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Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling, 

en toch blijven zingen 
in het duister. 

 

Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in het morgen, 
is in slaap vallen 

en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 

 
Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 
 

Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook bidden, 

en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 
 
 
 

Henri Nouwen, uit: Woorden van geloof, hoop en liefde 
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Kerkdiensten en Leesrooster 
U kunt de vieringen volgen en terugkijken via internet op 
www.kerkdienstgemist.nl. 
 
Zondag 31 januari 2021  
Gorssel 10.00 uur - Ds. W. Blanken, Zutphen  
De eerste collecte is bestemd voor de Pasmanmanege en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
Deuteronomium 18,15-20  
Psalm 111 (1 Korintiërs 8,1b-13)  
Marcus 1,21-28 
 
Zondag 7 februari 2021  
Gorssel 10.00 uur - mevr. Ds. H.E. van Boggelen, Deventer  
De eerste collecte is bestemd voor KIA Bangladesh en de tweede collecte 
voor catechese en educatie.  
 
2 Koningen 4,18-21 (22-31)32-37  
Psalm 142 (1 Korintiërs 9,16-23) Marcus 1,29-39 
 
Zondag 14 februari 2021  
Gorssel  10.00 uur - Dr. E. van 't Slot, Zwolle 
De eerste collecte is bestemd voor St. Leergeld Lochem en de tweede 
collecte voor de verwarming van de kerken. 
 
2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b  
Psalm 32 (1 Korintiërs 9,24-27)  
Marcus 1,40-45 
 
Zondag 21 februari 2021  
Gorssel 10.00 uur -  Mw. J. Ruiterkamp, Vorden  
De eerste collecte is bestemd voor KIA Moldavie en de tweede collecte 
voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
Genesis 9,8-17  
Psalm 25,1-10  
1 Petrus 3,18-22  
Marcus 1,12-15 
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Hoor ‘s van de Pastor   
 

Wanneer ik dit schrijf is het de week van gebed 
voor eenheid.  
De Week van gebed voor eenheid van christenen 
is een jaarlijks terugkerende week waarin 
christenen samen bidden.  
De gebedsweek wordt georganiseerd door de 
Raad van Kerken en MissieNederland. 
MissieNederland en de Raad van Kerken kennen een lange 
gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. 
Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden 
ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen 
door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te 
geven. 
Bidden neemt in mijn dagelijks leven een belangrijke plek in. Een vast 
moment voor gebed is voor het slapen gaan. Dan overdenk ik de dag en 
bedenk ik waar ik God voor wil danken en welke vragen ik heb. De vragen 
kunnen zowel voor mijzelf als de ander zijn. Het mooie vind ik dat ik dit 
alles mag voorleggen aan de Ander, aan God.  
Ik ben gewend om vooral voor de ander en de wereld te bidden. Maar in 
het gebed neem je ook jezelf mee en mag je ook voor jezelf bidden.  
Je kent immers jezelf het beste en weet wat je nodig hebt. We mogen 
voor onszelf én voor elkaar bidden in het licht van God. Soms weet ik 
even niet wat te bidden. Dan vind ik het fijn om een bekend gebed te 
gebruiken, zoals het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: het Onze Vader. 
Ook heb ik diverse gebedenboeken om in te lezen. 
Naast vaste momenten om te bidden, zijn er door de dag ook diverse 
‘schietgebedjes’: een heel kort moment waar ik God dank voor een 
gebeurtenis of een mooi moment, of waarin ik een vraag tot God richt. 
Wat ik een mooie gedachte vind, is dat ik niet de enige ben die bid.  
Door de eeuwen, door de generaties heen, wordt er gebeden. En ook nu 
vindt gebed plaats bij mensen thuis, in de plaatselijke gemeente en 
wereldwijd. En zeker in de kerkdiensten neemt het gebed een belangrijke 
plaats in. 
Hieronder geef ik een gebed mee van Guus Fröberg, welke staat in een 
gebedenboek dat is samengesteld in maart 2020 naar aanleiding van de 
eerste lockdown. 
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Goede God,  
U hebt ons aan elkaar gegeven  

om elkaar te troosten en te bemoedigen,  

om te steunen en te dragen,  

om met elkaar te delen van onze rijkdom.  
Geef dat wij dit 

in deze onzekere tijden  

niet vergeten.  

Dat wij ontdekken mogen  
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.  

 

Tegelijkertijd bidden wij:  

help ons om elkaar vast te houden  
om elkaar te helpen  

en er te zijn voor elkaar.  

Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen,  

dat we niet ons eigenbelang,  
de hebzucht de boventoon gaat voeren.  

 

Dat wij niet vergeten  

dat we alleen met elkaar  
deze wereldwijde crisis aankunnen.  

