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Kerkdiensten  
 
De komende tijd worden de vieringen alleen via internet uitgezonden. 
Deze zijn te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl. Daarna vult u de 
plaatsnaam Gorssel in en vervolgens zijn alle diensten te vinden. 
 
Alle informatie voor de eerste collecte leest u in de bijdrage van mevrouw 
v.d. Vloot van Vliet. Uw bijdrage voor de tweede collecte kunt u 
overmaken op rekeningnummer NL 80 RABO 03223.02.552 . 
 

Zondag 10.00 uur Voorganger Collecte 

31 mei 2020 
Pinksteren 

Ds. D. Bargerbos 1e KIA Marokko 
2e Pastoraat eigen gemeente 

7 juni 2020 
Trinitas 

Dr. H.E. Wevers 1e Plaatselijke diaconie 
2e Jeugdwerk Gorssel/Epse 

14 juni 2020 Ds. D. Bargerbos 1e Mr. Geertshuis 
2e Pastoraat eigen gemeente 

21 juni 2020 Ds. D. Bargerbos 1e KIA Colombia ontheemden 
2e Kerkespraak 

 

 
Het Oecumensich Leesrooster geeft de volgende lezingen aan voor de 
komende zondagen.  

 

Datum Zondag Oude Testament; Antwoordpsalm; 
Evangelie 

31 mei Pinksteren –  
50e dag van Pasen 

Exodus 24, Psalm 87,  
Johannes 13,23-29 

7 juni Trinitatis Exodus 34,4-9, Psalm 150,  Mattheüs 
28,16-20 

14 juni  1e na Trinitatis Jesaja 12,1-6,  Psalm 100, Mattheüs 
9,35 - 10,15 

21 juni 1e van de zomer Jeremia 20,7-13,  Psalm 69,14-29, 
Mattheüs 10,16-33 

28 juni 2e van de zomer Jeremia 29,1.4-14, Psalm 89,10-19, 
Mattheüs 10,34-42 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Hoor’s van de Pastores – Houdt de lofzang gaande 

Op 1 mei bericht Trouw: “In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg 
mogen vanaf 4 mei weer religieuze vieringen plaatsvinden, maar tijdens 
die vieringen mag niet worden gezongen.” 
Op 20 mei bericht het Reformatorisch Dagblad: “En ineens zit het zingen 
in het verdachtenbankje. Het zou vergelijkbaar zijn met hoesten, en 
daarmee een belangrijke verspreider van het coronavirus.”  
 
Op dit moment wórdt er in veel kerken op een bepaalde manier gezongen 
– en dat mag ook gewoon. De paar aanwezige ambtsdragers en 
eventueel enkele anderen zingen bijvoorbeeld met het orgel mee, terwijl 
de gemeente die thuis meeluistert, wordt uitgenodigd daar in te stemmen.  
De PKN heeft het advies gegeven om na 1 juni de gezamenlijke zang 
vooralsnog achterwege te laten „omdat het een bron van besmetting lijkt 
te zijn”. 
 
Er wordt onderzoek gedaan en ik hoop van harte dat die uit zal wijzen, dat 
we op een gegeven moment wel weer gewoon met elkaar kunnen gaan 
zingen in de kerkuimte. 
Want misschien is dat wel wat ik het meest mis in deze tijd: het samen 
zingen. Natuurlijk doen Bert van Kooten en ik – ondersteund door een 
enkele extra stem - onze uitsterste best om die lofzang zo goed als 
mogelijk gaande te houden. Maar samen zingen, met al die vertrouwde 
gezichten en al die zo verschillende stemmen, zat er de afgelopen weken 
niet in. 
En dat, terwijl juist het zingen ons zo lijfelijk bepaald bij het gemeente-zijn. 
De liturgie zet ons met hart en hoofd midden in onze huidige tijd. 
 
