
 

 

 

 

  



 

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE 
 

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

 

KERKDIENSTEN  

Elke zondag:  10.00 uur.  

Koffiedrinken na de dienst: 2e en 4e zondag van de maand. 

Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst  

Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.00 uur, of eerder. 

zie Dienstenrooster 

 

PREDIKANT  

Ds. A. Broekhuis, e-mail: abroekhuis@hetnet.nl 

Hoefijzer 15, 7232 DW Warnsveld         tel. 540006 

opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij). Vrije dag: zaterdag 

 

KERKENRAAD  

Voorzitter: Dhr. Y. Groeneveld, e-mail: ymtegroeneveld@kpnmail.nl 

Scheuterdijk 31, 7211 ES Eefde        tel. 470999 

Scriba: Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook, :      tel. 541509 

Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde 

e-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde       tel.  

 

CANTOR-ORGANIST 

Dhr. W.H. van Helden e-mail: whvanhelden@online.nl 

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen        tel. 519738 

 

KOSTER   

Mw. M.(Margarethe) Massink  e-mail: madmassink@kpnmail.nl 

Kosterstelefoon:           tel. 06-15432024 

 

GOLLEGE VAN  KERKRENTMEESTERS  

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer, e-mail: brouwer.ew@gmail.com 

Teenkweg 4 7211 EV Eefde           tel: 542430 

Secretaris Kerkrentmeesters:e-mail:dolman@kickmail.nl 

Mw. M Dolman- te Loo Vullershof 14, 7211 NC Eefde     tel: 541318  

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:  

Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink: 

e-mail: mbocktingPGE@hetnet.nl  

Dortherdijk 15, 7215 LC Joppe        tel. 494009 

 

COLLEGE VAN DIAKENEN  

Voorzitter: Mw. R. Roebers: e-mail: hgroebers@kpnmail.nl 
Spoorhof 12, 7211 BH Eefde             tel. 517391 

Secretaris: Mw. Y. van Laar, e-mail:  yolanvanlaar@gmail.com 

Eendrachtstraat 3, 7211 AM Eefde        tel. 842398  

Penningmeester: Dhr. J. Bosma, e-mail: j.l.bosma@freeler.nl 

Tel.: 0644500157 

 

PASTORAAT EN  EREDIENST (TAAKGROEP) 

Voorzitter (ouderling):  

Mw  R. van Emst, e-mail: d.vanemst@planet.nl 

Schoolstraat 6, 7211 BC Eefde         tel. 516484 

Pastoraal ouderling: 

Dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl  

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde        tel. 513637 

 

Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de 

redactie? 

kerkvenster.eefde@gmail.com 

 
 

) 

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP 

Voorzitter: Mw. T. Aalderink, e-mail: trudyaalderink@zonnet.nl 

Elzerdijk 54, 7211 LV Eefde         tel. 514151 

 

KERK EN  SAMENLEVING (TAAKGROEP) 

Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook, e-mail: rikrook@telfort.nl 

Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde        tel. 541509 

 

WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN  EEFDE-DESSAU  

Voorzitter: dhr. J. van Raamsdonk, e-mail : ko.vanraamsdonk@live.nl 

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde          tel. 513637 

 

 

WERKGROEP HONGARIJE  

Voorzitter: Dhr. J. Strijker, e-mail: StrijkerJ@cs.com 

Kokstraat 2, 7211 AP Eefde          tel. 514828 
 

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST) 

Mw. T. van Helden,  e-mail: whvanhelden@online.nl 

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen       tel. 519738 

Mw. N. Roeterdink, e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl 

Quatre Brasweg 22, 7211 LJ Eefde         tel.540976 

 

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN)  EN VERJAARDAGSFONDS 

Mw. R. van Bosheide, e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl 

Teenkweg 14, 7211 EV Eefde          tel. 540296 
 

KOFFIECONCERTCOMMISSIE 

Mw. B. Dijkerman , email: dijke112@planet.nl         tel. 541012 

Reeverdijk 6B,7211 LW Eefde  

 

COLLECTEMUNTEN  

Mw. Carla Brouwer      e-mail carlabrou@hotmail.com  

telefonisch te bestellen tel-nummer     542430  

Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een 

afspraak worden gemaakt 

 

KERKELIJKE ADMINISTRATIE: 

Dhr. G.J. Kale, e-mail: g.kale@versatel.nl 

Kapperallee 73, 7211 CC Eefde        tel. 511819 

 

COMMUNICATIE (TAAKGROEP) 

Contactadres: Dhr. H. Krol, e-mail:hommekrol@kpnmail.nl 

Scheuterdijk 37, 7211 ES Eefde         tel. 540609 
 

KERKVENSTER         kerkvenster.eefde@gmail.com 

Redactie: Mw. H. v.d. Burg,  

Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde     tel. 511610 

Eindredactie  Mw. J. Zoerink         tel. 511989 

Dupliceren: Fam. Wijkstra, Yserenstraat 57, 7211 BV     tel. 540220 

Bezorging: Dhr. H. Hagelstein         tel. 540208 

Bezorging:digitaal: Dhr. W. Wim Bieleman 

 kerkvensterdigitaal@gmail.com 

 

KERKBRIEF 

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

 

WEBSITE ONTMOETINGSKERK:  

beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl 

Beheerder: Dhr. J.W.  Aalderink,         tel. 548830

REKENINGNUMMERS 

Ver. Protestantse Gemeente Eefde ING NL25 INGB 0003 1649 71 Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage 

Protestantse Gemeente Eefde Rabobank NL12 RABO 0301 4160 87 Collectemunten  

Protestantse Gemeente Eefde Rabobank NL02 RABO 0322 3025 01 t.g.v.: altijd doel/reden vermelden:  

bloemen voor gemeenteleden, bloemen voor de eredienst, Werkgroep Eefde-Dessau, Werkgroep Hongarije  

Diaconie Protestantse Gemeente Eefde Rabobank NL79 RABO 0322 3006 30  

Concertcomm. Protestantse Gem. Eefde Rabobank NL21 RABO 0386 7181 13  
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KERKVENSTER, NOVEMBER 2015 
 

‘Waarom ik christen ben’ 
Het woord aan Angela Merkel 
Het belijden van Christus als je innerlijk 
kompas 
Het geloof in God en de band met de 
kerk hebben me van jongs af aan bezig 
gehouden. Dat kwam zeker ook doordat 
mijn vader dominee was en met ons als 
gezin van Hamburg naar Brandenburg 
verhuisde,  
omdat het zijn overtuiging was dat ook 
in de DDR predikanten nodig waren. 
Ik ben in een gezin groot geworden, 
waar christen-zijn niet alleen betekende 
dat je bij  
de kerk hoorde, maar waar het vooral je 
levenshouding bepaalde. 
In de toenmalige DDR was het voor 
mensen die gelovig waren en kerkelijk 
betrokken vaak moeilijk om 
maatschappelijk geaccepteerd te 
worden. Actief kerklid zijn kan nadelig 
voor je uitpakken, bijvoorbeeld bij 
onderwijskeuze en sollicitaties. 
Sinds mijn jeugd wist ik dat ik door mijn 
belijden van God een innerlijk kompas 
volgde, dat door de Staat en het 
merendeel van de mensen werd 
afgewezen. Door mijn geloof  
heb ik toen geleerd, dat het belangrijk 
kan zijn om anders te denken en te 
doen dan de mensen om je heen. 
En dat geloof helpt me nu nog steeds in 
deze tijd, waarin alles om het even lijkt 
en mensen onverschillig zijn. Niet alles 
is om het even! Christen-zijn behoedt 
mij voor oppervlakkigheid. Daar ben ik 
dankbaar voor. 
De Bijbelverhalen zijn voor mijn 
belangrijke voorbeeldverhalen. Bij Jezus 
valt vooral op, dat zijn weg vaak haaks 
staat op wat gang-baar is en zo wijst Hij 
aan mensen nieuwe wegen in hun 
maatschappelijke vraagstukken. 
Het geloof in hem, die zó met mensen 
om-gaat, heeft mij bij allerlei 
beslissingen waar ik voor stond, steeds 
geholpen. Mijn geloof doet me kritisch 
zijn. Jezus nam de bestaande  
gang van zaken ook steeds kritisch 
onder de loep. Helder, duidelijk en 
eenvoudig sprak hij. Zijn woorden 
beperkten zich tot wat voor hem 
wezenlijk was.  
 

Vaak wens ik dat de 
mensen ook in mijn  
eigen partij, sterker 
zouden opkomen voor  
een openlijke christelijke 
houding.  
 
Het onderscheid maken 
tussen wat wezenlijk en 
wat onbelangrijk is, was 
de kracht van Jezus. Het ging hem altijd 
om de mensen. Hij maakte duidelijk dat 
ieder mens van waarde is, ook zij op wie 
we als gelovigen zo maar neerkijken. 
Het is me alle moeite waard, om dat 
denken en doen van Jezus in mijn eigen 
leven voor ogen te houden. En zo is 
geloof voor mij een kracht die me 
strijdlustig houdt. 
Ik neem die strijdlustigheid serieus, 
omdat er in onze politiek geen 
eenvoudige snelle oplossingen zijn op 
de ingewikkelde vraagstukken.  
En ik word altijd wat wantrouwend, 
wanneer juist christenen bij die moeilijke 
vraagstukken aankomen met snelle 
oplossingen, die hen vaak zelf goed 
uitkomen. 
Als christen moet je het vaak kunnen 
uithouden bij opvattingen, die juist tegen 
de haren instrijken, ook tegen de jouwe!  
En daarom heb ik dat geloof als kompas 
ook hard nodig. Ik heb er vertrouwen in 
en het geeft me de moed om in mijn 
privéleven en in de politiek openlijk uit te 
spreken wat ik denk. 
Ik wens dat mijn medegelovigen ook 
toe. De tien geboden zijn net zo’n 
onvervreemdbaar fundament voor deze 
samenleving als het dubbelgebod van 
de liefde (God liefhebben én je naaste).  
Christen-zijn is voor mij daarom niet 
alleen een anker in woelige momenten, 
maar vooral een positieve kracht in vele 
levensfasen, die vernieuwing en 
verandering met zich meebrengen.  
God-zij-dank. 
 