 

Dat wij weten,  

dat U bij ons bent,  
ons draagt,  

in goede tijden en in tijden van tegenspoed.  

Amen.  

 
 

 
Ik wens ons allen de kracht en bemoediging van gebed toe. 

Jenny Mooij 
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In memoriam Jo Schrijver-Horstman 
 
Op 18 oktober is op 96-jarige leeftijd Jo Schrijver-Horstman overleden.  
Op 23 oktober is er in besloten kring afscheid van haar genomen.  
Dat gebeurde in de Aula te Gorssel, waarna zij op de algemene 
begraafplaats Gorssel is begraven. 
 
In de rouwkaart stond:  

‘Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt zij nog zo oud. 

Je bidt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. 
Maar als de dagen knellen gaan, zij ziek wordt, moe en benauwd. 

Bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt.’ 
 
Deze woorden passen bij Jo Schrijver-Horstman. Ze had zelf een keer 
aangegeven dat ze dit een mooie tekst vond. Ze was zich bewust van 
haar gezegende leeftijd, ook al was ze nog vol levenslust. Ze was een 
prachtig mens, zoals ik hoorde uit de verhalen en herinneringen over haar. 
Ze was tevreden met de kleine dingen in het leven. Ze reed zolang ze kon 
nog zelf overal naar toe. Ging naar de kerk in Epse, waar ze genoot van 
het samenzijn en het zingen. In het Steunpunt kwam ze elke maand bij 
‘Prik een vorkje mee’ om samen met anderen te genieten van een 
maaltijd. Het was voor haar een avondje uit. Ze leefde met de dag. Ze was 
altijd belangstellend en zeer betrokken. Dat vond ze belangrijk, want je 
krijgt wat je geeft. 
 
De dank is groot voor wie Jo was voor haar kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen en andere familie en vrienden. 
Dat de gedachtenis aan de naam van Jo Schrijver-Horstman ons allen tot 
een zegen mag zijn. Moge zij rusten in vrede. 

 
Jenny Mooij, pastoraal medewerker 

 
 
Naschrift van de redactie: per ongeluk is het in 
memoriam van mevrouw Schrijver niet in het 
novembernummer van Kerkespraak geplaatst. 
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Rubriek Meeleven 
 
De bloemenkaarten uit de diensten zijn met groeten naar de volgende  
gemeenteleden gebracht. 
Dhr. D. Kroese, Dorrewold 5 
Mw. D. Menkveld, Amelterweg 11 
Dhr. H. Boerboom, Ravensweerdsweg 11 
Mw. J. Overbosch-Wijn, van der Feltzweg 5 
Dhr. en Mw. Ladiges-Stam, Pothoofd 369  Deventer 
Mw. J. Steenbergen, De Borkel 
Mw. H. Stegeman-Broer, Beukenlaan 12 
Mw. R. Gronouwe, Poststraat 6 
Dhr. en Mw. Koops, Het Bussink en P.W. Jansen    65 jarig Huwelijk 
Mw. G. Mennes-Heinneman, Markeweg 25 
Mw. A. Kempink-v. Velden, Joppelaan 7 
Mw. D. Kamperman-Willemsen, Olthoflaan27 
Mw. G. Brinks-Vijge, Elfuursweg 33 
Dhr. en Mw. Dik, Lochemseweg 5d 
Dhr. A. Brinks, Hoofdstraat 65 
Mw. J.G. Sleijster-v.d. Vosse, Smeenkskamp 5 
Fam. B. van Dijk, Gaanderij 8 
Mw. H. ten Have-Dijkerman,  Kozakkenweg 2 
Mw. I. Jager, Hoefslag 1 
Mw. R. Koenen, Het Wilgert 32 
Mw. A. Rolden-Wind, Dortherweg 21 
 
Van familie van Dik-Denekamp een bedankkaartje gekregen met de 
volgende tekst: 
“Geacht Bestuur en leden Protestantse Gemeente Gorssel. 
Wij zijn u erkentelijk voor de steun en hulp die vanuit de gemeente is 
gegeven aan onze oom Dik (Denekamp). Ook na zijn hersenbloeding 
begin 2020 heeft hij van jullie de nodige interesse en meeleven 
ondervonden. Wij danken u daarvoor hartelijk! Oom Dik zat nog vol 
plannen, ook voor de filmclub waarvan hij genoot. Helaas is een corona 
besmetting hem nu fataal geworden ondanks dat hij zeer voorzichtig was. 
Wij wensen u alle goeds voor 2021. 
Hartelijke groet van Gerrie Lensen-Denekamp en Alfred Lensen”. 

