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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: vacant
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
PASTORAATEN 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
Reeverdijk 6B,7211 LW Eefde

tel. 541012

COLLECTEMUNTEN + POSTZEGELS EN KAARTEN
Dhr. P. v. Meggelen, Zutphenseweg 252, 7211 EX Eefde tel. 510812
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.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
KERKVENSTER

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: Jan Willem 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, SEPTEMBER 2015
Over het nut van een predikant
Het is altijd aardig om te registreren hoe
predikanten worden neergezet in
literatuur of TV series. Dat kan gaan van
schijnheilig, suf, inlevend en warm tot
hilarisch.
(Paul Haenen als ds. Gremdaat).
Tijdens mijn vakantie las ik de klassieker
van John Steinbeck, de Druiven der
gramschap, 1939, waarin hij het lot
beschrijft van een familie die van Oostnaar West -Amerika trekt onder barre
omstandigheden. Een verhaal van
trekkers, arm en berooid, zonder enig
houvast.
Gedreven door de wil iets goeds van hun
leven te maken.
Het blijkt een verhaal van alle tijden. Een
familie die de vertrouwde plek moet
verlaten, omdat er geen toekomst is
vanwege in dit geval de opkomende
industrie en hun baronnen. Ze gaan, een
ongewisse toekomst tegemoet.
De roman heeft haast iets van een
uittochtverhaal, een familie op weg naar
beloofd land. Een weg door de woestijn
van Amerika. Ik kies voor een fragment
uit deze roman. Even een introductie.
Onderweg lopen ze ook een voormalige
predikant, Casy, tegen het lijf.
De vraag komt op of ze deze predikant
Casy zullen vragen mee te gaan en
plaats te laten nemen in hun gezelschap.
Grootvader maakte een wuivend gebaar.
“Eenmaal predikant, altijd predikant.
Daar doe je niks aan. Er zijn ook mensen
die het juist goed vinden en netjes
vinden om een predikant bij je te
hebben. Als er een doodgaat, dan
begraaft de predikant hem. Als het tijd
wordt voor een huwelijk, of meer dan tijd,
dan heb je je predikant bij de hand. Er
komt een kind, en je hebt de predikant
onder je dak. Ik heb altijd gezegd dat er
predikanten en predikanten zijn. Je moet
ze zorgvuldig uitzoeken. Deze kerel
bevalt me wel. Hij is niet bekrompen.
..

Vader zei: „Ik ben van plan die varkens in
te pekelen om onderweg op te eten. We
hebben vlees nodig. We nemen de
pekelvaatjes mee. Maar ik vraag me af
of we allemaal mee kunnen en de
predikant ook nog. En kunnen we een
extra mond te eten geven?‟ Zonder zijn
hoofd om te draaien vroeg hij: „Kunnen
we dat, moeder?‟
Moeder schraapte haar keel. “Het gaat
er niet om of we dat kunnen. Maar of we
dat willen, „zei ze vastberaden. „Wat
„kunnen‟ aangaat, we kunnen niets, niet
naar Californië gaan en niets, maar wat
„willen‟ betreft, we doen wat we willen.
En wat „willen‟betreft: onze families
hebben hier heel lang gewoond en
daarvoor in het oosten, en ik heb nog
nooit horen vertellen dat een Joad of een
Hazelett ooit eten of onderdak of een lift
geweigerd heeft aan iemand die erom
vroeg. Er zijn inhalige Joads geweest,
maar nooit zo inhalig.
Vader viel in: “Maar als er nou geen
plaats is?‟ Hij had zijn hoofd omgedraaid
om naar haar te kijken en hij schaamde
zich. Haar toon had hem beschaamd
gemaakt. Als we nou niet eens allemaal
in de vrachtwagen passen?‟
„Er is zo al geen plaats genoeg‟, zei ze.
„Er is geen plaats voor meer dan zes, en
twaalf moeten er in elk geval in. Eén
meer zal niemand kwaad doen; en een
mand die sterk en gezond is, is nooit een
last. In elk geval, als we twee varkens
hebben en over de honderd dollar, en
ons dan nog afvragen of we een man te
eten kunnen geven..‟ Ze zweeg. Vader
draaide zich weer om, zijn ziel kromp
ineen onder de aframmeling.
Grootmoeder zei: “Het is prettig om een
predikant bij ons te hebben. Hij heeft
vanmorgen mooi gebeden”.
„Vader keek de kring rond om te zien of
iemand het er niet mee eens was, en
toen zei hij: „Wil je hem erbij roepen,
Tommy? Als hij meegaat, hoort hij erbij
te zijn.‟
ds. Arie Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

datum en tijd

6 september 2015
10.00 uur

voorganger

ds. J. Ek, Brummen

SEPTEMBER

13 september 2015
10.00 uur
dhr. H.J. Brouwer,
Rouveen

kleur

Groen

diaconale
collecte

Edukans

e

auto
ophaaldienst

20 september 2015
10.00 uur
ds. A. Broekhuis
Startdienst

bijzonderheden

2 collecte

2015

Missionair Werk en
Kerkgroei
W. Volkers
Tel. 512610

datum en tijd

27 september 2015
10.00 uur

voorganger

ds. A. Broekhuis

bijzonderheden

Dienst van Schrift en
Tafel (zittende vorm)

kleur

Groen

diaconale
collecte

Stichting Vluchteling

2e collecte

Plaatselijk Pastoraat

auto
ophaaldienst

A. Aalderink
Tel. 514151

Groen

Groen

Stichting Hart voor
Kinderen
Jeugdwerk
Protestantse Kerk
E. van Zeijts
Tel. 511516

Startzondag (eigen
collecte)
Vredeswerk
G. Kale
Tel. 511819

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

DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
maandag, 7 september pastor R. van Veen
Locatie: Activiteitenruimte van het Spijk, v/a september in
het restaurant. gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,
waarbij iedereen welkom is.
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Diensten in De Borkel
zaterdag 12 september
zaterdag 26 september

ds. G.W. v.d. Brug
mevrouw L. Versluis

Middagpauzediensten
Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauzedienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.
donderdag 03 september
ds. W. Stolte
donderdag 10 september
ds. G.W. v.d. Brug
donderdag 17 september
Rob de Boer
donderdag 24 september
ds. R.W. Heins. Vredesweek

RADIO KERKPLEIN
Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).
Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20
uur Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.
De programma‟s zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl
Zondag 6 september 2015
Deze uitzending wordt verzorgd door de Geref. kerk Vrijgemaakt
Zondag 13 september 2015
Gesprek van de zondag: Over de cursus “Theologische vorming voor
geïnteresseerden”
Een gesprek met een gemeeentelid die de cursus heeft gevolgd.
De kerkdienst komt uit de: Sint Walburgiskerk, ds. Irma Pijpers.
Zondag 20 september 2015
Gesprek van de zondag: Over de Stichting Waridihome / Care4tina
Deze uitzending komt vanuit: Leger des Heils.
Zondag 27 september 2015
Gesprek van de zondag: Onderweg naar een groene kerk, een gesprek hierover met
Willemien Becht.
De kerkdienst komt vanuit de Baptistengemeente, ds. Martin de Vlas.

