1

Kerkvenster
november 2016

A

Amnesty kaars;
vrijheid is waardevol!
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Kerkvenster november 2016
Op de valreep nog enige gedachten
over Barmhartigheid
In deze maand is er een expositie in onze
kerk: Werken van Barmhartigheid, van de
Arnhemse kunstenaar Gerard Ursem.
Deze expositie sluit mooi aan bij het Heilig
jaar van Barmhartigheid dat door paus
Franciscus op 8 december 2015, een Maria feestdag, werd uitgeroepen. Op 20 november pal voor Advent wordt dit Heilig
jaar van barmhartigheid afgesloten.
Op die zondag wordt bij ons de expositie
geopend!
Het is niet toevallig dat deze paus barmhartigheid in de volle aandacht heeft geplaatst. Hij doet zijn naam Franciscus eer
aan, de heilige die als telg uit een welvarende familie bewust koos voor een leven
in soberheid, armoede en mededogen. We
kennen het verhaal(of legende?) dat hij de
helft van zijn kleed scheurde en afstond
aan iemand die dringend een extra laagje
kon gebruiken.
De Werken van Barmhartigheid zijn ontleend aan het evangelie van Matteüs:
1.
Hongerigen voeden
2.
Dorstigen te drinken geven
3.
Vreemdeling gastvrijheid bieden
4.
Naakten kleden
5.
Zieken bezoeken
6.
Gevangenen bezoeken
Aan deze zes werken werd in de 13e
eeuw toen de pest huishield in Europa nog
een werk toegevoegd: de doden waardig
begraven, en dat werk werd ontleend aan
het apocriefe Bijbelboek Tobit (Tobit 1:17).
Van Schrift naar actualiteit
Zoals bekend zijn er vanuit Noord- Afrika
vele vluchtelingen overgestoken naar Italië. Velen kwamen niet aan en verdronken
in gammele bootjes, speelbal van mensensmokkelaars. Wat de motieven van de
vluchtelingen ook zijn en laten we daarin
ook kritisch blijven, eenmaal aangekomen
komt hun barmhartigheid toe. Lampadusa
is een begrip geworden.

Het staat voor wanhoop, onvermogen en
onwil van Europa om Italië bij te staan in
de opvang en doorstroming van de vluchtelingen die de barre overtocht wèl hebben
overleefd.
Ik las een bijzonder verhaal uit Lampadusa. Een timmerman uit Lampadusa,
Francesco Tuccio, heeft in zijn parochie
zich bekommerd om de vluchtelingen.
Daarnaast heeft hij uit aangespoeld wrakhout kunstig kleine kruizen gemaakt en
deze meegegeven aan wie voor zijn deur
gestrand waren. Naderhand ging hij ook
grotere kruizen maken en bood deze aan
Italiaanse parochies aan om deze te plaatsen in de kruisweg, zoals deze in elke RK
kerk te zien is.
Toen de paus op Lampadusa de mis opdroeg deed hij dat op een altaar en met
gebruik van een kelk die eveneens uit
wrakhout waren vervaardigd. Zo kwamen
lijden en sterven van Christus en de dood
door verdrinking van zovelen samen in
deze eucharistieviering. En toch ook de
viering van de opstanding, want er kan
maar een antwoord zijn op zoveel leed:
barmhartigheid tonen.
Werken van Barmhartigheid
En wij in Eefde worden door het werk van
Gerard Ursem weer herinnerd aan wat het
hart van onze traditie is. Meer dan woorden kunnen zijn het beelden (en liederen
voeg ik er zelf aan toe) die bij ons het besef levend kunnen houden dat barmhartigheid, mededogen de pijlers zijn van ons
samenleven en dat wereldwijd.
En dat gaat weer terug op de Naam van
God die aan Mozes werd geopenbaard,
zoals we lezen in Exodus 34: ‘Toen de
Eeuwige voorbijkwam bij hem (=Mozes)
voorbijkwam, riep Hij: Eeuwige, Eeuwige,
barmhartig en genadig, geduldig en rijk
aan goedertierenheid en trouw.’(Ex. 34:5).
Een theoloog (Nico T. Bakker) heeft eens
gezegd dat de eigenschappen die we aan
God toekennen voor ons zelf worden tot
opdrachten.
ds. Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN
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2016

datum en tijd

30 oktober 2016
10.00 uur

6 november 2016
10.00 uur

13 november 2016
10.00 uur

voorganger

ds. Broekhuis

ds. Broekhuis

ds. Van Doorn, Almen

bijzonderheden

gedachtenis
overledenen

Dankdag voor
gewas en arbeid

koffieconcert

kleur

Groen

Groen

Groen

diaconale
collecte

Binnenlands diaconaat

Dankdag

Najaarszendingsweek

2e collecte

Kerkinterieur

auto
ophaaldienst

E. van Zeijts
tel. 511516

T. van Helden
tel. 519738

datum en tijd

20 november 2016
10.00 uur

27 november 2016
10.00 uur

voorganger

ds. Broekhuis

ds. Broekhuis

A. Aalderink
tel. 514151

1e advent, dienst van
Schrift en Tafel

bijzonderheden
kleur

Groen

Paars

diaconale
collecte

ISBN

Unicef

2e collecte

Plaatselijk kerkenwerk

Missionair werk en
kerkgroei

auto
ophaaldienst

Kerkelijk Quotum

H.J. Zoerink
tel. 06-53143179
511989

J.L. Bosma
tel. 06-44500157

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

Dienst in Het Spijk
maandag 7 november
Pastor R. van Veen
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 12 november
zaterdag 26 november

ds. G. v.d. Brug
mevrouw T. in 't Hof
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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 03 november 2016
ds. S.A. Meijer
donderdag 10 november 2016
ds. A.C. Thimm-Stelwagen
donderdag 17 november -2016
ds. G.W. van der Brug
donderdag 24 november 2016
ds. W. Stolte
Radio Kerkplein
Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).
Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.
De programma’s zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl
Zondag 6 november 2016
Gesprek van de zondag met Josha Zwaan, auteur van o.a. Parnassia, Dwaallicht en Zijspoor
en artikelen in dagblad Trouw en tijdschrift Volzin
De kerkdienst komt van het Leger des Heils, Luitenants Morten & Joyce Andersen
Zondag 13 november 2016
Gesprek van de zondag met ds. Deddie van Alphen over de komst van vluchtelingen naar
het AZC in Zutphen.
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente, ds. P. Wijchers - Enschede
Zondag 20 november 2016
Gesprek van de zondag: door David Nijhuis – onderwerp is nog niet bekend
De kerkdienst komt van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Christelijk gereformeerde Kerk.
Zondag 27 november 2016
Gesprek van de zondag over de geschiedenis van de heilige Nicolaas (eerder uitgezonden)
De kerkdienst komt van de. Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten, ds. Els Diepenveen
Radio Kerkplein – 25 jaar!
Zoals overal in Nederland werd in de tachtiger jaren ook in Zutphen een Lokale Omroep opgericht, Berkelstroom, nu meer bekend als B-FM. Een lokale omroep kreeg alleen subsidie
van de overheid wanneer alle geledingen in de samenleving hun stem konden laten horen,
maatschappelijke organisaties, de politiek, de sport etc. Ook de kerken kregen de uitnodiging
om mee te doen. Het was ds. Henk de Boer, baptisten predikant, die het initiatief nam om
alle christelijke kerken te benaderen. De meeste kerken in Zutphen, Warnsveld deden mee
en hoewel ze verantwoordelijk zouden blijven voor de eigen inbreng wilden ze toch gezamenlijk naar buiten treden als Radio Kerkplein. De R.K. Parochie, de Prot. Gemeente Zutphen, de Prot. Gemeente Warnsveld/Leesten, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,
de Chr. Geref. Kerk, de Evangelische Gemeente, de Evangelisch Lutherse Gemeente,
de Baptistengemeente, het Leger des Heils.
In oktober 1991 was de eerste uitzending van Radio Kerkplein via de zender van B-FM te
beluisteren, nu vijf en twintig jaar geleden.
Elke zondagmorgen, van 10.00 tot 13.00 uur kunt u afstemmen op Radio Kerkplein (op 106,1
FM of 93,6 via de kabel).
Maar wordt er veel geluisterd naar Radio Kerkplein? Eerlijk gezegd, we weten het niet want
het is haast onmogelijk om luisterdichtheid te meten.
Wat we wel weten is dat een grote groep medewerkers dit kerkelijk werk dragen. Ik noem de
programmamakers, de interviewers, de technici die de interviews opnemen in onze eigen
studio in het kerkgebouw van de Baptistengemeente (Tademasingel 3), de technici die op
zondagmorgen een kerkdienst opnemen om daarna zich te spoeden naar de studio van BFM in het Warnshuus in Warnsveld, verder de mensen die de muziek uitzoeken, die op zondagmorgen de presentatie verzorgen, die het kinderverhaal vertellen, de bestuurders van de
Stichting. Al met al, een grote groep van 40 – 50 vrijwilligers die dit werk van de Kerk trouw
verrichten.
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Met die vrijwilligers hebben we op een feestelijke avond in september gepraat over hoe we
verder zullen gaan met Radio Kerkplein. Hoe lang houden we het nog vol? We hebben telkens nieuwe mensen nodig en zoals overal wordt dat steeds moeilijker. Je kunt vragen: is dit
werk nog wel bij de tijd, of is het overbodig, nu veel kerken zelf hun diensten kunnen uitzenden. Daar tegenover staat: nu wij nog steeds de mogelijkheid hebben om onze stem te laten
horen over wat ons in ons christelijk geloof beweegt, mogen we dat zomaar opgeven? En
wat denken de kerkenraden ervan? Zij steunen ons financieel, maar er zijn kerkenraden voor
wie dit kerkenwerk geen prioriteit heeft en die dat duidelijk aangeven. Zo zijn er zorgen en
vragen te over, maar intussen zijn we dankbaar dat we dit werk zoveel jaren hebben kunnen
doen.
Wim Stolte, voorzitter van de Stichting Radio Kerkplein
P.S.
Wie meer informatie wil als nieuwe vrijwilliger kan zich wenden tot:
Janny Herrebrugh, tel. 0575-513675
Martin Werkman, tel. 0575-553759
Leesrooster
november
di 01 Genesis 41:37-52 Allerheiligen
wo 02 Psalm 40 Gered van de dood
do. 03 Genesis 41:53-42:17 Ontmoeting
vr. 04 Genesis 42:18-38 Bewijs gevraagd
za 05 Genesis 43:1-25 Onverwachte wending
zo. 06 Genesis 43:26-44:13 Bekerfinale
ma 07 Genesis 44:14-34 Door het stof
di. 08 Genesis 45:1-20 Herenigd
w 09 Genesis 45:21-46:7(27) Naar Egypte
do. 10 Lucas 20:1-8 Geen antwoord
vr. 11 Lucas 20:9-19 Toch een antwoord
za. 12 Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd
zo. 13 Lucas 20:27-40 God van levenden
ma 14 Lucas 20:41-21:4 Schijn en werkelijkheid
di. 15 Genesis 46:28-47:12 Gosers

wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
Ma 28
di. 29
wo. 30

Genesis 47:13-27 Handel-wijze
Genesis 47:28-48:7 Dubbele zegen
Genesis 48:8-22 Kruiselings
Psalm 46 Een vaste burcht
Lucas 21:5-19 Let op
Lucas 21:20-28 En toch komt het goed
Lucas 21:29-38 Laat je (niet) verrassen
Genesis 49:1-13 Schijnwerper op Juda
Genesis 49:14-28 Zegen op zegen
Genesis 49:29-50:14 Uitvaartregeling
Genesis 50:15-26 Open einde
Romeinen 12:1-8 Gaaf!
Romeinen 12:9-21 Wees een medemens
Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap
Romeinen 13:8-14 Heb de ander lief

Op onze vaag wie het leesrooster gebruikt zijn twee reacties gekomen. Zij gaven aan dat ze
het boekje van het NBG gebruiken.
Conclusie: met ingang van januari 2017 stoppen we met het vermelden van het leesrooster.
Redactie Kerkvenster
DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 30 oktober is de gedachtenis van overleden gemeenteleden. We doen dit zoals in
het vorige kerkblad al beschreven in de nabijheid van Allerheilige/Allerzielen.
De Cantorij werkt mee aan deze dienst en na de dienst is er gelegenheid om onze gasten
aandacht te geven.
Zondag 6 november
Dankdag voor gewas en arbeid: we lezen op aanraden van de Raad van Kerken, die een
mooie brochure uitgegeven heeft voor de zondagen in het jaar waarop arbeid het thema is,
als evangelie Lucas 17:11-19. Een verhaal over de genezing van melaatsen waarvan een
(ook nog een Samaritaan, de buitenstaander) slechts weerkeert om zijn dank daarover uit te
spreken bij Jezus. Wat is de betekenis van dankbaarheid in dit verhaal en niet minder voor
ons?
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Zondag 20 november
De dienst staat in het teken van de expositie Werken van Barmhartigheid. De lezingen zullen
daar op zijn afgestemd.
Zondag 27 november
We vieren de Maaltijd van de Heer bij de aanvang van Advent en oefenen ons in hopen op
en verwachten van een wereld van vrede en recht. De cantorij werkt mee aan deze dienst.
Wisseling in het lectorengilde
Naast het klokkenluidersgilde hebben we ook een gilde van schriftlezers of lectoren. Joke
Bouwhuis-van Wijk is door mij gevraagd lector te zijn. Het belang van een zorgvuldige lezing
van de Schriftgedeelten kan niet genoeg onderstreept worden. Een goede lezing van de Bijbelgedeelten is het halve (preek) werk, en daarmee zeg ik dat de lezingen onderdeel zijn van
de preek of breder van de Dienst van de Schrift, die in de liturgie aan de predikant is toevertrouwd.
Zoals in de dienst de onderdelen aan de diverse ambten zijn toebedeeld.
Joke: veel vreugde en inspiratie toegewenst in je dienst aan de Schrift èn aan de horende
gemeente (inclusief de voorganger!)
ds. Arie Broekhuis
Viering Avondmaal op Het Spijk
In de nabijheid van Dankdag voor gewas en arbeid - officieel in 2016 op woensdag 2 november en in onze gemeente vieren we deze dag op zondag 6 november - vieren we Avondmaal
of Eucharistie(= de benaming die we in het NT aantreffen welke 'dankbaarheid' betekent) op
het Spijk in huiselijke kring.
Deze viering vond vele jaren plaats in de huiskamer van fam. Heslinga en later mevrouw
Annie Heslinga-Horstman, waar we haar dankbaar om kunnen zijn. Geweldig deze gastvrijheid.
Nu is het moment daar dat we naar een ander plaats van vieren moeten omzien. Tot onze
vreugde is mevrouw L. van Meggelen-Noordzij bereid haar kamer beschikbaar te stellen voor
de viering van het Avondmaal.
Gezien de mogelijkheden van haar kamer moet ik erop wijzen dat deze viering alleén bedoeld is voor wie niet zelf in staat is aan de viering van het Avondmaal in de kerkdienst op
zondag deel te nemen.
De huiskamerviering vindt plaats op:
Dinsdag 8 november- 10.30 - bij mevrouw L. van Meggelen-Noordzij, Zutphenseweg 252.
Opgave: mevrouw Gerrie. Bieleman, taakdiaken, Almenseweg (tel. 518648) of bij: dhr. Ko
van Raamsdonk, ouderling(tel. 513637- email: j.vanraamsdonk@kpnmail.nl )
Graág voor maandag 7 november uw opgave.
Namens de taakgroep pastoraat, ds. Arie Broekhuis
Terugblik op de verbintenis van ambtsdragers
In de dienst van 16 oktober vierden we de verbintenis ofwel de voortzetting van het ambtsdragerzijn van de heren of misschien is het beter hier te spreken van de broeders Ymte
Groeneveld , ouderling-voorzitter en Ko van Raamsdonk, ouderling.
Daarbij kwam ik mede door zelf hoorder te zijn van de OT lezing (Exodus 18) op de gedachte dat zoals Mozes bij zijn ambt door zijn metgezellen werd ondersteund en de armen
omhoog kon houden dankzij hun steun, de ambtsdragers in onze gemeente ook elkaar helpen en steunen en aanvullen.
Zo ervaar ik dat zelf heel duidelijk en dat wil ik behalve in de kerkdienst vanaf deze plaats
ook gezegd hebben.
We mogen als gemeente dankbaar zijn dat we met elkaar ondanks de ouder wordende gemeente een goed functionerende kerkenraad en daarnaast nog colleges en taakgroepen
hebben.
Ds. Arie Broekhuis
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Met hart en ziel III
Het Vocaal Theologisch Ensemble(VTE), een gezelschap van studenten theologie en predikanten en kerkelijk werkers o.l.v. Hanna Rijken, een voortreffelijk kerkmusicus en theoloog
heeft een 3e CD uitgebracht.
Het VTE volgt gedurende het eerste halfjaar van 2016 deze cyclus en brengt elke week dit
lied op het YouTube kanaal van de Protestantse Theologische Universiteit uit. Daar blijft het
lied gedurende een aantal weken beschikbaar ter inspiratie voor zangers en musici.
De CD Deel III bevat kinderliederen gezongen door de Buitenschoolse Koorschool en liederen die in het oecumenisch leesrooster- dat wij in Eefde doorgaans volgen – zijn opgenomen als lied van de week.