Joop Boendermaker schreef: “De bijbel leert zelf ons verstaan wat liturgie 
eigenlijk is en hoe die ons gaande houdt temidden van alles. De liturgie 
verheft ons niet voor een ogenblik boven het maaiveld, om ons met een 
klap weer terug te laten vallen. De liturgie zet ons ook niet even terug in 
de tijd, herdenkende de grote gebeurtenissen die echter – helaas, helaas 
– niet meer van deze tijd zijn. Nee: de liturgie maakt tot heden wat 
geschiedde en toekomst heeft en geeft.”1 
 

 
1 J.P. Boendermaker De eerste dag vieren, Boekencentrum 1999. 
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Dat midden is belangrijk, en dat midden zien we op talrijke momenten 
terug. 
 
In de loop van de tijd, in de weg die de gemeente gaat bij het horen van 
de Schriftwoorden, en bij het vieren van de liturgie, hebben sommige 
zondagen een eigen naam gekregen. 
 
Zo heet de middelste (!) zondag op weg naar Pasen Laetare. Psalm 122 
wordt dan gezongen en dat Laetare (verheugt u) komt uit het refrein, de 
antifoon bij die Psalm, Jesaja 66,10 “Verheugt u over Jeruzalem en jubelt 
over haar, allen die haar liefhebt!”  
Zo heet de middelste zondag in de Adventstijd Gaudete (Verblijdt u), een 
citaat uit Fil. 4, 4 “Verblijdt u in de Here te allen tijde!”  
Zo heten de vierde zondag in de Paastijd Jubilate (Juicht voor God), en de 
vijfde zonadg Cantate (Zingt de Heer een nieuw lied). Het zijn de twee 
‘middenzondagen’ in de weken van de Paastijd, die ons bepalen bij het 
zingen in de gemeente. 
 
We sporen elkaar deze dagen aan om het vol te houden in een 
samenleving die ons bepaalt bij 1,5 meter afstand van elkaar. En waar we 
niet verslappen in onze aandacht voor elkaar en zo doende ons gezonde 
verstand blijven gebruiken, ben ik er van overtuigd dat we het nog wel 
even uitzingen. 
Maar wat zal ik blij zijn als we straks ook weer samen kunnen inzingen, 
om dan vervolgens ons geloof te kunnen uiten in samenzang op de adem 
in en uit. 
 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 
 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, God doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
 

Aldus Huub Oosterhuis in lied 126a, geschreven bij Psalm 126.  
Daan Bargerbos 
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Maandbrief mei 2020 
 
Voorzichtig vooruitkijken 
Op basis van de positieve ontwikkelingen rond het Corona virus en de 
versoepelingen die de overheid heeft aangekondigd, durven wij ook 
vooruit te kijken naar het houden van normale kerkdiensten. ‘Normaal’ 
zullen die diensten trouwens in het begin niet zijn. Om verspreiding van 
het virus te voorkomen zullen er een aantal maatregelen nodig zijn.De 
kerkenraad heeft een kleine groep gevraagd dit verder praktisch uit te 
werken. We streven er naar dat er vanaf 1 juli a.s. weer vieringen met 
bezoekers in de kerk in Gorssel gehouden kunnen worden, de eerste 
dienst dus op 5 juli. Zie ook het bericht elders in deze Kerkespraak. 
 
Kerkenraad en taakgroepen 
De kleine kerkenraad heeft telefonisch vergaderd op 11 mei jl. We hebben 
de online vieringen voor de maand juni voorbereid en dus ook nagedacht 
over de mogelijkheden na 1 juli. 
Vanuit de taakgroepen kwam het volgende naar voren. 
De Taakgroep Pastoraat gaat het netwerk van contactpersonen nog 
verder optimaliseren. In deze Corona-tijd zijn de contactpersonen een 
waardevolle mogelijkheid om “Het omzien naar elkaar” concreet te maken. 
Taakgroep Jeugd en Jongeren ziet het einde van dit bijzondere seizoen al 
dichterbij komen.  
De Diaconie heeft de rekening over 2019 vastgesteld. Voor het project in 
Bogotá, Colombia zijn mooie giften en collecteopbrengsten te melden. 
Taakgroep Beheer heeft de jaarrekening van Memento Mori goedgekeurd. 
Er zal een meerjaren onderhoudsadvies met kosten-planning worden 
opgesteld voor alle gebouwen. 
Een aantal vaste huurders wil graag vanaf juni weer starten. Met 
aanvullende maatregelen en afspraken is dat mogelijk. 

