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Komaan, ga Daan, Laat daar verhalen klinken 
Zeg ze, zing ze, Dan laten wij jou gaan! 
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Kerkdiensten  
 
Zondag 18 oktober 2020  
Gorssel 10.00 uur - Mevr. J.J. van Zoelen, Zutphen 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Rwanda en de tweede collecte 
voor de verwarming van de kerken 
 
Zaterdag 24 oktober 2020 
De Borkel 16.00 uur -  Mevr. R. van Veen 
 
Zondag 25 oktober 2020  
Gorssel 10.00 uur - Mevr. Ds. K.M. Wuijster, Eindhoven 
De eerste collecte is bestemd voor diaconale doeleinden en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente 
 
Zondag 1 november 2020  
Gorssel 10.00 uur - Ds. J.W.L. v.d. Sterre, Deventer  
De eerste collecte is bestemd voor Noaberhulp Zutphen en de tweede 
collecte voor het onderhoud van de gebouwen 
 
Zondag 8 november 2020  
Gorssel 10.00 uur - Mevr. Ds. A.J.de Hoop, Warnsveld 
De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank Zutphen en de 
tweede collecte voor het Landelijk jeugdwerk (JOP) 
 
Zaterdag 14 november 2020  
De Borkel 16.00 uur - Mevr. R. Rijk 
 
 Zondag 15 november 2020  
Gorssel 10.00 uur -  Mevr.Ds.S.M.A.Wevers-vd Feltz, Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor  PAX kinderhulp Borculo en de tweede 
collecte voor het jeugdwerk Gorssel en Epse 
 
 
Momenteel mogen er maar 30 mensen in de kerk. 
Wilt u de kerkdienst bij wonen geeft u zich dan voor vrijdagmiddag 12.00 
uur op bij onze koster de heer Bernard van Dijk, telefoonnummer 06-
54290041. 
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Ontmoeting door Stef Bos 
 
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten 
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn. 
Je moet geen doel voor ogen hebben 
en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent 
Je moet niet alles willen verklaren 
voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog. 
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. 
Je moet jezelf in de ander durven zien 
zonder in die ander te verdwijnen. 
Dat is het vreemde van geluk. 
Je maakt het waar of je maakt het stuk. 
het kan jou bedreigen, het kan je behoeden 
maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. 
 
Gedicht tijdens de startdienst,  voorgedragen door Ds. Daan Bargerbos  

 
 
Dankdag  
 
Zondag 8 november vieren wij in Gorssel dankdag. Zoals gebruikelijk 
gaan we producten inzamelen voor de voedselbank in Zutphen.   
 
De voedselbanken in Nederland hebben te maken met een teruglopend 
aanbod van producten, terwijl er juist meer mensen een beroep doen op 
de voedselbank. 
Het is daarom van belang dat we juist nu met elkaar in actie komen en 
zoveel mogelijk producten gaan inzamelen, zoals: appels, peren en ander 
fruit, noten, aardappelen, eieren, groenten (vers of blik), margarine, 
pannenkoekmeel, rijst, pasta, maar ook was- en schoonmaakmiddelen, 
tandpasta enz.  
 
De goederen kunnen worden ingeleverd op zaterdag 7 november 
tussen elf en twaalf uur in Epse bij de kerk en in Gorssel bij de Brink.  
Op zondagmorgen voor de dienst (van half tien tot tien uur) is daar in 
Gorssel ook nog gelegenheid voor. 
Namens de diaconie: Jan van Putten (490956, janvanputten@solcon.nl) 
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Hoor ‘s van de Pastores 
 

 Het is herfst – tijd van loslaten 
 
Na een mooie en soms zelfs erg warme nazomer 
heeft de herfst toch echt zijn intrede gedaan. Het 
is overdag korter licht en de blaadjes vallen van 
de bomen. Een tijd van loslaten. 
Loslaten, afscheid is ook in deze tijd binnen onze 
kerkgemeenschap een thema. Dominee Daan 
Bargerbos heeft na 19 jaar afscheid genomen van 
de Protestantse gemeente Gorssel/Epse. Twee 
dagen stonden in het teken van dit afscheid. De receptie op zaterdag en 
de afscheidsdienst op zondag. En dit alles binnen de mogelijkheden van 
de Corona maatregelen. Het waren twee mooie en bijzondere dagen. 
Loslaten hoort ook bij het leven. Geliefden, vrienden, kennissen die 
overlijden, moeten we noodgedwongen loslaten. Soms voor diegene een 
hele opluchting en vaak toch veel te vroeg. We hadden graag nog … Ook 
bij ziekte kom je soms voor de keuze dat je bepaalde dingen niet meer 
kan en sta je voor een proces van loslaten. Anderzijds is het fijn om 
vastgeroeste patronen en blokkerende gedachtes en gewoonten los te 
laten. Echter wel vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als het lukt 
des te fijner. 
Loslaten moeten we ook weer onze verworven vrijheden rondom de 
corona. Op de website van de PKN steekt de preses ds. Marco Batenburg 
ons een hart onder de riem: 
“ We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op 
aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan 
onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds 
opnieuw laat onze God van zich horen. 

