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Niet tevergeefs 

 
 

Al is er maar één - 
een mens 
die zich aan jou verwarmt   
een mens 
wiens hoop, wiens troost,                   
wiens lente je bent, 
een nieuw seizoen. 
Al is er maar één - 
een mens 
die een mens aan je heeft, 
je leeft, 
je leeft niet tevergeefs. 
Je beantwoordt 
aan je bestemming. 
 
Hans Bouma 
Uit  Medemens 5 
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Kerkdiensten 
  
Zondag 25 april 2021  
Gorssel 10.00 uur -  Mw. Dr. M.R. de Vries-Schot, Gorssel  
De eerste collecte is bestemd voor Kerk In Actie Binnenland-AZC en de 
tweede collecte voor de verwarming van de kerken. 
 
Zondag 2 mei 2021  
Eefde 10.00 uur -  Ds. G.J. van Pijkeren, Lochem 

(geen dienst in Gorssel, gezamenlijke dienst 
vanuit Eefde) 

 

De eerste collecte is bestemd voor  Hulphond en de tweede collecte voor 
pastoraat in eigen gemeente. 
 
Zondag 9 mei 2021  
Gorssel 10.00 uur -  Mw. Ds. F.v.d. Hoek, Arnhem  
De eerste collecte is bestemd voor Kerk In Actie noodhulp Libie/Jordanië 
en de tweede collecte voor de verwarming van de kerken. 
 
Donderdag 13 mei 2021, hemelvaartsdag 
Harfsen     (tijd nog niet bekend)   Ds. W. Klein 
  
Zondag 16 mei 2021  
Gorssel 10.00 uur - Mw. J. Ruiterkamp, Vorden  
De eerste collecte is bestemd voor plaatselijke doelen en de tweede 
collecte voor onderhoud gebouwen. 
 

U kunt de vieringen volgen en terugkijken via internet op 
www.kerkdienstgemist.nl 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Hoor ‘s van de Pastor 

 
Pasen is achter de rug. We zitten nu in de 
Paasweken op weg naar Hemelvaart en 
Pinksteren. 
 
Ik mocht dit jaar als diaken van de 
Lebuïnuskerk te Deventer de nieuwe 
Paarskaars dragen en aansteken. Mooi en 
speciaal. De nieuwe Paaskaars staat voor mij symbool voor een nieuw 
begin. In ons leven mogen we met vallen en opstaan door het leven gaan. 
Daarbij is Jezus Christus ons voorgegaan.  
 
Ik heb al meerdere keren in mijn leven heel bewust de 40-dagentijd 
beleefd met als hoogtepunt de Goede Week, uitlopend op Pasen. De 
Goede Week wordt ook wel Stille Week, Lijdensweek of Heilige Week 
genoemd. Ik noem het vaak de Stille Week, omdat het mij aanzet tot 
verstilling. De eerste keer dat ik heel bewust merkte dat ik deze tijd het 
meest waardeer en meebeleef in het kerkelijk jaar, was toen ik stage liep 
in de kerk in Stadskanaal. Als kind was voor mij de meest bijzondere 
kerkdienst de kinderkerstavond. Die staat sinds mijn stage in Stadskanaal 
op nummer 2. Ik heb tijdens mijn stage heel intensief meegewerkt aan de 
diensten in de Goede Week. Dit jaar hoopte ik voor te mogen gaan op de 
Witte Donderdag in De Borkel, welke helaas geen doorgang kon vinden. 
Gelukkig mocht ik nog wel de nieuwe Paaskaars dragen en aansteken als 
diaken in Deventer.  

 
De Paaskaars:  
een kaars die we het hele jaar mogen aansteken bij 
diensten in de kerk.  
Een teken van Gods licht. 
Een teken van aanwezigheid van de Levende.  
Een zichtbaar moment dat ons er aan herinnert dat 
we als mens niet alleen zijn, maar ons gedragen, 
gesteund en gezien mogen weten door de Ene, 
wiens naam is ‘Ik zal er zijn’.  
In die Godsnaam, ‘Ik zal er zijn’,  zit hoop besloten. 
Het licht zál het winnen van de duisternis.  
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Dat perspectief is niet een doekje voor het bloeden, doet niet af aan de 
worsteling van het heden, maar geeft zicht op doorgang. Dat perspectief 
zien we in de opstanding van Jezus: God is een God van Leven. De Heer 
is waarlijk opgestaan! 
 