Impressie
Impressies van de cd zijn te vinden op YouTube
Met hart en ziel is vanaf medio juli verkrijgbaar
bij de boekhandel en online te bestellen
via www.liedboek.nl
€ 19,95
ISBN: 978 94 01575 13 6
ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
Koffie/thee na de dienst van:
Zondag 30 oktober

Truus en Jan Brummelman en Agnes van de Berg.

Zondag 13 november

Jannie Dijkerman en Hans en Toos van ‘t Veld.

Zondag 27 november

Diny Wagenvoort, Dirkje van Zeijts en Greet Tollenaar

Op deze zondagen drinken we de koffie in de kerk en worden men 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
MEELEVEN

Thuis
Weer thuis na verblijf op de Lunette:
 mevrouw. T. Zuidam-van Hulsbergen, Raadhuisstraat
Weer thuis na verblijf in ziekenhuis Zevenaar:
 mevrouw M. Fomenko-de Bruijn, Zutphenseweg
Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
Op de Lunette(afd. Bastion) verblijft:
 de heer Ettema, Spijkpad
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Overleden
Gedachtenis pastoor Grondhuis
Mij bereikte verlaat het bericht van het overlijden Wilhelmus Johannes
Joseph (Wim) Grondhuis, emeritus pastoor van de voormalige RK parochie
Joppe. Hij overleed op 8 juli in de leeftijd van 94 jaar. Hij kenmerkte zich door
aandacht voor het wel en wee van de ander, was altijd belangstellend naar
anderen en bezat een wijs inzicht in wat in onze cultuur en kerk omging.
Zijn oude professie van docent (en ‘moderator spiritus’) aan een kleinseminarie te Apeldoorn verloochende hij niet. Hij kon gedegen beschouwingen
ten beste geven.
Het mooie was dat hij vanuit zijn orthodoxe positie open stond voor alles wat wel gedeeld
kon worden: de viering van de Vespers die door hem van harte werden ondersteund, waarin
hij meedeed en altijd waren we welkom in de prachtige kerk van Joppe.
Daarnaast was er een hartelijke samenwerking bij een oecumenische trouwviering, waarin hij
zocht naar wat mogelijk was binnen de RK liturgie en orde van de kerk, waaraan hij zich
trouw wilde houden. We hebben ook samen Aswoensdag gevierd, helaas bleek daar destijds
in onze protestantse kring nog geen voldoende draagvlak voor te zijn om daarmee voort te
gaan. We gedenken hem in dankbaarheid in zijn bijdrage aan de eenheid van de kerken in
onze regio.
Correspondentieadres:
mevrouw. H.D.L.M. Schruer, Bergsingelweg 249, 3037 GW Rotterdam
ds. Arie Broekhuis
Komen en gaan – mutaties t/m 18 oktober 2016
Ingekomen:
 Zutphenseweg 202a, 7211 EK: de heer en mevrouw R. Dragt-Mijnheer.
 Beekweide 1, 7211 CL: de heer en mevrouw H. Goudswaard-Lodder.
 Beekweide 11, 7211 CL: de heer en mevrouw L. Wolf-Verkerk
Uitgeschreven:
 Teenkweg 8, 7211 EV: mevrouw G. Nijman-Hogeslag.
Overleden:
 Op 18 september 2016: mevrouw A.E. Boskamp-Schuilenburg. Zutphenseweg 202a,
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
Bedankje
Hierbij willen wij iedereen hartelijk dank zeggen voor de aandacht die Jan heeft gekregen,
nadat hij in de kelder was gevallen.
Van de kaarten, de telefoontjes en de bezoekjes heeft hij erg genoten.
Ook willen wij bedanken voor het prachtige boeket bloemen, die mevrouw Willy Pasman
kwam brengen namens de kerk op een zondagmorgen.
Wij hebben dit als heel erg plezierig ervaren.
Met vriendelijke groet,
Jan en Geeske Massink
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KERKENRAAD