Angela Merkel 
 
 (Vertaling Bert Bomer, Bron: Kerkblad 
Ontmoeting uit Rheden, Ellecom en De Steeg) 
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN                    NOVEMBER  2015 

  
 

datum en tijd 
1 november 2015 

10.00 uur 

8 november  2015 

10.00 uur 

15 november 2015 

10.00 uur 

voorganger 
Ds. Van Doorn, 
Almen 

Ds. Broekhuis 
Ds. van Prooijen 
Schuurman, Zutphen 

bijzonderheden Koffie concert 
Dankdag voor gewas 
en arbeid. 

 

kleur Groen Groen Groen 

diaconale  

collecte 

Artsen zonder 
Grenzen 

Plaatselijke Diaconie Kerk in Actie 

2e collecte Kerk in Actie 
Plaatselijk 
Kerkenwerk 

Kerkelijk Quotum 

auto  

ophaaldienst 

H. Slurink 

tel. 515446 

J. Brummelman 

Tel. 540224 

A. Kloosterboer 

tel. 540204 

 

 

datum en tijd 
22 november 2015 

10.00 uur 

 

29 november 2015 

10.00 uur 

 

29 november 2015 

17.00 uur 

voorganger Ds. Broekhuis Ds. Broekhuis  

bijzonderheden 
Laatste zondag 
kerkelijk jaar 

1e advent 
Adventsvesper in de 
Brink, Gorssel 

kleur Groen Paars  

diaconale  

collecte 
ISBN Rode Kruis  

2e collecte 
Plaatselijk 
Kerkenwerk 

Missionair werk en 
kerkgroei 

 

auto  

ophaaldienst 

H. van ’t Veld 

Tel. 540394 

W. Volkers 

Tel. 512610 
 

 

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? 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 

 

Dienst in Het Spijk  
maandag, 2 november  pastor R. Rijk 
Locatie: Restaurant van het Spijk,  
Gezamenlijk koffie voor bewoners van Spijk-Bungalows 
en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen welkom is. 

 

 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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Diensten in De Borkel 
zaterdag 14 november ds. D. Bargerbos 
zaterdag 28 november ds. G.W. v.d. Brug 

 

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 november ds. mevrouw I. Pijpers - Hoogendoorn 
donderdag  12 november ds. C. Bochanen 
donderdag  19 november ds. G.W. v.d. Brug 
donderdag  26 november 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 1 november 2015 
Gesprek van de zondag: In verband met Hervormingsdag (31 okt.) een gesprek met 
ds. Louise Vos over de Reformatie van Luther. 
De kerkdienst komt van het Leger des Heils. Majoor Paul Jansen. 
Zondag 8 november 2015 
Wordt verzorgd door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. 
Zondag15 november 2015 
Gesprek van de zondag: Een interview met Dick Reesink. Hij is (weer) naar Kiev 
(Oekraïne) geweest waar de Chr. Geref. kerk van Zutphen een project heeft voor 
een kindertehuis.  
De kerkdienst komt van de Baptistengemeente. Ds. P. Wijchers 
Zondag 22 november 2015 
Gesprek van de zondag: Een interview met Melinda Stroeve (Projectcoördinator 
Vrijwilligerscentrale) over mantelzorgwaardering. 
De kerkdienst komt van de RK Parochie Steenderen. 
Zondag 29 november 2015 
Gesprek van de zondag: Een gesprek met Corine Terlouw over het boekje dat zij 
schreef: Mijn verhaal met Franciscus. 
De kerkdienst komt van de Ontmoetingskerk Eefde. Ds. A. Broekhuis. 
 

Koffie/thee drinken na de dienst. 
Zondag 1 november:  

Gretha Bargeman, Tine Ebbekink en Toos Nijenhuis 
Zondag 22 november:  

Willy Pasman, Agnes van den Berg en Toos Kuiken 
Zondag 29 november: 

Toos van ’t Veld 

 
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 

 

http://www.b-fm.nl/
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Leesrooster 
zo. 01 november Psalm 119:145-152 
ma. 02 november  Numeri 3:1-16 
di.  03 november  Numeri 3:17-32 
wo. 04 november  Numeri 3:33-51 
do. 05 november  Numeri 4:1-20 
vr. 06 november  Numeri 4:21-33 
za. 07 november  Numeri 4:34-49 
zo. 08 november  Psalm 146 
ma. 09 november  Numeri 5:1-10 
di. 10 november  Numeri 5:11-31 
wo. 11 november  Psalm 119:153-160 
do. 12 november  Marcus 12:13-17 
vr. 13 november  Marcus 12:18-27 
za. 14 november  Marcus 12:28-34 
zo. 15 november  Marcus 12:35-44 
 

ma. 16 november  Jozua 23:1-16 
di. 17 november  Jozua 24:1-13 
wo. 18 november  Jozua 24:14-28 
do. 19 november  Jozua 24:29-33 
vr. 20 november  Psalm 119:161-168 
za. 21 november  Sefanja 1:1-13 
zo. 22 november  Sefanja 1:14-2:3 
ma. 23 november  Sefanja 2:4-15 
di. 24 november  Sefanja 3:1-8 
wo. 25 november  Sefanja 3:9-20 
do. 26 november  Marcus 13:1-13 
vr. 27 november  Marcus 13:14-27 
za. 28 november  Marcus 13:28-37 
zo.  29 november  Lucas 1:1-25 
ma. 30 november  Lucas 1:26-38 

 

Bij de diensten 
Woensdag 4 november is de dankdag voor gewas en arbeid. Die dag vieren we op 
Het Spijk de Maaltijd van de Heer/Eucharistie in huiselijke kring.  
De zondag erop volgend (zondag 8 november) is er aandacht voor de Dankdag in de 
dienst. De Cantorij werkt mee aan deze dienst. 

Zondag 22 november  
Op deze zondag vormt het noemen van de namen van overledenen een bijzonder 
onderdeel van de dienst. Er zijn door mij namens de kerkenraad uitnodigingen 
verzonden of in ons dorp door bezoekers bezorgd bij de correspondentieadressen, 
waarin de familie wordt gevraagd die morgen met ons te zijn. De Cantorij werkt mee 
aan deze dienst.  
De namen van overleden gemeenteleden worden genoemd. Mocht u een naam 
genoemd willen hebben van een persoon uit uw eigen levenskring die in het 
afgelopen jaar is overleden, dan kunt u mij die naam laten weten. Die naam zal dan 
een plaats krijgen in de gedachtenis. 

Zondag 29 november 17.00 uur - Oecumenische Adventsvesper – RK 
Geloofsgemeenschap Joppe/Protestantse Gemeente Gorssel/Epse, in de Brink (bij 
de kerk aan de Hoofdstraat), Gorssel. 

ds. Arie Broekhuis 

Huisviering met H.A. in Het Spijk 
Op woensdagmorgen 4 november 2015 hopen we weer een huisviering met Heilig 
Avondmaal te vieren. 
Dit is de officiële dankdag, die in de kerk de zondag erna wordt gevierd. 
Plaats van de samenkomst is de huiskamer van mevrouw Heslinga,  
huisnummer 218. Om 10.30 uur begint de viering waarin ds. Broekhuis voorgaat. 
Gemeenteleden voor wie deelname aan het H.A. in de kerk bezwaarlijk is, zijn hier 
ook van harte welkom. Van tevoren wel graag opgeven bij de ouderling: 
Ko van Raamsdonk tel. 0575-513637. 

Gerrie Bieleman 

 

DE GEMEENTE BIJEEN 
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Liturgisch bloemschikken 
Op 29 november is alweer de eerste zondag van de Advent.  
Het mooie boekje waar alles in staat over het bloemschikken tijdens Advent en Kerst 
is al besteld, Symbolische bloemschikkingen voor de adventstijd en Kerst 2015.  
Alle schikkingen zijn duidelijk beschreven en gefotografeerd. Thema is: ‘De hemel 
raakt de aarde’. 
De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen uit Lucas 1 en 2. Wij proberen er deze 
keer weer wat moois van te maken. De beschrijvingen komen ook nu weer op de 
kerkbrief te staan. In het volgende Kerkvenster zal ik hier ook meer uitleg over 
geven.  

Netje Roeterdink 
 

 
 

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 
Gelre ziekenhuis (afd. GGNet):  

 de heer E. Verstege, Kapperallee 
Verhuisd van De Lunette naar Zorgcentrum Dijkhuis in Bathmen:  

 mevrouw A. Dommerholt, eerder wonend Kerkegaard, haar nieuwe adres:  
Het Dijkhuis, Gorsselseweg 2, 7437 BE Bathmen 
Gelre-ziekenhuis Apeldoorn:  

 de heer G. van Vrouwerff, Eendrachtstraat 
 

Overleden 

Gedachtenis Henk Boers 
Op 25 september jl. is in de 
leeftijd van 83 jaar 
overleden Hendrik Boers, 
wonende aan de 
Julianalaan 13.  

Als geboren Eefdenaar voelde Henk 
zich van jongs af aan verbonden met 
de vrije natuur. Hij trok er als kind 
graag met zijn vrienden, met de fiets 
samen op uit. Ook in de muziek kon hij 
zich uiten. Van jongs af aan speelde 
Henk met veel plezier trombone bij de 
Harmonie in Gorssel. 
Naar school gaan ging Henk minder 
goed af. Hij ging dan ook al jong aan 
de slag bij de melkfabriek in het dorp. 
Toch bracht zijn schooltijd ook iets 
goeds voort, want Henk leerde er zijn 
vrouw Dini kennen. Zij trokken van 
kinds af aan al met elkaar op en 
langzaam groeide er iets moois tussen 
hen. Op 25 juli 1958 gaven Henk en 
Dini elkaar het jawoord. Het was het 
begin van een goed huwelijk, dat ruim 
57 jaar mocht duren. 

