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PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE 
                               ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD, EEFDE     www.pgeefde.nl

KERKDIENSTEN 
Elke zondag: 10.00 uur. 

 

Voor live-uitzendingen en terugkijken: 

Zie onze website of die van kerkdienstgemist.nl    
_________________________________________________________ 

KERKGEBOUW                                               0575-546349 

_________________________________________________________ 

PREDIKANT Vacant 
 

 

Meldpunt ziekenhuisopname, overlijden, ernstige ziekte 

Mw. R. Simonis (ouderling)              474393  of  06-30957121    

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                    06-25044095 
_________________________________________________________ 

KERKENRAAD 
Voorzitter: Mw. T. Drewes (ouderling)                         510512 

: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Scriba: Mw. G. Janssen (ouderling)              06-49624698 

: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com 

Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde 
 

Afstemming Taakgroepen: Mw.  B. Aalderink (ouderling)  

: bolinakeukenmeester@hotmail.com          06-25516989 
_________________________________________________________ 

PASTORAAT (TAAKGROEP) 
Voorzitter: Mw. R. Simonis (ouderling)                        474393 

: ritasim1@hotmail.com                                 of  06-30957121                                         
 

Mw. ds. H.E. van Boggelen                                   06-25044095 

Mw. J. Bouwhuis (ouderling)                                          517499 
 

Coördinatie buurtcontact: Mw. E. Heijink         06 51142245 

: ellyheijink@gmail.com 
_________________________________________________________ 

VIEREN (TAAKGROEP)  

Mw. M. Fomenko (ouderling)                              06-41662670 

: marijkefomenko@hotmail.com 
 

Cantor:  Mw. A. Touwen               06-30716472              

: alyde.touwen@gmail.com  
 

Organist:  Dhr. R. Smit                                      06-21597949 

 

Organist/pianist: Mw. T. Hinloopen           06-21563940 

 

Bloemenwerkgroep (voor de eredienst) 

Mw. N. Roeterdink,  : roete094@planet.nl            540976 

 

Collectemunten 
Mw. C. Brouwer, : carlabrou@hotmail.com 

Telefonisch te bestellen en af te spreken                    542430 

 

 

DIACONIE (COLLEGE VAN DIAKENEN) 
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink (diaken)              06-12658924 

: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Administrateur: Dhr. G. Bannink, : g.bannink@kpnmail.nl 
 

Verjaardagsfonds                                                    06-12658924 

Postzegels en kaarten: Mw. L. van Meggelen              510812 
_________________________________________________________ 

ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN (TAAKGR.) 
Voorzitter:  Vacant 

Contact: kerkenraad/afstemming taakgroepen 

(Mw . B. Aalderink:   06-25516989)  
_________________________________________________________ 

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)  
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis                     06-15620782  

: joopgerda@hotmail.com 
 

Koffieconcertcommissie 
Dhr. K. Ornée,  : ornee001@kpnmail.nl                   542305 
_________________________________________________________ 

BEHEER (COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS)  
Voorzitter: Vacant 

: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl 
 

Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo                                541318 

: monique.dolman@outlook.com   
 

Penningmeester: Mw. G. Thiemann (ouderling)         545311 

: penningmeestercvk@pgeefde.nl 
 

Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis (ouderling) 06-46750510 
 

Kerkelijke ledenadministratie 
Dhr. G. J. Kale            511819 

: ledenadministratie@pgeefde.nl                    
_________________________________________________________ 

COMMUNICATIE (TAAKGROEP) 
Contactadres: Dhr. H. Krol                                           540609 

: hommekrol@kpnmail.nl 
 

Kerkvenster 
Kopij sturen naar : kerkvenster.eefde@gmail.com 

of naar dhr. B. Drewes,  Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde        
Zie: Colofon Kerkvenster  (pagina 3)                              510512 
 

Kerkbrief 
Samenstelling: Dhr. W. Volkers         512610 

en Mw. M.E. Adriaanse          542808 

: kerkbrief.eefde@gmail.com 
 

Website ontmoetingskerk 
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink         548830 
: beheerwebsite@pgeefde.nl 

http://www.pgeefde.nl/
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KERKVENSTER       
augustus 2022              
 
Van de redactie 

 

Eefde is van oudsher nauw verweven met 
de landbouwsector, inclusief de veeteelt.  
En dat geldt denk ik nog meer voor onze 
kerkelijke gemeenschap. Zoals ook de 
voorplaat laat zien: veel boeren zijn boos,  
voelen zich in de kou gezet en niet gewaar-
deerd. Als kerk kunnen en mogen we daar 
niet omheen. In dit kerkvenster daarom 
twee artikelen vanuit de PKN als aanreiking 
voor gesprek en begrip. 

 

Verder worden aangekondigd:  het Uitje op 
25 augustus en de zomermarkt op 3 sep-
tember om geld in te zamelen voor ‘Beeld 
en geluid’. En natuurlijk is er ook de 
gemeentebijeenkomst op 4 augustus waar 
het voornemen van de kerkenraad 
(kerkenraden)  voorligt voor het beroepen 
van een predikant!  Alle gemeenteleden 
hebben daarvoor een uitnodiging 
ontvangen. 

     Boudewijn Drewes 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS            15  

Zomermarkt voor beeld en geluid  15          
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DIVERSE BERICHTEN               17 
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COLOFON: 

 

Kerkvenster is het maandelijkse 
informatie- en mededelingenblad 
van de Protestantse Gemeente 
Eefde. 

____________________________ 

Redactie: 

Bolina Aalderink 

Maps Adriaanse 

Laura van der Burg (voorblad) 

Annie Nijenhuis 

Gert Kale 

 

Eindredactie: 

Boudewijn Drewes 

Jannie Zoerink    :06-42514064 

____________________________ 

Redactieadres 

voor het aanleveren van kopij: 

Boudewijn  Drewes, 

Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde 

 0575 510512 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

____________________________ 

Dupliceren: 

mw. Wijkstra: 

 ly.wijkstra@gmail.com       

:  540220 

 

Bezorging: 

dhr. J. te Linde 

: 517369 

 

Bezorging digitaal: 

dhr. W. Bieleman 

Aan- en afmelden: 

 
kerkvensterdigitaal@gmail.com 

____________________________ 

 

Volgend Kerkvenster: 

Kopij kunt u tot uiterlijk maandag 
15 aug. 20.00 uur sturen naar: 

 kerkvenster.eefde@gmail.com 

of bezorgen bij het redactieadres 

 

Redactie-vergadering: 

Donderdag 18 aug. 9.30 uur, 

Goedhartkamer 

 

Nieten/distributie:  

donderdag 25 augustus 

mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
mailto:ly.wijkstra@gmail.com
mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com
mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com
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Ieder mens is 
geroepen om boer 
te zijn 
 

De stikstofcrisis is een onderwerp dat 
mensen in een oogwenk lijnrecht tegenover 
elkaar zet. Ben je voor ‘de natuur’ dan ben 
je tegen ‘de boeren’ en omgekeerd. Meer 
smaken zijn er blijkbaar niet. Maar moet er 
echt gekozen worden tussen boeren en 
natuur? 
 
