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Kerkdiensten  

 

Zondag 19 januari 2010 
Gorssel 10.00 uur - ds G. de Goeijen, den Ham 
Epse 10.00 uur - Mw. ds S.M.A. Wevers-vd Feltz, Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor Govos-Bolivia  en de tweede collecte 
voor Landelijk Jeugdwerk (JOP) 
 

Zaterdag 25 januari 2020 
De Borkel 16.00 uur  - ds. A. Broekhuis 
 

Zondag 26 janauri    afscheid en bevestiging ambtsdragers 
Gorssel 10.00 uur - ds. D. Bargerbos 
Epse 10.00 uur - dienst in Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor Diaconale Doeleinden en de tweede 
collecte voor Afdracht Quotum 
 

Zondag 2 februari 2020  
Gorssel 10.00 uur - ds. C. Bochanen, Deventer 
Epse 10.00 uur - ds. D. Bargerbos 
De eerste collecte is bestemd  KIA Oeganda en de tweede collecte voor 
Pastoraat eigen gemeente  
 

Zaterdag 8 februari 2020 
De Borkel 16.00 uur  - Mw. R. van Veen 
 

Zondag 9 februari 2020  
Gorssel 10.00 uur - ds. D. Barberbos 
Epse 10.00 uur - dienst in Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor Project Colombia en de tweede 
collecte voor Catechese en Educatie 
 

Zondag 16 februari 2020  
Gorssel 10.00 uur - Ds. D. Bargerbos 
Epse 10.00 uur - ds. G.J. Pijkeren, Lochem 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Kameroen en de tweede collecte 
voor Verwarming Kerken 
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 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 
ma 20 jan 20.15 uur Taakgroep Vieren, de Brink 
do 30  jan 20.00 Gemeenteavond, kerk Gorssel 
wo 5 febr 20.00 uur Taakgroep Diaconie, de Brink 
do 6 feb. 20.00 uur Taakgroep Beheer, de Brink 
ma 10 febr 20.00 uur Kleine Kerkenraad, de Brink 
     
     

 

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 lezing uit het Oude 
Testament aangegeven, vervolgens de antwoordpsalm en tenslotte de  

 

Datum Zondag Oude Testament; Antwoordpsalm; 
Evangelie 

19 

januari 

 

3
e
  zondag van 

Epifanie 
 

Jesaja 62:1-5 Psalm 96 
Johannes (1:29-)2:1-11 
 

26 

januari  

4
e
  zondag van 

Epifanie  
 

Jesaja 49:1-7 Psalm 139: 1-12 
Matteüs 4:12-22 

 2 

februari  

5
e
 zondag van 

Epifanie  
Sefanja 2:3, 3:9-13  

Psalm 37:1-11 
Matteüs 5:1-12 

9 

februari  

6
e
  zondag van 

Epifanie 
 

Jesaja 43:9-12; Psalm 112 
Matteüs 5:13-16 

16 

februari  

7
e
 zondag van 

Epifanie  
 

Deuteronomium 30:15-20  

Psalm 119: 9-16 
Matteüs 5:17-26 
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Hoor ‘s van de Pastores 

