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Kerkdiensten  
 

 

Zondag 22 november 2020 Voleinding 
Gorssel 10.00 uur - mevr. J. Mooij, Deventer 
De eerste collecte is bestemd voor de kledingactie te Wierik en de tweede 
collecte voor onderhoud gebouwen 
 

Zaterdag 28 november 2020  
De Borkel 16.00 uur  -  
 
 

Zondag 29 november 2020 Advent 1 
Gorssel 10.00 uur - mevr. ds. A.D. de Hoop, Warnsveld 
De eerste collecte is bestemd voor Project Columbia en de tweede 
collecte voor jeugdwerk Gorssel en Epse 
 

Zondag 6 december 2020 Advent 2 
Gorssel 10.00 uur - ds. M.J. Boersma, Wapenveld 
De eerste collecte is bestemd voor  Kinderen in de knel en de tweede 
collecte voor verwarming kerken 
 

Zondag 13 december 2020 Advent 3 
Gorssel 10.00 uur - ds. H. Marsman, Deventer 
De eerste collecte is bestemd voor Kinderen in de knel en de tweede 
collecte voor onderhoud gebouwen 
 
 
 
 
 
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 de heer B. van Dijk, 
telefoonnummer 06-54290041  
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Hoor ‘s van de Pastor 

 

In deze „corona‟-tijd kom ik veel minder op mijn 
werkkamer in de Brink.  
Of ik ben op pad of ik probeer 
zo veel mogelijk thuis te werken. 
Op mijn werkkamer heb ik een mooie tekst 
hangen, die ik heb gekregen bij het afscheid van 
mijn vorige baan bij Kadaster.  
Die wil ik ter bemoediging met jullie delen. 
 
               IK BEN 

je herder  
het zal je aan niets ontbreken  

kom, rust in mijn groene weiden 
ik breng je naar vredig water 
daar geef ik je nieuwe kracht 
ik leid je op een recht spoor 

voor de glorie van mijn naam 
WEES NIET BANG 

ik ben bij je, mijn stok en mijn staf 
geven je elke keer nieuwe moed 

voor de ogen van wie jou benauwen 
richt ik een feestmaal aan 
met olie zalf ik jouw hoofd 

je beker vloeit over van mijn liefde 
ja, mijn oneindige goedheid en liefde 
volgen jou alle dagen van jouw leven 

je mag wonen in mijn huis 
in mijn aanwezigheid mag je zijn 

alle dagen van jouw leven 
IK WAS, IK BEN, 
IK ZAL ER ZIJN 

alle dagen 
van jouw leven 

JIJ BENT MIJN GELIEFDE KIND 
naar Psalm 23 

 
Dat we ons, ook in deze donkere dagen, Gods geliefde kind mogen 
weten! 

Jenny Mooij 
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Oecomeninsch leesrooster 
22 november 2020 10e van de herfst Daniël 12,1-4  

Psalm 97 1  
Tessalonicenzen 5,1-11 

29 november 2020 1
e
 van de Advent Jesaja 63,19b-64,8 

Psalm 85 1  
Korintiërs 1,1-9  
Marcus 13,24-37 

6 december 2020 2e van de Advent Jesaja 40,1-11  
Psalm 80,1-8 2  
Petrus 3,8-18  
Johannes 1,19-28 

13 december 2020 3e van de Advent 1 Jesaja 65,17-25  
Psalm 126 1  
Johannes 3,22-30 

 
De Intentieverklaring is ondertekend ! 
 
Al begin dit jaar hebben de kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Eefde 
en Gorssel/Epse de intentieverklaring definitief vastgesteld.Dat is gebeurd na een 
gemeenteavond in beide gemeenten op 31 januari 2020. 
Het was de bedoeling deze intentieverklaring officieel te bekrachtigen en te 
ondertekenen in een feestelijke, gezamenlijke bijeenkomst van de beide 
kerkenraden op 25 maart jl. Helaas moest die bijeenkomst in verband met Corona 
destijds worden geannuleerd.Ook in de zomermaanden is er  geen gelegenheid 
geweest om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. 
Na een mooi, gezamenlijk Startweekend in september hebben beide kerkenraden 
besloten het samenwerkingstraject weer intensief te vervolgen, temeer omdat nu 
beide gemeenten vacant zijn. 
Wij hebben  ervoor  gekozen de eerder geplande bijeenkomst nu in een online 
setting te houden.En dus is er op 29 oktober jl. een „virtuele‟ bijeenkomst belegd 
voor de beide kerkenraden.  
In deze bijeenkomst is de intentieverklaring ondertekend en zijn een aantal lijnen 
gepresenteerd  voor het vervolg met de stappen die daarbij horen. 
Van de ondertekende intentieverklaring zijn drie exemplaren gemaakt, zodat er in 
iedere kerk (Eefde, Epse en Gorssel) een exemplaar kan worden opgehangen. 
Een mooie mijlpaal ! 