Heel dominant in de discussie is de gedachte 
dat boeren en natuur vijanden zijn. Maar 
nog niet zo lang geleden vormden 
boerderijen en het boerenland juist een 
ideale leefomgeving voor heel veel wilde 
dieren. Nu is er natuurlijk wel iets aan de 
hand, ergens is een afslag genomen die 
heeft geleid tot de huidige problematiek. 
Echter in plaats van te zoeken naar waar de 
samenleving uit de bocht gevlogen is en 
daarvan te leren, wordt de keuze 
voorgelegd: of boeren of natuur. En zo staan 
allerlei partijen tegenover elkaar. 
 

Met beide voeten in de klei 

Ds. Marco Batenburg, preses van de 
generale synode : ‘In de Bijbel staat dit in 
een heel ander perspectief. In Genesis 
schept God de mens (Adam) uit aarde 
(Hebreeuws: Adama). De mens staat dus per 
definitie in verbinding met de aarde. 
Vervolgens krijgt de mens de opdracht die 
aarde, waaruit hij zelf is geschapen, te 
bewerken en te bewaren. Letterlijk met 
beide voeten in de klei. In die zin is ieder 
mens geroepen om boer te zijn, om alles wat 
leeft te helpen floreren én te genieten van 
van de vruchten die dat oplevert. Bewerken 
en bewaren, ze houden elkaar in balans.’ 

 
Er zijn grenzen 

Maar zo is de samenleving niet ingericht: 
alles moet altijd groeien, er moet meer 
geproduceerd worden en er moet meer 
verdiend worden. Daarmee is de samen-
leving in een onmogelijke positie gema-
noeuvreerd en de boeren plukken daar nu 
de wrange vruchten van. Het probleem van 
de grenzenloosheid vraagt echter om een 
veel groter gesprek dan alleen het gesprek 
over stikstof. Een gesprek dat de lange 
termijn op het oog heeft en recht doet aan 
zowel de boeren, de burgers en de aarde. 
 

Recht doen aan de boer, de burger en de 
schepping 

Ds. Batenburg: ‘ Bij dit gesprek moet 
iedereen aan tafel. We moeten weg uit de 
polarisatie. Want niet iedereen is boer, maar 
iedereen eet. De eerlijke vragen moeten hier 
gesteld worden: zijn we als samenleving uit 
de bocht gevlogen? Wat is ‘genoeg’? Waar 
liggen nou eigenlijk de grenzen? Wat zijn 
echte perspectieven binnen de grenzen, 
waarbij we recht doen aan de boer, de 
burger en de schepping? Wat zijn voorbeel-
den waarvan we kunnen leren? De kerk wil 
een plek zijn waar deze vragen gesteld 
kunnen worden. Niet in een debat tegenover 
elkaar, maar in gesprek als broeders en 
zusters met een gezamenlijke taak in de zorg 
voor de schepping’ 
 

Bron: Nieuwsbrief PKN

 OVERWEGING                              
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U kunt de diensten via internet live ontvangen en terugkijken. Ga op internet naar:  
“kerkdienst gemist” en kies: Eefde.  Of ga naar onze website: www.pgeefde.nl   Daar kunt u 
ook de kerkbrief met de orde van dienst vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum en tijd 

 
31 juli                    10 uur 

 
7 augustus             10 uur    

 
14 augustus       10 uur 

Voorganger Ds. Krajenbrink, Vorden Ds. G.E. Lutmers uit  
Den Haag 

Drs. E. Groen uit Eefde 

Bijzonderheden Gezamenlijke dienst met 
Gorssel/Epse in Eefde 

  

Kleur groen groen groen 

1e Collecte 
Diaconie 

Diaconaal quotum UAF studiefonds Leprazending 

2e Collecte CvK Oikocredit Activiteiten taakgroep 
Kerk en samenleving 

Beeld en geluid 

Autorijdienst                               W. Volkers 
512610 

A. Aalderink 
06-51522371 

H.J. Zoerink 
06-12658924 

Koffiedienst P. en A. vd Berg, D. Thiemann J. en J. Zoerink, H. Gotink A. Kloosterboer, D. van Zeijts 
en D. Wagenvoort 

 
Datum en tijd 

 
21 augustus           10 uur 

 
28 augustus         10 uur 

 
4 september       10 uur         

Voorganger Ds. Joh. Weijenberg uit 
Harfsen 

Ds. J. Kool uit Vorden Ds. K. Bochanen uit 
Deventer 

Bijzonderheden Dienst van schrift en tafel Gezamenlijke dienst met 
Gorssel/Epse in Gorssel     

 

Kleur groen groen groen 

1e Collecte 
Diaconie 

Stichting Kleine arbeider, 
Colombia 

Mariëtte’s Child Care Zie volgend 
kerkvenster 

2e Collecte CvK Kerktuin  Kerkelijk quotum Zie volgend 
kerkvenster 

Autorijdienst J. Bosma 06-44500157 J. Strijker  06-21940742 Z. ter Mul  517866 

Koffiedienst J. Dijkerman, 
J. en T. Brummelman 

  A. Wichers, B. Aalderink en  
H. Doevendans 

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK                                         augustus 

https://protestantsekerk.nl/auteur/pieter-knijff/
https://protestantsekerk.nl/auteur/pieter-knijff/
http://www.pgeefde.nl/
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Dienst in Het Spijk op de 1e maandag van de 
maand, 14.30 uur, restaurant 
1 aug.   Hanneke Kuperus 
 

Oecumenische middagpauze-diensten 
elke donderdag  12.00-12.30 uur 
Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen 
  4 aug.    ? 
11 aug.   Ds. W. Stolte      
18 aug.   Ds. C. Bochanen 

25 aug.   Ds. L. M. van Prooyen Schuurman 

 
De Lunette, Coehoornsingel 3  
elke vrijdag 15.30 uur  
Geen opgave 

 
Diensten in De Borkel   
Geen opgave  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       DIENSTEN IN DE OMGEVING                                               
 

 

Dringende oproep: vrijwilligers gevraagd. 

 

In Het Spijk wordt elke eerste maandag van de maand ’s middags een 
oecumenische kerkdienst gehouden. Deze wordt bezocht door zo’n  

30 - 40 mensen. De diensten waren in eerste instantie bedoeld voor 
bewoners van de bungalows en Spijk Hoeve, maar ook bewoners van de 
appartementen, familieleden en andere belangstellenden zijn welkom. 

De bewoners van de bungalows en de Hoeve hebben begeleiding nodig 
bij het halen en brengen - in rolstoelen of met de rollator. Daarvoor zijn 
momenteel niet genoeg helpers beschikbaar. 

Tijdens verschillende bezoeken in de afgelopen jaren door kerkenraads-
leden aan een groot aantal leden van onze gemeente zijn er mensen 
geweest die hebben aangegeven ‘wel eens iets te willen doen’. Dit is uw 
kans om de daad bij het woord te voegen! Eén keer per maand een 
middag (van half 2 tot 4 uur): dat moet toch op te brengen zijn? En 
behalve koffie na krijgt u er veel dankbaarheid voor terug. 

 

Liefhebbers, meld u bij Ymte Groeneveld, tel. 0575-470999, 

e-mail ymtegroeneveld@kpnmail.nl 

 

Bij voorbaat heel veel dank! 