Voor zijn kinderen Henk jr., de tweeling 
Joke en Wim, Bert en Eric was Henk 
een goede en zorgzame vader, maar 
ook een vader die duidelijke regels 
stelde. Na 16 jaar melkfabriek ging 
Henk bij de spoorwegen werken. De 
kinderen herinneren zich het 
spoorhuisje, dat vlak achter hun eigen 
huis lag, nog goed. Van daaruit 
bediende hun vader de spoorbomen 
van de overgang op de dr. Van der 
Hoevenlaan. En soms mochten zij hem 
daarbij helpen. Tuinieren was Henk’s 
lust en leven. Zodra hij uit het werk 
kwam, trok hij zijn klompen aan en 
ging de tuin in. Daar verbouwde hij 
groente voor eigen gebruik. De 
kinderen konden soms geen boontjes 
of spinazie meer zien, zo groot was de 
opbrengst. Henk had er ook plezier in 
om bloemen te kweken met een 
voorkeur voor chrysanten en 
afrikaantjes.  
Als het werk gedaan was, en de tuin 
aan kant, trok Henk graag de natuur in. 
En dat deed hij het liefst alleen, om in 
alle rust te kunnen genieten van alles 

MEELEVEN 
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wat er groeide, bloeide en leefde. Zo 
stond hij soms ’s ochtends heel vroeg 
op om wild te spotten.  
Voor zijn tien kleinkinderen was Henk 
een lieve opa, hij vond het prachtig om 
hen op te zien groeien. Als de hele 
familie bij elkaar was genoot hij er op 
zijn eigen, ingetogen manier van. Hij 
was trots op het fijne gezin dat hij 
samen met Dini had opgebouwd, al 
was het voor hem als man van weinig 
woorden moeilijk om die trots te uiten. 
Maar dat was ook niet nodig, want zijn 
liefde voor hen was in alles voelbaar.  
Drie jaar geleden begon zijn 
gezondheid hem langzaam in de steek 
te laten. Zijn krachten namen meer en 
meer af en hij kon steeds minder. Zo 
heeft het Henk veel verdriet gedaan 
zijn geliefde tuin op te moeten geven. 
Al begreep hij wel dat het niet anders 
kon. Tot op het laatst kon hij van de 
natuur genieten; van een bloem in 
bloei, een vogel in de tuin. Maar 
bovenal van zijn lieve vrouw, die hem 
met alle liefde en goede zorg 
omringde, hierin bijgestaan door de 
kinderen. Henk was een gelovig mens. 
Hij vertrouwde erop dat het leven niet 
eindigt bij de dood maar een overgang 
is naar een leven vol licht en liefde, 
geborgen in Gods oneindige goedheid. 
Dat vertrouwen geeft Dini en de  
(klein-)kinderen rust, troost en kracht. 
In dat vertrouwen hebben zij Henk op 
30 september te midden van de kring 
van familie, vrienden en kennissen 
naar het crematorium vergezeld.  
 
Gedenk, o goede God, dit leven van 
Henk Boers. Verzamel zijn naam bij de 
namen van uw getrouwen. 
Correspondentieadres: D. Boers-
Jansen, Julianalaan 13, 7211 GS 
Eefde.    

Ko van Raamsdonk, ouderling 
 

 

Gedachtenis Liet de Kluiver 
Op 25 september jl. is in de leeftijd van 
85 jaar overleden Alida Johanna de 
Kluiver – van der Bom, wonende aan 
de Koffiestraat 8. Liet de Kluiver was 
getrouwd met Jan en moeder van 5 
kinderen en oma van 10 kleinkinderen. 
Liet en Jan zijn 57 jaar getrouwd 
geweest, met hoogtepunten maar ook 
met dieptepunten. In de gesprekken, 
die ik nog met Liet op haar sterfbed 
mocht voeren kwam naar voren, dat 
haar afscheid vooral dankbaar moest 
zijn. Liet beschouwde het leven als 
een reis met pieken en dalen. Die reis 
was mooi, maar het eindstation is ook 
mooi. 
 
Hoewel hoog opgeleid is Liet altijd 
bescheiden gebleven. Zij vond zichzelf 
niet zo belangrijk, hoewel zij dat 
natuurlijk wel was: als echtgenote van 
Jan, als moeder en oma. Zij was 
vrijwilligster in tal van organisaties, 
zoals de kerk, vrouwenbond en 
wereldwinkel. Zij zette zich hiervoor in, 
omdat het werk er lag en gewoon 
gedaan moest worden. Haar geloof in 
de Eeuwige uitte zij op haar eigen 
wijze: nooit uitbundig, altijd eenvoudig. 
Zij was er voor Jan om hem te steunen 
in zijn strijd om met zijn traumatische 
ervaringen in een Japans 
jongenskamp te kunnen leven. Zij was 
er voor de kinderen Leen, Freek, 
Hendrik Jan, Annet en Hanneke om 
hen een warm en veilig thuis te bieden. 
Later was zij er ook voor de tien 
kleinkinderen als trotse en begrijpende 
oma. Jan en Liet waren dankbaar, dat 
hun kinderen met hun partners al meer 
dan 25 jaar bij elkaar waren. 
Een aantal jaren geleden moest Liet 
een grote operatie ondergaan, waarna 
haar gezondheid steeds meer achteruit 
ging.  
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De laatste maanden was zij bedlegerig 
en verlangde zij steeds meer naar de 
verlossende slaap om in Gods grote 
Liefde te ontwaken. Met Jan aan haar 
zijde kon zij naar dit moment van 
inslapen toeleven: “In Zijn handen wil 
ik mijn leven leggen, mijn naam 
geborgen weten bij Hem.” Liet heeft 
nog liefdevol afscheid kunnen nemen 
van haar kinderen en klein-kinderen.  
Op haar 85e verjaardag verloste de 
slaap haar van het lijden en is zij 
enkele dagen later rustig overleden. 
 
Op 2 oktober hebben wij in het 
crematorium in een kleine kring van 
familie en vrienden afscheid genomen 
van Liet. Aansluitend hebben wij in de 
kring van de gemeente van de 
Ontmoetingskerk haar leven gevierd 
en dankbaar herinneringen met elkaar 
gedeeld. Op haar sterfbed heeft zij nog 
veel gedachten aangereikt, die bij het 
afscheid en in de dankdienst zijn 
verwerkt. Zo ook de opdracht van Liet 
aan de gemeente (uit het gedicht 
“Afscheid” van Sytze de Vries): “ 
Adieu, ook jullie, tot zolang: houd mijn 
handen vast, ga mee zolang je kunt en 
draag mij aan God over.” 
 
Wij mogen geloven, dat Liet in Gods 
liefde geborgen is en dat De Eeuwige 
door Zijn warme Adem het verdriet van 
Jan en zijn familie en van allen die om 
Liet rouwen zal verlichten. 
Correspondentieadres: J. de Kluiver, 
Koffiestraat 8, 7211 AB Eefde 

Ko van Raamsdonk, ouderling 
 

Op 17 september 
overleed in de leeftijd 
van 93 jaar Derkjen 
Aalpol-Menkveld, 
Hoofdstraat, 
Gorssel(De Borkel).  
 

Dankbaarheid was het woord dat 
terugkwam in de voorbereiding van de 
afscheidsdienst en dat ook op het 
bericht van overlijden prijkte. Zij was 

een vrouw die zorgzaam was, 
toegewijd aan haar kinderen en 
kleinkinderen, en daarvoor en 
daarnaast zorgzaam voor haar 
inwonende schoonouders en haar man 
Hendrik Jan Aalpol, met wie zij vele 
goede jaren had beleefd. Ze vroeg 
weinig voor zichzelf, leefde sober, aan 
allerlei nieuwe spullen in huis of een 
overvloed aan kleding had zij geen 
behoefte. Eenvoud was haar devies. 
Ze wilde zelfstandig leven, anderen 
niet tot last zijn, niet zoveel vragen, 
maar vooral gevend in het leven staan. 
Na lange tijd gewoond te hebben op 
de Reeverdijk in goede harmonie met 
haar zoon en schoondochter en hun 
gezin vertrok zij naar De Borkel en 
heeft daar nog goede jaren gehad. 
Gedragen door de liefde en 
hulpvaardigheid van haar gezin en 
familie. 
Mij blijft ze bij als een vriendelijke, 
opgewekte vrouw met een groot hart 
voor haar kinderen en kleinkinderen 
die daar graag over vertelde. 
De afscheidsdienst vond plaats op 23 
september in onze kerk en zij is 
begraven op de begraafplaats te 
Gorssel. 
Correspondentieadres: H. Aalpol, 
Reeverdijk 5a, 7211 LW Eefde 

 
Op 17 september 
overleed Maria Cornelia 
Kramer-Kamphuis 
(Beekweide) in het 
Hospice te Zutphen. 
Onder ons was zij 
bekend als Marie Kramer. 

Lange tijd vormde zij samen met haar 
man Henk Kramer het kostersechtpaar 
van de Gereformeerde Kerk aan de 
Kerklaan.  
 
