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KERKVENSTER,  MEI 2016 
 
WOORDELIJK 
 
Ik laat U mijn vrede, 
Ik geef U mijn vrede. 
 
Vrede, ons geschonken 
als een flonkerende diamant. 
 
Sluit ik mijn ogen voor die verblindende schittering? 
 
Herken ik de komst van de Trooster? 
Steeds meer naderend, 
ongelooflijk wegen banend? 
 
Nieuw perspectief? 
 
Of: 
sluit ik mijn hart, 
keer ik in mijzelf? 
 
Zie ik niet 
het hemels Jerusalem, 
neerdalend uit de hemel 
een ondenkbaar visioen 
waarin poorten zich openen, 
nieuwe toekomst verwelkomend, 
gave van licht, 
waarbij zon, maan en sterren verbleken? 
 
Vrede en licht, 
niet te ontwijken, 
niet te geloven! 
 
En toch! 
Zal het er eens van komen? 
 
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 

ds. Arie Broekhuis 
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datum en tijd 
1 mei 2016 
10.00 uur 

5 mei 2016 
9.30 uur 

8 mei 2016 
10.00 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis 
ds. W. Klein, Almen ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden koffieconcert Hemelvaartsdag 
Dienst van schrift  
en tafel 

kleur Wit Wit Wit 

diaconale  
collecte Pasman manege  Eén collecte: GOVOS IKA vakantieweken 

2e collecte Plaatselijk pastoraat  Plaatselijk kerkenwerk 

auto  
ophaaldienst 

H van ’t Veld 
Tel. 540394 

 
W. Volkers 
Tel. 512610 

 
 

datum en tijd 
15 mei 2016 
10.00 uur 

22 mei 2016 
10.00 uur 

29 mei 2016 
10.00 uur 

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

bijzonderheden Pinksteren Havekedienst  

kleur Rood Wit Groen 

diaconale  
collecte 

Meer jongeren in Rwan-
dese kerk 

1 collecte: Puur Natuur Stichting Hulphond 

2e collecte Kerk in Actie, zending  Oikocredit 

auto  
ophaaldienst 

E. van Zeijts 
Tel. 511516 

T. van Helden 
tel. 519738 

A. Aalderink 
Tel. 514151 

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

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

 
 
 
 
Dienst in Het Spijk  

Maandag 2 mei Pastor R. Rijk 
De dienst begint om 14.30 uur.  
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve 
waarbij iedereen welkom is. 
 
Diensten in De Borkel 

zaterdag 14 mei  ds. D. Bargerbos 
zaterdag 28 mei  de heer. J. Westendorp 
 
  

 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN         MEI 2016 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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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 05 mei-2016 geen dienst 
donderdag 12mei 2016 ds. W. Stolte 
donderdag 19mei 2016 ds. S.A. Meijer 
donderdag 26 mei 2016 pastor mevrouw G. Pols 
 
Radio Kerkplein  

Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz). 
Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur  
Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier. 
De programma’s zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl  
 
Zondag 1 mei 2016 
Gesprek van de zondag: met mevrouw. M. Sieders over haar belevenissen in de oorlog.  
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Warnsveld, ds. L. Burger 
Zondag 8 mei 2016 
Gesprek van de zondag met mevrouw Ina v.d. Velde-Bitter.  
Zij werkt voor de organisatie ‘Gastsprekers 2e Wereldoorlog’ 
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Eefde, ds. A. Broekhuis 
Zondag 15 mei 2016 
Gesprek van de zondag Pinksterliederen uit het Nieuwe Liedboek. 
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Zutphen, ds. R.H. Heins. 
Zondag 22 mei 2016 
Gesprek van de zondag met Alex Hoorn over zijn werk als legerpredikant in Mali. 
De kerkdienst komt van de Katholieke Parochie Lochem, pastoor Scheve. 
Zondag 29 mei 2016 
Gesprek van de zondag over het Retraitehuis Klein Sion in huize De Rees in Leuvenheim, 
met voorzitter Jan te Riele en Carry Njiland. 
De kerkdienst komt van het Leger des Heils. 
 
 
Leesrooster mei 

 
zo. 01  Ezechiël 33:10-20 Afkeren of terugkeren 
ma. 02  Ezechiël 33:21-33  
              Horen is nog geen luisteren 
di. 03  Ezechiël 34:1-16 Wie is de goede herder? 
wo. 04  Ezechiël 34:17-31 Herderlijke zorg 
do. 05  Psalm 47 De Heer is hoog verheven 
vr. 06  Ezechiël 35:1-15 Bergrede 
za. 07  Ezechiël 36:1-12 Opbloei 
zo. 08  Ezechiël 36:13-21 Terugkeer en inkeer 
ma. 09  Ezechiël 36:22-38 Paradijsbelofte 
di. 10  Psalm 97 Hemeltaal 
wo. 11  Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 
do. 12  Ezechiël 37:15-28 Het goede hout 
vr. 13  Psalm 81 Juich alleen voor de Heer! 
za. 14  Johannes 14:1-14 Ruim behuisd 
zo. 15  Johannes 14:15-26 Belofte van weerzien 
 

 
ma. 16  Ruth 1:1-22 Familiedrama 
di. 17  Ruth 2:1-23  
  Kennismaking met de losser 
wo. 18  Ruth 3:1-18 Nachtelijk gesprek 
do. 19  Ruth 4:1-22 Davids voorgeslacht 
vr. 20  Psalm 29 Natuurgeweld 
za. 21  Spreuken 8:1-21 De stem van de wijsheid 
zo. 22  Spreuken 8:22-36 Gods lieveling 
ma. 23  Spreuken 9:1-18 Terecht wijs 
di. 24  Numeri 9:15-23 In de wolken 
wo. 25  Numeri 10:1-10 Signaalfunctie 
do. 26  Numeri 10:11-28 In geregelde orde 
vr. 27 Numeri 10:29-36 Gidsen 
za. 28  Lucas 7:1-10 Zeggingskracht 
zo. 29  Lucas 7:11-17 De zoon komt terug 
ma 30  Numeri 11:1-15 Begeerte van het vlees 
di. 31 Numeri 11:16-23 Ziekmakend 

 
  

http://www.b-fm.nl/
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Bij de diensten  

Zondag 1 mei: deze themadienst is voorbereid door de Taakgroep en predikant.  
We hebben als thema gekozen: Arbeid, daarbij geholpen door de datum van 1 mei. 
Joke Warringa en Ab Pongers hebben ditmaal hun steentje bijgedragen. 
Bij de voorbereiding maak ik o.a. gebruik van de brochure die de Protestantse Kerk in  
Nederland in 2012 het licht deed zien: 
Wij en ons werk, Dienstbaar in Gods wereld, die deel uitmaakt van een serie Ethische  
bezinning. Deze handreiking is verkrijgbaar bij de dienstenorganisatie van onze kerk. 
 
