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30 april 2020
53 jaargang nr.5
e

De Tuin
De bomen
komen uit de grond
en uit een stam,
de twijgen
en iedereen vindt het
heel gewoon
dat ze weer bladeren
krijgen
we zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons
geleerd
dat al wat sterft
zal bloeien.
Toon Hermans
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Kerkdiensten

De komende tijd worden er alleen vieringen via internet uitgezonden.
Die zijn makkelijk te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Daar vult u de plaatsnaam ‘Gorssel’ in en vervolgens zijn alle diensten
daar te vinden (denk er aan om op Hemelvaart ‘Eefde’ in te vullen).
Alle informatie voor de 1e collecte leest u in de bijdrage van mevrouw
v.d. Vloot van Vliet. Uw bijdrage voor de 2e collecte kunt u overmaken
op rekeningnummer NL37 RABO 03223 59 392.
Zondag 3 mei 2020 om 10.00 uur
Mevr. L. Versluis uit Oudemirdum gaat
voor vanuit de kerk in Gorssel.
1e collecte: Kerk In Actie,
slachtoffers Boko Haram
2e collecte: Jeugdwerk Gorssel en Epse
Zondag 10 mei 2020 om 10.00 uur
Ds. D. Bargerbos gaat voor vanuit de
Gorsselse kerk.
1e collecte: Onderwijs India
2e collecte: Landelijk jeugdwerk (JOP)
Zondag 17 mei 2020 om 10.00 uur
Voorganger Ds. D. Bargerbos vanuit de kerk in Gorssel.
1e collecte: Stichting Hulphond
2e collecte: Onderhoud Gebouwen
Donderdag 21 mei 2020 om 09.30 uur ‘Hemelvaart’
Gezamenlijke dienst van vier gemeenten (Almen, Harfsen, Eefde en
Gorssel-Epse).
Ds. D. van Doorn verzorgt een ochtendgebed vanuit de kerk in Eefde.
Zondag 24 mei 2020 ' om 10.00 uur 'Havekedienst’
Ook een gezamenlijke viering van vier buurgemeenten.
De heer J.W. Hengevelde, geestelijk verzorger van GGNet, gaat voor
vanuit de kerk in Gorssel.
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Bij de komende zondagen

De Raad van Kerken heeft een Oecumensich Leesrooster opgesteld,
waaruit onderstaand overzicht is overgenomen. Op weg naar
Pinksteren blijven we mee optrekken met het volk Israël. Het is bevrijd
uit het Angstland, maar het Land van Belofte is nog niet in zicht…
Datum

Zondag

3 mei

4e zondag van Pasen

10 mei

5e zondag van Pasen

17 mei

6e zondag van Pasen

24 mei

7e zondag van Pasen

31 mei

Pinksteren /
50e Paasdag

Oude Testament;
Antwoordpsalm; Evangelie
Exodus 17:8-16; Psalm 56;
Johannes 10:1-10
Exodus 19; Psalm 68:1-17;
Joh. 14:1-14
Exodus 20,1-21; Psalm 19:815;
Joh. 16:16-24
Exodus 23:1-17; Psalm 71;
Johannes 17:1-13
Exodus 24; Psalm 87;
Johannes 14:23-29
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Hoor ‘s van de Pastores

Wanneer ik begin met schrijven is mijn
dochter in een oranje tenue in de kamer aan
het dansen vanwege de koningsspelen.
Vanuit school zijn er allemaal tips gegeven
om te bewegen in en rondom het huis.
Koningsdag heeft dit jaar de naam
Woningsdag. We blijven thuis en kunnen op
televisie beelden bekijken van voorgaande
koningsdagen. Ook 4 en 5 mei zullen heel
anders zijn dan voorgaande jaren. Wat ik zeker zal doen is de 1 minuut
stilte en het zingen van het Wilhelmus.
Wist u trouwens dat het Wilhelmus 15 coupletten heeft en in het
liedboek staat? In het huidige liedboek is het Wilhelmus te vinden
onder nummer 709. We zingen altijd couplet 1 en 6. Als ik voorga in
een kerkdienst rond deze tijd, zing ik graag andere coupletten en na de
dienst het Wilhelmus 1 en 6. Maar mijn favoriete couplet blijft toch wel
couplet 6.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
Het sluit ook aan bij de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Verlaat mij
nimmermeer … De discipelen voelden zich verlaten. Jezus was aan
het kruis gestorven. Ze moeten hun goede vriend en leraar missen.
En toch … het graf is leeg en ze ontmoeten Hem, onderweg en thuis.
Het geeft hoop. De 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren is een tijd
van hoopvol verwachten. Een tijd van het vieren van de opstanding; de
dood is overwonnen. Maar toch is het plaatje nog niet compleet.
Er is ons meer beloofd, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest.
Weliswaar verlaat Jezus voorafgaand aan de uitstorting van die Geest
deze aarde, maar Hij belooft ook dat Hij de Trooster zal zenden.
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Dat mogen we dan gedenken op het Pinksterfeest, wanneer de
volgelingen van Jezus uitbundig de Blijde boodschap verkondigen aan
allen die het maar horen wilden.
En met deze gedachte zal ik uit volle borst zingen:
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Ik wens u/jullie allen een goede tijd naar Pinksteren, een tijd van hoop!
Jenny Mooi

