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Kerkdiensten  
 
Zaterdag 14 maart 2020 
De Borkel 16.00 uur  - Mw. R. Roebers 
 
Zondag 15 maart 2020  
Gorssel 10.00 uur - Ds. J. Bruin, Zutphen 
Epse 10.00 uur - Ds. D. Bargerbos 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Zuid Soedan en de 
tweede collecte voor onderhoud gebouwen. 
 
 
Zondag 22 maart 2020  
Gorssel 10.00 uur - Ds. D. Bargerbos 
Epse 10.00 uur - Dienst in Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie vakantieweken en de 
tweede collecte voor verwarming kerken. 
 
Zaterdag 28 maart 2020 
De Borkel 16.00 uur  - Mw. R. van Veen 
 
Zondag 29 maart 2020  
Gorssel 10.00 uur - Ds. H.C.S. Spit, Diepenveen 
Epse 10.00 uur - Mw. J. Mooij 
De eerste collecte is bestemd voor Kledingactie Oost Europa en de 
tweede collecte voor het pastoraat in eigen gemeente. 
 
Kinderkerk & Kick 22 maart en 12 april 
 
Agenda 
elke woensdag 16.00 uur Bijbelteksten lezen komende zondag  

Tuinkamer, De Brink in Gorssel 
elke woensdag 14-16.00 uur Inloopmiddag in de kerk van Gorssel 
Wo 18 Mrt 17.30 uur Open Tafel, De Brink 
Di 24 Mrt 20.00 uur Bijeenkomst over Bonhoeffer, De Brink 
Ma 30 Mrt 20.15 uur Taakgroep vieren, De Brink 
Za 4 Apr 10-12.00 uur Inzameling kleding, beide kerken 
Za 18 Apr 10-13.00 uur Voorjaarsmarkt, kerk Gorssel 
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Hoor ‘s van de Pastores  
We zitten midden in de 40dagentijd. Zelf ben ik 
deze tijd van inkeer, bezinning en gebed 
begonnen met een vastenmaaltijd in Deventer. 
Ook heb ik het volgende gebed van de Kerk in 
Nood als uitgangspunt voor deze 40dagentijd 
genomen: 
 
Heer, onze God, U vergeeft ons wanneer wij 
berouw tonen en U richt ons dan op tot nieuw 
leven. Wij bidden U dat wij in deze periode van bezinning steeds meer 
inzien wie wij ten diepste zijn en wat U van ons verlangt. Geef ons inzicht 
in onze levensweg en de moed en kracht om deze trouw te volgen. Door 
Christus onze Heer. 
 
We leven in de 40dagentijd toe naar Pasen, het feest van Jezus’ 
opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die 
lijden onder onrecht.  
Zoals in het gebed beschreven richt Hij ons op tot nieuw leven. En zelf gaf 
Jezus Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister 
maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere 
dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber 
maakt.  
De bezinning wordt dit jaar ondersteund door het boek Exodus. In de 
Bijbelse Dagkalender en in de zondagse diensten komt dit boek veelvuldig 
aan de orde.  
Het boek Exodus vertelt over de onderdrukking en bevrijding van het volk 
Israël uit Egypte. Het is een verhaal van alle tijden. Het sluit aan bij 75 jaar 
bevrijding van Nederland. Maar er is ook nu sprake van oorlog en 
onderdrukking. Exodus is een boek dat eindeloos veel mensen in de 
geschiedenis heeft geïnspireerd om zich in te zetten voor bevrijding en 
vrijheid. Het is een verhaal van de hoop. 
Een mooi lied over vrijheid, gebaseerd op Exodus 20, is geschreven door 
Wim van der Zee. Als kind was hij een zoon van NSB-ers. Als volwassene 
is hij als predikant een voorvechter van rechtvaardigheid. Het gaat om lied 
311: Wij kiezen voor de vrijheid. Het is een hoopvol lied dat ons opricht tot 
leven. 
Moge onze dagen op weg naar Pasen van betekenis zijn. 

