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KERKVENSTER, SEPTEMBER 2016

“en wat zij zong hoorde ik dat Psalmen waren” (Martinus Nijhoff)
Bovenstaande overbekende regels van
Nijhoff verwijzen naar de blijvende betekenis van de Psalmen. De regels zijn afkomstig uit het gedicht “De moeder, de
vrouw”. We spreken van onze moedertaal.
Misschien is het met de Psalmen net zo.
Ze zijn de moedertaal in de liturgie, flarden, regels, woorden van de Psalmen
kunnen met ons meegaan en tot ons
geestelijk bezit worden.
Ik kom dat tegen in het pastoraat, hoe
mooi is dat. Wat maakt dat de Psalmen
zo’n blijvende plaats hebben gekregen in
huis en kerk?
In een studieweek in Advent 2015 heb ik
me met die vragen bezig gehouden bij de
lezing van het boek Drama van crisis en
hoop, 2008, van Niek Schuman (voorheen
docent Oude testament en hoogleraar Liturgiewetenschap).
De Psalmen heten officieel Boek der Lofzangen (Hebreeuws: Tehilliem denk aan
de Jiddische uitdrukking tillem zeggen=
een Psalm reciteren, uitspreken), of Preisungen, aldus Martin Buber in zijn prachtige Duitse vertaling. Een opvallende benaming, want heel wat Psalmen hebben
een andere toon dan de lofzang, opgevat
als jubelzang.
We komen klachten tegen, wanhoop over
uitblijven van Gods hulp, bede om wraak
op de vijanden. Hoezo lofzang? We dienen te bedenken dat in de lof alles meekomt, ook de klacht, de verbijstering, de
erkenning van vuile handen (schuld- en
zondebesef).
En in de klacht komt ook de lof toch mee.
We zien dat terug bij Psalm 22, de ‘Goede
Vrijdag psalm’, waarin het naast elkaar
staat: “Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten?” en de lofzang aan het slot, zo ook
in Psalm 28. Kyrie en gloria in één lied,
zoals we dat bewaard hebben als liturgisch element in onze oecumenische orde
van dienst.
Wat ik uit het rijke boek van Schuman, een
voormalig leermeester van mij, als een
van de hoofdzaken haal is dat de Psalmen
de gerechtigheid als brandpunt hebben
van thema’s als het rechtsgeding, de vijanden, het zien van Gods gezicht, te gast

zijn bij de Eeuwige (Psalm 23, 133). Je
ziet ook in de Psalmen teksten die de orde
der dingen bezingen. Dat laatste klinkt wat
formeel, maar het gaat om een orde waarbij alles wat ademt en leeft tot zijn recht
komt. In vele Psalmen zoals 104, 147
wordt de natuur bezongen met alles wat
ze te bieden heeft, van sterren tot hagel.
Zoals er daar een orde van de wisseling
der seizoenen, zo zou het ook onder de
mensen moeten zijn: mensen tot hun bestemming gekomen (“hij brengt de ballingen van Israël bijeen.”, Psalm 147:2).
Schuman bespreekt de in veel Psalmen
voorkomende omslag van klacht (“Hoe
lang, Heer, moet ik nog wachten?”
Psalm 6:4) naar redding van Godswege
“Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om”, Psalm 6:11). Schuman probeert het geheim aldus te benaderen:
“Dan kan de klacht zo hevig, de smeekbede zo intens zijn omdat zij gedragen worden door een al ontvangen vertrouwen”,
(Schuman, p. 67). Het zal een vertrouwen
zijn waar een mens bij bewaard is gebleven, bij de gratie van een gemeenschap
die leeft en hoopt van verhalen, getuigenissen van ondervonden momenten van
ongedachte redding en geluk.
Het is een enorme winst dat ons huidige
liedboek naast de ons zo vertrouwde berijmde Psalmen ( hoewel? vele Psalmen
blijven ‘ongezongen’) van Geneefse en
Straatsburgse makelij Psalmbewerkingen
bevat uit de kloosters, antifonen en eigentijdse vertalingen. Zo kunnen ze telkens
weer opnieuw ontdekt worden in hun zeggingskracht.
En hoe zou ik hier Ida Gerhardt en Marie
van der Zeyde, vele jaren leden van onze
gemeente, ongenoemd kunnen laten? Hun
werk wordt met grote waardering genoemd in dit boek. Hun vertaling geeft, aldus Schuman, de thematische karakteristieken van de Psalmen in hun volle sterkte
weer: “Naar mijn besef nog het meest dáár
waar de roep om gerechtigheid klinkt, de
ontzetting over grofheid, geweld en goddeloosheid verwoord wordt.” Zo lezen we bij
Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde in
Psalm 59:8: “Hoor! zij vieren in grootspraak zich uit: in hun taal staan de
zwaarden getrokken, zij denken: ‘wie staat
òns te woord?”
ds. A. Broekhuis
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DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

