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God is genadig 
geeft ieder Zijn zegen 
Hij leidt ons op wegen 
wij groeien gestadig 
en raken verzadigd 
door het wasdom gegeven 
 
God is genadig 
geeft ieder Zijn zegen 
is goed en rechtvaardig 
ja Hij wordt geprezen 
is hoog en verheven 
Zijn heil is weldadig 
 
God is genadig! 

 
Alie Holman 
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Kerkdiensten 
 
I.v.m. beperkende maatregelen kunnen maximaal 45 bezoekers naar de 
kerk komen. Tevens is de kerkdienst te volgen en terug te kijken op: 
www.kerkdienstgemist.nl  
 
Zondag 27 juni 2021 
Gorssel 10.00 uur - ds..W.R. Davelaar, Diepenveen 
De eerste collecte is bestemd voor hospice Zutphen en de tweede collecte 
voor onderhoud gebouwen. 
 
Zondag 4 juli 2021 
Eefde 10.00 uur - Dr. Ir. M. Th. Hilhorst, Almen 
De eerste collecte is bestemd voor KerkInActie – actie vakantietas en de 
tweede collecte voor afdracht quotum. 
 
Zondag  11 juli 2021  
Gorssel 10.00 uur - Mw.. Ds. A.J. Snier, Goor 
De eerste collecte is bestemd voor stichting naaste en de tweede collecte 
voor jeugdwerk Gorssel/Epse. 
 
Zondag 18 juli 2021 
Gorssel 10.00 uur - mw. Dr. M.R. d Vries-Schot, Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor stichting hart voor kinderen en de 
tweede collecte voor onderhoud gebouwen. 
 
Zondag 25 juli 2021        
Gorssel 10.00 uur - Ds. W. Blanken, Zupthen 
De eerste collecte is bestemd voor stichting kerk en vluchteling en de 
tweede collecte voor kerkespraak. 
 
Zondag 1 augustus 2021        
Gorssel 10.00 uur - Dr. Ir. M. Th. Hilhorst, Almen 
De eerste collecte is bestemd voor samen in actie tegen Corona en de 
tweede collecte voor pastoraat in eigen gemeente. 
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Zondag 8 augustus 2021        
Gorssel 10.00 uur - Ds. G.W. van de Brug, Zutphen 
De eerste collecte is bestemd voor UAF studiefonds en de tweede collecte 
voor orgelfonds. 
 
Zondag 15 augustus 2021        
Gorssel 10.00 uur - Ds. G.W. van de Brug, Zutphen 
De eerste collecte is bestemd voor leprafonds en de tweede collecte voor 
onderhoud gebouwen. 
 
Zondag 22 augustus 2021        
Gorssel 10.00 uur - Ds. Tiggelaar, Nieuw Leusden 
De eerste collecte is bestemd voor KerkInActie – Stichting kleine arbeider 
en de tweede collecte voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
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  
 
 

 
 

 
 

Agenda  
Za 3 Juli  Jeugdkerk aan de slag 
Wo. 7 Juli 14.30 uur of Gemeenteberaad, kerk Gorssel 
   19.30 uur  
Za. 2 Okt 10.00 uur Najaarsmarkt 
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Het Oecumenisch Leesrooster geeft de volgende lezingen aan voor 

de komende zondagen:  
 

22  juni 2021 

     
2e van de zomer     Jesaja 3,25-4,6 

Psalm 119,9-16  (Psalm 30)     
(2  Korintiërs  8,9-15)     
Marcus 5,22-43     

4 juli 2021 3e van de zomer Ezechiël    2,1-7     
Psalm 123     
(2 Korintiërs 12,1-10)     
Marcus 6,1-6     

11 juli 2021 4e van de zomer Jesaja 52,1-6     
Psalm 85     
(Efeziërs 1,1-14)     
Marcus 6,6b-13     

18 juli 2021     5e van de zomer Jeremia 23,1-6     
Psalm 23     
(Efeziërs 2,11-22)     
Marcus 6,30-44     

25 juli 2021     6e van de zomer Jesaja 63,7-14     
Psalm 114     
(Efeziërs 3,14-21)     
Marcus 6,45-52     

1 augustus 2021     7e van de zomer Deuteronomium 10,12-21    
Psalm 15 
(Efeziërs 4,17-25)     
Marcus 7,1-23     

8 augustus 2021     8e van de zomer 2 Koningen 4,8-18 (37)     
Psalm 34,1-11     
(Efeziërs 4,30-5,2)     
Marcus 7,24-30     

15 augustus 2021     9e van de zomer Jesaja 35,1-10     
Psalm 146     
(Efeziërs 5,15-20)     
Marcus 7,31-37     

22 augustus 2021     10e van de zomer 2 Koningen 4,42-44     
Psalm 78,17-29     
(Efeziërs 6,1-9)     
Marcus 8,1-21     
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Hoor ‘s van de Pastor - Genade, dat is genoeg 
In de bijbel is ‘genade’ een vertaling van cheen 
(Hebreeuws) of charis (Grieks). Deze woorden 
staan voor ‘welwillendheid’ en ‘goedgunstigheid’: 
situaties waarin de sterkere partij tegenover de 
zwakkere staat. Genade gaat over goedheid, 
gunst een geschenk, en tegelijk over 
barmhartigheid en mededogen. In het Oude 
Testament typeert ‘genade’ Gods houding 
tegenover Israël, Zijn eigen volk. Dat wil niet 
zeggen dat er geen straf komt. Maar genade 
heeft het laatste woord. 
 
