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Heb je wel gehoord  
van de zeven, de zeven 

Heb je wel gehoord  
van de zevensprong. 
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Kerkdiensten 
 
I.v.m. de beperkende maatregelen kunt u de kerkdiensten helaas niet 
lijfelijk bijwonen, maar wel volgen en terugkijken op: 

www.kerkdienstgemist.nl  
 

Zondag 28 februari 2021 2
e
 van de 40 dagen 

Gorssel 10.00 uur - Ds. J. Bruin, Zutphen 
De eerste collecte is bestemd voor St. Okero en de tweede collecte voor 
Jeugdwerkk Gorssel en Epse  
 

Zondag 7 maart 2021 3
e
 van de 40 dagen 

Gorssel 10.00 uur - Ds. G.J, van Pijkeren, Lochen 
De eerste collecte is bestemd voor KerkinActie: Ethiopië en de tweede 
collecte voor het orgelfonds 
 

Zondag  14 maart 2021 4
e
 van de 40 dagen 

Gorssel 10.00 uur - mevr. ds.S. Hoogendijk, Deventer 
De eerste collecte is bestemd voor KerkinActie: arme regio’s in Nederland 
en de tweede collecte voor onderhoud gebouwen 
 

Zondag 21 maart 2021         5
e
 van de 40 dagen 

Gorssel 10.00 uur - Ds. J. Ek, Brummen 
De eerste collecte is bestemd voor KerkinActie Indonesië/Java 
 en de tweede collecte voor verwrming van de kerken 
 
Over de eerste collectes vindt u verderop in deze uitgave meer informatie 
 
Voor alle collectes geldt, dat u een gift kunt overmaken op: 
NL79 RABO 03223 006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde,  
of op 
NL37 RABO 03223 593 92 t.n.v. Prot. Gem. Gorssel/Epse  
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Het Oecumenisch Leesrooster geeft de volgende lezingen aan voor 

de komende zondagen: 

 
 

Hoor ‘s van de Pastor 
 

Als u dit leest, is net de 40 dagentijd gestart. 
Deze is begonnen op Aswoensdag 17 februari 
en eindigt op Stille Zaterdag 3 april. De 40 
dagentijd is een tijd van bezinning. We staan 
stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten 
zien wat barmhartigheid is. Dit jaar is het 
thema: Ik ben er voor jou. Zeven werken van 
barmhartigheid. Zoals ook al bij de diaconie te 
lezen was zijn het: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de 
naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, 
de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Jezus ons 
met zijn woorden en daden tot deze werken tot op de dag van vandaag. 
Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit 
de dood. Daarmee liet Hij ons zijn: ‘Ik ben er voor jou!’ Wij mogen er ook 
zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm 
woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. De hoop die dat 
geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. 
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Bezinning is voor mij ook een periode van extra bijbel lezen. Op mijn 
telefoon heb ik diverse bijbelapps staan. Onder andere die van de 
Evangelische Omroep ‘Bijbel Open’, het Nederlands Bijbelgenootschap 
‘Mijn Bijbel’ en ‘Bijbel’ van YouVersion. Daarin kwam ik een mooi leesplan 
tegen die ik samen met een aantal kennissen lees: 40 Dagen naar Pasen 
– Bezinning & Inspiratie van Wilma Veen. Dit leesplan is ook op internet 
te vinden via ikwonderjou.nl. Ook voor kinderen zijn er diverse bijbel-apps. 
Daarnaast is er natuurlijk ook het standaard leesrooster, zijn er diverse 
veertigdagentijd kalenders en kan er gelezen worden uit de Bijbelse 
Dagkalender.  
In een nieuwe gebedenboek ‘Help ons U te vinden’ vond ik het volgende 
passende gebed waarmee ik wil afsluiten. 
 
Barmhartige God, 
naar uw beeld schiep U ons, 
zodat we in ons doen en laten 
U weerspiegelen. 
Leer ons daarom 
mensen met honger te voeden, 
mensen met dorst te laven, 
naakten te kleden, 
zieken en gevangenen te bezoeken, 
onze doden te begraven 
en vreemdelingen te huisvesten. 
 
Uw wil geschiede. 
 