Telefonisch koffiedrinken na de dienst!

In het telefonisch interview met een medewerkster van Gorssel.nl
dacht ik het zo mooi te hebben verwoord. Maar blijkbaar was het toch
niet duidelijk genoeg.
Wat ik wilde zeggen: ik ben via een collega op een leuk idee gebracht.
Ik heb het naar onze situatie aangepast:
Normaal gesproken is er na de dienst op zondag koffiedrinken in de
Brink of in de kerk van Epse. Een mooi moment om elkaar te
ontmoeten. Dat gaat nu niet door in verband met
de coronamaatregelen. Toch willen we als
gemeente betrokken blijven bij elkaar. Daarom de
oproep: bel elkaar na de uitgezonden kerkdienst op
om zo telefonisch met elkaar 'koffie te drinken'!
Naast wie zit u vaak bij het koffiedrinken? Of naast
wie zat u het laatst? Pak de telefoon en bel elkaar
op! Zo helpen we elkaar door deze coronatijden.
Ds. Daan Bargerbos
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Maandbrief april 2020

Volhouden in vertrouwen
Sinds de vorige maandbrief kunnen we gelukkig vaststellen dat de
grafieken rond het Corona virus aan het afvlakken zijn en het aantal
nieuwe gevallen van besmetting afneemt.
In een enorm tempo is de ziekenhuiscapaciteit vergroot en zijn met
name IC bedden bijgeplaatst.
Gelukkig is in ons land het kritieke punt niet bereikt waarop er niet voor
iedereen meer een plaats beschikbaar zou zijn.
Naast deze positieve trends blijft het natuurlijk voor betrokkenen een
hele zware periode. Denk alleen maar aan de verpleeghuizen waar het
aantal gevallen groot is, of die dorpen die zwaar getroffen zijn. Of aan
die landen waar er geen voorzieningen zijn, zoals wij die kennen.
Maar we zien wel dat er een eind aan deze pandemie kan komen, ook
al zal dat nog lange tijd duren.
Dus zullen we nog een tijd vol moeten houden.
Kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft opnieuw telefonisch overleg gehad. Deze
keer met name om de diensten in de maand mei te bespreken. Voor de
grote kerkenraad was er in mei een vergadering gepland, o.a. om de
jaarrekeningen te bespreken en goed te keuren. Gezien de situatie is
deze vergadering uitgesteld.
Kerk-zijn in Corona tijd.
Het is lastig om in deze tijd met nogal wat beperkingen voluit kerk te
zijn.
Maar een aantal zaken kunnen we wel. Zo zijn de wekelijkse online
vieringen inmiddels een vast patroon aan het worden.
Alle waardering aan het kleine team van mensen dat dit handen en
voeten geeft.
We zijn ook blij met de bloemenkaarten, die iedere week worden
bezorgd. Een klein, maar waardevol teken van omzien naar elkaar.
En -na enige gewenning- blijken ook de collectedoelen door de
gemeente niet vergeten te worden, waarvoor dank.
In de meimaand zijn er normaal ook 2 vieringen die we gezamenlijk
met de overige gemeenten uit het HAGE verband houden, namelijk op
Hemelvaartsdag en op een zondag op het landgoed Het Haveke in
Eefde. Voor beide diensten zijn nu online alternatieven uitgewerkt.
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Op 3 mei komt Lieke Versluis naar Gorssel. Zij, en ook wij, had zich dit
weerzien anders voorgesteld, maar het is toch plezierig dat Lieke die
zondag wil voorgaan.
Zie voor alle diensten het rooster elders in Kerkespraak.
Samenwerking
Als gevolg van de Corona crisis is het ook lastig om het proces van
samenwerking met Eefde heel concreet uit te voeren. Grotere
samenkomsten en vergaderingen zijn nu niet mogelijk.
Maar dat betekent niet, dat dit speerpunt nu stil is komen te vallen.
Er is regelmatig overleg tussen beide gemeenten en diverse zaken
hebben we samen opgepakt, zoals bijvoorbeeld de Paascyclus, de
diensten met Hemelvaart en op 24 mei, enz.
En we hopen nog steeds dat het mogelijk zal zijn om op zondag 13
september een gezamenlijke viering te houden op de Startzondag.
Peter van der Steege