SEPTEMBER

2016

datum en tijd

28 augustus 2016
10.00 uur

4 september 2016
10.00 uur

11 september 2016
10.00 uur

voorganger

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

ds. A. Broekhuis

dienst van Schrift en
Tafel

startdienst

bijzonderheden
kleur

Groen

Groen

Groen

diaconale
collecte

Eardrop

NSGK

Edukans

2e collecte

Kerkelijk Quotum

Missionair werk en
kerkgroei

Jeugdwerk Protestantse Kerk

auto
ophaaldienst

H.J. Zoerink
Tel. 06-53143179
511989

J.L. Bosma
Tel. 06-44500157

J. Strijker
Tel. 514828

datum en tijd

18 september 2016
10.00 uur

voorganger

ds. .van Doorn, Almen

25 september 2016
10.00 uur
ds. G.W v.d. Brug,
Zutphen

bijzonderheden
kleur

Groen

Groen

diaconale
collecte

Amnesty International

Lepra Zending

2e collecte

Vredeswerk

Plaatselijk pastoraat

auto
ophaaldienst

R. Simonis-Verhoeff
Tel. 511756

H. Slurink
Tel. 515446

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

DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk
Maandag 1 augustus
Ds. G.W. van der Brug
De dienst begint om 14.30 uur.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij
iedereen welkom is.
Diensten in De Borkel
zaterdag 27 augustus
zaterdag 10 september
zaterdag 24 september

ds. A. Broekhuis
mevrouw R. van Veen
mevrouw L. Versluis
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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.
Opgave niet ontvangen.
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 28 augustus 2016
Gesprek van de zondag serie vriendschapsbanden: Interview met Lies van der Brug over
onze partnergemeente van voorheen, Tartu, Estland
De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Warnsveld,
voorganger: ds. E. Diepeveen
Zondag 4 september 2016
Gesprek van de zondag met de nieuwe luitenants van het Leger de Heils, Morten en Joyce
Andersen. De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Zutphen,
Startdienst Dr. R. Heins en ds. I. Pijpers
Zondag 11 september
Gesprek van de zondag door David Nijhuis, onderwerp is nog niet bekend
De kerkdienst komt van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: ´Het Lichtpunt’
Zondag 18 september 2016
Gesprek van de zondag met Ceciel Funnekotter over Week van de ontmoeting
De kerkdienst komt van de R.K. Parochie Vierakker
Zondag 25 september 2016
Gesprek van de zondag over 25 jaar bestaan van Radio Kerkplein
De kerkdienst komt van het Leger des Heils. Luitenants Andersen
Leesrooster
augustus
zo. 28 Lucas 14:1-14 Prioriteiten stellen
ma. 29 Lucas 14:15-24 Uitnodigingen
di. 30 Psalm 113 De Heer helpt je
wo. 31 Prediker 9:13-10:7 Schijn bedriegt
september
do 01 Prediker 10:8-20 Leef bewust
vr. 02 Prediker 11:1-10 Zet niet alles op één kaart
za. 03 Prediker 12:1-14
Ouderdom komt met gebreken
zo 04 1 Timoteüs 1:1-11 Volhouden
ma. 05 1 Timoteüs 1:12-20
Niets om je voor te schamen
di. 06 1 Timoteüs 2:1-7 Bidden voor Den Haag
wo. 07 1 Timoteüs 2:8-15
Opvallen in onopvallendheid
do. 08 1 Timoteüs 3:1-13 Profielschetsen
vr. 09 1 Timoteüs 3:14-4:10 Blijf oefenen
za. 10 Lucas 14:25-35 Voorrangsregels

zo.
ma.
di.
wo.