Peter van der Steege   
 
 

Bezoekwerk vanaf 1 juni 
De afgelopen weken hebben Jenny Mooij en ik het bezoekwerk op een 
laag pitje gezet. Noodgedwongen hebben wij afstand gehouden. Daardoor 
zijn de telefonische contacten opgeschroefd en ook is er meer dan 
voorheen gemaild en gewoon geschreven.  
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Nu de maatregelen versoepeld worden, kan het bezoekwerk voorzichtig 
weer worden opgepakt. Die voorzichtigheid geven we vorm door in de 
maand juni samen het voortouw te nemen in het bezoekwerk.  
 
Jenny Mooij en ik zullen in die maand diverse mensen benaderen om te 
onderzoeken wat mogelijk en wat gewenst is. Ons voorstel is om 
vervolgens vanaf 1 juli ook ouderlingen, bezoekers en contactpersonen op 
deze wijze hun bezoekwerk weer op te laten pakken. Voorop staat dat we 
ons houden in alles aan de regels van de overheid. Uiteraard blijft gelden 
dat mensen bij ziekteverschijnselen thuis moeten blijven.  
 
We overleggen met degene die we bezoeken welke vorm van ontmoeting 
de voorkeur heeft. Daarbij is te denken aan diverse mogelijkheden: waar 
mogelijk in een huiskamer, in de tuin, of bijvoorbeeld tijdens een 
gezamenlijke wandeling. 
Intussen vragen we met nadruk om ook zelf contact op te nemen, 
wanneer u daar behoefte aan heeft. Hiervoor hoeft u dus echt niet te 
wachten tot 1 juni. U kunt contact opnemen via mail, maar uiteraard ook 
via de telefoon. Achterin elke Kerkespraak zijn onze gegevens te vinden. 
Wat mij betreft kunt u me ook gerust op andere tijden bellen, dan daar 
aangegeven staan. 
 
Wanneer we ons houden aan de richtlijnen van de overheid en ons 
gezond verstand blijven gebruiken, wanneer we in alles voorzichtig zijn, 
dan kunnen we elkaar weer ontmoeten. 
Mede namens Jenny Mooij, zeg ik daarom:  
graag tot ziens binnen hopelijk niet al te lange tijd! 

Daan Bargerbos  
 

Een klein gebaar 
Als gemeente zijn we met elkaar verbonden door geloof, hoop en liefde.  
Vanuit de Taakgroep Pastoraat voegen we een klein gebaar van hoop toe 
aan deze Kerkespraak. Met dank ook aan de vrijwilligers, die ze 
toevoegen. Bij de PKN hebben we kaartensets met verschillende 
hoopvolle en troostrijke teksten aangeschaft, om deze met de gemeente 
te delen. U kunt de kaart neerzetten of hangen op een plek waar u vaak 
langskomt. Of u kunt deze opsturen naar iemand die een beetje hoop kan 
gebruiken. 
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Zeker ook in deze tijd waarin steeds meer kan en mag, maar ook onzeker 
en onduidelijk is, kunnen momenten van hoop ons goed doen. 
Want: “Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden, en zolang zal God 
je in Zijn handen houden” (Henri Nouwen) 
Namens Taakgroep Pastoraat, 

Jenny Mooij 
 

Van de diaconie – eerste collecte 
Zondag 31 mei: Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending) 
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor  niet-
Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko, 
Europa bereiken, maar stranden in dit  Noord-Afrikaanse land. Velen zijn 
christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen 
in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt 
predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen vrschillende religies 
en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak  slachtoffer 
van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. 
 