Leesrooster
di. 01 september
wo. 02 september
do. 03 september
vr. 04 september
za. 05 september
zo. 06 september
ma. 07 september
di. 08 september
wo. 09 september
do. 10 september
vr. 11 september
za. 12 september
zo. 13.september
ma. 14 september
di. 15 september

Leviticus 26:27-39
Leviticus 26:40-46
Leviticus 27:1-13
Leviticus 27:14-25
Leviticus 27:26-34
Jakobus 1:1-18
Jakobus 1:19-27
Jakobus 2:1-13
Jakobus 2:14-26
Jakobus 3:1-12
Jakobus 3:13-18
Marcus 9:1-13
Marcus 9:14-29
Marcus 9:30-37
Marcus 9:38-50

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

Jesaja 24:1-13
Jesaja 24:14-23
Jesaja 25:1-12
Psalm 86
Jakobus 4:1-10
Jakobus 4:11-17
Jakobus 5:1-6
Jakobus 5:7-12
Jakobus 5:13-20
Psalm 119:97-104
Jesaja 26:1-6
Jesaja 26:7-19
Jesaja 26:20-27:6
Jesaja 27:7-13
Psalm 119:105-112
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DE
BIJEEN
EEN
DEGEMEENTE
GEMEENTE BIJ
Bij de diensten
Zondag 20 september is de Startdienst met als thema „Goede Buren‟. Dit thema is
ons aangereikt vanuit het landelijke dienstencentrum van de Protestantse Kerk in
Nederland. Op de website van de landelijke kerk kunt u zich uitgebreid laten
informeren over dit thema.
Als commissie van voorbereiding zijn we al enige keren bijeen geweest en het
belooft een mooi begin te worden van een seizoen, waarin hopelijk veel goeds met
elkaar gedeeld kan worden.
Muziekvereniging Concordia zal haar medewerking verlenen, ook een goede buur,
nietwaar?
We lezen Marcus 9:30-37, waar Jezus spreekt over het lot van de Mensenzoon
(doelt hij op zichzelf?), zijn lijden en sterven en opstaan. En het gaat om leerlingen
die met elkaar bakkeleien over de vraag wie de voornaamste is in hun midden,
waarop Jezus hun een kind voor ogen stelt en leert dat het de weerloze is die om
onze dienst vraagt. Dit is mooi te verbinden met het thema: hoe ben je er voor de
buurman, -vrouw, voor de ander die op je weg komt?
Wat is daarin lastig en wat is daar te ontdekken?

Zondag 27 september we lezen verder in hoofdstuk 9 vanaf vers 38, waar losse
uitspraken staan. Het gaat over het uitdrijven van demonen, en over het wegruimen
van alles wat niet past bij het ingaan in het Koninkrijk van God. „Hak je hand af‟,
beeldende, krasse taal van Jezus. Zo wil hij duidelijk maken wat navolging kan
vragen.
We lezen ook „zout is goed!‟ Zo‟n aanbeveling horen we niet meer vandaag de dag.
Zo zie je, dat wij toch soms wijzer zijn dan degene die Jezus deze woorden in de
mond heeft gelegd.
ds. Arie Broekhuis
Ontmoetingskerk pakt uit op het verruimde dorpsplein
Een nieuwe start met Goede Buren
We beginnen het seizoen feestelijk op 20 september, dit keer samen met de buren.
Na de ruimtelijke herindeling staat onze Ontmoetingskerk ogenschijnlijk weer midden
in het dorp. Pontificaal zelfs. Zien we even voorbij aan de digitaal prijsgegeven
klokkentoren, dan komt de stenen schepping van Voorst Vader een stuk mooier uit
dan voorheen. Voor de deur kan zich voortaan meer en meer dorpsleven afspelen.
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Het riante plein biedt volop ruimte en ook nog gratis parkeren voor kerk-, café- en
Coopgangers. Als kerkelijke gemeenschap hebben we onze steen flink bijgedragen.
Daar mogen we de vlag voor uitsteken.
Kortom, we gaan tijdens de startdienst op 20 september in de kerk en op het plein
een feestje bouwen. Liefst samen met de buurtbewoners, inclusief de Coop en „t
Hart. Onder het motto Goede Buren worden ze aangesproken en persoonlijk of via
een verspreide flyer uitgenodigd.
Rond half tien beginnen we met koffie. Om tien uur volgt de kerkdienst, geleid door
dominee Arie Broekhuis. Na de dienst is er opnieuw koffie èn de opening van een
expositie van het werk van kunstenaar Marieke Oostenenk. Zij maakt schilderijen in
de oude ei-temperatechniek die al eeuwen gebruikt wordt bij het schilderen van
iconen. Sinds enkele jaren zet Marieke, afkomstig uit het Brabantse Goirle, zich in
voor de stichting Ibhongo, die hulp verschaft aan townshipkinderen in de buurt van
Kaapstad. Bij de opening van de tentoonstelling wordt een film gedraaid over de
projecten van de stichting.
De schilderijen zijn op zondag tot 16 uur te bekijken, op donderdag 24 september
van 10 tot 12, op zaterdag 26 september van 14 tot 16 en zondag 27 september van
11 tot 16 uur.
Om het feestelijk karakter van de start luister bij te zetten blaast muziekvereniging
Concordia op 20 september een flink partijtje mee. De stemming wordt
mogelijkerwijs nog verhoogd met (alcoholvrije) drank en versnaperingen, waaraan
ook ‟t Hart en de Coop een bijdrage leveren. De ‟maatjes‟ van de taakgroep
pastoraat zijn aanwezig met een kraampje, evenals de Wereldwinkel. Toos van„t
Veld benut haar verteltalent om de bemoeienissen van onze kerk met de komende
asielzoekers in Zutphen te belichten. De goede buren van de St. Georggemeinde uit
Dessau komen eveneens ter sprake. Naar verluidt is zelfs een nieuwingekomene
bereid gevonden om bij de start te worden aangeschoten.
Het kon weleens een spraakmakend feest worden.
Homme Krol

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
30 augustus
Hannie Doevendans, Yolan van Laar en Toos van 't Veld
Zondag 13 sept
Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff.