11
12
13
14

do. 15
vr. 16
za. 17
zo.
ma.
di.
wo
do.
vr
za.
zo
ma.
di.
wo.
do.
vr.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lucas 15:1-10 Zorg
Lucas 15:11-32 Een vader die uitkijkt
1 Timoteüs 4:11-5:2 Familieonderricht
1 Timoteüs 5:3-16
Algemene Nabestaanden Wet
1 Timoteüs 5:17-25 Zorgvuldigheid
1 Timoteüs 6:1-10
Hoger onderwijs: wees tevreden
1 Timoteüs 6:11-21
Genade voor iedereen
Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden
Lucas 16:10-18 Maak een keuze
Psalm 45 Gedicht voor de koning
Genesis 25:19-34 Botsing
Genesis 26:1-17 Leugentje om bestwil?
Genesis 26:18-33 Uitputtingsslag
Genesis 26:34-27:29 List en bedrog
Genesis 27:30-28:9 Rest-zegen
Genesis 28:10-22 Verbindingsweg
Genesis 29:1-20 Doelgericht werken
Genesis 29:21-35 Duurbetaalde liefde
Genesis 30:1-21 Gezinsvorming
Genesis 30:22-43 Vermogensaanwas
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DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten
Zondag 28 augustus vieren we de dienst met de orde van het Morgengebed. Een kortere
dienst dan ‘normaal’ met meer ruimte voor lezingen en gebed.
We lezen verder in het evangelie van Lucas ( hoofdstuk12:49-53), waar Jezus krasse taal
spreekt en o.a. zegt dat hij niet gekomen is om vrede te brengen. Daarmee voegt hij in de
profetische tradities van Israël, waarin telkens weer opgeroepen wordt een keuze te maken
voor hoopvol samenleven en recht doen en verzet tegen onmenselijkheid.
Weerbarstige woorden.
Zondag 4 september vieren we de Maaltijd van de Heer/Eucharistie ( = dankbaarheid). Dezelfde indringende toon horen we uit Jezus ’mond – in de versie van Lucas natuurlijk!- in de
lezing uit Lucas 14:25-33 Het gedeelte bestaat uit losse uitspraken die Lucas bij elkaar geharkt heeft en waarbij de rode draad lijkt te zijn: breek met patronen die verstikkend zijn en je
weghouden van wat er echt toe doet(familiebanden zijn relatief, zo zegt Jezus). Verstikkend
en belemmerend kan ook bezit zijn: maak je ervan los, aldus Jezus. Allesbehalve gemakkelijke oproepen. Is navolging eigenlijk wel te doen en nog wel ‘leuk’? Van welk karakter is de
rijkdom die in de navolging van Jezus gelegen is?
Kan het delen van brood en wijn ons daarin helpen?
Startweekend 10 en 11 september : DEEL JE LEVEN
In het vorige kerkblad hebt u van de hand van onze scriba en tevens lid van de voorbereidingscommissie Rik Rook al een wervende tekst kunnen lezen over het aanstaande Startweekeinde.
Op zaterdag 10 september is er een wandeling in de geest van de Emmaüsgangers:
meditatief en uitnodigend tot ontmoeting en delen. Yolan van Laar en ik hebben samen een
mooie wandeling uitgestippeld die zo’n 1 ½ uur zal duren. We verheugen ons zeer op deze
activiteit.
We vertrekken om 15.30 uur. U bent welkom vanaf 15.00 uur voor thee en koffie en nog
even een sanitair bezoek.
Naast de wandeling is er een maaltijd die aansluitend aan de wandeling zal plaatshebben in
de Goedhartkamer en/of hal van onze kerk. Verzamelen voor de maaltijd om 17.30 uur.
N.B. U kunt wandelen en de maaltijd genieten, of alleen wandelen, of alleen maaltijd genieten: u ziet dat er allerlei mogelijkheden zijn.
Zondag 11 september staat de dienst in het teken van DEEL JE LEVEN.
Er werken muzikanten mee: Arjan van ’t Veld op accordeon met zijn muzikale vrienden en
Wim van Helden, orgel.
Vanaf de Levensbank vertellen bekende Eefdenaren wat zij van belang vinden om met
anderen te delen.
Opgave voor de wandeling en/of maaltijd kan bij alle leden van de commissie:
Gerda Kamphuis-Hoetink, Rie Roebers-Zwiers, Ko van Raamsdonk, Rik Rook (rikrook@telfort.nl) tel. 0575-541509 en ds. Arie Broekhuis(abroekhuis@hetnet.nl)
ds. Arie Broekhuis
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Koffie/thee drinken na de dienst van zondag
Zondag 11 september
Gretha Bargeman, Tine Ebbekink en Toos Nijenhuis.
Zondag 25 september
Willy Pasman, Agnes van den Berg en Toos Kuiken.
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.
Op verzoek van de Kerkenraad ben ik bezig met het rooster voor 2017 of het mogelijk is om
iedere zondag koffie/thee te drinken.
Greet Tollenaar, tel. 540861
MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen
Op de Lunette(afdeling Bastion) verblijft:
 mevrouw Van Wijhe-Trekop, Korenbloemweg
Thuis
Weer thuis na verblijf in het Radboud ziekenhuis, Nijmegen:
 de heer K. van Raamsdonk
 mevrouw van Helden- van der Kaaij
Weer thuis na verblijf in het Gelre ziekenhuis:
 de heer T. Wilgenhof, Nachtegaalstraat
 mevrouw A. de Pater- van Overbeeke, Ensinkweg
 mevrouw D. Markvoort, Papaverhof
Ik noem hier de naam van mevrouw N. Broer-Rouwenhorst, Schurinklaan 12, die getroffen is
door het verlies van haar zoon Hans(Johannes Albertus) die op 25 juli is overleden in de
leeftijd van 55 jaar.
ds. A. Broekhuis
Bedankt
Bij deze willen wij u heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, mails, telefoontjes en bloemen
die wij mochten ontvangen, na het vreselijke ongeluk wat onze kleinzoon, Jason is overkomen. Hij is nu in Enschede voor revalidatie. Wij hopen op een wonder dat hij beter wordt.
Greetje en Zwier Ter Mul.
Overleden
Deliane van Leeuwen
Zij werd geboren in Sawah Loento op 6 oktober 1925 en overleed in
Zutphen op 15 juli 2016.
Zij bracht een aantal tienerjaren door in gevangenschap in een kamp.
Na de oorlog kwam zij naar Nederland waar zij de medische studie volgde. Als internist werkte zij in een ziekenhuis en had daarnaast een eigen
praktijk.
Later kwam zij naar Zutphen waar zij ging werken in het verpleeghuis.
Daar heb ik haar leren kennen als collega van mijn echtgenote.
Lange tijd woonde zij met To Neeb in Eefde aan het Hoog Barge.
De laatste jaren bracht zij door in Sutfene, het huis waar zij eerst werkte.
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Het meest bijzondere vond ik de ontspannen en volstrekt vanzelfsprekende manier waarop
zij over haar geloof sprak, ook in verband met haar werk.
Nooit oordelend, nooit vanuit een moreel hoog standpunt, maar blijmoedig en bescheiden
getuigend. Een voorbeeld ter navolging voor velen!
De kerk van Eefde was haar lief. Zij zong daar mee in de cantorij en voelde zich betrokken.
Op 20 augustus was er in de Ontmoetingskerk van Eefde de afscheidsdienst.
Daar lazen wij Psalm 23 en uit de Romeinenbrief de woorden:
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,
noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onze Here.
Aansluitend legden wij haar lichaam in de aarde van de begraafplaats in Gorssel.
Het slot van Psalm 1 in de vertaling van Gabriël Smit luidt:
De weg van hen die goed doen
en vol aandacht zijn
voor het leven van anderen,
blijft voor altijd getekend in het hart van de tijd
ds. G. van der Brug, Zutphen
Komen en gaan – mutaties t/m 14 augustus 2016
Ingekomen:
 Zutphenseweg 202 7211 EK: mevrouw C. van der Starre – Barendsen.
Overleden:
 Op 26 juli 2016: mevrouw J.C. Mooij – Rutgers, Zutphenseweg 202 7211 EK.
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.
G.J. Kale
KERKENRAAD.

