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KERKVENSTER, OKTOBER 2016 
 

Krijgsmachtpredikant biedt vrij-
plaats. 
‘Vrede brengen is de opdracht’ 
Marine predikant Thijs Oosterhuis is vorig 
jaar in een dienst in de Ontmoetingskerk 
voorgegaan. Daar heeft hij zoveel interes-
sante dingen verteld over het werk van le-
gerpredikanten dat we daar graag een ver-
volg aan geven. Daarom heeft ds. Broek-
huis in overleg met de Taakgroep Pasto-
raat hem uitgenodigd voor een tweede be-
zoek, op donderdagmiddag 27 oktober 
a.s.  
Ter voorbereiding onderstaande samen-
vatting van een interview naar aanleiding 
van een bezoek dat synodevoorzitter ds. 
Karin van den Broeke in juni heeft ge-
bracht aan Nederlandse militairen in Af-
ghanistan. 
 
Ds. Karin van den Broeke bezocht de in-
ternationale militaire basis Mazar -i-Sharif 
in het relatief veilige noorden van Afgha-
nistan. Haar collega ds. Jan-Derk de Bruin 
is daar krijgsmachtpastor voor ongeveer 
honderd Nederlandse militairen die op een 
‘vergeten missie’ zijn.  
 
Wat betekent de geestelijk verzorging voor 
deze militairen? 
“Bij kerk zijn zien we vaak alleen de plaat-
selijke gemeenten voor ons, maar we zijn 
nog op zoveel andere plaatsen kerk”, al-
dus ds. van den Broeke. “Ik was blij met 
de kans om deze groep militairen zelf te 
kunnen vertellen dat we met hen meele-
ven. Het was bijzonder om twee dagen 
met hen op te trekken en te horen wat 
geestelijke verzorging voor hen betekent. 
Heel concreet zag ik hoe krijgsmacht pre-
dikanten ‘terug naar de basis’ gaan. Zij 
weten in een niet-kerkelijke omgeving bij 
mensen met vragen over zingeving en 
over leven en dood de kracht van kerk en 

geloof te benutten. Dat vond ik inspire-
rend.” 
Zitten ze in een beroepsleger wel op een 
dominee te wachten? 
“Ja, ik merkte hoe vanzelfsprekend ‘de do-
minee’ deel uitmaakt van deze gemeen-
schap. Iedereen kent hem, militairen noe-
men hem niet zozeer bij zijn naam of mili-
taire rang, maar ‘dominee’.  
De krijgsmachtpastor neemt in het leger 
een onafhankelijke plaats in. Gesprekken 
met de dominee zijn strikt vertrouwelijk, de 
dominee biedt een echte vrijplaats. Van 
hoog tot laag gaven militairen aan dat zij 
blij zijn dat er een geestelijk verzorger is 
die aandacht heeft voor de ziel van de 
mensen.  
We maakten ook een kerkdienst mee op 
de basis. Ds. Jan-Derk de Bruijn noemt 
die vieringen ‘mijmermomenten’. Daarmee 
geeft hij aan dat de bijeenkomsten open 
staan voor allen. Hij gebruikt muziek van 
Queen, Stef Bos, Pink Floyd. De Paas-
kaars brandt. Er wordt gebeden, gelezen. 
In een verstilde omgeving is er ruimte voor 
de ontmoeting met God, ruimte om toe te 
komen aan dimensies als hoop, vertrou-
wen, verdriet, troost, verlangen. Heel kost-
baar.” 
 
Wat kunnen gemeenten in Nederland be-
tekenen? 
Als lokale gemeente kun je extra omzien 
naar het thuisfront van uitgezonden militai-
ren. Heb aandacht voor kinderen die hun 
vader voor langere tijd moeten missen. 
Voor ouders die hun dochter of zoon za-
gen vertrekken naar een plaats waarvan je 
weet dat er doden kunnen vallen. Voor 
echtgenoten die een tijdlang uit elkaar zijn. 
Een beetje meeleven doet goed.  
Bron: Kerkinformatie juli-augustus 2016 
 

Maps Adriaanse 
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datum en tijd 
2 oktober 2016 
10.00 uur 

9 oktober 2016 
10.00 uur 

16 oktober 2016 
10.00 uur 

voorganger ds. A. Broekhuis ds. H. Nekeman, Olst ds. A. Broekhuis 

bijzonderheden Israëlzondag Werelddiaconaat 
dienst van Schrift en 
Tafel  
koffieconcert 

kleur Groen Groen Groen 

diaconale  
collecte 

St. Hulp Letland Kledingactie te Wierik 
Kerk in Actie Wereld-
diaconaat Nepal 

2e collecte Kerk en Israël  Kerkelijk Quotum  Kerkelijk Quotum 

auto  
ophaaldienst 

J. Brummelman  
tel. 540224    

A. Kloosterboer  
tel. 540204    

H van ’t Veld 
tel. 540394    

 
 

datum en tijd 
23 oktober 2016 
10.00 uur 

30 oktober 2016 
10.00 uur 

 

voorganger ds. F. Rooze, Leiden ds. A. Broekhuis  

bijzonderheden  
gedachtenis  
overledenen 

 

kleur Groen Groen  

diaconale  
collecte 

Dorcas  Plaatselijke Diaconie  

2e collecte Plaatselijk Kerkenwerk  Kerk in Actie   

auto  
ophaaldienst 

W. Volkers 
tel. 512610  

E. van Zeijts  
tel. 511516 

 

     
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 kerk-
dienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster? 

 

 
 
 

 
Dienst in Het Spijk  
Maandag 3 oktober ds. A. Broekhuis 
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we geza-
menlijk koffie. 
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,  
waarbij iedereen welkom is. 
 
Diensten in De Borkel 
zaterdag 8 oktober mevrouw R. Rijk 
zaterdag 22 oktober ds. G. v.d. Brug 
 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN        OKTOBER  2016 

 

DIENSTEN IN DE OMGEVING 
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Middagpauzediensten 
Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst in de 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen. 
donderdag  06 oktober 2016 dhr. R. de Boer  
donderdag 13 oktober 2016 ds. I. Builtjes-Faber 
donderdag 20 oktober 2016 pastor mevrouw G. Pols 
donderdag 27 oktober 2016 ds. J. Bruin 
 
Radio Kerkplein  
Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz). 
Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Ro-
tondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier. 
De programma’s zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl  
 
Zondag 02 oktober 2016 
Gesprek van de zondag: met Hans Derksen van Verbindkracht (Deel 1).  
Verbindkracht is een platform van lokale partners die hun krachten bundelen tegen armoede 
en sociale uitsluiting. 
De kerkdienst komt van de Baptisten Gemeente, Ds. Saskia Tichelaar uit Arnhem. 
Zondag 09 oktober 2016 
Gesprek: met dr. Jan Bruin, em. predikant van de PKN, over zijn rijke ervaringen als ge-
meentepredikant en als scriba van de PKV in Noord Holland. 
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Eefde, ds. H. Nekeman uit Apeldoorn. 
Zondag 16 oktober 2016 
Gesprek van de zondag: met de nieuwe pastoraal medewerkster bij de Parochie 12 HH 
Apostelen, mevrouw Laura van de Kam. 
De kerkdienst komt van de R.K. Parochie Steenderen. 
Zondag 23 oktober 2016 
Gesprek van de zondag: met Hans Derksen van Verbindkracht (deel 2). Verbindkracht is een 
platform van lokale partners die hun krachten bundelen tegen armoede en sociale uitsluiting. 
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten, ds. Els Diepeveen. 
Zondag 30 oktober 2016 
Gesprek van de zondag: met Ceciel Funnekotter van het Odensehuis te Zutphen, een ont-
moetingsplaats voor mensen met geheugenverlies of beginnende dementie én hun naasten. 
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Zutphen (Walburgiskerk).  
Gedachtenisdienst ds. Irma Pijpers en ds. Ronald Heins. 