Jenny Mooij 
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Bij 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 Intr. Psalm; Exodus-

lezing 
Antwoordpsalm, 
Evangelie 

Zondag 15 
maart  

3e zondag van de  
40 dagen 

LB. 25; Exodus 6:2-9,28-
7:7 (NBV) 
Psalm 103:1-7;  
Johannes 4:5-26(42) 

Zondag 22 
maart  

4e zondag van de  
40 dagen 

LB. 122; Exodus 7 :8-25 ;  
Psalm 105: 23-45  
Johannes 9:1-13(14-
25)26-39 

Zondag 29 
maart  

5e zondag van de  
40 dagen 

LB. 43; Exodus 9:13-35 ; 
Psalm 46; 
Johannes 11:1-4(5-16)17-
44 

Zondag 5 
april  

Palmpasen/ 6e 
zondag van de 40 
dagen 

LB. 118; Exodus 11:1-10 
Psalm 135; 
Matteüs 21:1-11 

 
 



- 5 - 
 

  

Informatieavond Duurzaamheid uitgesteld 
In het vorige kerkblad stond een vooraankondiging van een avond over   
Duurzame Landbouw  en Duurzame Voeding. 
Het is ons echter niet gelukt om voor deze datum de juiste sprekers te 
reserveren. En omdat we u wel een interessante avond willen bieden, 
hebben we besloten deze avond uit te stellen tot een nader te bepalen 
moment. De avond op donderdag 26 maart a.s. komt dus te VERVALLEN. 
Zodra er meer bekend is over een nieuwe datum, laten we dat weten. 

De werkgroep Duurzaamheid. 
 

Paasgroeten 
In de komende 40-dagentijd gaat de 
Taakgroep Diaconie met hulp van vele 
vrijwilligers weer paasgroeten bezorgen.  
De groeten worden gebracht bij heel veel 
ouderen maar ook bij andere 
gemeenteleden die om uiteenlopende 
redenen wat extra aandacht verdienen. 
Bent u op de hoogte van recent veranderde 
omstandigheden houdt u ons dan alstublieft 
op de hoogte. 
Graag doen wij weer een beroep op alle 
vrijwilligers om ons te helpen bij de bezorging. Hebt u ook de mogelijkheid 
om ons te helpen bij de bezorging neemt u dan gerust contact op. 
Namens de Taakgroep Diaconie, 
Gerda Ruiterkamp, tel. 494189, e-mail teunruiterkamp@hetnet.nl  
En Hennie Hekkert, tel. 493545, e-mail J.Hekkert4@kpnplanet.nl  
. 
Rubriek Meeleven 
De bloemengroet uit beide kerken zijn met een groet van ons allen 
naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
Dhr. H.  Ilbrink , Gorsselse Enkweg  12 
Mw. v. d. Velde-v. d. Knoop, Lijnbaan  2 (90 jaar) 
Fam. G. Tuitert, Epserenk  50 
Fam. Rensink-Brandenburg, Roskampweg  4 (50 jarig huwelijk) 
Mw. B. Hekkelman, Intermezo  in Dieren 
Mw. R. van Vemde, Noorseweg  16 
Dhr. Ado Ladiges, Pothoofd  Deventer 
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Inzameling goederen oost-Europa 
Op zaterdag, 4 april a.s. is er weer de bekende inzameling van goederen 
en kleding voor Oost-Europa 
De diaconie zamelt in voor de familie te Wierik in Lochem. Het gaat om 
goede, schone kleding, ondergoed, handdoeken, jassen, schoenen, 
laarzen, dekens en dekbedden.  

