn: “We willen niet de wijk in de kerk brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen 
we liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt op contact leggen met mensen. Sommi-
gen helpen buren met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kin-
derclubs.” Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen mensen zoeken 
naar nieuwe vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, mogelijk. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL10 ABNA 0444 4447 77 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 
Collecte Missionair Werk en Kerkgroei. 

 
Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  

24 december:  Plaatselijk Kerkenwerk 
25 december:  Kerkelijk Quotum 
31 december:  Plaatselijk Pastoraat 
Collecte Pastoraat  

Pastoraat wordt ook wel de core business van de kerk genoemd. Het krijgt vorm in de plaatse-
lijke gemeenten. De kern van pastoraat is er te kunnen zijn voor mensen. Nu steeds minder 
mensen deel uitmaken van een kerkelijke gemeente, zoeken we naar nieuwe vormen van pas-
toraat bijvoorbeeld buiten het kerkgebouw en doelgroepgericht. Mensen die zich inzetten voor 
het pastoraat rust de Protestantse Kerk toe via trainingen, handreikingen en via de jaarlijkse 
Landelijke Pastorale Dag waar deelnemers tal van workshops kunnen volgen. Met de opbrengst 
van deze collecte kunnen nog meer vrijwilligers begeleid en toegerust worden. 
01 januari:  Oikocredit 
08 januari:  Beeld en Geluid 
15 januari:  Zondag voor de eenheid  
Zondag voor de eenheid: Oecumene,  zie vermelding onder Diaconie 

22 januari: Catechese & Educatie  
Catechese en Educatie 

In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus. Dat is zeker in deze 
tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken.  
Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig klinken er ook hoopvolle geluiden 
vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp waar elke week andere 
gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen voor de catechesegroepen. Of die stad waar ze 
catechese koppelen aan families, zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de betekenis 
van het geloof herontdekken.  
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze 
inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met andere gemeenten. Ook helpt JOP 
gemeenten bij het plaatselijk vormgeven van catechese. Collecteer mee! Het goede nieuws 
van Jezus Christus mag immers niet verborgen blijven voor nieuwe generaties. 
29 januari: Kerkelijk Quotum 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Monique Dolman 
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Attentie 
Met ingang van 2017 gaat het rekeningnummer van Kerkbalans verhuizen. 

Waarom? zult u zich misschien afvragen, wel dat is door ons prima uit te leggen. 
Op dit moment wordt uw bijdrage als u ons daar een machtiging voor hebt gegeven geïncas-
seerd door de ING bank. De kosten die deze incassering met zich meebrengen zijn groot en ge-
ven elk jaar weer verwerkingsproblemen. Uw Kerkrentmeesters streven naar een grote mate 
van efficiëntie en naar elke vorm van besparing. Vanaf 2017 zullen uw toegezegde bijdragen 
geïncasseerd gaan worden door de SKG Bank dit staat voor Stichting Kerkelijke Gelden. Deze 
bank berekent minimale kosten en stelt ons in staat uw bijdrage eenvoudiger te verwerken en te 
innen. Het rekeningnummer vermelden we in januari.  
Als u zelf via internetbankieren betaalt, wil u dan in januari het nummer in de adressenlijst van 
uw computer aanpassen. Ook als anderen de administratie voor u verzorgen, graag ook aan 
hen doorgeven. 
 
Kerkvenster digitaal  

Velen van ons hebben in het afgelopen Kerkvenster een nota ontvangen voor uw bijdrage in de 
kosten.  
De redactie, de opmaak, het drukken, nieten en bezorgen vergen veel werk en dat wordt alle-
maal door vrijwilligers met plezier gedaan, maar kost wel geld. 
Mocht u de nota al reeds voldaan hebben dan onze hartelijke dank. 
Er zijn er ook onder ons die het Kerkvenster digitaal ontvangen. 
Ook van deze groep vragen wij een bijdrage in de genoemde kosten. 
Ons verzoek is dan ook om uw bijdrage, wat in uw geval € 10,00 is, digitaal over te maken op 
de rekening van Kerkvenster NL51 INGB 006 8605 91. 
Onze hartelijke dank voor uw medewerking. 