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus 
tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in 
deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We 
blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online 
verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.” 

Het is voor ons een bemoediging dat God bij ons is én blijft, ook op 
moeilijke momenten. Hij laat ons niet los!  
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Steeds opnieuw vinden we in de Bijbel de belofte dat er toekomst is. Nu 
en na dit leven, de belofte van Gods Koninkrijk. “Hij zal alle tranen uit hun 
ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, 
geen pijn, want alles wat er eerst was, is voorbij” (Openbaring 21:4).  
Zo mogen we de komende tijd tegemoet: hoopvol in de wetenschap dat 
God ons niet los laat. 

Jenny Mooij 

Maandbrief oktober 2020 
 
‘Het enige wat constant is, is verandering’ 
Vaak wordt er naar de kerk gekeken als een 
eeuwenoud instituut, waar veranderingen maar 
moeizaam doorsijpelen. Maar voor wie beter kijkt, blijkt 
dat toch niet waar. 

Neem alleen al deze tijd, waarin de Corona maatregelen ons steeds 
dwingen onze activiteiten en onze manier van kerk-zijn aan te passen. 
Ook de samenwerking met Eefde levert andere gezichtspunten op en 
nieuwe mogelijkheden. 
En -last but not least- het vertrek van een predikant maakt ook de situatie 
weer geheel anders. 
Om met dat laatste te beginnen, ondanks de Corona beperkingen, kunnen 
we terugkijken op een mooi afscheid. De receptie op zaterdagmiddag was 
geslaagd. Velen hebben de moeite genomen om afscheid te nemen van 
Daan en Annie. Ook de dienst op zondag was bijzonder. 
Een betekenisvolle en warme afsluiting van een lange periode. 
Het ging snel de laatste paar maanden. Grote waardering dan ook voor de 
commissie, die dit afscheidsweekend in goede banen heeft geleid! Dank 
aan Gerda Ruiterkamp, Jannie Hietbrink, Henk Datema en Bernard van 
Dijk. 
 
Startweekend 
Ook het Startweekend had te maken met de beperkingen vanwege 
Corona. Toch had de werkgroep een mooi programma opgezet voor de 
zaterdag en ook de dienst op zondag in Eefde was een mooie startdienst, 
die aansloot bij hetgeen er op zaterdag gebeurd was. Het weekend was 
‘historisch’, omdat we voor het eerst met beide gemeenten ( goed 
gemengd ) samen het weekend hebben opgezet. Het proeft zeker naar 
meer ! Dank aan Tjerie, Gerda, Rie, Jenny, Grace en Jannie. 
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Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft de eerste vergadering van het nieuwe seizoen 
achter de rug, namelijk op 14 september. Uiteraard hebben we gesproken 
over de situatie die ontstaat na het vertrek van onze predikant. De 
preekbeurten zullen anders ingevuld moeten worden. Voor sommige 
taakgroepen heeft het ook consequenties. Zo neemt Gerben Algra tijdelijk 
het voorzitterschap van de taakgroep Pastoraat op zich. Voor de 
taakgroep Vieren doet Bert van Kooten dat ( Jannie Hietbrink blijft de 
vertegenwoordiger in de kleine kerkenraad ). De taakgroep Leren bestaat 
nu nog maar uit 1 persoon, namelijk Herbert Wevers. Omdat het 
programma vanwege Corona toch lastig uitvoerbaar is, levert dit niet 
meteen een knelpunt op. 
Verder houdt het vertrek van Daan uiteraard in dat onze gemeente nu 
‘vacant’ is.  
We gaan na denken hoe we daarmee verder willen. Uiteraard zijn de 
contouren van de gewenste toekomst voor onze gemeente al geschetst in 
het verkenningstraject. Ook bij de invulling van de beide vacatures in 
Eefde en Gorssel/Epse zal die toekomstvisie leidend zijn en de zoektocht 
zal in gezamenlijkheid worden afgelegd. Een andere consequentie is dat 
we op zoek zullen gaan naar een zogenaamde consulent. Dit is een 
predikant uit de regio die de kerkenraad adviseert in vacaturetijd. Er zijn al 
contacten, maar een naam kunnen we nog niet definitief doorgeven.  
 