Amen 
 

Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegewenst! 
Jenny Mooij 
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Agenda  
(vergaderingen zijn zolang er een lockdown is telefonisch of via internet) 
ma  1 mrt 20.00 uur taakgroep pastoraat 
wo 3 mrt 20.00 uur taakgroep diaconie 
do 4 mrt 19.30 uur 

20.00 uur  
taakgroep beheer 
startoverleg coörd. Eefde/Gorssel 

ma 8 mrt 20.00 uur kleine kerkenraad 
 

Kledinginzamelingsactie 
Van de diaconie 
 
Zaterdag 10 april a.s. is er weer de kleding inzamelingsactie 
We verzamelen kleding voor volwassenen en kinderen. Ook schoenen, 
jassen, verband (incl.materiaal), ondergoed, dekens en linnengoed.  
Bij de kerken in Gorssel en Epse op zaterdag 10 april van 10.00-12.00 
uur. 
Graag aanleveren in plastic zakken die goed dichtgeknoopt zijn. 
Voor vragen belt u D. Westendorp te. 0575-493195 (Nijverheidsstraat 23) 
Doet u weer mee? 
  Namens de diaconie 

D. Westendorp 
 

Diaconaat – hoe leuk is dat?! 
De diakenen willen u de komende maanden vertellen wat ze doen en 
hoeveel plezier ze daaraan beleven. Grace Molegraaf praat met hen. 
Hennie Hekkert bijt het spits af.  
Hoelang is Hennie al diaken? 
“Ik  ben al 11 jaar diaken. Dit is mijn laatste jaar. 
Vroeger waren wij altijd actief in de kerk. Han was 
ouderling, ik deed mee aan gespreksgroepen en 
allerlei andere activiteiten. Toen werd Han – mijn 
man – ziek en toen konden we niet meer naar de 
kerk. Het was zondagmorgen te vroeg en op die 
harde banken kon hij moeilijk zitten. De kerk verwaterde, totdat in 2009 er 
mensen op ons pad kwamen, die door hun opmerkingen ons weer ”terug” 
brachten. Dat voelde als een warm bad. En toen ben ik daarna diaken 
geworden.”  
Waarom dan speciaal diaken? 
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“Het woord van Jezus : „Wat gij voor mijn minste broeder hebt gedaan, dat 
hebt gij aan mij gedaan‟ spreekt mij heel erg aan. Er zijn zoveel mensen 
die het slechter hebben. Ik ben penningmeester geworden, dat ligt mij ook 
wel. En die cijfertjes zijn niet saai. Als ik zie wat wij allemaal met het geld 
doen en kunnen doen voor groepen en mensen die het hard nodig 
hebben, dan wordt ik daar heel blij van. “ 
Vertel eens een paar voorbeelden 
“De talentenveilingen heb ik erg van genoten. Iedereen kan wel iets – 
bakken, tuin harken, koken, mee uit nemen, enz. Daar kon je op bieden, 
met een echte veilingmeester, in de Boogzaal.  Het geld was voor ons 
project in het buitenland en voor GOVOS. Die acties brachten heel veel 
op. Prachtig. Ook het geld van Rehoboth – het verenigingshuisje van 
Joppe – hebben we  goed kunnen besteden afgelopen najaar. Rehoboth 
moest verkocht worden en het geld stond al een paar jaar op de bank. 
Daar hebben we nu mooie projecten in het dorp mee kunnen steunen. Als 
je dan ziet hoe blij de mensen zijn, dan maakt mij dat ook blij.” 
Vroeger werd er nogal minachtend over de hulp van de kerk gedaan , hoe 
zit dat nu? 
“We lopen er niet mee te koop. De kerken van de oude gemeente Gorssel 
hebben samen een fonds – het ISBN – waar we als diaconie een beroep 
op kunnen doen als we een schrijnend geval tegen komen. Even een 
kleine handreiking.   Dat is niet alleen voor leden van de kerken, maar 
echt voor iedereen die door iemand wordt aangemeld. Dat wordt heel 
discreet behandeld. En dat vind ik heel goed” 
Als je er mee ophoudt wat zul je dan missen? 
“De contacten en de blije gezichten. Maar ik houd niet echt helemaal op. 
Ik ga door met de bloemengroeten en de kerst- en paasstukjes. Daar 
hebben we 25 vrijwilligers voor die 180 attenties rondbrengen. En 
iedereen is daar altijd zo blij mee. Dat is heel leuk werk, dat blijf ik wel 
doen zolang als het kan.” 
Je hebt het duidelijk wel naar je zin bij de diaconie.  
“O ja, ik zal dit jaar met plezier afmaken. De groep diakenen is ook erg 
gezellig. Alles gaat in goed overleg. “ 
Dank je wel voor dit leuke gesprek.                                   De diaconie 

Grace Molegraaf. 
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Vervolgstappen in de samenwerking van 
Eefde en Gorssel/Epse 

 
 
Hoe staat het met de samenwerking?  
 