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
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MEELEVEN

Op vrijdag 4 september a.s. hopen Janneke Heuvelink en René Zoerink, Oude
Borculoseweg 14, 7231 PR Warnsveld, met elkaar te trouwen. Zij willen God om een
zegen over hun huwelijk vragen in een dienst, die om één uur (13.00 uur) begint in
de Ontmoetingskerk in Eefde. We wensen Janneke en René – samen met hun
ouders, familie en vrienden/vriendinnen - een feestelijke en gezegende dag toe.
Ds. Anneke de Hoop, Warnsveld/Leesten
Aan de woorden van mijn collega voeg ik graag mijn gelukwensen toe voor René en
Janneke en de ouders van René, Johan en Jannie Zoerink, Almenseweg.
Laat het een stralende dag zijn en een begin van een huwelijk waarin je het beste
van jezelf aan de ander kunt geven en omgekeerd kunt ontvangen.
Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
Op de Lunette verblijven:
mw. A. Dommerholt, Kerkegaard
mw. H.Botma-Evink, Oranjelaan
Adres: De Lunette, Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen
Op GGNet , Warnsveld, verblijft: E. Verstege, Kapperallee
Adres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Overleden
Ik ontving op mijn huisadres een bericht van overlijden van Hendrik Pieter de Boer.
Ds. Henk de Boer is overleden op 20 juli.
Ds. De Boer was jarenlang predikant op wat destijds heette de Eefdese Tehuizen. Er
waren altijd goede contacten met de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente.
Ik denk aan de huiskerkdiensten waar ouderlingen en vele gemeenteleden bij
betrokken waren.
Na zijn emeritaat heeft hij o.a. veel werk verzet voor Radio Kerkplein en leerde ik
hem kennen als een warme, belangstellende en energieke man. En we zagen elkaar
soms zomaar langs de lijnen bij FC Zutphen, want hij was een groot
voetballiefhebber.
Op de kaart deze tekst:
Tegenwoordige
geen naam, geen adres, geen beeld,
geen gezicht, maar toch
Tegenwoordige
overal en altijd, nooit
en nergens en toch
Prof. Dr. Bas van Iersel
Correspondentieadres:
Braamkamp 185, 7206 HJ Zutphen
Op 14 augustus is Okko Veenhuizen, Hoog Barge, overleden. In een volgend
kerkblad volgt een in memoriam.
Ds. Arie Broekhuis
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Komen en gaan – mutaties t/m 13 augustus 2015
Ingekomen:
Het Nuesink 21 7211 GR: De heer en mevrouw H. Meijer - Boer.
Vertrokken:
Meijerinkstraat 12 7211 AE: mevrouw B.M.J. Brummer, naar Steenwijk.
Havekerweg 9 7211 DA: de heer D. Mühlenkord, naar Harfsen.
Overleden:
Op 2 augustus 2015: de heer L.F. Timmer, Zutphenseweg 74 7211 ED.
Op 4 augustus 2015: de heer G.W. Bakker, Kapperallee 63 7211 CC.
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
KERKENRAAD

Voortgang herinrichting Kerk
Eind juli jl. ontvingen wij van de Kerkenraad het verzoek om de uitvoerende
werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van onze kerk ter hand te nemen.
Hoe de inrichting wordt van de kerk is uitvoerig gepresenteerd tijdens de
gemeenteavond van 11 juni jl.
Als u dit leest heeft de eerste bespreking m.b.t. de uitvoerende werkzaamheden
reeds plaatsgevonden.
Ook de heer Bijenhof heeft de opdracht ontvangen om onze plannen uit te voeren.
Het streven is om eind dit jaar de activiteiten afgerond te hebben.
Het is ons voornemen om gedurende het gehele traject u zo goed mogelijk via
Kerkvenster of andere kanalen op de hoogte te houden van de voortgang.
Mocht u ondanks dat toch nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan één van de
hieronder staande personen.
Trudy Aalderink, Ans Boerstoel, Joke Bouwhuis, Evert Brouwer, Ben Wagenvoort of
ondergetekende.
Namens de HIK, Piet Tollenaar.
Uit de Kerkenraad
Onthulling naambordje Goedhartkamer
Op zondag 9 augustus is de vergaderruimte van de kerk van naam veranderd. De
‟leerkamer‟ is de „Goedhartkamer‟ geworden.
De kerkenraad vond de aanduiding leerkamer verouderd: er wordt zoveel meer in
gedaan dan leren: alle door-de-weekse
activiteiten vinden hier plaats.
Er is gekozen voor de naam
Goedhartkamer als blijk van
dankbaarheid voor het werk dat
ds. Bert Goedhart In onze gemeente van
1989 tot aan zijn overlijden in augustus
1999 heeft verricht.
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Daarbij mag onder andere aan zijn inspanning voor Samen-Op-Weg op lokaal vlak
gedacht worden.
In aanwezigheid van mevrouw Iet Goedhart,
dochter Janneke Goedhart en Fokke van de
Ploeg vond de naamswijziging plaats
doordat na de dienst Iet en Janneke
Goedhart het naambordje onthulden.

COLLEGES

Diaconie
Collecteopbrengsten
26 juli
Stichting Letland
begrafenis voor Diaconie
02 augustus
Stichting Holland Building Nepal
09 augustus
IKA
16-augustus
Pasman manege