Taakgroepen 
In de taakgroep Pastoraat is aandacht besteed aan het overdragen van 
een aantal zaken op het pastorale vlak, vanwege het vertrek van Daan. 
Zoals in de vorige maandbrief al vermeld, blijft Jenny Mooij nog een jaar in 
ons midden werken. 
De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft haar eerste overleg ook achter 
de rug. De jeugd zal aanwezig zijn bij de afscheidsdienst van Daan. 
Zoals al aangegeven staan de activiteiten van de taakgroep Leren 
momenteel op een laag pitje vanwege de Corona maatregelen. Wel is er 
overleg met Eefde geweest.  
De taakgroep Vieren had op 14 september nog niet vergaderd. 
In de taakgroep Diaconie zijn de 4 projecten afgerond, die dit jaar een 
extra éénmalige ondersteuning ontvingen. De voorbereidingen voor de 
Dankdienst op 8 november worden opgestart. 
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Ook is er al gesproken over de mogelijkheden voor de Kerstgroet. Omdat 
de Paasgroeten vanwege Corona ook al niet konden worden bezorgd, 
proberen we dit met Kerst via enkele maatregelen wel te laten doorgaan. 
De IKA vakanties voor volgend jaar zijn helaas -ook vanwege Corona- 
vervallen. 
Taakgroep Beheer werkt nog aan een meerjarig onderhoudsplanning. 
Zoals u misschien al hebt gemerkt is het orgel in Gorssel momenteel in 
onderhoud. Er is een tijdelijk kabinetorgel geplaatst. 
Omdat de pastorie binnen afzienbare tijd leeg komt, denkt men na over 
tijdelijke verhuur. 
Deze keer was ook de taakgroep Communicatie vertegenwoordigd. Men 
heeft een afstemmingsoverleg gehad met Eefde. De productie van de 
beide kerkbladen loopt langs nogal verschillende routes. Vooralsnog is dat 
geen probleem. Goed nieuws is dat met ingang van 2021 de 
verschijningsdata van de beide bladen gelijk getrokken worden. Ook denkt 
men aan het vaker uitwisselen van interessante kopij. 
 

Peter van der Steege   
 

Rubriek Meeleven 
 
De bloemenkaart uit de internetdienst is met een groet naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. Gerda Algra   Warande 8 
Dhr. en Mw. Heijink              Ronde Weie 12 
Mw. J van Velzen    Veldhofstraat 11    90 jaar 
Dhr. B. Postmus   Roskamweg 7 
Dhr. G. van Helvoort             Joppelaan 81 
Mw. A. Kempink   Joppelaan 7 
Dhr. en Mw. Luimes              Rietdekkerweg 1 50 jarig huwelijk 
Dhr. W. Wiltink   Olthoflaan 8  

(verhuisd naar Gudula, Lochem)  
Mw. H.J. Stegink    Dorrewold 23 
Dhr. R. Nikkels   Lochemseweg 25  

 
Jannie Hietbrink 
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Gezamenlijke start van het nieuwe seizoen van  
Eefde en Gorssel-Epse  Het was een mooi startweekend!  

 Thema van het startweekend was:  
de vreugde van God op onze levensweg!  

 
Dat thema is ontleend 
aan een kleurig 
hongerdoek uit Latijns 
Amerika.  
Je ziet rondom Jezus 
zeven afbeeldingen,  
elk horend bij een 
Bijbeltekst.  
Het hongerdoek wordt 
gebruikt in de 40-
dagentijd om de 
verhalen die erbij 
horen aan elkaar te 