Uit de Kleine Kerkenraad (KKR) van 11 oktober
In de Kleine Kerkenraadsvergadering werd zoals altijd gerapporteerd door de verschillende
colleges en taakgroepen.
Het Moderamen meldde dat de agenda voor de gemeenteavond van 22 november rond
was.
Via de Classis is het rapport ‘Een weg voor het Woord in de Achterhoek’ van kwartiermaker
ds. Jonk ontvangen. In dit rapport brengt ds. Jonk (tegenwoordig voorganger in Laren) rapport uit van zijn gesprekken met de Oost-Achterhoekse gemeentes in het kader van het
PKN-project ‘Kerk 2025’.
De classis vraagt alle gemeentes om hun reacties zowel van de Kerkenraden als van de Gemeentes zelf.
(Voor beide punten wordt ook verwezen naar elders in dit Kerkvenster).
De notuliste van de KKR (en KR) Maps Adriaanse heeft aangegeven dat zij op 1 januari
stopt met het notuleren. De zoektocht naar een nieuwe notulist(e) is dus gestart (onder een
eerste dankzegging aan Maps).
De Predikant berichtte van zijn gesprekken met collega’s uit de kring en sprak zijn tevredenheid uit over de organisatie en de opkomst rondom de Startdienst. Ook de zaterdagse wandeling en het ‘diner’ waren goed bezocht en werden algemeen gewaardeerd. De levensbank
op zondag is ook goed ontvangen en er kwamen zelf verzoeken om een dergelijke activiteit
nog eens te herhalen.
Hartelijk dank aan eenieder die aan deze activiteiten (en de voorbereiding hiervan) meegewerkt heeft.
De Diaconie is bezig met de voorbereidingen van Dankdag, de Bargeweide zal hier ook
haar medewerking weer aan verlenen. Nu de school dit jaar niet meedoet met de Actie
Schoenendoos, heeft de Diaconie besloten om met de ‘Rugzakjes actie’ voor de kinderen
van de asielzoekers mee te doen. Verdere info volgt zo snel mogelijk. Een vertegenwoordiging van de Diaconie is ook op de open dag van ‘Kerk & Vluchteling’ geweest in Zutphen. In
Zutphen verblijven reeds zo’n 650 mensen en het is toch wel indrukwekkend hoe de zaken
aangepakt worden en wat er allemaal voor hen georganiseerd wordt (bv. De Fietsactie, fietslessen, Nederlandse les, zelfredzaamheid-cursussen).
Henk Koster heeft zich aangemeld om Ben Wagenvoort te assisteren bij het bezoekwerk in
de ziekenhuizen.
Ontmoeting & Inspiratie heeft de week na de vergadering weer een overleg.
Kerk & Samenleving heeft de Startdienst geëvalueerd.
De volgende activiteit dient zich al weer aan: De opbouw van de Kerststal en het plaatsen
van de kerstboom. Als begin is de Bargeweide bezocht. De school denkt erover om op 21
december een kerstviering in de kerk te organiseren. In voorbereiding daarvan zou dan de
kerststal op 14 december geplaatst kunnen worden. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.
Een vertegenwoordiger van de Kerkrentmeesters was niet aanwezig.
De Pastorale Raad is gestart met het voorbereiden van de verjaardags-ontmoetingen voor
75-plussers, de nieuwe serie huiskamerbijeenkomsten en de bijeenkomst voor de Contact
Personen.
De Werkgroep Gemeente contacten Eefde-Dessau heeft een reis georganiseerd naar de
Sankt Georg Gemeinde in Dessau. Hier zijn uiteindelijk 13 mensen naar toe gegaan. Ook
hierover elders meer.
Een tegenbezoek vanuit Dessau is in principe gepland voor het eerste weekend in september 2017.
Op 30 april zal er bovendien een gemeenschappelijke dienst georganiseerd worden.
Rie Roebers rapporteerde vanuit de Classis vergadering, die vrijwel geheel in het teken
stond van het rapport van ds. Jonk. Uit dit rapport blijkt eens te meer dat de situatie zorgelijk
is en dat er snel actie vereist is om de PKN (en de classis en de afzonderlijke gemeentes)
voor te bereiden op de (nabije) toekomst.
Rik Rook
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Gemeenteavond op 22 november – Plaatselijke Regeling en ‘Vriendschap een Geschenk’
De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op 22 november (dinsdag
avond) in de Ontmoetingskerk.
Op de agenda van deze avond staat de nieuwe plaatselijke regeling. De Kerkenraad zou
deze nieuwe regeling graag op 1 januari invoeren, maar daarvoor moet zij eerst met de gemeente besproken worden.
Natuurlijk kunnen wij de hele regeling niet woord voor woord voorlezen, maar wij zullen ons
op de avond zelf tot de belangrijkste punten en eventuele vragen beperken.
Om gemeenteleden de mogelijkheid te geven de regeling voor de Gemeenteavond te bekijken of te bestuderen liggen er, vanaf begin november, een paar exemplaren ter inzage in de
Goedhartkamer. Het is natuurlijk ook mogelijk op een digitale kopie te ontvangen. Hiertoe
kunt U per e-mail contact opnemen met ondergetekende.
Voor het tweede gedeelte hebben wij deze keer iets ‘lichters’ in gedachte.
Als afwisseling voor alle discussies over beleidszaken en om te laten zien waar de ‘nieuwe
Kerkzaal’ onder andere voor gebruikt kan worden, hebben wij René van den Beld uitgenodigd om voor ons op te treden.
René is volgens eigen beschrijving een theoloog, predikant en cabaretier en zal ons vanaf
20.30 uur zijn kijk op vriendschap presenteren in zijn cabaretprogramma ‘Vriendschap een
Geschenk’. Een korte beschrijving van zijn programma kunt U elders in dit Kerkvenster aantreffen.
Mocht U opzien tegen het wat formelere eerste gedeelte van de avond maar wel geïnteresseerd in het (meer) cabareteske deel, dan bent U van harte welkom vanaf ca 20.15 uur. Dit
deel staat ook open voor niet gemeenteleden, dus als uw buren of vrienden interesse hebben zijn zij ook van harte welkom.
Gezien de duur van het tweede gedeelte, hebben we besloten iets af te wijken van de normale tijden en de inloop te vervroegen naar 19.15 uur.
Het programma ziet er dus als volgt uit:
Inloop met koffie vanaf 19.15 uur.
Begin bijeenkomst 19.45 uur.
Pauze: 20.15 uur
Start ‘Vriendschap een Geschenk’: 20.30 uur.
Wij zien u graag op 22 november.
Namens de kerkenraad, Rik Rook (scriba)
scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
Cabaret op de Gemeenteavond van 22 november
Op de Gemeenteavond van 22 november zal ds. René van den Belt
voor ons optreden met zijn programma:
Vriendschap een geschenk
Dit is wat hij er zelf over schrijft op zijn website:
‘Mensen kunnen veel maken, maar vrienden niet.
Vriendschap overkomt je als een geschenk.
De filosoof Michel de Montaigne (1533-1592) heeft op een kernachtige manier vriendschap geformuleerd: omdat jij jij bent en ik ik.
Probeer dat maar eens onder worden te brengen of in een formule te
vatten.
Het programma Vertel me eens wat over vriendschap, is een literair en cabaretesk geheel
over de vriendschap. De teksten worden afgewisseld door muziek.
Het programma bestaat uit zelf geschreven teksten en teksten uit de literatuur.
Bij alle verschillen die er tussen mensen bestaan, is vriendschap een ervaring die juist de
verschillen blijkt op te heffen. Daarmee wordt er een waarde in het leven opengelegd die we
onbaatzuchtigheid kunnen noemen.
Inderdaad, vrienden kennen niet de behoefte elkaar te laten vallen of een poot uit te draaien.
Het komt niet bij ze op.
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Mozes praat met God als een vriend en Jezus noemt zijn leerlingen vrienden, als ze in zijn
geest de wil van God doen. David en Jonathan zijn vrienden, maar de vrienden van Job blijken het niet waar te kunnen maken.
Vriendschap is een kwaliteit die het leven mooi maakt. Ik probeer dat in mijn programma te
laten zien en ook natuurlijk het tegendeel, zodat er ook wel degelijk wat te lachen over blijft,
al was het maar om curieuze mensen die zich als kennissen aanstellen of mensen die zich
grotesk allemansvrienden noemen.
Het programma duurt vijf kwartier, dit als u na afloop met vrienden nog een afspraak wilt maken ….’
René van den Beld, Theoloog, predikant en cabaretier
Website: http://www.renevandenbeld.nl/
COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
25 september
€ 144,19 Lepra Zending
02 oktober
€ 135,22 Stichting hulp Letland
09 oktober
€ 146,38 Kledingactie Wierik
16 oktober
€ 108,96
Kerk in Actie werelddiaconaat
Nepal
Collectedoelen
30 oktober Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Warmte en steun voor wie tussen wal en schip raken.
Het interkerkelijke diaconale samenwerkingsverband IDO heeft
landelijk rond 300
vrijwilligers.
Deze zetten zich in voor mensen
die eenzaam zijn, gebrek hebben, tussen wal en schip vallen of kampen met schulden. Een voorbeeld: in Lelystad runnen
ze het gastvrije inloopcentrum Waterwijk.
Wie wil loopt er binnen voor een praatje bij een kopje koffie, een spelletje, een warme maaltijd of naailes. Alleenstaanden, allochtone vrouwen, werkelozen, dit jaar verwacht Waterwijk
meer dan 1200 bezoeken te realiseren.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Binnenlands diaconaat.
6 november
Dankdag Plaatselijke diaconie
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie.
Er wordt in onze kerkdiensten regelmatig gecollecteerd door de diakenen voor ISBN, IKA en
de Voedselbank. Aan deze drie organisaties heeft de diaconie zich verbonden voor Uit de
13 november
Kerk in Actie Najaarszendingsweek
Werken aan vrede en verzoening in Colombia.
De Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Al zestig jaar zitten mensen klem tussen de strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de drugsmaffia. De
Mennonietenkerk in Colombia werkt aan vrede en gerechtigheid.
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Inge Landman, theologe, werkt hier namens Kerk in Actie aan mee.
Zij is sinds januari 2015 uitgezonden naar Colombia.
Inge is betrokken bij het oecumenische project ‘Geloven in verzoening’, dat processen van vrede en verzoening op gang wil brengen.
Inge: “Mensen hebben veel meegemaakt, er is een groot onderling
wantrouwen. We bezoeken gemeenschappen om hen weer met elkaar in gesprek te brengen.” Dit jaar worden drie gemeenschappen
intensief in zo’n proces begeleid.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Najaarszendingsweek.
20 november
ISBN
ISBN Staat voor Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden. Om diverse redenen o.a. privacy, geeft de stichting namens de aangesloten kerken praktische uitvoering aan de “armenzorg” in de voormalige gemeente Gorssel. Iedereen in de plaatsen Eefde, Gorssel, Epse, Almen en Harfsen die in financiële nood verkeert en om bepaalde redenen geen beroep
(meer) kan doen op overheidsvoorzieningen, kan financiële hulp krijgen. De ISBN ondersteunt o.a. schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en springt bij als er acute financiele nood is. Gemeentelijke regelingen of voorzieningen zijn in zo’n geval niet direct voorhanden. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door diakenen van de deelnemende kerken.
U kunt de werkzaamheden van de stichting ISBN steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL37 RABO 0322 3653 09 t.n.v. ISBN of op die van de plaatselijke diaconie
o.v.v. ISBN.
27 november
Unicef
Kinderen hebben de toekomst. U kunt helpen deze toekomst mooi en
veelbelovend te maken. Maar elke dag sterven er 18.000 kinderen. Ze
sterven door oorzaken die we kunnen voorkomen, zoals diarree, longontsteking en malaria. Met simpele middelen als vaccinaties, muskietennetten en schoon drinkwater kunnen we zorgen dat deze kinderen
overleven.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL86 INGB 0000 0001 21 t.n.v.
Unicef Nederland.
Bezoek aan Jeugddorp De Glind
Op zaterdagochtend 1 oktober jl. zijn Toos van “t Veld en Eelke Meijer naar de ontmoetingsochtend van Jeugddorp De Glind geweest. In Jeugddorp De Glind, bakermat van gezinshuizen en van de Rudolphstichting, zijn verschillende mogelijkheden voor kinderen, die
uit huis geplaatst zijn met lichte, zwaardere en complexere problematiek. Tijdens deze ontmoetingsochtend konden wij - met 12 andere diakenen uit het hele land - zien hoe onze giften aan De Glind worden besteed.
De Glind is een agrarisch dorp met 650 inwoners. Er zijn 25 gezinshuizen, die ruim 100 kinderen begeleiden. In De Glind is een basisschool, een Donner school voor Speciaal Onderwijs en Technische Dagbesteding. Verder is er een opleiding voor jongeren in het horecavak
op de Restaurantschool. In het restaurant van De Glind kan heerlijk gegeten en gedronken
worden.
Tevens is er een nieuw wooninitiatief De Wijde Mantel zorg voor gehandicapte kinderen. Wij
hebben een rondleiding door het dorp gehad en zijn op bezoek geweest bij een gezinshuis.
Wij waren onder de indruk van de drijfveer van de gezinshuisouders en de medewerkers van
de Rudolphstichting.
U kunt ook zelf een gift overmaken aan De Glind op NL 60 RABO 0150 0022 97
Eelke Meijer
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Kerst rugtasactie Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die zich richt op vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.
Stichting Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met
asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. God houdt van alle kinderen, ongeacht waar
zij wonen of vandaan komen. Deze liefde wil de Stichting doorgeven.
Maak een kind in een AZC blij met Kerst! Zo’n kind in Nederland leeft in moeilijke omstandigheden. De angst voor de oorlog is vervangen door onzekerheid over de toekomst. Het leven in het AZC is niet gemakkelijk.
Vlak voor de Kerst zullen kinderen op minimaal 14 azc’s in Nederland een rugtasje ontvangen met speelgoed en schrijfwaren. Stichting Gave en Stichting De Samaritaan (bekend van
de schoenendoosactie) organiseren deze rugtasactie.
De Diaconie in Eefde wil graag meedoen met deze Kerst rugtasactie.
De rugtasjes worden gesplitst in jongens- en meisjestasjes, in verschillende leeftijdscategorieën, jongens 3-7jr, meisjes 3-7 jr., jongens 8-12jr. en meisjes 8-12jr.
De bedoeling is dat deelnemers de tasjes vullen met speelgoed, schrijfwaren, zoals een autootje, popje, kleurboek en potloden. Bij de rugtasjes krijgt u een lijst over het vullen.
Wilt u meedoen met de kerstactie? 13 november worden de rugtasjes na de kerkdienst uitgedeeld en de rugtasjes mogen 20 november en 27 november ingeleverd worden in de kerk of
bij Toos of Eelke. Vindt u het teveel om alleen een rugtasje te vullen, dan kunt u dit ook doen
met familie of buren. Komt u niet in de kerk, maar wilt u wel meedoen, dan kunt u contact
opnemen met ons.
Van harte aanbevolen, Eelke Meijer
Dankdag 2016
In het vorige Kerkvenster heeft u hier al wat over gelezen. Nog even in het kort de werkwijze:
Zondag 30 oktober na de dienst een leeg bakje meenemen.
Zaterdag 5 november tussen 10.00 en 12.00 gevuld bakje of bloemetje brengen in de kerk.
Zaterdagmiddag 14.00 uur verzamelen in de hal en attenties brengen in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Zondag 10.00 uur. Dankdagdienst, hierna attenties rondbrengen naar privé adressen.
De Diaconie hoopt op uw medewerking.
Kledingactie
Op 19 november is er weer een kledingactie voor Oost-Europa. Tussen 10 en 12 uur kunt u
in de hal van de kerk uw spullen inleveren. Wij zorgen voor een kopje koffie.
Zie ook de info in de huis aan huis bladen.
Werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen
Op 24 september was er een open dag in het A.Z.C Zutphen. Deze werd door veel mensen
bezocht. Een aantal mensen van de werkgroep maakte muziek met de kinderen.
Vanuit de werkgroep worden er fietslessen aan geboden.
Hebt u nog een goede fiets staan die u niet meer gebruikt, meld deze dan aan bij www.gunfiets.nl.
Op 27 november is er een welkomstdienst in de Martinuskerk in Warnsveld.
Kijk voor verder informatie ook op de website van Kerk en Vluchteling Zutphen of Geloven in
Zutphen.
Toos van 't Veld
Vrijdag 23 september 2016: Verrassingsreisje Diaconie
Wat een mooie dag!
Verzamelen in de kerk, een lekker kopje koffie en even afrekenen graag.
Als iedereen in de bus zit, wordt de bestemming onthuld: we gaan op weg naar de
glasblazerij Martorell in Laren.
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Hier horen en zien we een bijzondere prettige uiteenzetting van het vak glasblazen en krijgen we ook nog
koffie met een reusachtige appelpunt. Even de gelegenheid voor inkopen en dan weer in de bus.
Op naar de tweede bestemming: de disco van Dika
van de Kruusweg in Markelo, voor een heerlijke
lunch.
Daarna een rondleiding door de diverse zalen (een
beetje beweging was wel gewenst) met een prettige
uitleg over het ontstaan en uitbouw van Dika.
Een rollator op de disco vloer zul je niet gauw signaleren.
Intussen bleef de zon schijnen en begonnen we terug
in de bus aan een prachtige thuisrit: de toeristische
route over de Holterberg.
Iets later dan verwacht, maar blij gestemd werden we
weer keurig afgezet bij de kerk met als toegift nog een
drankje. Lof en dank voor de organisatie: het liep op
rolletjes.