€
€
€
€
€

142,39
408,70
127,15
170,32
126,75

Collectedoelen
Op zondag 30 augustus is er koffie drinken na de dienst. De Diaconale collecte is
voor Eardrop en een groep Eefdese dames is nog steeds actief voor deze stichting.
Zij staan na de dienst in de hal met huisgemaakte artikelen. U kan dan kijken en
kopen in hun stand. Van harte aan bevolen door de Diaconie.
In deze dienst gaat ds. Rooze voor, ook een mooie gelegenheid om nog even met
hem na te praten.
Toos van ' t Veld
6 september Edukans
Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt weerbaar,
geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom
werkt Edukans aan meer scholen, schoolbanken, schoolborden, meer boeken en
leraren in ontwikkelingslanden.
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0005 15
t.n.v. Edukans
13 september Stichting Hart voor Kinderen
Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare
kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter
leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het
structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een
rondom het kind gecreëerde gezinssituatie.
Met uw hulp kunnen zij veel kinderen helpen. Want kinderen redden het niet alleen.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL19 RABO 0113 1395 43 t.n.v. Stichting
Hart voor Kinderen
20 september Startzondag (eigen collecte)
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27 september Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling helpt vluchtelingen van geweld die in buurlanden of in het eigen
land in kampen worden opgevangen. Miljoenen vluchtelingen blijven zo dicht
mogelijk in de buurt van hun eigen thuis, om zodra het kan weer terug te gaan. Maar
de buurlanden kunnen hen onmogelijk opvangen zonder onze hulp.
Het verlanglijstje van een vluchteling. Het is geen duur lijstje. Ook geen ingewikkeld
lijstje.
Wel een belangrijk lijstje.
- Wat medicijnen
- Een paar dekens
- Een waterdichte tent
- Rijst en meel...
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL48 INGB 0000 0009 99
t.n.v. Stichting Vluchteling
Een kort verslag van een bijzondere reis naar Roemenië
Een tijdje geleden hoorde ik van mijn moeder dat er een project werd gezocht voor
een collecteopbrengst die was opgehaald bij de nagedachtenisdienst van de Heer
De Lange. De wens was dat de opbrengst zou gaan naar een project in Oost
Europa. Na wat mailcontact heeft de familie besloten dat het project van de stichting
„Hart voor Bocsa‟ hiervoor geschikt was.
Hieronder eerst een korte geschiedenis van deze stichting.
“Toen Roemenië in 1989 open ging is Jan Anthonie Voorhoeve, op verzoek van de
Oost Europa Zending begonnen met pakketjes wegbrengen. Dat gebeurde
regelmatig. Na verloop van tijd ontstonden er hechtere contacten in het plaatsje
Bocsa. Daar richtten Jan Anthonie en Beryl zich op, als werkgroep van de Oost
Europa Zending. In de daarop volgende jaren renoveerden ze een kinderhuis, het
plaatselijke ziekenhuis werd van nieuwe bedden voorzien en er werd centrale
verwarming aangelegd. Vele gezinnen werden bezocht en waar mogelijk voorzien
van hulpgoederen. Intussen werden er ook evangelisatie acties ondernomen, in
samenwerking met een plaatselijke gemeente. In 2000 werd een zelfstandige
stichting opgericht, met een eigen kinderafdeling, de GO KIDS, die jaarlijks
zendingsreizen organiseert met en voor kinderen. De stichting heeft geholpen de
waterpompen van het waterleidingnet in Bocsa te vervangen. De nieuwe pompen
waren geschonken door de NUON”. Meerdere keren per jaar wordt er naar
Roemenie afgereisd o.a. om daken te repareren en vloeren te maken; Roemenie
heeft warme zomers maar ook koude winters.
Afgelopen juli zijn we met een team van 15 Nederlandse kinderen en 15
volwassenen van de “Go Kids” afgereisd naar Roemenië. Iedereen had door middel
van klusjes en een fietssponsortocht zijn eigen geld bij elkaar verzameld om mee te
kunnen gaan.
Het was een heel bijzondere ervaring. Eerst hebben we een week in de buurt van
Reghin doorgebracht. Daar hebben we met de Nederlandse kinderen en leiding een
5-daags dagkamp geleid voor 60 Roma zigeunerkinderen, dit ter ondersteuning van
stichting Phoneo die werkt onder de zigeunerbevolking. We hebben in de ochtend
aanbidding en samenkomsten gehouden en in de middag creatieve workshops en
spellen gedaan. Ook gingen we de wijk in om voor mensen te bidden.
De tweede week zijn we naar Bocsa geweest. Het was bijzonder om de vrouw te
ontmoeten die toen ze kind was in het kindertehuis woonde en tot de dag van
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vandaag ondersteund wordt door Beryl en Jan Antonie. We hebben een soort mini
kerkdienst bij hen gehouden en drie zonen zijn gedoopt! Verder hebben we ook elke
dag in Bocsa het ziekenhuis/ bejaardenhuis bezocht en met mensen gebeden en
spulletjes uitgedeeld. De mensen genoten erg van deze aandacht, bijvoorbeeld hoe
mensen zo blij zijn met een stukje zeep of wat shampoo.
Ook gingen we elke dag de Roma wijk in Bocsa bezoeken. Soms lijkt de nood in de
wereld erg groot, maar als we blijven zien naar die ene dan kan dat toch een heel
bijzondere en grote uitwerking hebben.
Hartelijke groet en Gods zegen, Hanneke van ‟t Veld

Kerkrentmeesters

Collectedoelen 2e rondgang
6 september:
Missionair Werk en Kerkgroei
Collecte Missionair Werk en Kerkgroei