 
 

mailto:ymtegroeneveld@kpnmail.nl
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Verslag gemeente-gesprek 3 juli 
 

Tijdens dit gemeente-gesprek kwamen vier 
onderwerpen aan de orde. 

 

1) Wat houdt u bezig 

Bij het Spijk heeft men dringend extra 
mensen nodig voor het ophalen en 
wegbrengen van mensen naar en van de 
diensten aldaar elke eerste maandag van de 
maand tussen 13.45 en 16.00 uur. Dit stond 
ook al in de juli-editie van Kerkvenster maar 
de urgentie was niet vermeld. Voor aan-
melding zie bladzijde 6. 
Verder wordt opgemerkt dat men een vaste 
(betaalde) koster mist. Alles komt steeds op 
dezelfde mensen neer. Mogelijk geeft de 
samenwerking met Gorssel/Epse meer lucht 
en menskracht. 

 

2) Wat houdt de kerkenraad bezig 

De zaken waar de kerkenraad mee bezig is, 
zijn o.a. de werving, beeld en geluid, de 
kachel, het nieuwe seizoen (hier zijn ook de 
taakgroepen mee bezig), de samenwerking  

 

 

 
 
met Gorssel/Epse, de toekomst van deze 
gemeente en vacatures in de kerkenraad. 
Nogmaals wordt aangegeven dat eind van  

dit jaar nodig zijn: in ieder geval één 
ouderling-kerkrentmeester, maar liefst 
twee, en een ouderling-voorzitter. 

 
3) Beeld en geluid 

Er wordt uitleg gegeven over een grote actie 
die op 3 september gehouden wordt voor 
beeld en geluid, zie ook de informatie 
hierover in dit Kerkvenster en het vorige 
nummer. Men hoopt hiermee een deel van 
de € 10.000 bij elkaar te krijgen als bijdrage 
die door de gemeente moet worden 
opgebracht. 
Gevraagd wordt of er ook gewerkt gaat 
worden met de beamer. De beamer wordt al 
gebruikt en dat blijft zo. Half september gaat 
het bedrijf Schaapsound aan de slag met de 
nieuwe installatie. Daarna kan  de beamer 
ook gebruikt  worden om “van de muur te 
zingen”. Met de innovatie zijn we voorbereid 
op de toekomst en gaan we efficiënter 
gebruik maken van de al aanwezige 
apparatuur. 
 

KERKENRAAD 

Gemeentevergadering 4 augustus 
 

Als het goed is, heeft u inmiddels per brief een uitnodiging ontvangen voor een 
gemeentevergadering op donderdag 4 augustus a.s. om 15.00 uur in de kerk.  

De stemgerechtigde gemeenteleden kunnen dan hun stem uitbrengen op een ter 
verkiezing voorgedragen kandidaat-predikant. Bij de uitnodiging hebt u ook het advies 
van de wervingscommissie ontvangen. 

 

U bent van harte welkom op deze gemeentevergadering. 
 
                                                                                                      Gera Janssen-Ebbekink, scriba 
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4) De werving van predikant en kerkelijk 
werkers 

De wervingscommissie heeft met veel 
enthousiasme en plezier gewerkt en heeft 
unaniem één kandidaat-predikant voor-
gedragen aan de kerkenraad. Dinsdag 5 juli 
vindt een gesprek plaats met de kandidaat 
en een vertegenwoordiging van beide 
kerkenraden. Daarna zullen de kerkenraden 
van Eefde en Gorssel/Epse in een gezamen-
lijke vergadering een ‘voorgenomen besluit’ 
nemen. Vervolgens kunnen de stemgerech-
tigde gemeenteleden in een gemeente-
vergadering erover stemmen. De kerken-

raden nemen daarna een definitief besluit. 
De hoop is dat over een aantal maanden een 
nieuwe predikant kan beginnen. In augustus 
start de werving van de kerkelijk werkers.  

 

Over de samenwerking met Gorssel/Epse en 
over de verschillende modellen van samen-
werken wordt op 6 juli gesproken met het 
coördinatieteam. Na de vakantie komt men 
waarschijnlijk met ideeën die ook met de 
gemeenten besproken zullen worden. 

 

Gera Janssen-Ebbekink, scriba

 

 
                                                

 
 
 

 
Bericht van overlijden  
 

Op 31 mei is op de leeftijd van 91 jaar 
overleden mevrouw Tonia van der Horst- 
Heijenk (Toos). 
          
De dankdienst voor het leven van Toos is 
gehouden op 7 juni in de Ontmoetingskerk. 

 

In uw licht is zelfs de nacht ons als 

een dag. 

Wij bidden dat God haar in Zijn 

ontferming heeft opgenomen. 

Wij geloven dat de liefde van 

God sterker is dan de dood, 

en dat alle mensen in die liefde 

bewaard worden. 

In die verwachting bemoedigen 

wij elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rita Simonis, ouderling pastoraat 

 
 

 

PASTORAAT 

RAAD 
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Wij gedenken:   
Tonia (Toos) van der Horst – Heijenk 

*  Hellendoorn, 27 februari 1931  

†  Zutphen, 31 mei 2022 

 

‘Van Hem te zingen 

mijn lust en mijn leven’ 

Psalm 146  - Sytze de Vries 

 

Op 31 mei jl. is overleden Toos van der 
Horst-Heijenk. Toos werd geboren in Hulsen, 
een buurtschap in de huidige gemeente 
Hellendoorn. Samen met twee zussen 
groeide ze op op de boerderij waar ze een 
fijne jeugd heeft gehad. Ze hield van het 
buitenleven en hielp vooral haar vader met 
het werk, zoals het land ploegen en de 
koeien melken. Ook kon ze een tweespan 
mennen.  

Wat zeker niet vanzelfsprekend was in die 
jaren: op haar 24e haalde ze haar rijbewijs na 
praktijklessen van de plaatselijke taxichauf-
feur en theorielessen van de dorpsagent. 

  

Samen met haar ouders en zus Gerda 
verhuisde Toos naar Eefde en ging ze 
werken bij notaris de Neeling. In die tijd 
leerde ze Jan van der Horst kennen. In 1965 
trouwden ze en samen kregen ze drie 
dochters: Dineke, Geke en Anja. Gezamenlijk 
vormden zij een hecht gezin waarin veel 
mocht en veel kon. Toos was een zorgzame 
moeder die haar dochters in alles stimuleer-
de en tegelijkertijd een ondernemende 
vrouw, die haar man Jan, die melkboer was, 
regelmatig hielp bij het aanvullen van de 
voorraad. Zorgzaam was ze ook voor 
anderen, in het bijzonder voor haar zus, die 
ze iedere dag bezocht in Het Spijk en als 
bezoekdame van de kerk.

Omdat hun huis en de tuin te groot werden 
om te kunnen onderhouden, verhuisden 
Toos en Jan in 2001 naar de Beekweide, 
waar ze met veel plezier woonden.  

Al voordat Jan in 2014 overleed, kwamen bij 
Toos de eerste tekenen van dementie. Toch 
kon ze mede dankzij de goede zorg die zij 
kreeg van haar dochters en vele anderen tot 
op het laatst in haar eigen huis blijven 
wonen.  
 