Gebed bij 1 mei: Zondag Rogate, de 4e zondag na Pasen 

Bidden is blijven bidden. 
dat weten wij ook wel, Heer.  
Maar de tijd gaat verder 
en wij ook 
en we zijn U dan ook soms zomaar 
weer kwijt. 
Help ons vast te houden 
aan de vrolijkheid van Pasen. 
Dat wij niet indutten. 
U hoort ons toch? 
Voorwaar, God heeft gehoord, 
Hij heeft gelet op mijn luid gebed. 
Amen 

Ds. K. Baggerman, lid van de Werkgroep Eredienst van de PKN 
 
Donderdag 5 mei wordt de Hemelvaartsdag gezamenlijk gevierd met de buurgemeenten. 
Ditmaal in onze kerk. Voorganger is ds. W. Klein, Almen. Er is koffiedrinken na de dienst 
Let u op de afwijkende aanvangstijd: 9.30 uur 

Zondag 15 mei is het de 50e dag van Pasen- niet ná Pasen – ofwel Pinksteren. 
De Cantorij werkt mee aan deze dienst. Opmerkelijk is dat de evangelisten op heel diverse 
wijze de komst van de Geest verhalen. Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren haast  
samen en bij Lucas worden deze feesten uiteengelegd in de tijd en worden de dagen geteld. 
Zo ziet u, dat de schrijvers spelen met heilige zaken. Laten wij dat dan ook vooral doen.  
De Geest wordt als heel concreet voorgesteld. Ze komt tot uiting in wat Paulus in zijn  
prachtige passage in Galaten 5 omschrijft als vrucht van de Geest en dan worden er diverse 
woorden genoemd als vrede, liefde, geduld. Zin en betekenis van de Heilige Geest liggen  
allemaal dichterbij dan wij vaak vermoeden. 

ds. Arie Broekhuis 
 
The Voice of Nazaret in openluchtdienst 
Op het paradijselijke landgoed ’t Haveke, tijdens de jaarlijkse interkerkelijke openluchtdienst 
op zondag 22 mei, is The Voice of Nazaret te beluisteren. Het belooft een religieus geïnspi-
reerd minispektakel te worden naar het voorbeeld van The Voice Kids, de talentenjacht van 
RTL4. Enkele Eefdese gemeenteleden zullen er hun muzikale kunsten vertonen, in gezel-
schap van het Baakse meisje Marise den Bakker dat onlangs nog deelnam aan het evene-
ment op televisie. Wilma Makkink, Ben Wagenvoort en Gerda Kamphuis treden op als (min 
of meer wreedaardige) coaches, want zij bepalen of een deelnemer wordt afgebrand, ge-
doogd of in de richting van de sterrenhemel wordt geklapt.  
De vraag is wat zo’n wereldse uitverkiezing of verguiz ing ons als toeschouwers te zeggen 
heeft. En of het evangelie ook nog iets te melden heeft.  
Dominee Arie Broekhuis zal daarover zijn meditatief licht laten schijnen.  
Aan de hand van de goede herder uit Johannes 10 brengt hij The Voice of Nazaret (en ook 
andere stemmen) tot klinken.  
 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Bij de samenzang verleent de Harmonie Gorssel-Eefde de gewenste ondersteuning.  
Marijke Fomenko praat de orde van dienst aan elkaar.  
Vanaf half tien kan iedereen met koffie inlopen. De dienst zelf begint om tien uur. Bij slecht 
weer wijken we uit naar de Eefdese Ontmoetingskerk.  

Homme Krol 
 
Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  

Zondag 1 mei 
Joke Hogenkamp, Klaske Santema en Hannie Doevendans 

Zondag 22 mei 
Gretha Gretha Bargeman, Tine Ebbekink en Toos Nijenhuis 

 

 
Op deze zondagen drinken we de koffie in de kerk en worden de dames 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 

In het Gelre ziekenhuis Zutphen: 

 mevrouw B.M. Lubberding-Ruijsch, Julianalaan. 
 
Thuis 

 mevrouw R. Braakhekke, Angerenhof. 

 de heer T. Wilgenhof, Nachtegaalstraat. 

 de heer A. Bessels, Beekweide. 
ds. Arie Broekhuis 

 
Komen en gaan – mutaties  t/m  20 april 2016 

Ingekomen: 

 Zutphenseweg 202, 7211 EK: mevrouw H.L. van Laar-Boter. 

 Zutphenseweg 202a, 7211 EK: mevrouw M.J. Meijerink-Derksen. 
 
Uitgeschreven: 

 Eendrachtstraat 5, 7211 AM: de heer H.W.G. Stoelhorst. 
 
Uitschrijving hersteld, weer opgenomen in het bestand: 

 Havekerweg 3, 7211 DA: de heer H.W. Feith. 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Ensinkweg 8,7211 CK: Mevrouw J. Hoetink-Stegeman, naar Zutphenseweg 254, 7211 EX. 
 
Overleden: 
 Op 19 maart 2016: de heer P.A. Tadema, Rustoordlaan 41.  
 