    Uw Kerkrentmeesters  
 
 

 

Taakgroep Pastoraat  

Huiskamerbijeenkomsten 
De taakgroep Pastoraat & Eredienst organiseert in de komende maand weer twee huiskamer-
bijeenkomsten, namelijk op dinsdag 17 en woensdag 25 januari van 14:00 – circa 16:00 uur. 

We willen het gesprek houden aan de hand van het kaartspel ‘Samenspraak -  Levenskaart,  
leven delen, geloof verdiepen’, een uitgave van het Protestants Landelijk Dienstencentrum. 
Dit spel sluit heel mooi aan bij het jaarthema 'Deel je leven'. 
Het is de bedoeling om in deze bijeenkomsten het spel te spelen in groepen van maximaal 8 
personen, zodat iedereen zijn of haar inbreng kan hebben in het gesprek. 
Op dit moment is nog niet bekend in welke huiskamers de bijeenkomsten gehouden worden. 
Nadere informatie hierover kunt u lezen in de kerkbrieven. 
Namens de taakgroep Pastoraat, 
                                                                             Marijke Fomenko, telefoon 06-41662670 
                   Ko van Raamsdonk, telefoon 513637 
 

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie 
Kerst knutselmiddag in de Ontmoetingskerk 

Het was een schitterende middag die door ongeveer 25 kinderen werd bezocht. Villa 60 en de 
Bargeweide kinderen waren goed vertegenwoordigd. Schijfjes berkenhout met oase en veel 
groen met versierselen als balletjes, engeltjes en glitter gaven een mooi resultaat.  
Voor mama`s, oma`s en de kinderen zelf. Hanny Doevendans en Trudy Aalderink begeleidden 
het spektakel. Carla Donderwinkel en Janny v.d Brink knutselden er ook vlijtig oplos met de 
freubelaars die mooie kaartjes maakten. Jannie, Margarethe en Gerda hebben de inwendige 
mens verzorgd.  
 
 
 

TAAKGROEPEN 



 12 

Wat een gezelligheid rondom, Rik, Joop, Paul, Floris en Adrie hadden samen de kerststal opge-
tuigd omdat Jozef en Maria die middag met notabene een schaapfamilie kwamen overnachten. 
Open kerk, Open stal: een enkele Eefdenaar kwam op het vuur en de mooie boom af. Koffie 
thee en lekkernijen ontbraken niet, voor elk was er lekkers.  
Deze prachtige middag wordt ons niet ontnomen, uit de kindermond kwam met klem tot volgend 
jaar.!!!!!!!!!!  Wytze bedankt voor de mooie foto`s.  
                                                                                                                              Gerda Kamphuis  

      

 
 
Expositie Werken van barmhartigheid 

We kunnen terugzien op een geslaagde expositie van het werk van Gerard Ursem. Naast ge-

meenteleden werd de expositie ook bezocht door een vrouwengroep en door leerlingen van de 

Bargeweide. De kinderen moesten wel even nadenken over dat vreemde woord barmhartig-

heid.  Zij vroegen mij het hemd van het lijf over het doopvont, het orgel en ja, wat is een domi-

nee en wat doet u dan?  Een van hen zei dat haar grootouders in onze kerk kwamen. Gerard 

Ursem vroeg wie van hen erover dacht later in de zorg te gaan. We ontdekten al pratend met 

elkaar dat je in allerlei beroepen voor een ander kunt zorgen. De 20 kinderen stelden mooie 

vragen aan de kunstenaar.  Over zijn kleurengebruik en of hij als kind al goed kon tekenen.  Fijn 

dat deze expositie samen met de taakgroep ontmoeting en inspiratie in ons kerkgebouw gehou-

den kon worden. 

         ds. A. Broekhuis 

 
 