Terugkijkend op haar leven is misschien wel 
het meest opvallend haar liefde voor 
muziek. Al op jonge leeftijd kreeg ze orgelles 
op een harmonium en hierin blonk ze 
zodanig uit dat ze lessen mocht gaan nemen 
op een kerkorgel. Helaas is het door de 
oorlogsjaren er niet meer van gekomen. 
Maar ze heeft altijd een orgel gehad en in 
huize van der Horst was bijna niets zo 
vanzelfsprekend als muziek. Jan was de man 
van de koperinstrumenten, Toos speelde 
orgel en op vele zondagen werd er rond het 
orgel gezongen of later blokfluit gespeeld. 
Voor Toos was zingen haar lust en haar 
leven. Thuis, in het koor en in de kerk! 

 

In de dankdienst voor haar leven in de 
Ontmoetingskerk hebben we haar leven 
herdacht met orgelmuziek, een blazers-
ensemble en met woorden uit Psalm 146 in 
de vertaling van Sytze de Vries: ‘Van Hem te 
zingen, mijn lust en mijn leven’. 

Dankbaar hebben we het leven van Toos 
toevertrouwd aan de Eeuwige. We wensen 
Dineke, Geke en Anja en allen die nu zonder 
haar verder moeten gaan, kracht en liefde-
volle herinneringen toe in de tijd die komt. 
                                   

   ds. Hannie van Boggelen 
 

 

correspondentieadres: 

Meiboomstraat 18,  

7415 L J  Deventer 
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Wij gedenken: 
Hermanus Wichers 

 

Op 28 april jl. overleed thuis op ‘De 
Buitenbrink’ in het bijzijn van zijn vrouw en 
dochter Hermanus Wichers. Vijf dagen 
ervoor was hij 80 jaar geworden. 

 

Harry zag op 24 april 1942 in Gorssel het 
levenslicht als middelste van een gezin met  

zeven kinderen. Zijn vader was aannemer. 
Harry kende een gelukkige jeugd. Hij bezocht 
na de lagere school de MULO, en daarna ook 
nog de Handelsavondschool. Harry zou met 
zijn twee rechter handen ( wat hij zag kon hij 
met die gouden handen maken ) zijn brood 
met beleg verdienen. 

Midden 60-er jaren leerde Harry Annie 
Bierhof uit Warnsveld kennen. Het stel werd 
op 21 december 1967 in de echt verbonden, 
en ze hebben elkaar sindsdien meer dan 54 
jaar niet meer losgelaten. Hun eerste 
huwelijksjaren woonden Harry en Annie aan 
de Zutphenseweg te Eefde, alwaar Gerke in 
1970 werd geboren. Vanaf 1986 was huize 
‘De Buitenbrink’ hun thuis. Een paradijselijk 
onderkomen waar overal de vakkundige 
hand van Harry als metselaar, tegelzetter, 
loodgieter enz. te zien is. De jaren gingen 
voorbij, en het leven was goed. Gerke vond 
haar Bart ( of hij haar? ). Moeilijk heeft Harry 
het ermee gehad dat zijn eerste kleinkind 
Vera niet levensvatbaar bleek. Destemeer 
was hij in de jaren daarna voluit opa voor 
zijn kleinkinderen Gijs en Iris. 

 

In de zeer drukbezochte dankdienst op 2 mei 
in de Ontmoetingskerk hebben we 
teruggeblikt op een voltooid leven. Gerke 
heeft ontroerende herinneringen aan haar 
vader opgehaald, en de kleinkinderen 
hebben er de hunne aan toegevoegd. Uit de 
Bijbel werd Prediker 3 (alles heeft zijn tijd)  

gelezen, er werden lievelingsliederen 
gezongen, en gedichten voorgedragen. Ook 

klonk na ‘De parabel van de panfluit’, dit 
instrument bespeeld door Gheorghe Zamfir. 

Met Harry voor de laatste maal in ons 
midden en middels gesproken en gezongen 
woorden beseften we eens temeer dat het 
leven en alles wat dat verrijkt slechts 
geleend is. Het woord ‘leven’ bevat wel of 
niet toevallig dat andere woordje ‘even’. 

Harry kon op ’t laatst ondanks pijn en 
verdriet, ondanks vier jaren aan de zuurstof 
zeggen dat hij een mooi leven had gehad. Hij 
had van het leven genoten, niet in de laatste 
plaats vanwege Annie, de liefde van zijn 
leven, en van Gerke en haar gezin. 

 
 

Uiteindelijk hebben we Harry, wiens handen 
rustten na gedane arbeid, uit handen 
gegeven, en hem in goed vertrouwen in 
Gods handen gelegd. Moge die Heer zijn 
geliefden troosten en sterken met 
inspirerende herinneringen aan een 
beminnelijk mens.   
 

   Ds. J. Kool
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Collectedoelen (1e collecte) voor de komende zondagen:  

Zondag 31 juli: Diaconaal quotum, zie kerkvenster juli. 

 

Zondag 7 augustus:  UAF Studiefonds (Universitair Asielfonds) 

 
 

Stichting voor vluchtelingstudenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, 
praktische en morele steun biedt aan studenten en professionals die hun land hebben 
moeten verlaten. Deze vluchtelingen zijn het slachtoffer geworden van mensenrechten. Het 
UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. In 1948 opgericht door 
Nederlandse Universiteiten. In meer dan 70 jaar is het UAF uitgegroeid tot een professionele 
hulporganisatie die duizenden vluchtelingen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 

 

Zondag 14 augustus: Leprazending 

Lepra treft vooral de allerarmsten. Door vroege opsporing en tijdige behandeling met 
medicijnen vinden jaarlijks duizenden leprapatiënten herstel en genezing. Ons doel is: in 
2035 geen leprabesmetting meer. Een haalbaar doel, want leprazending werkt wereldwijd. 
We overtuigen overheden om discriminerende wetten uit hun wetboek te schrappen, 
steunen  onderzoeken, we sponsoren ziekenhuizen, trainen jonge leprapatiënten op 
vakscholen en geven voorlichting aan gemeenschappen. We helpen iedereen, ongeacht 
achtergrond of religie - in navolging van Jezus. 

 

Zondag 21 augustus: St. Kleine Arbeider Colombia 

Kerk in Actie steunt Stichting Kleine Arbeider die zich inzet 
voor jongeren in de sloppenwijken van Bogotá. Maar liefst 
anderhalf miljoen kinderen moeten werken in Colombia, 
zij doen zwaar en gevaarlijk werk en maken lange dagen. 
St. Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die 
onderwijs biedt aan deze kinderen en hun weerbaar maakt 
om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Ook 
ouders en vooral tienermoeders  worden ondersteund.  

DIACONIE 

U kunt een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, of op 
NL37 RABO 0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse, met vermelding van datum en 
doel. 

Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rekeningnummer 

NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel. 
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Zondag 28 augustus: Mariëtte’s Child Care 

Mariëtte vertrok in 2004 naar Ghana om als vrijwillig-
ster te werken in een kindertehuis. Twee jaar later 
heeft ze samen met haar Ghanese man Moses haar 
eigen kindertehuis Hanukka gebouwd. Het tehuis staat 
in Sunyani een plaats op 400 km. ten noordwesten van 
de hoofdstad Accra. Hier zetten zij zich met hart en ziel 
in voor ‘hun’ kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar. 
Sinds de opening in 2006 schommelt het aantal kinderen dat in Hannuka verblijft rond de 40. 
Intussen hebben ze ook een lager school gebouwd, waar 250 kinderen, ook uit de dorpen in 
de omgeving, les krijgen, en een Junior High School, een middelbare school voor 3 jaar.  