 
Trix Drewes 

Peter van der Steege 
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Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening van 2019 is later gereed dan u van ons gewent bent. Dit 
komt deels door de coronacrisis en deels omdat we vanuit PKN 
overgegaan zijn naar een ander verslaggevingsstelsel. Hierdoor ziet de 
onderstaande Staat van Baten en Lasten er anders uit dan u wellicht 
gewend bent. De ter vergelijking opgenomen cijfers van 2018 zijn volgens 
het nieuwe stelsel gepresenteerd. 
 

Staat van baten en lasten over 2019 

   

 
2019 

 

2018 

Opbrengsten en Baten 

   
Opbrengstenonroerendezaken 

          
57.712  

 

          
59.306  

Opbrengsten uit rente,  
dividenden en beleggingen 10.351  

 

          
11.253  

Opbrengsten uit stichtingen,  
kassen en fondsen 15.000  

 

          
20.000  
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Opbrengsten levend geld 
       
127.272  

 

       
139.772  

Door te zenden collecten en giften 280  
 

                
652  

Totaal Baten A 
       
210.615  

 

       
230.983  

    Uitgaven en Kosten 

   Kosten kerkelijke gebouwen excl. 
afschrijvingen  57.200  

 

          
49.001  

Kosten overige gebouwen 
            
9.996  

 

                   
-    

Pastoraat resp. diaconaalpastoraat 
       
122.000  

 

       
137.653  

Kosten kerkdiensten en kerkelijke 
activiteiten 5.816  

 

            
5.563  

Verplichtingen/bijdragen aan andere 
organen 8.992  

 

            
9.236  

Salarissen en vergoedingen 
          
39.838  

 

          
34.308  

Kosten beheer, administratie en archief 7.316  
 

          
13.818  

Rentelasten/bankkosten 
            
4.329  

 

            
4.326  

Afdrachten door te zenden collecten en 
giften 280  

 

                
652  

Totaallasten A 
       
255.767  

 

       
254.557  

    
Operationeel resultaat (A) 

        -
45.152  

 

        -
23.574  

    Incidentele baten en listen 

   
Subsidie voor renovatie orgel 

                   
-    

 

          
52.672  

Koersresultaateffecten 
          
94.099  

 

        -
42.175  

Incidentele baten en lasten (B) 
          
94.099  

 

          
10.497  
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Resultaat verslagjaar (A+B) 

          
48.947  

 

        -
13.077  

    Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 

   Toevoegingen bestemmingsreserve  
'Markten voor onderhoud' -9.307  

 

        -
14.085  

Toevoegingenbestemmingsfondsrestaurati
e Orgel 

            
5.375  

 

        -
34.776  

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-

fondsen (C) -3.932  
 

        -
48.861  

    

Resultaat naar Algemene reserve (D) 45.015  
 

        -
61.938  

    
Waarvan koersresultaat 

          
94.099  

 

        -
42.945  

 
 

Toelichting op de staat van Baten en Lasten: 
 
Het resultaat naar de algemene reserve is gestegen van negatief  
€ 62.000 naar positief € 45.000. Deze positieve ontwikkeling is volledig 
toe te schrijven aan het koersresultaat op beleggingen dat sinds dit jaar 
ook wordt opgenomen in de Staat van baten en lasten.  
 
Het negatieve operationeel resultaat (A) is het eigenlijke resultaat van ons 
kerkelijk werk. Dit is het resultaat zonder de incidentele baten en lasten 
waarop wij geen invloed hebben, zoals het koersresultaat op effecten. 
Dit resultaat is gedaald van negatief € 24.000 naar negatief € 45.000. 

 

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 
Lagere opbrengst Memento Mori ( - €5.000).  
Al jaren is een dalende trend te zien in het aantal door onze stichting 
uitgevoerde uitvaarten veroorzaakt door een grotere concurrentie en 
dalende leden. 
 
Lagere opbrengst Levend Geld (-€ 12.500) 
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Hieronder vallen de opbrengst markten en de kerkelijke bijdragen. De 
laatste daalt jaarlijks door afname leden. Daarnaast zijn er ook leden die 
minder bijdragen dan de afdracht die wij aan het landelijk bureau moeten 
doen van ongeveer €50.  
 