 
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. Kale 
                                      
 
 

MEELEVEN 
 

mailto:g.kale@versatel.nl
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Uit de Kerkenraad van 4 april 

 Na de informatiemiddag over armoede in Gorssel en de Themamiddag ‘Zorgen voor el-
kaar’ in Eefde is er op 22 april een symposium georganiseerd door de Stichting Hulpver-
lening Lochemse Kerken (SHLK). In SHLK doen Eefde, Gorssel/Epse en Almen niet 
mee, die hebben hun eigen ISBN, zie onder Diaconie. Ook heeft de burgerlijke gemeente 
een schuldhulpmaatjesproject ( in Lochem genoemd ‘Grip op je knip”), waarin een aantal 
Eefdenaren meewerken. In de voormalige gemeente Gorssel is de ISBN actief: Interker-
kelijke Stichting bij Bijzondere Noden, die door de diaconieën van Gorssel, Eefde en Al-
men wordt gefinancierd. Het is lastig om alles precies uit elkaar te houden en te weten 
waar je moet zijn. Het wordt tijd voor een artikel waarin duidelijk wordt uitgelegd waar ie-
mand terecht kan met hulpvragen.  

 Het Beraad van Kerken heeft zichzelf opgeheven. Daarin zaten de kerkelijke gemeenten 
van Eefde, Gorssel/Epse en de RK parochie uit Joppe.  
Activiteiten waren jarenlang vesperdiensten in de adventtijd en de veertigdagentijd,  
gezamenlijke brochure over kringen, lezingen en cursussen en een informatieblad over 
kerkdiensten in de zomer. De vesperdiensten lijden al enige jaren aan gebrek aan be-
langstelling, de RK medewerker is niet langer beschikbaar, de andere activiteiten zullen 
op individuele basis worden voortgezet. Er zal wel gezocht worden naar andere mogelijk-
heden om de 40-dagentijd te markeren. Vanuit Eefde namen ds. Arie Broekhuis en  
Rie Roebers deel aan het Beraad. Zijn blijven zich inzetten voor de brochure en het A4tje 
over de kerkdiensten in de zomer, dat op campings en recreatieparken wordt verspreid. 

 Er is gesproken over wie uitvaarten/gedachtenisdiensten mogen leiden en aan welke 
voorwaarden deze gemeenteleden moeten voldoen.  
Ook is het nuttig om weer eens te publiceren wat de kosten zijn van een uitvaartdienst in 
de Ontmoetingskerk en - wat steeds vaker voorkomt - .als er medewerking wordt  
gevraagd aan een uitvaart op een andere locatie, bijvoorbeeld in de aula in Gorssel of in 
de Omarming in Zutphen. 

 De bespreking van de Plaatselijke Regeling werd afgerond. Rest nu nog alles netjes in 
een definitieve versie op papier te zetten, de gemeente hierover te ‘kennen en horen’ en 
vervolgens deze in de praktijk te gebruiken als er vragen zijn of onenigheid dreigt over te 
volgen procedures.  

 Op 13 juni zal er weer een gemeenteavond gehouden worden. Daarin komen aan de 
orde, zoals beloofd, een overzicht van wat er is uitgevoerd van de voorgenomen jaar-
plannen, een actueel overzicht van de financiën, de reacties die binnengekomen zijn op 
de herinrichting van de kerkzaal - zie hieronder. Ook zal de werkgroep kerktuin zijn 
ideeën presenteren. 

 
Omdat de scriba met autopech was gestrand en niet op tijd op de vergadering kon zijn, is dit 
verslag geschreven door Ymte Groeneveld en Maps Adriaanse 
 
Uitvaart met begeleiding door anderen dan de predikant 

In Eefde is ds. Arie Broekhuis niet de enige die uitvaarten van mensen uit onze  
Ontmoetingskerkgemeente begeleidt.  
Als daartoe aanleiding is verzorgen Rie Roebers en Ko van Raamsdonk ook uitvaart-  
of liever gedachtenisdiensten van gemeenteleden en mensen met een grotere afstand tot  
onze gemeente. 
De Kerkorde van de PKN heeft geen bezwaar tegen de begeleiding door leken.  
Er bestaat een training van acht dagdelen om mensen voor te bereiden op deze taak.  
Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad. Ze zijn zelf ouderling of de  
gedachtenisdienst wordt bijgewoond door een ouderling om de band met de gemeente te  
bevestigen. Het gaat hier om gedachtenisdiensten die in onze kerk of in een aula kunnen 
plaatsvinden. 

KERKENRAAD 
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In de Kerkenraadsvergadering van 5 april is gesproken over  de uitvaart met begeleiding 
door leken. Hoe is de gang van zaken bij een uitvaart door leken? 
Indien iemand overlijdt voor wie een uitvaart in samenwerking met onze gemeente wordt  
gevraagd, is de predikant het eerste aanspreekpunt.  
Indien de eigen predikant afwezig of verhinderd is, wordt contact gezocht met zijn/haar  
waarnemer. Indien de waarnemend predikant ook verhinderd is, kan -in overleg met de  
familie -  een van de lekenbegeleiders door de scriba of voorzitter van de Kerkenraad  
worden benaderd om de gedachtenisdienst te leiden.   
Een andere mogelijkheid is dat de familie het prettig vindt als een van de lekenbegeleiders 
de gedachtenisdienst leidt. Meestal bestaan er dan al pastorale contacten met hem of haar 
vóór het overlijden.  
Er is altijd overleg met de eigen of waarnemend predikant als de lekenbegeleider wordt  
ingeschakeld. De taak is veelomvattend. De predikant denkt mee over de vorm en inhoud 
van de gedachtenisdienst, adviseert en coacht. De lekenbegeleider voert voorbereidende  
gesprekken met de familie. Zij/hij maakt de orde van dienst en werkt deze uit.  
Zij/hij overlegt met de uitvaartleider, de koster en de organist, de bloemencommissie,  
degenen die de orde van dienst produceren, de coördinator van de gastvrouwen en -mannen 
en schrijft een In Memoriam in Kerkvenster.  
De reisafstand tot de locatie van de door de PKN ontwikkelde training is  te groot.  
Er wordt onderzocht of in onze regio een dergelijk programma of intervisie kan worden opge-
start.  
Samengevat:   
Lekenbegeleiders kunnen onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad en samenwerkend 
met de predikant gedachtenisdiensten begeleiden bij ontstentenis van de eigen  en de waar-
nemend predikant of op verzoek van de familie.   
 

