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Kerkdiensten 
 
I.v.m. de beperkende maatregelen kunt u de vieringen helaas niet lijfelijk 
bijwonen, maar wel volgen en terugkijken op: 

www.kerkdienstgemist.nl  
 
Zondag 23 mei 2021 Pinksteren 
Gorssel 10.00 uur - ds..J. Kappers, Apeldoorn 
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting INLIA en de tweede 
collecte voor Jeugdwerk Gorssel en Epse 
 
Zondag 30 mei 2021 Trinitas 
Gorssel 10.00 uur - ds. R. den Hertog, Vorden 
De eerste collecte is bestemd voor hrt mr. Geertshuis en de tweede 
collecte voor Pastoraat in eigen gemeente 
 
Zondag  6 juni 2021  
Gorssel 10.00 uur - mw. L. Versluis, Oudemirdum 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Oeganda en de tweede collecte 
voor Jeugdwerk Gorssel en Epse 
 
Zondag 13 juni 2021 
Gorssel 10.00 uur - mw. J. Mooij. HAVEKEDIENST 
De collecte is bestemd voor de Zorgboerderij Harfsen. 
 
Zondag 20 juni 2021        
Gorssel 10.00 uur - Ds. W.R. Davelaar, Diepenveen 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Griekenland en de tweede collecte 
voor Kerkespraak 
    
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 
 

Al een aardige tijd begin ik mijn dag met 
wandelen. Samen met een kennis vanuit de 
kerk, wandel ik doordeweeks vanuit huis. Het 
maakt ons niet uit wat de 
weersomstandigheden zijn. Het is een 
heerlijke manier om de dag op te starten. 
Alhoewel het meestal dezelfde route is, is het 
elke dag anders. De ene keer praten we veel 
onderweg, een andere keer zijn we vooral stil en een volgende keer 
maken we veel foto‟s van de mooie luchten of de natuur. Soms delen we 
een tekst of een foto en bespreken die onderweg, zoals uit de bijbelapp 
waar we allebei uit lezen.Onderweg komen we regelmatig dezelfde 
wandelende mensen tegen, al dan niet met een hond.  
Ik heb vernomen dat er velen uit de gemeente Gorssel/Epse houden van 
wandelen.Zelf heb ik ook met een aantal gemeenteleden gewandeld. En 
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er zijn gemeenteleden die met elkaar wandelen. Het is een mooie manier, 
waarbij we omzien naar elkaar en elkaar kunnen inspireren. Misschien is 
het een idee om ook eens met iemand anders te wandelen. Met mij 
wandelen is natuurlijk ook mogelijk. Het maakt mij niet uit of we een heel 
stuk wandelen of dat we bijvoorbeeld met de rollator op pad gaan en 
onderweg een bankje opzoeken.  
 

Wandelen en praten met God 
 

Je loopt in het bos 
helemaal alleen, 

op zoek naar rust, 
niemand om je heen. 

 
Je mag weten en mag 

alles zeggen tot …, 
en zo mag je wandelen 

en praten met God. 
 

Ja, alles tegen 
de Heere zeggen, 

vragen en zorgen in 
Zijn handen leggen. 

 
Zo gaan we samen in 

gesprek over het leven, 
wat is het fijn om zo met 
Hem samen te wezen. 

 
Janneke Troost 

 

 
Ik wens u veel plezier toe met wandelen of andere manieren om te 
genieten van Gods schepping 
 
 

Jenny Mooij 
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Agenda  
(vergaderingen zijn zolang er een lockdown is telefonisch of via internet) 
 
wo 2 juni 20.00 uur taakgroep Diaconie 
do 3 juni 20.00 uur taakgroep Beheer 
ma 7  juni 20.00 uur taakgroep Pastoraat 
zo 13 juni 10.00 uur Havekedienst 
do 14 juni 20.00 uur Kleine /kerkenraad 
 

Licht met een Hoofdletter  

In brandpunt van Havekedienst 
 
Als gelovigen mogen we een wonder nooit uitsluiten, maar 
hoogstwaarschijnlijk dwingt corona ons (opnieuw) de Havekedienst niet in 
de openluchtte vieren, maar onderdak te brengen in de kerk, dit keer in 
Gorssel. Het wordt een digitale dienst, te volgen via uw beeldscherm.   
Dat wil allerminst zeggen dat we er een droefgeestig gebeuren van 
maken. Integendeel, onze voorbereidingscommissie heeft alles in het 
werk gesteld om de dienst op zondag 13 juni tot een lumineuze 
gebeurtenis te verheffen. De hele viering staat namelijk in het teken van 

Licht – met een hoofdletter.  
Kerkelijk werker Jenny Mooij vertelt in haar Gorsselse thuiskerk (aanvang 
10 uur) als voorganger over het fenomeen Licht, aan 
de hand van het gelijknamige boekje van Monique 
van der Zanden. Jenny maakt er interactief werk van. 
Ze legt niet alleen uit hoe het Licht, bijvoorbeeld als 
manifestatie van God of Christus, de essentie van 
ons menszijn uitmaakt, maar ze vraagt ook enkele 
gemeenteleden  wat voor hen de lichtpuntjes zijn in 
deze duistere coronatijd.  
Ook al zit u op 13 juni achter uw beeldscherm, ‟t 
Haveke krijgt u wel mooi in het vizier. Er zijn ruim tevoren video-opnamen 
gemaakt, niet alleen van de bloemenpracht, ook van een 
gelegenheidskoortje uit de vier samenwerkende kerkelijke gemeenten. 
Het zingt opwekkende liederen van dienst, op de theatrale galerij van het 
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huis, onder voortvarende orgelbegeleiding van Broer de Boer. Ook de 
zondagsschool van Harfsen doet inspirerend mee aan deze dienst.  
 