Stijging van kosten voor onderhoud van alle gebouwen (€ 8.000) 
De kosten van gepland en niet gepland onderhoud was hoger dan 
begroot.  
 
Daling kosten Pastoraat (-€ 15.000)  
Door het vertrek van Lieke Versluis in september zijn deze uitgaven lager 
uitgevallen. 
 
Stijging van de Salarissen en vergoedingen (€5.000) 
Deels door de algemene stijging van kosten , maar ook door een 
uitbreiding van de uren van de koster. Door vergrijzing van vrijwilligers en 
meer verhuur is meer inzet van de koster nodig 
 
Voor belangstellenden is de totale jaarrekening over het jaar 2019 ter 
inzage bij Cor Leijstra. Gaarne vooraf bellen voor een afspraak. 
 

Namens de Kerkenraad 
Cor Leijstra Penningmeester 
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Duo fiets  
0e Hassinkhof in Gorssel biedt op de bovenverdieping een woonplek voor 
vijf mannen met een beperking. 

Wens                                                                                                                                                                         
Al een tijdlang was er op de Hassinkhof de wens om een duofiets te 
hebben, zo‟n fiets waar je met 2 personen naast elkaar kunt fietsen en 
dan wel met elektrische ondersteuning. Maar de enorme aankoopprijs van 
zo‟n fiets vormde een belemmering. We kregen een extra financiële 
mogelijkheid via een donatie. Daarvoor kon geen nieuwe fiets gekocht 
worden, maar een zoektochtje leverde een geweldig gebruikt exemplaar 
op. Die kon met behulp van die donatie wel gekocht worden. Vreugde bij 
de bewoners en de begeleiding en ook bij de stichting Hassinkhof die 
extra mogelijkheden voor de bewoners probeer te realiseren. 

Te breed voor de 

schuurdeur.                                                                                                                                
Er ontstond wel een 
volgend probleem, want 
zo‟n fiets moet wel ergens 
binnenstaan, maar is te 
breed voor een normale 
deur. Tijdelijk kon dit bij 
een van de ouders van de 
bewoners. Dat is natuurlijk 
niet voor altijd en ook 
minder handig in gebruik. 
Daarom moet de 
schuurdeur van de 
Hassinkhof worden 
aangepast en ook dat kost 
een aanzienlijk bedrag. Wij 
zijn dan ook heel blij met 
de toezegging van 
woningstichting IJsseldal, 
dat zij zorgen voor de 
verbreding van de 
schuurdeur, in  letterlijk en 
financiëel opzicht. 

Vrijwilligers.                                                                                                                                                           
De fiets kan alleen worden gebruikt, als er 2 begeleiders zijn. 1 om te 
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fietsen en 1 om bij de andere bewoners te zijn. Dat is helaas niet altijd het 
geval. Daarom zoeken we mensen, die het leuk vinden af en toe met een 
bewoner een eindje te fietsen. Het is voor de bewoners belangrijk, dat die 
mensen hen redelijk kennen, zodat het wat langer kan duren om goed 
met elkaar kennis te maken. Lijkt u dit leuk, dan kunt u zich aanmelden bij 
Eline Broekhuis tel. 06 21887221, zij coördineert  de werkzaamheden van 
de vrijwilligers op de Hassinkhof. 

 
Carolien van Poecke                                                                                                                                      

contactpersoon Hassinkhof Zorg 
www.hassinkhof.nl 

 
 
 
 

 

 

 

Maandbrief ovember2020 

 