Een nieuw begin 
 
Op 9 november was ik aanwezig op de landelijke diaconale dag in Utrecht. Een 
paar dagen daarvoor wist ik dat ik in december mocht beginnen als pastoraal 
medewerker hier in Gorssel/Epse. Natuurlijk vond ik dat leuk en tegelijkertijd 
spannend. Een lied dat wij toen zongen, bleef mij bij. Het is lied 416: Ga met God 
en Hij zal met je zijn. Dit lied is de afgelopen periode hier in Gorssel/Epse ook 
langsgekomen. Ik heb het gezongen bij een kerkenraadsvergadering en als 
slotlied tijdens een kerkdienst. Een mooie gedachte, en ook bemoedigend. 
De eerste stappen zijn gezet en zoals voorspeld heb ik al vele vrijwilligers in actie 
gezien. Ik kreeg van te voren te horen dat Gorssel/Epse een actieve gemeente is 
met veel vrijwilligers. En dat kan ik zeker beamen. Allereerst ontmoette ik de 
kerkenraadsleden, die allen hun bijdrage leveren aan een levende gemeente. Op 
verschillende plekken zijn er koffie- en theeschenkers, zoals tijdens de inloop bij 
De Brink op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 en in De Borkel bij de 
koffiemomenten. Ook is december de maand met grote activiteiten. De 
wintermarkt, waarbij niet alleen op de dag zelf maar ook daarvoor en daarna vele 
vrijwilligers deze markt mogelijk maken. En ondanks het tegenvallende weer, 
komen elk jaar weer veel mensen af op de Herdertjestocht, met dit jaar als thema 
Doe is lief. Beide activiteiten heb ik voor het eerst meegemaakt en met veel 
plezier bezocht. En dan zijn er nog de vrijwilligers die namens de diaconie de 
kerstgroet aan oudere mensen hebben rondgebracht. En zo zijn er nog vele 
vrijwilligers meer die zich inzetten. 
Een nieuw begin. De adventstijd, het begin van het kerkelijk jaar, ligt weer achter 
ons en we hebben mogen vieren dat het kind Jezus is geboren. Ook Oud en 
Nieuw en Driekoningen liggen achter ons. De kerstversieringen zijn opgeruimd en 
het gewone leven gaat door, al dan niet met goede voornemens. Een beetje kaal, 
even wennen, maar het geeft ook wel weer rust. En zo mogen we het nieuwe jaar 
weer verder op pad gaan met alles wat het leven brengt. Met in mijn achterhoofd 
lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Gezang 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen.    
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
In dit nieuwe jaar wens ik u veel heil en zegen op uw levenspad.  

 
Jenny Mooij 

 

Pastoraat in onze gemeente 

 
Al eerder is hier bericht over de opzet om het pastoraat in onze gemeente 
aan te passen. We komen nu in een fase waarin we de aanloop af gaan 
ronden en de nieuwe opzet in gang willen zetten. 
Door het structureel gebrek aan voldoende wijkouderlingen, liep de 
communicatie niet altijd zoals dat gewenst is. Om de contacten over en 
weer zodanig te krijgen, dat we in verbinding naar elkaar omzien, zullen 
we binnenkort beginnen met het kleine buurtenpastoraat. Afgelopen 
maanden hebben al vele mensen hun medewerking toegezegd. Zij 
ontvangen nog deze maand een uitnodiging voor een bijeenkomst. 
In die bijeenkomst zullen we nader ingaan op de plannen en willen we 
komen tot goede afspraken over de werkwijze waarop het pastoraat in 
onze gemeente kan gaan functioneren. 
 

Namens de Taakgroep Pastoraat, 
Daan Bargerbos 

 

Actie Kerkbalans 2020 

 

De Protestantse Gemeente Gorssel /Epse luidt 
klok voor  

       Actie Kerkbalans 2020. 
De Protestantse Gemeente Gorssel / Epse luidt 
op zaterdag 18 januari 2020 om 10.45 uur de klok 
van de Kerk in Gorssel.  
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Zo luidt zij letterlijk de actie Kerkbalans 2020 in. De actie om binnen de 
kerk een financiële bijdrage  
op te halen. Dankzij Kerkbalans kan onze kerkgemeenschap functioneren 
en kan zij haar maatschappelijke functie blijven vervullen.  
Wij nodigen alle lopers voor de actie Kerkbalans en gemeenteleden uit 
om aanwezig te zijn bij dit  
inluidmoment. 
10.30 uur inloop met koffie 
10.40 uur Start door Henk Datema, voorzitter Taakgroep Beheer  
10.45 uur Luiden van de klok 
10.50 uur Uitdelen van het materiaal aan de lopers 
U bent van hart uitgenodigd om dit inluidmoment mee te maken! 

 
Taakgroep Beheer. 