Zij was moeder van een groot gezin 
van vijf kinderen. Dankbaarheid bij de 
kinderen om alle mogelijkheden die zij 
van hun ouders ontvangen hebben om 
zich te ontwikkelen en te kunnen 
studeren.  
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Voor Henk en Marie betekende die 
inzet zuinig leven en groente 
verbouwen in de moestuin. 
Marie Kramer was een vrouw die wist 
wat zij wilde, in leven en ook in het 
zicht van haar levenseinde trok zij de 
grenzen. Voor haar waren er grenzen 
aan het medisch handelen. 
Ze wist zich betrokken bij vele 
organisaties die het welzijn willen 
bevorderen. Breien voor het Rode 
Kruis, cadeautjes meenemen bij een 
bezoek aan hun kinderen, een vrouw 
die wilde geven, de diaconale collecte 
voor het vluchtelingenwerk tijdens de 
gedachtenisdienst op 22 september 
was dan ook geheel in haar geest. 
Zelf denk ik met dankbaarheid terug 
aan haar. Het was plezierig met haar 
samen werken toen zij koster was, 
opgewekt als zij was. En in de 
afgelopen tijd waren er open 
gesprekken, belangstelling en 
helderheid in wat zij wilde nu zij zo ziek 
was. Het was bijzonder om met haar te 
spreken over de gedachtenisdienst en 
het karakter daarvan. 
De begrafenis vond plaats te Gorssel 
Correspondentieadres: Marian Kramer, 
Dominicushof 168, 4133 AR Vianen 
 

 
Op 24 september 
overleed in de leeftijd 
van 96 jaar Marinus 
Menkveld, 
Zutphenseweg 230 

(Het Spijk). Vanuit de streek bij 
Apeldoorn streek hij in Eefde neer in 
de jaren negentig.  
Hij was een betrokken gemeentelid, 
bezocht trouw de diensten op zondag 

en bewoog zich in alle bescheidenheid 
en vriendelijkheid onder de mensen. 
Later wonend op Het Spijk bezocht hij 
trouw de vieringen van de Maaltijd in 
huiselijke kring rondom Dankdag en 
Witte Donderdag.  
Hij heeft tot het laatst op zijn hoge 
leeftijd kunnen wonen op Het Spijk, 
ondanks de onvermijdelijke gebreken 
van de ouderdom. Hij heeft in zijn 
leven een grote slag ondergaan door 
het verlies van zijn vrouw Johanna 
Kleiboer die op jonge leeftijd in de 
jaren 60 overleed. Er was nog de zorg 
voor zijn jonge kinderen. Hoe viel die 
zorg te combineren met al het werk dat 
op de boerderij gedaan moest 
worden? Gelukkig waren er helpende 
handen en warme harten van zijn 
oudste zoon en schoondochter die zich 
in de week over de jonge Anita 
ontfermden.  
Met veel genoegen sprak hij over zijn 
werkzame leven als boer, de vreugde 
om de paarden, het land. Bij bezoeken 
was er belangstelling voor het 
gemeenteleven, aandacht voor de 
bezoeker en bij doorvragen vertelde hij 
graag over wat hem bezighield of over 
het verleden. Geen man die klaagde of 
mopperde bijvoorbeeld over zijn 
toenemende doofheid; een man, denk 
ik, die hard was voor zichzelf.  
Bij de afscheidsdienst op 30 
september op de begraafplaats te 
Wenum spraken zijn kinderen en 
kleinkinderen en aangetrouwden 
warme woorden in prachtige verhalen 
met een knipoog en weemoed en 
dankbaarheid.  
Correspondentieadres: E. Menkveld, 
Rozengaard 19-46, 8212 DT Lelystad 

ds. Arie Broekhuis 
 

Komen en gaan – mutaties t/m 20 oktober 2015 
Ingekomen: 

 Het Nuesink 18, 7211 GR: de heer A.J. Nauta. 

 Zutphenseweg 68, 7211 ED: mevrouw J.G.W. Cornegoor. 
Verhuisd binnen de gemeente: 

 Yserenstraat 31, 7211 BV: de heer en mevrouw G. Bargeman – Jansen, naar 
Zutphenseweg 282, 7211 EX  
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Vertrokken: 

 Dortherdijk 53, 7211 LR: de heer L. de Haan. 

 Kazerneplein 6, 7211 BB: de heer B. Zweers. 
 
Overleden: 

 Op 17 september 2015: mevrouw M.C. Kramer - Kamphuis, Beekweide 21  
7211 CL. 

 Op 17 september 2015: mevrouw D. Aalpol - Menkveld, Hoofdstraat 16a  
7213 CS Gorssel. 

 Op 24 september 2015: de heer M. Menkveld, Zutphenseweg 230 7211 EK. 

 Op 25 september 2015: mevrouw A.J. de Kluiver - van der Bom, Koffiestraat 8 
7211 AB. 

 Op 25 september 2015: de heer H. Boers, Julianalaan 13 7211 GS 
 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: 
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.  
 

G.J. Kale 
 
 

Uit de kleine kerkenraadsvergadering van 5 oktober 2015.  
Vaak is er voldoende aandacht in de pers voor onze kerkelijke activiteiten, maar 
soms hebben we niet genoeg ruchtbaarheid gegeven aan hetgeen in onze kerk 
gebeurt, voor- of achteraf. Dat is jammer. We spreken af dat we aan het einde van 
iedere vergadering even stilstaan bij de vraag of de publiciteit van de 
vergaderbesluiten goed geregeld is.  
 

 Twee van de drie zondagse zomermaaltijden zijn doorgegaan. De eerste keer 
was er te weinig belangstelling, de twee zondagen daarna waren er zo’n 10 
enthousiaste maaltijdgasten. Volgend jaar gaan we hiermee door.  

 De opzet om met elkaar een 40-dagenkalender te maken is afgeblazen omdat er 
te weinig materiaal werd ingeleverd. De aanwezigen dringen erop aan nog een 
poging te wagen en meer tamtam te maken. Het is niet voor iedereen duidelijk 
wat er precies verwacht wordt en wat bruikbaar is. Het is de moeite waard dit 
samenwerkingsproject in de gemeente uit te voeren. 

 Voor sommigen van ons is het lastig met de fiets of rolstoel de helling naar de 
kerk op te komen. We nemen contact op met de gemeente.  

 Voortzetting van de taken van Wim Klein Velderman: Arie Zuidema maakt het 
rooster voor de ambtsdagers en Gerrit Poelert luidt de zaterdagavondklok. 

 Bert van der Veen is verhuisd naar Emmen, hij kan geen ouderling 
kerkrentmeester meer zijn. We zullen hem in 2016, samen met andere 
vertrekkende ambtsdragers, uitzwaaien.  

 Rik Rook wil de taak van scriba op zich nemen gedurende de anderhalf jaar die 
zijn ambtsdragerschap nog duurt. De kerkenraad is daar erg blij mee. Maps 
Adriaanse blijft voorlopig de agenda’s en notulen van de vergaderingen 
verzorgen. We blijven zoeken naar nieuwe ambtsdragers.  

 De startzondag was geslaagd en er bleven veel mensen na. Er waren ook een 
paar ‘buren’. Dank aan de Coöp en Cafetaria het Trefpunt voor hun bijdragen aan 
de hapjes en dranken na de dienst en Het Hart voor de statafels. 

KERKENRAAD 
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 Toos van ’t Veld bezocht de bijeenkomst op 1 oktober over de komst van een 
Asiel Zoekers Centrum in Zutphen. Er is veel energie in de kerken aanwezig om 
een bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners.  

 Toos wil graag weten welke mensen in onze gemeente bij de voorbereidingen 
betrokken willen worden. Zij kunnen zich bij haar melden. Zie de oproep onder 
Diaconie. 

 De keuze voor de nieuwe stoelen in de kerk leidt in de gemeente tot levendige 
discussies. Het keuzeproces is nog niet afgerond.  

 Ko van Raamsdonk en Ymte Groeneveld gaan in het weekend van 24/25 oktober 
naar de Evangelischer Kirchengemeinde St Georg in Dessau (Anhalt) om 
afspraken te maken voor een bezoek door een delegatie van onze gemeente in 
2016.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag uit het HAGE overleg en uit de Classis. 
In het halfjaarlijkse HAGE overleg (voorzitters en scriba’s van Harfsen, Almen, 
Gorssel/Epse en Eefde), werd gesproken over het takenpakket van de predikanten. 
Uitvaarten vormen een groeiend deel van hun werkzaamheden. Zij nemen ook meer 
waar bij afwezigheid van hun - deels parttime - collega’s. In Eefde wordt al meer 
gebruik gemaakt van leken als pastorale uitvaartbegeleiders. De dorpen om ons 
heen hebben deels wel bezwaren tegen deze taakverschuiving.  
 

 

Uitnodiging: 26 november gemeenteavond 

 

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op donderdag 26 

november in de Ontmoetingskerk. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur,  
begin bijeenkomst 20.00 uur, einde uiterlijk 22.00 uur. 
 
Er staat een aantal belangrijke onderwerpen op het programma waarover wij u 
willen informeren en met u van gedachten willen wisselen. 
- U wordt bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting 
van de kerkzaal. 
- Door het College van Kerkrentmeesters zal een kijkje achter de schermen 
worden gegeven over de financiën: resultaten over het verslagjaar 2014 en de 
verwachting voor 2015. Actuele en verwachte ontwikkelingen die betrekking 
hebben op ons huishoudboekje, maar ook andere zaken waar het College mee 
bezig is. 
 
Vragen en suggesties over beide onderwerpen zijn welkom. 
 
- Na de pauze hopen wij dat het echtpaar Te Wierik u kan komen vertellen wat er 
allemaal gebeurt met de zakken kleren en ander textiel die de week daarvoor zijn 
ingeleverd voor Oost-Europa. Mocht dat niet lukken, dan is er een alternatief. 
En willen we met u van gedachten wisselen over ons predikaat ‘Groene Kerk’. 
Hoe gaan we daar concreet invulling aan geven? 
Wij zien u graag op 26 november. 
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 Ds. Arie Broekhuis meldt dat het inhoudelijke punt van de classisvergadering ging 
over nieuwe vormen van pastoraat: gemeenteleden indelen in categorieën, kleinere 
wijkindelingen, gebruik van social media enz. Vier predikanten vertelden over de 
veranderingen in hun gemeenten. Verder is het Breed Moderamen van de Classis 
van plan om een ‘kwartiermaker’ te zoeken die door de gemeenten kan worden 
ingehuurd bij hun pogingen om toenadering tot elkaar te zoeken. 

Ymte Groeneveld, voorzitter Kerkenraad 
 
 
 
 

Diaconie 
Collecteopbrengsten 
23 augustus  Stichting Zonnebloem   €  131.96   
30 augustus Eardrop   €  146.65   
06 september   Edukans   €  131.45    
13 september Stichting Hart voor kinderen   €  124.56   
20 september Startzondag   €  190.00  
22 september  Vluchtelingenwerk Nederland (rouwdienst)  €  179.19   
23 september Hartstichting (rouwdienst)  €    57.82   
27 september  Stichting Vluchteling   €  150.82   
04 oktober Stichting Welzijn Wajiir Kenya   €  117.11   
11 oktober Hoop op veilig leven in Europa-EO metterdaad   €  168.60   

 

Collectedoelen 

1 november  Artsen zonder Grenzen 
De hulpverleners zetten zich elke dag keihard in om medische zorg te geven, 
wereldwijd, bij conflicten, rampen en in andere crisisgebieden waar dit het hardst 
nodig is. Denk aan hulp aan aardbevingsslachtoffers in Nepal, aan bootvluchtelingen 
op de Middellandse Zee en aan mensen die door oorlogen in Syrië en Zuid-Sudan 
alles kwijt zijn. Daar waar mensen anders geen medische zorg krijgen komen zij in 
actie. Artsen zonder Grenzen geeft deze hulp onafhankelijk van politieke, religieuze 
en economische belangen. Zij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot 
medische zorg. Zij kunnen dit werk alleen doen dankzij de steun van mensen zoals 
u. Help vandaag nog mee. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer  
NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v. Artsen zonder Grenzen. 