Nota bene: mocht „het wonder‟ alsnog geschieden en kunnen we toch 
nog tijdig op 13 juni op ‟t Haveke in de openlucht terecht, dan berichten 
we daarover in de kranten en andere media. 

Jannie Zoerink 

 
Kort verslag Gemeentegesprek 25 april 2021 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Na de eredienst van 25 april praatte de kerkenraad de gemeente in 
digitale vorm bij over wat er zoal gebeurde in 2020, over het kerk-zijn in 
coronatijd, en over de stand van zaken van de samenwerking met Eefde 
en het samen beroepen en werven.Deze informatie werd op hetzelfde 
moment op dezelfde manier ook in Eefde gepresenteerd. 
 

Terugblik op 2020 
Peter van der Steege nam ons eerst mee langs een aantal belangrijke 
gebeurtenissen in 2020, vanaf de laatste gemeenteavond (januari 2020) 
waarin de intentieverklaring voor de samenwerking met Eefde werd 
vastgesteld, tot het afscheid van onze predikant Daan Bargerbos in 
oktober en het stoppen van Gerrit Nijkamp als organist aan het eind van 
het jaar. 
Bijzonder lichtpuntje in 2020 was dat we in september samen met Eefde 
mochten genieten van een fijn startweekend.   
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Veel zaken kondenhelaas niet meer doorgaan in verband met Corona, 
zoals onze fysieke erediensten en nog tal van andere activiteiten. Het 
elkaar ontmoeten werd een stuk lastiger. 
We proberen het voorlopig te doen met de mogelijkheden die er nog wel 
zijn en kijken uit naar betere tijden. 

 

Intensivering samenwerking met Eefde 
In maart 2021 is het coördinatieteam voor de samenwerking met Eefde 
geïnstalleerd. Dit team bestaat uit Bolina Aalderink, Eduard Groen en Ben 
Wagenvoort (Eefde), Ava van Baaren, Gerrit Boschloo en Gerben Algra 
(Gorssel/Epse). De opdracht aan het coördinatieteam kunt u hieronder 
nog eens nalezen 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerben Algra gaf samen met Eduard Groen (Eefde) een toelichting op de 
eerste 2 maanden.  
Zo is het coördinatieteam  gestart met het maken van een globale 
planning voor de intensivering van de samenwerking.  
Deze planning wordt vervolgens afgestemd met de kerkenraden van 
beide gemeenten. 

 

Vacaturetijd: beroepen en werven 
Belangrijk vertrekpunt was het besluit om samen met Eefde op zoek te 
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gaan naar professionele krachten. Via de maandbrieven in Kerkespraak is 
geprobeerd om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen.Onze consulent in vacaturetijd is ds. Jaap Jonk, die ons 
met name ondersteunt bij het invullen van de vacatures. 
Henk Datema (Taakgroep Beheer) gaf een toelichting op het ledenaantal, 
de leeftijdsopbouw van de leden en de inkomsten uit de Actie Kerkbalans 
van beide gemeenten. De prognose is dat zowel het ledenaantal als de 
inkomsten de komende jarenterug zullen lopen. De gezamenlijke 
kerkrentmeesters constateren dat we op basis van deze gegevens 
gezamenlijk één voltijd predikant kunnen beroepen. Daarnaast vinden zij 
het van doorslaggevend belang dat de vier gekozen speerpunten de volle 
aandacht krijgen: 
-Jeugd en middengroepen (verbinding met de generaties) 
-Kerk in het dorp (verbinding met het dorp) 
-Pastoraat/omzien naar elkaar (verbinding met elkaar) 
-Samenwerking (verbinding van de gemeenten 
met elkaar). 
Daarom is het voorstel van de kerkrentmeesters 
om vanuit de gezamenlijke „spaarbankboekjes‟ 
van Gorssel/Epse en Eefde geld beschikbaar te 
stellen voor het aanstellen van één fte kerkelijk 
werker voor de duur van drie tot vier jaar.  
 
In goede harmonie besloten de kerkrentmeesters 
om de kosten te verdelen op basis van het aantal 
leden, wat neerkomt op een verhouding van 6 - 4 (Gorssel/Epse - Eefde). 
In een aantal videobijeenkomsten van de gezamenlijke kerkenraden is 
uitgebreid gesproken over welke mensen we zoeken. Zodra dit overleg is 
afgerond en er een helder beeld is ontstaan, wordt u als gemeente 
hierover zo snel mogelijk geïnformeerd en gehoord. Uiteraard is dit ook 
afhankelijk van de Corona-situatie. Vervolgens is het de bedoeling dat de 
sollicitatiecommissie zo mogelijk nog deze zomer van start kan gaan. 
Omdat het gemeentegesprek online werd gehouden, was het maar 
beperkt mogelijk vragen of opmerkingen te bespreken. De kerkenraad 
nodigt u van harte uit om toch uw vragen en opmerkingen kenbaar te 
maken, zodat hier ook zoveel mogelijk rekening mee kan worden 
gehouden. Gebruikt u daarvoor het mailadres van de kerkenraad 
secretaris@pg-gorsselepse.nl 