Ymte Groeneveld, voorzitter Kerkenraad  
 
HIK - Evaluatie  

Sommige mensen hebben misschien al moeite 
om zich te herinneren hoe het er ‘vroeger’ 
eigenlijk uitzag, maar het is pas drie maanden 
geleden dat de HIK-commissie een ‘Open Dag’ 
organiseerde om iedereen in staat te stellen om 
de nieuwe inrichting van de Kerkzaal te 
bewonderen. 
Deze Open Dag sloot een periode van planning 
en verbouwing af, die eind 2014 al begon en die, 
zoals de ‘HIK’ zelf tijdens de laatste 
gemeenteavond al aangaf, binnen het gestelde 
tijdschema en budget is afgerond.   
Nu de gemeente een aantal maanden aan de nieuwe inrichting heeft kunnen wennen en we 
de inrichting voor de verschillende functies hebben kunnen testen, is het tijd voor de laatste 
fase van het project: De Evaluatie.  
De Kerkenraad roept iedereen op eventuele aan- en/of opmerkingen over de nieuwe 
inrichting van de Kerkzaal door te geven. Het gaat niet alleen om een inventarisatie van alle 

voordelen, maar ook om wat er nog verder verbeterd 
kan worden, of wat er in uw visie nog niet goed (of 
optimaal) geregeld is.  
Het is de bedoeling om deze opmerkingen op de 
komende gemeenteavond van 13 juni te bespreken en 
wij vragen u dan ook om uw reactie vóór 1 juni 
schriftelijk (per e-mail, brief of kattenbelletje) aan de 
scriba door te geven. 

Namens de Kerkenraad, Rik Rook (scriba) 
scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 
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Vooraankondiging: 13 juni gemeenteavond  
De lente is weer in het land en de agenda’s van iedereen beginnen zich al weer te vullen met 
de (vakantie-)afspraken. Vandaar al deze maand een vooraankondiging. 
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. 
Ook zullen de ingekomen reacties op herinrichting kerkzaal besproken worden en komt er 
een toelichting op de plannen voor de kerktuin 
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur, begin bijeenkomst 20.00 uur, einde uiterlijk 22.00 uur.  
Wij zien u graag op 13 juni. 
 
        Rik Rook, scriba 
 
 
Diaconie 
Collecteopbrengsten 

03 april  € 149,36 Kledingactie Te Wierik Roemenië 
10 april  € 170,65 ISBN 
17 april  € 132,16 Kinder hospice De Glind  
 
Collectedoelen 
1 mei :  Pasman manege 
De Pasmanmanege wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door de Stichting Paardrijden  
Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. De dagelijkse leiding van de manege ligt bij de vier  
instructrices. De manege stelt zich ten doel om de gehandicapte ruiters tegen een lager tarief 
te laten paardrijden maar helaas wordt dat steeds moeilijker. Daarom kunnen mensen die de 
manege een warm hart toedragen de manege steunen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL14 INGB 0002 1440 50  
t.n.v. Stichting Paardrijden Gehandicapten. 
5 mei:  Hemelvaartsdag: Eén collecte: GOVOS 

Vandaag is er één collecte. We collecteren vandaag voor GOVOS. 
Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking.  
Het is opgericht in 1980 en is een vereniging die werkt aan bewustwording van problemen in 
ontwikkelingslanden onder de plaatselijke bevolking.  
Betrokkenen, meest woonachtig in het dorp Gorssel en omgeving, hebben een zekere band 
met de vereniging op basis van activiteiten in het verleden. De vereniging heeft een bestuur 
en de activiteiten binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. De vereniging 
staat ook aan de basis van fairtrade winkel “Eerlijk! genieten, wereldse kadowinkel” in de 
Hoofdstraat van Gorssel. GOVOS ondersteunt een educatief centrum in twee arme wijken in 
Cochabamba, Bolivia. Deze steun is alleen mogelijk op basis van giften. 
Het Bolivia project: in een educatief centrum in de stad Cochabamba krijgen zeventig kin-
deren en jongeren van 2-6 jaar opvang, les en twee maaltijden per dag. Het zijn kinderen 
van arme ouders die hen vanwege hun werk anders vaak alleen thuis of bij familie achter 
zouden laten. Voor de ouders worden er thema-avonden georganiseerd waar verschillende 
opvoedingsproblemen worden besproken. Ruim vijftig basisschool kinderen krijgen buiten-
schoolse opvang in het centrum. Verder wordt er voorlichting gegeven aan jong volwassenen 
over o.a. seksualiteit en het voorkomen van AIDS. GOVOS levert een belangrijke financiële 
bijdrage en helpt het centrum verder zoeken naar uiteindelijke financiële zelfstandigheid. 
Voorlichting en fondsenwerving worden verzorgd door een projectcomité. 
U kunt GOVOS financieel steunen op banknummer NL58 TRIO 0390 9979 43 t.n.v. Govos. 
Is de gift speciaal voor het Bolivia-project bedoeld, vermeld dan ‘Bolivia’. 
 
 
 
 

COLLEGES 
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8 mei:  IKA vakantieweken 
De I.K.A. (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek) organiseert vakantieweken voor  
mensen die door een lichamelijke beperking niet meer in staat zijn om zelfstandig op  
vakantie te gaan. Ook echtparen zijn welkom.  
De verzorging wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers. 
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, voorzien van een- en tweepersoonskamers met 
eventueel 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 en deze  
dragen hier ook financieel in bij. Namens de diaconie van Eefde is Toos van ’t Veld  
contactpersoon. 
Er hebben zich voor de komende vakantieweken al vier personen uit onze gemeente  
opgegeven. 
15 mei:  Pinksteren: Meer jongeren in Rwandese kerk 

Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of 
werk. In de Presbyteriaanse kerk, partner van Kerk in Actie, zijn jongeren echter volop actief. 
Ze delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten 
of doen mee met een muziekgroep. Hierdoor raken de jongeren vanzelf meer betrokken bij 
de kerk. De kerk stimuleert hen bovendien om een beroepsopleiding te volgen of een eigen 
onderneming te starten. Op zondag 15 mei collecteren we voor het zendingswerk van Kerk 
in Actie, zoals het werk van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda.  
U kunt ook zelf een bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Meer jongeren in Rwandese kerk. 
22 mei  Havekedienst: collecte Puur Natuur, zie collecte Kerkrentmeesters 
29 mei:  Stichting Hulphond 