Help de nieuwe kerk in Jorwerd
Eind 2012 werd Nijkleaster in Jorwerd geopend, een protestants „klooster nieuwe
stijl‟. Het is het resultaat van een twintig jaar lang door pionier ds. Hinne Wagenaar
gekoesterde wens. Wekelijks is er een ochtendgebed met kloosterwandeling en
iedere maand een speciale dag voor groepen. Mensen komen van heinde en verre
voor de stilte, voor een viering, voor contacten. Zodra er een kloosterpand is, worden
week- en weekendprogramma‟s mogelijk.
13 september: Jeugdwerk Protestantse Kerk
Collecte Jeugdwerk
16 jaar en dan?
Veel gemeenten stellen JOP de vraag: “Hoe kunnen we jongeren van 16 jaar en
ouder bereiken?”. Voor jongeren tussen de 16 en 18 komt het erop aan. “Kies ik om
mee te blijven doen in de kerk of trek ik mijn eigen spoor?” Die twee keuzes sluiten
elkaar niet uit. JOP werkt aan een aanpak waarbij jongeren uitgedaagd worden om
hun eigen manier van kerk-zijn vorm te geven. In 2014 is JOP gestart met 2
proefprojecten in 2 gemeenten in Zuid-Holland. De lessen daarvan zet JOP in voor
de toerusting van jongerenbegeleiders in andere gemeenten. Gelooft u in de
toekomst van 16+ers in de kerk?
20 september: Vredeswerk
Collecte Vredeswerk
Vrede en Gerechtigheid
„Opkomen voor vrede en gerechtigheid‟, dat is waar de Protestantse Kerk zich via
Kerk in Actie en PAX voor inzet. Echte vrede is vaak ver te zoeken, dat hebben we
geleerd van de verhalen en beelden uit Syrië. Toch kan de Protestantse Kerk een
verschil maken, door hulp te verlenen aan vluchtelingen, vredesactiviteiten in
oorlogsgebieden te ondersteunen en ongerechtigheden aan de kaak te stellen.
27 september: Plaatselijk Pastoraat
uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
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Enkele belangrijke mededelingen
De levering van de collectemunten gaat veranderen onze alom bekende Piet van
Meggelen heeft te kennen gegeven dat hij het stokje graag wil overdragen. Na zo
enorm veel jaren van het verzorgen van deze taak mag dat ook, vinden wij.
Wij als gemeenschap en zeker onze Kerkrentmeesters zijn hem enorm erkentelijk
voor de vele jaren dat hij dit werk voor onze kerk heeft verricht. De overgangsdatum
is 1 OKTOBER a.s.
Nu is het zo dat wij niet stil zitten, we hebben een opvolger gevonden in de persoon
van Carla Brouwer. Er veranderen wel wat zaken, het bestellen van munten graag zo
veel mogelijk via e-mail carlabrou@hotmail.com in porties van 50 stuks.
Ook is het mogelijk om de munten telefonisch te bestellen onder tel-nummer:
542430.
Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een afspraak worden
gemaakt over het ophalen. Hebt u vragen over deze verandering dan kunt u altijd bij
mij aankloppen voor opheldering.
Ook het plaatsen van fietsen blijft onze aandacht vragen. Op de oude plaats waar
onze overdekte fietsen stalling stond staat nu weer een nieuwe stalling met veel
ruimte voor extra fietsen.
U wordt allen verzocht uw fiets daar te stallen en niet meer voor de kerk.
Het staat veel netter als wij allemaal van deze speciaal voor ons gecreëerde
plaatsen gebruik maken.
In verband met het overlijden van Wim Klein Velderman kwamen weer wat
werkzaamheden die Wim al die jaren heeft gedaan en die opgelost moesten worden.
Wim was een stille kracht, al die tijd die hij aan onze Kerk besteedde was op de
achtergrond, maar zo belangrijk.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd.
Als opvolger voor de kerktuin hebben wij Piet v.d. Berg met als achterwacht Bé van
Zeijts bereid gevonden en als klokkenluider heeft Gerrit Poelert zich aangemeld.
Mensen wat een voorrecht dat er toch steeds mensen zijn die met ons allen in de
wijngaard van de Heer mee willen harken.
Namens de Kerkrentmeesters Evert Brouwer, voorzitter
TAAKGROEPEN
TAAKGROEPEN
Taakgroep Pastoraat
Aankondiging huiskamerbijeenkomsten
De Taakgroep Pastoraat kan u, na een gedegen voorbereiding, alvast meedelen dat
de data voor de eerste huiskamerbijeenkomsten zijn gepland.
De eerste bijeenkomst zal op maandag 12 oktober plaatsvinden om 14.00 uur ten
huize van Marijke Fomenko. In principe kunt u zich nu al opgeven!
Wie het eerst komt……
Op woensdag 4 en woensdag 25 november zullen de volgende bijeenkomsten zijn.
U hoort nog op welk adres dit zal zijn.
Als leidraad is voor het thema „Familie als gegeven‟ gekozen, een uitgave van de
PKN. Trix Drewes en ondergetekende hebben voor het hoofdstuk „Kind‟ gekozen en
na een avond brainstormen, verwachten wij dat er genoeg gespreksstof zal zijn
rondom dit thema.
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Het is de bedoeling dat gemeenteleden hun huiskamer willen openstellen voor deze
bijeenkomsten, die in eerste instantie ‟s middags zullen plaatsvinden.
Het lijkt ons wenselijk dat ongeveer 10-12 personen hieraan deelnemen, zodat er
voor iedereen gelegenheid is voor persoonlijke inbreng.
Mochten er te weinig deelnemers zijn, dan kunt een persoonlijke uitnodiging
verwachten, waarbij uw antwoord zal worden opgehaald. Natuurlijk zou het fijn zijn
als u nu al kunt aangeven of u t.z.t. uw huiskamer beschikbaar wilt stellen.
Ds. Arie Broekhuis, Ko van Raamsdonk en ondergetekende zullen de bijeenkomsten
gaan leiden.
Wij verheugen ons op uw aanwezigheid en inbreng.
Met hartelijke groet. namens de taakgroep Pastoraat,
Marijke Fomenko, tel. 06-41662670
Ko van Raamsdonk, tel. 513637
Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
Expositie Ontmoetingskerk Eefde
Van zondag 20 september tot en met zondag 27 september exposeert Marieke
Oostenenk met schilderijen. De opening van de expositie vindt plaats op zondag 20
september om 11:00 uur, na kerktijd.
Marieke Oostenenk (06-11-1948) maakt schilderijen in de oude ei-temperatechniek,
die al eeuwen gebruikt wordt bij het schilderen van iconen. Haar inspiratie vindt ze in
haar reizen door onder meer Tibet, Australië, Nieuw-Zeeland en in het bijzonder Zuid
Afrika. Haar schilderijen worden in een cirkel gemaakt waarbij ze een palet van
heldere kleuren gebruikt.
De laatste jaren komt het thema Zuid Afrika vaker voor in haar schilderijen. Ze heeft
dan ook een bijzondere band met dit land. Sinds enkele jaren is ze actief binnen het
bestuur van Stichting Ibhongo (www.stichtingibhongo.nl), een stichting uit het
Brabantse Goirle, de woonplaats van Marieke Oostenenk. Stichting Ibhongo zet zich
in voor hulp aan kinderen in de township Masiphumelele in de buurt van Kaapstad,
Zuid Afrika. Tijdens de opening van de expositie wordt er een film gedraaid over de
projecten van Stichting Ibhongo en is er een stand met Afrikaanse artikelen.
Marieke maakt ook schilderijen in opdracht, in het bijzonder geboorte- en
jubileummandala‟s. Van de opbrengst van de schilderijen die verkocht worden gaat
50% naar Stichting Ibhongo.
Marieke Oostenenk heeft een bijzondere band met Eefde.
Haar vader is er geboren aan de Almenseweg en als kind
bracht ze er elke zomervakantie door. Het is voor haar dan
ook een grote eer om in de Ontmoetingskerk te mogen
exposeren.
Het landelijk thema van de PKN is dit jaar „Goede Buren‟.
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Marieke zegt hierover: “Ik ben geraakt door Buren op afstand. Immers, met alle
reismogelijkheden en sociale media zijn ook de mensen in andere werelddelen
Buren van ons geworden”.
De expositie in de Ontmoetingskerk kan bezocht worden op:
Zondag 20 september van 11:00uur – 16:00uur Donderdagmorgen 24 september
van 10:00uur – 12:00uur Zaterdagmiddag 26 september van 14:00uur – 16:00uur
Zondagmiddag 27 september van 11:00uur – 16:00uur
Marieke Oostenenk (www.mariekeoostenenk.nl) is zelf aanwezig op zondag 20
september en zondag 27 september.
Themamiddag: ONBEKEND / ONGEKEND
Dat is de titel van een voordracht over de Offshore-industrie, die op 30 september
gegeven zal worden door dhr. Ben Godtschalk uit Vorden. Behalve over zijn werk
staat hij ook stil bij wat een mens overkomt, wanneer „ruwe stormen mogen woeden‟.
Een verhaal over werk en leven en geloven op zee.
Hieronder een introductie.
Ben Godtschalk is ruim 25 jaar gezagvoerder geweest op constructieschepen in de
Offshore-industrie, van klein, met een hefvermogen van 650 ton, tot immens groot
met een hefvermogen van 14.000 ton. Hij heeft de ontwikkeling naar en de bouw van
de grote semi-submersible kraanschepen zoals Balder, Hermod en Thialf van zeer
dichtbij meegemaakt en was hierbij ook steeds de eerste gezagvoerder op deze
schepen.
Hij vertelt aan de hand van fraaie en vaak unieke beelden en filmpjes.
In verband met het BP-lek in de Golf van Mexico zal Ben Godtschalk ook speciaal
ingaan op het werken in grote waterdieptes.
Tevens wordt het allernieuwste schip van Heerema, de Aegir, boordevol met grens
verleggende Nederlandse techniek, getoond. Een alleskunner die tot op een
waterdiepte van 3.500 meter installaties kan doen en pijpen kan leggen.
En……. denkt u nu niet “dat is een mannenwereld, daar hebben de dames niks bij te
zoeken” dan vergist u zich, het is voor beiden een zeer interessant en menselijk
verhaal. Is uw interesse gewekt? Kijk dan ook op www.heerema.com en op
www.allseas.com
Plaats en datum: Woensdagmiddag 30 september,14.30 uur in de Goedhartkamer
Veertigdagentijd
Het lijkt misschien een vergissing, maar u leest het goed: nu al een melding over de
40-dagentijd.
Onze bedoeling is n.l. om dit jaar een 40-dagentijdkalender of boekje te maken.
Daarbij hebben wij Uw hulp nodig; en wel in de vorm van bijvoorbeeld een gedicht/
verhaaltje/tekening of een andere kunstvorm.
Het landelijke thema van Kerk in Actie is dit jaar: “IK GA. ZET EEN STAP NAAR DE
ANDER “ wellicht kan dat een aanknopingspunt zijn.
Aangezien de 40-dagentijd in 2016 al begint op 16 februari en eindigt op 26 maart
moeten we nu al gaan nadenken en werven.
Daarom ligt er tijdens de Startzondag op 20 september en ook daarna, een
intekenlijst klaar waarop deelname gemeld kan worden.
We hopen van harte, dat U meedoet.
Trudy Aalderink, Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie
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INTERVIEW