8 november  Plaatselijke Diaconie 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Driekwart van de 
diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt mensen die 
financieel in de knel zijn geraakt. Onze diaconie draagt onder andere bij aan ISBN 
(zie 22 november) en de Voedselbank Zutphen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL 79 RABO 0322 3006 30 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Eefde. 

15 november  Kerk in Actie 
De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een plek 
waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor vinden. In 
het Wereldhuis komen veel arbeidsmigranten, maar ook uitgeprocedeerde 
asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. In het Wereldhuis kunnen zij even 
op adem komen. Ook kunnen ze er terecht voor juridisch advies of medische zorg. 
Er zijn fietscursussen en taaltrainingen. Iedere week is er een dag speciaal voor 
vrouwen.  

COLLEGES 
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Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen dat ze op eigen kracht verder aan hun 
toekomst kunnen bouwen. In steeds meer steden vindt dit initiatief navolging en Kerk 
in Actie ondersteunt het van harte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor 
het Wereldhuis en andere diaconale projecten in Nederland van Kerk in Actie. 
U kunt ook zelf een bedrag overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. het Het Wereldhuis Amsterdam. 

22 november ISBN 
ISBN staat voor Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden.  
Iedereen in de plaatsen en het buitengebied van de oude gemeente Gorssel die in 
nood verkeert en om bepaalde redenen geen beroep (meer) kan doen op 
overheidsvoorzieningen, kan financiële hulp aanvragen bij de ISBN. 
De ISBN ondersteunt o.a. schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en springt 
bij als er acute financiële nood is. De diaconieën in die plaatsen zeggen elk jaar een 
bedrag toe. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door diakenen van de 
deelnemende kerken. Contactpersoon voor Eefde is mevrouw Tjerie Kale.  
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. 

29 november  Rode Kruis  
Vluchtelingen: wie kies jij?  
Maar liefst 60 miljoen mensen wereldwijd zijn op de vlucht voor conflicten en geweld 
in eigen land. Vluchtelingen hebben huis en haard verlaten, op zoek naar veiligheid 
voor zichzelf en hun gezin. Zij hebben dringend hulp nodig. Water, huisvesting, 
voedsel en medische zorg. Het Rode Kruis helpt daar waar de vluchtelingen worden 
opgevangen, vooral in de kampen in de buurlanden.  
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL83 INGB 0000 0068 68 t.n.v. het 
Nederlandse Rode Kruis te Den Haag. 
 

Dankdag 2015 
Op 8 november vieren we de dankdag.  
Volgens goede gewoonte worden er na 
deze dienst attenties, in de vorm van een 
bloemetje of fruitbakje rond gebracht naar 
mensen die ziek, aan huis gebonden zijn of 
het afgelopen jaar een moeilijke periode 
hebben gehad.  
Voor deze activiteit hebben we uw 
medewerking nodig.  
Na de dienst van 1 nov kunt u een leeg 
bakje meenemen, dit mag u dan gevuld 
met wat lekkers, fruit etc. weer inleveren op 
zaterdag 7 nov tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Bent u niet in de gelegenheid om een bakje 
te vullen, dan is een plantje ook welkom.  
De kinderen van de Bargeweide zorgen 
voor een mooie tekening of werkstukje waardoor het geheel extra feestelijk wordt. Na 
de dienst van 8 nov brengen we dit weg na de hiervoor bestemde adressen. 
Om alles wat vlotter te laten verlopen, gaan we op zaterdagmiddag al naar de 
verzorgingshuizen buiten Eefde. Ook hier hebben we uw hulp bij nodig. Om 14.00 
uur verzamelen in de hal van de Kerk. De diaconie hoopt op uw medewerking.  
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Najaarskledingactie  

Op zaterdag 21 november houden de gezamenlijke diaconieën de kledingactie voor 
Oost-Europa.  
Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u kleding brengen in de hal van de Kerk.  
Graag aanleveren in plastic zakken. Wij zorgen voor een kopje koffie. 
Bewoners van het Spijk die niet in de gelegenheid zijn om de kleding te brengen, 
mogen dit ook in de hal bij Het Spijk brengen, wij halen het daar rond 12.00 uur op.  
Leest u hierover ook de informatie in de huis-aan huis bladen. 
 

I.K.A.-vakantie  
In januari kunt U zich weer opgeven voor de I.K.A.-vakantie.  
Er zijn weer drie weken vastgesteld voor mensen die niet zelfstandig op vakantie 
kunnen gaan.  
Ook vanuit Eefde gaan er elk jaar gasten mee, maar vanuit de Diaconie willen we 
het toch nog eens onder de aandacht brengen.  
Na de dienst van 29 november wil ik hier wat over vertellen en een promotiefilmpje 
laten zien. 
Onder het genot van een kopje koffie kunt U hier dus naar kijken en luisteren.  

Toos van ‘t Veld 

Laat dat AZC maar komen!  
Als ik wat kan doen... 

‘Bel of mail me wanneer hulp nodig is bij activiteiten voor bewoners  
van het AZC.’ 
Volgend jaar maart wordt het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Voorster Allee in 
Zutphen geopend in het voormalige gebouw van de politieacademie. Dit is geen 
noodopvang, maar een plek waar 800 asielzoekers voor langere tijd blijven tijdens de 
periode waarin hun aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland in 
behandeling is. Het centrum is door het COA (= Centraal Orgaan Asielzoekers) van 
de gemeente gehuurd en wordt door het COA gerund.  
Op 1 oktober jl. was er een inspiratie- en informatieavond voor inwoners van 
Zutphen, Warnsveld en Eefde. De avond was georganiseerd door de Werkgroep 
AZC Zutphen, waarin kerken uit Zutphen en omgeving samenwerken. Voorzitter is 
mevrouw ds. Debbie van Alphen uit Zutphen. Namens de kerk in Eefde heeft diaken 
Toos van ’t Veld zitting in de werkgroep. 
Een verslag van de avond staat hieronder.  

 

Interkerkelijke werkgroep AZC blij met grote opkomst infoavond 
De zaal van het Leger des Heils donderdagavond 1 oktober puilde uit. Ruim 130 
mensen vanuit de breedte van kerken in Zutphen en omgeving, lieten zich 
informeren en inspireren over de vluchteling als naaste. Wat kan je doen voor de 
bewoners van het AZC dat in maart 2016 opent? Aan het eind van de avond gaven 
ruim 40 mensen zich op voor de vrijwilligerspool: “als ik wat kan doen….” Hoe 
toevallig was het dat een aantal van deze vrijwilligers een paar dagen later bij de 
noodopvang voor vluchtelingen in de Hanzehal aan de slag kon. De interkerkelijke 
werkgroep start ook een Maatjesproject. Hier gaven 8 mensen zich voor op.  
Ook was informatie beschikbaar over de vele mogelijkheden om buiten de kerk actief 
te worden voor vluchtelingen, zoals Vluchtelingenwerk, het COA en het Rode Kruis.  
Ds. Deddie van Alphen, voorzitter van de interkerkelijke werkgroep AZC, opende de 
avond met het verhaal van de barmhartige Samaritaan.  
Hij deed wat goed was maar vervolgde daarna ook weer zijn eigen pad. Vanuit het 
COA Winterswijk werd verteld over de procedure en de gang van zaken in een AZC. 
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Duidelijk werd dat een veelheid aan ondersteunende activiteiten door een groot 
aantal vrijwilligers via het COA op het terrein zelf wordt gedaan. Onder de 
vluchtelingen zijn momenteel veel mensen met een islamitische achtergrond, maar 
ook christenen. Twee voormalig vluchtelingen, Bashar en Nadia, die al lang hier 
wonen, vertelden, met een lach en een enkele traan, over hun ervaringen.  
Het belangrijkste wat zij meegaven was dat luisteren belangrijk is, desnoods alleen 
met lichaamstaal en liever niet direct vragen naar wat zo pijnlijk en gevoelig is. 
Tenslotte gaf Gidie Ritzerveld, voormalig medewerker van VluchtelingenWerk en 
coördinator van diverse Maatjesprojecten, informatie hoe je als ‘kerkelijk maatje’ wat 
kan betekenen voor de vluchtelingen. Het maatje zijn vraagt ongeveer vier uur in de 
week en je krijgt training, begeleiding en professionele ondersteuning van hem en 
Annelies van Rhee. De avond werd zingend afgesloten: Vaya Con Dios en à Dieu! 
Wil je op de hoogte gehouden worden? Kijk dan op de website van 
geloveninzutphen.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief. Overweeg je 
om maatje te worden? Ook hier staat informatie over op de website 
geloveninzutphen.nl. Een e-mail sturen kan ook: 
maatjevluchteling@geloveninzutphen.nl, contactpersoon: Hans 
Haarsma: telefoon: 06 44764422. Voor de vrijwilligerspool en alle 
andere vragen: werkgroepazc@geloveninzutphen.nl  
 
Ter aanvulling nog het volgende:  
Als u zich in principe wilt opgeven als vrijwilliger, maar problemen hebt met internet 
of e-mail, kunt u onderstaande bon invullen en geven aan Toos van ’t Veld, 
Scheuterdijk 16, 7211 ET Eefde, of via de brievenbus van de kerk aan de 
Schurinklaan 1, of in het postvakje van de Diaconie in het kantoortje in de kerk. Toos 
geeft uw briefje dan door en dan wordt u opgeroepen voor een intakegesprek waarin 
u meer informatie krijgt en waarin u bijvoorbeeld ook kunt aangeven hoeveel tijd u 
denkt ter beschikking te hebben. 
 