Stichting Hulphond leidt hulphonden op voor medische en therapeutische zorg.  
Hulphonden leren 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of  
therapeutische behoeften te helpen. 
Met behulp van een hulphond kunnen mensen met een beperking hun zelfstandigheid  
vergroten en daarmee deelname aan de samenleving zoveel mogelijk behouden. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL 20 INGB 0000 0038 32  
t.n.v. Stichting Hulphond 
 
Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
1 mei: Plaatselijk pastoraat 
8 mei: Plaatselijk kerkenwerk 
15 mei: Kerk in Actie, zending 
22 mei:  Havekedienst, Puur Natuur 

Puur Natuur is een dagbestedingslocatie van Werk & Begeleiding Oost Nederland,  
onderdeel van Philadelphia Zorg. 
29 mei: Oikocredit 

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
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Kerkbalans 2016 
We komen nog even terug op Actie Kerkbalans 2016. 
Als u toestemming hebt gegeven tot automatische incasso, dan wordt deze van af dit jaar 
verwerkt door het Kantoor Kerkelijke Administratie (KKA). We hebben besloten om, anders 
dan vorige jaren, uw bijdrage in tien maanden  te incasseren, in plaats van twaalf maanden. 
In de maand januari weten we namelijk nog niet wat u hebt toegezegd en in de dure maand 
december willen we u niet extra belasten. Per keer zal dus 1/10 van het toegezegde bedrag 
geïncasseerd worden 
Vanwege de overgang naar de KKA  is er echter, behalve in januari ook in februari niet 
geïncasseerd. Daarom is het mogelijk dat u in maart 2 of 3 afschrijvingen hebt gehad. Wij 
bieden hiervoor onze excuses aan 
U houdt ons scherp en dat vinden we fijn. 
Weet u het nog…    Samen sterk 

 
De collecte op Hemelvaartsdag is een gezamenlijke collecte met de Diaconie en die is dit 
keer voor GOVOS. Informatie hierover vind u elders in dit blad onder Diaconie 
 

Namens uw Kerkrentmeesters Evert Brouwer, voorzitter 
 
 
 
 
Taakgroep Pastoraat 

Over het werk van de ouderlingen  
Sinds 14 februari maakt Rie Roebers-Zwiers als ouderling deel uit van de Taakgroep Pasto-
raat en uiteraard ook van de Kerkenraad. 
Binnen de Taakgroep zijn er naast de taakgroepleden dus twee ouderlingen, Rie Roebers-
Zwiers en Ko van Raamsdonk en een predikant. 
De beide ouderlingen en predikant dragen verantwoordelijkheid voor het pastoraat in alge-
mene zin; daarnaast zijn er tal van gemeenteleden die onderhouden met gemeenteleden in 
hun buurt, bezoek brengen aan nieuw-ingekomen en of gemeenteleden bezoeken in het  
ziekenhuis of in andere zorginstellingen. 
We mogen dankbaar zijn om al die betoonde trouw en inzet. 
De beide ouderlingen hebben niet zoals voorheen een wijk onder hun hoede.  
Ze brengen bezoek op eigen initiatief en ook wanneer om bezoek gevraagd wordt. 
Dat laatste gebeurt nog steeds te weinig misschien vanuit een onterechte bescheidenheid. 
Maar als u bezoek wenselijk vindt, dan is het toch jammer als u gaat zitten wachten op een 
blijk van aandacht, waar u behoefte aan hebt. Wij – de beide ouderlingen en predikant - zijn 
daarvoor beschikbaar en hebben er voor gekozen op deze wijze dat grote woord ‘omzien’ in-
vulling te geven? 
Belt u of mailt u gerust naar een van de ouderlingen of naar mij als predikant.  
Rie Roebers-Zwiers is aanspreekpunt voor de gemeenteleden die buiten Eefde woonachtig 
zijn (behalve instellingen als De Lunette e.d.) .Indien u dit wnst, brengt ze u een bezoek. 
Rie Roebers-Zwiers zal zich naast het pastoraat in algemene zin o.a. richten op de ouderen 
boven de leeftijd van 75 jaar in onze gemeente. Zij zal dat gaan doen in zorgvuldig overleg 
met anderen die bezoekwerk aan deze groep ouderen verrichten om verdubbeling in het be-
zoekwerk te voorkomen. 
Uiteraard wordt de geheimhouding, de vertrouwelijkheid die zo wezenlijk is voor het pasto-
raat hierbij hooggehouden.  

ds. Arie Broekhuis 
  

TAAKGROEPEN 
 



 13 

Verjaardagsfeest 75+ 
Het eerste verjaardagsfeest is goed ontvangen bij de uitgenodigde gemeenteleden. 
Uitgenodigd waren de 75+ gemeenteleden, die in het eerste kwartaal van dit jaar jarig zijn 
geweest.  
 

Sommigen hadden hun partner  
meegenomen. 
We werden ontvangen met koffie/thee 
en appelgebak.  
Ds. Broekhuis heeft het feest geopend 
met een parabel van de jarige valk en 
de eekhoorn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben a Capelle ‘Lang zal ze leven ‘ gezongen en Ben Veldkamp heeft aan het orgel 
geïmproviseerd op het lied ‘Kortjakje’.  
Ko van Raamsdonk heeft het feest afgesloten met een gedicht van Marinus van den Berg. 
Iedereen was enthousiast over de gezellige middag. 
 

 
Er is al een nieuwe datum geprikt voor het 
feest van hen, die in het 2e kwartaal jarig zijn 
geweest: vrijdagmiddag 1 juli van  
14:30 – circa 16:00 uur. 
 
Hulde aan het uitvoerend comité:  
Joke Warringa, Hanieke van Oene en  
Joke Hogenkamp. 
Taakgroep Pastoraat 
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Hu Juan Chen over haar geloofsleven:  

 
“Ik zeg tegen Wang: dit is de 
eindtijd, de Apocalyps.’’ 
 