Ouderling Rie Roebers neemt afscheid van de Taakgroep Pastoraat en zal als ambtsdrager
de Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie (in de wandelgangen kortweg als O&I aangeduid) in
de (Kleine) Kerkenraad vertegenwoordigen.
Zij blijft contactpersoon in het pastoraat met bijzondere aandacht voor gemeenteleden van
de Ontmoetingskerk die buiten Eefde wonen.
Ymte Groeneveld
PMD afval voortaan scheiden
U hebt het kunnen lezen in het verslag van de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer, maar voor het geval het aan uw aandacht is ontsnapt het volgende.
Er is besloten om voortaan het plastic, metaal- en drankpakkenafval (PMD) gescheiden van
het restafval te gaan afvoeren. Omdat een kerk als ‘bedrijf’ wordt geclassificeerd door Berkelmilieu zou het aanvragen van een container met oranje deksel te hoge kosten met zich
meebrengen.
Daarom hebben we het onderling geregeld. Naast de container voor restafval buiten staat
een oude lichtgrijze afvalemmer met een grote plastic zak erin. Die zak zal regelmatig geleegd worden door onszelf.
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Omdat een extra afvalbak in de keuken teveel ruimte inneemt vragen we ieders medewerking om al het PMD-afval na gebruik even buiten in de PMD-emmer te deponeren.
Met dank voor uw medewerking.
Nieuwe beschrijving kerkzaal
Nu de kerkzaal opnieuw is ingericht was er behoefte aan een aangepaste beknopte beschrijving. Die kan gebruikt worden voor bezoekers als gids tijdens een rondgang. Ook nieuwe
gemeenteleden krijgen een exemplaar in het welkomstpakket dat Lyda te Linde hen geeft.
Het is de bedoeling er een klein (A-5) boekje van te maken. Door een foutje is een aantal
van deze gidsen op A-4 afgedrukt; die gaan we eerst gebruiken. Mocht u er een willen inkijken: er staan een paar exemplaren op de leesplank in de hal.
Medewerkerslijst
Aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar is de lijst van activiteiten en medewerkers weer
toe aan een revisie. Wil iedereen die hiervan een exemplaar heeft, even kritisch kijken of
zijn/haar gegevens nog kloppen? Verbeteringen en aanvullingen graag zo spoedig mogelijk
naar mij, via me.adriaanse@kpnmail.nl of telefonisch op 0575-542808 (antwoordapparaat
staat aan).
Van nieuwe medewerkers die opgenomen willen worden ontvang ik graag volledige naam,
roepnaam, woonplaats, telefoonnummer, functie en e-mailadres.
Alvast bedankt.
Maps Adriaanse
COLLEGES
Diaconie
Collecteopbrengsten
19 juni
€ 97,01
Diaconaal Quotum
26 juni
€ 131,87
Voedselbank
03 juli.
€ 137,90
Europa Kinderhulp
10 juli
€ 161,77
Stichting Bondgenoot
17 juli
€ 123,85
Holland Building Nepal
24 juli
€ 153,41
Stichting Letland
31 juli
€ 122,26
Artsen zonder Grenzen
07 augustus
€ 135,95
Diaconaal Quotum
14 augustus
€ 155,64
War Child
Collectedoelen
28 augustus Eardrop Eardrop: Wilt u een doof kind laten horen?
Als u dat wilt, steun dan Stichting Eardrop, ruim 30 jaar geleden in Zutphen gestart en nu gevestigd in Apeldoorn. KNO-artsen uit heel Nederland hebben in Kenia en Ethiopië al 6000
dove kinderen geopereerd en ruim 500 lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid. Voldoening is onze beloning, want Stichting Eardrop heeft geen kantoor en geen betaalde krachten,
we zijn allemaal vrijwilligers. We krijgen geen cent subsidie en zijn dus afhankelijk van u.
Dove kinderen hebben geen toekomst in Afrika, voor elf euro kan een kind geopereerd
worden!
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL08 RABO 0376 7559 62 t.n.v. Eardrop o.v.v. 3W.
4 september
Ned. Stichting voor het Gehandicapte Kind NSGK
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. De stichting maakt het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL76 RABO 0334 4334 44 t.n.v. NSGK.
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11 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, schoolbehoeften, meer boeken en leraren.
Een ander voorbeeld: in het Surinaamse binnenland lukt het maar 1% van de kinderen om
de basisschool in zes jaar af te maken. Belangrijk probleem is dat ouders zich nauwelijks betrokken voelen bij de school. Door armoede, ouders die zelf niet of nauwelijks naar school
gingen of gebrek aan zelfvertrouwen doen ouders lang niet altijd mee op school. Daarom
startte Edukans samen met scholen in Suriname het project ‘Ouderbetrokkenheid’.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL21 INGB 0000 0005 15 t.n.v. Edukans.