Geboorte bericht

Op 2 april is geboren ADAM
zoon van Lorania en Ayman,
broertje van Abd en Omar.
Iedereen maakt het uitstekend, maar
voorlopig liever geen bezoek.

Fietsen gevraagd

Buiten de markten om, herstellen wij het hele jaar door, nog bruikbare
fietsen om te verkopen.
In de afgelopen tijd mochten wij weer een groot aantal fietsen
ontvangen, die na een opknapbeurt weer verkocht zijn, ten bate van de
voorjaars- of wintermarkt. Hartelijk dank hiervoor.
Inmiddels kunnen wij wel weer fietsen gebruiken.
Kunt u ons hiermee helpen, neemt u dan contact op met Jo Willems,
tel. 0575-492006 of met Ab Preuter, tel. 0575-492983.
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Gebed van een ouder
Als ik eerlijk mag zijn, God
als ik mij echt mag uitspreken,
dan moet ik toegeven dat ik er nu al moe van ben
van de kinderen die zo onrustig zijn
en steeds maar hulp vragen.
Als ik eerlijk ben,
dan moet ik toegeven dat ik er tegenop zie
dat het zo lang gaat duren,
zo op elkaars lip te leven.
Af en toe voel ik het ongeduld opborrelen
en ben ik net te kort af.
Als ik eerlijk ben, God,
en anders kan ik niet,
dan moet ik toegeven dat ik bijna ontplof
van irritatie,
Help me dan toch met ruimte maken
voor ieders eigenaardigheden.
Help me dat toch rustig te worden
en los te laten wat ik niet veranderen kan.
Waai met uw geest van liefde
en vriendelijkheid ons huis binnen
en open mijn hart voor uw mildheid.
Janneke Nijboer
(overgenomen uit: Gebeden in een tijd van corona)
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Van de diaconie

- de eerste collecte Zondag 3 mei: Kerk in Actie - Traumahulp voor slachtoffers
Boko Haram.
Op 5 mei vieren wij dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is
waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet
vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord - Nigeria zwaar onder de
terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest
verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen
met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking
opgezet. Laten we deze zondag stil staan bij onze bevrijding en tegelijk
collecteren voor onze naasten in Nigeria.
Zondag 10 mei: Kerk in Actie - Verbetering onderwijs in India.
Veel kinderen gaan vroegtijdig van school. Daardoor hebben zij niet de
vaardigheden die zo hard nodig zijn om een betere toekomst op te
bouwen. Er is een tekort aan leraren en de leraren die er zijn, zijn
slecht opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens en meisjes.
Verbetering van onderwijs is hier hard nodig! Edukans werkt samen
met 46 basisscholen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Zij kijken niet alleen naar het schoolgebouw en de materialen, maar
ook naar de kwaliteit van de leraren en het schoolmanagement.
Zondag 17 mei: Stichting Hulphond.
Stichting Hulphond leidt hulphonden op voor de medische en
therapeutische zorg. Hulphonden leren 70 vaardigheden om mensen
met lichamelijk beperkingen of therapeutische behoeften te helpen,
bijvoorbeeld bij mensen met PTSS of epilepsie. Met behulp van een
hulphond kunnen mensen met een beperking hun zelfstandigheid
vergroten en daarmee deelname aan de samenleving zoveel mogelijk
behouden.
U kunt een gift overmaken op NL20 INGB 0000 0038 32 t.n.v. Stichting
Hulphond.
Donderdag 21 mei Hemelvaart: Geen collecte.
Zondag 24 mei: Havekedienst. Geen collecte.
Voor alle collectes geldt : U kunt ook zelf een bedrag overmaken op
NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, NL37
RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of Kerk
in Aktie, rek. nr. NL89 ABNA 457 457 457 met vermelding datum en
doel.
Namens de diaconie en groet voor allen.
Cobie v.d. Vloot van Vliet.
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Wintermarkt en voorjaarsmarkt samen