vertellen. De afbeeldingen en de bijbehorende Bijbelteksten zijn het 
startweekend met ons meegegaan. 
Op zaterdag hebben zo’n 40 mensen een tocht gemaakt van 20 km langs 
7 bijzondere locaties in onze gemeenten. Plekken waaraan wij ons in de 
loop der jaren verbonden hebben en waar dus ook verhalen bij horen.  
Op iedere plek kon je ‘op verhaal komen’ en stonden mensen klaar om te 
vertellen. Je kreeg daar ook  één afbeelding  te zien uit het doek en je kon 
opschrijven of tekenen hoe je de vreugde van God ervaart in het verhaal 
van die plek of de afbeelding van het doek. 
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Op zondag hebben we “de Vreugde van God” gevierd in de 
Ontmoetingskerk.  
Ds. Daan Bargerbos ging voor en leidde ons langs het verzamelde werk 
van de zaterdag met de bijbehorende Bijbelteksten.   
Het werd afgewisseld met prachtige liederen, gezongen door 2 zangers 
(uit Gorssel-Epse)  en 2 zangeressen (uit Eefde), al even mooi begeleid 
door Nico Jansen op het orgel.  En de mannen  Van ’t Veld lieten de 
accordeons klinken! Knap hoe Jenny Mooij, de kerkelijk werker van 
Gorssel-Epse en één van de organisatoren alles bij elkaar had gebracht in 
een PowerPointpresentatie.  
Het was een feestelijk samenzijn in verbondenheid,  in de kerk én thuis.   
  
Aan het slot verwoordde Trix Drewes (namens de beide kerkenraden) de 
dank en de blijdschap van iedereen met dit mooie gebeuren. De 
kerkenraden waren er een paar maanden geleden al erg blij mee dat het 
organisatiecomité (Jannie Hietbrink, Tjerie Kale, Gerda Kamphuis, Grace 
Molegraaf, Jenny Mooij, en Rie Roebers) zo enthousiast het verzoek van 
de kerkenraden  oppakte om een gezamenlijk start-weekend te 
organiseren. ‘Deze start belooft vast meer in de samenwerking van de 
gemeenten.  En er is al een idee voor een vervolgactiviteit: een musical.   
 

Boudewijn Drewes, uit Kerkvenster Eefde 
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Afscheid van ds. Daan Bargerbos  
Op zondag 18 oktober 2020 doet ds. Daan Bargerbos intrede in de 
Hervormde gemeenten van Diever/Dwingeloo. Negentien jaar lang was 
Daan onze dominee, in lief en leed. 
Op zaterdag 3 oktober was voor iedereen gelegenheid om afscheid te 
nemen. Vanwege de coronaregels was er een waar doolhof aangelegd in 
de kerk, met als hoofdattractie Daan en Annie op het altaar. De Efteling 
was er niets bij!  
Het regende pijpenstelen maar in de tent naast de kerk was het warm en 
droog, er was muziek en de drankjes en hapjes stonden klaar.  
Voor alle gasten was er een afscheidstasje met een hapje (zoet en hartig), 
een drankje en een kaartje met de tekst:  
 

“Verloskundige of Verlosser? 
De doortocht door de Rode Zee was min of meer een keizersnee. 

Volgens een andere verklaring betreft het hier een openbaring. 
Daan Bargerbos”  
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Zondag 4 oktober, de afscheidsdienst van onze predikant. We zijn 
dankbaar voor al het werk wat hij heeft gedaan voor onze gemeente. 
 
Een feestelijke dienst met medewerking van Gerben Algra 
(ouderling/lector), Bernard van Dijk (koster/techniek), Bert van Kooten 
(organist), Cilianne van Kooten (solozang) en Theo-Hans van 
Kuyvenhoven (hobo).  
 

 
 
Helaas heeft Daan geen goocheltruc voor de kinderen 
maar gelukkig was het lieveheersbeestje er wel op deze 
dierendag! Het beestje was van mening: No way to go to 
Dwingeloo!  Maar met de belofte dat ze mee mag als 
Daan weer eens naar Gorssel gaat, verhuist het 
lieveheersbeestje toch mee met Daan en Annie. 
  
Daan voorspelde ons de toekomst en las deze niet in koffiedik maar in 
wijn. Het gaat om de ziel die niet jouw bezit is maar Gods eigendom. 
Geest van hierboven, leer ons geloven! 
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De cantorij zingt “Here, o my Lord”. 
 
Als slotlied klinkt Va-ya con Dios en à Dieu! 
 
Ds. Wilma Klein, afgevaardigde van de collega’s uit de buurt, verzorgt de 
wegzending en vertelt dat ze blij is dat ze aanwezig mocht zijn deze 
morgen.  
 
