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Er ist’s 

Frühling lässt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte. 

Süsse, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon 
Wollen balde kommen. 

Horch von fern 
Ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist’s! 

Dich hab’ ich vernommen. 
 

Eduard Mörike 
 
 
Zij is het echt 
De lente verft met zachte hand        
De luchten in een blauwe kleur; 
Een zoete welbekende geur  
Streelt al verwachtingsvol het land.  
Viooltjes zijn al aan het dromen.      
Ze willen snel tevoorschijn komen 
Hoor van een harp de zachte tonen!            
O lente, ja je bent het echt! 
Ik voel het dat je bent gekomen! 
Vertaling Ilja Leonard Pfeijffer 
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Kerkdiensten  
 
Zaterdag 22 februari 2020 
De Borkel 16.00 uur  - Mw. R. Rijk  
 
Zondag 23 februari 2020 
Gorssel 10.00 uur - Ds. J.P.G. Dijk, Deventer  
Epse 10.00 uur - Dienst in Gorssel  
De eerste collecte is bestemd voor Stichting leergeld en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
Zondag 1 maart 2020 – 1e zondag 40-dagentijd 
Gorssel 10.00 uur  Mw. Ds. C.A. Boonstra, Deventer  
Epse 10.00 uur  Ds. W.J.T. Muntendam, Epse  
De eerste collecte is bestemd voor KerkInActie en de tweede collecte voor 
jeugdwerk Gorssel/Epse.. 
 
Zondag 8 maart 2020 – 2e zondag 40-dagentijd 
Gorssel 10.00 uur  Ds. D. Bargerbos 
Epse 10.00 uur  Dienst in Gorssel  
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Okero en de tweede collecte 
voor orgelfonds. 
 
Kinderkerk, Kick 
8 en 22 maart, 12 april 
 
Kinderoppas  
In Gorssel en Epse zijn uw (klein)kinderen van harte welkom!  Voor oppas 
in Gorssel kunt u contact opnemen met Janet Boschloo, tel. 0575-491447 
voor Epse met Ingrid Stegink, tel. 06-20666466. Vraagt u het alstublieft 
tijdig aan (uiterlijk de dag voorafgaand aan de dienst voor 12.00 uur).  
 
 

Agenda 
elke woensdag 14-16.00 uur Inloopmiddag in de kerk van Gorssel 
 16-17.00 uur Bijbelteksten lezen komende zondag  

Brink Gorssel 
     
Wo. 4 Mrt 10.00 uur Bijeenkomst wijkbezoekers, boogzaal 

Brink Gorssel 
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Do. 5 Mrt  Bijeenkomst taakgroepen Leren Gorssel/ 
Epse + Ontmoeting & Inspiratie Eefde 
over programma 2020/2021 in Eefde 

Za. 7 Mrt  Rondleiding moskee voor 16plus-groep 
Ma. 9 Mrt 9.30 uur Augustinus lezen (tot 11.30 uur), 

tuinkamer Brink Gorssel 
di. 10 Mrt 10.00 uur Ontmoetingsdag Kerk & Israël, Dieren 
Wo. 18 Mrt 17.30 uur Open Tafel, Brink 
Di. 24 Mrt 20.00 uur Bijeenkomst over Bonhoeffer. Brink 

Gorssel 
Do. 26 Mrt 20.00 uur Duurzaamheid in de praktijk, Brink 
 
 

    

Bij de lezingen van de komende zondagen 
De Raad van Kerken heeft een Oecumensich Leesrooster opgesteld, 
waaruit onderstaand overzicht is overgenomen. In dit overzicht staat in de 
laatste kolom eerst de intochts-psalm, dan de lezing uit het Oude 
Testament aangegeven, vervolgens de antwoordpsalm, tussen haakjes de 
brieflezing,  en tenslotte de evangelielezing.  De komende weken volgen 
we het zogenoemde alternatieve spoor en lezen we het boek Exodus. 
 
Datum NAAM ZONDAG 

 
KLEUR Intr. Psalm; Exodus-lezing 

Antwoordpsalm, (brieflezing) 
Evangelie 

23 febr.  7e zondag na Epifanie   
 

Groen LB.  67, Exodus 2, 11-25 
Psalm  71, 17-24 
(1 Korintiërs 3:16-23) 
Matteüs 5:33-48 

1 maart  1e zondag van de 40 
dagen / Invocabit 

Paars LB. 91, Exodus 3, 1-18  
Psalm 51 (Psalm 32)32) 
(Romeinen 5:12-21) 
Matteüs 4,1-11 

8 maart  
 

2e zondag van de 40 
dagen / Reminiscere 

Paars  
 

LB. 25, Exodus 4, 18-31 
Psalm  33, 12-22 
(Filippenzen 3:7-14) 
Matteüs 17:1-9(13) 