Annie Wassink
Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
6 november:
Kerkinterieur
13 november:
Kerkelijk Quotum
20 november:
Plaatselijk kerkenwerk
27 november:
Missionair werk en kerkgroei
De Protestantse Gemeente Gaastmeer heeft de ‘kliederkerk Gaastmeer’ opgericht om een
gemeenschap van jonge ouders te creëren. Het draait in deze kerkvorm om knutselen, koken, gemeenschap en Christus, ook wel messy church genoemd. Kliederkerk is een nieuwe
vorm van kerkzijn voor kinderen en de mensen om hen heen. Deze bestaat uit de drie onderdelen ‘samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’: op creatieve wijze ontdekken wat
geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen. Met deze collecte helpt u deze en
andere pioniersplekken op een vernieuwende manier kerk te zijn.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 Prot. Kerk o.v.v. Missionair werk en kerkgroei
Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
TAAKGROEPEN

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Braziliaanse reizende bioscoop vertoont bijzondere documentaire
De Zee van pelgrim Antonio (O Mar de Antônio Peregrino)
Filmavond in aanwezigheid van de regisseur
Vrijdag 25 november, 19:30 (inloop 19:00)
Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, Eefde
Entree: geef wat het je het waard is
Namens Ontmoeting en Inspiratie nodigen we u van harte uit voor deze filmavond
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Werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau
Erntedank 2016 (Dankdag 6 november)
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen
ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was
lebt, nach deinem Wohlgefallen.
Psalm 145, 15-16

Liebe Ontmoetingskerk-Gemeinde in Eefde,
Aus dem Erntedankgottesdienst in unserer
St. Georgenkirche grüssen wir Sie sehr herzlich
und wünschen Ihnen alles Gute und Gottes
Segen.
Es denken an Sie, die Mitarbeiterinnen des Besuchsdienstes und Pfarrer Günther.
Afspraken met de St. Georg Gemeinde in Dessau en oproep
Tijdens het bezoek aan onze partnergemeente St. Georg zijn afspraken gemaakt over in het
komende seizoen gezamenlijk uit te voeren activiteiten. Het betreft de volgende onderdelen:
1. Op 30 april 2017 zal de Partnerschap kerkdienst worden gehouden, waarbij via een
Skype-verbinding een gedeelte van de liturgie gemeenschappelijk gevierd gaat worden.
2. Van vrijdag 1 tot zondag 3 september 2017 zullen een aantal gemeenteleden van St. Georg een tegenbezoek brengen aan de Ontmoetingskerk.
Voor het organiseren van deze activiteiten is het noodzakelijk, dat de bezetting van de werkgroep Gemeentecontacten Dessau-Eefde op peil is. Dit is op dit moment niet het geval. Vandaar dat wij naarstig op zoek zijn naar versterking met een 3-tal leden. Mocht u belangstelling hebben om met ons mee te doen, dan bent u van harte welkom. Voor verdere informatie kunt u één van onze leden bellen.
De werkgroep Gemeentecontacten Dessau-Eefde,
Gonny Stegenga (tel.514050)
Johan te Linde (tel.517369)
Ko van Raamsdonk (tel.513637)
DIVERSE BERICHTEN