Peter van der Steege geeft aan dat dit de dag is waarvan je wist dat die 
zou komen...  
Al die jaren deed Daan zijn werk, deels zichtbaar maar ook heel veel 
onzichtbaar werk. 
Peter benoemt dat de kracht van Daan ligt in de liturgische kant van de 
zondagse viering, theologische verbanden zoeken, passende liederen en 
het spelen met woorden. Daan is creatief en muzikaal en kan zelf ook 
goed zingen zoals goed te horen was in de online kerkdiensten. 
Veel plezier ontleende Daan aan de samenwerking met anderen. Niet 
alleen binnen de protestantse gemeente was Daan actief, ook in het dorp 
Gorssel leerde men Daan kennen. Gezongen bij Swing Corporation, actief 
op school en bij de scouting, jurylid bij Gorssel Huilt en zelfs de Sint werd 
geholpen.  
En nu op naar Drenthe!  Daan, hartelijk dank voor al het werk dat je 
gedaan hebt voor onze gemeente. Wij wensen jou en je gezin alle goeds 
toe.  
Mag je werk gezegend zijn. Het ga jullie goed. 
 
We nemen niet alleen afscheid van Daan maar ook Annie gaat ons 
verlaten. 
Karin Sieders benoemt de liefde en positieve inbreng die 
Annie heeft gehad voor de kinderkerk, kick en 16+ 
groep. Nee, ook al komt er maar één schaapje… het 
liefst een rode natuurlijk.  
 
Ava van Baren biedt een cadeau aan voor als de 
heimwee in Drenthe ondraaglijk wordt: De EHBA doos, 
eerst hulp bij afscheid.  
En een vogelhuis om de tuin nog gezelliger te maken. 
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Daarna kan er heel veilig op afstand een hand worden gegeven aan de 
kinderen. 
  

 
 
 

Afscheid op 1,5 meter, helaas wordt het niet beter. 
Lieve Annie en Daan wat jammer dat jullie nu gaan 

Ho-ho-ho veel plezier in Dwingeloo! 
 
 
Er volgt een prachtige uitvoering van “Partir cést mourir un peu”, 
weggaan, dat is een beetje sterven. 
 
Henk Datema, voorzitter van de beheerraad, vertelt dat Ds. Daan 
Bargerbos bevestigd is op 9 november 2001. Op 11 september kreeg de 
wereld een dreun door de aanslagen in New York. En nu bij het afscheid 
is de wereld in de ban van het corona virus. 
Daan is 19 jaar lang onze predikant geweest. 
Je hebt een grote betekenis gehad in het leven van velen van ons.  
Hoe gaan we jou herinneren? 
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Henk benoemt een paar spontane reacties van gemeenteleden: “Zijn 
muzikaliteit, daar heb ik van genoten; het buikspreken van Daan, dat was 
prachtig; het voordragen van hele mooie gedichten; de diensten op 
kerstavond waarop hij zong waren indrukwekkend; heb hele fijne 
gesprekken met hem gehad toen het niet zo goed met me ging” 
 
Veel gemeenteleden hebben jou persoonlijk willen bedanken, dit is 
gedaan door het schrijven van een brief, mail of een kaart. Deze geven wij 
je niet gebonden in een boek, want dat kunnen wij niet, maar je krijgt ze 
een mooie, groene brievenbus. 
 
Gisteren kregen Daan en Annie de paaskaars uit de kerk van Epse en 
vandaag een tekening van de kerk in Gorssel. 

 
Er zijn veel giften binnen gekomen voor een afscheidscadeau.  
Als dank voor alles wat jullie voor ons hebben betekent krijgen jullie van 
alle gemeenteleden een reischeque van 1000 euro voor een verblijf 
tijdens de boekenmarkt te Bredevoort.  
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Op de wijs van lied 168 (When Israël was in Egypt’s land, Go Down, 
Moses) wordt gezamenlijk gezongen: 
 

Eens kwam de herder ver van hier, Langs de IJssel staan, 
Als schaap, dan kon hij met plezier 
Op vijf poten gaan. 
 
Refrein: Komaan, kom Daan, Laat de verhalen klinken. 
Zeg ze, zing ze, Jouw spreken spreekt ons aan! 
 
Die herder nam ook poppen mee, Sprekend met zijn buik. 
Zo spraken er niet één maar twee. 
Mensen, dit is puik! 
 
Nu viert de herder hier heel lang Met zijn kudde mee 
Als zangvogel met solozang, 
Iedereen tevree 
 
Geoefend als een luistervink, Vloog hij pastoraat 
En fietste fluitend naar De Brink, 
’s avonds laat op straat 
 
De herder was ook boekenworm Één die zoekt en vindt, 
Die ongeacht de kleur of vorm, 
Zelf zijn boeken bindt. 
 