Speldenprikje: 
Geloof is de schakel tussen horen en doen 
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Taakgroep Diaconie  
JASON  

Vanuit de diaconie wil ik U attenderen op de stichting4jason.nl.  
Zoals velen van U waarschijnlijk wel weten heeft een kleinkind van de 
fam ter Mul van de Mettrayweg in juni een ernstig ongeluk gehad, 
waarbij hij een hoge dwarslaesie opliep. 
Na een lange periode in het ziekenhuis verblijft hij nu in revalidatiecen-
trum het Roessingh in Enschede.  
In zijn woonplaats Neede is een actiegroep opgezet om hem en zijn fa-
milie te ondersteunen. 
Via de site: stichting4jason.nl kunt u hier van alles over lezen. 
Ik wil u hier graag op attenderen.  
Hebt u geen computer dan kunt u via mij ook informatie krijgen. 

      Toos van ’t Veld 
 

I.K.A. vakantieweken 2017 
Momenteel beginnen we al weer met de voorbereidingen voor de vakantieweken van de I.K.A . 
Lukt het u niet meer om zelfstandig op vakantie te gaan dan kunt u zich hier voor aanmelden.  
De verzorging wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers en zo proberen we er met 
elkaar een fijne week van te maken. 
Dit jaar gaan we niet naar Ommen omdat daar een verbouwing plaats vindt. 
 
Week van  22 – 28 april      in Lemele 
Week van  20 – 27 mei       in Doorn  
Week van  10 – 17 juni       in Lemele             
 
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, voorzien van één en twee persoonskamers met zo-
nodig een hoog/laag bed en tillift. De vrijwilligers stellen samen met de predikant die meegaat 
een gezellig en gevarieerd programma samen. 
In de I.K.A. zijn vertegenwoordigd de Diaconieën van de Achterhoek en Liemers, deze dragen 
hier ook financieel in bij. 
Namens de diaconie van Eefde ben ik u contactpersoon. 
Hebt u zin om mee te gaan, of wilt u eerst nog wat meer informatie, dan hoor ik dat graag van u. 
Opgave wel graag vóór 15 januari.  

Zonder vrijwilligers kunnen deze vakanties niet doorgaan. Zelf ervaar ik deze week altijd als  
een fijne vakantie week. Mocht je dus tijd en zin hebben om mee te gaan meld je dan aan  
(enige zorgervaring is gewenst).  
Naast de I.K.A. vakantieweken zijn er het hele jaar door ook landelijke weken, hiervoor kunt u 
zich zelf aanmelden, info hier voor bij de Diaconie, of in de hal in de kerk bij de brochures.  
Ook kunt u informatie hierover vinden op: www.hetvakantiebureau.nl  

                                                   
Toos van ‘t Veld. tel:540394 
toosenhans2@hotmail.com 

 
 

Speldenprikje: 
Eerst schiep God Adam 

Daarna Eva, zodat hij iemand had 
om mee te praten 

 
 
 
 
 
 

tel:540394
mailto:toosenhans2@hotmail.com
http://stichting4jason.nl/
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Der Kirschbaum 

hat mir drei Zweige gegeben. 

Habe sie ins Haus gebracht. 

Ich will euch Wasser und Wärme geben. 

Im kalten Winter erwacht zum Leben 

mitten in der Weihnachtsnacht. 

 

Ihr Kirschbaumzweige 

bracht nicht zu verzagen. 

Tief im Winter leis und sacht, 

da sind die Knospen dann ausgeschlagen 

und haben leuchtende Blüten getragen, 

mitten in der Weihnachtsnacht. 

 

Rolf Krenzer 

 

 

 

Advents- und Weihnachtsgrüße St. Georg Gemeinde Dessau 

 

Liebe Ontmoetingskerk Gemeinde in Eefde, 

 

Im Namen der Kirchgemeinde St.Georg senden wir Ihnen frohe Advents- und Weihnachts-

grüße. Mögen Trost und Hoffnung Sie in dieser seligen Zeit begleiten. Wir wünschen Ihnen Ge-

sundheit und Frieden im Neuen Jahr. 