Het wordt een hapsnapinterview, mis-
schien wel illustratief voor een snackbar. 
Ik heb nog niets gevraagd of Hu Juan 
Chen (53) begint met een stralende lach 
over haar ’slechte’ gewoonte. “Lekker lang 
slapen op zondag. Daarom niet vaak in de 
kerk bij jullie. Wel in Chinese kerk in Arn-
hem, minimaal één keer per maand.’’ 
Het voelt even alsof ik van de kerkordepo-
litie ben. Nee, zo ziet zij mij niet, lacht ze. 
“Mama in China belt vaak: Ga je wel elke 
week naar de kerk?  
Ze troont me langs de toonbank mee naar 
achteren. Wang, haar man, moet de klan-
ten op dit vroege middaguur maar even in 
z’n eentje bedienen. Voorzien van koffie 
belanden we via duistere opslagruimten in 
een sober ingerichte woonkeuken met een 
opvallend wandmeubel: een rijkelijk opge-
tuigd harmonium uit de glorietijd van Jo-
hannes de Heer.  
 
 
 

“ Jaar terug in Warnsveld gekocht.  
Tweehonderd euro. Fantastisch toch? Ja, 
ik speel. En lessen via internet.  
Klavarscribo. Gaat wel goed.’’ 
Ik herinner haar aan de kerkdienst met  
dominee Dick van Doorn in onze  
Ontmoetingskerk, een half jaartje terug.  
Hij paste Hu Juan Chen in zijn meditatie in 
en liet haar psalm 150 zingen, op z’n Chi-
nees. Speel ’s wat op het orgel, moedig ik 
haar aan.  
Ze klimt erachter en opeens schalt een be-
kend kerstlied door de kamer.  
Zo aanstekelijk dat ik met Hu Juan mee 
kweel, op z’n Hollands, dat wel.’’  
 “In China in ons huis ook iedereen mee-
zingen vroeger. Vader en moeder ook 
christelijk, net als meer mensen in het 
dorp. Zondags kerkdienst bij ons thuis. 
Veel arme mensen in het dorp.  
Nee, vader en moeder niet arm.  
M’n vader zakenman, maar heel sociaal.  
Veel mensen helpen. Mijn moeder ook. 
Mama zegt: rijkdom hebben we van God 
gekregen.’’ 
Ze vertelt in China te zijn opgeleid als  
onderwijzeres. Ondernemend van geest 
reisde ze in de jaren tachtig richting  
Europa. “Ik wilde geld verdienen.  
In China toen slechte economie.’’  
Ze bleef illegaal hangen in Nederland en 
trouwde er een landgenoot. In Sliedrecht 
begonnen de twee een restaurant, maar 
na florissante jaren liep het spaak. Haar 
man raakte gokverslaafd. Hij krijgen van 
mij de keus: casino of zaak. Hij kiezen ca-
sino. Wij gescheiden.  
Alle spaargeld weg. Ik hard werken om 
schuld af te lossen, iedere dag.  
Onze zoon twee jaar toen, nu negentien. 
Studeert in Amsterdam, leeft bij z’n vader. 
Die is chef-kok, hij verdienen 2500 euro 
per maand. We gaan weer goed met el-
kaar om.” Bevrijd lachend: “Beter dan in 
huwelijk.’’ 
In 2005 ging ze met Wang in zee.  
Ze namen een jaar later de Kwalitaria in 
Eefde over en begonnen er een op Neder-
landse smaak beproefde snackbar. In 
trouwen had ze geen trek. “Wang niet 
christelijk. Ik zeg God bestaat wel,  
hij zeggen van niet.  
  

INTERVIEW 
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En alles wat er in deze wereld gebeurt 
dan, al die oorlogen? Ik zeg tegen Wang 
dit is de eindtijd, de Apocalyps. Toeval, 
zegt hij. Maar verder prima man, hij wel 
lief. Kan veel. Opgeleid als accountant.” 
Grinnikend: “Als man niet goed voor mij is 
dan hoeft het niet. Ik genoeg trots op me-
zelf. Ik durf alles, ben voor niets bang. Had 
ik al van klein af. Niet snel zeggen: ik kan 
iets niet.’’ Ze duwt me een fraai bewerkt 
Chinees schaakspel onder de neus. 
“Schaken doe ik ook.’’ 
 
Door de aanleg van de rotonde mist ze 
veel passanten, die Eefde dorp links laten 
liggen. “We verkopen minder patat, heel 
duidelijk. Maar Eefdese mensen wel 
trouwe klanten.’’  
Om de omzet bij te spijkeren heeft ze Het 
Spijk laatst een aanbod gedaan. “Wij tus-
sen de middag hier broodjes klaarmaken 
en naar tehuis brengen. Maar kok daar la-
chen: jullie mij werkloos maken, wij maken 
zelf broodjes voor onze bejaarden. Ik wist 
niet dat ze eigen keuken hadden.’’  
Ze kan er achteraf om grinniken. 
Hoewel optimistisch van nature kan Hu 
Juan over de toekomst soms somberen.  
Last van reuma. Teveel met vingers in 
koud water gezeten. Alleen werken bij de 
kassa is nog oké. Als ik goeie personeel 
kan krijgen hoef ik minder te werken.  
Lukt niet. Ik veel bidden: mijn god, zorg 
dat mijn zaak blijft lopen. Goed verkopen 
zou ook mooi zijn. Als dat kan...’’ 

Ze kijkt me vol vuur aan: “Bij goeie ver-
koop krijg ik veel tijd. Kan ik andere dingen 
doen dan patat bakken. Iedere zondag 
naar de kerk. Mensen helpen, naar familie 
gaan. Ik heb veel nichtjes en neefjes in 
Nederland.’’ 
En hoe zit dat met die Apocalyps? Geloof 
je echt dat de eindtijd er aan zit te komen? 
: Oh ja. In bijbel staat dat Christus terug-
komt. De tekenen zijn er. Dat geloof ik.” 
Zeker weten? 
Ernstig lachje: “Soms twijfel. Soms dingen 
in bijbel die niet kunnen. Adam en Eva, 
één man en één vrouw, zesduizend jaar 
geleden. Zo snel groeien tot zes miljard in 
de hele wereld van nu, dat kan echt niet. 
En al die verschillende culturen uit één 
echtpaar. Kan ik ook niet begrijpen.  
Maar ik geloof in Gods liefde, en in Je-
zus.’’ 
Heb jij een voorstelling van het hierna-
maals? 
“Oh jawel. Als wij doodgaan onze geest 
vliegt naar de hemel. Chinese dominee 
zeggen: eerst Jezus terugkomen, dan 
volgt oordeel. Goedgekeurd dan gaan we 
met engel mee naar het paradijs. Daar al-
tijd happy en veel zingen. Niemand meer 
dood of ziek of ruzie maken.’’ Grote grijns: 
“En patat bakken hoeven ook niet meer. 
Kan ik van dromen.” 