Hoe zou Homme Krol het geloof zelf beleven, dacht ik na het lezen van zijn
sprankelende interviews met gemeenteleden. Ik ben op Homme afgestapt om het
hem te vragen. Hij was weliswaar verrast, maar zonder aarzelen bereid tot een door
mij afgenomen vraaggesprek. Het resultaat leest u in deze aflevering van
Kerkvenster.
Hannie Doevendans
Homme Krol over zijn geloofsbeleving:
“Ik ben een ongelovige op christelijke grondslag’’
Homme, je bent nu driekwart eeuw aanwezig in deze wereld. Hoe kijk jij terug op je
geloofsleven vanaf je kinderjaren?
Homme grinnikt om de vraag, maar antwoordt in volle ernst: „‟Ik was een gelovig
Noord-Hollands jongetje, groeide op in een hervormd gezin, ging trouw naar de kerk,
waarin mijn vader als diaken jarenlang actief was.
Op weg naar volwassenheid en ook later
ben ik het christelijk geloof, zoals ik het
van huis uit heb meegekregen, sterk gaan
relativeren. Ik bleef wel meelevend, nam
ook wel deel aan de kerkelijke
gemeenschap, maar inhoudelijk trok ik
het erfgoed der vaderen meer en meer in
twijfel. Ik hield weinig meer voor waar.
Met name van het actief deelnemen aan
het geloofsleven nam ik afstand. Ik kon
me er gaandeweg steeds minder in
vinden. Eigenlijk kun je zeggen dat ik me
ontpopte tot een min of meer
meelevende ongelovige, maar dan wel
op christelijke grondslag.‟‟
Heb je nooit het idee gehad om de kerk
vaarwel te zeggen?
„‟Wel het idee, maar nooit de moed
gehad. Ik heb nooit een definitieve
streep getrokken onder het kerkelijk
leven, nooit gezegd: ik stop ermee. En
waarom niet? Ik kon het gewoon niet
over m‟n hart verkrijgen. Wat in de kerk
aan de orde komt is me te lief om mee te
kappen. Dat klinkt gek voor iemand die
naar eigen geweten niet meer kan
deelnemen aan het heilig avondmaal,
maar het is wel zo. Voor mij is de kerk
geen gemeenschap van heiligen, maar
ook niet van belijdende zondaars. Ik zie
Jezus van Nazareth als een
navolgenswaardig mens, maar niet als
de Messias die voor mijn zonden is
gestorven.