Zondag 7 juni: 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, de zondagse bloemengroet, kerst en paasgroet, 
iedere woensdag een inloopmiddag enz. 
 
Zondag 14 juni: Oecemenisch Diaconaal Centrum, Het Meester 
Geertshuis. 
Midden in het levendig centrum van Deventer staat het Mr. Geertshuis, 
een gastvrije huiskamer waar mensen even op adem kunnen komen. In 
een samenleving die steeds ingewikkelder wordt valt het niet mee om je 
staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, als je geen vrienden of 
familie hebt  op wie je kunt terugvallen of als je gevlucht bent naar ons 
land. Dan is het goed om mensen te ontmoeten die voor jou openstaan, 
die je steunen om verder te gaan, je zo nodig doorverwijzen voor verdere 
hulp. Het Mr. Geertshuis is een initiatief van de kerken in Deventer, er is 
een grote groep van vrijwilligers om dit project in stand te houden! 
 
Zondag 21 juni: Wereldvluchtelingendag Colombia-Opvang en hulp voor 
ontheemden. 
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Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend 
tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in 
grote delen van het land nog geen sprake van vrede, een kleine 
rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het 
(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds 
mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de 
stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te 
bouwen, b.v. met een eigen bedrijf of winkel. 
 
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 Actie, rek. nr. NL89 ABNA 457 457 457 met vermelding datum en 
doel. 
Namen de diaconie een groet voor allen. 

Cobie v.d. Vloot van Vliet. 

 
Rubriek Meeleven 
De bloemenkaart met een groet uit de internetdienst zijn naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
Mw. G. Wichers  Molenweg 43 
Mw. v.d. Vlekkert  Kletterstraat 7 
Mw. J. Kamperman  Het Wilgert 1a 
Mw. J. Heijenk  van Hetenstraat 65  Deventer 
Dhr. en Mw. Stegeman  Beukenlaan 12  65 jarig huwelijk 
Dhr. F.W.H. van Heemstra Elzerdijk 10 
Mw. Wilma Makkink  Ravensweerdsweg 7 (Nu in Klimmendaal 
Apeldoorn) 
Dhr. en Mw. Nijkamp  Veldhofstraat 23  50 jarig huwelijk 
Dhr en Mw. Van Middelkoop Eesterbrinkweg  4  50 jarig huwelijk 
Mw. Nengerman   Dortherweg  27 
 
Overleden. 
Op 19 april is er een bloemenkaart gegaan naar Familie Wuijster, want de 
heer Henk Wuijster Is op 17 april overleden op de leeftijd van 76 jaar. 
Wij leven met zijn vrouw en kinderen mee en wensen hen veel sterkte met 
het verwerken van dit verlies. 

Jannie Hietbrink 
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Kerkdiensten in de komende maanden 
Nu er gelukkig een situatie ontstaat waarbij de maatregelen in het kader 
van de Corona crisis voorzichtig versoepeld kunnen worden, kunnen ook 
de kerken weer gaan nadenken over de vorm van hun vieringen.  
Omdat bij alle stapjes zorgvuldig gekeken wordt naar de effecten op de 
volksgezondheid, hebben alle door de overheid aangekondigde 
versoepelingen een voorlopig karakter. Wij volgen voor onze gemeente 
uiteraard de richtlijnen van de overheid en de adviezen vanuit de PKN. 
 
Voor de maand juni betekent dit dat we het aantal mensen in de kerk nog 
zoveel mogelijk beperken en dat we doorgaan met de online vieringen. 
Vanaf 1 juli kunnen we mogelijk weer in de kerkzaal samenkomen. Wel 
zal dit gepaard gaan met de nodige voorzorgsmaatregelen. Op dit 
moment zijn we deze praktische maatregelen aan het uitwerken en 
voorbereiden. 
In ieder geval zal het online volgen van de diensten via 
www.kerkdienstgemist.nl ook na 1 juli nog voor iedereen zonder 
inlogprocedure mogelijk zijn, net zoals nu. 
 