 

Es denken an Sie die Mitarbeiter des Besuchsdienstes und Pfarrer Martin K. Günther. 

 

 
 
 
 
Onze partnergemeente de St. Georggemeinde uit  
Dessau, heeft ons voor de adventstijd weer de jaarlijkse 
poster toegestuurd met adventsgroeten.  
Deze hangt op het prikbord in de hal, met ernaast een  
tekening van hun kerk in Dessau.  
Wij maken voor deze partnergroet een uitzondering wat 
betreft toegestane grootte (zie: “Uit de (kleine) kerken-
raad’). 
Wist u trouwens dat de adventsster die in de kerk bij het 
orgel hangt ook een geschenk is uit Dessau?  
Deze siert al jaren onze kerk tijdens de adventstijd. 
 
 

 
 
 
 

DESSAU 
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Projectkoor VoQ uit Zutphen voert in januari 2017 onder leiding van dirigente Maria van den 

Ham vredesliederen uit onder de titel ‘Songs for Peace’. In een 50 minuten durend programma 
zal het koor, bestaande uit ongeveer 80 zangers en zangeressen met medewerking van soliste 
Hanneke Evink en op de piano begeleid door Jan Jaap Nuiver vredesliederen en -wensen in 
vele talen ten gehore brengen. Bovendien wordt het koor bij enkele nummers ondersteund door 
een kinderkoor met leerlingen van de Vrijeschool Zutphen. 
Projectkoor VoQ zal dit programma twee keer uitvoeren: De eerste uitvoering zal zijn op zondag 
8 januari om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk in Eefde, de tweede vindt plaats op zondag 15 

januari om 14.30 uur in de St. Janskerk in Zutphen. Bij beide gelegenheden is de toegang vrij 
en wordt de bezoekers na afloop gevraagd om een vrijwillige bijdrage.  
Voor meer informatie: zie www.projectkoorvoq.nl.  
 
GEZOCHT  

Duidelijke onbewerkte foto met de afbeelding van de oude Gereformeerde kerk (kapel)  
aan de dr. v.d. Hoevenlaan. Wie heeft het origineel? 
Wij willen beide foto’s gebruiken voor de kerk ter vergroting, dus U krijgt ze terug! 
Mocht U in het bezit zijn van één of beide foto’s [ of weet U iemand ] dan horen we dat graag. 
               Trudy Aalderink 

Tel. 0575-514151 of e-mail: trudyaalderink@zonnet.nl 

 
 
Nieuws uit de Wereldwinkel 
Vanaf 20 december: kerstartikelen met korting. 
Een aantal kerstartikelen die nog over zijn worden vanaf 20 december met korting aangeboden, 
voor de slimmeriken die nog een late aankoop willen doen of alvast hun voorraad voor volgend 
jaar willen aanvullen!  
Op 2 januari gaan de reguliere openingstijden weer in.  
Op 2 januari moeten we balansen, daarna gaan een aantal producten in de aanbieding.  
Het thema voor januari is beeldjes. Nadat de kerstversieringen in huis zijn opgeruimd ziet het 

er opeens wat kaaltjes uit, leuk om dan iets nieuws te kopen voor de woonkamer of de winter-
tuin.   
Het kassakoopje  voor januari is nog een verrassing, maar altijd de moeite waard. 
Weer 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 
 

 
 
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN 
 

http://www.projectkoorvoq.nl/
mailto:trudyaalderink@zonnet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-8-nYs63PAhUE1hoKHc92D9kQjRwIBw&url=http://wereldwinkelzutphen.nl/&psig=AFQjCNGl5kP_l3vjE9k7OBWaES0TqtXAOw&ust=1474991982461299
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Geslaagde Kerstmarkt Harmonie 10 december 2016  