Vanuit dit hoopvolle perspectief mogen we in deze Paastijd op weg naar 
Hemelvaart en Pinksteren. 
 
Een gebed dat ik hierbij vind passen is onderstaand gebed. Dit gebed is 
geschreven door Margriet Westers en staat in de bundel: Help ons U te 
vinden. 
 
Jezus, onze Heer, 
dank U dat we op U mogen hopen, 
dat U onze hoop bent. 
Toen U op aarde rondliep, 
hoopten mensen ook op U. 
U zou het volk bevrijden van de Romeinen. 
U zou het volk met sterke hand redden. 
Maar uw redding kwam in uw zachtheid, 
U bracht bevrijding door uw lijden. 
Heer, leer ons zo op U hopen 
dat uw leven in ons zichtbaar wordt, 
uw leven ons leven, 
uw dood onze dood, 
uw opstanding onze opstanding. 
Zodat we oprecht hopen op U 
die in ons onvolmaakte leven een nieuw leven schept. 
Help ons hopen op de nieuwe schepping. 
 
Uw koninkrijk kome. 

 
Amen 
 

 
 

Jenny Mooij 
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Rubriek Meeleven 
 
De bloemenkaarten uit de vieringen zijn met een groet naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. H.J. Stegink-Kolk, Dorrewold 23 
Mw. D.F. Koorevaar-Brehler, Oude Larenseweg  6 
Mw. J. van Kleunen-Jansen, Nijverheidsstraat  16 
Mw. R. Westerhuis-Willemsen, Dekkershof  19 
Mw. A. Rook-Fokkens, Wentholtweg  3 
 Mw. F. v. der Veen-Julsing, Oude Larenseweg  16 
Familie Goorman, Molenweg 14 
Mw. J. Frederiks-Roelofsen, Roskamweg 9 
Dhr. en Mw. Arkema, Joppelaan  92    (50 jarig huwelijk) 
Mw. L. Spiegelenberg-Jansen, Grooterkamp 20 
Mw. A.F. Tuitert-Hoetink, Molenweg 24 
Dhr. G. Koops, Het Bussink 7    (90 jaar) 

 
Jannie Hietbrink 
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Maandbrief april 2021  
 
Gaan we elkaar weer vaker zien ?  
Voorzichtig durven we te concluderen, dat we ook binnen de kerk elkaar 
straks weer ‘in het echt’ kunnen ontmoeten. En die onderlinge ontmoeting 
is heel wezenlijk binnen de kerk. Dat geldt voor de vieringen, maar zeker 
ook voor de verschillende activiteiten gedurende de week.  
Op dit moment is het nog te vroeg om concrete stappen aan te kondigen, 
maar we volgen de adviezen op de voet.  
Zo hopen we ook ergens begin juni gemeentevergaderingen te beleggen. 
Met name rond het beroepingswerk is dat gewenst, want er zijn al heel 
wat ideeën uitgewerkt door de beide kerkenraden en daarmee is het de 
hoogste tijd om die ideeën en voorstellen ook met u als gemeenteleden te 
bespreken.  
 
Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 12 april. Deze keer via een 
online video verbinding.  
We zijn blij dat Gerben Algra ook weer mee kan doen.  
De voortgang van de samenwerking met Eefde en het gezamenlijk 
beroepingswerk zijn inmiddels vaste agendapunten. Ook onze consulent, 
ds. Jaap Jonk, is daarbij aanwezig.  
In het online gemeentegesprek, na de kerkdienst op zondag 25 april gaan 
we op beide onderwerpen uitvoerig in, dus houden we het hier deze keer 
beperkt.  
Naast deze beide onderwerpen heeft de kleine kerkenraad ook gesproken 
over de voorbereiding van het rooster van de vieringen voor het jaar 2022. 
Er zijn nog heel veel onzekerheden, maar toch zullen we vroegtijdig met 
name gastpredikanten moeten benaderen.  
Terugkijkend naar de gezamenlijk Paascyclus concluderen we dat de 
voorbereiding heel veel tijd en energie heeft gekost, maar dat het ( mede 
daardoor ) mooie vieringen zijn geworden.  
Voor alle betrokkenen onze hartelijke dank!  
Ook is er een tweede gezamenlijk (ook online) overleg geweest van de 
beide kerkenraden van Eefde en Gorssel/Epse. Hierbij is verder 
doorgepraat over verschillende scenario’s die open liggen en de profielen 
van de toekomstige predikant (-en ) en kerkelijk werker (-s). Ook hierover 
dus meer op zondag 25 april bij het gemeentegesprek.  
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Taakgroepen  
Zoals eerder aangegeven probeert de taakgroep Pastoraat, juist ook in 
deze vacaturetijd, samen met Jenny Mooij goed zicht te houden op de 
gemeente.  
Maar zij zijn daarbij mede afhankelijk van berichten en seintjes vanuit de 
gemeente. Bij bezoekers, contactpersonen en gemeenteleden lijkt er nog 
een aarzeling te bestaan om dergelijke berichten in het kader van ‘Omzien 
naar elkaar’ door te geven. Misschien vindt men het wat onwennig. Maar 
we willen graag iedereen stimuleren, om -ook bij twijfel- wel het contact te 
zoeken en suggesties door te geven aan de ouderlingen, of aan Jenny.  
De taakgroep Jeugd en Jongeren kon melden dat men dankzij een 
donatie Paaspresentjes heeft kunnen bezorgen bij de jongeren van Kick 
en Kinderkerk. Van hun kant willen de jongeren de komende tijd ook aan 
de slag met creatieve verrassingen.  
De taakgroep Leren heeft momenteel geen activiteiten.  
De taakgroep Vieren heeft de vieringen in de ‘stille week’ verder 
voorbereid, in afstemming met voorgangers, organisten, kosters/techniek, 
ambtsdragers en zangers.  
Bij de taakgroep Diaconie is een enquête binnen gekomen van de 
organisatie van de IKA vakanties. O.a. de continuïteit is een van de 
vragen. Men gaat dit samen met Eefde bekijken en beantwoorden.  
De jaarrekening over 2020 is besproken. Deze komt later nog in de 
kerkenraad.  
Er worden nieuwe kaarten ontworpen en gedrukt voor de wekelijkse 
bloemengroet en voor de verjaardagskaart. In het kader van onze 
aandacht voor duurzaamheid gaat er een gift naar het Zonnebloemenlint, 
een regionaal project om randen van landbouwgronden met een 
bloemmengsel in te zaaien.  
Vanuit de taakgroep Beheer wordt gemeld dat daar ook de jaarrekening 
2020 in de maak is.  
De woning naast de kerk is weer voor een tijdje verhuurd.  
Minder goed nieuws was er rond het orgel. Nog maar kort na de 
ingrijpende restauratie bleek het opeens onbespeelbaar. Samen met de 
adviseur en de orgelbouwer zal dit opgelost moeten worden.  
De taakgroep Communicatie was deze keer niet vertegenwoordigd. 

 
Peter van der Steege 
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Van de diaconie De eerste collecte 
 
Zondag 25 april: Kerk in Actie-Binnenland – AZC 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 
jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in 
Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie 
organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en 
jongeren in asielzoekerscentra. Door b.v. muziek, dans, theater, film en 
fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van 
asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.  

 
Zondag 2 mei: Stichting Hulphond 
Een Therapie – Hulphond wordt ingezet tijdens therapie – en coaching 
sessies voor jongeren en volwassenen met gedragsproblemen, 
ontwikkelingsachterstanden of psychiatrische problematiek. Deze 
hulphond woont bij een therapiegezin waar hij gewoon “huishond” is. 
Twee dagen per week is hij aan het werk op een van onze 
therapielocaties. Daar wordt hij begeleid door professionele therapeuten 
van Hulphond Nederland en als co – therapeut ingezet om mensen te 
helpen die anders vastlopen in het dagelijks leven. De hulphond en 
gastgezin worden begeleid en periodiek getraind, de hond blijft in principe 
tot en met zijn pensioen bij het gastgezin wonen.  
 