Genade is nooit onpersoonlijk, maar is altijd op iemand gericht. Op Israël, 
op wie in nood een beroep doet op God (zoals in de psalmen), of op wie 
trouw is aan Jezus Christus (het Nieuwe Testament). God zelf bepaalt 
voor wie Hij genadig is (Exodus 33:19, Romeinen 9:15). 
 
Paulus schrijft veel over genade, als Gods plan om de mensen te redden 
door het geloof in Jezus Christus. Hij benadrukt dat Gods genade ons 
geschonken wordt ondanks onszelf. Vanuit menselijk oogpunt is het 
onwaarschijnlijk, tegen alle verwachtingen in. We kunnen Gods genade 
ontvangen, niet claimen. 
 
Dat biedt een les voor vandaag: Gods genade hangt niet af van onze 
waardigheid. We hoeven geen mooi weer te spelen, geen schijn op te 
houden van een geslaagd leven. Het gaat er niet om wat we voorstellen 
volgens onszelf of volgens anderen. Het gaat erom wat God voor ons wil 
betekenen. Denk aan 2 Korintiërs 12:9, waar Paulus schrijft over wat God 
hem leerde: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade’ (NBV21). 
(Bron: Petrus) 
 
Zie voor gedicht op voorkant Kerkespraak. 
 
Een genadevolle tijd gewenst! 

Jenny Mooij 
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In memoriam Fenneke van der Veen- Julsing 
Op 3 mei, dagen van voorjaar, en ontspruitend leven, maar ook dagen van 
gedenken van wat gebeurde meer dan 75 jaar geleden, sloot Fenneke 
voor eeuwig haar ogen. 
Geboren in de oorlog, op 12 april 1942, groeide zij als enigst kind op, op 
de boerderij. Haar moeder was onderwijzeres. Fenneke ontmoet Egbert 
van der Veen, met wie ze trouwt, en samen leiden ze een gelukkig leven. 
Dat wil niet zeggen dat altijd honderd bloemen bloeien. Tot groot verdriet 
van die twee kunnen zij de liefde die hen verbindt niet doorgeven aan een 
volgende generatie. Allebei hebben ze hun werk, Fenneke in het 
onderwijs, Egbert bij de Akzo. Muziek, vrienden, vakanties naar Franrijk, 
allemaal ingrediënten die het leven kleur en smaak geven voor die twee. 
Helaas overlijdt Egbert in 2001 en moedig gaat Fenneke verder. Haar pad 
wordt doorkruist door Janhenk du Croo de Jongh en zij delen het leven in 
voorliefdes die ze gemeen hebben. Begin maart wordt Fenneke ziek en 
met meeleven, liefdevolle zorg en aandacht van vrienden en buren heeft 
zij zich overgegeven aan het Licht. Het is het licht wat wij gewaar worden 
als mensen elkaar van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. De tekst uit 
1 Petrus, die we gelezen hebben tijdens de dienst van gedenken, sluit hier 
op aan. Leef mee met elkaar, heb elkaar lief als broeders en zusters en 
wees barmhartig en bereid de minste te zijn. ‘Wie het leven liefheeft en 
gelukkig wil zijn, moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen’ 
Die tekst stond ook boven haar rouwkaart. 
Moge die zegenwens ons troosten en ons bepalen bij de lieve vrouw die 
Fenneke was. 

Lieke Versluis 
 

 

In memoriam Willy Heijink-Smeding 
Na een periode van afnemende gezondheid is op 1 juni Willy Heijink-
Smeding overleden. In Lemmer zag zij het levenslicht en die plek heeft zij 
altijd een warm hart toegedragen. 
Het geloof speelde een rol in haar leven. Via de kerk ontmoette zij Karel, 
haar man. Samen met Karel heeft Willy ervoor gezorgd dat de drie 
kinderen hun toevertrouwd onbezorgd konden opgroeien.  
Willy besefte al jong dat niet alles bereikbaar is voor een mens, omdat elk 
mensenkind sterfelijk is. Het heeft haar gevormd tot een zorgzame, trouwe 
en bescheiden vrouw, moeder en mens. 
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Met veel plezier zong zij in diverse koren, zo ook in het kerkkoor. En zij 
was onder andere vrijwilliger in De Borkel. 
Ook nadat zij veel verdriet moest verwerken, door het overlijden van haar 
man Karel en later de enorme achteruitgang van haar gezondheid kwam 
zij samen met vrijwilligers nog regelmatig naar de koffie-inloop in de kerk 
op de woensdagmiddagen. 
 