 

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

oktober 
za. 01  Lucas 16:19-31 Kloof 
zo. 02  Lucas 17:1-10 Vergeven en geloven 
ma.03  Genesis 31:1-16  
             Voorbereidingen voor de reis 
di.  04  Genesis 31:17-35 Verwijten over en weer 
wo.05  Genesis 31:36-32:1 Betekenisvolle stenen 
do. 06  Genesis 32:2-22 Zeg het met dieren. 
vr.  07  Genesis 32:23-33 Nachtelijk gevecht 
za. 08  Genesis 33:1-17 Onderdanig, maar beslist 
zo. 09  Lucas 17:11-19 Echt genezen 
ma.10  Lucas 17:20-37  
            De komst van de Mensenzoon 
di.  11  Genesis 33:18-34:18 Seksueel misbruik 
wo.12  Genesis 34:19-31 Religieus misbruik 
do. 13  Genesis 35:1-29 Terug in Betel 
vr.  14  Genesis 36:1-8(43) Ook Ezau telt mee 
za. 15  Psalm 121 De Heer is altijd bij je 
zo. 16  Lucas 18:1-8 De aanhouder wint 
 

ma.17  Genesis 37:1-17 Dat had je gedroomd! 
di.  18  Genesis 37:18-36 Jacob mislead 
wo.19  Genesis 38:1-19 Familiedrama 
do. 20  Genesis 38:20-30 Schijnheiligheid 
vr.  21  Genesis 39:1-23 Vals 
za. 22  Genesis 40:1-23 Droom en nachtmerrie 
zo. 23  Lucas 18:9-17 Openstaan als een kind 
ma.24  Lucas 18:18-30 Volledige overgave 
di.  25  Psalm 105:1-15  
               Wat God belooft, doet hij ook 
wo.26  Psalm 105:16-27  
               Zingen over je geschiedenis 
do. 27  Psalm 105:28-45 Plaaglied 
vr.  28  Lucas 18:31-43 Blindheid 
za. 29  Lucas 19:1-10 Uitzicht voor Zacheüs 
zo. 30     Genesis 41:1-16 Droomkoning 
ma.31     Genesis 41:17-36 Vette en magere jaren 

 
Vraag:  Zondag 19 september preekte ds. van Doorn bij ons in de kerk. 
Hij begon de dienst met de vraag: wij als predikanten gebruiken doorgaans het leesrooster 
door het jaar heen voor de schriftlezingen en voorbereidingen voor de dienst. 
Wie van de gemeenteleden heeft zich voorbereid op de dienst door alvast de aangegeven 
schriftlezing van het leesrooster voor deze zondag te lezen? 
Er stak maar 1 persoon de vinger op. 
Zo rees bij ons als redactie van Kerkvenster de vraag:   
                            wie van onze gemeenteleden gebruikt het leesrooster? 
Wij zijn zeer benieuwd en willen u vragen om te reageren. 
Stelt u het op prijs dat het leesrooster vermeld is of denkt u van ik haal de informatie via  
een andere weg? 
SVP reageren op www.kerkvenstereefde@gmail.com  of bij één van de redactieleden, zie 
binnenkant Kerkvenster. 
 

 

 
 

 
Gemeente was bijeen 
Deel je leven-startweekeinde 2016 
We kunnen terugzien op een mooi startweek einde.   
En dat in dubbele zin: met stralend weer was er zaterdag 
een Emmaüs wandeling en maaltijd.  
Op de zondag een feestelijke dienst met de muzikanten 
die ons met de steirische harmonica lieten kennismaken 
en er werden mooie woorden gesproken vanaf de levens-
bank.  
Dank aan allen die zo hun steentje hebben bijgedragen 
bij de plezierige voorbereiding en uitvoering van alle  
activiteiten.  

ds. Arie Broekhuis 
 
  

DE GEMEENTE BIJEEN 

http://www.kerkvenstereefde@gmail.com
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Bij de diensten 
Zondag 2 oktober is het Israëlzondag. Dit is dus geen zondag waarop een feestje gevierd 
wordt voor de politiek van de staat Israël. Dat schijnt een onuitroeibaar misverstand te zijn. 
Wèl gaat het om het besef dat wij als gemeente onvolledig zijn zonder Israël. We belijden 
Christus en uit zijn mond klonk ‘het heil is uit de Joden’. We kunnen dan ook alleen volwaar-
dig christelijke gemeente zijn als die band met het joodse denken en handelen serieus geno-
men wordt. 
Zondag 9 oktober ben ik afwezig vanwege deelname aan het bezoek van gemeenteleden 
vanuit Eefde aan de partnergemeente in Dessau, de St. Georggemeinde. 
Zondag 16 oktober is er een dienst van Schrift en Tafel. Daarin zal ook plaats zijn voor wat 
ons Dienstboek, zeg maar het liturgisch boek van onze kerk met daarin o.a. gebeden en vor-
men van vieringen van de Eucharistie/Avondmaal, benoemt als verbintenis van ambtsdra-
gers. 
Twee Kerkenraadsleden, Ymte Groeneveld, ouderlingvoorzitter, en Ko van Raamsdonk, ou-
derling, hebben aangegeven dat zij nog een termijn als ambtsdrager beschikbaar willen zijn. 
Hun bereidheid werd van harte ondersteund door de Kerkenraad en hun beschikbaarheid 
wordt in de dienst liturgisch vormgegeven en gevierd middels de verbintenis. 
Als regel geldt een termijn van vier jaar voor ambtsdragers, maar uiteraard kunnen er zowel 
bij een eerste als tweede termijn goede redenen zijn van deze termijn af te wijken en eerder 
terug te treden. 
Maar nu gaan we eerst vieren dat twee van ons de voortgang van het gemeentewerk vanuit 
de Kerkenraad willen blijven dienen. 
Na de dienst is er gelegenheid de hand te schudden van en met Ymte Groeneveld en Ko van 
Raamsdonk en is er een samenzijn met koffiedrinken. 
Zondag 30 oktober, ditmaal voor het eerst in de nabijheid van Allerzielen 2 november is er de 
gedachtenis van de overleden gemeenteleden. 
Met deze datum in de buurt van Allerzielen sluiten we ons bij een brede oecumenische tradi-
tie (o.a. de Anglicaanse kerk houdt ook deze gedenkdag aan) om onze overleden gemeente-
leden bij name te noemen en te gedenken. 
De namen van overleden gemeenteleden worden genoemd. Mocht u een naam genoemd 
willen hebben van één 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. 
De Cantorij werkt mee aan deze dienst.  
 ds. Arie Broekhuis 
 
Koffie/thee drinken na de dienst van zondag  
Zondag 9 oktober:  

Jan Bosma, Paul Zoerink en Agnes van den Berg  
 
Zondag 16 oktober:  

Toos van ’t Veld, Diny Wagenvoort en Truus Brummelman 
 
zondag 23 oktober:  

Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff 
 
Bovengenoemde personen worden om 9.15 uur in de kerk verwacht om e.e.a. voor te  
bereiden. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 

Greet Tollenaar, tel. 540861 
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Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen 

 mevrouw Van Wijhe-Trekop, die op de Lunette verbleef, is met haar man verhuisd naar 
Olypoort, Coehoornsingel, Zutphen 

 mevrouw T. Zuidam-van Hulsbergen, verblijft op de Lunette (afd. Hoornwerk) 
 
Thuis 
Weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis: 

 de heer C. Rouwenhorst, De Blaak 

 de heer B. Veldkamp, Geweldigershoek, Zutphen 
Weer thuis na verblijf op de Lunette: 

 mevrouw D. Lubberding-Ruijsch, Zutphenseweg 
 
Bedankt 
Hierbij wil ik graag mijn dank uitspreken voor de bezoeken thuis en in het ziekenhuis. Ook 
voor de mooie grote bos bloemen die ik thuis mocht ontvangen. Heel fijn dat mensen zo met 
je meeleven.  

Anny Nijenhuis-Wiltink 
 

Overleden 
De Kerkenraad ontving bericht van overlijden van Jet van Laat-Boter; zij is 
overleden op  
7 september in de leeftijd van 76 jaar. 
Zij woonde enige jaren in Zutphen in huize Elisabeth en verbleef in de laatste 
fase van haar leven op de Spijkhoeve. 
De afscheidsdienst en begrafenis vonden plaats op maandag 12 september te 
Diepenheim. 
 

Ons meeleven gaat uit naar Yolan en Peter. 
Correspondentieadres: 
Familie Van Laar, Eendrachtstraat 3, 7211 AM Eefde  
abcvanlaar@kpnmail.nl 

ds. Arie Broekhuis 
 
Komen en gaan – mutaties t/m 20 september 2016 
Verhuisd: 

 Startdijk 6 7211 MC: de heer en mevrouw G. Menkveld – van Laarhoven, naar Lochem. 

 Korenbloemweg 36 7211 DP: de heer en mevrouw L. van Wijhe – Trekop, naar Coe-
hoornsingel 5 7201 AA Zutphen. 

Verhuisd binnen de gemeente: 
Schoolstraat 48 7211 BC: de heer J.M. Tuitert, naar Kerklaan 3 7211 BJ. 
Overleden: 

 Op 7 september 2016: mevrouw  H.L. van Laar – Boter, Zutphenseweg 202 7211 EK. 