De Harmonie heeft zich weer 
van haar beste kant laten 
zien: we hebben met zijn al-
len een puik debuut gemaakt 
op het gebied van “kerst-
markten houden”. 
Bij de Ontmoetingskerk in 
Eefde was het ontmoetings-
plein in een paar uur omge-
toverd tot een “Harmonische 
ontmoetingsplek”. Nog tij-
dens de opbouw waren er al 
spontane bezoekers die de 
zelf gemaakte creaties wil-
den kopen. Vervolgens wer-
den nog meer bezoekers 
verwelkomd met gezellige 
dweil-kerstmuziek… Nadat 
de schemer in zette werd de 
sfeer prachtig, mede door 

het mooi verlichte decor met vuurkorven, kerstbomen, etc. De erwtensoep was niet aan te sle-
pen; wafels, taarten, cakejes en glühwein werden gulzig afgenomen en ook de “handel” liep lek-
ker door, terwijl ondertussen afwisselend het groot-orkest, het jeugdorkest en de dweilclub pret-
tig klinkende kerstmuziek maakten. Enkele honderden bezoekers ontmoetten elkaar en hadden 
zo een fijne tijd met elkaar en met de “Harmoniekanten”.  
Wie ons weer wil horen, kan dat op korte termijn doen in diezelfde Ontmoetingskerk: op zon-
dagavond 18 december (19.30u) verleent de Harmonie haar medewerking aan het Adventscon-
cert. Dit keer geven we er gedeeltelijk een bijzondere invulling aan. Komt allen tezamen om dat 
te beleven… laat u verrassen, het zal u vast wel aanspreken…. 

          
        Dirk Jan van Meggelen 

 
 

 

Koffieconcert  
Het eerste koffieconcert van het nieuwe jaar wordt op 
15 januari gegeven door het fluitensemble Flageolet.  
Een naam die verwijst naar een houten blaasinstru-
ment dat deel uitmaakt van de familie van de fluiten.  
Een ontwerp van de Fransman Juvigny, die het in 
1581 ontwierp. 
Het gezelschap dat 2 jaar geleden ook al het nieuwe 
jaar opende is voortgekomen uit ensemble-lessen 
binnen de lespraktijk “Der Fluyten Lusthof” van do-
cente Caecilia de Leeuw.  
Het betreft een 6-tal vergevorderde leerlingen die sa-
men met de docente regelmatig concerten verzorgen 
in de regio. Gespeeld wordt op allerlei verschillende 
blokfluiten, van sopranino tot grootbas, met liefde 
voor het oude en nieuwe repertoire. 

 
 
 
Meer over het programma leest u te zijner tijd in de lokale pers en hoort u op vrijdagavond 13 
januari om tien voor half zeven bij de lokale omroep Achterhoek FM.  

ACTIVITEITEN 
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De koffie staat klaar om kwart over elf waarna het concert op 15 januari om half twaalf begint. 
De toegang is vrij, bij de uitgang wordt gecollecteerd.  
En dan nog even terug naar begin december toen het concert werd gegeven door het gemengd 
koor De Hoventoon uit Deventer. De 25 zangers en zangers maakten het zichzelf niet gemak-
kelijk door 13 liederen meerstemmig a capella, zonder begeleiding, te zingen. Het koor wist op 
knappe wijze te voldoen aan deze aan zichzelf gegeven opdracht. Alle lof!                   
En dan tenslotte het volgende concert: Op 12 februari speelt en zingt het trio Anna  Maria Roos, 
Liselore Molier en Allert van der Heijden. Meer hierover leest u in een volgend Kerkvenster  

         Namens de commissie, Koos Ornée  
 
 

 
 
 

 
 

Bron: Kerkinformatie 
 
Nieuwe organisatie, nieuw kerkblad 
Kerkinformatie wordt vanaf volgende maand vervangen door een nieuw blad: woord en weg. 
Het blad zal ‘’gericht zijn op veranderingsprocessen in kerk en gemeenten, aansluitend bij de 
hoofdgedachten uit ‘Kerk2025’ in de komende jaren’’, aldus de aankondiging. “We slaan een 
nieuwe weg in. Vergezeld door de Bijbel en een paar schoenen, waarmee het toekomstper-
spectief van de Protestantse Kerk nu in beeld wordt gebracht”. Motto: Waar een Woord is, is 
een weg en waar geen weg is, is een omweg. 
Uw redactie zal de veranderingen kritisch volgen en hopelijk voldoende interessante artikeltjes 
vinden die met onze eigen gemeente gedeeld kunnen/moeten worden.  
 