 

Korte uitleg van een Ika vakantieweek 

 
 
 
 
 
 
 
 
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers,verzorgt 
enkele weken per jaar vakantieweken in Doorn,  Lemele en in 2020 ook in 
Lunteren.De accommodaties zijn aangepast en ook voor rolstoel 
gebruikers geschikt zodat een volledig verzorgde vakantie geboden wordt.  
Deze vakantieweken zijn vooral voor mensen die  niet op vakantie kunnen 
zonder “zorg” of begeleiding, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt ook voor 
echtparen waarvan één van de partners zorg nodig heeft en voor 
personen waarbij de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast.Er wordt een 
afwisselend programma verzorgd met o.a optredens , uitstapjes en om de 
gasten volop te laten genieten.  Het wordt als prettig ervaren om met 
mensen uit de eigenstreek onder elkaar te zijn, en als dan ook in de eigen 
dialect  wordt gepraat komt dit zeer vertrouwd over. De accommodaties  
zijn toegerust om mensen met zorg te ontvangen en er zijn voldoende 
vrijwilligers uit de professionele zorg aanwezig.Opgave voor deelname 
verloopt via uw diaconie.  
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Voor meer informatie Website: https://www.ikaachterhoekliemers.nl/ 
Binnen de Taakgroep Diaconie is Gerda Ruiterkamp contactpersoon.                                                    
Voor meer informatie of voor uw aanmelding kunt u contact met haar 
opnemen onder  

telefoonnummer 494189. 
 

Hartelijk dank 

Mevrouw Hazewinkel –Dijkman heeft 
jarenlang Kerkespraak bezorgd en is 
er nu mee gestopt. Wij willen haar 
daarvoor hartelijk danken. 

                

             Dank u wel                                                           Lydeke Matthes     
 
Ik wil op deze manier hartelijk danken 
voor de bloemengroet met Kerst. Tevens 
wens ik U allen langs deze weg een 
gezegend, gezond en gelukkig 2020 toe. 

 
Fenneke  J.S. van der Veen-Julsing      

 Epse, december 2019                  
 
Hierbij willen wij onze dank overbrengen aan allen, die ons vorig jaar 
tijdens ziekte namens de kerk en ook persoonlijk met woord en daad tot 
steun zijn geweest. 
Wij hebben die persoonlijke betrokkenheidmogen ervarenals een warme 
deken van onderlinge verbondenheid en zorgzaamheid voor de 
medemens. 
Onze hartelijke dank voor al uw steun en medeleven. 

 
Joke en Ben Heusinkveld. 

 

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken boor 
de vele bossen bloemen, bloemstuk van de bloemengroep en cantorij en 
bloemen uit de kerk. De vele, vele kaarten en telefoontjes. Vandaag 7 
januari naar het ziekenhuis geweest en alle ziet er goed   uit, ze zijn 
tevreden. Het gips is er gelukkig af.  Nu kan ik gaan revalideren. 
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen, het voelde als een warme deken. 

 
Groeten Jannie en Henk Hietbrink 

https://www.ikaachterhoekliemers.nl/
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Rubriek meeleven 
 

De bloemengroet uit beide kerken zijn met een groet van ons allen 
naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. Regaut        Deventerweg 3 
Mw. Frederiks      Roskamweg 9 
Dhr. Oortgiesen     Haerkamp  52 
Fam. Hoetink      Noorseweg 13    Doopouders 
Dhr. B. Benthem      Westronde  7 
Mw. R. Wichers      Nijverheidstraat 23a 
Mw. van Huffelen     Veldhofstraat 26 
Mw. v.d. Veen-Julsing   Oude Larenseweg 16 
Mw. J. Hietbrink             Epserenk 26  
Mw. Jenny Mooij            Deventer  

 

Bericht van overlijden 
 
OP 14 december is op de leeftijd van 96 jaar 
overleden dhr. J. Verdonk.  
Hij woonde op de Borkel  Hoofdstraat 61 a. 
Op 26 december is Gerda Holmer-Bosman 
overleden op de leeftijd van 
76 Jaar. Zij woonde  Oude Larendseweg 97 
 
Ons medeleven gaat uit naar de families  en wensen hen veel sterkte 
toe de komende tijd. 

Jannie Hietbrink 
 

Van de Diaconie. 

De eerste collecte. 
 