Gezondheid is voor een ieder van ons belangrijk. We hopen dat U en
allen die U dierbaar zijn goed door deze verwarrende en spannende
tijd heen komt.
De voorjaarsmarkt is niet doorgegaan vanwege de corona crisis.
De schuur bij Jo Willems is zo langzamerhand vol.
En tot onze spijt moeten we nee verkopen op vragen om spullen te
brengen bij Jo Willems of bij Ab Preuter.
U helpt ons enorm als u de mooie spullen nog even wilt bewaren
tot de voorjaarsmarkt 2021.
Het voorstel is nu om dit jaar de voorjaarsmarkt en de kerstmarkt
samen te voegen en deze in het najaar te laten plaatsvinden met als
voorlopige datum 3 oktober. De markt kan dan nog zowel binnen als
buiten worden gehouden.

Ons verzoek aan alle vrijwilligers en bezoekers om de datum van
zaterdag 3 oktober 2020 in de agenda te reserveren.
Zodra de vergunning binnen is van de gemeente Lochem laten wij het
weten!
Fokke van der Ploeg
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De Havekedienst op 24 mei wordt een internet
dienst zonder bezoekers
De Havekedienst wordt ieder jaar georganiseerd door een
voorbereidingscommissie met mensen vanuit de gemeenten:
Almen, Gorssel/Epse, Harfsen en Eefde.

Dit jaar kan de dienst niet worden gehouden het op landgoed het
Haveke vanwege het corona-virus. Het wordt nu een gezamenlijke
internet dienst van de vier gemeenten die 24 mei om 10.00 uur wordt
uitgezonden vanuit de kerk in Gorssel .
Voorganger is de heer Jan Willem Hengeveld, geestelijk verzorger van
GGNet in Warnsveld.
Iedereen vanuit Almen, Gorssel/Epse, Harfsen en Eefde is van harte
welkom om op 24 mei in te loggen via: www.kerkdienstgemist.nl en
dan zoeken op: Gorssel.
Namens de voorbereidingscommissie,
Jannie Zoerink
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Kerkbanken vinden een nieuwe plek
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Na een bombardement in de tweede wereldoorlog is de Gorsselse
Kerk bij de wederopbouw in 1948 voorzien van ‘nieuwe’ kerkbanken.
Van 1948 tot 2016 hebben deze kerkbanken trouw hun dienst
bewezen!
In 2016 is er veel werk verzet aan de herinrichting van de kerk.
De kerkbanken moesten wijken waardoor de kerk voor meerdere
activiteiten inzetbaar is geworden.
Een deel van de kerkbanken
werd gedemonteerd en creatief
verwerkt in het uiterlijk van de
huidige kerk. U kunt het hout
van de kerkbanken onder
andere terugzien in de
herdenkingswand, de ombouw
van het doopfont en de
lessenaar!
De overige banken, meer dan 10, werden opgeslagen bij mijn familie.
Aan mijn vader en mij de taak om er een nieuwe bestemming voor te
vinden.
De banken zijn nu allemaal verkocht en de opbrengst is bestemd voor
het onderhoud van de kerkgebouwen. Misschien bent u wel
nieuwsgierig waar de banken gebleven zijn.
Een aantal banken zijn verkocht aan particulieren in de regio,
bijvoorbeeld aan de zoon van een vroegere koster! Daarnaast hebben
ook ‘bedrijven’ kerkbanken overgenomen. Dus mocht u plaats moeten
nemen in een wachtruimte van een kantoor in Deventer, of
overnachten in een B&B in Dalfsen of de Sint Laurentiuskerk in Weesp
bezoeken, waar bierbrouwerij Wispe gevestigd is… houd u ogen open
en wellicht ziet u, of zit u op, een oude bekende!
Groetjes Stephanie Menkveld
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Zonnebloemlint Lochem en Bronckhorst

Duurzaamheid is een christelijk principe. Het is een Bijbelse opdracht
om de schepping zorgvuldig te beheren. Als kerken kunnen we
aanhaken bij de duurzame ontwikkelingen in onze samenleving.