Open dag 24 september 2016
AZC Zutphen Voorsterallee
Alles was netjes geregeld, de fietsen achter de
gebouwen, inschrijvingen en rondleidingen
van 12.00 tot 16.00 uur, hierbij heb ik mij bij
een groep aangesloten en alle gebouwen
goed bekeken, wat heel interessant was.
Er zijn hier 650 vluchtelingen en er kunnen er
nog 100 bijgeplaatst worden. Het is enorm
goed bezocht, 1400 bezoekers in verschillende leeftijden.
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De uitleg van de gidsen was heel duidelijk, vragen door de bezoekers gesteld werden correct
beantwoord. De bewoners hebben driemaal per week les in de Nederlandse taal, met een
tolk erbij, kinderen pikken de taal het snelste op. Ook zingen ze Hollandse liedjes, de kinderen zingen zo mee, zoals In Holland staat een huis. Bij deze lessen wordt de Nederlandse
geschiedenis eerst verteld: Vader des Vaderlands en Willem van Oranje. Er zijn sportvelden
en een recreatieruimte. Voor de bewoners zijn de ruimtes van hun kamer erg klein, twee
bedden, twee kasten en een klein tafeltje. Er is een gezamenlijke keuken. Een ruim toilet met
douche, wasmachine en droger.
Als de vluchtelingen aankomen worden hun
asielaanvragen behandeld, contacten geregeld
met het land van herkomst, er is elke dag
spreekuur, er is dan een tolk aanwezig die
opgeroepen wordt, het AZC heeft geen vaste
tolk in het gebouw.
Ook bij een bezoek aan de dokter, een
medisch intake, roepen ze een tolk op die
aanwezig is bij het gesprek en de behandeling,
hiervoor is er een hele mooie ruimte aanwezig.
(GCA)
De meeste bewoners komen van Syrië, dan Irak en Afghanistan en verder uit verschillende
landen, de meesten zijn moslim. Ze krijgen een uitkering, de bedoeling is dat ze hier drie jaar
blijven en dan hopelijk werk kunnen vinden en naar een woning doorstromen. Motivatie is
zelfwerkzaamheid.
Een COA medewerkster vroeg of ik een Orthodoxe kerk in de buurt wist. Wel heb ik haar verteld dat er een Syrisch klooster in Glane-Losser
is, het spirituele centrum en er zijn elf parochies in Nederland.
Inde hal stonden lekkere hapjes klaar, allemaal
zelf gemaakt door de bewoners, koffie, thee en
limonade was volop aanwezig en de stemming
was heel goed. Voor de uitgang waren kinderen aan het dansen en zingen, prachtig. Een
van de activiteiten van de groep Kerk Vluchteling Zutphen.Het is te hopen dat ze een goede
toekomst krijgen, hetzij in ons land of elders in
Europa of teruggaan naar hun eigen land. Wat
de toekomst brengen moge!
Foto’s en tekst Anny Nijenhuis-Wiltink
Taizéviering
Op zaterdagavond 12 november om 19.30 uur wordt er een Taizéviering gehouden in
de Slangenburgse kerk.
Taizéviering in Slangenburg
In de Slangenburgse kerk (IJzevoordseweg 35 in Doetinchem) wordt op zaterdag 12 november een viering in de sfeer van Taizé gehouden om 19.30 uur. Het thema is: ‘jezelf
toevertrouwen’. Na afloop is er thee en koffie.
Taizé is een klein plaatsje in het midden van Frankrijk op circa 800 kilometer van Doetinchem. Sinds 1940 is hier een oecumenische kloostergemeenschap, opgericht door
Frère Roger. Ieder jaar komen er duizenden jongeren uit alle werelddelen om te bidden
en te zingen en aangeraakt te worden door de sfeer van vrede en verzoening van deze
gemeenschap. Mensen die in Taizé zijn geweest willen graag in hun eigen omgeving
iets brengen van de bijzondere sfeer van het herhaald zingen van eenvoudige bijbelse
teksten, van de stilte en het gevoel van verbondenheid met elkaar.
www.spoorzoekenslangenburg.nl

18
Kerken in Warnsveld en Zutphen Herdenken 500 jaar Reformatie.
In Warnsveld en Zutphen organiseren vanaf oktober 2016 t/m 31 okt. 2017 de Protestantse
Gemeenten Warnsveld en Zutphen, de Evangelische-Lutherse Gemeente Zutphen en de
Parochie HH. Twaalf Apostelen een aantal activiteiten.
We nodigen allen, betrokken bij een kerk of niet, hiervoor uit.
Hieronder treft u de activiteiten van oktober en november aan.
26 oktober en 9 november - Leren van Luther – Niet te koop!
In deze lezingen wordt de principiële inzet van de Reformatie in vier avonden uitgewerkt:
1. Bevrijd door Gods genade. Over de 95 stellingen en waar die nu 'eigenlijk' over gingen
2. Niet te koop: Verlossing! Over de heilsleer van de kerk, vroeger en nu
3. Niet te koop: Mensen! Over mensenrechten en ieder mens als een te eerbiedigen geheim
4. Niet te koop: Schepping! Over onze omgang met de schepping en vervolgens met de natuur.
Sprekers resp.: Prof. dr. Markus Matthias, mevrouw Maren Mielke, ds. Louisa Vos en
ds. Klaas Touwen.
Plaats: Lutherse Kerk, ingang Korte Beukerstraat 15, Zutphen
Aanvangstijd: 19.30 uur. kosten € 20. – voor alle lezingen
Alle data: 26 oktober en 9 november 2016, 11 januari en 8 februari 2017
Aanmelding: ds. Louisa Vos, Evang. Luthers predikant. tel:06 44113497;
e-mail: louisa.vos@gmail.com
6 november 2016 - Vocaal Theologen Ensemble
Luther heeft niet alleen veel betekend voor de theologie, maar ook voor de kerkmuziek.
Dankzij hem begonnen mensen kerkliederen te schrijven in hun eigen landstaal, eerst op bekende melodieën, later werden ook nieuwe gecomponeerd.
Het Vocaal Theologen Ensemble neemt u onder leiding van Hanna Rijken mee op een reis
langs bekende en minder bekende liederen rond de Reformatie. Het Vocaal Theologen Ensemble is een koor dat bestaat uit theologen (studerend of al werkzaam in het vak). Dit koor
zingt op verschillende evenementen, zie voor meer informatie www.pthu.nl/vte
Plaats: St. Jan, Nieuwstadskerksteeg, Zutphen
Aanvangstijd: 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte aan de uitgang.
Film Luther
In het kader van 500 jaar Reformatie zal er op 26 november 18.30 uur en op 28 november
20.00 uur in het Luxortheater aan de Houtmarkt 64 te Zutphen de film Luther worden vertoond.
We zijn de directie van Luxor zeer erkentelijk dat zij deze film in hun programma hebben opgenomen. Na de film is er voor wie dat wenst mogelijkheid tot een nagesprek.
De film vertelt een deel van het leven van Maarten Luther.
Beslist de moeite waard en ook voor nu actueel.
Kaarten verkrijgbaar bij het Luxor theater. ( € 9,00, Luxor donateurs € 6,50)
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde
November: aandacht voor sieraden en shawls, extra opening op maandag
In de aanloop naar de feestdagen zijn we vanaf 21 november ook op maandagmiddag open.
De wintergarderobe is weer tevoorschijn gehaald en een bijpassende ketting of shawl maakt
er weer iets nieuws van. De Wereldwinkel heeft een groot assortiment van beide, er is zeker
iets geschikts voor u bij.
Op de toonbank als kassakoopje rietsuiker met korting, zowel los als klontjes. We gaan al
naar de Sinterklaas toe, daarom staan de Tony chocoladeletters ook op de toonbank. In vier
smaken: puur, melk en beide ook met pepernootsmaak.
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Weer genoeg reden om langs te komen in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, vanaf 14
november op maandag van 13.30 - 17.00 uur,
elke dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Tel. 0575-518662.

Bakkie troost zondag
Op zondag 20 November a.s. worden in vele kerken en gemeenten dierbaren herdacht,
die ons in het afgelopen jaar of al eerder zijn ontvallen.
Vanzelfsprekend wil ook ‘Aula Gorssel’ u op die gedenkdag, van 11.00 uur tot 15.00 uur,
een persoonlijk passende gelegenheid daartoe bieden.
U kunt dan op elk gewenst moment bij ons binnen komen lopen, en onder het genot van een
kopje koffie of thee te luisteren naar muziek.
Ook bestaat er de mogelijkheid om eigen meegenomen herinnerings-muziek af te spelen, of
een toepasselijk gedicht voor te dragen.
Buiten bij de ingang van de Aula zal een zogenoemde herinneringsboom worden gezet,
waaraan u evenrueel een door u geschreven herinnering kunt bevestigen.
Daarnaast zal u op deze dag een passende grafkaars worden aangeboden, die u op het graf
van uw overleden dierbare kunt plaatsen, of als u dat wilt als aandenken mee kunt nemen.
Wij hopen dat deze zondag een dag zal worden waarop de mooie herinneringen zo levend
blijven.
Ook bent u natuurlijk van harte welkom om even binnen te lopen om de vernieuwde 24-uurs
kamers te bezichtigen en kunt u bij ons uiteraard terecht voor vragen m.b.t. een uitvaart.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere herdenkingsdag in , Aula Gorssel,
Gorsselse Enkweg 1a te Gorssel
Wij hopen u daar dan te mogen ontmoeten.
Voor inlichtingen ; tel 0575-491670 of 06-13310477, familie Peppelman,
Persbericht: Middagpauzedienst viert 25ste verjaardag
Op donderdag 24 november a.s. is het 25 jaar geleden dat de donderdagse middagpauzediensten in de Lutherse kerk aan de Beukerstraat 10 in Zutphen begonnen.
Aan deze oecumenische diensten verlenen de voorgangers en organisten van vrijwel alle
kerken en geloofsgemeenschappen in Zutphen en omgeving hun medewerking.
De feestelijke viering heeft als thema ‘Samenspel’. Voorganger is ds. W. Stolte en het Lohmanorgel wordt bespeeld door Jan de Ruiter. Verdere muzikale medewerking wordt verleend
door Anita Berrier, dwarsfluit, Alie Boiten-Oosterhoff, zang, Alyde Touwen, zang en Menno
Slagter, zang.
De kerk is open vanaf 11.30 uur. Om 11.45 uur is er samenzang o.l.v. Alyde Touwen en om
12.15 uur begint de viering.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie.
Raamsdonk, Lyda en Johan te Linde. Doel
Verslag bezoek delegatie Prot. Gem.
van dit bezoek was het aanhalen van de
Eefde aan St. Georg Gemeinde Dessau
banden met onze partnergemeente. We
Op 7, 8 en 9 oktober heeft een afvaardiwilden van gedachten wisselen over toeging van onze kerkelijke gemeente een
komstige gezamenlijke activiteiten. Eén
bezoek gebracht aan de St. Georg Gedaarvan, de partnerschapzondag staat op
meinde in Dessau. Onze groep bestond uit
de agenda voor 30 april 2017. Verder was
13 personen; Gerrie en Wim Bieleman,
de opvoering van een gemeenschappelijk
Rietje en Herman van Bosheide, Tjerie en
muziekprogramma op zaterdagavond
Gert Kale, Gerrie Makkink, Broer de Boer,
Arie Broekhuis, Ymte Groeneveld, Ko van