Homme Krol    

 
 
 
 
Bloemenfonds (voor gemeenteleden) 

Overzicht van het Bloemenfonds van januari 2016 tot 1 april 2016 
(Bloemenpot leden). 
Contant heb ik ontvangen, € 30,00 als giften.  
Contant aan attenties betaald € 206,80 
Per bank ontvangen € 20,00 aan collecte munten. 
We zijn erg blij met uw gift voor de Bloemenpot leden. 
Want als je ziek bent, en er komt bezoek, of als er iets te gedenken valt, is het toch geweldig 
dat je ook een attentie ontvangt, gewoon een heerlijke gedachte dat er iemand aan je denkt.  
Hartelijk bedankt. 
 
  

DIVERSE BERICHTEN 
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Een korte toelichting, wat er betaald wordt uit het Bloemenfonds.  
1 Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80 jaar en ouder. 
2 Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht in het ziekenhuis. 
3 Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren hebben. 
4 Attenties bij geboorte. 
5 Attenties bij Hanzeborg. 
6 Onvoorziene uitgaven. 
 

Dit is maar een greep uit de collectie 
van de Bloemenpot leden.  
De Bloemenpot wil, indien mogelijk, 
zonder tussenkomst van kerkelijk en 
diaconaal geld, voorzien in eigen be-
hoefte. Daar heeft het uw steun hard 
bij nodig. 
Uw gift is aftrekbaar van de belasting 
en als u een kwitantie wilt, is dit moge-
lijk (ook collectemunten zijn welkom). 

 
 
 

 
Hebt u nog vragen of is het adres op de envelop niet juist, neem dan contact op met 

 Riet van Bosheide, tel. 0575-540296. 
 
Verjaardagsfonds 

Overzicht vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2016 
Vanaf 1 januari heb ik 13 zakjes ontvangen, met totaal € 148,00 
onkosten + porto + inkt computer € 43,76 
 
Het geld komt ten goede aan: 
1/3 deel is bestemd voor de Stichting Bijzondere Noden te Gorssel, die veel hulp biedt aan 
mensen die rond moeten zien te komen met een minimuminkomen of die door omstandig- 
heden in financiële moeilijkheden zijn geraakt. 
Het andere 2/3 deel is bestemd voor: 

 Oikocredit. De oecumenische ontwikkelingscoöperatie is een initiatief van de Wereldraad 
van Kerken. Oikocredit slaat bruggen tussen arm en rijk door dat geld dat mensen tijdelijk 
zelf niet nodig hebben, beschikbaar te stellen aan kansarmen.  
Het gaat niet om giften, het gaat om leningen, want leningen zijn in het algemeen een  
betere stimulans tot ontwikkeling en onafhankelijkheid dan giften. 

 De Bloemenpot, dit is voor leden voor bijvoorbeeld ziekenbezoek in de gemeente. 

 Verjaardagen (is niet voor de eredienst). (Zie artikel hierboven.) 

 Kerktelefoon. 
 
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk.  
(ook collectemunten zijn welkom). 
Staat uw naam niet correct op de envelop, neem dan contact op met Riet van Bosheide  
en meldt ook even uw geboortedatum, dat is makkelijker zoeken.  

Riet van Bosheide, tel. 0575-540296 
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Nieuws van de Wereldwinkel Eefde  

Mei: Fairtrade week, Moederdag en de tuin 
Van 7 tot 15 mei is het Fairtrade week.  
Daarom hebben we deze maand een leuke aanbieding: bij aankoop van zes Fair Trade  
Original ontbijtproducten krijgt u een speciaal ontworpen dienblad cadeau ter waarde  
van € 15,00!  
De voorraad is beperkt en op is op, dus wie het eerst komt…. 
Natuurlijk vergeten we moeder niet in mei.  
Juist voor haar zijn er veel leuke, mooie en lekkere dingen in de Wereldwinkel.  
En we stellen graag een pakje samen volgens uw eigen wensen. 
Na de IJsheiligen kunnen de zomerbloeiers weer naar buiten en dan is het ook tijd om de 
tuin op te vrolijken met nieuwe schalen, potten, vogeltjes en vlinders.  
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 

Het eerstvolgende koffieconcert is deze keer op de eerste zondag van de maand en wel op  
1 mei. Op de gebruikelijke 2e  zondag van de maand is het namelijk Moederdag.  
Muzikale gast is dan het blazersensemble A1, waarvan de spelers afkomstig zijn uit het  
Oosten van het land. De naam A1 verwijst naar de toon waarop gestemd wordt en naar de 
snelweg die de woonplaatsen van de spelers verbindt. Het gezelschap van vergevorderde 
amateurmusici is regelmatig te horen in de regio waaronder recentelijk in januari met een 
concert in de serie Avondmuziek in de Lutherse kerk in Zutphen.  
 