 Op 11 september 2016: de heer J.W. Nijendijk, Zutphenseweg 312 7211 EZ. 
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 
 
  

MEELEVEN 
 

mailto:g.kale@versatel.nl
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Beste lezers van Kerkvenster 
Eigenlijk is dit een verzoek om hulp. Het komt helaas voor dat een verandering in het leden-
bestand niet bij mij door komt. In veel gevallen krijg ik de mededelingen van verhuizing of 
overlijden via de Sila, de landelijke organisatie die het ledenbestand van de kerk bewaakt. 
(geboortes vallen hier niet onder). Het kan ook gebeuren dat een gemeentelid in het verle-
den heeft aangegeven dat de Sila die berichten niet mag doorgeven. In dat geval is het de 
bedoeling dat de betrokkene dit zelf doorgeeft aan de kerkelijke administratie. Vaak is men 
vergeten dat zo’n blokkade in het verleden is ingesteld. Daardoor kan het gebeuren dat ie-
mand post van de kerk krijgt, geadresseerd aan de heer en mevrouw terwijl de partner al ge-
ruime tijd geleden is overleden. Of, nog erger, er komt een verjaardagskaart met hartelijke 
gelukwens voor de overleden persoon in de brievenbus. Gelukkig zijn er vaak bezoekers of 
bezorgers die zo’n bericht tijdig onderscheppen, maar niet altijd. Daarom heb ik aan alle le-
zers van Kerkvenster de volgende vraag: 
Weet u van een verhuizing of van een overlijden in uw buurt van iemand die lid is van de 
kerk en vindt u de mededeling daarover niet in Kerkvenster terug (soms zit er een maand 
tussen), wilt u mij daarover dan bellen, mailen of schrijven? Zo houden we het ledenbestand 
in orde en voorkomen we met elkaar pijnlijke vergissingen. Trouwens, voor alle andere vra-
gen over de kerkelijke administratie kunt u ook bij mij terecht. Bij voorbaat dank. 
Gert Kale (ledenadministratie) 
Kapperallee 73 7211 CC Eefde, 0575 511819, g.kale@versatel.nl 
 
 
 
 
 
Gedachtenisdienst 
In de Kerkenraadsvergadering van 30 november 2015 is de gedachtenisdienst van vorig jaar 
geëvalueerd. Daar is toen ook besloten om de herdenking van de overleden gemeenteleden 
samen te laten vallen met de vieringen wereldwijd. In de vorige eeuw waren er dogmatische 
argumenten om deze viering niet meer te laten samenvallen met ‘Allerzielen’ van de Rooms-
Katholieke kerk. 
* Die argumenten vinden we nu niet meer zo relevant. Het is mooi, ook vanuit oecumenisch 
perspectief, om deze bijzondere herdenking samen met alle medechristenen te vieren.  
Deze verandering van datum is toen niet goed met de gemeente gecommuniceerd.  
Dat is jammer, vooral als er voorbereidingen zijn getroffen voor de viering op de laatste  
zondag van het kerkelijk jaar. 

Ymte Groeneveld, voorzitter kerkenraad 
 
* wie het naadje van de kous wil weten wat de landelijke kerk daarover te zeggen heeft, zie 
verderop in Kerkvenster: Uit de landelijke kerk (red.) 
 
Uit de Kleine Kerkenraad van 29 augustus 
Het belangrijkste punt na de vakantie was een gesprek met de dames Hennie van der Burg 
en Jannie Zoerink over Kerkvenster. Het was al lang geleden dat de redactie samen met de 
Kerkenraad had geëvalueerd. In het algemeen was de vergadering zeer te spreken over ons 
kerkblad. Natuurlijk zijn er altijd ‘verbeterpunten’, zoals dat tegenwoordig heet. Het zou fijn 
zijn als er meer kopij en meer foto’s zouden binnenkomen van de colleges en de taakgroe-
pen. Ook een columnist die - kritisch en geestig - het kerkelijk gebeuren onder de loep neemt 
wordt gezien als een grote aanwinst. Dat hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn, het mag 
ook een tweetal of een trio zijn dat beurtelings bijdraagt. En persoonlijke bijdragen van kerk-
leden kunnen ook een verrijking zijn. 
Laura van der Burg verzorgt al sinds we het nieuwe kerkblad hebben ( in sept. 2012?, wie 
het weet mag het zeggen) de voorkant, wat een enorme meerwaarde betekent. Maar wie 
vervangt haar zo nodig? Dat moet geregeld worden. Jannie Zoerink doet de opmaak van de 
inhoud, dat kan Hennie overnemen in een noodgeval, maar zij is als hoofdredactrice elke 
maand druk met het verzamelen van alle kopij. Ook hier zou versterking welkom zijn.  

KERKENRAAD 
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Er was een verzoek om een gesprek  binnengekomen van een organisatie die redacties van 
kerkbladen ondersteunt en zo nodig het hele kerkblad produceert. De vergadering en de re-
dactie vonden dat alsnog niet nodig. Bovendien willen we de eigen productie niet uit handen 
geven, zolang er zoveel mensen met veel plezier willen meewerken in de nietploegen, het 
koffieschenken en het bezorgen. Wel wil de vergadering inzicht krijgen in de kosten van de 
eigen productie, anders kunnen we eventuele alternatieven in de toekomst niet goed beoor-
delen.  
De redactie gaat aan de slag met de gedane suggesties en na een jaar wordt er opnieuw ge-
evalueerd. 
De vakantietijd is voor een aantal mensen geen ‘lege tijd’ geweest, maar goed benut om 
voorbereidingen te doen voor het komende seizoen. We noemen activiteiten door de ver-
schillende taakgroepen ( die daarover zelf maar moeten rapporteren!), maar ook de predi-
kant met een voorzet van een rooster voor de kerkdiensten in 2017. En een overzicht van 
het regionale aanbod van Ontmoeting en Inspiratie-activiteiten, het zogenaamde ‘gele vel’, 
dat in dit Kerkvenster is ingesloten. De laatste hand is gelegd aan een nieuwe versie van de 
Plaatselijke Regeling ( we komen hierop later terug).  
De Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen hebben de eerste versie van het collecte-
rooster voor 2017 gemaakt en de kascommissie heeft de jaarrekening over 2015 van de Dia-
conie bekeken. De meeste van deze punten komen op de agenda van de grote Kerken-
raadsvergadering in september en dan hoort u er meer over. 

Maps Adriaanse   
 
Uit de Grote Kerkenraad van 13 september 
De Kerkenraadsvergadering stond in het teken van drie hoofdzaken. 
Ten eerste werd het financiële jaarverslag van de Diaconie over 2015 besproken. Dit verslag 
was al in januari door penningmeester Jan Bosma ingediend, maar door verschillende rede-
nen kon het nu pas behandeld worden. De kascommissie (de heren van Helden en  
Tollenaar) had het verslag gecontroleerd en de Kerkenraad geadviseerd om de penning-
meester decharge te verlenen.  
Uit het jaarverslag blijkt dat de Diaconie een klein beetje ingeteerd heeft, maar dat de tegoe-
den nog substantieel zijn. In dit kader heeft de Kerkenraad de Diaconie in overweging gege-
ven om sommige doelen extra te ondersteunen, of zelfs voorkeurs- of speciale-doelen te 
adopteren. De Diaconie zal dit intern bespreken en in een volgende vergadering hierop  
terugkomen. Met deze kanttekening is de heer Bosma hartelijk bedankt en is hem decharge 
verleend. Er zal een overzicht van het jaarverslag op de website opgenomen worden (voor 
de ANBI). 
Het tweede grote onderwerp was de Plaatselijke Regeling, het ‘Huishoudelijk Reglement’ 
van onze gemeente. Maps Adriaanse heeft na uren/dagen/maanden zwoegen alle van toe-
passing zijnde ordinanties, afspraken binnen onze gemeente, opmerkingen van de voorgan-
ger, de colleges en de taakgroepen in een nieuwe Plaatselijke Regeling gegoten die in de 
vergadering is goedgekeurd. De regeling zal nu afgerond worden. Daarna zullen een paar 
exemplaren ter inzage gelegd worden en op aanvraag in digitale vorm verstuurd worden. 
Tenslotte zal de Plaatselijke Regeling op de Gemeenteavond van 22 november nog toege-
licht worden. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling op 1 januari 2017 ingaat. 
Ten derde werd de blik op volgend jaar gericht. De Colleges van Kerkrentmeesters en Diake-
nen presenteerden het collecterooster voor 2017 en onze voorganger besprak het voorge-
stelde eredienst-rooster. Opvallend in het nieuwe rooster is (onder andere) de afwijkende be-
gintijd van de zondagsdienst op 1 januari (11.00 uur). De traditionele Nieuwjaars begroeting 
staat gepland voor 8 januari. In dit kader zal het koffieconcert mogelijk verplaatst worden 
naar 15 januari.  
Tenslotte was er nog de mededeling dat alle voorbereidingen voor de Dessaureis en de  
gemeenteavond van 22 november op schema liggen en (lest best) dat de heren Van Raams-
donk en Groeneveld bereid zijn om hun respectievelijke activiteiten voort te zetten en  
beschikbaar te zijn voor een tweede ambtsperiode. Dit laatste werd met een gepast applaus 
unaniem door de vergadering geaccepteerd. 