Nu is ze teruggekeert naar de Eeuwige, de oorsprong. Gevaren naar de 
waat’ren der rust.  
Moge zij rusten in vrede. 

Jenny Mooij 
 

 

In memoriam Rita Luimes 
geboren 30 maart 1942, gestorven 4 juni 2021 

Van de Hofpoort naar de Hemelpoort, zo zou het kunnen klinken, als 
begin van een verhaal.  
Het was geen verhaal, maar werkelijkheid. Rita had zoveel zorg nodig dat 
thuis wonen met Rudolf niet meer mogelijk was. Ze kwam op afdeling 
Hofpoort te wonen, in Eefde. Rita kwam tot rust, nam haar zorgende rol 
weer in, een rol die haar zo typeerde. Niet voor niets was ze in de 
verpleging gaan werken. De vasculaire dementie maakte helaas steeds 
meer kapot. Zo is Rita in de vroege morgen van de 4e juni, terwijl de 
eerste vogels hun gezang tsjilpten, opgegaan naar de Hemelpoort. 
Een groot verlies binnen de familie, maar ook een dankbaar gevoel voor 
de fijne en liefdevolle herinneringen aan die lieve Rita die Rudolf, 
Marianne en Herman, Paulien en Harry, als ook de kleinkinderen Sam, 
Kiki, Robin en Lex ieder voor zich bij zich dragen. 
We hebben gelezen uit Jesaja 43 tijdens de dankdienst. Gezocht hebben 
we naar woorden van troost. Troost om het gemis van Arno, de oudste 
zoon van Rita en Rudolf, aan wiens jonge en energieke leven zo plots een 
einde kwam. Troost om de lege plek die Rita achter laat. Troost openbaart 
zich door iets wat groter is dan wijzelf. Ergens zullen we thuis zijn. ‘Ik heb 
je bij je naam geroepen, je bent van mij’, zo staat er in het eerste vers. In 
dat vertrouwen heeft Rita geleefd en is ze haar weg gegaan. Ze had haar 
dromen, haar gaven, haar tekorten, haar vreugde om samen met Rudolf 
door het leven te trekken. Te genieten van haar dochters met elk een 
eigen familie. Grenzeloos kon haar de kleine bloem die bloeide bekoren. 
De bloemengroep, daarin leefde ze zich uit. Zingen, ze deed het zo graag, 
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ook bij de cantorij, en daarmee verbond ze haar ziel met wat hogers. 
Liederen van verlangen. 
En als je juk te zwaar wordt? Zo lazen we in Mattheus 11: 25-30, dan is er 
de hand van Hem die je optilt boven de golven, vanuit het besef dat je 
goed bent zoals je bent. God schrijft zijn naam uit over de ganse breedte 
van ons bestaan, nog voordat wij licht zien, en tot ver voorbij ons bestaan. 
Zo ook voor Rita. 
Moge die gedachte de familie tot troost zijn, en moge haar gedachtenis tot 
zegen zijn. 

Lieke Versluis 
 

 

Rubriek meeleven 
De bloemenkaarten uit de vieringen zijn met een groet naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
Mw. B. Hekkelman-Sletterink  De Borkel F 208 
Dhr. en Mw. Veeneman  Smeenkskamp 10 
Dhr. H. Bouwman   Meidoornstraat 2 
Mw. M. van de Kamp-de Fouw Ds. Schakelweg 20 
Dhr. J. Navis     Draflaan 19 
Dhr. H.W. Stegeman   Beukenlaan 20 
Dhr. J. Wijbenga   van der Feltzweg 2 
Fam. Jansen-Wolters   Molenweg 26 
Fam. Flasch    Het Wilgert 44 
 
Bericht van overlijden. 
Op 1 juni is mevrouw W.P. Heijink-Smeding op de leeftijd van 92 jaar 
overleden. Willy voor ons, woonde op Hoofdstraat 61a de Borkel. 
 
Op 4 juni is overleden mevrouw J.H. Luimes-Monteny op de leeftijd van 79 
jaar. Rita voor ons, woonde sinds kort op het Spijk in Eefde. Daarvoor  
Rietdekkerweg 1. 
 
Ons medeleven en gedachten zijn bij de familie en nabestaanden en 
wensen hen sterkte toe de komende tijd. 

Jannie Hietbrink 
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Verontschuldiging 
Op vrijdag 14 mei zijn Hennie Hekkert namens de diaconie en Jannie 
Hietbrink namens pastoraat bij Familie de Greeff geweest met een bos 
bloemen. Zij wonen Dortherdijk 10. 
Zij waren op 27 januari 2021 60 jaar getrouwd geweest en dit is ons 
geheel ontgaan. 
En door de coronacrisis is deze dag voor hen ook behoorlijk stil verlopen. 
Ze hebben zich zelf gemeld bij de kerkenraad met de vraag of er voor 60 
jaar huwelijk niets gedaan wordt. Dit was voor ons het moment om daar 
nog aandacht aan te besteden en hebben onze excuses aangeboden en 
hebben dit met een bezoek goed afgesloten. 
 