Zo deelde hij hier lief en leed, Hé…, wie roept zijn naam? 
Een kudde elders, die ditd weet? 
Laten wij hem gaan? 
 
Komaan, ga Daan, Laat daar verhalen klinken. 
Zeg ze, zing ze, Dan laten wij jou gaan! 
 
 
Daan dankt iedereen, ook namens Annie, voor dit overweldigende, mooie 
afscheid. Daan zwaait iedereen uit, bedankt voor de 19 mooie jaren. 
 

Janny Wijnbergen (foto’s van Gorssel.nl en Henk Hietbrink) 
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Van de diaconie, Collectes en giften 3e kwartaal 2020 
 

Collectes      
5-jul Kerk in Actie Diaconaat zomer  
12-jul Kerk en vluchteling Zutphen   
19-jul Diaconale doeleinden      
26-jul St. Naaste Zutphen    

      
Per bank ontvangen voor collectes Juli   €      425,00  

      
2-aug Hart voor kinderen    
9-aug Hospice Zutphen    
16-aug UAF (studiefonds asielzoekers)   
23-aug Haveke dienst Lepra zending  
30-aug Diaconaal quotum    

      
Per bank ontvangen voor collectes in augustus   €      232,00  

      
6-sep Kerk in Actie   Ghana   
13-sep Startdag in Eefde Burundi gemeente 

20-sep Kerk in Actie versterk de kerken   
27-sep Mariette's kindzorg    

      
Per bank ontvangen voor collectes in  September  €      621,00  

      
Giften      

 Giften Verjaardagsfonds   €        20,00  

 Giften Bloemengroet    €        70,00  

      
 
Alle gevers heel hartelijk dank! 
   

Namens de Diaconie, Ap Ilbrink 
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Van de Diaconie, de eerste collecte 
 
Zondag 18 oktober: Kerk in Actie. Wereldvoedseldag-Rwanda 
Met zusters zorgen voor voldoende eten. 
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer 
veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. 
De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de 
dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een 
landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de 
voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. 
 
Zondag 25 oktober: Plaatselijke diaconie 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De 
taakgroepen diaconie 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. Door deze “corona-periode” zijn diverse 
activiteiten stil gelegd, koffiemorgen, inloopmiddagen, open tafel enz. Wij 
hopen op betere tijden! 
 
Zondag 1 november: Noaberhulp Zutphen e.o.  
Zorg in de laatste levensfase. Terminale zieken en hun mantelzorgers in 
Zutphen, Lochem, Vorden, Steenderen en Brummen kunnen 
ondersteuning krijgen van vrijwilligers, palliatieve terminale zorg. Dankzij 
die hulp kunnen deze zieken hun laatste levensfase thuis, in hun 
vertrouwde omgeving, doorbrengen. Noaberhulp zorgt hiervoor. 
 
Zondag 8 november: Voedselbank – 
Zutphen  
Onvoldoende basisvoorzieningen kunnen door 
bijvoorbeeld een echtscheiding, faillissement, 
een trage of niet afkomende uitkering 
plotseling voor de deur staan. De voedselbank 
is al meer dan tien jaar actief in Zutphen, de 
laatste tijd ook in Brummen, Eerbeek en 
Lochem. De coronacrisis maakt het nog 
moeilijker voor de huidige klanten van de 
voedselbanken die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. Ook zijn er nu meer mensen die extra hulp nodig hebben! 
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Uw steun is hard nodig, wilt U iets doneren op deze donatie-pagina 
(https://www.voedselbankzutphen.nl/doneer) 
Alle beetjes helpen! 
 
Zondag 15 november: Pax kinderhulp Borculo 
Meer dan 30 jaar werd een groep Poolse kinderen met diabetes type 1 
uitgenodigd voor een vakantie van drie weken in Borculo. Dit jaar zijn voor 
het eerst een groep van kansarme kinderen uitgenodigd. De kinderen 
verbleven in een groeps-accommodatie. Een grote groep vrijwilligers 
zorgde ervoor dat de kinderen en hun begeleiders de vakantie van hun 
leven hadden. 
 
Voor alle collectes geldt: U kunt een bedrag overmaken op: NL79 RABO 
03223 00 630 t.n.v. Protestante Gem. Eefde, NL37 RABO 03223 59 392 
t.n.v. Protestante Gem. Gorssel/Epse of Kerk in Actie, rek.nr.NL89 ABNA 
457 57 met vermelding van datum en doel. 
 