 
  

 

 

 

 

Beleidsplan van de gezamenlijke 
diaconieën van Gorssel/Epse en 
Eefde 2022- 2027 
Dit beleidsplan is een onderdeel van het 
beleidsplan van de PG Eefde en van PG 
Gorssel/Epse 
 

Training 

Een paar Kerkvensters terug schreef ik over 
een training, die de diakenen van Eefde en 
Gorssel/Epse gezamenlijk zouden gaan 
volgen. Inmiddels hebben wij deze cursus 

achter de rug.  

 

 

 
We zijn intensief met elkaar bezig geweest 
en hebben onze visie op het diaconaat van 
de toekomst geformuleerd. Van daaruit 
hebben wij de volgende stap gezet en zijn  
tot een gezamenlijk beleidsplan gekomen. 

 
Beleidsplan 

Het beleidsplan geeft de grote lijnen, de 
koers aan voor de komende jaren.  

Wat staat erin? Wat zijn de belangrijkste 
punten/uitdagingen voor de komende jaren? 

 

We zetten het voor u op een rij. 

 

 
Collecteopbrengsten diaconie van mei en juni 2022 
 
Datum  Doel collecte Opbrengst in €      
  8 mei  Solidaridad      131,75 
15 mei 
22 mei                

Hassinkhof 
Stichting INLIA 

       81,85    
       92,25   

29 mei Meester Geertshuis Deventer      227,05 
  5 juni Kerk in Actie, werelddiaconaat: Oeganda      202,05 
12 juni Havekedienst: Kerk en vluchteling      789,82 
12 juni  Onkosten Havekedienst      327,85 
19 juni Kerk in Actie, noodhulp vluchtelingen Griekenland      106,60 
26 juni Kerk in Actie, binnenlands diaconaat        25,00 
   

                                                                              Gerrit Bannink, administrateur diaconie PGE 
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De aandachtsgebieden zijn:  

 

A: Eigen kerkgemeente:  

• Eredienst en het avondmaal;  

• Plaatselijke activiteiten ontwikkelen 
om ‘de werken van barmhartigheid’ 
in onze eigen plaats (binnen en 
buiten de kerk) ten uitvoer brengen;  

• Omzien naar elkaar; Inspireren en 
motiveren van de gemeenteleden. 

 

B: Binnenlandse thema's:   

• Vluchtelingen;  

• Armoede;  

• Zorg voor de schepping.  

 

Bij deze thema’s is het belangrijk en nuttig 
om samenwerking te zoeken met  
plaatselijke en landelijke overheden, 
instanties en initiatieven. 

 

C: Buitenland thema’s:  

• Aandacht middels collectes voor de 
projecten van Kerk-in-Actie.  

 

Iedere 3 jaar kiest de diaconie een project, 
dat extra ondersteund en onder de aandacht 
wordt gebracht. 

 

D: Financiën: 

Diaconale bezittingen moeten op 
verantwoorde diaconale wijze beheerd 
worden, in overeenstemming met het 
beleidsplan en zodanig dat het diaconale 
werk in de toekomst voortgang kan vinden. 

Ons gezamenlijk collecterooster wordt 
vastgesteld op basis van de gekozen 
thema’s. 
 
Jaarplan 

Met het beleidsplan als uitgangspunt wordt 
ieder jaar een jaarplan opgesteld. Het jaar-
plan benoemt de concrete uitwerkingen van 
het beleidsplan per jaar.  

In het najaar gaan de beide diaconieën 
proberen een gezamenlijk jaarplan op te 
stellen. Of een deel ervan gezamenlijk. De 
invulling van het diaconale werk in beide 
gemeentes is hier en daar (nog) anders 
ingekleurd. Dat is niet erg. We houden 
rekening met elkaars verschillen en 
voorkeuren.  

 

Meedoen 

Het was en is voor ons diakenen verbindend 
en inspirerend om gezamenlijk een diaco-
nale cursus te volgen en samen na te denken 
over een toekomstvisie. 

Daarnaast willen we graag inbreng, mee-
denken, meedoen van gemeenteleden. 
Diaconaat is van de hele gemeente.  
 

Wilt u met ons meedenken, meedoen, heeft 
u ideeën voor activiteiten, wilt u een stukje 
diaconie ‘meedragen’ als taakdiaken of als 
diaken? Of wilt u er voorlopig eerst eens 
over praten wat uw bijdrage zou kunnen 
zijn? Meld het ons:  

Johan Zoerink – johanzoerink@xs4all.nl   of  
Henriëtte Groeneveld – 
jh.groeneveld@kpnmail.nl 
 

Namens de diaconieën,  

Henriëtte Groeneveld.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:johanzoerink@xs4all.nl
mailto:jh.groeneveld@kpnmail.nl
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Uitnodiging voor 25 augustus 2022 

      Uitje   georganiseerd door leden 

            van de Ontmoetingskerk Eefde 
 

Ons jaarlijks verrassingsuitje voor ouderen is geworden tot een uitje voor alle 
leeftijdsgroepen uit Eefde 

 

Nu het weer kan, willen we toch weer eens een gezamenlijk uitje organiseren.  

Dit keer willen we het dicht in de buurt houden. 

Het is voor iedereen goed te doen en te bereiken. 

Mocht het problemen opleveren qua vervoer dan verzoeken wij u telefonisch contact 
met ons op te nemen. Het gaat dit keer vooral om ONTMOETEN. 

 

Het idee is: we beginnen in Gorssel, krijgen in de Brink (het bijgebouw van de kerk) eerst 
koffie of thee met gebak en daarna……………… 

We verzoeken u om 10.30 uur in de Brink te zijn, Hoofdstraat 27 in Gorssel. 

 

Rond 12.30 uur gaan we van een uitgebreide lunch genieten. 

Daarna even uitbuiken en vervolgens een kopje thee of koffie. 

 

Waarna we er ’s middags een vrolijke en gezellige middag van gaan maken. 

’s Middags nog een drankje als afsluiting en daarna huiswaarts zo rond de klok van 

16.00 uur. 

We hopen zo een mooie ontmoetingsdag te hebben. 

 

U kunt zich aanmelden bij: 

Adrie Kloosterboer tel. 06 57018193 

of  Jannie Zoerink tel. 06 42514064 

 

Ook zullen we in augustus een inschrijfformulier neerleggen bij de kerkdiensten. 

Opgave graag vóór 10 augustus. 

 

Kosten 30 euro per persoon. 

U kunt dit bedrag overmaken op de rekening van de Diaconie Prot. Gem. Eefde 

NL79 RABO 0322 3006 30 o.v.v.  reisje 

 

                                                     We hopen u allemaal te ontmoeten, Adrie en Jannie 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

 
Collectedoelen (2e collecte) voor de komende zondagen

 
Zondag 31 juli: Oikocredit 
 
Zondag 7 aug: Activiteiten Kerk en 
Samenleving (kerk in het dorp) 

 
Zondag 14 aug: Beeld en geluid   
We zijn druk bezig het geld bij elkaar te 
krijgen om de gewenste investeringen in 
beeld- en geluidsapparatuur in de kerk 
mogelijk te maken (zie ook het artikel 
hierna). 