Dus als er iets is wat u wilt melden, schroom niet en neem contact op met 
de kerkenraad. 

Hennie Hekkert en Jannie Hietbrink 
 
 

Van de diaconie - De eerste collecte. 
 
Zondag 27 juni: Hospice Zutphen. 
Hospice Zutphen is een klein en sfeervol hospice dat ruimte biedt aan vijf 
gasten. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, maatschappelijke 
achtergrond of levensbeschouwing. Het is een “bijna-zoals-thuis-huis” 
waarin liefdevolle ondersteuning geboden wordt. Elk mens is uniek, zijn/ 
haar levensovertuiging, levensverhaal en levensstijl zijn bepalend voor de 
inhoud en wijze van zorg. Naast een vast team van verpleegkundigen 
bestaat de dagelijkse verzorging van de gast door zorgvuldig opgeleide en 
geselecteerde vrijwilligers. Het hospice is voor een groot deel afhankelijk 
van giften en donaties. 
 
Zondag 4 juli; Kerk in Actie – Actie Vakantietas. 
Zomerpret voor kwetsbare kinderen. Je zult maar elke zomer je 
klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld 
hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! 
Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon 
voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke 
zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit 
aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten 
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 
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Zondag 11 juli: Stichting Naaste. 
St. Naaste is een interkerkelijke stichting nazorg (ex) gedetineerden 
Achterhoek/Stedendriehoek. St. Naaste coördineert de koppeling tussen 
(ex)gedetineerden en vrijwilligers die hun tijd en energie geven voor 
begeleiding van mensen die in- en na hun detentie, de draad van het 
leven weer trachtten op te pakken. 
 
Zondag 18 juli: Hart voor Kinderen-Eefde. 
St. Hart voor Kinderen is een christelijk internationaal kinderfonds, 
opgericht in 2008. Inmiddels wordt er hulp geboden in landen zoals: Zuid-
Afrika, Oeganda, Tanzania, Lesotho, Swaziland en Haïti en op incidentele 
basis bij rampen zoals in Nepal en de Filipijnen. Hart voor Kinderen zet 
zich wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen. Zij werken 
kleinschalig waardoor er op korte termijn zichtbaar resultaten te zien zijn. 
Speerpunten zijn dus: kinderopvang, armoedebestrijding, onderwijs en 
zelfredzaamheid. 
 
Zondag 25 juli: Stichting Kerk en Vluchteling Zutphen. 
Het AZC is bewoond en dat betekent dat Kerk en Vluchteling van 
betekenis kan zijn voor vluchtelingen in Zutphen. Het was verrassend hoe 
makkelijk christelijke vluchtelingen hun weg vonden naar de diverse 
kerken. Een aantal “maatjes” van Kerk en Vluchteling zijn aan de slag met 
o.a. fietsles, taalles, naar de inloop van de Eekschuur en muziekles. Kerk 
en Vluchteling werkt samen met o.a. het COA, `t Gilde, Pact 18, gemeente 
en St. Gunfiets. Andere organisaties zijn ook flink bezig om deze tijdelijke 
bewoners te ondersteunen. Dat is prettig, want als kerken kunnen we best 
wel wat, maar lang niet alles. 
 
Zondag 1 augustus: Samen in actie tegen corona, giro 555. 
Er is door de taakgroep - diaconie van Eefde en Gorssel/Epse een 
gezamenlijke gift overgemaakt van € 500, naar giro 555. Ook is besloten 
om de eerste collecte van deze zondag daarvoor te bestemmen! 
In Nederland kunnen we gelukkig rekenen op een vaccin, maar voor 
inwoners van lage – en middeninkomenslanden is het maar de vraag of zij 
een inenting krijgen, dat is een groot probleem. Alleen door zo snel 
mogelijk en zo veel mogelijk mensen te vaccineren komen we uit de 
coronacrisis en kan de wereld weer terug naar “normaal”. Giro 555 voert 
actie om ervoor te zorgen dat wereldwijd iedereen die dat wil. 
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Zondag 8 augustus: UAF Studiefonds (Universitair Asielfonds). 
Stichting voor vluchteling studenten UAF is een mensenrechten 
organisatie die financiële, praktische en morele steun biedt aan studenten 
en professionals die hun land hebben moeten verlaten. Deze 
vluchtelingen zijn het slachtoffer geworden, of dreigden te worden, van 
ernstige schendingen van mensenrechten. Het UAF is de oudste 
vluchtelingenorganisatie van Nederland, in 1948 opgericht door de Ned. 
Universiteiten. In meer dan zeventig jaar is het UAF uitgegroeid tot een 
professionele hulporganisatie die duizenden vluchtelingen helpt bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan. 
 