20
8 oktober in de St. Georg Kirche een belangrijk onderdeel van het programma.
We arriveerden op vrijdag 7 oktober rond
17.00 uur in Dessau. We werden in het
Gemeindezentrum naast de kerk hartelijk
ontvangen door een aantal leden van de
Gemeinde met koffie, thee, drankjes en
gebak.
Na een kort bezoek aan os hotel was er in
het Gemeindezentrum een uitgebreide
broodmaaltijd. Inmiddels was ook Pfarrer
Martin Günther gearriveerd en daarnaast
nog een tiental gemeenteleden van de St.
Georggemeinde, zodat we met circa 25
mensen aan tafel zaten. Ko van Raamsdonk overhandigde tijdens deze maaltijd
ons cadeau, bestaande uit een goedgevulde mand met streekproducten uit de
Eefdese Wereldwinkel. Na de maaltijd
volgde een gezellig samenzijn, waarbij de
gevreesde behendigheidsspelletjes van
Martin Günther niet ontbraken. Gezongen
werd er ook, waarbij Gerrie Makkink onze
Duitse vrienden (en ons ook) verraste met
het zingen van twee Duitse volksliedjes.

Dit was het startsein voor onze gastheren
en -dames om een zangsessie te beginnen. Het liep al tegen elf uur voordat we
naar ons overnachtingsadres konden vertrekken.
Er was voor dit weekend een programma
voor onze groep opgesteld, waaraan ook
een wisselend aantal gemeenteleden van
de St. Georggemeinde aan deelnamen.
Na het ontbijt op zaterdagochtend in het

hotel maakten wij ons op voor het recreatieve deel van de ontmoeting. We gingen
in auto’s naar het 15 kilometer verderop
gelegen historische stadje Oranienbaum.
Dit stadje is aan het eind van de 17 e eeuw
gesticht door Nederlanders die meekwamen in het kielzog van prinses Henriette
Catharina van Oranje-Nassau. Deze prinses was de derde dochter van Stadhouder
Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Zij
trouwde in 1659 met Johan Georg II, vorst
van het toenmalige vorstendom AnhaltDessau. Voor het Jachtslot Oranienbaum
werd groepsfoto genonen, waarna we een
rondleiding kregen in het Jachtslot. In
2004 is koningin Beatrix hier geweest om
de toen pas gestarte restauratie te bekijken. Momenteel wordt er nog steeds gerestaureerd. Het park is ook een bezoek
waard, maar omdat we aangemeld waren
voor een rondleiding in de Stadtkirche van
Oranienbaum, hadden we daar geen tijd
voor. Deze oorspronkelijk Reformierte Kirche was ook gesticht door Henriette en
bevatte nog veel kenmerken uit de Hollandse periode. Daarna gingen we in Oranienbaum naar de tegenover het slot gelegen Gaststätte Goldener Hirsch waar we
door onze partnergemeente een warme
maaltijd kregen aangeboden.
Hier werd het ons duidelijk dat er meer
Dessauers waren gekomen dan gepland.
Het zaaltje waarin we zaten was eigenlijk
te klein voor ons gezelschap. We zaten zo
krap, dat links- en rechtshandigen niet
naast elkaar konden zitten. Zo moest ondergetekende om de beurt met de buurman de soep oplepelen. Niettemin kregen
we alles op tijd naar binnen en konden we
gesterkt aan het tweede deel van ons toeristisch uitstapje beginnen.
We werden verwacht in de Wörlitzer Anlagen. Dit bleek een hele grote tuin te zijn,
de grootste Engelse tuin van Duitsland
met veel waterpartijen en bouwwerken uit
de 19e eeuw. In 2000 is dit park op de Werelderfgoedlijst van Unesco opgenomen.
Om in de klaarstaande roeibootjes te kunnen varen werd onze groep in tweeën gesplitst. Beide groepen kregen een gids
mee. De ene gids praatte honderduit terwijl de andere eerst bijna niets zei en na
een incident helemaal de mond dicht hield.
Ondergetekende zat in de stille groep. Wij
waren binnen een uur met de vaartocht
klaar.
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De andere groep deed er meer dan anderhalf uur over. Het park is eigenlijk een arboretum met talloze zichtlijnen, eilandjes
en bruggetjes. Deze bruggetjes waren
veelal gemetseld of van beton. Er was
echter één houten bruggetje. Dit bruggetje
verkeerde in zeer slechte staat en een
voorin de boot gezeten Eefdes gemeentelid kon niet nalaten om daar met zijn paraplu in te prikken. Dit had tot gevolg dat een
groot deel van de draagconstructie op de
andere passagiers in de boot belandde.
Vermoedelijk was dit mede de reden dat
onze roeiende gids zo snel mogelijk weer
de vaste wal wilde bereiken.
We kwamen wat later terug in Dessau dan
gepland. Er bleef daardoor weinig tijd over
voor een diepgaande uitwisseling van
ideeën voor de gezamenlijk uit te voeren
activiteiten in het komende seizoen. Toch
zijn er een aantal afspraken gemaakt. We
hebben de St. Georg Gemeinde uitgenodigd voor een tegenbezoek in 2017. Ook
zullen we weer op de partnerschapzondag
(twee weken na Pasen) een skypeverbinding met de St. Georg Gemeinde maken.
Voorafgaande aan de broodmaaltijd in het
Gemeindezentrum was er nog gelegenheid om te oefenen voor de muziekuitvoering. We hadden onder meer vier vierstemmige liederen op het repertoire staan.
Na de broodmaaltijd en na de komst van
een twintigtal gemeenteleden werd om
19.00 uur begonnen met de muziekavond.
Gert speelde een stuk op de trombone,
waarbij hij begeleid werd door
Broer de Boer.
Martin Günther
(cello) vormde
met het echtpaar
Heckel een trio.
Tjerie zong prachtig solo en onder
de bezielende leiding van Broer de
Boer ging het
vierstemmig zingen ook beter dan
verwacht. De muziekgedeelten werden afgewisseld met korte overdenkingen van
Arie en Martin.

Na afloop trokken we ons terug in het Gemeindezentrum om nog wat na te praten
met oude bekenden, zoals Brigitte Neumann, Justus Strümpfel, de echtparen
Schneider en Fleischmann en nog een
aantal anderen.
De daarop volgende zondagmorgen begon de kerkdienst in de St.Georg Kirche al
om 9.30 uur in plaats van in de Dessau
gebruikelijke tijd van 11.00 uur. Deze
dienst met avondmaal was vervroegd omdat men rekening wilde houden met onze
terugreis. Deze wijziging was echter niet
goed in de pers geplaatst, waardoor er
minder kerkgangers dan gewoonlijk waren. Tijdens de dienst speelde Broer de
Boer orgel, Ymte sprak de begroeting uit
Eefde uit, Arie en Ko deden de schrftlezingen, Tjerie zong weer solo en ook ons projectkoortje trad weer op.