 
Zondag 21 aug: Kerktuin 
Een paar jaar geleden hebben we bij wijze 
van proef de kerktuin toegankelijk gemaakt 
voor voorbijgangers. Ook is de tuin steeds 
mooier geworden door de inzet van een 
aantal vrijwilligers.  Dat levert dikwijls 

 
 

 

enthousiaste reacties op. Regelmatig rusten 
voorbijfietsende vakantiegangers even uit 
op de tuinbank.  Ook op deze manier is de 
kerk present in het dorp. Behalve inzet van  
vrijwilligers is er geld nodig voor onderhoud.  
Denk aan de benzinekosten voor het 
maaien. Ook is pas een buitenkraan 
gerealiseerd en is een tuinslang aangeschaft. 
  
Zondag 28 aug: Kerkelijk quotum 
 

 

Zomermarkt op het kerkplein 
3 september van 10.00 – 16.00 uur  

Komt allen! 
 
Op 3 september houden we van 10-16 uur 
een markt op het plein voor de kerk om geld  

in te zamelen voor de innovatie van Beeld en 
Geluid in de Ontmoetingskerk.  

 

Op de markt willen we boeken verkopen,  
puzzels, CD’s en grammofoonplaten. Er zijn 
ook bloemen en planten te koop en u kunt  

leren om een mooi bloemstukje te maken. 

Voor € 15,- kunt u de spullen die u kwijt wilt  

vanuit de kofferbak van uw auto verkopen. 

De opbrengst mag u houden, maar natuurlijk 
ook doneren aan Beeld en Geluid. Kinderen 
mogen vanaf een kleedje hun gebruikte 
speelgoed en boeken aanbieden en het 
verdiende geld houden. 

 
U begrijpt, wij doen een beroep op alle 
mensen in Eefde en Gorssel / Epse om 
spullen voor de verkoop aan te leveren. 

Bijdragen voor deze collecten kunt u overmaken op rekeningnummer  NL02 RABO 0322 3025 01 
t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
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Het is fijn als de boeken niet al te oud zijn. 
Als u ze niet meer gaat lezen is er geen 
betere bestemming te bedenken.  

Er hebben zich al een paar mensen aan-
gemeld om te helpen bij de horeca en bloe-
menstand, maar er kunnen nog best wat bij. 

 

 
Voor de bloemenstand kun je je opgeven bij 
Trudy Aalderink, trudyaalderink@zonnet.nl  

 

En voor de horeca kun je je opgeven bij   

Toos van 't Veld   

toosenhans2@hotmail.com. 

 

We hebben ook een delicatessenkraam en 
hopen dat gemeenteleden voor bij de koffie 
cake en koek bakken, dus hiervoor ook een 
oproep.

Heeft U veel zomerfruit maak dan wat 
lekkers voor de delicatessenkraam en 
eventueel kunnen we ook pruimen, appels 
etc. verkopen. 

 

Bloemen en planten zijn welkom. Planten in 
uw tuin die te veel of te groot zijn geworden 
kunt u aanleveren in een plastic zak voor een 
nieuw leven in een andere tuin. Er zijn 
materialen om een eigen bloemstukje te 
maken. We zoeken mensen die daarbij 
kunnen helpen.  

 
Planten, bloemen en etenswaren kunt u op 
2 of 3 september naar de kerk brengen.  

We kunnen de andere voorwerpen die u 
inlevert eind augustus verzamelen in de hal 
van de Ontmoetingskerk. In het september-
nummer van Kerkvenster, de kerkbrief en op 
de website zullen we de data en tijdstippen 
vermelden. We kunnen ook spullen bij u 
thuis ophalen. U kunt daarvoor tussen 

25 aug. en 1 sept.  contact opnemen met 
Marijke Fomenko, 06-41662670, 
Marijkefomenko@hotmail.com of  

Ymte Groeneveld, 06-24966473, 
ymtegroeneveld@kpnmail.nl.   

Zij zijn ook bereikbaar voor vragen en 
opmerkingen over de Markt en over Beeld 
en Geluid.  

We hopen op een groot aanbod van uw 
kant.  

                      De werkgroep Beeld en Geluid

 

 

 

Mutaties in de ledenadministratie PGE  t/m 15 juli 2022 
 

Er zijn geen mutaties te melden  

 
Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht. 
email: ledenadministratie@pgeefde.nl  , tel 0575 511819  
 

       Gert Kale,  ledenadministrateur 
 

mailto:trudyaalderink@zonnet.nl
mailto:toosenhans2@hotmail.com
mailto:Marijkefomenko@hotmail.com
mailto:ymtegroeneveld@kpnmail.nl
mailto:ledenadministratie@pgeefde.nl
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Dat wat ons raakt ………. 
 

Hebt u ook wel eens dat u een kranten-
artikel leest of een televisieprogramma ziet 
en denkt hier zou ik wel over willen praten?  

 

Vaak is dat omdat het je raakt en het je 
daarna bezig houdt, het roept vragen op. En 
ook:  zijn de geschreven gedachten en 
uitgesproken meningen te verbinden met 
ons geloof? 

 

Om hier wat mee te doen, hebben we vanaf 
2017 meerdere keren in een groep van 
ongeveer 8 mensen met elkaar gesproken 
over de ingebrachte onderwerpen. De 
samenstelling van de groep veranderde af 
en toe, dat levert ook weer andere 
gesprekken en onderwerpen op. We namen 
de tijd om verband te leggen tussen dat wat 
ons raakt en ons geloof. 

 

De twee vorige seizoenen konden een aantal 
gesprekken niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. We hebben nu voor het 
komend najaar vier avonden gepland om 
weer met elkaar in gesprek te gaan.  

 

Enkele onderwerpen die in voorgaande jaren 
de revue passeerden: duurzaamheid en 
veranderingen in het landschap, taal en 
verruwing van taal, hoopvolle ervaringen, de 
oorlog in Oekraïne en de kerk van de 
toekomst. We ontdekten dat het goed doet 
elkaar verhalen te vertellen. 

 
De data dit najaar: 
De dinsdagen 30 augustus, 27 september,  
25 oktober en 29 november. 
Tijd:  van 19.30 – 21.30 uur.  
Locatie: een wisselende huiskamer 
 

Voor informatie en aanmelden: 

Trix Drewes, namens taakgroep O, I & L  

0575-510512  of   trix.drewes@xs4all.nl  

 

 

 
 
 

 

Aandacht voor de landbouw 
 

In Friesland is Pieter Knijff als pastoraal 
werker werkzaam in de ‘ Werkgroep Kerken 
en landbouw’. Hij bepleit en praktiseert 
landbouw-pastoraat dat zich zowel richt op 
de zorg voor de boeren (en hun gezinnen en 
familie) als op de bewustwording in de 
kerkelijke gemeente als geheel.  
 

Het artikel is gepubliceerd op de website van 
de PKN. Het leek ons (redactie kerkvenster) 
waardevol om het onze lezers mee te geven 
als verdieping bij de overweging op pagina 3.