 
Groeten Jannie Hietbrink  
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Maandbrief januari 2021 
Volhouden 
We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Rond de feestdagen en na de 
jaarwisseling was er misschien sprake van enig optimisme. 
Voor 2021 waren er hoopvolle ontwikkelingen en velen zagen ‘licht aan 
het eind van de tunnel’. Maar het jaar was nog amper begonnen en er is 
sprake van een serieuze terugslag. 
Alle zeilen moeten worden bijgezet om de gevolgen van de nieuwe golf 
binnen de pandemie in ons land nog enigszins beheersbaar te houden. 
Van iedereen - jong en oud -  worden offers gevraagd en van een 
‘normaal leven’ is nog lang geen sprake. 
Laten we hopen dat deze maatregelen en de vaccinatie inspanningen het 
aantal slachtoffers beperken en dat normale leven wel dichterbij brengen. 
Ook binnen onze gemeente zijn de gevolgen van de maatregelen heel 
concreet. 
Konden we de vorige keer nog schrijven dat de vieringen met Kerst via 
extra spelregels met bezoekers gehouden zouden worden, de inkt was 
nog niet opgedroogd of dit moest helaas herroepen worden. En inmiddels 
zijn we helemaal terug bij online vieringen. 
Ook de bevestigingsdienst op 24 januari is vooruit geschoven. 
We zullen nog wel enkele maanden moeten volhouden. 
 
Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft dit jaar voor het eerst vergaderd op 11 januari. 
We zijn daarbij weer teruggevallen op telefonisch overleg. Minder 
plezierig, maar de zaken die geregeld moeten worden kunnen dan in ieder 
geval wel doorgaan en besproken worden. 
Onze consulent ds. Jaap Jonk was ook weer aanwezig met het oog op het 
beroepingswerk. 
We zijn concreet gestart met een 3-tal zaken die in dat verband nodig zijn. 
Een kleine werkgroep gaat een concept opstellen voor het 
gemeenteprofiel van onze gemeente. Daarnaast gaat de TG Beheer een 
meerjaren perspectief uitwerken voor wat betreft de omvang en 
leeftijdsopbouw van ons ledenbestand en ook voor de financiën. Dit zijn 
gegevens die de classis ook vraagt wanneer zij onze 
beroepingsprocedure beoordeelt. 
Daarnaast wordt de samenwerking met Eefde weer actief voortgezet.  
Beide kerkenraden hebben een kaderbrief opgesteld voor de taken van 
het coördinatieteam wat de volgende fase gaat begeleiden. 
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Vanuit onze gemeente nemen de volgende personen in dit 
coördinatieteam plaats: Gerben Algra, Ava van Baaren en Gerrit 
Boschloo. Vanuit Eefde zijn er ook drie personen gevonden die in het 
coördinatieteam actief worden. 
Wanneer de eerste documenten en analyses in concept klaar zijn, dan 
hopen wij dat we die ook aan de gemeente kunnen voorleggen en met 
elkaar bespreken. 
Recent heeft een voortgangsgesprek met Jenny Mooij plaatsgevonden. 
Nu we vacant zijn komt er heel wat op haar af. Wederzijds hebben we de 
indruk dat Jenny haar draai aardig heeft gevonden, ondanks de 
beperkingen door Corona. 
 
Hemelvaart en HAGE-overleg 
Vanuit het HAGE overleg hebben we de vraag meegekregen hoe wij de 
dienst op Hemelvaart en ook het HAGE overleg in de toekomst zien. De 
kerkenraad heeft een mening over beide thema’s geformuleerd en 
gedeeld en we wachten nu eerst de reacties van de andere gemeenten af. 
 
Taakgroepen 
Vanuit de taakgroep Pastoraat zijn de resultaten van een enquête onder 
de bezoekers en pastorale contactpersonen gedeeld. Er zijn nog wel 
aandachtspunten, maar de manier van werken begint steeds beter te 
lopen. De ervaringen rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden 
gebruikt om volgend jaar bij de voorbereiding van pas te kunnen komen. 
Vanwege zijn gezondheid is Gerben Algra helaas een tijdje uit de running. 
De taakgroep Jeugd en Jongeren ervaart ook de beperkingen in Corona 
tijd. Het is lastig met en voor de jeugd aansprekende activiteiten te 
plannen. Gelukkig is de Herdertjestocht wel op een alternatieve manier 
doorgegaan. Verderop leest u een terugblik. 
Ook de taakgroep Leren kan in deze tijd niet goed uit de voeten. Kringen 
en bijeenkomsten kunnen niet georganiseerd worden.   
De taakgroep Vieren heeft in de tussentijd niet vergaderd. De 
voorgangers voor februari zijn weer rond. In april willen we de Paascyclus 
weer samen met Eefde invullen.  
In de taakgroep Diaconie is men tevreden over de kerstgroeten.  
De reacties zijn positief. Er komt wat extra aandacht voor het werk van 
Oikocredit. De diakenen gaan nadenken wat de volgende onderwerpen 
kunnen zijn die we samen met Eefde kunnen oppakken.  
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Bij de taakgroep Beheer staat de actie Kerkbalans op dit moment 
centraal. Een gezamenlijke aftrap met de bezorgers vanuit De Brink is dit 
jaar uiteraard niet mogelijk. 
Ook de restauratie van het orgel en het omgevingsklimaat rond het orgel 
vraagt nog de nodige aandacht. Hennie Leemkuil stopt met haar werk bij 
Memento Mori. Vanuit de taakgroep is er een attentie gegaan naar Gerrit 
en Willy Heijink om onze dank te ondersteunen voor de vele jaren inzet 
als koster-vrijwilligers. 
De taakgroep Communicatie was niet aanwezig.  