Zondag 9 mei: Kerk in Actie – noodhulp Libanon/Jordanië  
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn 
de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben 
alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van 
kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op 
verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten 
van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en 
dat maakt hen sterker. 
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Zondag 16 mei: Plaatselijke Diaconie  
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De 
diaconieën van Gorssel/Epse en Eefde voeren alleen (en in de toekomst 
steeds meer gezamenlijk) activiteiten uit die tot doel hebben om mensen 
in de knel hulp te bieden, de zondagse bloemengroet, kerst – en 
paasattentie, en naar wij hopen na de “coronabeperkingen” open tafel, 
inloopmiddag op de woensdag enz.  
 
Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een bedrag overmaken op: 
NL79RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Eefde, 
NL37RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Protestante Gen. Gorssel/Epse. 
Voor een collecte van Kerk in Actie: NL89 ABNA 457 57 met vermelding 
van datum en doel.  
 
Namens de diaconie een groet voor allen, Cobie v.d. Vloot van Vliet  
 

Uw diaconie vraagt suggesties  
In de Taakgroep diaconie is besloten ook dit jaar een deel 
van het budget wat beschikbaar is voor Diaconale doelen op 
een wat andere wijze in te vullen. Wij willen daarom graag 
gemeenteleden de mogelijkheid bieden om een suggestie te doen voor 
een gift/donatie. We denken daarbij aan kleinschalige projecten of 
initiatieven met een diaconaal karakter, die uw speciale interesse hebben. 
 
Voor deze donaties hebben we een budget gereserveerd van totaal EUR 
500,=. 
 
Wanneer u suggesties in deze richting heeft, benader dan een van de 
Diakenen, of stuur een e-mail naar: diaconie@pg-gorsselepse.nl. 
 
De Taakgroep Diaconie beoordeelt de ideeën en bepaalt of en voor welk 
bedrag het betreffende doel eventueel in aanmerking komt. 
De bekende landelijke doelen en ook de doelen, die nu al door de 
Diaconie financieel ondersteund worden, vallen buiten deze regeling. 
 
Wij willen hiermee kleinschalige initiatieven stimuleren en wij hopen zo 
ook de betrokkenheid van de gemeente bij het Diaconale werk te 
vergroten. 
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Diaconaat – hoe leuk is dat 
De diakenen vertellen u wat ze doen en 
hoeveel plezier ze daaraan beleven. Grace 
Molegraaf praat met hen.  
Deze maand vertellen Hennie Bruggink en 
Hermien ten Have iets over het werk van de 
bloemengroep. We zitten bij Hermien thuis 
aan een kopje thee. Hennie en Hermien 
vullen elkaar steeds aan in het gesprek.  
Vertel eens, jullie zijn geen diaken, maar 
bloemen horen wel onder de diaconie.  
Hoe zit dat?  
“De bloemstukjes voor de zieken en anderen 
die bloemen krijgen uit de dienst zijn echt 
van de diaconie. De grote stukken zijn voor 
de liturgie en dus voor de hele kerk, maar worden ook door de diaconie 
betaald. “ “Nou ja, de rekeningen zijn niet zo hoog”, lacht Hermien, “want 
we halen heel veel uit onze eigen tuin of uit de natuur. Voor de speciale 
stukken met de feestdagen hebben we vaak wel bloemen nodig die we 
moeten bestellen”.  
Hoe komen jullie aan de thema’s voor de liturgische stukken?  
“Voor Advent en Kerst en de 40-dagentijd met  Pasen wordt altijd een 
liturgiesuggestie gemaakt door de landelijke kerk. Vroeger kreeg je 
daarvan een boekje waar alles in stond. Nu moeten wij het van internet 
halen, maar dat gaat ook wel goed.” “Er zijn teksten bij, die in de diensten 
gebruikt worden en naar aanleiding daarvan verzinnen zij dan 
voorbeelden voor bloemstukken, die wij namaken. De bloemen en de 
vormen hebben allemaal een betekenis, die in de dienst wordt 
voorgelezen.” 
Is dat voor gewone diensten ook zo? 
“De liturgische stukken voor de gewone diensten verzinnen we zelf. 
Gewoon naar aanleiding van de seizoenen. Dan zoeken we in de tuin of in 
de natuur bloemen en takken en maken daar iets moois van. En de kleine 
stukjes voor de zieken proberen we natuurlijk ook zo mooi mogelijk te 
maken Daar zijn nooit richtlijnen voor”  
Hoe lang zijn jullie daar mee bezig? En doen jullie het alleen of samen? 
“We doen het meestal alleen. Maar we overleggen ook samen, zeker over 
de stukken voor de feestdagen. De zaterdag ben je daar wel mee bezig – 