   

 

 

Ontwikkelingen 

Landbouwpastoraat kent een lange 
voorgeschiedenis. Ooit waren kerk en 
landbouw nauw met elkaar verbonden. 
Maar met de opkomst van de christelijke 
standsorganisaties eind 19e eeuw raakten 
de boeren uit het beeld. Inmiddels zijn de 
standsorganisaties opgeheven of veralge-
meniseerd en vallen de agrariërs weer terug 
op de kerkelijke gemeenschap als het gaat 
om geestelijke hulp, pastoraat en menings-
vorming. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw 
kende vrijwel iedere kerkelijke provincie een 
werkgroep 'Kerken en landbouw' die de 

 DIVERSE BERICHTEN 

 ONTMOETING, INSPIRATIE & LEREN 

mailto:trix.drewes@xs4all.nl
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actuele thema’s onder de aandacht brach-
ten. Inmiddels zijn die vrijwel verdwenen.  

 

Hoewel het aantal agrariërs flink is terug-
gelopen, van 230.000 na de Tweede 
Wereldoorlog tot nu ongeveer 70.000, is de 
aandacht voor agrariërs eerder toege-
nomen. Boeren liggen vandaag onder het 
vergrootglas. Begrijpelijk, want ze gaan over 
de veiligheid van onze voeding, beheren ons 
landschap en leveren een belangrijke 
bijdrage aan ons milieu. Daarnaast maken 
we ons als burgers er ook zorgen over, het 
raakt ons leefgedrag. Vrijwel in iedere 
kerkelijke gemeente wordt nagedacht over 
duurzaamheid. 

 

Het probleem waar we met de landbouw in 
terecht zijn gekomen laat zich kort samen-
vatten met het woord 'globalisering'. Dat is 
het proces waar wereldwijd zo goedkoop 
mogelijk grondstoffen en landbouw-
producten worden ingekocht, vervolgens zo 
goedkoop mogelijk worden verwerkt en 
daarna worden aangeboden onder de 
noemer van merkproduct. De Nederlandse 
landbouw heeft hierop gereageerd door zich 
te richten op concurrentie, efficiëntie en 
economie. Om dit te realiseren werden 
bedrijver groter, specialistischer en 
intensiever.  

 

Inmiddels zijn we erachter gekomen dat 
globalisering ook negatieve effecten kent. Ik 
noem verlies van biodiversiteit, milieu-
vervuiling en uitputting van de bodem.  Het 
lijkt erop dat de landbouwers voor deze 
negatieve gevolgen verantwoordelijk 
worden gehouden, terwijl het de burger is 
die juist dit proces kan beïnvloeden door 
leef-, koop- en stemgedrag.   

  

Twee aandachtsgebieden 

De zorg voor agrariërs en de landbouw 
verdelen we in twee aandachtsgebieden, 
namelijk specifiek pastoraat en bewust-
wording in de gemeente.  

Pastoraat is de aandacht die de agrariërs 
krijgen van de kerkelijke gemeente. Dit kan 
zijn de aandacht die ze krijgen in de 
eredienst in de gebeden, prediking en de 
keuze van de liederen. Dit kan zijn de 
aandacht die het krijgt in het pastoraat: een 
bezoek, een kaartje of het organiseren van 
een bijeenkomst specifiek voor de doelgroep 
en dit kan ook zijn de aandacht die wordt 
gegeven op bijzondere momenten als het 
agrarisch bedrijf getroffen is door extreme 
weersomstandigheden, rampen of ziekten.  

 

Daarnaast kan de gemeente bezig zijn met 
bewustwording. Is er een verband tussen 
geloof en leefgedrag? Wat doen we als 
burgers hiermee? Welke normen en 
waarden die te maken hebben met 
landbouw zijn in de Bijbel terug te vinden? 
Belangrijk hierbij is dat we niet wijzen naar 
de agrariërs, maar dat we als gemeente 
breed een proces ingaan waarin we ons 
heroriënteren. Daarna kunnen we zien hoe 
dit kan uitwerken op specifieke agrarische 
bedrijven.    

 

De specifieke kenmerken  

Agrariërs zijn ondernemers, ze moeten winst 
maken om te kunnen consumeren, 
reserveren en investeren. Kenmerk van een 
ondernemer is dat hij visie nodig heeft om 
op een langere termijn beslissingen te 
kunnen nemen.  

 

Belangrijkste doel van de agrarische 
ondernemer is continuïteit. Hij/zij wil het 
bedrijf graag doorgeven aan de volgende 
generatie. Dat is namelijk ook de reden dat 
hij/zij zelf boer of tuinder is geworden. Je 
kunt in Nederland vrijwel niet een agrarisch 
bedrijf opstarten als je het niet van de 
familie kunt overnemen.  
 

De agrarische ondernemer werkt met 
levende have en is afhankelijk van 
weersomstandigheden, ziekten bij vee en 
gewas en het welzijn van zijn dieren, bedrijf  
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of grond. Het is ook een wijze van leven, 

waarbij een balans moet worden gezocht  
tussen zakelijke begrippen en de liefde voor  

het bedrijf, gezin en dieren of gewas. 

 

Als er spanningen zijn, zijn die vrijwel altijd 
verbonden met het gezin, de relatie, de 
gezondheid van de ondernemer zelf en de 
prestaties op het bedrijf. Agrarische 
ondernemers denken problemen vaak op te 
lossen door harder te gaan werken, minder 
sociale contacten aan te gaan en vooral geen 
hulp te vragen. 

 

En voor de kerkelijke gemeente geldt dat de 
agrariër op verschillende wijze verbonden 
kan zijn met de gemeente: als lid, als 
ambtsdrager en als pachter van de grond, 
die in het bezit is van de gemeente. 

 
De kerkelijke gemeente  

Bewust leven is een belangrijk thema binnen 
de gemeente. God richt zich op heel de

schepping. Met de komst van de nieuwe 
hemel en aarde mogen alle schepselen erbij 
zijn. 

Daarnaast spreekt de Bijbel ook over de 
huidige zorg voor alle schepselen. De mens 
mag dan wel heersen, maar dat is in 
verbondenheid met -en in liefde voor- alles 
wat God met liefde heeft gemaakt. De mens 
als rentmeester van Gods schepping.  

Het is belangrijk om samen te ontdekken 
hoe het anders moet en kan. Hoe bijbelse 
waarden concreet kunnen leiden tot 
verandering. Ik ben er mij van bewust dat dit 
bewustwordingsproces heel actueel is. Dat is 
goed, maar is volgens mij ook te eenzijdig als 
we geen aandacht durven te schenken aan 
hen die nu werkzaam zijn in de agrarische 
sector. Er wordt hard gewerkt, het zijn 
eerlijke mensen en ze hebben veel liefde 
voor hun dieren en gewas. Dat moet volgens 
mij wel aandacht krijgen. Hun zorgen zijn 
ook onze zorgen en dat geldt eveneens voor 
hun verlangens.  