Ria Zoerink 

mailto:secretaris@pg-gorsselepse.nl
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Voortgang beroepingswerk  
en gemeentegesprek op 6 juni 
 
Op zondag 25 april heeft er een gemeentegesprek plaatsgevonden. 
Dit moest online gebeuren, omdat we nog niet fysiek bij elkaar kunnen 
komen en dat houdt dan ook in dat we niet kunnen spreken van een echt 
„gesprek‟. Een verslag van het eerste gemeentegesprek staat hierboven. 
Het is gebleken dat er een groot aantal gemeenteleden het 
gemeentegesprek heeft gevolgd en dat is heel positief. 
Uit diverse reacties is gebleken dat -ondanks deze beperking- het online 
bijpraten van de gemeente toch zeker op prijs gesteld wordt. De 
gemeente is volop in beweging en we willen als kerkenraad iedereen daar 
zoveel mogelijk bij betrekken.  
Daarom is er een volgend gemeentegesprek gepland en wel op zondag 6 
juni, ook weer na afloop van de kerkdienst en ook weer online.  
Na de dienst is er een korte (koffie-) pauze en om 11:15 uur begint het 
gemeentegesprek. 
 

 
 
Vooruitlopend hierop laten we u in dit bericht alvast weten wat er in de 
tussentijd zoal is gebeurd. 
Op 26 april is er een vooroverleg geweest met een delegatie vanuit de 
classis. We hebben onze situatie uitgelegd en aangegeven dat we als 
beide gemeenten gezamenlijk op zoek zijn naar een nieuwe predikant en 
kerkelijk werkers.  
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Op haar beurt heeft de classis ons bijgepraat welke informatie men 
precies van ons nodig heeft voor de goedkeuringsprocedure via de 
classis. 
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de profielen voor deze 
professionals, zoals we het steeds genoemd hebben. De beide 
kerkenraden zijn in een drietal gezamenlijke online vergaderingen in 
gesprek geweest over het ideale toekomstplaatje. Inmiddels is daarbij de 
conclusie getrokken dat 1 fulltime predikant en 2 parttime kerkelijk 
werkers ( voor beide gemeenten gezamenlijk ) de voorkeur heeft. In een 
vierde en laatste online overleg op 18 mei spreken we verder over de 
taakverdeling per persoon en welke kwaliteiten deze personen uit het 
team dan dienen te bezitten om de toebedeelde taken optimaal uit te 
voeren. Uiteraard zal dit met enige flexibiliteit gehanteerd worden, zodat 
we ook aan kunnen sluiten bij de kwaliteiten en achtergronden van de 
kandidaten die zich straks zullen aandienen. 
 
We hopen hierna op niet al te lange termijn „echte‟ 
gemeentebijeenkomsten te kunnen houden, waarbij de voorstellen meer 
in detail aan u gepresenteerd kunnen worden en waarbij u ook uw 
opmerkingen kunt inbrengen. Uiteraard is dit afhankelijk van de Corona-
maatregelen. 
Opnieuw willen wij u aanmoedigen uw eventuele vragen/opmerkingen ook 
nu al, voorafgaand aan 6 juni, kenbaar te maken. We kunnen daar dan 
tijdens het gemeentegesprek op ingaan.  
U kunt daarvoor weer het mailadres secretaris@pg-gorsselepse.nl 
gebruiken. 
We hopen u weer online te ontmoeten op 6 juni a.s. ! 

De kerkenraad. 
 
 

 
 
 

mailto:secretaris@pg-gorsselepse.nl
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Van de diaconie 
 
Fietsen gevraagd 
Ondanks het feit dat er thans geen voorjaarsmarkt gehouden wordt, 
worden er het hele jaar door, nog bruikbare fietsen hersteld om te 
verkopen. 
De opbrengst is bestemd voor de markten. 
Kunt u ons hiermee helpen, neemt u dan contact op met  
Jo Willems, tel. 0575-492006 of met Ab Preuter, tel. 0575-492983. 
 
 

         
Vreemd geld gevraagd 
Ook al gaan we nu niet naar het buitenland op vakantie, toch hebt u 
misschien nog  vreemd geld in uw bezit. 
Voor de Diaconie heeft dit vreemde geld en ook oud Nederlands geld nog 
veel waarde. 
Via tussenkomst kan het geld nog steeds ingewisseld worden voor Euro‟s. 
U kunt het geld afgeven bij de penningmeester van de Diaconie,  
Ap Ilbrink, Gorsselse Enkweg 10 in Gorssel of bij een van de andere 
diakenen. 

Hennie Hekkert 
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Samen werken in drie kerken. 
In Gorssel/Epse en Eefde komen de twee protestantse gemeenten 
wekelijks bijeen om de lofzang aan God gaande te houden in drie kerken. 
Dat is het beeldvoor volgend jaar in onze gemeenten, als Corona ons 
leven niet meer bepaalt en wij weer samen kunnen komen. Er is nog een 
toekomstbeeld namelijk dat de twee gemeenten meer gaan samen 
werken. Samen waar kan, apart waar dat niet kan. Met drie plekken om te 
vieren. 