15 maart  
 

3e zondag van de  
40 dagen / Oculi 
Lucas 11: 14-28 

Paars LB. 25, Exodus 6, 2-9.28 - 7,7 
Psalm  95 
(1 Korintiërs 10:1-13) 
Johannes 4:5-26(42) 
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Hoor’s van de Pastores – Vragen te over 

Tijdens de dienst op 12 januari, waarin we mochten vieren dat ik inmiddels 
25 jaar predikant ben, maakten de kinderen een onuitwisbare indruk op 
mij en op vele andere aanwezigen. 
Wat me enorm heeft geraakt is ‘Daan’s vriendenboek’ met opmerkingen 
en vragen van de kinderen en jongeren en diverse van ouders. 
Op scholen was het vroeger gebruik (vooral onder meisjes) om poesie-
albums te delen. Tegenwoordig is er al jaren het fenomeen 
‘vriendenboek’, waarin je aan de hand van vastgestelde opmerkingen en 
vragen jouw reacties geeft. 
Een van de vragen in mijn vriendenboek luidt: ‘Dit heb ik je altijd nog 
willen vragen.’ Hieronder heb ik een aantal vragen met de daarbij horende 
antwoorden verzameld. 
- Zat jij ook bij de/een kinderkerk? 
In de kerk waar ik opgroeide had je zoiets als de kinderkerk, en die heette 
de kindernevendienst. Die was trouwens ook voor nichten ;-) 
- Hoe is het om dominee te zijn? 
Heel vaak is mijn werk geweldig mooi om te doen: ik word er blij van en 
ben dankbaar voor alle mensen met wie ik in vertrouwen omga.  
- Vond je het vroeger leuk op school? 
Ik zat in heel leuke klassen en op de middelbare heb ik enorm geboft met 
leuke leraren en leraressen. Het leukst vond ik het schoolcabaret! 
- Waarom wilde je dominee worden? 
Ik ontdekte hoe mooi en spannend het is, dat je met die merkwaardige 
verhalen uit de bijbel mensen verder op weg kunt helpen. Daar wilde (en 
wil ik nog altijd!) meer van weten. 
- Wat voor levensles heb jij uit de bijbel geleerd? 
Ik denk vooral: hoe verrassend het is om in de gaten te krijgen dat je er 
toe doet, ook al denkt iedereen daar anders over. En dat ik dus ook op die 
manier naar een ander mag kijken. 
- Wat zou je op een vrije zondagochtend doen? 
Op gewone zondagen sta ik meestal heel vroeg op. Op een vrije zondag 
slaap ik dus meestal (een beetje) uit. 
- Heb je wel eens spanning voor een dienst? 
Ik weet van collega’s die na jaren nog altijd peentjes zweten. Eerlijk 
gezegd kan ik me geen enkele dienst bedenken waarbij ik dat ooit heb 
gehad. Nee, spanning niet, maar concentratie heb ik des te meer nodig. 
- Welke opleiding moet je doen voor dit beroep? 
Ik moest Latijn en Grieks hebben geleerd voordat ik naar de universiteit 
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mocht. Dus na mijn HAVO heb ik gymnasium gedaan. 
- Wat is het oudste bijbelverhaal dat je kent? 
Vind ik een heel moeilijke vraag, omdat van veel verhalen niet echt 
bekend is hoe oud ze precies zijn. Maar ik denk dat het verhaal van 
Mozes en de Uittocht van Israël uit het land waar ze als slaven werden 
behandeld, één van de allereerste verhalen is. 
- Hoe ging de goocheltruc met de beker? 
Omdat je het na al die tijd nog steeds wilt weten, is het antwoord: volgens 
mij hartstikke goed! 
- Wat vind je het mooiste bijbelverhaal? 
Oei! Moet ik kiezen? Dan noem ik er twee: het verhaal van Jona, de 
profeet als clown. En de gelijkenis van barmhartige Samaritaan, de helper 
van wie niemand hulp had verwacht (Lucas 10: 25-37). Maar er zijn er nog 
veeeeel meer! 
- Kijk je wel eens griezelfilms? 
Bijna nooit: vind ik veel te griezelig! 

Daan Bargerbos 
 

 
Maandbrief januari/februari 2020 
 
2020 
Bij het verschijnen van deze maandbrief zitten we al weer een heel eind in 
het nieuwe jaar. 
Natuurlijk zijn we benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. Voor onze 
gemeente zal het in ieder geval geen saai jaar worden. Met name de 
voortgaande samenwerking met Eefde zal onze aandacht vragen en dat 
zal hopelijk ook het nodige ‘leven in de brouwerij’ met zich meebrengen.  
 