De beide gemeenten en kerkenraden hebben vorig 
jaar in een intentieverklaring vastgelegd de 
samenwerking te willen intensiveren. Momenteel zijn 
er twee vervolgstappen te noemen waarin we dat 
concreet maken. 

 

 Het eerste is de instelling van een coördinatiegroep die gaat 
helpen de samenwerking van de beide gemeenten met hun 
colleges en taakgroepen verder vorm te geven. De opdracht voor 
het coördinatieteam is door beide kerkenraden akkoord bevonden. 
De leden van het coördinatieteam hebben de opdracht intussen 
gekregen met een uitnodiging voor een startoverleg op donderdag 
4 maart . Daarvoor wordt een digitaal overleg belegd tussen hen   
tweeën. De voorbereidingen daarvoor worden nu getroffen. Na de 
installatie zullen in het team de taken verdeeld worden. 
In het team zitten vanuit Eefde: Bolina Aalderink, Ben Wagenvoort 
en Eduard Groen, vanuit Gorssel/Epse: Ava van Baaren, Gerben 
Algra en Gerrit Boschloo. 

 De tweede vervolgstap is de werving van professionals voor beide 
vacante gemeenten. We trekken ook daarin samen op. De 
kerkenraad van Gorssel/Epse legt momenteel de laatste hand aan 
de voorbereidingen voor een gemeenteprofiel van Gorssel/Epse. 
Voor Eefde was die al klaar en met de gemeente besproken. Het 
streven is om in maart een digitale bijeenkomst met alle 
kerkenraadsleden te hebben. We zoeken momenteel externe 
begeleiding om de twee kerkenraden tijdens die digitale 
bijeenkomst(en) te begeleiden van de gemeenteprofielen naar de 
profielen van predikant en kerkelijk werker. 

  
Ook voor de komende 40 dagentijd hebben we de samenwerking 
gezocht.  
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 We gaan tijdens de vieringen in de 40-dagentijd, die op woensdag 
17 februari is begonnen, het thema de zeven werken van 
barmhartigheid gebruiken. Dit thema is aangedragen door de 
landelijke Diaconie. Elke zondag komt één van de werken aan de 
orde (als de gastpredikanten daaraan willen meewerken). Dit 
wordt in beide kerken gedaan. Zie verder onder ‘Bij de diensten’. 
(Voor alle duidelijkheid: we hebben samen drie ‘vierplekken’, zoals 
dat in het kerkelijk jargon heet, nl. de kerkgebouwen in Eefde, 
Gorssel en Epse.  
 

                  
 
Tijdens de corona-tijd kan het kerkgebouw in Epse echter niet 
gebruikt worden voor vieringen, omdat daar geen installatie is om 
de dienst digitaal uit te zenden en omdat de ruimte in Epse niet 
geschikt is om corona-proof in te richten).  

 In de Stille Week voor Pasen, op donderdag 1, vrijdag 2 en 
zaterdag 3 april, zullen gemeenschappelijke diensten worden 
gehouden, waarbij op elke vierplek twee predikanten samen zullen 
voorgaan, zie verder het rooster van diensten. Er komt dan ook 
een viering met een Avondmaal in speciale vorm. Ds. Hannie van 
Boggelen en dr. Margreet de Vries-Schot organiseren de 
vieringen. Omdat de vieringen digitaal worden uitgezonden, moet 
u wel op de juiste kerk afstemmen: via kerkdienstgemist.nl, kies op 
donderdag Eefde, op vrijdag en zaterdag Gorssel.  

 
Zo gaan we stapje voor stapje verder in de samenwerking.  
We wensen u een gezegende 40-dagentijd. 
 

Trix Drewes 
Peter van der Steege 
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Rubriek Meeleven 
 
De bloemenkaarten uit 
de internetdiensten zijn met een groet 
naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Dhr. B. Tuitert    Kletterstraat  19a 
Mw. W.G. v. den Vlekkert-Brinkman Kletterstraat  7         92 jaar 
Dhr. R. Benthem   Westronde  7 
Dhr. G. Algra    Warande  8 
Fam. J. Stegeman-Brinks  Kozakkenweg  19 
Mw. D. Paalman-v. den Vlekkert Meidoornstraat  9     90 Jaar 
Dhr. H. en mw. H. Dilweg-Karsten Buitenkamp   9 
Mw. M. Bokking   Smitskamp  7 
Mw. M. Lalleman   Reuvekamp  46 
Dhr. H. Kleinwolt en Mw. G. Brinks   Schapendijk  1 
Dhr. M. den Os   Bloemendalsweg 11  F13 
Mw. P.W. Hartsuijker   Larixweg 42 
Mw. H.J. van Dijk-Lambooi  Weersweg  4 
 

Bericht van overlijden. 
Op 26 januari  is mw. Frederika Alberta van Dijk-Heijenk overleden op 
de leeftijd van 83 jaar. Zij woonde Smeenkskamp 8 in Epse. 
Op 1 februari is op de leeftijd van 85 jaar dhr. Willem Stegink overleden. 
Hij woonde Dorrewold 23 in Gorssel. 
Op 12 
 februari is mw. W.G. van den Vlekkert-Brinkman overleden op 
de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde Kletterstraat 7 in Epse. 
 