Een aangepast winterseizoen. 
Ook de komende tijd zullen we nog volop rekening moeten houden met 
de aanwezigheid van het Corona-risico. Ook al zijn er - op het moment 
van schrijven van deze maandbrief- voorzichtig optimistische berichten 
over een daling van het aantal besmettingen en goede testresultaten van 
vaccins in ontwikkeling. 
Als eerste zullen we dat merken op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. De kracht van de kerkdienst op deze zondag is o.a. dat je troost en 
steun ervaart door het samenzijn. 
We hopen dat dit ook dit jaar, ondanks de beperkingen, gevoeld mag 
worden. 
Ook de vaak drukbezochte diensten rond Kerst zullen met beperkingen te 
maken krijgen. We zullen tijdig berichten hoe de spelregels rond 
aanmelding e.d. eruit zien. 
Tegen kerst is er de traditionele Herdertjestocht, waarbij ook grote 
groepen mensen en kinderen op pad gaan langs de route. 
Gelukkig heeft de werkgroep een alternatieve vorm uitgedacht, waarbij de 
wandeling langs elementen uit het kerstverhaal toch een mooie beleving 
kan opleveren voor jong en oud. 
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Kerkenraad 
De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 12 oktober en 9 november. 
Deze zomer stond de samenwerking met Eefde vanwege de 
omstandigheden een beetje op een laag pitje. Maar na een geslaagd, 
gezamenlijk Startweekend is dit weer enthousiast opgepakt. 
De beide kerkenraden hebben de vervolgstappen besproken in een online 
bijeenkomst. 
Bij die gelegenheid is ook de Intentieverklaring ondertekend en deze 
hangt nu alle drie kerken. 
Zie ook het bericht elders. 
Wij zijn heel blij dat Ds. Jaap Jonk uit Laren onze consulent wil zijn in 
deze vacature periode. 
In de vergadering van 9 november hebben we met elkaar kennis 
gemaakt. En de voorgeschiedenis en de stand van zaken op dit moment 
toegelicht.  
Gerrit Nijkamp gaat stoppen als organist. Er wordt nagedacht over een 
passend afscheid en inmiddels is er ook een opvolger. 
In het HAGE overleg ( de gemeenten in de regio ) is gesproken over de 
dienst op Hemelvaart en ook over het belang en het karakter van dit 
HAGE overleg.  
Alle kerkenraden gaan zich hierover bezinnen. We hebben binnen onze 
kerkenraad de eerste gedachten gewisseld en komen er later nog eens 
op terug. 
We zijn gewend om twee keer per jaar een Gemeenteavond, of 
gemeenteberaad te houden. Gezien de situatie willen we dit najaar 
overslaan. Maar omdat het wel belangrijk is het contact tussen gemeente 
en kerkenraad goed te onderhouden, willen we begin 2021 toch enkele 
bijeenkomsten plannen, waarbij wij elkaar kunnen ontmoeten en van 
gedachten kunnen wisselen over de ontwikkelingen binnen onze 
gemeente. 
 

Taakgroepen 

In de taakgroep Pastoraat wordt momenteel iedere week 
geïnventariseerd welke gemeenteleden pastorale aandacht behoeven. 
Daarnaast zal de werkwijze via bezoekers en contactpersonen middels 
een enquête beter in kaart worden gebracht. Juist in deze Corona tijd 
streeft men er naar het kleinschalig pastoraat ( „omzien naar elkaar‟ ) 
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inhoud te geven. De voorbereidingen van de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar zijn vergevorderd.  

De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft ook last van de Corona 
beperkingen. Aanwezigheid (als groep) in een dienst is lastig. Voor 
zondag 29 november wordt geprobeerd de jeugd ook bij het thema van 
die zondag aan te laten haken. Vanuit de Diaconie wordt geattendeerd op 
materiaal rond „Kids in Actie‟. Misschien kunnen we daar in de Paastijd 
van 2021 gezamenlijk iets mee doen. 

Rond de taakgroep Lerenproberen we samen met Eefde toch de 
mogelijkheden voor de toekomst in kaartte brengen. Gespreksgroepen 
e.d. is momenteel uiteraard lastig. 

De taakgroep Vierenis de adventsperiode aan het voorbereiden. In de 
dienst van 29 nov. zal er aandacht zijn voor ons project in Colombia. Op 
basis van de ervaringen opgedaan tijdens deze Corona crisis, zullen we 
wellicht na moeten denken over het aanbod van kerkdiensten in de 
toekomst. Voor velen is een online viering een goed alternatief gebleken. 
Tegelijk wordt de onderlinge ontmoeting wel erg gemist. Ook over 
diensten in Epse zullen we tijdig nadenken, maar dan moet de situatie 
nog wel veranderen. De gezamenlijke vesper op Oudejaarsdag zal in 
Gorssel gehouden worden. 

Bij de taakgroep Diaconiewas iemand van Het Baken van de gemeente 
Lochem uitgenodigd in het kader van armoedebestrijding. Een fysiek 
gesprek was echter niet mogelijk onder de huidige omstandigheden. Er 
zijn een paar onderwerpen/vragen aangereikt, die de Diaconie verder zal 
onderzoeken. In de dienst op Dankdag is aandacht besteed aan de 4 
projecten in de buurt, waar de Diaconie een eenmalige donatie heeft 
kunnen bijdragen. De inzameling voor de Voedselbank in het kader van 
Dankdag heeft - mede dank zij de prima samenwerking met de Jumbo 
supermarkt- een hele mooie opbrengst opgeleverd. Alle gevers hartelijk 
dank ! De voorbereiding van de kerstgroeten is in volle gang. 