Zondag 19 januari: GOVOS - Bolivia. GOVOS staat voor Gorssel voor 
Ontwikkelingssamenwerking en is in 1980 opgericht. Al meer dan 25 jaar 
ondersteunt de vereniging (met leden en donateurs) een educatief 
centrum in Cochabamba de derde stad van Bolivia. Elke dag worden 
ongeveer 70 kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar opgevangen. Zij krijgen 
les en twee maaltijden per dag. Ook krijgen zo'n 50 kinderen in de 
basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het centrum, zodat ze van de 
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straat zijn. U kunt donateur worden door zich op te geven via 
www.govos.nl Een eenmalige gift kunt U overmaken op NL58 TRIO 0390 
9979 43 t.n.v. GOVOS o.v.v. Bolivia. 

 

Zondag 26 januari: Plaatselijke diaconie. Armoede signaleren en 
bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De diaconieën van Eefde en 
Gorssel/Epse voeren alleen en (in de toekomst steeds meer  gezamenlijk) 
activiteiten uit die tot doel hebben om mensen in de knel hulp te bieden, 
dat geldt binnen de eigen kerkelijke gemeenten - en paasgroet, iedere 
week een  koffiemorgen, inloopmiddag enz. 
 

Zondag 2 februari: Kerk in actie-Werelddiaconaat. Goed boeren in een 
lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer 
of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de 
wereldwijde klimaatverandering. Samen met de kerk van Oeganda steunt 
Kerk in actie boerengezinnen in de strijd om het dagelijks bestaan. 
Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van 
gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen 
opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt 
de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.  

 

Zondag 9 februari: Scholings-Project Kerk in actie "Kleine Arbeider" in 
Bogotá - Colombia. Dit project wordt de komende drie jaar ondersteund 
door de taakgroep- diaconie van Eefde en Gossel/Epse. Kerk in actie 
werkt samen met St. De Kleine Arbeider, die zich inzet voor onderwijs 
voor jongeren in de sloppenwijken van  Bogotá. Maar liefst 1,5 miljoen 
kinderen moeten werken in Colombia, zij doen zwaar en gevaarlijk werk, 
maken lange dagen. St. De 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.govos.nl
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Zondag 16 februari: Kerk in actie-Werelddiaconaat. Kameroen - Samen 
werken aan een stabiele toekomst. De noordelijke provincies van 
Kameroen liggen in de Sahel-zone, een regio met een grillig klimaat. Door 
lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de 
regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Kerk in 
actie ondersteund boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel 
te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. 
Tot slot wordt er ook noodhulp geboden aan vluchtelingen in de regio. 
 
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een gift 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. 
Als U zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op dit 
rekeningnummer: NL89 ABNA 0457.457.457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
datum en het specifieke doel. 
                      

Namens de diaconie een groet voor allen,   
                                                                           Cobie v.d. Vloot van Vliet.   
 

 

 

Het nieuwe ‘diaconale project voor de 

komende jaren: 

Een vakopleiding voor jongeren in Bogotá, 

Colombia 

 
De diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse hebben voor de komende 
jaren gezamenlijk een project uitgekozen wat we jaarlijks willen steunen 
met een substantiële bijdrage. 
Het is een project in Bogotá, de hoofdstad van Colombia, geworden. 
In de kerkdienst van zondag 9 februari willen we extra aandacht geven 
aan dit project.  
 
De politieke situatie in Colombia is de laatste jaren verbeterd, mede nadat 
er vredesakkoorden zijn gesloten tussen de regering en 
rebellenorganisaties zoals de FARC. 
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Toch zijn er nog veel uitdagingen die om verbetering vragen. 
Zo is er in de hoofdstad Bogotá nog veel sprake van verwaarlozing van 
kinderen en van kinderarbeid. 
Wie door de sloppenwijken van Bogotá loopt, ziet talloze kinderen werken 
op de markt of in het vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken 
lange dagen en hebben te maken met veel geweld. School komt vaak op 
de laatste plaats. De bevlogen medewerkers van FPT (Stichting Kleine 
Arbeider) zoeken naar alternatieven voor werk, zodat kinderen veilig zijn 
en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze bieden kinderen een veilige 
haven, waardoor ze opgewassen zijn tegen moeilijke omstandigheden. 
Zo‟n 120 jongeren volgen vakonderwijs. Ze leren allerlei producten 
maken, die ze kunnen verkopen. FPT heeft daarnaast een eigen internet-
café, een cafetaria en een koksopleiding voor 60 jongeren. Ook de 
ouders worden ondersteund.  
 