 

Waarom samenwerken? 
Omdat het ons helpt om onze roeping als kerk beter te kunnen vervullen. 
De kerk is een geroepen instituut om bij te dragen aan het Rijk van God, 
in woord, muziek en daden. Die goddelijke roeping heeft iedere kerk, los 
van de plaats waar ze is en los van de grootte van de gemeente. En dus 
hebben wij in Gorssel/Epse en Eefde die ook. Beide kerken willen een 
vitale gemeente zijn, die klaar is voor de toekomst. Nu onze gemeenten 
kleiner worden en de vergrijzing ook toeneemt is het goed om te gaan 
samenwerken en zo te zorgen voor een verlichting van de draaglast van 
de vele vrijwilligers. Door samen het werk te doen vergroten we onze 
denkkracht, kennis en kunde en daardoor kunnen we onze taken beter 
uitvoeren en houden we dat ook langer vol.  

                             
 

Wat is er al? 
Op een aantal gebieden wordt al samen gewerkt bijvoorbeeld bij de 
zoektocht naar professionals (predikant(en) en/of kerkelijk werker(s)). 
Kerkenraden en gemeenteleden hebben een gezamenlijk traject 
doorlopen om na te denken over de toekomst.Ook de diaconieën en het 
College van Kerkrentmeesters/taakgroep Beheer  hebben al samen 
vergaderd en gemerkt dat dat een meerwaarde geeft. Om het proces 
verder te versterken is door de beide kerkenraden een coördinatieteam in 
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het leven geroepen dat alle taak- en werkgroepen stimuleert en faciliteert 
in de samenwerking. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen.  
 

De speerpunten. 
We gaan vooral aan de slag met vier speerpunten. 
-Aandacht voor de groep jongeren en ouders met jonge(re) kinderen.  
 We willen meerdere generaties met elkaar verbinden. 
-Pastoraat: verbinding met elkaar 
-Kerk in en met de dorpen: verbinding met de mensen in onze omgeving 
-Kijken naar wat de meest effectieve en efficiënte organisatie is voor de 
  samenwerking. 

 

Wat gaat het coördinatieteam doen? 
We gaan afspraken maken met alle taakgroepen om samen te verkennen 
wat ons drijft, wat we willen voor de toekomst, hoe we dat willen bereiken 
en wat daarvoor nodig is aan kennis en kunde. En waar die kennis en 
kunde te kort schiet passen we onze doelen aan óf we zorgen dat we die 
kennis en kunde in huis halen. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen werken 
in de communicatie, bij vernieuwingen die soms nodig zijn op de website 
en bij het beheer van de websites. En ook nadenken over de inzet van 
social media voor de jongere groepen. Wij (coördinatieteam) gaan dat 
dus niet zelf uitvoeren, we helpen alleen. 

Hoe lang gaat dat duren? 
De samenwerking zelf blijft, maar het 
tot stand brengen ervan duurt twee 
jaar. Een mooie periode om 
vertrouwen op te bouwen en 
gemeenschappelijke ervaringen op te 
doen. Waarin we het eens én oneens 
met elkaar kunnen zijn, open durven 
te zijn naar elkaar en ons geloof, 
onze hoop en onze liefde met elkaar delen. Dat vergt tijd.  
 

Communicatie naar de gemeenten. 
Met de kerkenraden is afgesproken dat we minimaal eens per kwartaal de 
gemeenten informeren over de voortgang en de opbrengsten van de 
opdracht. Dat doen we in de gemeentebladen (kerkvenster en 
kerkespraak) en websites en zodra het mag ook via 
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gemeentebijeenkomsten. Op die manier blijft u op de hoogte en wij bij de 
les.  

 

Tot slot 
We zijn enthousiast begonnen met ons werk en merken al na een paar 
keer dat we een divers team zijn met veel verschillende kennis en kunde. 
We vullen elkaar goed aan en dat is mooi om te zien. We geloven in 
samenwerking.  
 
Namens het coördinatieteam, 
 

Eduard Groen 

Van de diaconie 
 
De eerste collecte.  

Pinksterzondag 23 mei: Stichting INLIA. INLIA staat voor: Internationaal 
Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Zij zijn een 
netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers 
en vluchtelingen in nood helpen. De stichting is in 1988 opgericht als 
dienstverleningsorgaan voor kerken die het Charter van Groningen 
ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor 
vluchtelingen en asielzoekers in nood. De stichting is onafhankelijk, zij 
bestaat van giften van particulieren en bijdragen van kerken.  
 

Zondag 30 mei: Oecumenisch Diaconaal Centrum Mr. Geertshuis. 
Midden in het levendig centrum van Deventer staat het Mr. Geertshuis, 
een gastvrije huiskamer waar mensen even op adem kunnen komen. In 
een samenleving die steeds ingewikkelder wordt 
valt het niet mee om je staande te houden. 
Zeker als je weinig geld hebt, als je geen 
vrienden of familie hebt op wie je kunt 
terugvallen of als je gevlucht bent naar ons land. 
Dan is het goed om mensen te ontmoeten die 
voor jou openstaan, die je steunen om verder te 
gaan, je zo nodig doorverwijzen voor verdere 
hulp. Het Mr. Geertshuis is een initiatief van de 
kerken in Deventer, er is een grote groep van 
vrijwilligers om dit project in stand te houden!  
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Zondag 6 juni: Kerk in Actie – Oeganda. Moeders zijn de ruggengraat 
van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de 
vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en 
dat van hun kinderen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken 
aan te leren kunnen ze meer verdienen. Door het bespreken van hun 
problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare 
vrouwen en gezinnen sterk.  
 