Als mijn verlosser en zaligmaker heb ik
dus niets met hem. Betekenis heeft hij
voor mij als voorbeeldig iemand die mij
heeft laten zien hoe als liefdevol mens te
leven, met machtelozen èn
machthebbers beide.‟‟
Wat vind je nog waardevol aan het
christelijk geloof?
„‟Een geloof als uitdagend ideaal om in
liefde en vrede met elkaar te leven vind
ik bijzonder waardevol. Het idee dat we
in zonde zijn geboren en dat we Christus
nodig zouden hebben om met God in het
reine te komen en hemelse
gelukzaligheid te beërven, is in mijn
optiek ongeloofwaardig en spreekt me
daarom ook niet aan. Grote waarde
hecht ik aan het samen optrekken met
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gelijkgezinden om dat liefdesideaal
handen en voeten te geven.
De kerkelijke gemeenschap is belangrijk
voor mij: mee blijven denken en doen
om de wereld wat mooier te maken. Ook
als een club mensen die lief en leed met
elkaar delen en omzien naar derden. De
door Jezus aangereikte leefregels zie ik
als bruikbare handreiking. Wat Arie
Broekhuis in zijn preken meegeeft vind ik
waardevol. Hij geeft me vaak stof tot
nadenken, zeker als hij van die
hoopvolle vergezichten schildert van een
wereld van vrede en gerechtigheid, zelfs
vanuit het ongerijmde.‟‟
Geloof jij voor jezelf in een leven na dit
leven?
„‟Nee, eerlijk gezegd kan ik er eenvoudig
niet in geloven. Misschien ook bij gebrek
aan fantasie. Ik kan me namelijk niet
voorstellen hoe ik die eeuwigheid
doorkom. Ik zing graag, maar om God tot
in de eeuwen der eeuwen lastig te vallen
met mijn gezang…. Ik heb me ooit wel ‟s
verbeeld dat ik een hemelse strot had,
maar uit die droom heeft Jannie mijn
vrouw me meermalen wakker geschud.
Hoewel ik dus niet in een
wederopstanding geloof word ik toch
liever begraven dan gecremeerd.
Maar dat zal te maken hebben met de
zangvogels op de begraafplaats.‟‟
Heb je de interviews met andere
gemeenteleden op een beroepsmatige
manier beleefd? Tenslotte ben je
journalist.
„‟Meer dan beroepsmatig. Ik voel me
sterk betrokken bij het onderwerp

geloofsbeleving. En vind het ook
belangrijk dat het in Kerkvenster aan bod
komt. In de kerk gebeurt dat te weinig
heb ik het idee. De interviews geven me
voldoening. Het verbaast me soms hoe
openhartig en eerlijk de
gesprekspartners op mijn vragen ingaan
en mij een inkijkje in hun geloofsleven
gunnen. Daar moet je heel voorzichtig
mee omgaan. Ik wil er nog graag een
tijdje mee doorgaan. Nee, ik heb geen
lijstje met namen van mensen die ik wil
interviewen. Ik schiet willekeurig mensen
aan voor een gesprek. De meesten gaan
er positief op in.‟‟
Je woont samen met Jannie op een
prachtig plekje aan de Scheuterdijk. Is
die plek mede van invloed op de kwaliteit
van jullie leven?
„‟Dat geloof ik zeker, hoewel de langs
razende treinen onze woordenstroom
wel eens willen onderbreken. Maar daar
zijn Jannie en ik na dertig jaar zo aan
gewend dat we ze vaak niet meer horen.
Ik zeg altijd maar: de stilte tussen twee
treinen is oorverdovend mooi.‟‟
Heb je nog wensen ten aanzien van de
kerkgang?
„‟Als Jannie en ik naar de kerk gaan,
gaan we altijd samen.
Graag zouden we zien, en wij niet alleen
denk ik, dat er elke zondag na de dienst
koffiedrinken is. Dat biedt een mooi
platform om gesprekken aan te knopen.
Over geloofsbeleving bijvoorbeeld. Of
over de kinderen en kleinkinderen, roept
u maar.‟‟
Hannie Doevendans.

DIVERSE BERICHTEN

Bloemenfonds (voor gemeenteleden)
Overzicht van het Bloemenfonds van 12 maart 2015 tot 14 augustus 2015
Contant aan attenties betaald € 246,07.
We zijn erg blij met uw gift voor de Bloemenpot leden.
Want als je ziek bent, en er komt bezoek, of als er iets te gedenken valt, is het toch
geweldig dat je ook een attentie ontvangt, gewoon een heerlijke gedachte dat er
iemand aan je denkt.
Hartelijk bedankt.
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Een korte toelichting, wat er betaald wordt uit het Bloemenfonds.
1 Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80 jaar en ouder.
2 Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht in het ziekenhuis.
3 Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren hebben.
4 Attenties bij geboorte.
5 Bloemen en attenties bij Dankdag.
6 Attenties bij Hanzeborg.
7 Onvoorziene uitgaven.
Dit is maar een greep uit de collectie van de Bloemenpot leden.
De Bloemenpot wil, indien mogelijk, zonder tussenkomst van kerkelijk en
diaconaal geld, voorzien in eigen behoefte. Daar heeft het uw steun hard bij nodig.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk (ook
collectemunten zijn welkom).
Hebt u nog vragen of is het adres op de acceptgirokaart niet juist, neem dan contact
op met Riet van Bosheide, tel. 0575-540296.
Verjaardagsfonds
Overzicht vanaf 22 maart tot 14 augustus 2015
Vanaf 22 maart heb ik 18 zakjes ontvangen, met totaal € 197,30.
onkosten porto totaal € 12,33.
Het geld komt ten goede aan:
1/3 deel is bestemd voor de Stichting Bijzondere Noden te Gorssel, die veel hulp
biedt aan mensen die rond moeten zien te
komen met een minimuminkomen of die door
omstandigheden in financiële moeilijkheden
zijn geraakt.
Het andere 2/3 deel is bestemd voor:
•
Oikocredit. De oecumenische
ontwikkelingscoöperatie is een initiatief van de
Wereldraad van Kerken. Oikocredit slaat
bruggen tussen arm en rijk door dat geld dat
mensen tijdelijk zelf niet nodig hebben,
beschikbaar te stellen aan kansarmen. Het gaat niet om giften, het gaat om
leningen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot ontwikkeling
en onafhankelijkheid dan giften.
•
het bloemenfonds, dit is voor leden voor bijvoorbeeld ziekenbezoek in de
gemeente.
•
Verjaardagen (is niet voor de eredienst). (Zie artikel hierboven.)
•
Kerktelefoon.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Staat uw naam niet correct op de brief, neem
dan contact op met Riet van Bosheide. Vermeld dan graag uw geboorte datum, dat
is makkelijker zoeken.
Riet van Bosheide, tel. 0575-540296
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Voorlichtingsavond Israëlreis op 24 september
In het voorjaar van 2016 (7-17 maart ) is er, vanuit de Protestantse Gemeente Laren,
een reis naar Israël gepland o.l.v. Pauline Kramer (kerkelijke werker).
Een indrukwekkende en interessante rondreis langs plaatsen die we kennen uit de
bijbel, zoals Jeruzalem en het meer van Galilea. Maar ook een kennismaking met
het Israël van nu, de bevolkingsgroepen en de beleving van de religie, is erg
interessant en geeft inzicht in de huidige politieke verhoudingen. Voor deze reis is
tevens een bezoek aan een veeteeltbedrijf in een kibboets gepland
De organisatie is handen van DrieTourreizen, met een Nederlands sprekende gids,
goede hotels, heerlijke maaltijden en eigen busvervoer. Het geheel is compleet
verzorgd, vanaf het vertrek van Schiphol tot de terugkomst in Nederland. We streven
naar een aantal deelnemers van minimaal 20 en maximaal 30.
Iedereen die zich wil oriënteren op deze reis is welkom in het Kulturhus in Laren, op
donderdag 24 september 20.00 uur. Er wordt dan inhoudelijke en praktische
informatie gegeven en er zijn beelden te zien over het land en zijn bevolking.
Meerdere belangstellenden, uit Laren en omliggende plaatsen, hebben zich al
opgegeven, maar hoe meer reisgenoten hoe meer vreugd en hoe lager de kosten.
Info: Pauline Kramer
Kerkelijk werker, Laren (Gld), p.kramer@kerklaren.nl, 06 23690401
Requiem voor ... concert 2015
Dit jaar is het Requiem voor … op zondag 8 november 2015.
Een bijzonder concert om onze dierbaren te gedenken, om stil te worden of om
alleen maar te genieten van ongekend mooie muziek.
Evenals voorgaande jaren vindt het concert plaats in de Grote of Sint-Gudulakerk te
Lochem, aanvang 15.00 uur
Uitvoerenden: Bachkoor Holland o.l.v. Gijs Leenaars, met solisten en
instrumentalisten.
Op het programma staan de volgende werken:
Gregoriaans:
Requiem aeternam
Heinrich Schütz:
Musikalische Exequien, op. 7 SWV 279-281
Johann Sebastian Bach: Motet Komm, Jesu, komm, BWV 229
Knut Nystedt:
Stabat Mater
Knut Nystedt:
Immortal Bach
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij de Schouwburg Lochem à €29,50
www.schouwburglochem.nl
Zie voor meer informatie: www.requiemlochem.nl
Eric Beukema, bestuurslid Stichting Requiem Lochem
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Nieuws van de Wereldwinkel Eefde
September: servies met korting