De taakgroep Beheer heeft een opvolger voor Gerrit Nijkamp gevonden 
in de persoon van dhr. Teus de Mik uit Deventer. Hij zal op afroep het 
orgel bespelen. 
De pastorie wordt voor de duur van een jaar verhuurd. Goed voor de 
woning en goed voor de exploitatie. De actie Kerkbalans is in 
voorbereiding. Ook hier zullen we rekening moet houden met Corona 
beperkingen. 

 
Peter van der Steege  
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Amnesty 
 
 
 
 
De Amnesty-werkgroep Gorssel heeft besloten, dat de schrijfactie  
zoals die in 2018 en 2019, rondom 10 december de dag van de Rechten 
van de Mens,  op de zondagochtend na de dienst, organiseerden, voor dit 
jaar annuleren. I.v.m. de corona maatregelen is dit niet verantwoord.  
 
Wat nog wèl mogelijk is: 
-Eenpersoons schrijfpakketten.  
Amnesty stelt pakketten ter beschikking,waarmee u op individuele basis 
met een setje brieven/ groetenkaarten aan de slag kunt. In elk pakket zit 
alles wat nodig is, om brieven en kaarten te schrijven  
Deze schrijfpakketten kunt u vanaf 26 november ‟s middags afhalen bij 
Gerrie Makkink, De Bongerd 2, Gorssel. Graag van te voren contact 
opnemen via telefoon of mail. Het pakket kan ook even gebracht worden.  
 
Hier kunnen de brieven en kaarten ook weer ingeleverd worden. Dit kan 
tot woensdag 16 december, wij zorgen dan voor verzending naar 
Amnesty Amsterdam. 
 
-Online schrijven.   
Van 20 november tot uiterlijk 31 december is het mogelijk om  
online te schrijven; zie www.writeforrights.nl/organiseren/tips-materialen  
Op deze site komen vanaf 20 november ook de brieven te staan ter 
ondertekening. 
 
Wij waarderen de support voor de schrijfactie vanuit Amnesty in hoge 
mate. Volgend jaar kunt u ons opnieuw verwachten met een initiatief zoals 
in 2018 en 2019. 

Met hartelijke groet, 
In afwachting van „betere tijden‟ 

Amnesty-werkgroep Gorssel, 
Gerrie Makkink g.makkink8@chello.nl  06 – 4054 5504 
Dirk van Schie dirk.vanschie@planet.nl 06 – 5351 1195 

 

mailto:g.makkink8@chello.nl
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Alternatieve Herdertjestocht 2020  
 

Engel, herder en wijze: vitale beroepen in een vreemde, verwarrende 
tijd. Een tijd waarin de mens makkelijk de weg zou kwijtraken. Maar 
gelukkig is daar de route van de Alternatieve Herdertjestocht! Al zeggen 
we, de Herdertjestochtcommissie, het zelf. 
 
Serieuze aanpassingen zorgen ervoor dat deze route geheel corona-
bestendig afgelegd kan worden. Zo zullen er dit jaar geen 
opstoppingsgevoelige startgroepen en tableaus vivants zijn en wordt het 
evenement over vijf dagen uitgesmeerd (van 20 t/m 24 december), 
eveneens met het oog op het voorkomen van mensenmassa‟s. Alleen een 
RIVM-keurmerk ontbreekt nog… 
 
Gezinnen en andere belangstellenden kunnen de route zelfstandig lopen 
op een moment dat het hun past met in achtneming van de RIVM 
richtlijnen. Op verschillende plekken langs de route (in tuinen of achter 
ramen bij particulieren) zijn personages uit het kerstverhaal te zien denk 
hierbij aan standbeelden, houten borden, schilderijen en dergelijke. 
Kinderen kunnen tijdens de tocht samen met hun ouders of grootouders 
op zoek naar deze personages die ‟s avonds verlicht zullen zijn en daarbij 
kunnen ze ook meedoen aan een prijsvraag. 
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Hulp gezocht 
Om deze alternatieve tocht mogelijk te maken, zijn wij nog op zoek naar 
mensen die ons kunnen helpen bij het volgende: 

- Os: uit hout gezaagd  
- Ezel: uit hout gezaagd  
- Een grote ster van een lichtslang  
- Poppen (á la Abraham & Sarah) 

Kunt u ons helpen? Of wilt u meer informatie? Laat het weten aan 
SandraGoulmy, mail:  s_goulmy@hotmail.com.  
  