Zondag 13 juni: Havekedienst – Zorgboerderij – Harfsen.  
De boerderij aan de Belterweg 2A is een agrarisch bedrijf en heeft 
ouderen als doelgroep. Deze ouderen hebben 
meestal al jaren geen  
gestructureerde werkomgeving meer gehad en 
konden hun eigen gang gaan. Nu ze voor hun 
verzorging afhankelijk zijn geworden, krijgen ze 
hier toch zoveel mogelijk keuzevrijheid in de 
werkzaamheden. Tijdens hun tijd op de 
boerderij vormen ze samen één groot gezin. ‟s 
Middags wordt gezamenlijk een warme maaltijd 
klaargemaakt en gegeten. De boerderij is drie 
dagen per week open voor 8 tot 10 ouderen, op 
maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 16 uur. 
 
Zondag 20 juni: Kerk in Actie – Griekenland – noodhulp. Nog elke dag 
zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel 
van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze 
spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit 
bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden 
waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een 
moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen 
opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.  
 
Voor alle collectes geldt: U kunt een bedrag overmaken op: NL79RABO 
03223 00 630 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Eefde, NL37RABO 
03223 59 392 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. 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. 
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Diaconaat – hoe leuk is dat! 
 
De diakenen willen u graag vertellen wat ze doen en hoeveel plezier ze 
daaraan beleven. Grace Molegraaf praat met hen. Deze maand is de 
beurt aan Jan van Putten.  
 
Dag Jan,  hoe lang ben je al diaken?  
“O, dat weet ik niet, dat moet ik opzoeken.” En na wat gerommel in 
papieren – “een jaar of 6,7, mijn tweede periode”.  
Waarom ben je diaken geworden?  
“Het is belangrijk om iets anders te doen dan alleen zakelijke dingen. Je 
inzetten voor de maatschappij in vrijwilligerswerk geeft een mooi 
tegenwicht. Het brengt balans in je leven” 
Je doet het dus niet specifiek vanuit het het geloof? 
“Ja, ook dat. In het geloof is andere mensen helpen heel belangrijk. Mijn 
vrouw was eerst diaken en we maakten de afspraak, dat ik het zou 
overnemen als zij ermee ging stoppen. En dat hebben we gedaan. Zo ben 
ik erin gerold” 
Is de relatie met de kerk daardoor voor jou ook van belang? 
“De inspiratie vanuit het geloof is wel belangrijk, hoewel ik echt niet iedere 
week in de kerk kom. Als ik niet iets actiefs zou doen in de kerk, zou de 
relatie wel snel verwateren denk ik. Zeker met opgroeiende kinderen, die 
allerlei andere belangen hebben. En ik ben een doener. Diaconaat is 
doen. Samen ergens de schouders onder zetten om de maatschappij 
vooruit te helpen. Dat spreekt me aan in diaconaat.” 
En wat doe je dan in het diaconaat, wat is jou taak?  
“Ik ben eerste gewoon diaken geweest en nu ben ik voorzitter” 
 
Wat is het verschil tussen gewoon diaken en voorzitter? 
“Als voorzitter houdt je meer de bestuurlijke kant in de gaten. Welke 

doelen stellen we, wat zijn de grote 
lijnen. Dat doe je met elkaar, natuurlijk. 
Maar als “gewoon” diaken focus je meer 
op speciale dingen, individuele taken” 
Wat zijn dan de grote lijnen waarop de 
diaconie zich nu concentreert?  
“Natuurlijk de samenwerking met Eefde. 
Niet specifiek de predikant, maar de 

diaconale samenwerking. Welke zaken kunnen we samen oppakken, 
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waar moeten we ons op richten en hoe krijgen we dat organisatorisch 
goed voor elkaar. .  
En het tweede punt, wat daarmee erg samenhangt, is: hoe gaan we 
straks verder na corona. Wezitten in zo’n rare tijd. Het lijkt of alles 
verwaterd. Kunnen we straks gewoon weer verder zoals voor corona? Ik 
denk het niet. Wat is onze taak als diaconie in het dorp bijvoorbeeld. Waar 
kunnen we samenwerken en hoe kan de kerk zichtbaarder zijn als 
ontmoetingspunt? “ 
Dat zijn inderdaad hele belangrijke vragen, waar nog veel over gepraat 
zal moeten worden, denk ik.  
“We zijn het perspectief een beetje kwijt, daar moeten we flink aan 
werken” 
Wat ga je missen als je er toch mee op zou houden?  
“De samenwerking. Ik vergader heel veel overdag. De vergaderingen van 
de diaconie zijn anders, meer een team, samen aan hetzelfde doel 
werken. En dat vind ik leuk. Het geeft energie om het zo samen op te 
pakken. “ 

Hartelijk dank voor dit interessante gesprek.  
Grace Molengraaaf 

 

Informatie bij de Pinkstercollecte voor                             
de Stichting INLIA. 