Ouders bij de les
18 september Amnesty International
Amnesty International werkt voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Zij
doen over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en voeren
actie om die schendingen tegen te gaan.
Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet de daders onder druk.
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de
mensenrechten in hun land.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL45 TRIO 0198 1000 00
t.n.v. Amnesty International NL.
25 september
Lepra Zending
Lepra maakt elk jaar meer dan 200.000 slachtoffers.
Velen raken blijvend gehandicapt. Dit jaar wil de Leprazending in India 500 leprapatiënten een hersteloperatie bieden.
U kunt ook zelf een gift overmaken op NL49 INGB 0000 8898 89
t.n.v. Leprazending.
Na een hersteloperatie
(nogmaals) Van harte aanbevolen door de Diaconie.
Eardrop
Zoals u hierboven gelezen heeft is op 28 augustus de diaconale collecte voor Eardrop.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is staan de Eefdese dames die hiervoor actief zijn weer
met hun standjes in de hal.
U kan hier hun huisgemaakte producten bekijken en kopen. Leuke kleedjes, pannenlappen,
theemutsen, lekkere warme sokken etc.
Beslist de moeite waard om te komen kijken en vergeet niet om uw portemonnee mee te
brengen!
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Kerkrentmeesters
Collectedoelen 2e rondgang
4 september: Missionair werk en kerkgroei
Help de nieuwe kerk in Zeist
Een zichtbare kerk is een kerk dichtbij. Dat is het motto van pioniersplek Buurtvrij in Zeist. De
kerk heeft een plaats in te nemen in de samenleving. Buurtvrij heeft als missie lokale kerken
te helpen, er te zijn voor gezinnen in hun eigen wijk, waar nodig en waar mogelijk. Samenwerken met andere kerken en maatschappelijke organisaties is daarbij een uitdrukkelijke
wens. Voor Buurtvrij is een missionaire kerk een kerk waar diaconaat en evangelisatie hand
in hand gaan. Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt.
11 september: Jeugdwerk Protestantse Kerk
Gamen in de kerk.
Geconcentreerd tuurt Mark naar het scherm van zijn laptop. Wat wordt zijn volgende missie?
De spanning is van zijn gezicht af te lezen. Logisch. Samen met 6.000 andere jongeren is hij
in een heftige strijd verwikkeld: Sirkelslag. Tijdens dit jaarlijkse evenement van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spelen tieners door het hele land tegelijkertijd een online spel rond maatschappelijke thema’s. Waar komt jouw kleding vandaag? Hoe kun je goed
omgaan met de schepping? Sirkelslag is een succes: ieder jaar doen weer jongeren mee.
Voor gemeenten een mooie tool om jongeren aan te spreken en te betrekken. JOP zet de
collecteopbrengst onder meer in om het aantal deelnemende groepen te laten stijgen van
630 naar 700!
18 september: Vredeswerk
De wereld staat in brand. We zien beelden van mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. We horen verhalen van mensen die nergens welkom zijn of niet gezien worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan
de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht
en financiële steun voor. Doet u mee?
25 september: Plaatselijk pastoraat
Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.
Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters
TAAKGROEPEN