Peter van der Steege   
 

Kerkbalans 
Op 16 januari 2021 is de Actie Kerkbalans 
weer van start gegaan. Het thema van dit 
jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’. Voor deze Actie hebben alle 
leden een folder en een brief met het 
verzoek voor een jaarlijkse bijdrage 
gekregen. We hopen ook in 2021 dat we 
weer op u mogen rekenen. Voor de 
toekomst van de kerk. 
 
Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf 
en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van 
verbinding, ook via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om 
gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van onze kerk niet over te 
slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra 
uitgaven worden gedaan om contact te houden met gemeenteleden. 
 
Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in. De Actie Kerkbalans loopt van 16 januari 2021 tot 30 januari 
2021. De vrijwilliger heeft de envelop bij u afgegeven of in de brievenbus 
gedaan. Hij/zij heeft ook met u afgesproken hoe en wanneer de envelop 
weer opgehaald wordt.  
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Henk Datema, Voorzitter Taakgroep Beheer 
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De restauratie van het orgel 
Sinds het begin van de herfst wordt ons monumentale Naber-orgel uit 
1862 onderhanden genomen door orgelbouwer Van Rossum uit Wijk en 
Aalburg. Het werk omvat naast de noodzakelijke restauratie een kleine 
uitbreiding van het orgel met daarnaast het herstel van de waterschade 
die ontstond in de zomer van 2018. 
Door deze werkzaamheden te combineren wordt het mogelijk de 
windvoorziening in oorspronkelijke staat terug te brengen. De balgen, de 
longen van het orgel, worden aan de rechterzijde van het orgel geplaatst 
op de verlaagde galerij vloer. 
 
Zoals meestal bij restauratieprojekten blijkt dat er enkele aanpassingen op 
het oorspronkelijke plan gewenst zijn. 
Zo wordt het Dulciaanregister uit 1862 nu gerestaureerd in plaats van 

vervangen. 
Door de financiële 
ruimte die hierdoor 
ontstaat wordt het 
Trompet register 
gerestaureerd en 
de windtoevoer 
naar de frontpijpen 
verbeterd.  
Extra is dat een 
bestaand 
Prestantregister 

vervangen wordt door een Viola di Gamba.  
Dit register, dat zorgt voor een betere begeleiding van de vieringen en de 
cantorij, was oorspronkelijk in 1862 al aanwezig maar is later verwijderd. 
Orgelbouw is aan mode onderhevig. De financiën laten de kosten van 
deze extra werkzaamheden ruimschoots toe. 
Inmiddels is de orgelmaker gestart met het terugplaatsen van de in zijn 
werkplaats gerestaureerde en vervaardigde onderdelen. 
De werkzaamheden liggen op schema en zullen voor het eind van de 
winter worden afgerond. 
Op zondag 25 januari zal het orgel weer in gebruik zijn. 
Een feestelijke ingebruikname volgt later. 
 