Namens de diaconie een groet voor allen,                                                                

                                                          Cobie v. d. Vloot van Vliet 

 
 
Door toenemen Corona geen wintermarkt 
 
In de vorige Kerkespraak spraken we nog de hoop uit dat een wintermarkt 
van een beperkte omvang misschien wel mogelijk was. Wij hadden toen 
het gevoel dat het met Corona de goede kant op ging.  
Maar nu weten we wel beter.  
Door de onzekerheid over hoe het zich zal ontwikkelen, de kwetsbaarheid 
van veel medewerkers en bezoekers en het gegeven dat er hooguit 30 
bezoekers mogen worden toegelaten, besloten we dit jaar geen 
wintermarkt te houden. We vinden dat heel jammer, maar we moeten 
verstandig zijn. We beraden ons op alternatieven.  
In de volgende Kerkespraak hoort U meer van ons.   
Nu de markt niet doorgaat wordt de voorraad ook niet minder.  
Mogen we U vragen, als het even kan, spullen voor de markt te bewaren 
tot de voorjaarsmarkt?  Alvast bedankt. 
       Fokke van der Ploeg 
 

https://www.voedselbankzutphen.nl/doneer
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Herstel- en restauratie van het Naber-orgel  
 
Op 21 september jl. gingen de herstel en restauratiewerkzaamheden van 
het Naber-orgel van start. Het werk wordt uitgevoerd door Van Rossum 
Orgelbouw uit Wijk en Aalburg. Na inschrijving door drie orgelbouwers viel 
op advies van onze orgeladviseur Jaap Jan Steensma de keus op dit 
bedrijf. 
 
Momenteel is het orgel vrijwel geheel gedemonteerd.  
De herstelwerkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met waterschade 
door het lekken van de bevochtigingsinstallatie in het orgel. Hierdoor 
ontstond onder andere schade aan de windvoorziening en de windlade. 
Onze verzekering dekt de schade.   
De nu in combinatie uit te voeren werkzaamheden vallen in vier delen te 
onderscheiden: de windvoorziening, het mechaniek, de windladen en het 
pijpwerk.  
 
Het plan grijpt voor een deel terug op het herstel van de situatie bij de 
bouw van het orgel in 1862, onder andere door het terugplaatsen van de 
windvoorziening buiten het orgel. Daarnaast wordt voortgebouwd op 
wijzigingen die begin jaren tachtig aan het orgel 
zijn aangebracht door het maken van een tweede 
pedaal koppeling. Het pijpwerk van een van de 
trompetregisters wordt hersteld en er wordt een 
nieuw Dulciaan register gemaakt. 
 
De stemming van het orgel wordt op  op verzoek 
van onze cantor-organist gewijzigd.  Uiteraard 
wordt het orgel zowel van binnen als van buiten 
schoongemaakt.   
 
Het duurt tot na de jaarwisseling voordat het orgel 
weer in volle glorie zal klinken. Tot dat moment 
wordt de zang begeleid op een door de firma Van 
Rossum gerestaureerd kabinetorgel van H.H. 
Hess dat bijna driekwart eeuw ouder is dan ons 
orgel.  
  

De projectleider, Nico Meerburg  
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Passie voor de Passiebloem 
 
Van Joke Lubberdink ontvingen we een artikel uit de Trouw, geschreven 
door Koos Dijksterhuis. Joke geeft aan dat ze het altijd al de de mooiste 
bloem in haar tuin vond en nu ook nog met het mooiste verhaal! 
 

 
 
Passiebloem zou kruisiging uitbeelden 
Als kind al vond ik ze schitterend: passiebloemen. Destijds werd 'passie' 
nog met hartstocht geassocieerd, met een enorme liefde en 
onbedwingbaar verlangen. Tegenwoordig is de betekenis afgezwakt tot 
zoiets als hobby. 
 