Ook zeep, tandpasta, waspoeder en 
incontinentiemateriaal is zeer welkom, evenals klein 
huishoudelijk spul en speelgoed! Soms wordt iets 
verkocht en van de opbrengst worden de 
vervoerkosten betaald. 
Wilt u de goederen in stevige plastic zakken doen? 
(vanwege de ruimte). 
Plaats: bij de kerk in Gorssel en Epse 
Tijd:   op zaterdag 4 april van 10 tot 12 uur 
voor informatie : Diny Westendorp (tel. 0575-
493195) 

 
De Pen 
Van Agaath kreeg ik de pen en nu mag ik hier iets over mezelf vertellen. 
Mijn naam is Annie Dijkstra. In 1966 werd ik geboren in Blija, een klein 
dorp in het Noorden van Friesland. Als je daar op de zeedijk staat, zie je 
Ameland liggen.  Ik groeide op in een gezin met 2 zussen en een broertje. 
Er waren altijd kinderen om te spelen en dat deden we veel buiten. 
Ik vond het altijd heel leuk als we in het voorjaar ‘s avonds na het eten nog 
buiten mochten spelen, omdat het nog licht genoeg was. Speurtocht met 
toneelstukjes, blikspuit, verstoppertje, in een boom zitten, testen met welk 
afwasmiddel je de beste bellen kon blazen, stoepranden: er was van alles 
te verzinnen. 
Bij het groter worden kwamen natuurlijk de scholen en opleidingen en 
werk. Na een poosje voedingsassistente te zijn geweest ging ik naar de 
Sociale Academie in Kampen, om maatschappelijk werkster te worden. 
Ik werk bij De Noorderbrug, als ambulant woonbegeleider voor mensen 
die doof zijn en nog een andere beperking hebben.  We ondersteunen 
mensen zodat ze zo goed mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Het leukste 
van dit werk vind ik de uitdaging om zó te communiceren dat we elkaar 
echt goed begrijpen. Met gebarentaal, maar ook met mimiek, tekenen, 
uitspelen, door samen iets te doen en door vragen te stellen.  
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Het is fascinerend hoe mensen het leven verschillend waarnemen en 
ervaren.  We zijn allemaal gevormd door achtergrond, cultuur, beperking, 
karakter.  Iedereen is anders en het is, ook met horenden, vaak een 
beetje puzzelen om elkaar goed te begrijpen. En ik hou ervan als dát lukt. 
Bij de kerk ben ik actief bij de taakgroep jeugd. Met een leuke groep 
organiseren we de kinderkerk, de kick en activiteiten voor de 16+ ers. 
Verder zing ik met veel plezier bij de cantorij. Zingen is zo leuk: je hebt 
altijd je eigen instrument bij je en je kan overal zingen.  
Verder ben ik graag samen met ons gezin, vrienden of familie. Samen 
kletsen, iets ondernemen, samen eten, daar hou ik van. Ik mag ook graag 
lezen, wandelen, een sinaasappeltje eten, in de tuin rommelen, van 
handwerken en nog van veel meer.  
Ik ben heel benieuwd naar Renate Langeler en geef aan haar de pen 
door. 
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Voorjaarsmarkt 18 april 2020 
De voorjaarsmarkt in en bij de kerk in Gorssel is op zaterdag 18 april van 
10 tot 13 uur. Het belooft weer een 
gezellige markt te worden. Er zijn al 
veel spullen binnen gekomen. Maar 
met name aan boeken  
hebben we nog een tekort. Hebt U 
nog goed bruikbare goederen dan 
vinden we het prettig dat het 
uiterlijk 4 april wordt gebracht bij Jo 
Willems (tel 492006) of Ab Preuter 
(tel  492983).  U kunt voor het 
brengen of halen een  afspraak met 
hen maken. 
Vaste planten en stekken zijn ook 
welkom. U kunt hiervoor een 
afspraak maken met Henk 
Woertman (tel 491456). Dus als U 
de komende tijd lekker in de tuin 
aan het werk gaat, denk dan ook aan ons. 
Ook dit jaar hebben we weer veel vrijwilligers nodig. De teamleiders 
hebben velen al benaderd of doen dat binnenkort. Mocht U nog niet zijn 
gevraagd en wilt U ook graag meedoen, bel dan Uw  
teamleider of neemt contact op met Ben Gerritsen (tel 492983). 
In de vorige Kerkespraak stond een oproep voor een versterking van onze 
commissie met een medewerker  publiciteit. Er heeft zich nog niemand 
gemeld. Misschien is het iets voor U. 
Neem voor nadere informatie gerust contact met mij op (tel. 494821). 