Kerkenraad 
De kerkenraad heeft het spits in ieder geval al behoorlijk afgebeten. De 
grote kerkenraad had twee korte, extra vergaderingen op 13 januari en 10 
februari om de concept intentieverklaring te bespreken, respectievelijk 
definitief vast te stellen. Deze intentieverklaring stond ook centraal op de 
gemeenteavond van 30 januari. 
Op deze avond werd er in een positieve sfeer over de intentieverklaring 
gesproken. Het enthousiasme was duidelijk aanwezig en men kijkt uit naar 
het vervolg.  
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Op diezelfde gemeenteavond gaf de Diaconie een inkijkje in enkele 
actuele zaken waar de diakenen mee bezig zijn. Veel zaken worden hier 
trouwens al samen met Eefde gedaan, of in ieder geval afgestemd. 
Tenslotte was ook Jenny Mooij uitgenodigd. Zij gaf een overzicht van haar 
eerste maanden binnen onze gemeente. Veel ontmoetingen en bezoeken 
zijn er al geweest. 
De kleine kerkenraad vergaderde op 13 januari en op 10 februari. 
Voor de bevestigingsdienst werden de laatste zaken geregeld. 
We kijken terug op een geslaagde dienst op 12 januari. In deze dienst 
werd stil gestaan bij het 25-jarig jubileum van Daan in zijn ambt als 
predikant. Ook de bevestigingsdienst was goed bezocht en het was een 
mooie dienst. 
 
Voortgang samenwerking Eefde - Gorssel/Epse 
Nadat de opmerkingen uit de beide gemeenteavonden zijn verzameld, 
zullen de beide kerkenraden de Intentieverklaring formeel vaststellen. Bij 
ons is dat inmiddels al gebeurd. 
Einde maart komt er een gezamenlijke bijeenkomst van de beide 
kerkenraden waarin deze mijlpaal bekrachtigd wordt en waar ook 
gesproken wordt over de organisatie die nodig is om het vervolg in goede, 
maar vooral enthousiaste banen te leiden. 
In kleine kring wordt er op 27 februari gesproken over de uitgangspunten 
voor deze organisatie. Enerzijds blijven we benadrukken dat het een 
proces ‘van onderop’ moet blijven, anderzijds is het van belang dit 
moment te gebruiken om als beide gemeenten gezamenlijk stappen te 
zetten richting een vitale gemeente die ook toekomstgericht is. 
Rond dat moment zal er ook in de regionale media melding gemaakt 
worden van de uitgesproken Intentieverklaring. 
Vooruitkijkend wordt er gedacht aan gezamenlijke activiteiten en een 
gezamenlijke viering rond en op de Startzondag in september.  
 
Taakgroepen 
De taakgroep Pastoraat is het buurtpastoraat aan het concretiseren. Er 
worden enkele bijeenkomsten belegd, waarin contactpersonen, bezoekers 
en ouderlingen hun taken onderling afstemmen.  
De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft actief bijgedragen aan de 
Wintermarkt. De Herdertjestocht vond plaats bij matig weer, maar de sfeer 
en de opkomst was er niet minder om. Fantastisch dat we als gemeente in 
staat zijn, dankzij de grote inzet van heel veel vrijwilligers, een dergelijk 
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evenement in en voor het dorp te organiseren. Op vrijdag 7 februari deden 
twee groepen van elf jongeren mee aan het landelijke evenement 
‘Sirkelslag’. De formule is gebaseerd op een aantal creatieve spellen 
waarmee in een on-line competitie tegen andere teams in Nederland 
wordt ‘gestreden’. 
Naar aanleiding van Dankdag 2019 heeft een groep jongeren een bezoek 
gebracht aan de Voedselbank in Zutphen. 
Uit de taakgroep Leren wordt gemeld dat men een gezamenlijk overleg 
heeft gehad met Eefde. De ervaringen met de beide programma’s werden 
uitgewisseld en er werd ook vooruit gekeken, o.a. is gesproken over de 
gezamenlijke start in september ( zie hierboven ). 
In de Taakgroep Vieren is de Avondmaal dienst met de jeugd voorbereid. 
De taakgroep Diaconie heeft samen met de jeugd de diaconale dienst op 
8 maart voorbereid. Op 9 februari is, gelijktijdig met Eefde, het nieuwe 
gezamenlijke project in Bogota, Colombia gepresenteerd. Zie ook het 
artikel in de vorige Kerkespraak. De werkgroep Duurzaamheid organiseert 
op 26 maart een informatieavond over een meer duurzame voedselketen. 
Over de diaconale dienst en de informatieavond over Duurzaamheid kunt 
u elders in deze Kerkespraak meer lezen. 
Het gezamenlijk collecterooster met Eefde loopt goed. 
Bij de taakgroep Beheer  stond de actie Kerkbalans centraal. Dankzij veel 
vrijwilligers en een goede organisatie kunnen we tevreden terugkijken op 
de actie. Vanwege het toenemende aantal activiteiten in de kerk en in De 
Brink is het aantal betaalde uren voor koster Bernard iets opgehoogd. 
Met de koster-vrijwilligers in Epse en Gorssel zijn er gesprekken geweest. 
Goed voor de betrokkenheid en voor het afstemmen van praktische 
zaken. Taakgroep Beheer heeft besloten het beheer van het belegde deel 
van het vermogen uit te besteden aan de bank. Uiteraard binnen de 
criteria die we daar intern voor hebben opgesteld. Het onderhoud van het 
orgel wordt binnenkort opgepakt. In het dorp Gorssel worden er op dit 
moment informatieavonden gehouden om de overgebleven varianten rond 
de accommodaties te bespreken. Onze kerk participeert in dit overleg. De 
verschillende varianten zullen voor de kerk en De Brink geen echte 
consequenties hebben. 
Van de taakgroep Communicatie & Publiciteit is er geen nieuws. 