Zondag 15 augustus: Leprafonds. 
Lepra treft vooral de allerarmsten. Door steun en medeleven vinden 
jaarlijks duizenden lepra patiënten herstel en genezing. In 2035 willen we 
geen leprabesmettingen meer, een haalbaar doel, want lepra zending 
werkt wereldwijd. We overtuigen overheden om discriminerende wetten uit 
hun wetboek te schrappen, steunen onderzoeken, we sponsoren 
ziekenhuizen, trainen jonge lepra patiënten op vakscholen en geven 
voorlichting aan gemeenschappen. We helpen iedereen ongeacht 
achtergrond of religie- in navolging van Jezus. 
 
Zondag 22 augustus: Kerk in Actie – St. Kleine Arbeider. 
Dit project wordt voor drie jaar ondersteunt door de taakgroep – diaconie 
van Eefde en Gorssel/Epse. Kerk in Actie werkt samen met St.de Kleine 
Arbeider, die zich inzet voor onderwijs voor jongeren in de sloppenwijken 
van Bogotá. Maar liefst anderhalf miljoen kinderen moeten werken in 
Colombia, zij doen zwaar en gevaarlijk werk en maken lange dagen. St. 
de Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan 
deze kinderen en hun weerbaar maakt om hun kansen op een betere 
toekomst te vergroten. Ook ouders en vooral tienermoeders worden 
ondersteunt. 
 
U kunt een bedrag overmaken op; 
NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.  Eefde of op 
NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse. Wilt 
U zelf een bedrag overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rek. nr. 
NL89 ABNA 0457 457 457 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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Alles wat ik doe voor dikke doekoe 
 
 
Oftewel: een heitje voor een 
karweitje, een joet voor wat je 
doet. En afrekenen gebeurt op 
zaterdag 3 juli. 
 
 
 
 

Dan gaat de jeugdkerk namelijk fanatiek aan de slag voor het project 
“Kleine arbeider” van Kerk in Actie, vast al bij u bekend door collectes van 
de diaconie. 
Net als hun - veel minder fortuinlijke - collegaatjes in Bogota, Colombia 
gaan de kinderen aan het werk om geld te verdienen. Ook zij mogen het 
niet zelf houden, maar doneren het aan voornoemd project. 
 
De bedoeling is dus dat u vanaf nu het huishouden lekker laat verslonzen, 
zodat we op zaterdag genoeg te doen hebben. Daarbij denken we aan 
overzichtelijke klusjes buitenshuis zoals stoepen vegen/onkruidvrij 
maken, de hond uitlaten, was ophangen, fiets oppoetsen, kattenbak 
schoonmaken, gras maaien en ga zo maar door. Een heerlijk en 
opgeruimd vooruitzicht! 
 
Wat u moet doen: 

• Lekker blijven zitten (zie boven) 

• Zorgen voor voldoende contant geld voor uw plaatselijke kleine 
arbeider, liefst in een gesloten envelop 

• Uw klusje uiterlijk 30 juni aanmelden bij Ava van Baaren, via mail 
avavanbaaren@gmail.com, of telefonisch 06-37441936 

 
Huishoudelijke groeten van iedereen van de jeugdkerk 
 
https://vimeo.com/123180435 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/onderwijs-werkende-
kinderen/ 
 

mailto:avavanbaaren@gmail.com
https://vimeo.com/123180435
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/onderwijs-werkende-kinderen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/onderwijs-werkende-kinderen/
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Uitnodiging Gemeenteberaad op woensdag 7 juli  a.s 
Nadat we een aantal keren een online gemeentegesprek hebben 
gehouden, vinden we het nu verantwoord en ook goed om weer een 
‘echte‘ gemeentevergadering op een middag/avond te houden. 
Er is veel te bespreken op het vlak van het beroepen en werven van 
nieuwe professionals en rond de samenwerking met Eefde. 
Omdat het aantal bezoekers in de kerkzaal nog beperkt is tot 45 en we u 
ook een keuzemogelijkheid willen bieden, is er zowel ’s middags als ’s 
avonds een bijeenkomst. 
U hoeft zich van te voren niet aan te melden, maar we gaan ervan uit dat 
u geen klachten heeft op dat moment en u dient zich bij binnenkomst wel 
te registreren. 
Graag nodigen wij u uit voor deze gemeentebijeenkomst op  
woensdag 7 juli a.s. om 14:30 uur of  om 19:30 uur in de kerk in 
Gorssel. 
In deze bijeenkomsten gaan we dus vooral spreken over het traject 
rondom beroepen en werven en ook zal het coördinatieteam u bijpraten 
over de stand van zaken rond de samenwerking met Eefde. 
Naast bovengenoemde onderwerpen zal er uiteraard ook ruimte zijn voor 
vragen en opmerkingen betreffende andere zaken binnen onze gemeente. 
En voor de onderlinge ontmoeting ! 
Graag hopen wij velen van u te ontmoeten op de 7e ! 