Een foto van het gezellige “ontmoeten”, bijeenzijn na de kerkdienst onder het genot van een
goed verzorgde lunch.
Dames van de Taakgroep heel hartelijk dank!
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DIVERSE BERICHTEN

Boek: Kerkinterieurs in Nederland
Een vast onderdeel van onze vakantie in het buitenland is voor velen een bezoek aan een
kerk. Maar waarom doen we dat in eigen land niet? Kerkinterieurs in Nederland laat zien dat
de rijkdom van het Nederlandse kerkinterieur minstens zo indrukwekkend en divers is. Kenmerkend is de middeleeuwse kerk met een protestantse inrichting. Maar we hebben ook barokke schuilkerken, uitbundig gedecoreerde negentiende-eeuwse katholieke kerken en
strakke naoorlogse kerkinterieurs. In alle perioden van onze bewogen geschiedenis zijn de
beste kunstenaars, interieurarchitecten, beeldhouwers, houtsnijders en schilders ingeschakeld om onze kerken van binnen te verfraaien.
Het boek belicht de 100 meest opmerkelijke interieurs van
kerken verspreid over het hele land en van alle gezindten.
De kerkinterieurs worden door meer dan vijftig specialisten
beschreven en zijn door fotograaf Arjan Bronkhorst subliem in
beeld gebracht. ISBN 9789462581265, jaar 2016, gebonden,
400 pagina’s, 400 afbeeldingen in kleur en zwart-wit,
prijs € 49,95.
Bijzonderheden: in samenwerking met Museum Catharijneconvent en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Te bestellen op Wbooks.com, waar u ook online een inkijkexemplaar kunt doorbladeren.
Commentaar in Trouw: “Een bloedmooi verantwoord boek.”