Peter van der Steege   
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Van de diaconie 
De eerste collecte 
Zondag 23 februari: Stichting Leergeld. St. Leergeld is er voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar in de gemeente Lochem die niet kunnen meedoen aan 
binnen- of buitenschoolse activiteiten omdat er te weinig financiële 
middelen zijn in het gezin. St Leergeld Lochem is onderdeel van de 
landelijke stichting Leergeld. Ouders/Verzorgers met een laag inkomen 
kunnen voor hun kinderen een vergoeding vragen bij de St. Leergeld voor 
bijvoorbeeld de ouderbijdrage voor basis- en voortgezet onderwijs, 
zwemles, sporten, kunst-en culturele activiteiten. Rek. nr.: NL68 RABO 
0103 96 1879. 
Zondag 1 maart: Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie. Golfstaten-De 
kracht van bijbelverhalen. Hoewel het aantal christenen in het Midden-
Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in 
de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van 
arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten 
van hen zijn ongeletterd.Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de 
Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een 
succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling 
worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan 
voor het eigen leven. Rek. nr.: NL89 ABNA 0457 0457 0457 o.v.v. datum 
en doel. 
Zondag 8 maart: St. Okero is opgericht in 1998. Het doel is een aantal 
weeskinderen de kans te bieden (goed) onderwijs te volgen. Dit bevat het 
hele traject van basisschool tot en met  een gerichte beroepsopleiding of 
universitaire studie. Om dit mogelijk te maken wordt vanuit de stichting 
financiéle ondersteuning gegeven voor scholing en studie, maar ook voor 
de bijkomende kosten zoals medische verzorging en schooluniformen. 
Belangrijkste bron van inkomsten is een grote groep trouwe donateurs en 
giften. Stichting Okero . Rek. nr.NL31 ABNA 0518 755 614. 
 
Voor alle collectes geldt : U kunt ook zelf een gift overmaken op: NL79 
RABO 0322 300 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde of op NL37 RABO 
0322 359 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse met vermelding 
van datum en doel. 
Namens de diaconie een groet voor allen.  
                                                                             Cobie v.d. Vloot van Vliet. 
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Begroting 2020 

  begroting    begroting    rekening   

  2020   2019   2018 

  €    €    €  

TOTAAL BATEN  186.500   200.300   212.714 

TOTAAL LASTEN  243.100   234.108   232.477 

            

Exploitatietekort  -56.600   -33.808   -19.763 

      

BATEN            

Baten onroerende zaken  44.000   43.000   43.654 

Rentebaten  11.200   12.000   11.253 

Bijdragen levend geld  111.300   118.300   125.687 

Memento Mori  10.000   15.000   20.000 

Overige baten en lasten  10.000   12.000   12.120 

            

Totaal baten  186.500   200.300   212.714 

        

LASTEN            

Lasten kerkgebouwen  21.200   21.000   20.319 

Lasten overige onroerende            

zaken en inventarissen  4.000   7.000   786 

Pastoraat  131.800   140.908   137.653 

Lasten kerkdiensten, catechese            

en overige kerkelijke activiteiten  6.700   6.300   5.563 

Verplichtingen en bijdragen            

inzake andere organen  9.000   9.000   9.236 
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Salarissen en vergoedingen  34.900   35.700   34.308 

Kosten beheer en administratie  15.500   14.200   14.612 

dotatie voorziening  20.000              -       10.000 

            

Totaal lasten  243.100   234.108   232.477 
 

 
Inzien van de volledige begroting is mogelijk bij de penningmeester, Cor 
Leijstra. 
 

 
Rubriek Meeleven 
De bloemengroet uit beide kerken zijn met een groet van ons allen naar 
de volgende gemeenteleden gebracht. 
Mw. Palm  Haerkamp 60 
Mw. Ina Hekkert Haerkamp 36 
Dhr. H. lodder  Lochemseweg 34 
Mw. ten Dam  Dekkershof 17 
Dhr. D. Denekamp Poststraat 1e 
Fam. Nijkamp  Veldhofstraat 23 
Dhr. Bruggink  Flierderweg 21 
Dhr. A. Holmer Oude Larenseweg 97 
Mw. Reindersma Beukeleaan 16 
Mw. Golstein   Joppelaan 26 

Jannie Hietbrink 
 

Bezoekersbijeenkomst 
Op woensdag 4 maart is er weer een Bezoekersbijeenkomst in de 
Boogzaal van de Brink. Vanaf 09.45 uur staat de koffie klaar en om 10.00 
uur beginnen we. Deze keer zal de bijeenkomst in het teken van ”Vrijheid” 
staan. We leven in een periode van 75 jaar vrede, maar wat betekent dat 
voor ons en voor de mensen bij wie we op bezoek gaan. Is vrede altijd zo 
vredig in deze wereld, in Gorssel/Epse? We hopen u allen op deze 
bijeenkomst te mogen begroeten! 