Rik Rook 
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Diaconie 
Collecteopbrengsten 
21 augustus ·  €    60,00  Onderwijs Lekenpredikanten (storting in 2 keer) 
21 augustus    €    87,45  Onderwijs Lekenpredikanten totaal  € 147,45  
28 augustus    €   123,12   Eardrop  
04 september   €   119,23   Ned. Stichting Gehandicapte Kind NSGK  
11 september    €   192,70   Edukans  
                                                                 Als extra nog ontvangen een gift van 150,00 euro  
                                      bij de collecte van Edukans  
18 september    €   133,56   Amnesty International 
 
 
Collectedoelen 
2 oktober   Stichting Hulp Letland 
In de gemeente Lochem zijn diverse fondsen actief op het gebied van sociaal-maatschappe-
lijke dienstverlening. Eén van die fondsen is de Stichting Hulp Letland, die hulp verleent aan 
mensen die dat nodig hebben in Saldus (Letland) en omgeving. Tijdens een reis door de Bal-
tische staten werd de familie Mandersloot uit Gorssel geconfronteerd met de slechte levens-
omstandigheden van een groot deel van de bevolking. De behoefte ontstond hulp te bieden 
aan de allerarmsten (ouderen, werklozen, arme en gebroken gezinnen), in de vorm van on-
dersteuning met de eerste levensbehoeften. Dit gebeurt nog elke maand op 80 tot 100 
adressen met hulp van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Martin Lutherkerk in Sal-
dus. De hulp startte in september 1998 en is nog steeds nodig. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL52 INGB 0004 2930 80 t.n.v. Stichting Hulp Let-
land. 
9 oktober  Kledingactie te Wierik 
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar 
een kledinginzamelingsactie. Dit gebeurt in samenwerking met mevrouw Te Wierik in Lo-
chem. Zij beschikt over verschillende contacten in Polen, Roemenië en Oekraïne. Dit betreft 
ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen. Mevrouw Te Wierik gaat 
zelf naar de adressen toe om te zorgen voor een goede aflevering. Zij werkt ook samen met 
de Stichting ‘Zending over grenzen’ in Almere. Deze stichting heeft partners in Roemenië, 
Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Albanië, dus alle spullen krijgen een goede bestemming. 
Als u tussendoor kleding of huishoudelijke artikelen kwijt wil, dan kan dat rechtstreeks wor-
den afgegeven; ook als er een huis ontruimd moet worden, kan dat geregeld worden( tel. 
0573-254992). 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie PG Eefde 
o.v.v. Kledingactie te Wierik. 
16 oktober  Kerk in Actie: Werelddiaconaat  
Deze collecte is voor wereld diaconale bestemmingen van Kerk in Actie. Een voorbeeld: 
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de 
bevolking moeite om voldoende voedsel te ver-
bouwen. Er is weinig vruchtbare grond rondom 
en ze kennen meestal geen betere landbouw-
methoden. Met steun van de lokale partneror-
ganisatie ICFON wordt de voedselproductie 
verbeterd. De bevolking krijgt landbouwtrainin-
gen, zoals het bewerken van braakliggende 
grond en bestrijden van erosie. Gezinnen kun-
nen een lening krijgen om een geit aan te 
schaffen om mee te fokken.  
Gevolg: betere levensomstandigheden voor iedereen. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
Werelddiaconaat. 

COLLEGES 
 

https://www.kerkinactie.nl/static/image/8703/14/Bewoners krijgen een geit voor melk en vlees waar ze mee kunnen fokken.jpg
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23 oktober Dorcas    
Dorcas is een stichting met als missie: samen Gods liefde uit-
dragen in het geven van uitzicht aan mensen in armoede en 
nood. Nooit eerder moest Dorcas zoveel noodhulp geven als 
nu. Door de vele noodhulp heeft Dorcas momenteel minder 
geld voor langlopende structurele projecten. Voorbeelden 
daarvan zijn: kinderen in Ethiopië die vervuild water uit een 
modderpoel drinken en daar ook nog eens een halve dag voor moeten lopen; Roma (zigeu-
ners) in Albanië die zelfs niet genoeg te eten hebben enz. 
U kunt ook zelf een donatie overmaken op NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas o.v.v. 
structurele hulp.  
30 oktober    Plaatselijke diaconie 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Er wordt in onze kerk-
diensten regelmatig gecollecteerd door de diakenen voor ISBN, IKA en de Voedselbank. Aan 
deze drie organisaties heeft de diaconie zich verbonden voor een bepaald bedrag per jaar. 
Naast deze drie goede doelen in de eigen regio zijn er de collecten voor andere verplichtin-
gen, zoals voor de landelijke en internationale goede doelen die door Kerk in Actie worden 
gesteund. Ook daarvoor worden elk jaar vaste bedragen gevraagd, die de diaconie moet af-
dragen, het zogenaamde diaconale quotum. 
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL 79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie  
Protestantse gemeente Eefde 
Dankdag  2016  
Op 6 november vieren we de dankdagdienst. 
Volgens goede gewoonte worden er na deze 
dienst attenties, in de vorm van een bloeme-
tje of fruitbakje rond gebracht naar mensen 
die ziek, aan huis gebonden zijn of het afge-
lopen jaar een moeilijke periode hebben ge-
had. 
Voor deze activiteit hebben we uw medewer-
king nodig. Na de dienst van 30 oktober kunt 
u een leeg bakje meenemen, dit mag u dan 
gevuld met wat lekkers, fruit etc weer inleve-
ren op zaterdag 5 nov tussen 10.00 en 12.00 
uur. Bent u niet in de gelegenheid om een 
bakje te vullen, dan is een plantje ook wel-
kom.         Foto Toos van ’t Veld, foto 2015 
 
De kinderen van de Bargeweide zorgen voor een mooie tekening of werkstukje waardoor het 
geheel extra feestelijk wordt. Na de dienst van 6  november brengen we dit weg naar de  
hiervoor bestemde adressen. 
Om alles wat vlotter te laten verlopen gaan we op zaterdagmiddag al naar de verzorgings- 
huizen 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. 

Toos van ’t Veld 
 
 

 
  

https://dorcas.nl/
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LAFA naar Armenië 
Op 24 april kwamen wij vertellen over ons project.  
Drie maanden later vertrokken we dan eindelijk naar 
Armenië. 
De reis naar Armenië was geweldig!  
We zijn allemaal terug gekomen met erg veel  
nieuwe ervaringen en herinneringen.  
 

 
Kharberd’s kindertehuis in Yerevan  
We zijn 4 dagen in een kindertehuis geweest om te helpen. Het is een kindertehuis voor kin-
deren van 7 t/m 18 met een verstandelijke beperking.  
Daarnaast zijn 180 van de 220 kinderen ook lichamelijk  
gehandicapt. Het is heftig om te zien hoe slecht het gaat met sommige kinderen. Ondanks 
financiële beperkingen worden de kinderen wel goed verzorgd en krijgen ze veel liefde.  
We hebben meer geholpen bij therapieën, zoals leren lopen, knutselen, koken en paardrijden 
onder begeleiding. 
Onze tweede week in Vanadzor 
In de tweede week zijn we naar Vanadzor gegaan, een plaatsje in het noorden van Armenië. 
Dit gedeelte van Armenië is armer en minder ‘westers’ dan Yerevan. In Vanadzor hebben we 
geholpen bij een bouwactiviteit van de Fuller’s Organisation. Deze organisatie verbetert de 
levenssituatie waarin mensen wonen. Ze worden vanuit kleine zeecontainers in mooie appar-
tementjes geplaatst. Wij maakten deze appartementjes- die al klaar waren- schoon. Ook is 
de betonnen vloer van het trappenhuis blauw geverfd door ons.  
Komkommerkassen in Spitak 
We zijn twee dagen in de groentekassen van Spitak geweest. Wij mochten helpen om een 
boomgaard op te ruimen, waarin grote distels, gras en graspollen stonden. Dit was wel 
zwaar werk, we hadden veel schrammen op onze benen en blaren op onze handen. Ook zijn 
we de kassen in geweest om touwtjes naast de jonge komkommerplantjes vast te zetten. Het 
was erg warm in de kas, namelijk 42°C. Zodra de komkommerplantjes groot genoeg zijn, 
kunnen de gehandicapte mensen komen om ook in de kas te helpen.  
Armenië zelf 
Naast het werken zijn we vaak op pad geweest om meer van dit mooie land te zien. We heb-
ben een bezoek gebracht aan deKhor Virap, de kerk waar (volgens de Armeense mensen) 
de start van het christendom ligt. Armenië is een erg mooi land. We zijn met een busje de 
bergen in gegaan. Hier hebben we een Armeense kerkdienst meegemaakt.  
Besteding van de donaties 
Het geld wat is verzameld afgelopen maanden, zal besteed worden aan nieuw meubilair voor 
een kamer in het kindertehuis in Yerevan. De ruimte is al opgeknapt door een andere groep. 
Door deze nieuwe ruimte zitten de kinderen in een kleinere groep. Hierdoor krijgen ze meer 
ruimte en aandacht. Dat is erg belangrijk voor goede hulp aan de gehandicapte kinderen.  
Onze nieuwe indrukken 
We hebben erg veel nieuwe indrukken opgedaan. Sommige dingen hebben veel impact ge-
maakt op ons, in het bijzonder de situatie van de gehandicapte kinderen in het kindertehuis. 
Het is moeilijk om te zien hoe zwaar sommige kinderen het hebben.  
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Er waren bijvoorbeeld kinderen die hun hele leven in een rolstoel zitten, die niks kunnen 
doen en niet kunnen communiceren. Fijn was het om andere, minder gehandicapte kinderen, 
weer even te laten lachen. Het deed ons goed om speelgoed uit Nederland aan de kinderen 
van het kindertehuis te geven en om ze vrolijk te zien. 
 