 
De bezetting wordt gevormd door: 
Dinie Schuck – fluit, Fokke Meima – hobo,  
Jos van Deemter – klarinet, Henk Fischer – 
hoorn en Maria Haverkate – fagot.  
Het vijftal speelt het kwintet opus 79 van August 
Klughardt, en van Antonin Dvorak het Kwintet in 
F, naar het Amerikaanse strijkkwartet, bewerkt 
door David Walter.  
Verder horen de concertgangers wellicht nog 
een toegift met de Tango Jalousie van de 
Deense componist Jacob Gade.  
Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar om kwart 
over elf, waarna het concert op 1 mei om half 
twaalf begint.  
De toegang is vrij en de collecte bij de uitgang 
is van groot belang voor de instandhouding van 
de succesvolle serie  
 
 
 
 
 

 
  

ACTIVITEITEN 
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Dan gaan we ook nog even terug naar het concert in april, en dat was meer dan de moeite 
waard: Zonder overdrijven kunnen we stellen dat een zeer goed op dreef zijnde Musica Vo-
cale er een daverend succes van gemaakt heeft. Honderd vijftig concertgangers hebben drie 
kwartier met heel veel plezier geluisterd, en zien waarschijnlijk nu al uit naar het volgende 
optreden van het koor, dat zeer vakkundig wordt geleid door Els Dijkerman 
Rest ons nog om even vooruit te kijken en daarvoor geldt: ‘Nog één keer dit seizoen’. Het 
laatste concert in de jaargang 2015/2016 wordt op 12 juni gegeven door het gemengd koor 
Canticum uit Gorssel. Meer hierover leest u in het volgende kerkblad en leest u te zijner tijd 
in de lokale pers. 

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
 
 

ZEER GESLAAGDE ROMMELMARKT 

 
 
 
 
Op 23 april jl. was er  
s 'morgens om 10 uur een  
zeer grote groep enthousiaste  
kopers die bijna letterlijk de kerk 
binnenstormde. 
Bijna een uur lang was het dringen 
geblazen om iets te kunnen zien van 
de zeer vele spullen die door een 
grote groep vrijwilligers in de kerk 
was samen gebracht . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De mensen achter de  
kramen, meer dan 
70!!  hadden hun handen 
vol om alles in goede  
banen te leiden.  
Op 2 kleine buitjes na was 
het ook nog eens prachtig 
weer.  
Niet erg warm maar de 
zon maakte veel goed.  
Nadat om 14.00 uur de 
deuren gesloten werden, 
werd met vereende krach-
ten alles weer omgetoverd 
tot een nette kerkzaal met 
plein. 
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Onder het genot van een drankje en een hapje kregen we te horen wat de opbrengst 
was:     ruim  € 7100,00 !!!!! 

 
De rommelmarkt commissie, bestaande uit, 
Piet en Greet Tollenaar, Ep van Zeijts, Ben Wagenvoort,  
Adri Kloosterboer en Carla Brouwer danken iedereen voor de enorme inzet. 
 
 

SAMENWERKEN 

Echt een werkwoord. 
 

Samen .......werken......... 

Samen ervoor gaan 
Samen de voordelen zien 

Samen de pijn dragen 
ook al is het niet de jouwe. 

 

Samen aanpakken 
wat anders zal blijven liggen 

Samen ideeën delen, plannen maken,  
Samen.....kiezen 

met minder geen genoegen nemend.. 

 
Samen gaan... 

voor het einddoel.. 
stap voor stap.. samen 

 

Compromisloos..... gaan. 
Door knokken, elkaar sterker makend. 

Dat vind ik samenwerken. 
 

Wat een fantastisch heerlijk werkwoord…. 
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Uit de landelijke kerk 

Bron: Kerkinformatie 
Kerk in Actie steunt particuliere projecten 

Als plaatselijke gemeenten een eigen ontwikkelingsproject buiten Kerk in Actie steunen, bij-
voorbeeld omdat één van de gemeenteleden zich daarvoor persoonlijk inzet, heet dat een 
‘particulier initiatief’. Kerk in Actie kan dit soort initiatieven ondersteunen. Voor meer informa-
tie www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief of bestel de folder Betrokken bij een ontwikkelings-
project? via de webwinkel: www.kerkinactie.nl/webwinkel 
 
Aprilsynode in teken van veranderingen 
Een nieuwe scriba, een nieuwe inrichting van de Protestantse Kerk en een nieuw beleidsplan 
voor de dienstenorganisatie. Dat waren de belangrijkste punten op de vergadering van de 
generale synode die op 22 en 23 april is gehouden. Deze punten zullen naar verwachting 
grote gevolgen hebben voor de toekomst van onze kerk. 
 

 De zittingsperiode van ds. Arjan Plaisier - de huidige scriba van de generale synode - 
eindigt op 15 juni 2016. Daarom werd in deze vergadering een nieuwe scriba gekozen. 

 De inrichting (organisatie) van de kerk gaat veranderen naar aanleiding van de toekomst-
visie zoals die is beschreven in de nota Kerk 2025: waar een Woord is is een weg.  
De synode heeft in november 2015 unaniem ingestemd met deze nota.  
De inrichting moet eenvoudiger worden. Een van de voorstellen is om het aantal classes 
terug te brengen van 75 naar 8.  
Een ander onderwerp is de verplichte mobiliteit van predikanten. Moeten die na 12 jaar 
van gemeente veranderen? Ook wordt in de nota uitgegaan van meer diversiteit van ge-
meente-zijn. De kerk kan niet meer overal zichtbaar aanwezig zijn.  
Welke opties blijven er voor leden waar geen protestantse gemeente meer is?  
Veranderingen in de inrichting betekent ook aanpassing van de kerkorde en de kerkelijke 
rechtspraak.  

 Natuurlijk hebben de voorgestelde vereenvoudigingen gevolgen voor de dienstenorgani-
satie. Daarom is ook hiervoor een nieuw beleidsplan besproken, dat hieruit voortvloeit. 

 
Wie niet kan wachten tot de volgende Kerkvenster om te weten wat er uit de vergadering is 
gekomen, kan terecht op de website www.protestantsekerk.nl/synode  
 
 
Agenda 

 

 Dinsdag 3 mei, 19.45 uur, Leeskring Inspirerend geloven,  
we lezen het gesprek met Mounir Samuel, pag. 27 e.v. 
Plaats: H. Beernink-Disbergen, Scheuterdijk 25A 

 Dinsdag 10 mei, 19.30 uur, Kerkenraad Goedhartkamer 

 Woensdag 11 mei, 10.00 uur, Leerhuis, we lezen Johannes 9.  
Ds. Arie Broekhuis Goedhartkamer 

 Woensdag 11 mei, 20.00 uur,  
voorbereiding Havekedienst  IV, Goedhartkamer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk 17 mei 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 19 mei 2016 om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie  Zoerink. 
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