Hennie 
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's morgens met het grote bloemstuk en dan de kleintjes nog voor de 
zieken. En 's middags moet je het naar de kerk brengen en dan schik je 
meestal nog iets. Even in de kerk zitten kijken en dan denk je – o het kan 
beter zo of zo.” 
Met hoeveel mensen zijn jullie?  
“We zijn nu met z’n vijven, een beetje weinig eigenlijk.  En we zijn best al 
op leeftijd. Maar het is erg leuk werk, we doen het allemaal met veel 
plezier” “Ik zou het echt niet willen missen” zegt Hermien. “Ik doe het al 25 
jaar, maar ik voel me nog fit en goed en dit kan ik makkelijk nog doen. Dat 
geeft echt voldoening” 
Hennie is het daar helemaal mee eens. “Als 
je gezond bent kun je dit lang doen.” 
Kan iedereen zomaar zich bij jullie 
aanmelden om mee te doen?  
“Je moet wel van bloemen houden en een 
beetje afweten van bloemschikken. Het zijn 
wel stukken voor in de dienst en de kleine 
stukjes worden weggegeven. Dat moet er 
allemaal toch wel goed uitzien en een beetje 
lang staan.” “ Je hoeft geen tuin vol bloemen 
te hebben, want we mogen ook bloemen 
kopen en dat doen we ook” 
Leren jullie het ook aan liefhebbers? 
“Nee, we helpen elkaar wel, zeker in het 
begin. Je moet wel leren wat de bedoeling 
is, maar dat is ook leuk om je in te 
verdiepen. Daarom moet je  wel iets van de kerk en de diensten afweten. 
Voor de bloemstukken die we verkopen op de markten in het voor- en 
najaar hoeft dat niet. Maar bloemschikken natuurlijk wel, want die stukken 
moeten verkocht worden.” 
Het is dus best verantwoordelijk werk, dat jullie doen. Niet zomaar even 
een bloemetje in een vaasje. 
“Ja, dat is zo. Als je aan de beurt bent moet je er ook wel even over 
nadenken wat je wilt en hoe je het wilt. En dat is ook fijn om te doen. 
Zeker als het dan mooi in beeld wordt gebracht in de uitzending heb je 
echt voldoening van je werk. “ 
Werk achter de schermen dus! Maar o, zo belangrijk. Hartelijk dank voor 
dit inkijkje achter de schermen van de liturgietafel.  

Hermien 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
De stichting Roos van Culemborg heeft in 2020 in het kader van 75 jaar  
bevrijding een project georganiseerd voor de nagedachtenis aan  
Dietrich Bonhoeffer. Vlak voor het einde van de oorlog werd hij ter dood  
gebracht.  
Bonhoeffer schreef in gevangenschap gebeden en een tiental  
gedichten. De stichting heeft twee schrijver/dichters en de schilderes  
Jeltje Hoogenkamp uitgenodigd zich te laten inspireren door deze  
geschriften van Bonhoeffer. De resultaten daarvan zijn samengebracht  
in een werkschrift. (Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in  
gevangenschap). Op deze manier- zo zegt de stichting- worden grote  
thema’s aangesneden, zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof  
behouden in wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring  
dat God mensen overeind houdt.  
 