Daan Bergerbos 
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Diaconale dienst op zondag 8 maart 
Jaarlijks verzorgt de Diaconie een kerkdienst waarin een Diaconaal thema 
aan de orde komt. Deze keer gaat het over vluchtelingen en 
statushouders. Dit thema is door de jeugd aangedragen. Ook in Gorssel 
en Epse wonen enkele gezinnen en binnenkort komen er nog enkele bij. 
Het zal duidelijk zijn dat het voor deze groep mensen een hele uitdaging is 
om in onze complexe samenleving te integreren. 
Als mede-dorpsbewoners kunnen wij hier een handje bij helpen. Een 
eerste stap daarbij is elkaar leren kennen en belangstelling tonen. Dat zal 
dan ook centraal staan in de Diaconale dienst van 8 maart a.s. 
Eerst zal er een korte viering zijn met ds. Daan Bargerbos als voorganger. 
Daarna wordt iedereen uitgenodigd in De Brink. Enkele gezinnen uit 
Gorssel en Epse zijn rond dat tijdstip ook uitgenodigd en op een 
ontspannen manier hopen wij zo het gesprek op gang te brengen. 
De jongeren van Kick en Kinderkerk zullen vooraf vragen opstellen die op 
tafel liggen en die kunnen helpen bij dat gesprek. Het koffiedrinken vormt 
dus deze keer één geheel met de viering. 
Om het wederzijdse aspect te benadrukken, hebben wij onze gasten 
gevraagd iets lekkers (uit de regio waaruit zij afkomstig zijn) te verzorgen 
voor bij de koffie. 
Wij rekenen graag op uw belangstelling. 

De Diaconie 
 
 

Open tafel in de Brink 
Binnenkort  hopen wij u weer te mogen begroeten aan de “Open Tafel” in 
de Brink naast de kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel. Komt U dan ook?  
 
Op woensdag 18 maart 2020  serveren wij voor u een heerlijke maaltijd. 
U bent hartelijk welkom vanaf 17.15 uur. We beginnen om 17.30 uur. 
Voor  €6,-  krijgt u  twee consumpties, een heerlijk 3 gangen menu en 
koffie of thee na. 
 
U kunt zich inschrijven op de lijst die op het mededelingen bord hangt in 
de Brink of telefonisch aanmelden  (graag voor 15 maart) bij Mimi Bokking 
(0575-491789) of Lippie van der Steege (0575-492878). 
Let wel: Vol = Vol ! 
Graag tot ziens ! 

De Taakgroep  Diaconie  
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Bonhoeffer - verrassend actuele theoloog uit het verzet 
In 2020 herdenken en vieren we dat de tweede wereldoorlog 75 jaar 
voorbij is. Er zullen in ons land veel momenten van herdenking en viering 
zijn. In Gorssel staan we stil bij de nalatenschap van de beroemde 
theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer (1905-1945). Vlak voor de 
bevrijding, op 9 april 1945, werd hij opgehangen. Hij laat een 
indrukwekkend oeuvre achter waaronder zijn geestelijk testament Verzet 
en Overgave. We zijn zeer verheugd dat Prof. dr. Edward van ’t Slot, 
hoogleraar te Groningen en voorzitter van de Nederlandse afdeling van 
het internationale Bonhoeffer gezelschap, met ons wil stilstaan bij de 
betekenis van deze theoloog en verzetsman. 
Plaats: Kerk te Gorssel, Hoofdstraat 27 
Datum: dinsdag 24 maart, aanvang 20.00 uur 
Info: Herbert Wevers, tel. 06-53806044 
 
 

Duurzaamheid in de praktijk 
Steeds meer wordt duidelijk, dat onze huidige manier van leven een 
bedreiging voor het klimaat, milieu, etc. vormt. Het goede nieuws is dat er 
op veel fronten initiatieven worden gestart, die een meer duurzame 
samenleving nastreven. 
Mede naar aanleiding van de peiling die recent is gehouden, heeft de 
werkgroep van de beide Diaconieën in Eefde en Gorssel/Epse besloten 
een interessante avond te organiseren. Deze avond is bedoeld voor 
gemeenteleden, maar ook voor alle overige belangstellenden in onze 
dorpen en in de regio. 
Op donderdag 26 maart a.s. om 20:00 uur is er een informatieavond in 
Gorssel, waarbij twee praktijkvoorbeelden uit de regio laten zien wat er 
zoals mogelijk is. 
De thema’s zijn Duurzame Landbouw en Duurzame Voeding. 
In de volgende Kerkespraak zullen de details van het programma 
(sprekers, etc.) worden gepubliceerd. 
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst die zal plaatsvinden 
in de Protestantse Kerk aan de Hoofdstraat 27 in Gorssel. Aan deze 
avond zijn geen kosten verbonden. 
Noteer alvast de datum en graag tot ziens op 26 maart in Gorssel !  