Het is jammer om na zo veel maanden voorbereiding onze LAFA-reis achter de rug te heb-
ben. We zijn terug gekomen met zo veel foto’s en prachtige verhalen. Heel erg bedankt voor 
jullie steun en betrokkenheid de afgelopen tijd! 

Groetjes van Laorne for Armenia 
Marieke, Eva, Livi, Loes, Meike, Judith, Christel, Betsie en Inge 

 
Kerkrentmeesters 
Collectedoelen 2e rondgang  
2 oktober Kerk en Israël 
Een gesprek dat nooit ophoudt. 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen iden-
titeit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De verhalen van Jezus zijn alleen 
goed te begrijpen als we de Joodse achtergrond kennen. De Protestantse Kerk onderstreept 
de verbondenheid met het volk Israël. Het gesprek met en over Israël zal daarom nooit op-
houden. Om dit gesprek te voeden en onze verbondenheid concreet te maken, ontwikkelt de 
Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, geeft een blad uit en organiseert landelijke bijeen-
komsten en studiereizen naar Israël. Uw steun maakt dit werk mede mogelijk. 
9 oktober Kerkelijk Quotum 
16 oktober Kerkelijk Quotum 
23 oktober Plaatselijk Kerkenwerk 
30 oktober Kerk in Actie 
Collecte Kerk in Actie (hervormingsdag) 
Christenen en moslims werken samen aan ontwikkeling in Nigeriaanse dorpen. 
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. De organisatie 
JPRM helpt mensen hun verschillen te overbruggen door samen te werken aan de ontwikke-
ling van hun dorp. Onder begeleiding van JPRM leggen christenen en moslims, oud en jong, 
vrouwen en mannen samen een waterput of weg aan. Die samenwerking zorgt voor saam-
horigheid. JPRM geeft daarnaast lessen over vrede, zorgt ervoor dat volwassenen leren le-
zen en schrijven en zet spaargroepen op. Het resultaat: een veiliger leefklimaat in de dorpen 
en meer welvaart en ontwikkeling voor de bewoners. In 2016 wil JPRM vijftig dorpen helpen 
via deze aanpak te werken aan vrede, verzoening en ontwikkeling. 
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan. 

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters 
 

 
 
 

 
Gele vel najaar 2016 
Bij dit kerkblad ontvangt u als bijlage weer het aanbod van allerlei activiteiten op het terrein 
van ontmoeting en inspiratie, bezinning en ontspanning zowel in onze eigen gemeente als bij 
de buurgemeenten Almen, Gorssel/Epse. Ook bij de buren  kunt u gewoon meedoen zoals 
anderen  de weg naar Eefde weten te vinden. 
Bij de startzondag was het thema: ‘Deel je leven’ , dit aanbod is ook een manier om daar  
inhoud aan te geven en zo’n thema niet tot lege huls te laten afzakken. Laat u verrassen 
door  een boek, een film, een lezing. Zoveel mogelijkheden zijn er om inspiratie op te doen.  
Ik wijs in het bijzonder voor deze maand oktober op de thema-middag met krijgsmachtpredi-
kant op donderdag 27 oktober Thijs Oosterhuis, zie verder onder Pastoraat, die eerder op 3 
mei 2015 in ons midden was en voorganger was in een kerkdienst. 
. 

Ds. Arie Broekhuis 

TAAKGROEPEN 
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Pastoraat 
Om wie je lief is te gedenken 
Aan de vooravond van de gedachtenis  van overleden gemeenteleden is er gelegenheid om 
een lichtje aan te steken en daarmee degene die je lief is te gedenken. 
Voor wie is in deze inloop bedoeld? 
We kunnen 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, ieder kan de inloop zelf invulling geven: even 
zitten, rondlopen en desgewenst even praten met één van ons. 
Plaats en tijd: Ontmoetingskerk (Schurinklaan 1) - zaterdag 29 oktober van 19.00 - 19.45 
uur 
          Namens de taakgroep pastoraat, Marijke Fomenko en ds. Arie Broekhuis 
 
Themamiddag Krijgsmachtpredikant 
Het is me gelukt ds. Thijs Oosterhuis uit te nodigen voor een themamiddag over zijn werk als 
krijgsmachtpredikant (in zijn geval de marine). 
Datum: donderdag 27 oktober 2016 - 14.00 uur. 
Hij was eerder bij ons in een dienst op 3 mei 2015 vanwege de viering van 70 jaar bevrijding 
van Europa. 
Hij komt vertellen over zijn werk en uiteraard zal er ruimte zijn voor vragen en hopen we met 
de taakgroep pastoraat die deze middag organiseert dat er een boeiende dialoog gaat ont-
staan 
 
De taakgroep pastoraat draagt zorg voor de organisatie van deze middag. 

Met een groet, Arie Broekhuis 
 
Programma Ontmoeting en inspiratie van de kerk in Laren. 
‘Winterwerk’ 
Dinsdag 11 oktober 2016 
Thema avond 20.00 uur Kulturhus 
‘Religie en Gedetineerden’ door ds Jaap Jonk  
Als geestelijk verzorger van een TBS kliniek heeft ds Jonk zich ingezet om gedetineerden te 
ondersteunen met de kracht van religie. Op deze avond vertelt hij over zijn boeiende ervarin-
gen op dit voor velen van ons onbekende terrein. 
Zondag 30 oktober 2016  
Wandeling voorafgaande aan de kerkdienst 
‘Ga met God’ onder leiding van Hanny Poelert 08.00 uur 
Startpunt Kulturhus. 
In stilte, in gesprek met elkaar, wat meditatieve woorden van de gids. Het is fijn om zo de 
zondag te beginnen. Toch maar eens de wekker zetten? 
Vrijdag 4 november 2016 20.00 uur Kulturhus 
‘Terugblik en ervaringen van de reis en acties in Armenië’  
door jongeren van Laorne for Armenia 
Van 1-12 augustus is een groep jongeren van Laren e.o. naar Armenië gegaan om daar vrij-
willigerswerk te doen. Over dit geweldige project, hun voorbereiding, ervaringen en resulta-
ten zullen ze ons met enthousiasme gaan vertellen. 
Vrijdag 30 december 2016 o.v.b. 
‘Top 2000 dienst’ t.z.m. PG Harfsen 
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Nieuws van Kerk en Vluchteling. 
Op het moment dat Kerkvenster verschijnt, is de open dag al geweest. in de mail die ik deze 
week kreeg van Kerk en Vluchteling wordt er een oproep gedaan voor mannelijke maatjes. 
Denkt u dat is wat voor mij meld u dan aan bij Kerk en Vluchteling.  
U kunt bij mij ook informatie krijgen .  

Toos van 'Veld  
 
Je leven delen in het startweekend met 
wandelen, smikkelen en een volle kerk 
Deel je leven was het motto in het kerkelijk 
startweekend. Een pretentieuze oproep, 
waaraan op zaterdag 10 september in ons 
dorp twintig wandelaars en veertig eters 
gehoor gaven.  
 
Een bonte stoet lopers  – met zelfs een 
paar grootouders achter de kinderwagen – 
bewoog zich vanaf de kerk voor een an-
derhalf uur durende, meditatieve wande-
ling richting IJssel. Naar het voorbeeld van 
de Emmaüsgangers, zo sprak voorganger 
Arie Broekhuis.  
Het kon dus wel een surprisetocht worden, 
was de suggestie. En dat bleek.  
 
Eerste verrassing: we moesten (als pos-
tuum eerbetoon?) een kwartier stilte be-
trachten na het passeren van het vroegere 
woonhuis van bijbelvertalers Ida Gerhardt 
en Marie van der Zeyde aan de luidruch-
tige N348.   
Tweede verrassing: vrijwel onhoorbaar 
hield eenieder zich aan dit stiltegebod, be-
halve twee voortvluchtige snelwandelaars 
die een eind vooruit liepen en hun gesprek 
met drukke gebaren kracht bijzetten.  
Waar ging dat over?  
Zo te horen meer over de verrechtsing in 
de politiek en hun eigen heldendaden in 
militaire diensttijd dan over de twee vragen 
die Yolan van Laar en Arie Broekhuis ons 
voor onderweg hadden meegegeven, na-
melijk wat is voor jou waardevol in het le-
ven en wat zijn voor jou bronnen van inspi-
ratie waar je hart vol van is.  
 