23 mei – Pinksteren – Feest van de Hoop. Met Pinksteren collecteren 

we voor de stichting INLIA. Dit is een internationale kerkelijke stichting, 
die zich ontfermt over asielzoekers, die zijn afgewezen en daarom op 
straat gezet. In Nederland is deze 
stichting opgericht en zetelt in 
Groningen. Allerlei kerken zijn lid van 
het Charter van Groningen. De 
stichting helpt door de op straat 
gezette asielzoekers op te vangen in 
de zogenaamde bed-bad-brood 
voorzieningen. Deventer heeft ook 
zo‟n kleine opvang. Doordat de eerste 
levensbehoeften geregeld zijn, 
kunnen de mensen met hulp van de 
stichting werken aan terugkeer naar eigen land – of doorreizen naar een 
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ander veilig land  – of op grond van nieuwe feiten alsnog een nieuwe 
asielaanvraag doen.                                                                            
Hierbij een kort verhaal over een “geval” dat door INLIA werd geholpen.. 
(uit een INLIA nieuwsbrief)  

Waar betrokkenheid en naastenliefde allemaal goed voor zijn          
Khadija kreeg jaren geleden een verblijfsvergunning. Ze had 
een huis, volgde een opleiding tot kraamhulp en was bezig 
haar leven op de rit te krijgen. Van de ene op de andere dag 
deelde ze haar huisje met haar moeder en zus, werd ze 
gekort op haar uitkering omdat ze „illegalen‟ onderdak gaf en 
moesten ze met z‟n drieën van 40 euro per maand leven. De 
moeder en verstandelijk beperkte zus van Khadija kwamen naar 
Nederland. De IND twijfelde aan hun nationaliteit en geloofde niet dat de 
twee verwant waren met Khadija. Een simle DNA-test had dit uit kunnen 
wijzen maar die werd niet afgenomen. Moeder en zus kwamen op straat 
te staan. Khadija nam ze in huis maar werd daarom financieel gekort. De 
Plaatselijke Protestantse Kerk trok zich het lot van de drie vrouwen aan. 
De kerk wees ze de weg naar de stichting INLIA en naar de Voedselbank 
en zorgde voor aanvullende financiële ondersteuning. En dat bracht de 
rust die ze nodig hadden. Moeder Sharif wendde zich met hulp van INLIA 
tot de  ambassade in Brussel en wist daar een nationaliteitsverklaring te 
verkrijgen. Haar nationaliteit was dus vastgesteld. Uit het noodfonds 
betaalde Kerk in Actie een DNA-test voor moeder Sharif en zo kwam de 
verwantschap onomstotelijk vast te staan.   

Met nieuw bewijs en een nieuwe asieladvocaat die INLIA voor haar 
regelde, werd opnieuw asiel aangevraagd. Deze asielaanvraag werd ruim 
een jaar later ingewilligd. Khadija heeft haar opleiding tot kraamhulp weer 
opgepakt. Haar moeder, die inmiddels 75 jaar is, kan nog een beetje van 
haar oude dag genieten en haar zusje krijgt eindelijk de hulp en aandacht 
die ze nodig heeft.                                                                                         
Waar betrokkenheid, naastenliefde en een goed netwerk allemaal goed 
voor zijn.   Voor meer informatie over de stichting INLIA kunt u contact 
opnemen met  

                              diaken Grace Molegraaf –gracemolegraaf@gmail.com 

mailto:�gracemolegraaf@gmail.com
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Rubriek Meeleven 

 

De bloemenkaarten uit 
de vieringen zijn met een groet 
naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. M. Steen           Sparrenlaan  3 
Dhr. en Mw. Pasman          Driekieftenweg  8 
Dhr. en Mw. Luimes          Rietdekkerweg  1 
Dhr. en Mw. Berendsen      Du Tourweg  4 
Mw. G. Nijkamp          Hoofdstraat 61a F204 
Mw. Tuitert-Hietbrink          Beukenlaan  2 
Mw. G. C. Vogel-Elsenaar  Klumperkamp  15 
 
Bericht van overlijden. 
Op 3 mei is Mw. F.J.S. van der Veen-Julsing op de leeftijd van 79 jaar 
overleden. Fenneke woonde aan de Oude Larendseweg 16 in Epse. 
Mw. Lies Korenblik-Bertholet is op 6 mei overleden op de leeftijd van 
82 jaar. Zij woonde op de Borkel Hoofdstraat 61a F111. 
 
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden en wensen hen sterkte 
toe de komende tijd. 
 

Jannie Hietbrink 
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Opstarten mailing gemeenteleden  

ter inspiratie en bemoediging 

 
Vanuit een verlangen op verschillende manieren gemeenteleden te 
inspireren en bemoedigen willen we vanuit Pastoraat van Gorssel/Epse 
en Eefde gaan starten met een mailing één keer per twee  
maanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik kwam op dit idee doordat Ko van Raamsdonk, voormalig ouderling 
pastoraat van Eefde, een periode dergelijke mailings heeft verzorgd. 
Daarin werd bijvoorbeeld in de 40-dagentijd van 2020 de  
kaartenserie met het thema Hoop per mail verstuurd, welke in 
Gorssel/Epse verspreid werden door toevoeging in Kerkespraak.  
Andere opties zijn bijvoorbeeld mooie teksten of filmpjes.  
Het is een mooie aanvulling en manier om elkaar te inspireren en te 
bemoedigen vanuit onze kerkelijke gemeenten. 
Het idee is ontstaan door de situatie dat we elkaar minder zien en spreken 
in coronatijd. Ik ben van mening dat dit ook een mooie aanvulling is, 
wanneer we steeds meer elkaar kunnen en mogen ontmoeten. 
We starten deze mailing op door de mail te versturen naar de mensen 
waarvan we een e-mailadres hebben.  
 