De werkgroep Duurzaamheid 
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Actie kerkbalans 2020 geef voor je kerk 
Op zaterdag  1 februari  kwamen de lopers tussen 9.30 tot 12.00 uur de 
toezeggingsformulieren inleveren. Het is altijd een belangrijk moment. De 
aktie heeft 103.000 euro opgeleverd bij een begroting van 100.000 euro. 
Een mooi resultaat waarvoor onze hartelijke dank.  Ook de 50 lopers heel  
hartelijk dank voor jullie inzet. 
Namens de Taakgroep Beheer, 

Henk  Datema, voorzitter 
 
 
 

Voorjaarsmarkt - boeken  en  ondersteuning publiciteit 

De rommelmarkt in het voorjaar is op 18 april 2020. Noteer vast deze 
datum, schreef ik in de vorige Kerkespraak.  Voor het brengen of halen 
van voor anderen nog goed bruikbare goederen kunt U voor Gorssel 
bellen met Jo Willems   (0575 492006) en voor Epse bellen met Ab 
Preuter (0575 494491). Ook voor het leeghalen van een woning kan 
contact met hen worden opgenomen. 
Het team boeken is na een oproep in de vorige Kerkespraak weer 
uitgebreid met twee nieuwe medewerkers. Dat is heel prettig. Maar nu 
zitten we met het probleem dat er te weinig boeken binnenkomen. Onze 
vraag is of U nog eens door Uw boekenkast wilt gaan om ons mee te laten 
profiteren van het opschonen. 
Het aantal bezoekers en de opbrengst van de wintermarkt afgelopen 
december was veel lager dan voorgaande jaren. De concurrentie in de 
regio was groot, de weersverwachting was slecht,  de bekendheid was 
niet voldoende.  En zo kunnen we verder zoeken naar oorzaken. Steeds 
terugkerende factor is, dat de publiciteit tekort schoot en dat onvoldoende 
gebruik wordt gemaakt van moderne media. Het probleem is dat in onze 
commissie die deskundigheid  ontbreekt en gezien de leeftijd ook niet 
meer is aan te leren. Onze vraag is: wie is in staat en bereid onze 
commissie te versterken op het terrein van communicatie en publiciteit en 
de uitvoering daarvan ter hand te nemen. Bent U bereid ons te helpen 
neem dan contact op met mij (tel 494821) 

Fokke van der Ploeg 
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Oproep voor hulp bij de Kosters van Epse 
Wij vragen hulp bij het klaarzetten van de stoelen in de kerk op 
verschillende momenten. De groep kosters hebben op dit moment veel 
moeite omdat het lichamelijk niet lukt. Dit is het klaarzetten voor 
kerkdiensten, lezingen, bijzondere gelegenheden enz. 
Als u met ons mee kunt/wilt helpen neem dan contact op met Hennie 
Preuter. Haar telefoonnummer is 0575 492983 
Bij voorbaat dank namens de Kosters, 
Hennie en Ab Preuter en Willie en Gerrit Heijenk en Hans Lodder en 
Jannie Hietbrink 
 
 

Bedankt 
Mevrouw Slothouber hartelijk dank voor het lange tijd bezorgen van 
Kerkespraak. 

Lydeke Matthes 
 
Mijn dank gaat naar u allen uit voor uw medeleven en   bloemengroet, 
vanwege mijn thuiskomst na 6 maanden revalidatie bij PW Jansen in 
Deventer.   Het herstel na de amputatie  zal nog geruime tijd in beslag 
nemen. 
René Benthem, Westronde 7 
 
 

Harmonie gaat op Spaanse tour 
De Harmonie Gorssel-Eefde geeft zondagmiddag 1 maart een concert 
met vooral “Spaanstalige” muziek in de Ontmoetingskerk te Eefde. De 
deuren gaan open om 14.00 uur en het concert begint om14.30 uur tot 
ongeveer 16.00 uur. De kosten bedragen slechts €5,- 
 