Uitknippen en opsturen 
ALS IK WAT KAN DOEN... 
 

Naam:   de heer / mevrouw 
 

Adres: 
 

Tel.nr. en evt. e-mail adres 
 

Kerk 
 

(Evt.) Talent/voorkeur/idee  
 
 

mailto:werkgroepazc@geloveninzutphen.nl
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Maak ons tot mensen 

Heer, maak ons tot mensen 
naar het beeld van uw zoon: 
met ogen die niet alleen kijken, 
maar ook kunnen aanzien, 
met oren die niet alleen kunnen horen, 
maar ook kunnen luisteren, 
met een mond die niet alleen praat, 
maar ook kan aanspreken, 
met een verstand dat niet alleen begrijpt, 
 
Uit: Medemens, Kerk in Actie,  
nov. 2015, Wim van der Zee 

maar ook kan verstaan, 
met een hart dat niet alleen klopt, 
maar ook bewogen kan zijn, 
met handen die niet alleen grijpen, 
maar zich ook kunnen openen, 
met voeten die niet alleen draven, 
maar ook tegemoet komen, 
want zo zijn wij gezegend, 
en elkaar tot zegen. 
 

 

 

Kerkrentmeesters 

Collectedoelen 2e rondgang  
Collectedoelen 2e rondgang  

01 november:   Kerk in Actie najaarszendingsweek 
Beurzen voor studenten in Thailand 
Hendrie van Maanen werkt namens Kerk in Actie als docent aan het Mc Gilvary 
Institute of Theology in Thailand. Hij doceert het vak Nieuw Testament en zijn vrouw 
Adriane de Fijter houdt zich bezig met de problemen van internationale migratie, wat 
belangrijk is met grote aantallen vluchtelingen uit o.a. buurland Myanmar. Naast de 
steun voor het werk van Hendrie stelt Kerk in Actie ook beurzen beschikbaar voor 
studenten vanuit Thailand, Myanmar, Laos, Cambodja, Nepal en Zuidelijk China om 
te studeren in Engeland of Amerika. Kerk in Actie hoopt in 2015 vijf studenten deze 
kans te geven. Daarvoor is per student 2625 euro nodig. 

08 november:  Plaatselijk Kerkenwerk 

15 november:  Kerkelijk Quotum 

22 november:  Plaatselijk Kerkenwerk 

29 november:   Missionair werk en kerkgroei 
Help de nieuwe kerk in Almere. In de grote nieuwbouwwijk Almere Poort is de 
pioniersplek ‘De Schone Poort’ gestart.  
Een wijk waar voor de kerk geen plaats leek te zijn. Pionier ds. Pieter ter Veen nam 
het initiatief voor een labyrint. Tijdens workshops wandelt hij hier met bewoners en 
geïnteresseerden doorheen om na te denken over hun levensweg. Ook schafte hij 
een oude SRV-wagen aan die nu als ‘kerk op wielen’ door de wijk rijdt om zo het 
Evangelie met anderen te kunnen delen. De kerk bij de mensen brengen, dat past bij 
de Protestantse Kerk. Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 

 

Bijdrage Kerkvenster 
Deze maand vindt u in Kerkvenster de nota van € 20,00 voor de jaarlijkse bijdrage 
aan Kerkvenster. Ook de mensen die de digitale versie van Kerkvenster lezen 
verzoeken wij om een bijdrage over te maken.  
Wij zijn blij met een bedrag van € 10,00 op rekeningnummer:  
NL51 INGB 0006 8605 91, Protestantse Gemeente Eefde 
o.v.v. bijdrage Kerkvenster. 
 
Hiervoor zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank!  
                     Uw Kerkrentmeesters 
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Informatie van uw Kerkrentmeesters 
Het jaar is al weer voor twee derde voorbij dus moeten wij u eens informeren over de 
financiële stand van zaken. Welnu, de door u toegezegde bijdrage voor 2015 loopt 
redelijk. De stand van zaken tot 1 juli 2015 loopt wel wat achter maar dit jaar gaat de 
verwerking niet vlekkeloos. Uw Kerkrentmeesters zijn in deze afhankelijk van derden 
en roepen daarom deze keer uw hulp in. 
Wij vragen u om eens een blik in uw administratie te werpen en te kijken of alles 
goed is verlopen met uw automatische incasso's. Als er geen afboekingen zijn 
gedaan, dan verzoeken wij u vriendelijk deze alsnog zelf te doen, want achteraf 
incasseren kan niet. Mocht u zelf uw toezeggingen overmaken, dan ook graag enige 
aandacht en controle. Mocht u vragen hebben of informatie willen, dan kunt u ons 
altijd bellen of mailen, zie binnenkant omslag. 
In het komende jaar gaat er gelukkig verandering komen in het verwerken van Actie 
Kerkbalans, zodat het voor iedereen duidelijker gaat worden en gemakkelijker. 
De komende jaren heeft onze kerk nog steeds uw bijdrage dringend nodig om aan 
alle landelijke, regionale en eigen financiële verplichtingen te kunnen voldoen. We 
willen graag de deuren van onze Ontmoetingskerk open houden en dankzij uw aller 
inzet, hetzij persoonlijk hetzij financieel, moet dat kunnen lukken. 
Uw Kerkrentmeesters gaan er in ieder geval voor.. 

Op dinsdagavond 3 november is er weer een inloop mogelijkheid in de 
Goedhartkamer. Van 19.00 tot 20.00 uur kunt u vragen stellen als u dat wilt over 
financiële zaken. Ook de goedgekeurde jaarstukken 2013 en de begroting van 2015 
liggen dan voor de geïnteresseerde ter inzage. 

Evert Brouwer, voorzitter 
 

 

 

 

Taakgroep Pastoraat 
Om wie je lief is te gedenken 
In onze gemeente gedenken wij de gestorven gemeenteleden op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar 2014-2015, op 22 november, in een kerkdienst waarvoor 
familieleden een uitnodiging hebben ontvangen. 
Daarnaast willen we op de zaterdagavond voorafgaand aan deze zondag 
gelegenheid geven aan onze dorpsgemeenschap om een lichtje aan te steken en 
daarmee degene die hen lief is te gedenken. Voor wie is in deze inloop bedoeld? 
 
We denken aan mensen die met kerk en geloof, met kerkdiensten weinig hebben, 
maar wel de behoefte hebben aan een ritueel, hoe eenvoudig van vorm ook. Voor 
hen kan de kerk een plaats zijn om even stil te staan bij een geliefde, te mijmeren, 
en te gedenken. 
Zo'n plaats willen we als gemeente zijn en daarom staat de deur van de kerk net als 
in het vorige jaar die avond open.  
Het karakter van de inloop is laagdrempelig, men kan binnenkomen, plaats nemen 
op een stoel, rondlopen en weer gaan of even blijven en desgewenst even praten 
met eén van ons. 
Plaats en tijd: Ontmoetingskerk zaterdag 21 november van 19.00 - 19.45 uur 

Namens de Taakgroep Pastoraat, Marijke Fomenko en ds. Arie Broekhuis 

TAAKGROEPEN 
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Herstructurering pastorale zorg 
De Ontmoetingskerk mag zich gelukkig prijzen met al die vrijwilligers, die 
contacten onderhouden met gemeenteleden in Eefde. Deze vrijwilligers zijn 
(onder meer) bezoekers en bezorgers voor het verjaardagsfonds en van 
Kerkvenster. Daarnaast geeft het pastorale team (predikant en ambtsdragers) 
pastorale zorg bij de mensen thuis of in het zieken- of verzorgingshuis. De 
aanleiding voor een bezoek door de predikant of een ambtsdrager is meestal 
een gebeurtenis, zoals ziekte en opname in het ziekenhuis, jubilea e.d. Helaas 
komt het daardoor te vaak voor,  
dat gemeenteleden gedurende lange tijd thuis geen pastorale zorg hebben 
ontvangen. 
Binnen de Taakgroep Pastoraat is het initiatief genomen voor een 
herstructurering van de pastorale zorg van de huidige wijken (exclusief 
woonzorgcentrum Het Spijk) naar kleinere buurten, waarbij een buurt uit enkele 
straten bestaat. Op basis van de ledenlijst is al een indeling gemaakt naar 15 
buurten met ieder gemiddeld 30 à 35 huisadressen. Binnen een dergelijke buurt 
wordt aan een contactpersoon gedacht, die op de hoogte is van de 
gebeurtenissen in de buurt. Hij/zij bezoekt de gemeenteleden met regelmaat 
(sociale contacten) en bezorgt de kerkelijke post (geen verjaardagsfonds of 
financiële zaken). De contactpersoon schakelt het pastorale team in als 
pastorale zorg nodig is en biedt waar nodig hulp aan via het maatjesproject. Ook 
is de contactpersoon behulpzaam bij het organiseren van 
huiskamerbijeenkomsten. 
Op 14 oktober jl. is deze herstructurering van de pastorale zorg besproken 
binnen de bijeenkomst van de huidige wijkbezoekers. Aan hen is gevraagd of zij 
bereid zijn om de functie van contactpersoon in hun buurt op zich te nemen. 
Hierop hebben de aanwezige wijkbezoekers positief gereageerd. Uiteraard 
konden niet alle wijkbezoekers aanwezig zijn, zodat deze in de komende periode 
alsnog benaderd zullen worden voor de functie van contactpersoon in hun buurt. 
Ook kunnen in overleg met de contactpersonen nog kleine wijzigingen worden 
aangebracht in de buurtindeling. 
Zodra de buurtindeling vaststaat en de lijst met contactpersonen compleet is 
wordt een overzicht hiervan in Kerkvenster gepubliceerd. 
 