            Bron: PKN Website 

 
De Protestantse Kerk werkt samen met onder andere GroeneKerken, Micha Nederland, A Rocha, CCA 
(Contact Christen Agrarisch) en de werkgroep Kerken en Landbouw rond dit onderwerp. Er wordt 
gewerkt aan netwerken, materialen voor gesprek en het ondersteunen van initiatieven die perspectief 
bieden voor een landbouw die recht doet aan mens en natuur. Neem voor meer informatie contact op 
via info@protestantsekerk.nl

 
 

Wandelen 
 

Naar aanleiding van het boek ‘Je keek te ver’ 
van Marjoleine de Vos:  

 

Marjoleine de Vos wandelt elke dag een 
rondje vanuit haar huis in het Noord-
Groningse Zeerijp. In alle seizoenen, onder 
een strakblauwe hemel, een grijs wolkendek 
of genadeloze regen. 

 

Wat is het toch dat je zo kunt verlangen naar 
wandelen, vraagt De Vos zich af in ‘Je keek 
te ver’. Ze denkt o.a. na over hoe het hoofd 
zich verhoudt tot het lichaam: vaak zijn  

 

gedachten maar al te druk bezig, alsof je 

helemaal niet door een landschap loopt 
maar uitsluitend door je eigen bange, drukke 
hoofd. Kijk om je heen, moet je dan tegen 
jezelf zeggen. Niet de tijd in, maar over het 
land. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier. 
 

Truus Havinga, redactielid van het kerkblad 
van de Protestantse gemeenten Rheden/De 
Steeg-Ellecom, heeft het boek samengevat 
op een wel heel bijzondere wijze. 

Ze doet verslag van het boek in de vorm van 
haiku’s, die u op de volgende pagina kunt 
lezen. 
 

Met dank aan Truus Havinga.
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Gewoon wandelen 

één voet voor de andere 

is een vorm van troost. 

 

Het landschap lezen 

je blijven verwonderen 

wat bloeit en wat vliegt. 

 

De hemel strakblauw 

zwarte kraaien in grasgroen 

duizend gedachten. 

 

Kijken met aandacht 

het volle hoofd leeglopen 

ik ga maar en ben. 

 

Zelfs in de regen 

grijze lucht, modderpaden 

wat je zoekt is hier. 

 

Wijkende einde 

altijd iets te ontdekken 

zien moet je leren. 

 

Hetzelfde anders 

jaargetijden, lichtval 

de sporen lezen. 

 

Wat veranderd is  

wat bewaard is gebleven 

de rust en de stilte. 

 

Een zielloos landschap 

agrarisch buitengebied 

maisakkers, raaigras.

       

        

       Wandelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie landschap niet leest 

loopt aan het schone voorbij 

en is ziende blind. 

 

Je verliest steeds meer 

tijd, de mensen, de dingen 

en dat verdragen. 

 

Landschapspijn bestaat 

het verlies van geliefden 

het voorgoed voorbij. 

 

Dan loop je alleen 

met een levensgroot gemis 

en zoekt naar houvast. 

 

Je kauwt op een zin 

wandelend vraag je je af 

wat staat mij te doen? 

 

Ik ga maar en ben 

de meidoorns zullen bloeien 

na deze winter. 

 

 

 

 

 

Leven op aarde 

het is niet te bevatten 

waar leef ik naar toe? 

 

En zoveel sporen 

terugvinden wat er was 

die betekenis. 

 

Leegte en gemis 

het was goed, maar moet anders 

ik weet nog niet hoe. 

 

Vandaag ben ik hier 

in woordeloos begrijpen 

leef ik in het nu. 

 

Voorjaar geworden 

vogels zijn in de weer met 

takjes en wormen. 

 

Wandelen bevrijdt 

maakt het denkend hoofd licht 

een vorm van geluk. 

 

Het kan gebeuren 

je eigen leegte stroomt vol 

hoor, de merel zingt. 

 

Alsof ik buiten  

mijn leven weer terug krijg 

ik ben op doortocht. 

 

Gewoon wandelen 

één voet voor de andere 

ik ga maar en ben. 
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Augustus: Oogstmaand 
 

Sikkels klinken, 

sikkels blinken, 

ruisend valt het graan. 

Zie de bindster garen! 

Zie, in lange scharen, 

garf bij garven staan! 

 

’t Heter branden 

op de landen 

meldt de middagtijd; 

’t windje, moe van ’t zweven, 

heeft zich schuil begeven; 

en nog zwoegt de vlijt!

 

Blijde maaiers, 

nijvre zaaiers, 

die uw loon ontving! 

zit nu rustig neder 

galm’ het mastbos weder 

als gij juichend zingt. 

 

Slaat uw ogen 

naar den hoge, 

alles kwam van daar! 

Zachte regen daalde, 

vriendelijk zonlicht straalde 

mild op halm en aar. 

 

 

En zo dichtte A.C.W. Staring daarover in 1820. Wie kent de beginregels niet. Hij stelde het  
wel een beetje mooier voor dan het was (een heel andere tijd met een heel andere 
landbouw, waar je niet naar terug hoeft te verlangen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zo is het nog wel tot rond 1940/1950  gegaan. 

 (bron www.Cubra.nl) 

 

 

http://www.cubra.nl/
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Bij de voorplaat: Boerenprotest bij de afslag Gorssel. 

 

Tekst links: ‘De wereld op z’n kop’. 

 

Tekst rechts: ‘Wie zijn boeren niet waardeert, heeft van de   
geschiedenis niets geleerd’.  

Do     4 augustus Gemeentevergadering, 15.00 uur in de kerkzaal 

Di    9 augustus Kerkenraadsvergadering in de kerk, 19.30 uur 

Wo 10 augustus Zomer-bijbelgesprekgroep over Jona met ds. Van Doorn.   
ds. Van Doorn, tel. 43 12 21  

Wo 10 augustus Gezamenlijke kerkenraadsvergadering Eefde en Gorssel-Epse, 
20.00 uur in Gorssel 

Wo 17 augustus 75+ middag in de kerk voor de jarigen tussen 1 jan. en 1 juli 

Do 25 augustus Uitje voor gemeenteleden. 
Zie de uitnodiging in dit kerkvenster, pag. 14 

Di 30 augustus Gespreksgroep ‘Dat wat ons raakt’.   
Zie de uitnodiging in dit kerkvenster,  pag. 17  

Za   3 september Zomermarkt bij de kerk voor Beeld en Geluid.  
Zie de uitnodiging in dit kerkvenster, pag. 15 

Za/Zo 10/11 
september 

Startweekend 

Inleverdatum kopij redactievergadering nieten/bezorging  

15 augustus 18 augustus 25 augustus 
19 september 22 september 29 september 

17 oktober 20 oktober 27 oktober 

14 november 17 november 24 november 

12 december 15 december 22 december 

Bankrekeningen (altijd doel/reden vermelden):   
Protestantse Gemeente Eefde         NL02 RABO 0322 3025 01   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Collectemunten    NL12 RABO 0301 4160 87   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconie, ook verjaardagsfonds  NL79 RABO 0322 3006 30   t.n.v.   Diaconie Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkbalans    NL79 RABO 0373 7111 15   t.n.v.   Protestantse Gemeente Eefde 
Kerkvenster    NL51 INGB  0006 8605 91   t.n.v.   Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde 
Koffieconcerten    NL21 RABO 0386 7181 13   t.n.v.   Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde 
Diaconale hulp bij bijzondere noden  NL37 RABO 0322 365 309   t.n.v.   Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden 

Data Kerkvenster 2022 

                                              ACTIVITEITEN-AGENDA                   augustus 2022   

 

 

 