Wat verandert er in het landelijk dienstencentrum? 
Vanaf januari gaat de dienstenorganisatie in Utrecht in afgeslankte vorm verder. De synode be-
sloot vorig jaar tot concentratie ( terug naar de kern), kostenbesparing (ongeveer 50 fte  
voltijdsbanen verdwijnen) en nieuw beleid. 
Er blijven drie inhoudelijke afdelingen: Ondersteuning Gemeenten, Zending en Diaconaat, en 
Kerk en Werk. Voormalige vaste medewerkers worden freelancers die via Utrecht kunnen wor-
den ingehuurd. 
Kerk in Actie staat op afstand van de Dienstenorganisatie en houdt wel zeven eigen gemeente-
adviseurs, die vanaf nu consulent Kerk in Actie worden genoemd. 
 
Week van gebed 2017 
Missie Nederland en de Raad van Kerken hebben het thema van de Week van Gebed om een-
heid onder de christenen (15-22 januari) voor 2017 bekend gemaakt. De gebedsweek zal in het 
teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Thema: Jouw hand, mijn 
hand, glimlach. “ Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de 

kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden”, aldus 
de voorzitters van beide organisaties. 
Lutherjaar: 500 Jaar Protestantisme 
De estafette van evenementen door het land doet in december Gelderland aan en in januari 
Overijssel. Deze maand kunt u nog terecht in Apeldoorn van 20 - 24 december: Ontmoet Luther 
in Apeldoorn. 
In Zutphen kunt u nog 2 lezingen bijwonen van de cyclus “leren van Luther - niet te koop!”. Op 
11 januari (niet te koop - Mensen!) en op 8 februari (niet te koop: Schepping! , om 19.30 uur in 
de Lutherse kerk, ingang Korte Beukerstraat 15. Zie de folder op de leestafel in de hal. 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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Op 7 januari wordt in het kader van de estafette een ochtendlezing gehouden over ‘Anastasius 
Veluanus, wegwijzer naar de Reformatie’ in Garderen door dr. Den Boer, en ’s middags een 
manifestatie met historische interviews en workshops in de Lebuïnuskerk in Deventer. 
Voor meer informatie over alle activiteiten: www.500jaarprotestant.nl/estafette. 
 
Doe de nationale Protestantentest: op wie lijkt u? 
Bent u een Bach of eerder een koningin Wilhelmina? Een Martin Luther King of een Majoor 
Bosshardt? De test is online in te vullen via www.nationaleprotestantentest.nl 
 

 

 

 

                   

                        Beste mensen, 

                        Joodse Lezingen 

                        Graag verwelkomen wij u  

                        op de volgende lezingen: 

                        Zondag 15 januari  2017 - 15:00 uur 

          Synagoge Dieren 

                    Rabbijn Menno Ten Brink 

AGENDA   
 
 

 Dinsdag 10 januari, 14.00 uur Leeskring Inspirerend  
geloven, we lezen uit het boek, de zeven zuilen het inter-
view met Karin van den Broeke. 

plaats: R. Roebers-Zwiers, Spoorhof 12 

 Woensdag 18 januari, 10.00 uur, Leerhuis over het evan-
gelie van Johannes (we lezen Johannes 11:55 e.v.  
hoofdstuk 12, het verhaal van de zalving door Maria), 
Goedhartkamer, ds. Arie Broekhuis 

 Woensdag 18 januari, 14.00 uur Verjaardagsfeest, in de 
kerkzaal, Taakgroep Pastoraat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofon     
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 17 januari 2017  20.00 uur  
deponeren in de brievenbus van Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13 te Eefde.  
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel 
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511989). 