In deze tijd waarin zoveel niet door kan gaan, hopen we met deze 
alternatieve tocht te zorgen voor een vrolijk lichtpuntje in de donkere 
dagen voor kerst. We hopen op uw komst. 
 

De werkgroep van de Herdertjestocht 2020 
Sandra, Ida, Gerda, Joke, Wilma en Karin 

 

 

 

Rubriek Meeleven 

 
De bloemenkaart uit de internetdienst is met een groet naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
Mw. P. Hardonk-Wichers  Ds. Schakelweg  51 
Mw. L. v.d. Steege   De Bosch 4 
Dhr F. van Heemstra    Elzerdijk  10 
Mw. G. Kroese   Dorrewold   5 
Dhr. G. Algra    Warande  8 
Familie Dijkerman   Huzarenlaan  14 
Mw. L Matthes   Manegelaan  11 
Mw. C. Kieftenbelt   Ruiterweg  19 
Dhr. H. Goorman   Molenweg  14   90 jaar 
Dhr. G. Koops    Het Bussink  7 
Mw. L. Koops    P.W. Jansen  Colmschate 
Dhr. B. v.d. Meij   Flierderweg  21a 
Dhr. Brinks    Hoofdstraat  65 
Mw. G. Benus-Dieters  Ravensweerdsweg  6 
Mw. A. Vegelin   Olthoflaan 3 
Mw. Kuiper-Sletterink              Pikeursbaan  17 
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Mw. van Huizen   Ds. Schakelweg  22 
Mw. Koopman-Wissels  Ruiterweg  29 
Dhr. A. Holmer   Oude Larenseweg  97 
 
 
Bericht van overlijden. 
Op 18 oktober is mw. Jo schrijver-Horstman overleden op de leeftijd van 
96 jaar. 
Zij woonde Voortseweg 2 in Epse. 
Op 29 oktober is mw. Geesje Kroese-Veurink overleden op de leeftijd van 
76 jaar. 
Zij woonde samen met Dick op Dorrewold 5. 
Op 2 november is op de leeftijd van 94 jaar dhr G. Steenbergen 
overleden.  
Hij heeft gewoond op de Ravensweerdsweg 4 en was net verhuisd naar 
de Borkel. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe en Gods nabijheid. 
 

Jannie Hietbrink 
 
Verschijningsdata Kerkespraak 
 
In een overleg, waarbij ook de makers van Kerkvenster uit Eefde 
vertegenwoordigd waren, hebben we besloten beide bladen, per 2021,  
gelijkertijd uit te brengen. Dat betekent, dat we niet de 3

e
 donderdag van 

de maand als vaste datum hebben, maar de 4
e
. Natuurlijk zijn er 

uitzonderingen i.v.m. vakanties en feestdagen. De vaste dag blijft de 
donderdag en de woensdag in de week ervoor de uiterste inlever datum 
 
Hier de lijst voor 2021: 
28 januari juli vakantiemaand 
25 februari 26 augustus 
25 maart 30 september 
22 april 28 oktober 
20 mei 25 november 
24 juni 16 december 
 

Vriendelijke groet 

Redactie Kerkespraak 
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Hartelijk dank 
 
Dit keer willen wij de heer Holmer heel hartelijk dank voor het jarenlang 
bezorgen van Kerkespraak 

Vriendelijke groet 
Lydeke Matthes 

 

,Beste mensen  

 
Nu Daan Bargerbos in zijn nieuwe gemeente Diever – Dwingeloo aan de 
slag is gegaan hebben we als Taakgroep Pastoraat overlegd, hoe we in 
deze nieuwe situatie het pastoraat vorm willen geven. Vanwege Corona  
moeten we al ruim 7 maanden leven met beperkende maatregelen. 
Hierdoor zien we elkaar niet, of in ieder geval veel minder dan we gewend 
waren. We missen bijv. het koffie drinken na de zondagse viering, de 
inloopmiddagen, de open tafel, maar ook de cantorij. Geloven doen we 
niet alleen ieder voor zich, maar ook als gemeenschap, waarin we elkaar 
mogen steunen en bemoedigen. Juist in deze onzekere en ook wel 
spannende tijd is het belangrijk, dat we naar elkaar blijven omzien, zodat 
iedereen ook het gevoel heeft dat ze gezien worden.  
De taakgroep Pastoraat is maar klein en kan dus niet alles zelf weten, wat 
er in de gemeente gebeurt en wie er aandacht nodig heeft. Gelukkig 
hebben we een grote groep bezoekmedewerkers en contactpersonen, die 
ook oren en ogen van onze gemeente zijn. We doen dan ook iedere week 
een beroep op deze groep vrijwilligers om aan te geven, wie in onze 
gemeente  behoefte heeft aan contact of bezoek. De aanleiding kan een 
heel heuglijke gebeurtenis zijn, een slecht bericht, ziekte, een operatie, of 
gewoon dat iemand even aandacht nodig heeft. Op dinsdagmorgen 
bespreken we als taakgroep alles wat ons ter ore is gekomen en maken 
we concrete afspraken wie met wie contact opneemt. Op deze manier 
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proberen we het gemeenschapsgevoel  toch overeind te houden. In dit 
kader hebben we ook een verzoek: mocht u iets van wel en/of wee van 
een van onze gemeenteleden ter ore komen, aarzelt u dan niet om 
contact met ons op te nemen, maar het mag natuurlijk ook via uw 
bezoekmedewerker of contact persoon. U bent natuurlijk ook van harte 
welkom als u de taakgroep met hand- en spandiensten zou willen 
ondersteunen. Alvast bedankt ! 