De Kerkenraad 
 

Zonnebloemlint 
 
Het zal nog even duren voordat 
het zichtbaar wordt, maar ook dit 
jaar zullen er langs de rand van 
diverse maispercelen in Lochem 
een rand van zonnebloemen 
zichtbaar zijn. Een mooie maar 
ook belangrijke bijdrage aan de 
leefomgeving voor bijen, 

insecten etc. De diaconie heeft namens de gemeente een bijdrage 
geleverd van 100 Euro. Voor verdere informatie over dit project verwijzen 
we graag naar https://zonnebloemlint.nl/. 
Namens de diaconie,  Jan van Putten 
 

https://zonnebloemlint.nl/
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Rekening van Baten en Lasten over 2019 en 2020

Baten Rekening Rekening

Jaar: 2019 2020

Collectes eigen diaconie 1.309,22 726,20

Giften  721,85

Collectes voor derden 4.528,04

Collectes voor derden,plaatselijk 663,71

Collectes voor derden/landelijk 1840,35

Collectes voor derden,wereldwijd 2.356,00 2839,34

Project Dreamhouse/coll/giften 817,54

Project Colombia (giften/coll.) 1973,59

Giften Verjaardagsfonds/bloemen groet 987,00 1180,00

Intrest en dividend 7942,10 3104,15

Saldo / tekort -203,59 12021,14

€ 18.458,16 € 24.348,48

Lasten Rekening Rekening

Jaar: 2019 2020

Plaat,Diac Pasen/kerst/verj.fonds 1.520,20 907,35

Diaconaal werk plaats/regio 1.979,00 8942,80

Inter Kerk St (ISBN) 1.108,00 968,00

Diaconaal werk wereldwijd 2386,00

Ondersteuning ZWO 1.816,00

Bloemen in de Kerk en groeten 608,04 89,50

Afdracht Diaconaal Quotum 1.248,53 1374,73

Bijdragen pl.doelen 4.694,78

Af te dragen coll/plaatselijk 623,71

Af te dragen coll.regio/landelijk 1414,85

Af te dragen coll/wereldwijd 2.387,10 3020,84

Project Kerk in Actie Dreamhouse 2.000,00

Project Kerk in Actie Colombia 3400,00

Bankkosten 534,33 657,68

Administratie & abonnementen 412,17 529,07

Diversen/attenties 150,01 33,95

€ 18.458,16 € 24.348,48

De Jaarrekening ligt ter inzage bij dhr.G.A.Ilbrink

Gorsselse Enkweg 10 te Gorssel, van 28 juni t/m 3 juli 2021,

Graag een afspraak maken voor berzoek. Telefoon 492023

Namens de Taakgroep Diaconie, Ap Ilbrink. Penningmeester
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Hoopvolle kaarten 
Als gemeente zijn we met elkaar verbonden door geloof, hoop en liefde.  
Hoop. Het is een woord van maar vier letters. Maar wat het zegt, is meer 
welkom dan ooit. Zelden beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden. 
En zelden verlangden we zo naar uitzicht. Gelukkig is er uitzicht. We 
mogen steeds meer en het weer werkt ook mee. 
Kinderen leven hoop voor. Zij laten zien dat het leven doorgaat. Meer dan 
ooit leven we in een tijd waarin we hoop willen delen, de ander een hart 
onder de riem willen steken. Dat kan met de ‘Feest van hoop’-kaarten, 
getekend door kinderen uit het azc in Almere. Ze waren erg gewild en 
binnen een mum van tijd uitverkocht. Het zijn drie mooie kaarten met 
vrolijke tekeningen. U ontvangt er één via de Kerkespraak. 
U kunt de kaart neerzetten of hangen op een plek waar u vaak langskomt. 
Of u kunt deze opsturen naar iemand die een beetje hoop en vrolijkheid 
kan gebruiken. 
Namens Taakgroep Pastoraat:  

Jenny Mooij 
 
 

 

 

Najaarsmarkt 2 oktober 2021 
Tijdens Corona hebben we een aantal keren geen rommelmarkt gehad. 
Velen van ons zijn nu gevaccineerd. De versoepelingen maken dat er veel 
weer mogelijk is Hoe de delta- of India-variant zich ontwikkelt is 
afwachten.. De rommelmarkten behoren tot de evenementen. En die zijn 
in juni  vrijgegeven. Wij vinden het echter verantwoord weer een 
rommelmarkt te houden. 
Waarom wachten jullie niet tot de kerstmarkt hoor ik U denken. Nou dat 
heeft 2 simpele redenen. Ten eerste is onze schuur meer dan vol. Er is 
hard een opruiming nodig. En ten tweede denken we dat er begin oktober 
nog een grote markt met kramen buiten mogelijk is. Een soort 
voorjaarsmarkt in het najaar dus. 
Wij hopen en verwachten dat onze vrijwilligers ook in het najaar ons willen 
helpen en de datum van 2 oktober alvast willen reserveren  in hun 
agenda. Nieuwe vrijwilligers zijn nog altijd welkom. U kunt zich opgeven bij 
Jo Willems (0575 49192006). Hartelijke groet, 

Fokke van der Ploeg 
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Beste mensen uit Almen, Eefde, 
Gorssel/Epse en Harfsen 
 
Op 13 juni j.l. hebben we een ‘digitale 
openluchtdienst’ gehad met opnamen vanaf 
landgoed ’t Haveke in Eefde. De dienst werd 
gedraaid vanuit Gorssel. Voorgangster was 
Jenny Mooij. 
Alles was van tevoren op ‘t Landgoed in 
gedeelten opgenomen. 
De familie Beltman heeft de prachtige 
opnamen gemaakt en aan elkaar 
gemonteerd. Super mooi gedaan! 
 