Deze opzet met veel ruimte voor participatie van onze gemeenteleden viel zeker in
de smaak. Ook in de smaak vielen de
goede gaven uit Eefde. De meegebrachte
streekproducten stonden op een tafeltje bij
de uitgang en vonden gretig aftrek onder
de vertrekkende kerkgangers. Toen de
dienst net afgelopen was, kwamen er nog
een aantal mensen binnen, waaronder
een viijftal Iraniërs. Deze waren pas christen geworden. Nadat we in het Gemeindezentrum de inwendige mens hadden kunnen versterken en nadat we waren voorzien van enkele versnaperingen voor onderweg werd om 13.00 uur de terugtocht
aanvaard.
Einde van een inspirerende ontmoeting
met onze vrienden uit Dessau. Rest ons
nog de hartelijke groeten van de St. Georg
Gemeinde over te brengen aan de gemeente van de Ontmoetingskerk.
Johan te Linde
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Foto’s Johan te Linde

ACTIVITEITEN

Koffieconcert
Het eerstvolgende koffieconcert wordt op 13 november gegeven door een
gezelschap dat voor het
eerst optreedt in de Eefdese kerk: De accordeonvereniging V.I.O.S. uit
Harfsen o.l.v. Rob Zieverink. Opgericht in 1946 en
regelmatig spelend in de
regio. Niet alleen het orkest is “nieuw”, ook het instrument is tijdens al die
koffieconcerten nog niet eerder te horen geweest. Er is een programma samengesteld met
10 nummers, waarvan een aantal gemaakt zijn in de jaren 70 en 80, die nog steeds jaarlijks
hoog op de top-2000 van Radio 3 FM staan: Hotel California van The Eagles en Hallelujah
van Leonard Cohen. Verder horen de concertgangers de filmmuziek uit Soldaat van Oranje,
destijds gecomponeerd door Rogier van Otterlo. Muziek die nog dagelijks gehoord kan worden bij de succesvolle musical. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar om kwart over elf,
waarna het koffieconcert op 13 november om half twaalf begint. Denk om de collecte bij de
uitgang!
Dan kijken we ook nog even achter- en vooruit: In oktober werd het seizoen traditiegetrouw
geopend door het mannenkoor IJssel streek o.l.v. Gerrit te Rietstap; Zeer succesvol en voor
herhaling vatbaar. Sterker nog. De afspraak voor oktober 2017 is al gemaakt
En dan het volgende concert: Op 11 december zingt het gemengd koor ‘Hoventoon’ uit
Deventer waarover u te zijner tijd meer hoort en leest.
Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée
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BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke kerk
Bron: Kerkinformatie
2017 - 500 jaar protestant. ‘Geloofwaardig’
Op maandagmiddag 31 oktober, Hervormingsdag, heeft de Protestantse Kerk het jubileumjaar 2017 ingeluid met een startbijeenkomst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. In
2017 bestaat het protestantisme 500 jaar. Veelkleurig, dynamisch en actueel; waard om samen te vieren. De Protestantse Kerk viert en herdenkt de reformatie naast en met verschillende kerkgenootschappen en oecumenische organisaties van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017.
Zie voor een volledig programmaoverzicht www.500jaarprotestant.nl of
facebookgroep Reformatiejaar 2017.
Tanach, Bijbel en Koran
De heilige boeken van de drie
monotheïstische wereldreligies
Jodendom, Christendom en Islam
zijn nauw aan elkaar verwant als
gevolg van hun gemeenschappelijke wortels.
Detail van de Lebuïnuscodex, Noord Frankrijk, ca. 850. Boekband : Keulen, 12e eeuw. Ivoor.

Dat blijkt uit de tentoonstelling ‘Heilig Schrift’,
die nu t/m 8 januari is te bewonderen in Museum Catharijneconvent in Utrecht.
Getoond worden eeuwenoude handschriften, boekbanden en kostbare attributen.
Aan de hand van topstukken worden verschillen en overeenkomsten in schoonheid, gebruik
en verering uitgelegd.
Het museum stelt dat de expositie juist in onze tijd de blik kan verruimen en het onderling begrip kan toenemen. De hedendaagse invloed van de Tanach, Bijbel en Koran komt aan bod
in de vorm van persoonlijke verhalen van verschillende Nederlanders, onder wie Job Cohen,
Annemiek Schrijver en Abdelkader Benali. Voor de tentoonstelling zijn topstukken geleend
van musea uit heel Europa.
Zie www.catharijneconvent.nl
Agenda










Zaterdag 29 oktober, 19.00-19.45 uur: Inloop ‘Om wie je lief is te gedenken’
een moment van gedenken aan de vooravond van de gedachteniszondag van
de overledenen
Dinsdag 1 november, Leeskring Inspirerend geloven, we lezen uit de Zeven
zuilen het interview met rabbijn Lody van de Kamp,
plaats: P. Santema, Angerenhof 7
Donderdag 10 november, 14.00 uur. Bijeenkomst Contactpersonen in de
Goedhartkamer
Donderdag 10 november, 19.30 uur, Kerkenraad
Maandag 14 november, 14.00 uur, Taakgroep Pastoraat
Woensdag 16 november 19.30-22.00 uur Film: De jongen die niet meer
praatte, De Brink te Gorssel
Zondag 20 november Na de dienst, opening expositie De Werken van barmhartigheid, Gerard Ursem; openstelling op zondag 20 en 27 november van
14.00-16.00 uur.
Dinsdag 22 november, 19.30 uur Gemeenteavond: Inloop(koffie/thee) 19.30
uur Aanvang 19.45 en om 20.15 een programma over Vriendschap door
theoloog-cabaretier René van den Beld
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Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 15 november 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 17 november 2016 om 09.00 uur redactievergadering bij Jannie Zoerink

Geloofsbelijdenis
Wij zijn niet alleen;
wij leven in Gods wereld.
Wij geloven in God
die geschapen heeft en schept,
die gekomen is in Jezus,
 Wij hanteren voor plaatsing
een
paar eenvoudige
regels. Deze zijn op te vragen bij de
om te
verzoenen
en te vernieuwen.

redactie.
Wij vertrouwen op God.
die ons roept om kerk te zijn,
om anderen lief te hebben en te dienen,
om gerechtigheid te zoeken
en het kwade te weerstaan,
om Jezus te verkondigen,
de gekruisigde en opgestane,
onze rechter en onze hoop.
In het leven, in de dood,
in het leven door de dood heen,
is God met ons.
Wij zijn niet alleen.
God zij dank.
Uit: Vlammen van Geest. Gebeden uit de oecumene,
vertaald en bewerkt door W.R. van der Zee.
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Gevraagd: fietspomp en notulist(e)
Wat een combinatie, zult u denken en inderdaad, de verbinding is niet meteen duidelijk.
Dat komt verderop.
In de kerkenraad is een verzoek binnen gekomen om een fietspomp in de kerk te hebben.
Nu kunnen we die natuurlijk best (nieuw) aanschaffen, maar in het kader van ‘groene kerk’
kunnen we eerst eens kijken of iemand een ongebruikte fietspomp in de schuur of garage
heeft staan en die beschikbaar wil stellen voor onze kerkgemeenschap. Daarmee doet de
gever een goede daad en is hij of zij tegelijkertijd een van de spullen kwijt die nu alleen
maar ruimte staan in te nemen. Dus: graag contact opnemen met onze koster Margarethe, als u kunt helpen.
Bij voorbaat dank.
En dan nu de tweede vraag. Ik heb de Kerkenraad laten weten dat ik per 1 januari 2017
stop met het notuleren van de vergaderingen. Na 6 jaar is het mooi geweest en ik wil
meer tijd vrij hebben voor de twee koren die ik tegenwoordig begeleid - en nog een half
dozijn andere verplichtingen. Nu heb ik altijd gezegd dat mensen die een taak neerleggen
zelf voor een opvolger moeten zoeken. Wat zou het fijn zijn als ikzelf het goede voorbeeld
zou kunnen geven! Wie helpt mij - en de Kerkenraad - uit de brand? Het gaat om 10 tot 11
vergaderingen per jaar, elke maand 1 met een zomerstop. Het hoeft niet voor 6 jaar te zijn
natuurlijk, alles is bespreekbaar. Wel moet de nieuwe notulist goed kunnen omgaan met
een tekstverwerkingsprogramma op de computer, het liefst Word of een compatible programma, en natuurlijk per e-mail alles kunnen verspreiden, ook bijlagen.
Ter geruststelling wil ik eraan toevoegen dat de vergaderingen om half 8 beginnen, dat er
vlot en in een prettige sfeer wordt vergaderd en dat we als regel keurig om 22.00 uur klaar
zijn. Er wordt op verschillende avonden in de week vergaderd en het rooster wordt in onderling overleg opgesteld.
Kandidaten: stel u in verbinding met de scriba Rik Rook of met mij.
En wat is nu de verbinding tussen de twee vragen? Alleen dat ik had beloofd het stukje
over de fietspomp te schrijven (en dat vorige maand had vergeten) en het nu mooi kon
combineren met de aanstaande vacature.
In hoopvolle verwachting,
Maps Adriaanse, me.adriaanse@kpnmail.nl, tel. 542808
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