Namens de Taakgroep Pastoraat,  
Jenny Mooij 

Jannie Hietbrink 
Gerben Algra 

 

Kerstgroeten 
In de komende adventsperiode gaat de Taakgroep Diaconie met hulp van 
vele vrijwilligers weer kerstgroeten bezorgen. Dit jaar is opnieuw gekozen 
voor Bijbelse Dagkalenders. 
Helaas is het dit jaar onmogelijk om iedereen een bezoekje te brengen 
vanwege de corona regels. Daarom zullen de boekjes met een 
begeleidend schrijven in een enveloppe bij iedereen in de bus  
worden gedaan. De groeten worden gebracht  bij heel veel ouderen maar 
ook bij andere gemeenteleden die om uiteenlopende redenen wat extra 
aandacht verdienen.  
Bent u op de hoogte van recent veranderde omstandigheden, houdt u ons 
dan alstublieft op de hoogte. 
Graag doen wij weer een beroep op alle vrijwilligers om ons te helpen bij 
de bezorging. 
Hebt u ook de mogelijkheid om ons te helpen bij de bezorging neemt u 
dan gerust contact op. 
Voor de liefhebbers zijn de Bijbelse Dagkalenders ook te koop. U kunt 

een kalender bestellen voor 4,20 euro. 
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact 
opnemen met: 
 

Gerda Ruiterkamp, tel. 494189, e-mail,   
teunruiterkamp@hetnet.nl  

of 
Hennie Hekkert, tel. 493545, e-mail,   

J.Hekkert4@kpnplanet.nl  
. 
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Bloemstukken en kransen met Kerst’ 
 
De wintermarkt zit er vanwege Corona dit jaar niet in. Dat is jammer maar 
het is niet anders. Maar dit betekent niet, dat U het zonder een fraai 
bloemstuk, ster, krans of graftak moet doen.  
 
De bloemengroep is gelukkig bereid zich als vanouds  in te zetten, zodat 
U met kerst niet zonder zit. Wij vragen U wel het voor 12 december te 
bestellen en het op 19 december zelf op te halen. 
 
De bloemengroep biedt het volgende aan:   

Sterren  en kransen  15 euro     
 graftakken                  15 euro    
 bloemstukken  7,50 tot 10 euro 

Bestellen vòòr 12 dec. bij Hermien ten Have (tel. 491647) of Wijntje 
Willems (tel. 492006).  
Afhalen op 19 december van 10.00 tot 13.00 uur bij de fam. Ten Have,  
Keihave, Kozakkenweg 2 , Gorssel  (dus niet bij de kerk).  
 
Voor het maken van kerststukken vraagt de bloemengroep materiaal 
zoals kerstgroen, besjes, appeltjes, klimop, hulst etc te bezorgen bij de 
Keihave aan de Kozakkenweg op dinsdag 15 en woensdag 16 december. 