Hoe dan ook, het gezelschap kwam geïn-
spireerd aan de eindstreep bij de kerk, al-
waar een groep vrijwilligers de lust om te 
delen met een zelfbereide warme maaltijd 
praktiseerde.  
Derde verrassing: een wildvreemde me-
vrouw aan onze tafel barstte tijdens het 
dankgebed van onze pastor in snikken uit,  

 
om even later spontaan te bekennen tot 
geen enkele kerk te behoren, maar via de 
krant op het wandelen en lekkere eten te 
zijn afgekomen.  
Deze zonde werd haar ruimhartig verge-
ven.    
 
Ook zondag 11 september ging over Deel 
je leven, waartoe een volle kerk van harte 
werd uitgenodigd door ouderling van 
dienst Rik Rook. Na een inleiding van Arie 
Broekhuis nam Gerda Kamphuis met thea-
traal talent het heft in handen. Ze nodigde 
drie dames uit om plaats te nemen op een 
kleurrijke levensbank en vroeg hun enkele 
gedachten over het thema met ons te de-
len.  
 
Riek Addink vertelde dat het overlijden van 
je partner je leven verandert (”je kunt 
leuke en minder leuke dingen niet meer 
aan mekaar kwijt’’) maar dat je ook nog 
wel heel goed kunt genieten, van mooie 
bloemen bijvoorbeeld, en van buren met 
wie je ervaart wie goed doet goed ont-
moet.  
Geloofsgesprekken voeren vond ze wel 
heel moeilijk. ,,Maar dat ligt misschien aan 
ons als Achterhoeker.’’  

 
Op de bank: van links naar rechts 
mevrouw Lenie van Meggelen, 
mevrouw Nepeta von Wedel en 
mevrouw Riek Addink 
Interviewer: Gerda Kamphuis 
Foto: Homme Krol 

DIVERSE BERICHTEN 
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Nepeta von Wedel, eigenaresse van  
‘t Haveke en vorig jaar november getroffen 
door een hartinfarct, getuigde van haar 
dankbaarheid voor de steunbetuigingen 
die zij en haar man hadden ondervonden, 
ook vanuit de kerk. ”Das hat mich beson-
ders sehr gerührt und hat mir Kraft gege-
ben.’’  
 
Lenie van Meggelen die zichzelf een zon-
dagskind noemde, vond het moeilijk als 
een Kind des Lichts door het leven te gaan 
en dat leven binnen en buiten de kerk te 
delen. Ze illustreerde die moeilijkheid met 
enkele dichtregels: ”Mijn rechter buurman 
is vandaag gestorven en ik heb nooit een 
woord tot zijn behoud gezegd.’’ De drie 
dames kregen een volwassen zonnebloem 
als blijk van dank overhandigd. 
 
Even later ging de zon over ons allen op, 
in een gelijknamig muziekstuk, ten gehore 
gebracht door drie harmonicaspelers: Ar-
jan van ’t Veld, Herman Lammersen en 
Wim Groot Roessink.  
Dat was even wennen, zo ook aan de on-
gewone verschijning van de apocriefe Je-
zus Sirach bij de lezing. Deze Jezus 
maakte op mij indruk met zijn onversne-
den uitspraak: ,,Als een mens spreekt 
komt de drek van zijn gedachten naar bo-
ven.’’ Trouwens, ook Lucas 6 weet van 
wanten, zoals de lector liet horen: niet al-
leen is elke boom aan zijn vruchten te ken-
nen, maar kan je mond ook overlopen van 
een vol (kwaad) hart.  

In zijn overdenking ging onze pastor wel-
sprekend op het thema in, met als apothe-
ose: ,,Deel je leven zoals ons dat in Chris-
tus geschonken wordt.’’ 
Met een paar lyrische liederen over de 
liefde en het zout der aarde, waarbij Wim 
van Helden alle registers opentrok, wer-
den we gezegend heengezonden, waarna 
het harmonicatrio ons nog op een num-
mertje trakteerde. Op het ritme van een 
voortdommelend landleven schoven we 
aan de koffie en de kerk uit.  
 

 
De accordeonisten spelen vrolijk verder terwijl de ge-
meente aan het koffiedrinken is.  
foto: Homme Krol    

o
m
m
e 
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Gedicht vanaf de Levensbank 
Tijdens de startzondag op 11 september vertelden drie gemeenteleden over hun leven.  
Lenie van Meggelen benadrukte daarbij o.a. dat het moeilijk is om over je geloof te praten, 
met familie en vrienden, maar zeker met ‘vreemden’. Als illustratie las ze een gedeelte voor 
uit een oud gedicht: Mijn rechterbuurman. Het ging als volgt: 
 

Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven, 
hij had een maagkwaal en is heen gegaan. 

Hij had zich hier een goed bestaan verworden, 
ik vraag me af hoe hij is weggegaan… 

 
Hij was een trouw ‘genoot’ en zorgzaam vader, 

zijn doodsbericht laat daar geen twijfel aan. 
Een boos gezwel zat op een hoofdslagader. 
geen zorg of trouw maakt zoiets ongedaan. 
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Hij heeft gedacht aan hen die achterbleven: 
een joch van drie en een nog jonge vrouw: 

een assurantiepolis op zijn leven, 
dat was dan voor ’t geval hij sterven zou. 

 
En zo is dat gebeurd, er was geen vechten tegen, 

het flitsend mes van de chirurg ten spijt. 
Hoe zwaar zal nu zijn zorg en trouw gaan wegen 

gewogen in de waag der eeuwigheid? 
 

Ik vrees voor hem, dat hij zijn goede zorgen 
slechts tot en met de dood heeft uitgestrekt, 

- het brood voor heden en de huur voor morgen - 
en dat verzekering niet alle schaden dekt. 

 
Ik vrees, ondanks deskundig overleggen, 

dat zij deez’ schade zelfs niet heeft begroot. 
Ik had ook, toen ’t nog kon, hem moeten zeggen 

zich te verzekeren voor NA de dood. 
 

Maar hoe dit zij, welk deel hij heeft verworven, 
het is voorbij, voor hem is ‘t pleit beslecht. 

Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven 
En ik, ‘k heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd! 

Nobel 
 
Muzikaal welkom voor vluchtelingen 
Het AsielZoekersCentrum heeft zijn deuren geopend! Inmiddels wonen zo’n 250 mensen in 
het AZC Zutphen en dat aantal loopt uiteraard nog op. De instroom verliep langzamer dan 
we hadden verwacht, maar we gaan nu dan toch eindelijk van start. Kerk en Vluchteling Zut-
phen heeft een piano kunnen schenken aan de bewoners en dat werd zeer gewaardeerd. 
 Wat is er te melden: 

 De eerste twee ‘kerkelijke’ maatjes zijn gekoppeld aan vluchtelingen. Het begin is er!  

 In samenwerking met Gun-fiets gaan we fietslessen starten, de vrijwilligersgroep is al 
compleet.  

 De kerken organiseren een Welkomstdienst. Tijd en datum volgt binnenkort.  

 Op 24 september heeft het AZC open dag. Iedereen is van harte welkom. Kerk en Vluch-
teling helpt mee met muzikale omlijsting. Dat is vast een mooi begin van meer muzikale 
activiteiten. Meer info vind je op deze website  http://www.openazc.nl/ 

 Op de website van de vrijwilligerscentrale Zutphen staan vacatures voor op het AZC.  

 Vluchtelingenwerk zoekt nog mensen die kunnen ondersteunen bij de juridische procedu-
res. 

 Kerk en Vluchteling is ook betrokken bij de minderjarige statushouders in Zutphen en 
denkt met de gemeente mee over de ondersteuning voor de jongeren  

 Ook de Protestantse Kerk van Wichmond heeft zich bij de Kerk en Vluchteling Zutphen 
e.o. aangesloten.  
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Op de foto zie je een meisje dat nog maar net was gearriveerd in het AZC achter de piano. 
Ze pakte gelijk haar klapper met piano-oefe-
ningen. In de opvang in Lelystad had ze een 
paar lessen gehad en was helemaal blij dat 
ze nu verder kon met muziek maken. Op de 
foto ook Riemer van der Meulen die er met 
zijn accordeon natuurlijk direct een feestje 
van maakte.  
 
Ter plekke ontstond het idee voor een mu-
ziekavond of andere muzikale activiteiten. 
Wordt vervolgd… 

Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en 
Vluchteling Zutphen 

 
Postzegel- en kaartenactie 
Ook in 2015 heeft Kerk in Actie/GZB weer dozen vol postzegels en ansichtkaarten en ge-
boortekaartjes ingezameld. De opbrengst in 2015 bedroeg € 23 996,-. Oude ansichtkaarten 
van dorpsgezichten worden steeds zeldzamer en daardoor interessanter voor de verzame-
laar. Dus bent u aan het opruimen: vergeet niet ze in de bus in de hal van de kerk te doen of 
in de doos op het Spijk. Ook complete postzegelverzamelingen worden met deskundige aan-
dacht behandeld en verkocht. Meld dat eerst even aan Lenie van Meggelen, dan worden ze 
opgehaald. 
 