Namens de Taakgroep Beheer, Nico Meerburg 
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Rommelmarktactiviteiten 2020; opbrengst 4600 euro        
Door Corona hebben we in het afgelopen jaar 2020 geen voorjaars- en 
geen wintermarkt gehad. Dat is heel jammer, want de beide markten zijn 
heel belangrijk voor onze protestantse gemeente. In de eerste plaats 
omdat het een belangrijke gemeente-activiteit is waar velen aan meedoen. 
In de tweede plaats en ook in die volgorde omdat het voor de taakgroep 
beheer een belangrijke bron van inkomsten voor het onderhoud en 
vernieuwing van de kerken in Epse en Gorssel is. Zo hebben beide 
markten in 2019 maar liefst 12 000 euro opgebracht. Dat is voor 2020 een 
flinke aderlating. 
Toch is het niet zo, dat er in 2020 niets is gebeurd. Verkoop van 
opgeknapte fietsen, oud ijzer en huisontruiming heeft het afgelopen jaar 
3400 euro opgebracht. En de actie van de bloemengroep met kerst door 
het maken van bloemstukken, kerstkransen, sterren en graftakken heeft 
ruim 1200 euro opgeleverd; dat is meer dan normaal tijdens de 
wintermarkt.            
Aan deze activiteiten hebben velen meegedaan. Een woord van dank voor 
deze grote inzet is dan ook zeker op zijn plaats.  
De voorjaarsmarkt 2021 hadden we gepland voor 24 april. Op die datum 
zijn er hopelijk al velen gevaccineerd. Maar we gaan ervan uit dat het dan 
nog niet verantwoord is een rommelmarkt te houden. Misschien dat het 
later voor de zomervakantie nog wel kan. We houden de ontwikkelingen 
goed in de gaten. Maar we realiseren ons terdege dat velen van onze 
medewerkers tot de risicogroepen behoren. 
        Fokke van der Ploeg 

 
 
 
 

Een klein grapje 
baby Jezus krijgt tandjes 
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Oikocredit, een prachtige manier om mensen een 
perspectief te bieden 
De Diaconie hanteert nu voor het tweede jaar een gezamenlijk 
collecterooster met Eefde. De beleidsmatige kaders en de collectedoelen 
zijn daarbij in gezamenlijk overleg vastgesteld. Dit houdt ook in dat er 
enkele ( voor Gorssel/Epse ) bekende doelen zijn afgevallen en dat er 
nieuwe zijn bijgekomen. Oikocredit is één van de doelen waarvoor nu niet 
meer gecollecteerd wordt. Maar omdat Oikocredit een bestemming is met 
een sterk diaconaal karakter, willen we hier wel regelmatig aandacht aan 
blijven besteden. 
In de dienst van 24 januari jl. is dat gebeurd in de vorm van een video. 
De Diaconie zelf belegt ook een fors deel van haar vermogen in het 
Oikocredit beleggingsfonds. 
Niet in de eerste plaats vanwege het financiële rendement ( dit is heel 
bescheiden ), maar vanwege het sociale rendement en de impact die de 
microkredieten hebben op de levens van anders kansarme mensen in 
ontwikkelingsregio’s. Daarnaast willen wij onze gemeenteleden ook graag 
attenderen op de mogelijkheden voor een participatie in Oikocredit.  
 
Wat doet Oikocredit ? 
Oikocredit werkt aan een 
wereldwijde, eerlijke 
samenleving waarin bronnen 
duurzaam worden gedeeld. 
Iedereen moet de mogelijkheid 
hebben om eigen keuzes te 
maken.  
En om een waardig bestaan op te bouwen.  
Bijna 10% van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. De 
meerderheid woont in afgelegen gebieden. Zij hebben vaak slechte 
toegang tot financiering. Daarom investeert Oikocredit in deze mensen in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Oikocredit is actief in de volgende drie 
sectoren: 
 
Microkrediet 
Wij geloven in de kracht van microkrediet. Geld lenen in plaats van geven 
zorgt voor zelfvertrouwen. Hierdoor krijgen mensen de kans zélf een 
bestaan op te bouwen. 
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Landbouw 
Voor boeren is het vaak moeilijk om krediet te krijgen. Daarom financiert 
Oikocredit boeren en landbouwcoöperaties. Fairtrade is daarbij belangrijk. 
Dit draagt bij aan een betere prijs voor boeren. 
 
Duurzame energie 
We investeren in kleinschalige energieprojecten met grote sociale impact. 
Dat doen we in landen waar de toegang tot betaalbare en schone energie 
minimaal is. 
 
Hoe werkt het ? 
Als alternatief voor sparen, wat vandaag de dag een minimaal rendement 
oplevert, kunt u ook beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds.  U kunt 
al meedoen voor een bedrag van EUR 50,=. Ook is het mogelijk 
maandelijks een bedrag in te leggen, dit kan vanaf EUR 10,= per maand. 
 
Cadeau 
Voor ouders en grootouders ( maar natuurlijk ook voor anderen ) is er de 
mogelijkheid om een belegging cadeau te doen aan kinderen, 
kleinkinderen of vriend. Uw cadeau heeft dan een dubbel effect: 
U maakt de wereld een stukje mooier met uw cadeau! Met een belegging 
in het Oikocredit Nederland Fonds, geeft u een uniek en betekenisvol 
cadeau met wereldwijde impact. Want dit belegde geld wordt geïnvesteerd 
in ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zodat zij zélf 
hun bestaan kunnen verbeteren. Een cadeau met een dubbel effect dus! 
 