Huiskamerbijeenkomsten 
In het septembernummer van Kerkvenster is aangekondigd, dat op 12 oktober jl. 
een huiskamerbijeenkomst was gepland voor de gehele gemeente. U kon zich 
hiervoor opgeven. Helaas heeft zich niemand gemeld, zodat deze bijeenkomst 
niet door is gegaan. De voorbereidingscommissie organiseert nu twee 
huiskamerbijeenkomsten, specifiek voor de buurten (zie het artikel 
‘Herstructurering pastorale zorg’, hierboven. Het betreft een bijeenkomst op 

woensdagmiddag 4 november voor de buurt Oranjehoek (Oranjelaan, 
Julianalaan, Nachtegaalstraat (ged.) en Teenkweg (ged.) en een bijeenkomst op 

woensdagmiddag 25 november voor de buurt ’t Jolink (Korenbloemweg, 
Papaverhof, Jolinkweg en Kierkegaard). Beide bijeenkomsten beginnen om 
14:00 uur en worden gehouden bij een gemeentelid thuis. De gemeenteleden, 
die in deze buurten wonen, krijgen een uitnodiging in de bus.  
 
Het thema van de huiskamerbijeenkomsten is: ‘Familie als gegeven’. Familie is 
een verband van mensen, waar we zelf niet voor kunnen kiezen. We treffen ons 
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zelf aan in een familie. Voor de één is familie een bron van geluk, voor een 
ander levert familie gemengde gevoelens op. Vrienden komen en gaan; familie 
blijft, is soms dichtbij en dan weer op afstand. Familie zet een stempel op ieder 
mens.  
Er zijn familieverhalen, geheimen soms, familiegewoontes en gezegdes, die 
generaties meegaan. 
Kortom, over familie als gegeven valt veel te zeggen. En naar wij hopen ook een 
thema, waarover we heel wat kunnen uitwisselen. 
 
Wij hopen op voldoende belangstelling voor deze huiskamerbijeenkomsten. Het 
is de bedoeling om volgend voorjaar ook huiskamerbijeenkomsten voor andere 
buurten te organiseren. 

                                           Namens de Taakgroep Pastoraat, Ko van 
Raamsdonk  tel. 513637 

 

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie  
Ik heb echt een geweldige expositie gehad in 
Eefde.  
Ik ben er helemaal van onder de indruk.  
Zoveel mooie, warme reacties en zoveel echt 
geïnteresseerde mensen, zowel voor wat betreft 
mijn schilderijen als voor onze Stichting Ibhongo. 
Inclusief de 50% opbrengst van het schilderij dat 
verkocht is, is de totale opbrengst van een week 
exposeren en verkopen € 505,00 geweest. Wat een 
geweldig bedrag hè? 
Ik ben de mensen van de Ontmoetingskerk in 
Eefde ontzettend dankbaar. Jullie hebben met al je inzet laten zien dat geloven 
betekent stelling nemen, niet alleen mooie woorden, maar ook daden. Het heeft 
mijn leven op een hele waardevolle manier verrijkt. 

Vriendelijke groeten, Marieke Oostenenk 
 

 
 
 
De geloofsbeleving van Netje Roeterdink: 
 “Onze Lieve Heer is voor iedereen hetzelfde’’ 
Netje Roeterdink (64) legt net de laatste hand aan 
een wit bloemstuk als ik haar keuken binnenstap voor 
een gesprekje geloofsbeleving.  
“Sorry hoor, Homme, maar dit heeft efkes voorrang. 
Over een half uurtje is er een begrafenisdienst in de 
kerk en dit stuk moet ik vóór die tijd op de liturgietafel 
zetten.”     
Als lid van de bloemencommissie bereidt ze dit soort 
kerkelijke attenties vaker.  

Met een lach: “Ik weet niet of jij ooit begraven wil 
worden, maar dan loop je de kans dat ik voor jou ook 
een mooi stuk maak.’’  
                                             Foto Homme Krol 

INTERVIEW 
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Ze stiefelt bloemrijk de deur uit, onderwijl roepend dat haar man Hennie – 74 
jaar en voluit bezig met zijn rondje hometrainer - wel koffie voor me zal maken.  
Twintig minuten later zitten we gedrieën rond de koffie en haar geloofsleven. “Ik 
was mooi op tijd in de kerk.  
De stoet was nog niet binnen, ik kon het bloemstuk ongezien plaatsen. Alleen 
Margarethe de koster had het in de gaten en stak haar duim op.’’ 
Netje’s geloofsbeleving dus. “Je weet toch dat ik katholiek ben hè? 
Ik hoor nog steeds bij de rooms-katholieke kerk, al kom ik er nauwelijks meer.  
Ik ga altijd met Hennie mee naar de Ontmoetingskerk. Onze kinderen zijn er alle 
drie gedoopt. Nee, in de kerk komen ze niet meer.’’ 
“Wat ik heel jammer vind,’’ verzucht Hennie. 
“Ach, ze zoeken hun eigen weg,’’ herneemt Netje. “Onze Lieve Heer is voor 
iedereen hetzelfde. Of je nu via dit paadje gaat of via dat paadje. Heb ik indertijd 
ook tegen dominee Zuidam gezegd. Hij wilde me bewegen om protestant te 
worden, maar ik laat me niet omturnen.’’  
 “Toch kerk ik hier graag. In de katholieke kerk is het mij te passief. Ze draaien 
daar de klok weer terug, van het Nederlands in het Latijn. De heren geestelijken 
zitten weer in hun kooitje. Je wordt hier in de kerk meer aan het doordenken 
gezet en je kunt ook meer actief bezig zijn. Ik heb bijvoorbeeld achttien jaar 
kindernevendienst gedaan. Nee, dat garandeert niet dat je kinderen meelevend 
blijven. Ach, weet je, je moet niet te diep over die dingen gaan nadenken, want 
daar kom je toch niet uit.’’ 
      
Waar denk je wel diep over na?  
“Dat alles in dit leven een betekenis heeft, maar je komt er vaak niet achter. 
Toen Hennie in ’89 ziek werd kwam alles op mij neer. We waren toen heel blij 
met de hulp van de bedrijfsverzorging. Je doet meer dan je lichaam aankan, en 
dan word je gedeeltelijk afgekeurd. Op dat moment voor de uitkering gunstig. In 
’98 gingen de koeien weg. Dat was keihard. De doodse stilte in de stal na afloop, 
het was hartverscheurend. Waarom moest dat gebeuren. Je komt er niet 
achter.’’ 
Je gelooft aan goddelijke leiding in jullie leven? 
Hennie knikt ernstig en Netje zegt vol overtuiging: “Zeker, de dingen gebeuren 
niet zomaar. Dat ik Hennie ben tegengekomen op een busreis in Zwitserland 
ook niet. Dat was in ’79. Twee jaar later zijn we getrouwd. Ondanks veel 
tegenwerking van mijn thuis in Limburg, in Horst aan de Maas. Een protestantse 
jongen, dat kon helemaal niet. Dominee Wieringa heeft ons nog getrouwd, als 
zijn laatste paar in Eefde.’’ 
En de ziekte van Hennie? Bracht die niet de klad in jullie geloofsleven? 
Hennie: “Tuurlijk hebben we het daar moeilijk mee gehad. Waarom moet je dit 
overkomen? Je komt er niet uit, maar het tast niet je geloof aan.’’ Voor hem is 
Netje een godsgeschenk. Een liefdevoller mantelzorger kan hij zich niet 
voorstellen.  
  
“Ik heb een heel bijzondere kerel,’’ roept zij uitdagend. “Hij is een van de zestien 
stijve mannen in Nederland. Jarenlang leed Hennie aan posttraumatische 
dystrofie, en daarbij kwamen vanaf 2002 soms heftige krampen, maar sinds 
2007 weten we dat zijn ziekte Stiffmansyndroom heet. Dat komt maar bij één op 
de miljoen mensen voor.  
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Zijn behandelend professor in Leiden kwam daar achter en bezorgde hem de 
goeie therapie en goeie medicatie. Hij loopt weer in en bij huis, weliswaar achter 
de rollator, maar toch. Geen last meer van krampen en shaken.’’ 
Hennie heeft geen moeite om haar beweringen te staven: “Zoals ik nu op de 
bank zit kon ik vroeger niet.’’ 
Voor Netje is Christus meer dan een voorbeeld. “Ik zie hem als mijn Verlosser. 
Ja, zo zie ik hem wel. Of ik ooit in de hemel terecht kom? Ik weet het niet, ik zie 
het wel, je moet sommige dingen op z’n beloop laten. In elk geval stel ik me 
niets concreets voor, geen eten op gouden bordjes of zo.’’  
Een paar dagen na ons gesprek bel ik haar op. We hebben het helemaal niet 
over Moeder Maria gehad. Heeft ze als rechtgeaarde katholiek nog iets met 
haar?  “Nou en of,’’ reageert ze. “Ik ben een keer op bedevaart in Lourdes 
geweest. Heeft grote indruk op me gemaakt. Vooral de processie ’s avonds, al 
die mensen met lichtjes die het Ave Maria in alle talen zingen. Heel 
indrukwekkend.  
Hennie heeft er niks mee, maar ik wel. Ik ben ook wel in Kevelaer geweest. En ik 
steek nog wel ’s een kaarsje bij haar aan. Maar het is niet zo dat ik met m’n ziel 
en zaligheid aan Maria hang. Daar ben ik geloof ik te nuchter voor.’’ 

Homme Krol 

 
 

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde  
Ook maandagmiddag open 
We gaan al richting de feestmaand.  
Tijd om na te denken over cadeautjes en 
versiering voor huis en tuin. Vanaf maandag 9 
november kunt u ook op de maandagmiddag vanaf half 2 bij ons terecht. 
Novemberaanbieding: beelden 
In november zetten we de schijnwerper op onze beelden en bieden deze aan 
met 20% korting. We hebben een grote sortering, dus er is vast iets naar uw zin 
bij. 
Kassakoopje 
Op de toonbank vindt u deze maand broodbeleg met korting: hagelslag melk en 
puur, hazelnootpasta en chocoladepasta extra puur. 
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. 
Vanaf 9 november ook op maandagmiddag van 13.30 - 17.00 uur.  
Tel. 0575-518662. 

Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. 

 

Schitteravond voor vrouwen  
Op vrijdag 30 oktober D.V. staat er weer een Schitteravond voor vrouwen 
gepland. Deze wordt gehouden in de benedenzaal van de Evangelische 
Gemeente Zutphen die zit in Zutphen naast de Wibra ingang aan de Gerard 
Doustraat 80A. Start  om 20.00 uur, deuren open om 19.30 uur voor koffie/thee 
met iets lekkers. De avond is gratis, reserveren is niet nodig.Het thema van de 
avond zal zijn: Leven bij de Bron. Ina Hansum komt spreken.  
Zij heeft jaren met haar gezin in Libanon gewoond en werkt dit thema prachtig 
uit.  