De passie van de passieflora verwijst naar ouderwetse hartstocht noch 
naar hedendaagse hobby's, maar naar de lijdensweg van Christus. 
Kennelijk wordt liefde ook met lijden geassocieerd, maar misschien geldt 
dat vooral voor onbeantwoorde liefde. De bloem zou de kruisiging 
uitbeelden. Dat werd ontdekt door de Spaanse veroveraars van Latijns-
Amerika, die de paar inheemse bewoners die ze niet vermoordden of met 
dodelijke ziekten besmetten, dwongen het christelijk geloof aan te nemen. 
Aan de hand van de passiebloem legden priesters uit dat Christus vijf 
wonden had (de gele meeldraden), maar aan slechts drie spijkers hing (de 
paarse stampers) en tien discipelen had (de bloemblaadjes), aangezien 
Judas en Petrus niet meer meetelden. Zijn doornenkroon bevatte zoals 
iedereen weet 72 doornen. Dat kwam overeen met de 72 paarse 
kroonblaadjes. 
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Zouden de conquistadores dat allemaal in steenkolen-Azteeks hebben 
verteld of kregen de inboorlingen er een cursus Spaans bij? Wonderlijk 
toch, dat uitgerekend in de nieuwe wereld waar niemand van de kruisiging 
kon weten, een plant zijn bloemen eraan dankte! 
 
De passiebloem bevat dus zowel vrouwelijke stampers als mannelijke 
meeldraden en die groeien uit een zogenoemde androgynofoor. 
Christenen staan niet bekend als wegbereiders van androgynie, dus de 
passiebloem is een voorbeeld van vooruitstrevende verdraagzaamheid! 
Als kind vond ik het fascinerend dat een passiebloem maar één dag bloeit, 
omdat Christus één dag leed. Wat een mazzel om net op die dag een 
bloem te betrappen! Gelukkig is de snelgroeiende klimplant bloemrijk. Na 
de bloei vormt-ie oranje vruchten: eetbaar, maar zuurder dan de paarse 
passievruchten uit de winkel. 
 

Houd  
moed 
 
heb 
lief 
 

De woorden uit het Bijbelboek 1 

Korinthe 13:7 liggen als basis 

onder deze slogan. 'Door de 

liefde verdraag je alles wat er met 

je gebeurt. Door de liefde blijf je 

geloven en vertrouwen. Door de 

liefde blijf je altijd volhouden.' 

(vertaling: Bijbel in Gewone Taal) 

Het is de liefde die ons moed 

geeft!  
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Versterking gezocht, wie doet er mee?  

 
In onze kerkelijke gemeente is er veel werk te doen. Het meeste daarvan 
is in handen van vrijwilligers.  
En uiteraard kunnen we onze plannen alleen maar realiseren wanneer 
voldoende mensen bereid zijn een steentje bij te dragen. 
 

In de verschillende Taakgroepen zijn er 
op diverse plaatsen nog open 
vacatures, voornamelijk voor 
ambtsdragers.  
Het zou mooi zijn, wanneer we in 
januari 2021 weer een aantal mensen 
welkom kunnen heten, zodat het werk 
in de gemeente door kan gaan. 
 
U kunt zichzelf aanmelden, maar u 
kunt ook namen doorgeven van 
mensen die u geschikt vindt.  
Denk niet te snel: dat is niets voor mij. 
U zult zien dat het werken binnen de 
kerk ook veel voldoening oplevert. 
 
 
 

Er zijn de volgende vacatures: 
Taakgroep pastoraat: 3 ouderlingen en enkele bezoekers 
Taakgroep beheer: 1 (ouderling-) kerkrentmeester 
Ook de taakgroepen Diaconie, Jeugd & Jongeren en Communicatie zijn  
blij met enige versterking.  
 
Voor informatie over deze vacatures: bel de voorzitter van de kerkenraad: 
Peter van der Steege (tel. 492878).  
Namen van kandidaten kunt u ook aan hem doorgeven 
(pvdsteege@gmail.com). 
 

De kerkenraad 
 

 

mailto:pvdsteege@gmail.com
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Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij 

 06-21384126  pastorgorsselepse@xs4all.nl 

Werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel 

 

Predikant: vacature 
 
 
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:pastorgorsselepse@xs4all.nl
mailto:gw.dik@kickmail.nl
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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 
 
Momenteel mogen er maar 30 mensen in de kerk.  
Wilt u de viering in de kerk in Gorssel bijwonen meldt u zich dan voor 
vrijdag 12.00 uur aan bij onze koster. 
 

Koster 

Gorssel: B. van Dijk  06-54290041  

 kostergorssel@gmail.com 

 

Epse: coördinatie mw. H. Preuter  0575-492983  
 Bolmansweg 1, 7214 DL  Epse 
 
 

Website:  www.pg-gorsselepse.nl 

 

Volgende Kerkespraak 

Kerkespraak nummer 11 verschijnt op donderdag 19 november 2020. 

U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 11 november 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 12  verschijnt op donderdag 17 december. 

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