Alle informatie over deze mogelijkheden en de inschrijfformulieren vind u 
op de website www.oikocredit.nl.  
Ook kunt u uiteraard contact opnemen met een van de diakenen. 

De Taakgroep Diaconie 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.oikocredit.nl/
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Van de diaconie, de eerste collecte 
Zondag 31 januari: Pasmanmanege 
De Pasmanmanege wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door Stichting 
Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. De dagelijkse leiding 
van de manege ligt bij de vier instructrices. De manege stelt zich ten doel 
om de gehandicapte ruiters tegen een lager tarief te laten paardrijden, 
maar helaas wordt dat steeds moeilijker, daarom kunnen mensen die dit 
doel een warm hart toedragen, de manege steunen.  
 
Zondag 7 februari: Kerk in Actie - Bangladesh Beter bestand tegen 
water 
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de 
klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De 
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. 
Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud, Kerk in Actie helpt de 
inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook hoe ze zich zo goed 
mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan b.v. door 
gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. 
 
Zondag 14 februari: St. Leergeld - Lochem 
St. Leergeld is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar in de gemeente Lochem, 
die niet kunnen meedoen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten, 
omdat er te weinig financiële middelen zijn in het gezin. St. Leergeld 
Lochem is onderdeel van de landelijke Stichting Leergeld. 
Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen voor hun kinderen een 
vergoeding vragen voor b.v. de ouderbijdrage voor basis- en voortgezet 
onderwijs, zwemles, sporten, kunst en culturele activiteiten enz. 
 
Zondag 21 februari: Kerk in Actie - Moldavië Kerk helpt kwetsbare 
mensen 
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere 
mogelijkheid dan werk te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze 
gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog 
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren 
om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. 
Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een 
plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.  
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Voor alle collectes geldt: u kunt een gift overmaken op 
NL79RABO0322300630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, of op 
NL37RABO0322359392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse 
met vermelding van datum en doel. 
 
Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op 
rek.nr. NL89ABNA0457457457 t.v.n.Kerk in Actie o.v.v. datum en het 
specifieke doel. 
 
Namens de diaconie een groet voor allen, Cobie van de Vloot van Vliet 
 

40-dagentijd - “Ik zal er zijn voor jou” 
De 40-dagentijd - de 40 dagen voor Pasen - staan dit jaar in de kerken in 
het teken van “de werken van Barmhartigheid”. Deze tekeningetjes komen 
uit een boek van Suske en Wiske “de 7 snaren”, wat daarover gaat.  
 

 
 
Dit jaar gaat Kerk in Aktie iedere week één “werk van barmhartigheid “ 
onder de aandacht brengen. 
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De “werken” komen uit de Bergrede, die Jezus ons heeft meegegeven. U 
kunt het allemaal vinden in het 40-dagen magazine, dat u online kunt 
lezen of bestellen bij Kerk in Aktie. 
Daar kunt U ook een kalender bestellen. (Kerkinaktie/40dagentijd)  Iedere 
week heeft een collecte en een kleine actie, die u persoonlijk, als gezin of 
als gemeente kunt doen. Even en korte samenvatting:  
 
Officieel begint de 40-dagentijd op 17 februari = Aswoensdag. Maar de 
eerste zondag is 21 februari –  “de zieken bezoeken”. De collecte is dan 
voor Moldavië, waar ouderen achterblijven, omdat de jongeren 
wegtrekken om werk te zoeken. Wie bezoekt de zieken nog? Als actie 
suggereert KIA :  bloemetje brengen naar een zieke, of naar een 
verzorgingshuis om het personeel te steunen.  
De 2e zondag is 28 februari - “de dorstigen laven” Dorst kun je ook 
uitleggen als “dorst naar gemeenschap, liefde, onderwijs. Wij collecteren 
voor Okero. De actie die erbij hoort is: drink geen alcohol, maar water.  
De 3e zondag is 7 maart - “de vreemdeling onderdak bieden”. Wij 
collecteren voor Ethiopië , waar de oorlog veel vluchtelingen veroorzaakt.  
De actie: geen huis is geen warmte - zet de verwarming eens een paar 
graadjes lager. 
De 4e zondag is 14 maart - “de naakten kleden”. We collecteren voor 
kleine kerken die - hoe klein ook - iets doen voor kwetsbare mensen, bijv. 
een  kledingbank.  De actie: organiseer een kledingruilbeurs (kan ook 
thuis). 
De 5e zondag is 21 maart - “de hongerigen eten geven”. De collecte is 
voor kleine boeren in Indonesië.  
De actie : eet een week geen vlees. 
De 6e zondag is 28 maart - “de doden begraven”. De collecte is bij ons 
voor kansarme kinderen in Zuid Afrika, waar veel kinderen opgroeien in 
geweldsituaties. De dood heeft niet het laatste woord. De actie: “Ik ben er 
voor jou” - Het hoofdthema van deze Paastijd - Voor wie ben jij er?  
(Het 7e werk van barmhartigheid is “De gevangenen bezoeken”. Dat doen 
wij via de actie van Amnesty International “Write for Rights” in december).  
Met Pasen - “Ik ben er voor jou” collecteren we voor ons project in 
Colombia - Kleine arbeiders mogelijkheden geven door opleiding en 
begeleiding.  
We hopen als Diaconie dat u - ook in deze Coronatijd - geïnspireerd wordt 
door het thema van deze 40-dagentijd.   