Het was de bedoeling van de taakgroep ’Ontmoeting en Inspiratie’ in  
2020 de schilderijen van Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de  
Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door corona niet mogelijk,  
ook dit jaar niet. In plaats van de tentoonstelling in de kerk laten we de  
komende tijd de schilderijen met een gedicht voorbij komen in  
Kerkvenster en Kerkespraak.  Eén per nummer, dertien keer.  
De Kerkvensters met de afbeelding zijn in kleur ook te zien op  
www.ontmoetingskerk-eefde.nl 
 
Als u interesse hebt om erover na te praten, laat u dit dan weten aan 
Tjerie Kale.  Wellicht kunnen we daarvoor dan iets bedenken. 
 

  gtkadevr@gmail.com  of (0575) 511819 
 
 

VRAAG 
HEB JE ZELF WEL EENS ERVAREN DAT DE 

TROUW VAN MENSEN 
JE HELPT OM STAANDE TE BLIJVEN IN 

TIJDEN VAN ONGELUK? 
 
 
 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
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2e van 13 schilderijen van Jeltje Hoogenkamp  
 
Geluk en ongeluk,  
die ons overweldigend 
snel kunnen treffen 
lijken aanvankelijk twee 
druppels water, 
hitte en vrieskou bij 
onverhoedse beroering. 
 
Wat is geluk?  
Wat is ongeluk? 
 
Dat is het uur van de trouw, 
Het uur van de moeder en de 
geliefde, het uur van de 
vriend en de broer.  
Trouw verheft alle ongeluk 
en omhult het stil met een 
milde, goddelijke glans.  
 
 
GELUK  EN  ONGELUK  “lied in het licht van het laatste” 
 
Zij zijn als meteoren, Geluk en ongeluk. 
Wij mensen zien hun sporen En zijn verrast, verrukt. 
Wij kunnen ze niet scheiden: Hun baan verblindt ons oog. 
Verward door hun verschijning Zien wij verbluft omhoog. 
 
De tijd zal ze pas scheiden, In dagen van gemis, 
in uren die verglijden tot er geen glans meer is. 
Dan zal het zich voltrekken, het wonder van de trouw: 
geluk laat zich ontdekken als frisse morgendauw. 
 
De toekomst is aanstaande van trouw die overwint. 
Het wonder is al gaande: je wordt gekend, bemind. 
Het uur van echte vriendschap brengt leven en balans. 
Het uur van de geliefde geeft ongeluk zelfs glans. 
 
René van Loenen, liedtekst bij het gelijknamige gedicht van Dietrich  
Bonhoeffer. Melodie:  Liedboek 759 
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Collectes en giften 1e kwartaal 2021 
 

Collectes      
Datum Bestemming   Bedrag 

3-jan Les Amis Gambia    
10-jan ISBN     
17-jan GOVOS       
24-jan Diaconale doeleinden    
31-jan Pasman manege    

      
Per bank ontvangen voor  collectes Januari   €      356,00  

      
7-feb Kerk in actie Bangladesh    
14-feb St.Leergeld Lochem    
21-feb Kerk in actie Moldavie    
28-feb Stichting Okero    

      
Per bank ontvangen voor de  collectes in Februari  €      409,00  
Per bank ontvangen een extra gift voor Oico-credit 
Nederland  €      250,00  

      
7-mrt Kerk in Actie  noodhulp Ethiopie   
14-mrt Kerk in Actie binnenland,arme regio's  
21-mrt Kerk in actie Indonesie    
28-mrt Kerk in Actie, Zuid-Afrika    

      
Per bank ontvangen voor de collectes in Maart   €      632,00  

Per bank ontvangen een gift voor ons project Colombia  €        25,00  

      
Giften giften Verjaardagsfonds    €        65,00  

 giften Bloemengroet/bloemenkaart   €        25,00  

      

      

      
Alle gevers heel hartelijk dank.    