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde  
Oktober: Boeddha’s, wierook en kaarsen 
Het wordt herfst, dus tijd om het in huis gezellig te maken. Deze maand vragen we aandacht 
voor de collectie ‘Oosterse wijsheid en warmte’. De Wereldwinkel heeft een boeiende verza-
meling Boeddha’s, van groot tot kleine reisexemplaren. 
Misschien hebt u een hoekje in huis waar u geregeld even stil bent, noem het meditatie- of 
mijmermomenten, stil zijn of tot inkeer komen. Kaarsen, houders voor waxinelichtjes en  
wierook horen daar bij. En de Wereldwinkel heeft het allemaal.  
Wat er op de toonbank te vinden is als kassakoopje is nog een verrassing, maar altijd de 
moeite waard om even te komen kijken in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dins-
dag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.  
Tel. 0575-518662. 

Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezing: Koopman, 
Dominee, Kunste-
naar  
Door Jan Roelofs 
22 Oktober om 19.30 uur in de Almense Kerk. 
 
Dit plaatje wilden we u niet onthouden,  
voor verdere informatie zie het gele vel. 
 
 

http://www.wereldwinkels.nl/
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Kerstkaarten voor Hart voor Kinderen                              
 
Na een mooie nazomer zitten we inmiddels alweer volop in de herfst. 
Voor mij de tijd om te beginnen met het fotograferen en ontwerpen van de 
kerstkaarten en nieuwjaarskaarten 2016/2017 voor Hart voor Kinderen. 
Hart voor Kinderen is een hulporganisatie die zich inzet voor verlaten, kwets-

bare kinderen die leven onder zeer moeilijke levensomstandigheden. 
De stichting houdt zich deze periode o.a. bezig met het inzamelen van fondsen voor 
albino kinderen in Kabanga, Tanzania.  
Zij hebben dringend 20 rolstoelen nodig. Deze kosten 210 euro per stuk. 
De opbrengst van de kerstkaarten komt ten goede van dit project. 
Mocht u kerstkaarten willen bestellen, dat kan. In de maand november na afloop van de 
dienst kunt u de kaarten bekijken. 
Bent u niet in staat de kerk te bezoeken maar wilt u wel graag kaarten bestellen, belt u mij 
dan gerust. Dan kom ik graag even langs voor een kopje thee. 
 
Stichting Hart voor Kinderen  Telefoon: 035-7721104  
E-mail: info@hartvoorkinderen.nl  
Website: www.hartvoorkinderen.nl  
ING bank:  nr.:  NL41 INGB   0000  0045 20    
Rabobank: nr.:  NL19 RABO  0113 1395 43 
ANBI-nummer: 57 992         

Jeltje Rook tel. 0575-541509 
 
 
Uitvaartbeurs 
Onlangs ben ik gestart met mijn eigen  
uitvaartonderneming in Eefde. 
Op zaterdag 29 oktober organiseer ik een 
uitvaartbeurs in de Ontmoetingskerk en  
Het Hart met als thema “Rondom Uitvaart”  
De reden dat ik deze beurs wil organiseren 
is dat er erg veel mogelijkheden zijn rondom 
een uitvaart.  
 
U kunt zich tijdens de beurs in een ongedwongen sfeer daarover laten informeren en inspire-
ren. Tijdens deze beurs kunt u kennismaken met wat er te bieden is op het gebied van af-
scheid nemen en verlies. Er zijn diverse stands met o.a. bloemwerk, fotografie, kisten, wa-
den, grafmonumenten, rouwviltwerk, troostgoed, sieraden, thanatopraxie( lichte balseming) 
verlies-en rouwbegeleiding, kind en afscheid, boeken en gedichten, rouwvervoer, ritueelbe-
geleiding, thuiszorg voor senioren en buurtzorg. Ook het Crematorium De Omarming is aan-
wezig evenals Aula Gorssel en Het Hart.  
In het Hart zullen 3 sprekers een presentatie houden. Notaris Smook uit Eefde zal een lezing 
geven over erfrecht. Buurtzorg zal vertellen over wie ze zijn en wat ze doen. Janet Molewijk 
van Praktijk voor rouw en verliesbegeleiding vertelt over haar vak.  
De beurs wordt gehouden van 10.00-14.00 uur en de toegang is gratis.  
De koffie zal u worden aangeboden door Het Hart Eefde. Kinderen zijn ook van harte wel-
kom. Er is een kinderhoek waar ze een mooie kleurplaat kunnen kleuren.  
Begeleiding is aanwezig. 
Ik wil u van harte uitnodigen voor deze informatieve dag en hoop u graag te ontmoeten op 
zaterdag 29 oktober. 

Bolina Aalderink 
 
 
 

  

http://www.hartvoorkinderen.nl/


 21 

De Kleine Kerkenraad ontving in augustus de redactie van Kerkvenster in de kerkenraads-
vergadering. We bespraken hoe we Kerkvenster nóg boeiender zouden kunnen maken.  
Vakantie levert vaak onverwachte religieuze ervaringen op.  
Kerkvenster wil helpen deze te delen.  
Onlangs was ik in Ierland, de eerste keer. Ik had al gelezen over ‘The Book of Kells’ en wilde 
het graag bekijken.  
Trinity College in Dublin bewaart  ‘The Book of Kells’. Het is een boek op bladzijden van gei-
tenvellen dat aan het eind van de 8e eeuw door Ierse monniken is geschreven. 
Het werk begon waarschijnlijk op het Schotse eiland Iona en is later voortgezet in de Abdij 
van Kells, ten NO van Dublin.  
Daar werd het sinds de vroege middeleeuwen bewaard.  
Het Trinity College bewaart het boek op passende wijze.  
In de tentoonstellingsruimte zijn wandgrote afbeeldingen van bladzijden uit het boek te zien. 
De wijze waarop van geitenhuiden perkament wordt gemaakt, de grondstoffen van de kleu-
ren.  
In 1007 werd het boek gestolen en heeft daarna een tijd ‘onder graszoden’ gelegen.  
Het is zonder zijn met goud en juwelen ingelegde kaft teruggevonden. Het 
was goed waterdicht verpakt en is prachtig bewaard gebleven. Sinds 1661 is 
het in Dublin.  
Het Book of Kells bevat de vier evangeliën van het christendom, geschreven 
in zwarte, rode, paarse en gele inkt, voorafgaand door een voorwoord en sa-
menvattingen. Tegenwoordig bestaat het uit 340 perkamentbladen of folia.                                          
 

bevat tekst van het evangelie volgens Johannes, geschreven door de schrijver, bekend als 

Hand B.   
 
Op de bladzijden van 330 bij 250 mm staat ontzettend veel, onleesbaar klein. 
Je hebt er een vergrootglas voor nodig om het te zien, maar de daarvoor no-
dige slijptechniek bestond nog niet in de 8e eeuw.  
Verspreid tussen de tekst staan gedecoreerde hoofdletters en kleine figuren van dieren en 
mensen en zijn ze vaak gedraaid en gebonden in ingewikkelde knopen. De kleuren zijn 
prachtig helder. Tien bladzijden zijn alleen afbeelding. De portretten van de evan-
gelisten en beelden uit het leven van Jezus. Alle bladzijden zijn haarscherp te be-
kijken op de digitale weergave van het Book of Kells (The book of Kells online; 
http://digitalcollections.tcd.ie/home/index.php?DRIS_ID=MS58_003v; bereikbaar 
via Wikipedia) 
Het is een bijzondere ervaring zo’n oud boek in zo’n mooie staat te bekijken Als 
daaromheen met zorg tekst en uitleg wordt gegeven voel je te meer de schoonheid 
en kun je je inleven in de enorme inspanning van de monniken dit meesterwerk te maken.  
Allemaal uit liefde voor God.  

                     Ymte Groeneveld  
 
 
Bijna alle folia van het Book of Kells bevatten kleine afbeeldingen, zoals deze gedeco-

reerde initiaal. 
     
 
 

De eerste schrijver van onze nieuwe column is Ymte Groeneveld geweest,  
Ymte bedankt dat je deze uitdaging aan wilde nemen.  
We willen graag de pen doorgeven aan…….? 
Wie voelt zich geroepen, WELKOM om te schrijven over een bijzondere  
ervaring. 