FPT (Fundación Pequeño Trabajador), Sticht. Kleine Arbeider 
Alejandro Martinez van FPT: “We zijn FPT gestart in 1988. Een deel van 
onze kinderen moet buiten schooltijd werken. Vaak hebben ze veel 
veerkracht. Ze zijn niet zielig, maar wel kwetsbaar. „ 

We willen het leven van deze 
kinderen veranderen: we leren 
hen wat hun rechten zijn, we 
geven hen vertrouwen in 
zichzelf en in hun 
gemeenschap. We zijn hun 
tweede thuis. Soms moeten we 
de politie inschakelen, omdat 
het slecht gaat met kinderen. 
De overheid probeert 
kinderarbeid uit te bannen door 
kinderen met geweld te 
verjagen. Ze sluiten hen drie 
dagen op. Wij vinden dat je de 
kinderen niet moet vervolgen, 
maar juist beschermen.”  

 
In Colombia gaan kinderen vaak alleen „s-morgens óf alleen „s-middags naar 
school. Ze kunnen na schooltijd, „s-avonds of in het weekend allerlei 
trainingen volgen bij FPT: 
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 Bij de kunstgroep leren ze tekenen en vertellen hierover. Ze delen 

zo hun dagelijks leven en krijgen advies hoe ze bepaalde dingen 

anders kunnen aanpakken.  

 Bij de papierwinkel leren kinderen prachtige figuren maken van 

papieren stroken.       

 In de moestuin op het dakterras verbouwen kinderen groenten en 

kruiden. 

 Bij de melkweg maken kinderen allerlei melkproducten. 

 Bij de Jaguars leren ze gezond koken. 

 Bij de dromers leren kinderen al spelend beter omgaan met het 

milieu.      

 In de buidel bespreken jonge vrouwen die vuilnis verzamelen met 

elkaar hoe ze hun situatie kunnen verbeteren.    

 Bij de trommel van de goden praten jongeren met elkaar over hun 

politieke rechten en studeren dansen in. 

 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/fpt. Uw bijdrage voor dit 
werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 
89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. project K00500, 
Colombia. 
De komende tijd zullen wij u regelmatig verder informeren over de project. 

 
De diakenen uit Eefde en Gorssel/Epse 

          
 

  

 

 

http://www.kerkinactie.nl/fpt
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Kinderen aan het avondmaal 

 

In onze gemeente is het mogelijk dat kinderen aan het avondmaal 
deelnemen. In de praktijk gebeurt dit echter nooit, omdat de kinderen 
tijdens de kerkdiensten hun eigen programma volgen in de Kinderkerk en 
bij de Kick. 
Om hen toch vertrouwd te maken met de viering van het avondmaal is in 
de kerkenraad besloten om 16 februari de avondmaalsviering specifiek 
met de kinderen te vieren.  
 
Daartoe worden alle kinderen – met hun ouders – van harte uitgenodigd 
om die zondag vanaf 9.15 uur in de kerk te verzamelen. Daar zal ik dan 
een en ander vertellen en toelichten. We nemen de tijd om vragen te 
beantwoorden. 
De kinderen gaan dan direct aansluitend op deze voorbereidign naar hun 
eigen ruimtes. Ze worden later in de dienst op tijd opgehaald, zodat we de 
maaltijd samen kunnen vieren. In de viering zullen we lied 395 als 
tafelgebed zingen. 
 
Natuurlijk hoop ik dat er veel kinderen zullen zijn en dat we er samen een 
mooie avondmaalsviering van weten te maken. 
 

Daan Bargerbos 
 

Hier het eerste couplet en het  refrein van lied 395: 
 

Op de avond, toen de uittocht 
uit Egypte werd gevierd, 

en de matse werd gebroken 
en de wijn werd ingeschonken, 

toen heeft Jezus aan zijn mensen 
een geheim geleerd: 

 
refrein 

Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven en vrolijk zijn. (2x) 
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#heb lief –  Herdertjestocht 2019. 