Maar wat kunnen wij zelf doen om te zorgen voor de schepping, en de
natuur in onze omgeving te versterken? De werkgroep duurzaamheid
vanuit de diaconieën van de kerken in Eefde en Gorssel/Epse brengt
daarom graag het zonnebloemlint onder uw aandacht. Dit project in de
gemeenten Lochem en Bronckhorst zorgt voor randen langs de akkers
die ingezaaid worden met zonnebloemen met als doel de biodiversiteit
te vergroten en het landschap te kleuren. Voor meer informatie over de
impact op de biodiversiteit of achtergrond van dit project verwijzen we
naar de site (https://zonnebloemlint.nl/).
Namens de werkgroep duurzaamheid diaconieën Eefde &
Gorssel/Epse, Jan van Putten
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Diaconie in de huidige tijd

De huidige crisis brengt veel mensen in het nauw, ze verliezen hun
baan, kunnen niet meer naar buiten of hebben andere vormen van hulp
nodig. Inmiddels zijn er diverse platforms en organisaties waar men
kan aankloppen voor hulp. Vanuit de diaconie hebben we daarom deze
organisaties benaderd en onze hulp aangeboden, te denken valt dan
aan o.a.
• Stichting Welzijn Lochem
• Het platform https://nietalleen.nl/
• De organisatie
https://kruiswerkhelpt.nl/
• Voedselbank Zutphen
Mocht u zelf signaleren dat er ergens hulp
nodig is en waar wij als diaconie een rol
zouden kunnen spelen dan horen we dat
natuurlijk graag!
Graag dan even telefonisch contact.
Namens de taakgroep diaconie, Jan van
Putten, tel. 490956 /
janvanputten@solcon.nl

Aangepaste data verschijning Kerkespraak
Nummer 6 : 28 mei 2020 (Pinksteren)
Nummer 7 : 25 juni 2020
Nummer 8 : 30 juli 2020
Nummer 9 : 17 september 2020 (Startzondag)
Nummer 10 : 15 oktober 2020
Nummer 11 : 19 november 2020
Nummer 12 : 17 december 2020 (Kerst)
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Verhaal voor
de kinderen