Compost- en Potgrondactie “de Harmonie” 
Op de zaterdagen 29 februari en 14 maart rijden de trekkers en wagens 
vol zakken met zakken compost, potgrond (€ 5) en koemestkorrels (€ 17) 
door de Gorsselse en Eefdese straten. 
Woont u in het buitengebied, wilt u er niet speciaal voor thuis blijven of 
bent u bang de actie te missen dan kunt u nú al bestellen via telefoonnr. 
0653162422 of op info@deharmoniegorsseleefde.nl. 
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Kinderkerk, Kick en 16plus-groep 
 07-03 rondleiding in de moskee Deventer voor 16plus-groep 
08-03 diaconale dienst: kinderen blijven de gehele dienst in de kerkzaal 
22-03 kinderkerk en kick 
12-04 kinderkerk en kick 

 
Held op sokken 
Mensen die erg weinig geld hebben mogen bij de Kledingbank gratis 
kleding uitzoeken. De kleding wordt daar gebracht door mensen die hun 
kasten opgeruimd hebben. De kleren zijn hun te groot of te klein 
geworden. Of ze hebben te veel shirts of broeken. De kleren zijn nog 
netjes, mooi en heel en het kan nog goed gedragen worden. 
 
De Kledingbank krijgt genoeg 
kleren om iedereen die het niet kan 
betalen spullen uit te laten zoeken.  
Alleen ondergoed en sokken, dat 
krijgen ze niet veel. Logisch, oude 
sokken en oude onderbroeken 
gooien we meestal weg.  
De kinderen van de Kinderkerk en 
de Kick sparen het komende jaar 
voor de Kledingbank met  ons zelf 
bedachte project: Held op sokken.  
Daarmee kunnen ze sokken kopen 
voor mensen die een mooi pakje 
uitzoeken bij de Kledingbank.   
 
Weetje: Mensen die twee verschillende sokken dragen zijn vaak flexibel 
en creatief. Omgekeerd werkt het ook: Als je twee verschillende sokken 
draagt wordt je meer creatief en flexibel. Probeer het maar eens. 
 
Namens de taakgroep Jeugd, Annie 
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De Pen 

 
Hallo allemaal,  
ik ben Agaath Steging en deze keer heb 
ik de pen gekregen van Thessa Derksen. 
 
Ik ben 11 jaar en ben geboren op 28 mei 
2008. Ik ben geboren in het Deventer 
Ziekenhuis. Nu woon ik aan de Eekweg 4 
in Gorssel. 
 
Ik zit in groep 8 op de Vullerschool. Mijn 
leerkrachten zijn Juf Sien en Meester 
Martijn. Op school hebben we iedere 
vrijdag om 2 uur talentenateliers en ik 
doe nu Chinees leren. 
 
 

Mijn gezin bestaat uit mijn moeder Ava en mijn vader Gerrit, ik heb ook 
een hele leuke hond. Hij heet Clarence (hij is een kruising tussen een 
keeshond en chihuahua). Ik heb ook meer dieren want ik woon op een 
boerderij. We hebben koeien, kippen, katten, een konijn en een hond.  
Ik ga sinds ik jong ben naar de Kinderkerk en ik vind het nog steeds heel 
leuk. Vooral als we een spel spelen. Bij de Kinderkerk zitten de kinderen: 
Joris, Yorick, Boaz, Jarne, Simon, Vigo, Thijn en Sari.  
Mijn hobby's zijn: volleyballen, tekenen, buitenspelen, spelletjes spelen en 
gitaarspelen. Ik zit zoals ik al zei op volleybal, dat doe ik op dinsdag en 
donderdag. Op maandag heb ik gitaarles en op woensdag ga ik naar het 
Rode Schaap, dat is een handwerkatelier. Annie Dijkstra geeft dat en zij 
gaat ook naar de kerk. Ik wil de pen ook doorgeven aan Annie.  

Doei, Agaath 
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22 jongeren spelen Sirkelslag in Gorssel  
 

 “Nee, je moet links! Yes, we 
hebben em!”. De decibellen 
vliegen om je oren. Twee 
groepen van 11 jongeren 
speelden afgelopen vrijdag 
Sirkelslag in de kerk van 
Gorssel. Zij streden tegen 
meer dan 7500 andere 
jongeren in Nederland. In een 
live verbinding met Klaas van 
Kruistem werden de jongeren 
meegenomen in de spellen. 
Thema dit jaar was Jona! 

 
“Voor de hoeveelste keer organiseren we dit nou?”, vraagt Karin Sieders 
aan Annie Dijkstra. “Voor de 
achtste keer of zo? Ik weet het 
eigenlijk ook niet precies.” 
Karin en Annie zijn de 
drijvende krachten achter 
Sirkelslag in Gorssel. “We 
starten altijd met friet en een 
snack zodat de jongeren met 
een goed gevulde buik 
kunnen starten met het spel. 
Dat hebben ze wel nodig want 
de spellen doen niet alleen 
een beroep op snelheid en 
fysieke inspanning maar ook op behendigheid, geheugen en 
samenwerking”, licht Annie toe.  
 