Jenny Mooij (pastoraal medewerker Gorssel/Epse), mede namens  
Taakgroep Pastoraat Gorssel/Epse en  

Taakgroep Pastoraat & Eredienst van Eefde 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
3

e
  van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 

EXPOSITIE 

EXPOSITIE 

EXPOSITIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wie ben ik? Deze of die? 
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander, 
ben ik beiden tegelijk? 
 
Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij. 
Wie ik ook ben, u kent mij, o God!  Van u ben ik. 
 
Bonhoeffersgedicht “Wie ben ik” getuigt van zijn worsteling tussen 
depressies, innerlijke kracht en het door God gekend zijn. Hieruit een 
fragment: Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen? 

Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf? 
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WIE  BEN  IK? 
moderne psalm 
Wie ben ik, God? Ben ik de mens 
die door de ander wordt gekend 
als toonbeeld van lankmoedigheid, 
van moed en zelfverzekerdheid, 
die in gevangenschap de dagen 
met milde ogen kan verdragen? 
 
Wie ben ik, God? Ben ik de mens 
die men alleen van buiten kent? 
Zo kalm van binnen ben ik niet. 
Ik huiver, voel mij leeg en ziek, 
een  wrak, ten dode opgeschreven. 
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven? 
 
Ben ik een mens door u veracht 
of hoopvol teken in de nacht? 
Of ben ik beide,  door elkaar: 
een trooster en een huichelaar? 
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen, 
ik hoor u toe met heel mijn wezen. 

 
René van Loenen, liedtekst bij het gelijknamige 

gedichtvan Dietrich Bonhoeffer- Melodie: liedboek 139 
 
 

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd… 
 
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen kreeg Wilma Makkink  een Koninklijke 
Onderscheidingvoor haar inzet bij de 
Scouting en het theater. Maar ook voor het 
vele werk dat zij verzet heeft voor onze 
kerk!  
Door haar enthousiasme en inzet zijn de 
Herdertjestochten iedere keer een waar 
feest. 
En in de kerk is het genieten voor iedereen 
als Wilma de kinderen onder haar leiding 
heeft! 
Wilma, van harte gefeliciteerd met deze 
welverdiende onderscheiding! 
 

VRAAG 

 
VOEL JE ZELF WEL EENS 

EEN AFSTAND TOT JE EIGEN 
“CV” EN MERK JE DAT DIT 
IN DE LOOP VAN JE LEVEN 

VERANDERT? 
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Maandbrief mei 2021 
 

Op weg naar de zomer  
Dit nummer van Kerkespraak verschijnt tussen Hemelvaart en Pinksteren, 
opnieuw een betekenisvolle hoogtijperiode in het kerkelijk jaar. Pinksteren 
is het feest van de Geest. Wat verlangen we naar die Geest-drift, die ons 
juist in deze lastige Corona periode inspireert en bezielt. We hopen dat er 
de komende weken maatregelen kunnen worden versoepeld. Dan kunnen 
we elkaar als gemeente ook weer echt ontmoeten.  

 

Samenwerking Eefde en beroepingswerk  
In de vorige maandbrief hoopten we op fysieke gemeentevergaderingen 
ergens begin juni. In afstemming met Eefde hebben we nu geconcludeerd 
dat dit nog te vroeg is. Maar omdat we u wel willen blijven informeren over 
de voortgang op deze beide belangrijke thema‟s, is er een volgend 
gemeentegesprek na de viering op 6 juni gepland. Elders in deze 
Kerkespraak leest u hier meer over. En op woensdag 7 juli hopen we dan 
een „echte‟ gemeenteavond in De Brink ( of de kerkzaal ) te beleggen. Die 
avond is ook weer bedoeld om u bij te praten over de plannen en de stand 
van zaken, maar vooral om uw eigen ideeën te horen en met elkaar in 
gesprek te gaan. Vrijhouden dus.  

 

Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 10 mei. Deze keer nog één keer 
(hopen we) via een online video verbinding. Sommige taakgroepen 
komen al weer in kleine kring in de Brink bij elkaar. De komende 
maanden hopen we ook weer een grote kerkenraad bijeen te kunnen 
roepen. Niet alleen om de formele besluiten te kunnen nemen, maar 
vooral ook vanwege het onderlinge contact. We hadden een behoorlijk 
gevulde agenda. We hebben gesproken over de eerste gezamenlijk 
dienst in mei. Er zijn opmerkingen gemaakt dat er nog weinig 
gezamenlijke elementen in de viering zaten. Het is goed te bedenken dat 
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er bewust gekozen is voor een eenvoudige aanpak. Op dit moment kijken 
we 1 keer in de maand alleen nog mee bij elkaar. Van daaruit gaan we 
het zorgvuldig uitbouwen naar meer gezamenlijke liturgische elementen, 
uitwisseling ambtsdragers enz. Maar op dit moment zijn we blij dat het in 
ieder geval gelukt is om het technisch zo te regelen dat iedereen in staat 
is deze combi-vieringen op een eenvoudige manier te volgen. De 
taakgroep Vieren zorgt voor de verdere coördinatie met Eefde op dit punt. 
De jaarrekening 2020 van de Diaconie is goedgekeurd, met dank aan Ap 
Ilbrink, die dit nu voor het eerste jaar doet en aan Hennie Hekkert, die het 
vele jaren heeft gedaan en ook bij de overgang behulpzaam is geweest. 
De jaarrekening van de kerk moet nog extern gecontroleerd worden en 
zal dan ook worden voorgelegd aan de kerkenraad. Omdat de zomer 
dichterbij komt, zijn de eerste afspraken gemaakt over de opzet van het 
gezamenlijke Startweekend op 11/12 september en over de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Ook zullen de taakgroepen hun evaluaties 
en nieuwe jaarplannen ( 2021/2022 ) vóór de zomer opstellen. Er is 
gesproken over het vermelden van de mutaties in het ledenbestand in 
Kerkespraak ( nieuw ingekomen, verhuisd, opzegging, etc. ) De 
kerkenraad voelt hier wel voor, maar in het kader van privacy zal dit altijd 
vooraf met de betrokkenen worden afgestemd. Het coördinatieteam heeft 
een eerste concept-planning voorgelegd en toegelicht. De komende 
maanden zullen een viertal taakgroepen het voortouw nemen. Voor 4 
andere taakgroepen geldt dat er eerst aan versterking van de bezetting 
gewerkt moet worden.  

 

 

 

 

Meedoen  
Sowieso is de conclusie dat er meer mensen nodig zullen zijn om aan de 
voorliggende plannen handen en voeten te kunnen geven. Nog los van de 
samenwerking met Eefde is het noodzakelijk dat gemeenteleden, waar 
mogelijk, ook actief bijdragen aan een levende kerkgemeenschap. Ook bij 
het beroepingswerk is duidelijk dat we niet alles aan de toekomstige 
professionals over zullen kunnen laten. Daar zijn ook domweg de 
middelen niet voor aanwezig. Is dit een somber beeld wat we hier 
schetsen ? Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Wanneer we een vitale 
gemeente willen zijn, waar het ook met plezier goed toeven is, dan zullen 
we dat ook met elkaar moeten doen.  
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Taakgroepen  

Door de taakgroep Pastoraat is een notitie opgesteld rond het 
buurtpastoraat. De huidige manier van werken zal worden aangepast en 
uitgebreid. Het omzien naar elkaar lukt niet overal en daar willen we 
verbetering in aanbrengen. Uit de toelichting blijkt dat dit onderwerp nog 
weel weer terug zal komen de komende tijd. Bij het overleg van de 
Taakgroep waren ook de collega‟s uit Eefde aangeschoven.  
 

De taakgroep Jeugd en Jongeren komt binnenkort -na lange tijd- weer 
bij elkaar om te bespreken hoe men na Corona tijd weer kan opstarten en 
met welke jongeren.  
 

De taakgroep Leren heeft momenteel geen activiteiten.  
 

De taakgroep Vieren heeft de vieringen van de afgelopen periode 
geëvalueerd. Verschillende praktische zaken, zoals bijvoorbeeld de 
teksten bij de bloemschikking in de 40-dagen tijd kunnen nog wat strakker 
georganiseerd worden.  
 

Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat er nog geen taakgroep 
overleg heeft plaatsgevonden, vanwege Bevrijdingsdag. Wel is er weer 
een overleg geweest met de Diaconie van Eefde. Samen met Eefde zijn 
er 2 werkgroepen gevormd. De eerste groep houdt zich bezig met ( 
hergebruik van ) kleding. Er is geïnventariseerd welke organisaties zich 
bezig houden met de inzameling van kleding en het hergebruik daarvan. 
Dat blijken er heel wat te zijn. Het ligt dan ook niet voor de hand om in 
Eefde/Gorssel/Epse een soort van Kledingbank te starten. Logischer is 
het om aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven, zoals dat nu 
feitelijk ook gebeurt. De ideeën zullen worden afgestemd met de overige 
buurgemeenten ( HAGE ).  
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De andere werkgroep richt zich op de „nieuwe Nederlanders‟ in onze 
dorpen. Op basis van de al opgedane ervaringen, vooral in Eefde, wordt 
besloten een drietal speerpunten te vervolgen:  
- Een welkomstpakket voor iedere nieuwe bewoner.  
- Gezamenlijk maaltijden zodra dit i.v.m. Corona weer kan.  
- En een actieve luisterhouding in de zin van: waaraan heeft men 

zelf  behoefte ?  
 

Door de taakgroep Beheer wordt -zoals ook hierboven gemeld- nog hard 
gewerkt aan de jaarrekening 2020 en de meerjaren prognose, die ook van 
belang is voor het beroepingswerk.  
 

De taakgroep Communicatie is bij elkaar geweest om een aantal 
werkafspraken te maken rond Kerkespraak.  
                                        
                                                                                  Peter van der Steege  
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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 

 

mailto:pastorgorsselepse@xs4all.nl
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mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
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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" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en dhr. 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 6 verschijnt op donderdag 24 juni 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 7 verschijnt op donderdag 26 augustus 2021 
In de maand juli verschijnt er geen Kerkespraak. 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 
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