      
Namens de Diakonie Ap Ilbrink     
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Komt goed van pas, zo’n Paastas 
Het is jammer genoeg alweer enkele maanden geleden (november 2020 
om precies te zijn) dat we een bijeenkomst van de jeugdkerk hebben 
gehad. Natuurlijk missen we elkaar énorm! Hoog tijd dus om de kinderen 
en jongeren eens te verrassen met een kadootje. 

In de aanloop naar Pasen werden door de leiding annex 
ouders tasjes bezorgd. Daarin een woordzoeker, 
Paasbroodnodige opkikkertjes in vaste – chocolade – en 
vloeibare vorm en een kijktip voor The Passion en De 
Zandtovenaar. 
Reuze leuk, maar we hopen elkaar en u weer snel in 
levende lijve te kunnen zien! 

 
Groeten van iedereen van de jeugdkerk 

    
 Thessa ging langs bij Agaath 
(en wat werd er goed afstand gehouden en geventileerd) 
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Noteer vast in uw agenda: 13 juni 2021 
Zoals het er nu naar uitziet kan de openluchtdienst nog niet  
plaatsvinden op landgoed ’t Haveke dit jaar.  
Dan moet er nog heel snel wat veranderen met de Corona.  
Maar om toch het gevoel van een ’ander’ soort dienst voort te zetten gaan 

we u laten genieten van beelden en geluiden uit ‘hogere sferen’.  
Deze digitale dienst gaat tot stand komen door medewerking van de 
kerken uit de vroegere gemeenten van Gorssel. Almen, Eefde, 
Gorssel/Epse en Harfsen. 

Het thema van deze ‘digitale openluchtdienst’ is: LICHT, een vertelling. 

Voorgangster is Jenny Mooij uit Gorssel/Epse. 
Nadere informatie komt via het volgende kerkblad en via de lokale 
krantjes en affiches.  

 
Namens de voorbereidingscommissie, Jannie Zoerink 

 
 

Een verhaaltje om de bladzijde te vullen… 
Twee boeren reden met volgeladen karren. Het had de laatste tijd veel 
geregend en de wegen waren vol modder. De karren bleven steken. 
Eén van de boeren viel op zijn knieën in de modder, en vroeg aan God: 
'Help me hieruit alstublieft!' Hij bad zonder ophouden. Intussen was de 
andere boer druk in de weer. Hij trok aan zijn ezel, duwde tegen de kar, 
zocht stukken hout, bladeren en aarde bij elkaar, legde die voor de 
wielen van de kar en vloekte tegen de sterren op. Toen gebeurde een 
wonder. Een engel daalde neer uit de hemel. Tot hun grote verrassing 
begon die de vloekende boer te helpen. De man was er helemaal door 
in de war en zei: 'Neem me niet kwalijk, ik denk dat je je vergist. Jouw 
hulp is vast en zeker voor mijn vriend bestemd, want hij heeft het 
hardst gebeden.' Maar de engel zei: 'Helemaal niet, God helpt diegene 

die zelf ook zijn best doet.'  
 
(Toegeschreven aan de Braziliaanse bisschop 
Helder Camara) 
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Hemelvaart? 
Het woord 'hemelvaart' betekent: varen / gaan naar de hemel. 'Hemel' 
staat in deze context voor God. Want uit eerbied en ontzag voor God, 
werd zijn naam vaak niet uitgesproken en vervangen door: hemel, engel  

 
Het feest 'Ons-Heer-Hemelvaart' / Hemelvaartsdag wordt sinds de vierde 
eeuw veertig dagen na Pasen gevierd. Deze tijdspanne komt overeen met 
de tijd die Lucas vermeldt in Handelingen 1, 3: 'Jezus verscheen aan zijn 
leerlingen gedurende veertig dagen (na zijn verrijzenis) om daarna 
omhoog geheven te worden.' Het getal 'veertig' verwijst ook naar 
'voorbereiding'. In dit geval de voorbereiding op de zending van de 
leerlingen. 
 