 Donderdag 19 januari 2017 om 09.00 uur redactievergadering bij  
Jannie Zoerink  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen 
bij de redactie. 

 

http://www.500jaarprotestant.nl/estafette
http://www.joodselezingen.nl/?email_id=16&user_id=580&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5qb29kc2VsZXppbmdlbi5ubC8%2FZXZlbnRfbGlzdGluZz1yYWJiaWpuLW0tdGVuLWJyaW5r&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA3IXR1_PQAhUBDxoKHRetDx4QjRwIBw&url=http://www.profetendag.nl/&psig=AFQjCNHnPLA6tIPHcHo9gQBUhbYSqXRpnA&ust=1481804913320531
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                                   Maria 
Men heeft, toen het kind was geboren 
Hem zacht in je armen gelegd. 

Zijn naam stond al vast lang tevoren 
en blij heb je “Jezus” gezegd. 

 

Je hebt Hem in doeken gewonden, 
dat was men gewend in die tijd. 

Toen heb je een plaatsje gevonden, 

een bed in de kribbe gespreid. 
 

Jij hoorde geen engelen zingen, 

geen boodschapper zei “Wees gegroet”. 
Je deed maar eenvoudig de dingen, 

die ieder jong moedertje doet. 

 
Je hebt Hem gesust en gedragen, 

je hebt Hem het lopen geleerd, 

je antwoordde Hem op Zijn vragen 
al werd je door angsten verteerd. 

 

Je volgde in angst en in beven 
Zijn werk voor de Vader gedaan, 
totdat aan het eind van Zijn leven 

een zwaard door je ziel is gegaan. 
 

Gezegende onder de vrouwen, 

hoe zwaar was je taak, maar hoe schoon! 
In eeuwigheid mag je aanschouwen 
je kind, je Verlosser, GODS ZOON. 

                                                        
             E.IJskes - Kooger 



 20 

 
Belangrijke data voor Kerkvenster  

 

 
 
 

inleverdatum vergaderdatum niet datum 
Dinsdag 17 januari  Donderdag 19 januari  Donderdag 26 januari  

Dinsdag 14 februari  Donderdag 16 februari  Donderdag 23 februari  

Dinsdag 21 maart  Donderdag 23 maart  Donderdag 30 maart  

Dinsdag 18 april Donderdag 20 april  Donderdag 27 april 

Dinsdag 16 mei  Donderdag 18 mei  Vrijdag 26 mei i.v.m. Hemelvaart  

Dinsdag 20 juni Donderdag 22 juni Donderdag 29 juni  

Dit Kerkvenster valt uit 
Dinsdag 18 juli 

I.v.m. vakantieperiode  
Donderdag 20 juli  

 
Donderdag 27 juli  

Dinsdag 22 augustus  Donderdag 24 augustus  Donderdag 31 augustus  

Dinsdag 19 september  Donderdag 21 september  Donderdag 28 september  

Dinsdag 17 oktober  Donderdag 19 oktober  Donderdag 26 oktober  

Dinsdag 21 november  Donderdag 23 november  Donderdag 30 november  

Dinsdag 12 december  Donderdag 14 december  Donderdag 21 december  

Dinsdag 16 januari 2018 Donderdag 18 januari 2018 Donderdag 25 januari 2018 

 
 
 

 
 

Op Oudejaarsavond maak je de balans op van alle goede  
en minder fijne dingen 

En je staat even stil bij het afgelopen jaar. 
Inmiddels gevuld met allerlei herinneringen. 

Om 24.00 uur hef je het glas en toast met mensen om je heen 
op een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar! 

 

 
Uw Kerkvenster-redactie wenst u 

Gezegende feestdagen toe. 
 