We wensen de families heel veel sterkte toe met het verlies van hun 
dierbaar familie lid. 
 

Jannie Hietbrink 
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Van de diaconie  
 
De eerste collecte. 
 
Zondag 28 februari: St. Okero 
-  
is opgericht in 1998. Het doel is een aantal 
weeskinderen de kans te bieden (goed) 
onderwijs te volgen. Dit bevat het hele traject 
van basisschool tot en met een gerichte 
beroepsopleiding of universitaire studie. Om dit 
mogelijk te maken wordt vanuit de stichting 
financiële ondersteuning gegeven voor 
scholing en studie, maar ook voor de bijkomende kosten zoals medische 
verzorging en schooluniformen. 
Belangrijkste bron van inkomsten is een grote groep trouwe donateurs en 
giften. Stichting Okero,   
Rek. nr. NL31 ABNA 0518 755 614. 
 
Zondag 7 maart: Kerk in Actie   
–  
Noodhulp Ethiopië. 
Ethiopië wordt regelmatig getroffen door extreme droogte   
en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en 
waterbronnen drogen op. Kerk in Actie helpt samen met de kerk van 
Ethiopië de meest kwetsbare inwoners met noodhulp, maar nog beter is 
het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren  
landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen 
droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat zij hun 
gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. 
 
Zondag 14 maart: Kerk in Actie   
–  
Ondersteuning arme regio’s Nederland. 
In Oost - Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van 
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen 
om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken 
klein en hebben ze niet veel financiële middelen.  
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Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare 
omstandigheden? Hoe kun je b.v. iets betekenen voor kinderen die 
opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in 
hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. 
 
Zondag  21 maart: Kerk in Actie 
–  
Indonesië. 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk 
boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze 

minder afhankelijk van tussenhandelaren 
en krijgen ze een hogere prijs voor hun 
producten. Met het verdiende geld kunnen 
ze  vervolgens weer  
betere landbouwmaterialen kopen. De 
kerk leert hen ook hoe je met zo weinig 
mogelijk chemicaliën en met 
biogasinstallaties goede                                                          

                                                  landbouw bedrijft. 
 
Voor alle collectes geldt: u kunt een gift overmaken op 
NL79 RABO 03223 006 30 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde,  
of op 
NL37 RABO 03223 593 92 t.n.v. Prot. Gem. Gorssel/Epse. 
 
Als u zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op 
rek. nr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in actie o.v.v. datum en het 
specifieke doel. 
 

Namens de diaconie een groet voor allen.                      
Cobie v.d. Vloot van Vliet. 
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HERINNERING: 
40-DAGENTIJD - "IK BEN ER VOOR JOU!" 
In de vorige kerkespraak heeft informatie gestaan, die deze maand ook 
van groot belang is. De werken van barmhartigheid staan deze maand 
iedere week in de belangstelling. Wilt u de oude kerkespraak niet 
wegdoen, maar deze bewaren en de 40-dagentijd informatie de komende 
weken bij de zondagen gebruiken? Heeft U de 40-dagenkalender 
besteld? Dat kan nog op Kerk in Actie .nl 

Dank u wel.  
 

 
 

Maandbrief februari 2021 
 
Barmhartigheid  
We zijn aanbeland in de 40-dagen tijd.  
Dit jaar is het thema: Ik ben er voor jou! Centraal staan de zeven werken 
van barmhartigheid. In deze tijden van Corona kunnen heel veel zaken 
niet. Maar we kunnen er wel zijn voor de ander. Dichtbij of ver weg. Soms 
vraagt het misschien een beetje creativiteit, maar we kunnen zeker iets 
betekenen voor elkaar. Barmhartigheid is een begrip uit de oude traditie, 
maar ook nu nog heel passend en gewenst. Zie ook het artikel in de 
vorige Kerkespraak. 
  

Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft ( telefonisch ) vergaderd op 8 februari.  
Belangrijk punt van bespreking was de voortgang van de samenwerking 
met Eefde en het beroepingswerk. Voor wat betreft de samenwerking is 
het goed dat het coördinatieteam, wat het vervolg zal begeleiden en 
stimuleren, binnenkort daadwerkelijk van start gaat. Voor het 
beroepingswerk hebben we samen met Eefde een planning opgesteld 
met de te nemen stappen. Eerst moeten er een aantal documenten ( o.a. 
voor de classis ) opgesteld worden. Wanneer beide kerkenraden het 
gezamenlijke pakket gereed hebben, volgt er overleg binnen de beide 
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gemeenten in de vorm van gemeenteavonden of iets vergelijkbaars. 
Daarna kan het overleg met de classis plaatsvinden. Dit zal er op neer 
komen dat we rond de zomer concreet kunnen gaan werven. Tenslotte 
zijn we aan het bekijken of er ook meer gezamenlijke diensten ingepland 
kunnen gaan worden. Voor meer informatie over de samenwerking wordt 
ook verwezen naar een bericht elders in deze Kerkespraak. 
 
Taakgroepen  

In de taakgroep Pastoraat is Hans Lodder inmiddels gestart. Zo doet hij 
mee met het wekelijkse overleg. Binnen de kring van bezoekers komt 
Gerke Kamphuis de gelederen versterken. Welkom ! Naar aanleiding van 
de actie Kerkbalans komen er jaarlijks wel een paar opmerkingen binnen 
die de aandacht behoeven van het pastoraat. Deze opmerkingen zullen 
worden doorgespeeld.  

De taakgroep Jeugd en Jongeren blijft het lastig vinden om in Corona 
tijd activiteiten te ontplooien. Wel wordt er gewerkt aan een 
Valentijnsactie en ook voor de Borkel is er een plan om de bewoners te 
verrassen. Dat is mooi.  

De taakgroep Leren ligt momenteel ongeveer stil.  

De taakgroep Vieren heeft gesproken over de 40-dagen tijd en de ‘stille 
week’. De voorgangers voor maart zijn weer rond.  

Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat er binnenkort weer een 
overleg met de Diaconie van Eefde is. We gaan bespreken welke zaken 
we verder samen op kunnen pakken. Er is een mogelijkheid dat er een 
betrokkene van het project in Colombia iets over de ervaringen ter plaatse 
komt vertellen. Hopelijk is dat ergens na de zomer weer mogelijk in een 
kerkdienst o.i.d. De voorbereidingen voor de Paasgroeten zijn wel gestart, 
al weet men nog niet zeker of het daadwerkelijk straks mogelijk zal zijn 
i.v.m. de landelijke maatregelen en adviezen. Op 10 april is er weer de 
regionale kledingactie vanuit de gezamenlijke Diaconieën .  

Door de taakgroep Beheer kon worden gemeld dat de restauratie van het 
orgel is opgeleverd. Op een geschikt moment zullen we daar nog 
feestelijk aandacht aan besteden. De actie Kerkbalans is geëvalueerd. Op 
een later moment zullen we de analyse nog wat breder bespreken.  

De taakgroep Communicatie krijgt een compliment voor het goed up to 
date hebben en houden van de website.  

 
Peter van der Steege 
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AKTIE KERKBALANS 2021  
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
Dit jaar was het Kerkbalans in corona-tijd. Geen gezamenlijke aftrap in De 
Brink met alle Kerkbalansvrijwilligers. Op 30 januari zijn alle 
toezeggingsformulieren ingeleverd en ook nu hebben wij de 
zaterdagmorgen gemist waar wij normaliter alle lopers met koffie mogen 
ontvangen.  De opbrengst  bedraagt 102.500 euro aan toezeggingen. Dit 
is conform de begroting die wij voor 2021 hebben 
gemaakt. Wij willen alle gevers hartelijk bedanken 
voor hun toezegging en de 60 vrijwilligers heel 
hartelijk bedanken voor hun medewerking. 
 

Namens de Taakgroep Beheer 
Henk Datema, voorzitter 
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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: mw. J. Hietbrink  
 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 
 
 
Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse 
werkgroep: 
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 
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mailto:webmaster@pg-gorsselepse.nl


- 16 - 

 

  

Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 
Website:  www.pg-gorsselepse.nl 
 
Koster 
Gorsssel B. van Dijk  06-54290041  kostergorssel@gmail.com 
Epse: coördinatie mw. H. Preuter  0575-492983 
  Bolmansweg 1, 7214DL Epse 
 
 

Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleider: 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 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 3 verschijnt op donderdag 25 maart 2021. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 17 maart 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 4 verschijnt op donderdag 29 april 2021 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 

http://www.pg-gorsselepse.nl/
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