Dit keer zijn er 22 jongeren die meespelen in Gorssel. Ze zijn tussen de 
12 en 15 jaar oud. In twee teams strijden ze tegen elkaar maar 
tegelijkertijd ook tegen meer dan 7500 andere jongeren in Nederland. Elk 
team heeft een eigen teamcaptain: Annie Dijkstra en Marieke Bargerbos. 
De teamcaptains hebben een belangrijke taak om hun team goed door de 
spellen te leiden, hen aan te moedigen en te coachen. De jury bestaat 
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zoals elk jaar uit Wilma 
Makkink en Daan 
Bargerbos. Zij hebben de 
schone taak om de teams 
te beoordelen en punten 
toe te kennen. De punten 
geven ze op hun beurt 
door aan Karin Sieders die 
als spelleider de punten 
online invoert op een uniek 
account waarmee de 
teams zijn ingelogd op 
Sirkelslag.  
 

 “Het is elk jaar weer een feestje om te zien hoe leuk de kinderen het 
vinden. En om te zien hoe JOP (de jongeren organisatie van de 
Protestantse kerk in Nederland) weer te gekke spellen heeft bedacht. Dit 
jaar moesten we contact leggen met een ander team in Nederland. Wij 
hadden contact met een team uit Gorinchem waarmee we onder andere 
een rebus moesten maken. Het ene team moest van het eerste deel van 
de zin een rebus maken en dit via WhatsApp delen met het andere team. 
Het andere team moest van het tweede deel van de zin een rebus maken 
en dat ook delen. En dat allemaal binnen 10 minuten. Dat maakt het spel 
ook zo leuk. De tijdsdruk zorgt voor extra dimensie”, aldus Karin.   
 
De jongeren vonden het een super leuke avond en stuiteren nog na van 
de adrenaline. Ook deze editie was weer geslaagd.  

Karin Sieders 
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Predikant: Ds. D. Bargerbos 

 0575-490199 (telefonisch spreekuur: ma. t/m vr. 9.00 - 9.30 uur) 

 Molenweg 10, 7213 XE  Gorssel   daan62@xs4all.nl 

werkdagen: maandag t/m vrijdag  
 
Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij 

 06-21384126    pastorgorsselepse@xs4all.nl  

werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel 

 

Contactpersonen taakgroepen 

Diaconie: mw. C. van der Vloot van Vliet 

0575-495250  De Bongerd 4, 7213 DL Gorssel 

Beheer: dhr. B. Postmus 

 0575-472636   Roskamweg 7, 7213 AH Gorssel   

Pastoraat: mw. I. Stegink  

 06-20666466     Bathmenseweg 12b, 7216 PB Kring van Dorth  

Vieren: mw. J. Hietbrink 

0575-491992  Epserenk 26, 7214 AR Epse 

Leren: ds. D. Bargerbos 

 0575-490199   Molenweg 10, 7213 XE Gorssel 

Jeugd en Jongeren: mw. K. Sieders  

 06-41869051   Hoofdstraat 31, 7213 CP Gorssel  

Communicatie en Publiciteit: mw. J. Wijnbergen 

 0575-491808   Gorsselse Enkweg 8, 7213 LM Gorssel      
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse 

Taakgroep: 

Diaconie (incl. ZWO)  NL 37 RABO 03223.59.392 

Beheer (algemeen)  NL 80 RABO 03223.02.552 

Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans)  NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
 
Mutatieberichten  

Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden. 

 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 

 0575-492201 gw.dik@kickmail.nl 

 

Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 

Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  

Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  

Gorssel: mw. L. Rensink  0575-493444 of mw. W.H. Willems  0575-492006  

 

U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op www.kerkdienstgemist.nl  

mailto:daan62@xs4all.nl
mailto:pastorgorsselepse@xs4all.nl
mailto:gw.dik@kickmail.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Koster 

Gorssel: B. van Dijk  06-54290041  

 kostergorssel@gmail.com 

Epse: coördinatie mw. H. Preuter  0575-492983  

 Bolmansweg 1, 7214 DL  Epse  
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Henny Leemkuil en Rob Oostenrijk  0575-493988 
 Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel  info@mementomorigorssel.nl, 

Henny@mementomorigorssel.nl en Rob@mementomorigorssel.nl 
 
Website: www.mementomorigorssel.nl 
 
       

 
 
Website:  www.kerkespraak.nl 

 

Volgende Kerkespraak 

Kerkespraak nummer 3 verschijnt op donderdag 12 maart 2020. Bij voorkeur kopij 

voor woensdag 4 maart mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  

Kopij op papier kunt u  inleveren bij mw. C. van Poecke (0575-490499)  

Voorende 22, 7213 XZ  Gorssel. 

Kerkespraak nummer 4  verschijnt op donderdag 2 april 2020. 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen.  

mailto:kostergorssel@gmail.com
mailto:info@mementomorigorssel.nl
mailto:Henny@mementomorigorssel.nl
mailto:Rob@mementomorigorssel.nl
http://www.mementomorigorssel.nl/
http://www.kerkespraak.nl/
mailto:Kerkespraak@hetnet.nl