 
 

                                                                                       F van der Ploeg  
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ACTIE KERKBALANS 2021          

16 januari 2021 – 30 januari 2021 
De werkgroep Actie Kerkbalans 2021 is alweer aan de slag gegaan met 
de voorbereiding van de actievoor 2021. Als het Coronavirus nog steeds 
door de wereld raast, kan dat waarschijnlijk niet op de manier waarop we 
dit altijd doen. Dus maken wij ook plannen voor een Coronaproof actie! 
Dit betekent dat we geen startbijeenkomst kunnen organiseren en ook het 
inleveren van de enveloppen moet anders. Hoe de lopers de enveloppen 
bij u afleveren en ook weer ophalen is nog onderwerp van gesprek. 
In de komende weken worden de lopers gebeld door Alex Goossen met 
de vraag of ze mee willen doen. We kunnen altijd nieuwe lopers 
gebruiken, want door verhuizing of overlijden zijn er altijd nieuwe mensen 
nodig! 
Ook willen we zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen, want de folder 
en het toezeggingsformulier zouden we ook per e-mail kunnen versturen. 
Veel protestantse gemeenten doen dit al. Wij geven voorlopig de voorkeur 
aan een persoonlijk contact. 
Als wij u per e-mail mogen benaderen, wilt u dan uw e-mailadres 
doorgeven aan: 

kerkbalans@pg-gorsselepse.nl 
Natuurlijk hopen wij dat we de Actie Kerkbalans 2021 op de gebruikelijke 
manier kunnen uitvoeren, maar we willen goed voorbereid zijn, voor als 
het anders moet! 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Namens de werkgroep, 
Alize Meerburg – van Engelen 

Tel:0575-493965 
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Van de Diaconie. 

De eerste collecte. 

 

Zondag 22 november: Kledingactie voor Oost-Europa in  
samenwerking met Ineke te Wierik die wordt bijgestaan door  
Sandra Meijer. 
 
 Deze inzamelactie bestaat al sinds eind jaren tachtig. De  
goederen worden verdeeld in Polen, Rusland Oekraïne en  
Moldavië. De goederen zijn bestemd voor ouderen,  
alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen. De  
dames werken samen met de St. „Zending over grenzen‟ te  
Almere. Deze stichting geeft ook humanitaire en sociale hulp  
in bovengenoemde landen. 

 

Zondag 29 november: Scholings -Project -Kerk in Actie,  
“Kleine Arbeider” in Bogotá en Colombia. 
 Dit project wordt voor drie jaar ondersteund door de  
taakgroep – diaconie van Eefde en Gorssel/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 anderhalf 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. 

 

Zondag 6 december:  
Kerk in Actie – Kinderen in de knel.  
Oekraïne – School van onze dromen biedt kinderen veiligheid. 
 
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: 
gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De 
directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte 
de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs 
in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze 
een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun 
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ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden 
die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. 
Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte! 

 
 
Zondag 13 december: Kerk in Actie – Kinderen in de knel. 
Kinderopvang en gezond koken – Zuid-Afrika. 
 
In Mamelodi, een wijk ten oosten van de stad Pretoria is de organisatie 
NOVA, een kinderopvang gestart. Coördinator Catherine Senyolo vertelt: 
“Kinderen kunnen iedere week naar deze opvang komen, zodat ze 
belangrijke waarden leren om een goed leven op te bouwen.” Dat gebeurt 
op een vrolijke speelse manier via muziek en theater Ook worden de 
ouders ondersteund. In Zuid-Afrika woont slechts een derde van de 
kinderen bij beide ouders. Tweederde van de kinderen leeft in armoede 
en ongezonde omstandigheden. 
Naast het kinderprogramma heeft de organisatie ook energiezuinige 
kookovens ontwikkeld (de BasaMagogo), die veertig procent minder hout 
kosten en minder rook en fijnstof geven in huis. 
Kinderen een goede start geven met steun van kerken! 
 
Voor alle collectes geld: U kunt een bedrag overmaken op:  
NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Protestantse Gem. Eefde,  
NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v.  Protestantse 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. 
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Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij 
 06-21384126 telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 
09.00 tot 09.30 uur  pastorgorsselepse@xs4all.nl 
Werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel 
 
 
Predikant: vacature 
 
 
Contactpersonen taakgroepen 
Diaconie: mw. C. van der Vloot van Vliet 0575-495250  
 diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: de heer C. Leijstra  0575-495101  
 beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: mw. I. Stegink  06-20666466  
 predikant@pg-gorsselepse.nl   
Vieren: de heer H. Wevers   
 predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren:  
 predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: mw. K. Sieders  06-41869051   
 jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: mw. J. Wijnbergen  06-23586305    
 webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
 
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@outlook.com 
 

Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 
Website:  www.pg-gorsselepse.nl 
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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  
 

Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Henny Leemkuil en Rob Oostenrijk  
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel  
 info@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  
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 12 verschijnt op donderdag 17 december 2020. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag  9 december        
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 of 06-53766451). 
Kerkespraak nummer  1   verschijnt op donderdag 28 januari 2021 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 
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