 
De hoofdengelen 
aan begin van de 
stoet maakten 
iedereen Zen 
voor de tocht. Bij 
de bakkers 
heerlijk even met 
liefde een 
marshmallow 
roosteren. Een 
knuffel als je dat 
wilde en met de 
muziek van Henk 
Veenendaal, 

Arnoud ter Schegget, Daan Kien en Marja Peters was het een geweldige 
start van de tocht. Helaas door het weer waren alle lichtjes weer uit 
gegaan. Een hele taak voor de vrijwilligers van de lichtjes.  Kinderen 
hielpen de 2 herders goed bij het zoeken naar het verloren schaapje. De 
wijze met een babyfles met goud kreeg allerlei tips wat aan het kindje te 
geven die de jongere wijze opschreef. Toneelplus groep van TheaterErf t 
Walle beelden uit, dat de Engel Maria vertelde dat ze zwanger was, 
waarop Jozef het geweldig nieuws vond.  
 
Twee liefde Emoticons deelden zoete harten snoepjes uit.   
De touwslager nodigde iedereen uit om dwars door de touwslagerIij te 
lopen. Na  een mooi verhaal over raddraaien kwam je bij de Romeinen, 
die zich met dit weer binnen hadden opgesteld. Ze vroegen iedereen :  
„‟ Quo Vadis ? „‟.  Waarop veel mensen antwoorden naar het kindje Jezus. 
De Romeinen telden ook de mensen en de teller stond op 550.  De 
herders met de schapen stonden rustig te praten en genoten van de 
knuffelengelen die iedereen een warme knuffel gaven. Met muziek van de 
Harmonie was het genieten bij de herbergier en zijn hulpje. Je kon mee 
doen met stoelendans. De Schriftgeleerden hadden een prachtig verhaal 
over liefde en iedereen kreeg een houten hartje met love erop.  Op een 
mooie plek stonden twee schilders die de kinderen het kerstverhaal lieten 
tekenen op een drieluik. Jozef en de zwangere Maria met ezel waren 
onderweg en de ezel werd veel geknuffeld. Sterretjes aansteken voor 
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iemand die je miste of het nodig heeft, onder het geluid van de 
midwinterhoorns van de Joppebloazers. Twee wijzen van uit het oosten 
keken omhoog en zagen in elke ster een hart. Groot nieuws was, dat er 
lammetjes geboren waren die je kon knuffelen in een stalletje. En de 
felicitatiedames lieten iedereen een liedje zingen over de Heiland die 
geboren was.  De hoofdengelen stonden al te wachten, iedereen mocht 
het kindje zien.  
Jozef en Maria zagen er gelukkig uit met de pasgeboren baby.   

 

#heb lief.  
 
Onder de 
mooie 
klanken van 
Boundless 
Brass Band 
in de kerk 
proefde de 
chocoladem
elk heerlijk.  
 
 
 
 

De herdertjestocht commissie wil iedereen bedanken van 
verkeersregelaars, opbouwploeg, catering, koster, lichtjes aanstekers, 
spelers tot schoonmaakploeg die mee heeft geholpen om de 

Herdertjestocht 2019 tot een succes te maken.       #heb lief 
 

Herdertjestocht commissie 2019 
Ida, Gerda, Joke, Karin, Sandra 

en Wilma  
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Mutaties kerkenraad en taakgroepen 

 

Op zondag 26 januari a.s. is er de bevestiging en het afscheid van enkele 
ambtsdragers en medewerkers in de Taakgroepen. 
Nieuw zijn: 
Mevr. Jenny Mooij - kerkelijk medewerker 
Dhr. Ap Ilbrink - medewerker taakgroep Diaconie 
 
Benoeming voor een nieuwe periode geldt voor: 
Dhr. Jan van Putten - diaken ( dit zal op een andere datum plaatsvinden ) 
 
Afscheid wordt er genomen van: 
Mevr. Hennie Slothouber - medewerker taakgroep Leren  
Dhr. Rudolf Luimes - ouderling-kerkrentmeester 
Mevr. Harmien Slijkhuis - kerkrentmeester 
Mevr. Dicky Woertman - bezoeker 
 

De kerkenraad 
 
 

Uitnodiging Gemeenteavond op donderdag 

30 jan. a.s. 