Jezus hoort thuis bij God. Deze betekenis is dezelfde als die van Pasen. 
De oorspronkelijke eenheid tussen beide feesten is vager geworden 
omdat er veertig dagen tussen ligt. Deze eenheid is ook te vinden in het 
credo: 'Hij is verrezen op de derde dag volgens de Schriften. Hij is 
opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige 
Vader'. 
 
Jezus kun je op een andere manier kennen / ervaren. Hemelvaart is het 
feest van de blijvende aanwezigheid van Christus onder zijn volgelingen, 
maar anders dan voorheen: als verheerlijkte Heer. Zijn adem (Geest) zal 
voortaan hun leven inspireren. Dit wordt vooral met Pinksteren gevierd. 
 
In het begin van de Handelingen, het tweede boek dat Lucas schreef, kun 
je lezen over wat er gebeurde nadat Jezus was gestorven en opgestaan. 
Veertig dagen lang voelden de leerlingen dat Jezus dicht bij hen was. Dan 
zagen ze Jezus zoals Hij altijd bij hen was, dan at Hij met hen zoals Hij 
altijd met hen at; dan sprak Hij met hen zoals hij altijd met hen sprak. 
Veertig ... Wie luisterde dacht meteen aan de tocht door de woestijn van 
het volk Israël: veertig lange jaren... In de bijbel wordt veertig steeds 
genoemd bij een tijd van bezinning die voorafgaat aan een belangrijke 
gebeurtenis. Dan vertelt Lucas een prachtig 'afscheidsverhaal'. Jezus 
neemt zijn leerlingen mee naar de olijfberg even buiten Jeruzalem. 'Jullie 
zullen kracht krijgen en enthousiasme om van Mij te vertellen in 
Jeruzalem, in Judea en Samaria en nog veel verder, tot aan het eind van 
de wereld", zegt Hij. Dan zegent Jezus zijn leerlingen. Daarna kwam er 
een wolk tussen hen en Jezus, zodat ze Hem niet meer zien. Een wolk ... 
dat betekent in de Bijbelse verhalen: hier is God onzichtbaar dichtbij.  
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De leerlingen blijven staan en staren de wolk na. Dan zijn er twee mannen 
in witte kleren, twee boodschappers van God, die zeggen: 'Maar mannen 
uit Galilea wat staan jullie nu toch naar de hemel te kijken. Jezus is nu bij 
God. Zoals jullie hem hebben zien weggaan, zo zal Hij terugkomen.' En, 
vertelt Lucas, de leerlingen gingen in grote vreugde naar Jeruzalem terug. 

 
 

Kunstenaars tekenen gemakkelijk God alsof Hij een mens is. Toch is God 
geen mens. Ook dat maken kunstenaars duidelijk. Bijvoorbeeld door God 
op de wolken te laten lopen.  
Als wij op een wolk zouden lopen, wat gebeurt er dan? - Waarom zou men 
zeggen dat God op wolken zit / op wolken loopt? - Kun je een wolk 
vastnemen? Kun je God vastnemen? - Kun je goed zien als je in een wolk 
zit, als er veel mist is? Heb jij God al eens gezien? Misschien dat men 
daarom zegt dat God in de wolken is: men kan Hem niet goed zien! - Kun 
je een wolk voelen? Wat voel je als er mist is? - Kan men God voelen? 
Wanneer wel, wanneer niet? Een wolk kan men niet vastnemen. Een wolk 
kan iets of iemand verstoppen. Net zoals God die on(be)grijpbaar is en 
niet te vatten is. 

 
 
 

uit de Bijbel in 1000 seconden 
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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 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 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 
 

mailto:pastorgorsselepse@xs4all.nl
mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl
mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:p
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:webmaster@pg-gorsselepse.nl
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Website:  www.pg-gorsselepse.nl 
 
Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. L. Rensink  0575-493444 of mw. W.H. Willems  0575-
492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink 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 
 
Koster 
Gorssel: B. van Dijk  06-54290041  
 kostergorssel@gmail.com 
 
Epse: coördinatie mw. H. Preuter  0575-492983  
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 5 verschijnt op donderdag 20 mei 2021. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 12 mei 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 6  verschijnt op donderdag 24 juni 2021. 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 
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