Fokke van der Ploeg 
 

 
Wie iets wil doen, 
vindt een middel, 
wie niets wil doen, 
vindt een excuus 
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Van de diaconie, de eerste collecte 
15 maart :  Veertigdagentijdcollecte- Noodhulp. Kerk in Actie.  
Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog. De burgeroorlog in Zuid-
Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven 
weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren 
en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden.  
Zij verstrekken gereedschap en goed zaaigoed. Ook krijgen boerinnen 
training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze 
hun kinderen naar school kunnen laten gaan.   
Rek. nr. NL89 ABNA 457 457 457 o.v.v.Kerk in Actie 40dagentijdcoll.  
 
22 maart : Veertigdagentijdcollecte- Binnenlands Diaconaat. Kerk in 
Actie.Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks 
genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie 
kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk 
zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg en begeleiding nodig 
hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag 
en nacht klaar om deze gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen.  
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel 
mogelijk mensen genieten van een zorgrgeloze vakantie.  
Rek. nr. NL89 ABNA 457 457 457 o.v.v.Kerk in Actie Collecte Diaconaat 
maart. 
 
29 maart: Kledingactie-Oost Europa.   
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden 
twee keer per jaar een actie voor het inzamelen van tweedehands kleding, 
overig textiel en verbandmiddelen. Dit gebeurt in samenwerking met de 
familie Te Wierik in Lochem. Zij beschikken over verschillende  
contacten in Polen, Roemenië en de Oekraïne. Alles krijgt een goede 
bestemming, de collectegelden worden gebruikt voor o.a. opslag- en 
transportkosten. 
 
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een bedrag overmaken op  
NL79 RABO 03223.00.630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde of op  
NL37 RABO 03223.59 392 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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Bonhoeffer, 
actuele theoloog uit 
het verzet 
Op 24 maart 2020 in de 
kerk van Gorssel 

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 verzet sman 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. 
 
Info: Herbert Wevers, tel.06-53806044 
 
 

 
Pasen – vroeger begreep ik het volkomen 

Nu begrijp ik iets minder, 
Verwonder me meer. 

Het gaat niet om hoeveel je weet, 
Het gaat om wat het met je doet. 

 
Pasen vult mij met een enorme hoop! 

 
Matthijs Vlaardingerbroek 
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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: de heer B. Postmus  
 0575-472636   Roskamweg 7, 7213 AH Gorssel   
Pastoraat: mw. I. Stegink  
 06-20666466     Poststraat 7a, 7213 DC Gorssel  
Vieren: mw. J. Hietbrink 
0575-491992  Epserenk 26, 7214 AR Epse 
Leren: mw. H. Slothouber   
 06-83210747   Smitskamp 18, 7213 BX 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  
 
 

mailto:daan62@xs4all.nl
mailto:pastorgorsselepse@xs4all.nl
mailto:gw.dik@kickmail.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 
     
 
 

 
U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op www.kerkdienstgemist.nl 
 
Website:  www.kerkespraak.nl 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 4 verschijnt op donderdag 2 april 2020. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 25 maart 2020) mailen 
naar Kerkespraak@hetnet.nl. Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 
22, 7213 XZ in Gorssel. In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Carolien van Poecke (0575-492728). 
Kerkespraak nummer 5 verschijnt op donderdag 14 mei 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.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkespraak.nl/
mailto:Kerkespraak@hetnet.nl