We hebben vele leuke reacties hierover gehad. 
Mocht u het gemist hebben en denken van ik wil dit ook wel eens zien. U 
kunt het nogmaals bekijken op www.kerkdienstgemist.nl en zoeken op 
Gorssel, datum 13 juni. 
 
In de volgende kerkespraak zullen we vermelden wat de opbrengsten van 
de collecten zijn geweest. 
 
Tevens een dankjewel voor de mensen die meewerkten aan de 
interviews, de samenspraak, de ouderling van dienst Nel Oolman, zangers 
en zangeressen o.l.v. Broer de Boer, de zondagschool Harfsen voor het 
verzorgen van een filmpje, de zorgboerderij Harfsen ook voor het 
verzorgen van een filmpje, de fam. Von Wedel voor het beschikbaar 
stellen van het landgoed en de medewerkers van de commissie. De kerk 
van Gorssel en de koster Bernard van Dijk. 
Kortom om niemand te vergeten, iedereen bedankt! 
 
Misschien nog leuk om te vermelden. 
Via Eefde hebben er 80 IP adressen/computers ingelogd om mee te kijken 
en achteraf nog 54. 
Vanuit Gorssel hebben er 128 live meegekeken en achteraf 68. Mooie 
aantallen. 
 
Namens de commissie, 

Jannie Zoerink 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


- 17 - 

 

  

(nadere) kennismaking 
Tijd om me iets nadrukkelijker voor te stellen. Ik, Hans Lodder, ben 
namelijk aangesteld als nieuwe pastoraal ouderling. Door corona komt de 
officiële bevestiging later. 
Voordat ik Peter liet weten dat ik die functie wel wilde, heb ik me 
afgevraagd of ik voldoende opleiding en ervaring heb. Daarna bleef ik toch 
dubben, of het daar inderdaad om draait, of dat nu de doorslag geeft. Het 
gaat niet om gewoon werk, maar om een ambt in de kerk. Dat is toch niet 
hetzelfde? Dus, hieronder iets over mezelf en eventuele relevantie voor 
het pastoraat.  
 
Ik ben net 70 jaar. In de bijbel vaak genoemd in relatie met vervulling of 
compleetheid. Een pluspunt om aan de Taakgroep Pastoraat deel te 
nemen, toch? 
Opgegroeid in een klein agrarisch dorpje van 500 inwoners in de zak van 
Zuid-Beveland, daarna naar  Utrecht, Sri Lanka, IJsselstein en 20 jaar op 
een woonboot in het centrum van Amsterdam. Dat lijkt wel een goeie 
basis voor een wat bredere horizon die het pastoraat nodig heeft. Maar 
voldoende? 
 
Een kleine 25 jaar samengewoond en getrouwd. Zonder aanwijsbare 
oorzaak kregen we geen kinderen. En nu, al weer ruim 20 jaar geleden 
zijn we uit elkaar gegaan. Het ‘samen’ was op.  Dit zijn levenservaringen 
die ook gevoelig maken voor verdriet bij anderen. Zeker belangrijk in het 
pastoraat. 
 
Ik heb tot aan mijn pensionering gewerkt. Onder andere verschillende 
jaren in diverse vormen van de GGZ. O ja, ik heb de sociale academie 
gedaan, de voortgezette opleiding en ben supervisor. Ook bezig geweest 
in een soort ontwikkelingshulp, en toen zo’n 20 jaar gewerkt als 
gezinsvoogd en in diverse projecten met jongeren met een 
migratieachtergrond. Daarbij ook veel contact met de ouders, verzorgers 
en hun netwerken. Je komt nog eens ergens. 
De laatste 15 jaar heb ik onder andere gewerkt als projectleider, senior 
adviseur en regionale regievoerder voor de GGD in Kennemerland, 
afdeling OGGZ. Dat heeft te maken met mensen die de maatschappelijke 
boot op meerdere fronten totaal hebben gemist en ook vaak persoonlijk 
diep in de misère leven. Denk aan combinaties van psychiatrie, 
verslaving, antisociaal gedrag, criminaliteit, of grote schulden, zonder 
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daarbij een hulpvraag te  hebben. Om een indruk te geven, zo’n 1300 
nieuwe meldingen per jaar! De helft van deze mensen is dakloos, de 
andere helft staat met één been op straat. Ze hebben vaak een leven lang 
stut en steun nodig en het vraagt om samenwerking tussen alle betrokken 
hulp- en zorginstellingen in de regio. 
Is deze werkervaring nu dienstig aan het pastoraat? Bepaalde aspecten 
vast wel vermoed ik. 
 