VAKANTIE-ervaringen 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://a3.mzstatic.com/eu/r30/Purple/v4/c8/9f/2d/c89f2dae-dcb7-495e-13ae-4ece9072de59/screen480x480.jpeg&imgrefurl=https://itunes.apple.com/ie/app/the-book-of-kells/id572483284?mt%3D8&docid=v00VIzJP9FlteM&tbnid=CXr7Iz06iPdGlM:&w=480&h=360&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwjwqfDRv6HPAhWFuhoKHeBIBroQMwg2KBMwEw&iact=mrc&uact=8
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Koffieconcert 
 

 
 

 
Na een zomerpauze van vier maanden gaat de serie koffieconcerten op 9 oktober weer van 
start. Traditiegetrouw wordt het spits ook deze keer afgebeten door het mannenkoor IJssel 
streek o.l.v. Gerrit te Rietstap. Ook voor hen is dit de opening van het seizoen. Het koor telt 
48 leden en wordt gevormd door de voormalige mannenkoren uit Eefde en Deventer die 
beide rond 1965 werden opgericht en in november 2014 zijn samengegaan. Vaste begeleid-
ster is de pianiste Maps Adriaanse, die er ook in Eefde bij zal zijn. Op het programma staan 
zes liederen waaronder drie delen uit de Deutsche Messe van Franz Schubert, het Festge-
sang van Mendelssohn Bartholdy en de negro spiritual “Lily of the valley”. Tussen de lie-
deren door wordt twee keer een intermezzo op de vleugel gespeeld. De koffiestaat klaar om 
kwart over elf, waarna het gratis concert op 9 oktober om half twaalf begint. Ook nu weer is 
de collecte bij de uitgang van het grootste belang voor de in stand houding van de serie. 
Dan kijken we ook nog even achter- en vooruit: In juni werd het seizoen besloten door het 
gemengd koor Canticum uit Gorssel, dat voor de eerste keer in de kerk te horen was en er 
een groot succes van maakte. Opvallend veel concertgangers hebben drie kwartier naar een 
uitstekend optreden kunnen luisteren. Voor herhaling vatbaar. 
Ook het volgende concert op 13 november betreft een primeur: De accordeon vereniging 
VIOS uit Harfsen zal dan de 3 kwartier vol spelen. Een orkest dat in 1946 werd opgericht en 
sinds 1994 wordt geleid door de heer R. Zieverink. Ook voor dit concert geldt: koffie om 
kwart over elf, concert om half twaalf en collecte na afloop. 

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée 
 

 
 

 
Uit de landelijke kerk 
Bron: Kerkinformatie 
Wanneer een gedachtenisdienst houden? 
Uit “Dienstgeheimen”, november 2015 van de PKN lezen we: 
Vraag: We hebben in onze gemeente discussies over de datum voor de jaarlijkse gedachte-
nisdienst. Kent de Protestantse Kerk hiervoor een vast moment in het liturgisch jaar? 
Antwoord: Wij volgen in ons gedenken van de overledenen een oude kerkelijke traditie die 
breuken en veranderingen kent. Oorspronkelijk was de gedachtenis van de overledenen ver-
bonden met de feesten van Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november). Maar 
omdat de reformatoren twee hiermee verbonden elementen van de leer van de Rooms-Ka-
tholieke kerk afwezen (de leer van de schat der verdiensten van de heiligen en die van het 
vagevuur als conditionele tusseninstantie voor de zielen) werd dit dubbelfeest later bij ons 
niet meer gevierd.  

ACTIVITEITEN 
 

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK 
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Wat bleef was de behoefte om de overledenen met elkaar en voor God te gedenken. In ons 
land kreeg deze gedachtenis pas in het begin van de twintigste eeuw weer een plek in de 
agenda van de protestantse kerkdiensten. Tegenwoordig zien we verschillende momenten 
waarop dat gebeurt: sommige gemeenten herdenken hun overledenen in de kerkdienst op 
oudejaarsavond, anderen hebben zich de Lutherse traditie toegeëigend waar de gedachtenis 
de zondag voor Advent een bijzonder karakter geeft. Hierbij staat de verwachting van Chris-
tus’ heerschappij als kosmologische én individuele verlossing centraal. Maar ook Allerheili-
gen of de zondag daarna wordt in gemeenten als datum voor het gedenken gekozen, een 
mogelijkheid die ook het Dienstboek uitdrukkelijk benoemt. Waar dat gebeurt, spelen vaak 
positieve oecumenische ontwikkelingen en contacten een belangrijke rol. Een vaste datum 
voor de gedachtenis der overledenen kent de protestantse traditie dus niet, maar we probe-
ren elkaar als kerk vast te houden, en in ieder geval een van de genoemde data te kiezen. 
Kersten Storch, lid van de (landelijke) werkgroep Eredienst 
Hydepark omarmt nieuwe Kloostervorm  
‘Een protestants klooster in de cloud’.* Het moet niet gekker worden. 
Maar als dominee Reintje Stomphorst er tekst en uitleg bij geeft, krijgt 
een protestantse kloostertraditie in wording volle glans. Zij wil in contact 
komen met predikanten en kerkenraadsleden die een protestantse getij-
dengemeenschap willen vormgeven.  
Het verhaal is eigenlijk simpel: als mensen de kerk verlaten zijn ze daar-
mee nog niet van hun geloof gevallen. Ieder van ons kent mensen die 
thuis een stil hoekje hebben, een meditatieve plek met misschien een af-
beelding en een kaarsje waar hij/zij dagelijks even stil wordt om te mij-
meren, te bidden.  
Reintje Stomphorst werkt aan een plek waar gelovigen en niet-gelovigen 
dagelijks op elk gewenst tijdstip via de computer even binnen kunnen 
vallen voor een moment van stilte. Maar de echte plek waar dat ‘klooster in de cloud’ op 
moet aansluiten is de kapel van het onlangs vernieuwde Hydepark in Doorn, waar mensen 
kunnen langskomen en meedoen.  
“In Taizé, Iona, in katholieke kloosters, worden de bezinningsweken ook druk bezocht door 
protestanten. De vaste tijdstippen voor het zingen en bidden daar, de getijden, spreken velen 
van ons aan. De rijke spiritualiteit van het kloosterleven krijgt onvoldoende aandacht in onze 
protestantse kerk.” 
Met de opening van het vernieuwde Hydepark, wordt het centrum in Doorn wel de huiskamer 
van de Protestantse Kerk genoemd. “Het zou mooi zijn als de huiskamer ook een binnenka-
mer krijgt. De binnenkamer wordt een gemeenschap waar gelovigen via de computer ge-
bedsintenties kunnen doorgeven, een kaarsje kunnen opsteken, inspiratie vinden, liederen 
zoeken, het rooster van de bijbellezingen vinden. De bedoeling is dat daar twee maal daags 
een getijdendienst wordt gehouden, die op de computer kan worden meebeleefd.  
Die worden verzorgd door mensen ter plekke in de kapel in Hydepark. Dat kunnen studenten 
op Hydepark zijn of andere mensen die daar verblijven, of vrijwilligers van buitenaf.“ Het 
moet een gemeenschap worden die geloven ziet als bidden en beminnen, die in het hart van 
de kerk de traditie van woestijnvaders, kloosterlingen, mystici en bevindelijke voortzet. Het 
moet passend zijn binnen de kerk die zich mee ontwikkelt met de tijd.” 
“Maar”, waarschuwt dominee Stomphorst, “het is niet de opzet dat het een nieuwe kerk wordt 
met zondagse erediensten en sacramenten. In veel protestantse gemeenten zijn gelovigen 
die zich bij een dergelijke gemeenschap thuis zullen voelen, zonder daarmee van hun eigen 
gemeente afscheid te nemen.” 
* in de cloud betekent in de lucht, d.w.z. virtueel, alleen via internet  

Magazine ZOUT 
Kerk in Actie heeft een blad uitgebracht met informatie en verdieping over de problematiek in 
het Midden-Oosten, getiteld ZOUT. Het blad staat vol met persoonlijke verhalen die het hart 
raken. De aanleiding was een actieweek die Kerk in Actie in september heeft gehouden: 
“Versterk de kerk in het Midden-Oosten. Er staat een exemplaar van ZOUT op de leesplank 
en meer exemplaren kunnen gratis worden besteld via www.kerkinactie.nl/webwinkel. 
Zeer het lezen waard! 

http://www.kerkinactie.nl/webwinkel
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Agenda 
 

 Dinsdag 4 oktober, 19.45 uur, Leeskring Inspirerend geloven.  
We lezen het interview met Ruard Ganzevoort; plaats: Jan Dijkman,  
Boedelhofweg 92 

 Vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober, bezoek aan de partner-gemeente in Dessau 

 8 oktober, Groene Kerkendag, Locatie: Ontmoetingskerk, Zuilenstein 1 in Ede 
Tijd: 10:00-16:00 (09:30 inloop). Kosten: €10, - p.p. 

 Woensdag 12 oktober, 10.00 uur, Leerhuis over het evangelie van Johannes. 
We lezen Johannes 10, Goedhartkamer, informatie: ds. Arie Broekhuis 

 Donderdag 27 oktober, 14.00 uur, Themamiddag met ds.Thijs Oosterhuis, 
krijgsmachtpredikant. Taakgroep pastoraat, Kerkzaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 18 oktober 2016 20.00 uur de-
poneren 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). 

 I.v.m.  feestelijke omstandigheden is de redactievergadering al op woens-
dagavond 19 oktober 2016 om 19.00 uur bij Hennie v.d. Burg. 

 
 
 
 
 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com