DIVERSE BERICHTEN 
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Ze ondersteunt haar verhaal met een mooie PowerPoint over verschillende 
types vrouwen in Libanon die bij een bron in de bergen wonen en trekt een 
mooie lijn naar ons. Neem gerust je vriendin of buurvrouw mee!   
Wil je mee helpen op de avond zelf? Meld je dan aan bij één van het team of bij 
Corrie Zwaan, contactpersoon voor Eefde, tel. nr. 06-13731840 
Schitteravond Team:  
Melanie Garritsen, Jolanda Navis, Katrientje van Dienst,   
Lucy Grifhorst, Ellen Kuyper 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede doelen kerstmarkt 
Op 11 en 12 december wordt de 
Gudulakerk in Lochem omgetoverd in 
een GOEDE DOELEN KERSTMARKT. 
Tijdens deze GOEDE DOELEN 
KERSTMARKT informeren vrijwilligers u 
graag over het goede doel dat zij 

vertegenwoordigen. Daarvoor verkopen zij de meest uiteenlopende dingen als 
prachtige artikelen uit landen van hun goede doel, maar ook andere leuke, 
nuttige, originele en smakelijke waren.  
Bezoekers kunnen ondertussen, onder het genot van een kop koffie met iets 
lekkers, genieten van uiteenlopende muzikale optredens van verschillende (ook 
Lochemse) artiesten.  
Voor de kinderen is er een speurtocht in de kerk. 
U bent van harte welkom bij deze unieke kerstmarkt in de Gudulakerk op de 
Markt in Lochem. De toegang is gratis! 
Vrijdag 11 december  16.00 – 21.00 uur 
Zaterdag 12 december    11.00 – 17.00 uur  
 
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot mevr. I. Hekkelman: 
vin4u@gmail.com  
of mevr. T. Beltman: trees.beltman@gmail.com  tel.nr. 0573 – 251645.  

ACTIVITEITEN 
 

 

 

mailto:trees.beltman@gmail.com
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Koffieconcert 
Het maandelijkse koffieconcert wordt deze maand op 1 november gegeven 
door de Chr. Harmonie Gorssel/Eefde o.l.v. Jacob Jansen. 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De blazers brengen met hulp van vertellers 3 muzikale verhalen: Een groot 
verhaal uit het oude testament voorzien van majestueuze en meeslepende 
klanken. Verder een middeleeuwse legende waarin een spookkasteel tot leven 
wordt gebracht en de luisteraars meeneemt in een laat-romantische 
kinderdroom met vaart en humor. Bovendien zal er een muzikale vertelling 
klinken waarbij de concertgangers hun fantasie de vrije loop kunnen laten. De 
muzikanten vertellen de verhalen in 5 composities waaronder “When Israel was 
in Egypt’s land”, “Of castles and legends” van Thomas Doss en “La Storia” van 
Jacob de Haan. De tekst wordt verzorgd door de vertellers Carlijn de Vries, 
Wilma Makkink en Sjaak Meijer. De koffie staat klaar om kwart over elf, waarna 
het gratis concert om half twaalf begint. Een gift bij de uitgang van de kerk wordt 
in dank aanvaard.      
                                                                                                                                                      
Dan kijken we ook nog even terug, en dat is ruimschoots de moeite waard: 

       Op 11 oktober werd het seizoen traditiegetrouw geopend door het Mannenkoor,  
dat er opnieuw in slaagde voor een zeer goed bezette kerk een hoog niveau aan 
de dag te leggen. Alle aanleiding dus om vast te houden aan de gewoonte om 
de reeks jaarlijks met hen te beginnen. Vooruitkijkend ligt er op 13 december 
een concert in het verschiet dat zonder overdrijving uniek kan worden genoemd: 
Een deel van het programma wordt dan gevuld met een groep midwinterhoorn-
blazers rondom Bert Ruesink. Oud veearts Henk Pelgrim zal dit typisch 
Saksische concert van passend commentaar voorzien. Alle reden om dit concert 
in uw agenda te zetten!.  

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
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Uit de landelijke kerk Bron: Kerkinformatie 
Uit de landelijke kerk 
KERK 2025: Uitslag enquête  
In Kerkvenster van maart jl. schreef ds. Arie 
Broekhuis een artikel over een enquête die de 
Protestantse Kerk in Nederland ging houden. Haar 
twee miljoen leden (waaronder ook u) werden 
uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst 
op www.protestantsekerk.nl mee te praten over de 
toekomst van ’hun’ kerk. Bijna acht duizend 
gemeenteleden hebben dat gedaan en commentaar 
op het resultaat is nu gebundeld in een handzaam boekje van twintig bladzijden, 
getiteld KERK 2025, enquête lente 2015.  
Per onderwerp komen op twee tegenover elkaar staande bladzijden 
verschillende meningen naar voren over acht onderwerpen: Overbodige 
kerkgebouwen?, De kerk in de media, Vrijwilligers in de kerk, Diaconaat, 
Veranderingen in de eredienst, De kern van kerk-zijn, Alternatieve vormen van 
verbondenheid en Organisatiestructuur. Het is een boeiend en goed leesbaar 
document dat vele handvatten aanreikt over hoe de kerk in de toekomst er uit 
zou moeten/kunnen zien. De kerkenraad gaat het in elk geval bespreken en als 
u interesse hebt kunt u met mij contact opnemen voor een gratis exemplaar. 

Maps Adriaanse, me. adriaanse@pknmail.nl, tel. 542808 
 

Oproep aan klimaattop in Parijs     
“De urgentie van het probleem van een mondiale 
klimaatverandering is groter dan ooit. Wanneer de schepping, het 
leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, zeker 
wanneer het om de meest kwetsbaren gaat, is het aan de kerk om 
op te staan en te spreken in het publieke debat. De kerken 
verenigd in de Raad van Kerken roepen de Nederlandse overheid 
op om zich maximaal in te spannen om in internationaal verband 
tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen.” 
Dat heeft de Raad van Kerken in Nederland uitgesproken in een 
verklaring met het oog op de 21e internationale klimaatconferentie 
op 30 november.  
 

De Bijbel: geweldig of gewelddadig? 

Het platform Appèl Kerk en Israël houdt op 16 november een studiedag over 
geweld in de Bijbel, in Vormingscentrum Beukbergen te Huis ter Heide. Als 
hoofdsprekers zijn uitgenodigd dr. Macus van Loopik en dr. Sam Janse.  Er 
vloeit veel bloed in de Bijbel, vaak in Gods naam. Er zijn en er worden nog 
godsdienstoorlogen gevoerd. Als religie het uitgangspunt is voor moraliteit (iets 
is goed omdat God het wil) kan dat tot gruwelijke praktijken leiden. Maar als 
moraliteit het uitgangspunt is voor religie (goed is wat intrinsiek goed is) vereist 
dat het lezen en herinterpreteren van teksten in het licht van morele 
veronderstellingen. Rondom oorlogvoering is dan de vraag: wat rechtvaardigt 
een oorlog en aan welke morele wetten is men gebonden tegenover de vijand? 
Actuele vragen in een gewelddadige wereld.  
Informatie en aanmelden: www.appelkerkenisrael.nl of 073-657 9141.  

 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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In de voetsporen van Paulus, op gemeentereis door Griekenland  
(5 - 15 april 2016 ) 
Een initiatief dat in Warnsveld is ontstaan tijdens een bijbelstudiekring over de 
Filippenzenbrief. Een 11-daagse reis door Griekenland in de voetsporen van Paulus, 
de apostel der heidenen. De reis volgt één van zijn tochten. Meer reisinformatie op 
de website www.pknwarnsveld.nl 
De prijs zal ongeveer € 1500,- bedragen, dat hangt af van het aantal deelnemers 
(min.15, max. 40) en van de financiële situatie van Griekenland op dat moment. 
Drietour, de reisorganisatie, is aangesloten bij de ANVR en SGR.  
Inmiddels hebben zich, naast gemeenteleden uit Warnsveld/Leesten, ook mensen 
uit Zutphen opgegeven. Vanuit Eefde is er ook belangstelling. Er is al een eerste 

informatieavond geweest, bij voldoende belangstelling wordt deze herhaald op 18, 

19 of 23 november. Als u mij mailt of belt, kan ik met uw voorkeur rekening houden.  
Leiding: ds. Liesbeth Burger uit Warnsveld, die de reis pas gemaakt heeft, met een 
Grieks-Nederlandse gids. Meer informatie of aanmelden bij haar: tel. 0575-524468, 
kerk.burgeres@tele2.nl 

 

Agenda  

 
 Dinsdag 3 november: Leeskring over het boek Wat doe ik hier in 

Godnaam?  Carel ter Linden, we lezen de hoofdstukken VII,VIII, en 
IX, pag. 106-158; bij P. Santema, Angerenhof 7 

 Woensdag 4 november: 10.30 uur, viering Maaltijd van de Heer, 
Spijk, bij mevrouw A. Heslinga 

 Woensdag 4 november: 14.00 uur, Huiskamerbijeenkomst, zie 
artikel Taakgroep Pastoraat  

 Woensdag 11 november: 19.30 uur Kerkenraad  

 Dinsdag 17 november: 20.00 uur Beraad van Kerken in Eefde  

 Donderdag 19 november: 14.00 uur Taakgroep pastoraat 

 Zaterdag 21 november: 19.00 -19.45 uur Inloop: ‘Om wie je lief is te 
gedenken’  Kerkzaal 

 Woensdag 25 november: 14.00 uur Huiskamerbijeenkomst,  
zie artikel Taakgroep Pastoraat  

 Woensdag 25 november: 19.30 Classis Achterhoek-Oost te 
Lichtenvoorde,  info ds. Arie Broekhuis 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
  

Colofon 

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag  12 november 2015 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 november 2015 om 20.00 uur redactievergadering  
bij Hennie v.d. Burg 

mailto:kerk.burgeres@tele2.nl
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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