 
Graag nodigen wij u uit voor een Gemeenteavond op  

donderdag 30 januari a.s. vanaf 20:00 uur in de kerk in Gorssel. 
Zoals in de vorige Kerkespraak is aangegeven, willen wij op deze avond 
de concept-intentieverklaring met betrekking tot de samenwerking met de 
Prot. Gemeente Eefde aan u voorleggen en met u bespreken. 
 
De tekst van deze intentieverklaring wordt op dit moment nog opgesteld 
en komt in de kerkenraadsvergadering van 13 jan. aan de orde. 
Deze tekst is dus nu nog niet beschikbaar. 
In de kerkdienst van 26 januari a.s. zal deze concept-intentieverklaring 
worden uitgereikt, zodat u er kennis van kunt nemen voorafgaand aan de 
gemeenteavond. Vanaf dat moment kunt u de tekst ook opvragen bij 
Peter van der Steege ( pvdsteege@gmail.com ). 
 

mailto:pvdsteege@gmail.com
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Op deze gemeenteavond is er ook een tweede onderwerp gepland, de 
taakgroep Diaconie zal ons namelijk bijpraten over enkele actuele zaken 
waar men mee bezig is, voor een deel samen met de Diaconie van Eefde. 
 
Naast bovengenoemde onderwerpen zal er uiteraard ook ruimte zijn voor 
vragen en opmerkingen betreffende andere zaken binnen onze 
gemeente. 
 
Graag hopen wij velen van u te ontmoeten op de 30

e
 ! 

 
De kerkenraad 

 

Voorjaarsmarkt 18 april  2020 

 

De rommelmarkt in het voorjaar is vroeg dit jaar nl op 18 april 2020. 

Noteer vast deze datum. 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 zit met een probleem, omdat 2 medewerkers hebben 

meegedeeld te willen stoppen met het selecteren en prijzen van boeken. Dit 

werk doen we op 6 dinsdagmiddagen voor de voorjaarsmarkt en idem voor 

de wintermarkt. En als we op volle sterkte zijn is het werk beperkt tot 2x 3 

middagen per persoon. Daarnaast is er nog het meedoen tijdens de 

rommelmarkt. We zoeken 2 personen die ons gezellige boekenteam willen 

versterken. We zouden het prettig vinden dat de kandidaten nog zo fit zijn 

dat de dozen met geselecteerde boeken (ten dele met steekkar) naar de 

schuur gebracht kunnen worden. Enige interesse in boeken is wel een 

voordeel in dit werk.                    

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij  

Fokke van der Ploeg (0575 494821).  

U kunt zich ook bij hem opgeven 
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Het thema van de nieuwjaarsontmoeting is niets minder dan 'De Ziel'. Op 
dit thema zet de Protestantse Kerk in vanaf november 2019 tot 

startzondag 2020.  
 

Praktische informatie en aanmelden 

Welkom: iedereen 
Datum: donderdag 16 januari 2020 
Tijd: 16.30 inloop, 17.00-19.00 programma 
Locatie: dienstenorganisatie Protestantse Kerk (Joseph Haydnlaan 2a in 
Utrecht) 
Aanmelden: zie onderaan deze pagina 

Programma 
16.30 uur Inloop 
17.00 uur Opening en interview met Jurjen de Groot  
17.30 uur Ronde 1 - Kliederkerkviering (zaal 2/3) | concert Sunshine 
Cleaners (restaurant) 
18.15 uur Ronde 2 - Kliederkerkviering (zaal 2/3) | concert Sunshine 
Cleaners (restaurant) 
19.00 uur Einde 
Zoals bij iedere nieuwjaarsreceptie is er uiteraard voldoende te eten en te 
drinken. 

https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/nieuwjaarsontmoeting?utm_

source=nieuwsbrief_protestantse_kerk&utm_medium=nieuwsbrief

https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/nieuwjaarsontmoeting?utm_source=nieuwsbrief_protestantse_kerk&utm_medium=nieuwsbrief
https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/nieuwjaarsontmoeting?utm_source=nieuwsbrief_protestantse_kerk&utm_medium=nieuwsbrief
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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 
 
 
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     Bathmenseweg 12b, 7216 PB Kring van Dorth  

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: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 2  verschijnt op donderdag  20 februari  2020. 

U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 12 februari 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 3 verschijnt op donderdag 12 maart 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