Jezus gaat
naar de
hemel
‘Hou maar op,’ zei
Johannes. ‘Het lukt
gewoon niet.’
Voor de zoveelste keer
trokken ze het lege net
uit het water. ‘Gooi je
net er aan de andere
kant in,’ riep iemand.
Verbaasd keken de
leerlingen over het
water. Op het strand
stond een man naar
hen te kijken. Petrus
haalde zijn schouders
op. ‘We kunnen het
proberen.’ Hij zwaaide
even naar de man. Ze
gooiden het net aan de
andere kant van de boot in het water. ‘Het zal mij benieuwen,’ zei
Andreas. ‘Volgens mij zijn alle vissen op vakantie.’ ‘Dat had je gedacht,’
zei Johannes verbaasd. ‘Moet je zien. Het net barst bijna uit elkaar.’
‘Voorzichtig!’ riep Petrus. ‘Straks scheurt het.’ Langzaam sjorden ze het
bomvolle net de boot in. Zoveel vis hadden ze nog nooit gevangen. ‘Die
kerel heeft er wel kijk op,’ zei Johannes opgewekt. ‘Moet je kijken.’ Hij stak
zijn duim omhoog naar de man op het strand. Lachend zwaaide de man
terug. ‘Maar… dat is Jezus!’ Nu zagen de anderen het ook. ‘Snel,’ riep
Petrus. ‘Naar de kant met die boot.’ Zo vlug als ze konden, zeilden ze
naar het strand en renden op Jezus af.
‘Fijn jullie weer te zien,’ zei Jezus. ‘Ik heb alvast wat klaargezet. Als jullie
een paar vissen schoonmaken, kunnen we samen eten.’ Jezus had een
vuur aangestoken. Naast hem op de grond stond een mandje brood.
Even later zaten ze samen te eten. ‘Het is net als vroeger,’ zei Petrus blij.
‘Weten jullie nog hoe we met elkaar door het land trokken?’
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Het bleef even stil. ‘Zeg, Petrus,’ zei Jezus. ‘Hou je eigenlijk wel van mij?’
‘Natuurlijk,’ zei Petrus verbaasd. ‘Is dit een grap? Je weet toch hoeveel ik
van je hou?’ Maar het wás geen grap. Jezus keek ernstig. ‘Petrus,’ zei hij
weer. ‘Weet je zeker dat je van me houdt?’ ‘Ja!’ riep Petrus. ‘Ik hou
ontzettend veel van je. Misschien wel het meest van allemaal.’ Opnieuw
was het stil. De andere leerlingen wachtten in spanning af. Wat gebeurde
er? Waarom vroeg Jezus dat aan Petrus? Jezus keek voor de derde keer
naar Petrus. ‘Hou je echt van mij?’ ‘Maar natuurlijk!’ riep Petrus voor de
derde keer.
Opeens begreep hij waarom Jezus drie keer hetzelfde had gevraagd.
Toen Jezus gevangen was genomen, was Petrus bang geweest dat de
soldaten ook hem zouden pakken. Daarom had hij drie keer gezegd dat hij
Jezus niet kende. Dat hij niets met hem te maken had. Dáárom had Jezus
nu drie keer gevraagd of Petrus wel echt van hem hield. Oh… ik schaam
me zo, dacht Petrus. Wat is dit erg! Hij durfde Jezus niet eens meer aan te
kijken. ‘Goed,’ zei Jezus. ‘Ik geloof dat je van me houdt. Daarom wil ik je
iets vragen. Wil jij voor mijn vrienden zorgen als ik niet meer op aarde
ben?’ ‘Dat beloof ik,’ zei Petrus. Hij meende het.
‘Kom,’ zei Jezus. Hij stond op.
‘Laten we nog één keer langs het meer
wandelen.’ Met zijn allen liepen ze langs
het water. ‘Weet je nog van die vreselijke
storm?’ vroeg Petrus aan Andreas.
‘Ja, en van al die mensen die Jezus
wilden zien. Met vijf broden en twee
vissen kon hij toen vijfduizend mensen te
eten geven.’ Ze hadden veel
meegemaakt samen. Die tijd was bijna
voorbij. Jezus zou niet lang meer bij hen
zijn. Jezus bleef staan. ‘Ga naar Jeruzalem,’ zei hij. ‘Er zal iets bijzonders
gebeuren. Je merkt het vanzelf. Daarna moeten jullie op reis gaan.
Vertel aan iedereen die je tegenkomt wat ik jullie heb geleerd.’
Toen zegende Jezus zijn vrienden en hij zei: ‘Vergeet niet dat ik altijd aan
jullie zal denken.
En ik zal jullie helpen als het nodig is.’ Daarna steeg Jezus op naar de
hemel en verdween tussen de wolken. ‘Hij is weg,’ zei Petrus zacht.
Andreas keek opzij. Petrus huilde.
uit de Bijbel voor kinderen, het Nieuwe Testament
van Marianne Busser en Ron Schröder
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Rubriek Meeleven

De bloemengroet uit beide kerken zijn met een groet van ons allen
naar de volgende gemeenteleden gebracht.
Dhr. W. Menkveld
Amelterweg 11
Vanaf 22 maart gaat er
een bloemenkaart naar de
gemeenteleden in plaats
van de bloemen uit de
kerk.
Dit wordt afgekondigd
tijdens de internetdiensten
die nu worden
gehouden.
Bert en Hennie Veeneman
Hans boerboom
Mw. Steenbergen
Hans Lodder
Mw. H. Slijkhuis
Mw. Schrijver
Dhr. H. Hekkert
Fam. Wuijster
Mw. J. Kruitbos

Smeenkskamp 10
Ravensweerdsweg 11
Ravensweerdsweg 4
Lochemseweg 34
Douglaslaan 17
Voortseweg 2
Veldhofstraat 34e
Manegelaan 11
Epserenk 11

Op vrijdag 10 april is er een bos bloemen naar Familie Eefting
gegaan voor hun 50 jarig huwelijk.
Bericht van overlijden
Op 6 maart is op 85 jarige leeftijd mevrouw Willemina Antonia StorminkBrummelman overleden. Zij woonde Acaciaplein 27.
Op 31 maart is mevrouw Hermina Wolters-Wormeester overleden op de
leeftijd van 94 jaar. Zij woonde op de Borkel.
Ons medeleven gaat uit naar de families en wensen hen veel sterkte
toe voor de komende tijd.
Jannie Hietbrink

- 19 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

- 20 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.pg-gorsselepse.nl
Volgende Kerkespraak
Kerkespraak nummer 6 verschijnt op donderdag 28 mei 2020.
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 20 mei 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 7 verschijnt op donderdag 25 juni 2020.
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen.