Ab
Aalderink verrijkt kerktuin met
menslievende zitbank
Onze ’wilde’ kerktuin behoeft een
bankje, vonden Dirkje van Zeijts
en Diny Wagenvoort in een geïnspireerd een-tweetje. Ze vroegen
Ab Aalderink,
al jaren creatief met hout, of hij
het
wilde maken. Ab toog welwillend
aan de slag met stukken acacia
van meer dan honderd jaar oud.
Met bijstand van buurman Marco Brokken, specialist in pengatverbindingen, wrochtte hij een
kloeke zitbank.
Het werk zijner handen op de keper beschouwend schoot de kunstenaar in Ab wakker. Een
kale bank is niks, sprak hij, ik maak er mensen bij. Zo gezegd zo gedaan.
Figuurzagend schiep hij vier menselijke gestalten en bevestigde ze als ruggensteun aan de
bank.
Het zijn symbolische figuren, lichtte Ab toe tijdens de feestelijke plaatsing van het kunstwerk
op zaterdagmiddag 13 augustus.
Hij wees op het paartje dat elkaar in de ogen kijkt, met naast zich een man die meditatief
voor zich uit blikt en daarnaast een mannelijk figuur die eigenwijs een andere kant op kijkt.
,,Zeker de vier laatste kerkgangers,’’ riep een balorig iemand in gezelschap van zo’n vijftien
gemeenteleden die de met een glas beklonken inwijding bijwoonden.
Het staat iedereen vrij om zijn eigen voorstelling van de figuren in te vullen, vond Ab.
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Hij ligt er ook niet wakker van als zijn bank straks gebruikt wordt als hangplek voor jongeren,
goedgelovigen of randkerkelijken.
Vind je het goed als we een plaatje met jouw naam op de bank schroeven,
vroeg kerkrentmeester Evert Brouwer.
Dat hoefde van Ab niet zo nodig.
Het ging hem vooral om de kerktuin wat
meer uitnodigend aan te kleden, ter wille
van het zit- en kijkplezier voor heel het
dorp.
Blij verrast betoonde voorzitter Ymte
Groeneveld zich namens de Kerkenraad:
,,Wat je uiteindelijk hebt gemaakt slaat
elke verwachting. Een verrijking van onze kerktuin.’’
De tuin in kwestie ligt er nogal saai bij.
Het komend voorjaar belooft zij wild in
bloei te schieten , vertelde Trudy Aalderink van de zaailustige werkgroep.
Het zou fijn zijn om bij mooi weer het zondagse koffiedrinken in de tuin te doen, opperde iemand. In de aangrenzende raampartij van de kerkhal zouden openslaande deuren gemaakt
kunnen worden.
Goed idee, vond ook rentmeester Evert.
Ter financiering had hij al een rondgang met de collectezak voor ogen.
De zondag na de inwijding kon de gemeente de bank van Ab bewonderen. Een aanwinst,
vonden de kijkers. Ik zou ‘m wel vastschroeven, merkte iemand op, voor je het weet is-ie
foetsie, want acacia is een gewilde houtsoort.
Homme Krol
Nieuws van de Wereldwinkel Eefde
September: houten gebruiksartikelen
Na de zomeropruiming (tot eind augustus kunt u er nog uw voordeel mee doen) komt er
weer ruimte voor andere producten. We willen deze maand de prachtige houten gebruiksartikelen extra onder uw aandacht brengen. Schalen en slacouverts, snijplanken, messenblokken, theedozen, onderzetters en dienbladen. Ook kandelaars en eierdopjes. Gemaakt van
olijfhout (van olijfbomen die hun productiefunctie voor olijven hebben verloren) of van acaciahout. In smaakvolle, natuurlijke kleurencombinaties en simpele vormen, die het natuurproduct hout zo goed laten uitkomen. De producten van acaciahout zijn met liefde en vakmanschap gemaakt in Pampagna in de Philippijnen.
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 dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Tel. 0575518662.
Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland.
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Bloemenfonds (voor gemeenteleden)
Overzicht van het Bloemenfonds van 1 april 2016 tot 1 september 2016
(Bloemenfonds leden).
Contant heb ik ontvangen, € 10,00 als giften.
Ontvangen: € 10,00 aan collecte munten
Contant aan attenties betaald € 238,87
.
We zijn erg blij met uw gift voor de Bloemenfonds 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.
Een korte toelichting, wat er betaald wordt uit het Bloemenfonds.
1 Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80 jaar en ouder.
2 Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht in het ziekenhuis.
3 Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren hebben.
4 Attenties bij geboorte.
5 Attenties bij Hanzeborg.
6 Onvoorziene uitgaven.
Dit is maar een greep uit de collectie van de Bloemenfonds leden.
Het Bloemenfonds 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 brief niet juist, neem dan contact op met Riet van
Bosheide, tel. 0575-540296.
Verjaardagsfonds
Overzicht vanaf 1 april 2016 tot 1 september 2016
Vanaf 1 april heb ik 17 zakjes ontvangen, met totaal € 150,00
Onkosten: plakstiften + porto
€ 12,50
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 voor onverwachte
uitgaven komen te staan die ze zelf niet kunnen
bekostigen.
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 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, is voor bijvoorbeeld ziekenbezoek in de gemeente.
 Verjaardagen (is niet voor de eredienst). (Zie artikel hierboven.)
 Kerktelefoon.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk (ook collectemunten zijn welkom.
Riet van Bosheide, tel. 0575-540296
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ACTIVITEITEN