Sinds kort zetten we elke maand een ander
product in de schijnwerpers. Deze maand is dat
servies. We hebben veel verschillende soorten,
van vrolijk bont gekleurd Tunesisch aardewerk
tot effen wit en gekleurd voor een rustiger tafel, bijvoorbeeld om bij het ontbijt
zachtjes wakker te worden! Ook helemaal wit, onder andere mooie uien- en
knoflookpotten, past in elke keuken.
Al het serviesgoed is deze maand in de aanbieding met een korting van 20%! Dus
laat dit buitenkansje niet voorbijgaan.
Kassakoopje
Wat er op de toonbank komt te staan is nu nog niet bekend, dus kom langs en laat u
verrassen.
Van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van
9.00 - 16.00 uur aan de Schoolstraat 17A. Tel. 518662.
Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland.
ACTIVITEITEN

Cantorij-nieuws:
De vakantie van de cantorij zit er weer bijna op.
Op donderdagavond 24 september gaan we weer van start. We repeteren op de
donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur in de kerk.
Met het nieuwe liedboek valt er veel te zingen en te oefenen.
Wat een schat aan liederen!
Hebt u zin om mee te doen dan bent u van harte welkom.
Proef de fijne sfeer tijdens de repetitie en zing mee!
We kunnen alle stemmen gebruiken.
Laten we samen de lofzang gaande houden!
Voor meer informatie, bel gerust.
Wim van Helden, Tel.519738
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Kom zingen bij Musica Vocale
Op maandagavond 31 augustus om 19.45 uur start het nieuwe
seizoen van gemengd koor Musica Vocale in ‟t Hart, Jolinkweg 2
in Eefde. Na de zomervakantie is het altijd een goed moment om
als nieuw koorlid in te stappen. Kom dus eens langs als je
overweegt om te gaan zingen! Musica Vocale heeft een heel afwisselend repertoire
van renaissancemuziek tot hedendaags, waarbij er een balans wordt aangebracht
tussen geestelijk en niet-geestelijk repertoire. De optredens zijn eveneens zeer
divers: kerstconcerten, concerten met orkest, kleinschalige optredens in een
verzorgingshuis, etc. We oefenen serieus, maar minstens zo belangrijk is de goede
sfeer tijdens de repetities en concerten. Die combinatie is in uitstekende en
energieke handen bij onze dirigent Els Dijkerman, die van elke repetitie en optreden
een opgewekt feestje maakt. Wil je het uitproberen? Dat kan altijd, zelfs als je nog
nooit hebt gezongen! Iedereen is welkom, vooral mannen. Nieuwe leden kunnen de
eerste twee maanden gratis uitproberen en sfeerproeven. Mocht je dat willen, dan
kun je in een kleine groep zelfs een snelcursus volgen om je talent te ontdekken.
Voel je dus vrij om te komen, we ontvangen je met open armen. Voor meer
informatie: www.gkmusicavocale.nl
Passage, afdeling Eefde
Voor de eerste avond van het nieuwe seizoen, 16 september,
hebben we ds. Henriette Bouwman uit Borculo uitgenodigd.
Zij zal vertellen over bijbelvertalingen. Er worden steeds weer nieuwe
Bijbelvertalingen en bijbelprojecten gepubliceerd. Maar hebben we al die vertalingen
nodig? Waarin verschillen ze en waarom zijn ze ontstaan? Deze vragen komen op
deze avond aan bod, met verrassende fragmenten, beelden, ideeën en teksten. Een
zoektocht naar wat die bijbel u en jou te vertellen heeft en hoe we geraakt worden.
Ook belangstellenden zijn welkom.
De avond wordt gehouden in Het Hart en begint om 19.45 uur.
Carla Brouwer

Agenda





Woensdag 2 september, Kerkenraad, Goedhartkamer
Maandag 14 september,14.00 uur. Startdienst vergadering,
Goedhartkamer
Donderdag 24 september,19.30 uur. Classis Achterhoek-Oost te
Lochem
Woensdag 30 september,14.30 uur. Ben Godtschalk, Vorden
Onbekend/Ongekend.

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 15 september 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 17 september 2015 om 20.00 uur redactievergadering bij
Hennie v.d. Burg.
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Marieke Oostenenk exposeert
van 20 september t/m 27 september
in de Ontmoetingskerk in Eefde (bij Zutphen)

Openingstijden
Zondag 20 september en zondag 27 van 11:00 uur tot 16:00 uur
Donderdag 24 september van 10:00 uur tot 12:00 uur
Zaterdag 26 september van 14:00 uur tot 16:00 uur

Opening v.d. expositie zondag 20 september 11:00 uur
Marieke is beide zondagen aanwezig

50% van de opbrengst van de verkoop van schilderijen is voor Stichting Ibhongo