De Diaconie 
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Verslag van de alternatieve Herdertjestocht 2020 
In tijden van corona tóch een Herdertjestocht organiseren, dat was een 
hele uitdaging. Niet de gebruikelijke tableaux vivants, Jozef en Maria met 
het kindje onder de toren, muziek en warme chocolademelk in de kerk, 
enzovoorts, enzovoorts. Maar wat dan wel? Er bleek met enige creativiteit 
en veel enthousiasme toch van allerlei mogelijk te zijn, dat natuurlijk 
corona-proof en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM 
georganiseerd kon worden. 
Onze oproep om mee te helpen aan de alternatieve Herdertjestocht leidde 
tot veel inspirerende reacties:  inwoners van Gorssel en onder meer de 
Vullerschool, het Openlucht Theater, de Touwslagerij, het Tramhuisje, De 
Borkel waren bereid achter hun ramen, verlicht met een bijzondere ster, 
figuren ten toon te stellen uit het kerstverhaal.  
Een bijzondere vermelding verdienen de makers van de uitgebreide 
kerststal die achter de ramen van De Brink te bewonderen was.  
Op de site van onze kerk en op de site van Gorssel.nl kon de route 
gedownload worden, die op eigen houtje kon worden gelopen van 20 t/m 
24 december, tussen 11.00 uur en 19.00 uur.  
De route kon nu natuurlijk niet verlicht worden door de traditionele 1000 
lichtjes, maar wat hadden veel mensen hun huis, tuin en straat prachtig 
verlicht! Aan de tocht was een prijsvraag verbonden: hoeveel schaapjes 
tel je? Dat was geen eenvoudige opgave. Het juiste 
aantal (117 schaapjes!) werd door één familie goed 
geraden en de prijs was een knuffelschaap.  
De Herdertjestochtcommissie ontving veel 
hartverwarmende reacties van deelnemers, die in 
het kort op het volgende neerkwamen: “wat leuk 
dat er toch een Herdertjestocht georganiseerd is” 
en “wat was het tellen van de schaapjes moeilijk”.  
We bedanken iedereen die zo enthousiast heeft meegewerkt aan deze 
bijzondere Herdertjestocht heel hartelijk en hopen dat de volgende 
Herdertjestocht (de tiende!) niet meer corona-proof hoeft te zijn.  
 

Warme groet van de werkgroep, 
Gerda Algra, Sandra Goulmy, Ida Jager, Joke Lubberdink, Wilma Makkink 

en Karin Sieders   
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Collectes en giften 4e kwartaal 2020 
      
Datum Bestemming   Bedrag 

4-okt Jan Brandhof    
11-okt Oorlogskinderen    
18-okt Kerk in Actie Rwanda      
25-okt Diaconale doeleinden    
Per bank ontvangen voor collectes oktober    €   460,00  

      
1-nov Naoberhulp Zutphen    
8-nov Voedselbank Zutphen    €   340,00  

15-nov PAX kinderhulp Borculo    

22-nov 
Kledingactie te Wierik 
Lochem    

29-nov Project Colombia    
Per bank ontvangen overige collectes in november   €   602,00  

      
6-dec Kerk in Actie  kinderen in de knel Zuid-Afrika  

13-dec 
Kerk in Actie kinderen in de knel 
Oekraine   

20-dec Solidaridad    
24-dec Kerk in Actie,kinderen in de knel Griekenland  
25-dec Kerk in Actie,kinderen in de knel Griekenland  €   250,00  

27-dec Dorcas     
31-dec Diaconale doeleinden    
Per bank ontvangen overige collectes in december   €   662,00  

      

Bij de collecte doelen waarvoor extra gedoneerd is heb ik de bedragen 
toegevoegd 

giften Verjaardagsfonds    €   375,00  

    

giften Bloemengroet/bloemenkaart    €    65,00  

      
Alle gevers heel hartelijk dank.    