De eerder genoemde maatregelen zullen inhouden, dat de stoelen op 
voldoende afstand gezet worden, dat de looproutes duidelijk worden 
aangegeven, dat er geen koffiedrinken na de dienst zal zijn en ook dat we 
hoogstwaarschijnlijk niet allen met elkaar zingen gezien de risico’s die 
daaraan verbonden zijn. Gedetailleerde voorschriften volgen tegen die tijd. 
 
Wel is er al duidelijk, dat het helaas heel lastig zal zijn om ook in Epse 
alweer diensten te houden. De kerkzaal is kleiner, de toegang/uitgang is 
op 1 plaats en er zijn geen technische voorzieningen om on-line mee te 
kunnen vieren. In de komende maanden zullen er dan ook nog geen 
diensten gehouden worden in Epse en zullen we -ook in de 
zomermaanden- Gorssel als kerkzaal gebruiken. Voor onze 
gemeenteleden in Epse is dat heel spijtig, omdat iedereen natuurlijk 
gehecht is aan de eigen plek, ook al zijn we als Gorssel/Epse nadrukkelijk 
één gemeente. 
Wij rekenen op uw begrip voor deze situatie en wij hopen dat u zich 
desondanks van harte betrokken en verbonden zult voelen bij onze 
geloofsgemeenschap. 
Namens de kerkenraad, 

Peter van der Steege 
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Collectes en giften kwartaal 2020 
betreffende de eerste collecte, bestemd voor de Diaconie   

       
Datum Bestemming   Bedrag  
5-jan Stichting Les Amis de Gambie   106,26   
12-jan Int. St. Bijzondere Noden   186,96   
19-jan GOVOS (Bolivia)    119,25   
26-jan Diaconale Doeleinden   140,20   
2-feb Kerk in Actie Werelddiaconaat Oeganda  125,06   
9-feb Kerk in Actie Project Colombia   84,47   
16-feb Kerk in Actie Werelddiaconaat Kameroen  138,37   
23-feb Stichting Leergeld Lochem   74,85   
1-mrt Kerk in Actie 40-dagentijd Voorjaarszending  105,95   
8-mrt St. Okéro 100.95  

15-mrt Kerk in Actie Zuid Soedan    
22-mrt Kerk in Actie Vakantieweken    
29-mrt Kosten Kledingactie Roemenië    

 Per bank voor deze 3 collectes ontvangen  163,50   

       
Giften       
11-feb Giften verjaardagsfonds   45,00   
11-feb Giften Diaconie    20,00   
16-feb Gift project Colombia   10.00  

 
Ook het vermelden waard is de Paascyclus waarbij de diaconie heeft 
gecollecteerd voor het project “Kleine arbeider” in Bogotà Colombia. Voor 
dit doel is het prachtige bedrag van 1.127,50 euro binnengekomen. De 
opbrengsten van de overige collectes worden vermeld in het overzicht van 
het tweede kwartaal 2020. 
 
Ook is er een verzoek gekomen van Kerk in Actie om hulp te bieden aan 
partners van Kerk in Actie die zich inzetten voor kwetsbare mensen in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika die getroffen zijn door de gevolgen van de 
corona pandemie. De diaconie zal voor deze noodhulp 250 euro 
overmaken. Wilt u meer informatie hierover of zelf een bedrag overmaken, 
kijkt u dan op www.kerkinactie.nl/corona. 
Alle gevers hartelijk dank. 
Namens de diaconie, 

Hennie Hekkert, penningmeester 

http://www.kerkinactie.nl/corona
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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     Poststraat 7a, 7213 DC Gorssel  

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.pg-gorsselepse.nl 

 

Volgende Kerkespraak 

Kerkespraak nummer 7 verschijnt op donderdag 25 juni 2020. Bij voorkeur kopij 

voor woensdag 17 juni 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 8  verschijnt op donderdag 30 juli 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.pg-gorsselepse.nl/
mailto:Kerkespraak@hetnet.nl