Cantorij-nieuws
De vakantie van de cantorij zit er weer bijna op.
Op donderdagavond 15 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!
We kunnen alle stemmen gebruiken.
Laten we samen de lofzang gaande houden!
Voor meer informatie, bel gerust.
Wim van Helden, tel.519738

Zomerconcert
Deze zomer geven vader en zoon, Wim Magré (orgel) en Wilbert Magré (piano) zestien concerten door het hele land.
Tijdens deze concerten wordt er tevens een nieuwe CD gepresenteerd. Op het programma
staan: geestelijke, licht klassieke en populaire werken. Ook ontbreken solo's en vierhandig
pianospel niet op het programma. De concerten beginnen om 20.00 uur.
zaterdag 3 september 2016
20.00 uur Zutphen
Geref. Kerk Vrijgemaakt (Willem Dreesstraat 4)
Zomerconcert Wim Magré (orgel) en Wilbert Magré (piano).
Voorverkoop volwassenen
Toegangsprijs: 10,00
Voorverkoop kinderen t/m 15 jaar
Toegangsprijs: 5,00
Kaarten zonder reserveringen 's avonds aan de kerk € 2,50 duurder per persoon
kaarten bestellen: http://www.wimmagre.nl/toegangskaarten
echt een aanrader voor degene die van zowel orgel als pianomuziek houdt.
Hans Jongman
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Koffieconcert

Als u dit leest is voor de meeste mensen de zomervakantie weer voorbij. Ik hoop van harte
dat u er van hebt kunnen genieten dit jaar. Maar gelukkig is er meer om van te genieten, ook
als de zomer voorbij is. Geniet bijvoorbeeld eens van het koffieconcert van het CMK IJsselstreek uit Eefde op zondag 9 oktober in de Ontmoetingskerk in Eefde om 11.30.
En denkt u nu, die mannen genieten elke week van dat samen zingen, kom gerust eens een
dinsdagavond, vanaf 23 augustus beginnen we weer te zingen, om 20.00 uur in Het Hart in
Eefde en oordeel of u van deze zeer gezellige club deel zou willen uitmaken. U hoeft echt
geen groot talent te zijn om lid te mogen worden, talent wordt u na verloop van tijd wel.
Wij hopen dat wij u ontmoeten mogen op een dinsdagavond bij een repetitie, of bij het koffieconcert in de Ontmoetingskerk op zondag 9 oktober.
Namens het bestuur Christelijk Mannenkoor IJsselstreek, uit Eefde.
Zie voor meer informatie www.cmkijsselstreek.nl
Agenda









Maandag 29 augustus, 19.30 uur Kleine kerkenraad, Goedhartkamer
Woensdag 7 september 19.30 uur Voorbereiding bezoek aan Dessau,
Goedhartkamer
Zaterdag 10 september 15.30 uur Wandeling Plaats: start vanaf de kerk
Zaterdag 10 september na de wandeling Maaltijd Plaats, Goedhartkamer
en hal, informatie: Rie Roebers-Zwiers tel. 0575- 517391
Dinsdag 13 september 19.30 uur Kerkenraad
Donderdag 22 september Classis vergadering Achterhoek-Oost,
info: Rie Roebers-Zwiers
Woensdag 28 september 19.30 uur Taakgroep pastoraat

Colofon
U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk dinsdag 20 september 2016 20.00 uur
deponeren in de brievenbus van Luunhorststraat 13 te Eefde.
Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel
even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610).
 Donderdagmorgen 22 september 2016 om 09.00 uur redactievergadering bij
Jannie Zoerink