      
Namens de Diakonie, Ap Ilbrink    
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Begroting Diaconie 2021 
U vindt hier een weergave van ontvangsten en uitgaven van 2019 
naast de begroting van 2021    
 

Uitgaven    2019 2021 

      
Plaatselijk diaconaat(Pasen en Kerst) € 1.510,20 € 1.500,00 

Overige diaconale doeleinden  € 1.979,00 € 2.300,00 

Interkerkelijke Stichting (ISBN)  € 1.108,00 € 1.100,00 

Ondersteuning ZWO   € 1.816,00 € 1.800,00 

Bloemengroet in de kerk  € 608,04 € 400,00 

Afdracht Diaconaal quotum  € 1.248,53 € 1.200,00 

Bijdrage plaatselijke doelen  € 4.694,78 € 2.500,00 

Missionair en diaconaal aandeel € 2.387,10 € 2.000,00 

Kosten verjaardagsactie  € 10,00 € 0,00 

Project Kerk in Actie  Colombia  € 2.000,00 € 2.500,00 

Bankkosten   € 534,33 € 500,00 
Administratie en 
abonnementen  € 412,17 € 300,00 

Diversen(attenties)   € 150,01 € 200,00 

   Totaal € 18.458,16 € 16.300,00 

      

      

    Rekening Begroting 

Ontvangsten   2019 2021 

      
Collectes plaatselijke doelen  € 1.309,22 € 1.000,00 

Giften    € 721,85 € 300,00 

Collectes voor derden  € 4.528,04 € 2.500,00 

Giften verjaardagsactie  € 987,00 € 500,00 

ZWO opbrengsten   € 0,00 € 0,00 

Project Colombia   € 817,54 € 1.500,00 

Interest en Dividend   € 7.942,10 € 2.500,00 

Missionair en diaconaal aandeel € 2.356,00 € 2.000,00 

Overige opbrengsten   € 0,00 € 0,00 

Tekort/Tegoed   -€ 203,59 € 6.000,00 

   Totaal € 18.458,16 € 16.300,00 
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De begroting over 2021 ligt ter inzage bij de heer G.A Ilbrink,  
Gorsselse Enkweg 10 van woensdag 27 Januari 2021 t/m 
zaterdag 30 Januari 2021.  Telefoon 492023 

 
Namens de Taakgroep Diaconie, Ap Ilbrink Penningmeester 

 

 

 

 

 

 

Uw kerkelijke financiën 
voor 2020 op orde??? 

 
Beste gemeenteleden,  

bent u misschien iets vergeten  
en/of mogen wij u ergens aan herinneren? 

 
❖ Uw bijdrage Aktie Kerkbalans 2020 

❖ Solidariteitskas 2020 ( € 10,00 per gemeentelid) 
❖ Bijdrage Kerkespraak 2020 ( € 20,00 per abonnement) 

❖ Eindejaarscollecte 2020 
 

U kunt uw bijdragen storten op rekeningnummer 
NL68 RABO 0386 7848 76, 

 t.n.v. Protestantse Gemeente Gorssel/Epse  
o.v.v. het doel. 

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 

Henk Datema, Voorzitter Taakgroep Beheer 
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Mooi nieuws van onze koster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wij wensen jullie veel geluk 
met én voor Mayson! 
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Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij 

 06-21384126  telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 

9.30 uur  pastorgorsselepse@xs4all.nl 

Werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel 
 
Predikant: vacature 
 
Contactpersonen werkgroepen 

Diaconie: mw. C. van der Vloot van Vliet 

0575-495250  diaconie@pg-gorsselepse.nl 

Beheer: dhr. C. Leijstra 

 0575-495101 beheer@pg-gorsselepse.nl  

Pastoraat: mw. I. Stegink  

 06-20666466   predikant@pg-gorsselepse.nl  

Vieren: mw. J. Hietbrink 

0575-491992  predikant@pg-gorsselepse.nl 

Leren: dhr.H. Wevers  

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      
 
(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@outlook.com 

 

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  

 

Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  

 

 

mailto:pastorgorsselepse@xs4all.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  
 
 
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 
 
Website:  www.pg-gorsselepse.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Kerkespraak 

Kerkespraak nummer 2 verschijnt op donderdag 25 februari 2021. 

U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 17 februari 2021) mailen 

naar  Kerkespraak@hetnet.nl. Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 

22, 7213 XZ in Gorssel. In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact 

opnemen met Carolien van Poecke (0575-492728). 

Kerkespraak  nummer 3  verschijnt op donderdag 25 maart 2021. 

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

mailto:kostergorssel@gmail.com
mailto:info@mementomorigorssel.nl
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