Heel mijn leven lang heeft het geloof een onverminderde rol gespeeld. Ik 
heb uitstapjes gedaan, maar de kern van het christelijke geloof is altijd 
gebleven. 
Ik was een jaar of acht toen ik het avondgebedje, we waren Hervormd, zo 
langzamerhand erg kinderachtig begon te vinden. Ik ging zelf, met eigen 
woorden tegen God praten. En wat gebeurde, totaal onverwacht? God 
antwoordde onmiddellijk door een bijna tastbare aanwezigheid! Misschien 
dat ik door deze ervaring mijn hele leven ben blijven bidden. Jaren later 
heb ik met veel plezier HBO theologie gedaan. In een bepaalde kerk heb 
ik minder mijn draai kunnen vinden. Pas hier, nadat ik 4 jaar geleden 
mede-koster werd in Epse, ben ik me deel van de kerkgemeenschap gaan 
voelen. 
 
Maar is dit alles bij elkaar nu essentieel om een goed pastoraal ouderling 
te zijn? Natuurlijk, het gebed is de kern waar het om draait. Maar die 
andere bovenstaande dingen? Ik denk eigenlijk niet. Het helpt misschien 
wel, maar het is niet nodig. Veel ambtsdragers hebben die opleiding en 
ervaring niet, maar doen het uitstekend. Maar waar gaat het dan om?  
Vanzelfsprekend doe ik het pastoraat vanuit mijn geloof. Maar wat wil dat 
zeggen? Het voelt toch als een stap in het duister. Dan daagt het inzicht 
dat het niet draait om mij en wat ik in huis heb. Het is doorslaggevend dat 
ik ruimte geef aan Gods Geest van liefde. Het pastoraat verondersteld 
juist die aanwezigheid, navolging van Jezus. Dit wordt ondersteunt door 
de ambtsbevestiging waar maar één antwoord van me wordt verwacht: 
“Ja, met de hulp van God”. Dat antwoord zal ik van harte geven. 

Hans Lodder 
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Diaconaat – Hoe leuk is dat! 
De diaconie wil meer bekendheid 
geven aan het werk van de 
diaconie. Diakenen en diaconaal 
medewerkers  vertellen wat zij 
doen en hoeveel plezier zij 
daaraan beleven. Grace Molegraaf 
praat met hen. Deze maand is de 
beurt aan Mimi Bokking. 
 
We zitten met een lekkere kop 
koffie aan de tafel bij Mimi thuis en 
haar hondje ligt op de leuning van 
de bank naar buiten te kijken. 
Vertel eens Mimi, je bent diaken 
geweest en doet nog steeds 
allerlei werk voor de diaconie – 
hoe zit dat?  
“Ik ben eerst koster geweest in 

Epse. Dat heb ik 9 jaar gedaan. Toen vroegen ze mij of ik diaken wilde 
worden. En dat heb ik toen maar gedaan.” 
Was dat al lang geleden ? 
“In 2010 of zo. Ik ben maar 4 jaar diaken geweest en heb toen het werk 
meegenomen” 
Waarom maar 4 jaar en wat bedoel je met meenemen?  
“Dat vergaderen vond ik niet zo leuk. Het werk wel. En ik had een goede 
opvolger gevonden. En ik kon het werk door blijven doen. Voor de 
diaconie. Ik bedoel de woensdagmiddag groep. Die is in mijn tijd door de 
diaconie begonnen en dat vond ik heel leuk om te coördineren. Ik heb het 
meegenomen en daardoor kon de diaconie weer andere dingen 
oppakken. Ze betalen het wel en ik laat weten hoe het gaat.” 
Vertel er eens iets over. 
“Het was bedoeld als inloopmiddag, vooral voor ouderen, die naar de 
markt waren geweest. Kom even lekker koffie of thee drinken en maak 
een praatje. Niet alleen voor kerkmensen, maar voor iedereen. Het stond 
ook in de Gids aangekondigd. Het was er altijd heel gezellig. Nu ligt het al 
een een hele poos stil natuurlijk door corona“ 
Deed je dat alleen of had je een groepje die meehielp.  
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”Ik had een lijst van mensen die gastheer of gastvrouw wilden zijn, die 
zetten koffie en thee en ontvingen de bezoekers. Maar als ik niet aan de 
beurt was kwam ik ook wel voor de gezelligheid. En dat deed eigenlijk 
iedereen wel. “ 
Kwamen er veel mensen? 
“Nou we hadden toch regelmatig wel meer dan 20 mensen op zo’n 
middag. Dat is wel minder geworden, want die is overleden en die en die 
is verhuisd en die. We stuurden ook verjaardagskaarten naar deelnemers. 
” 
Mimi kent iedereen, dat blijkt. We moeten er samen om lachen. 
Je doet nog veel meer hè? Wat bijvoorbeeld? 
“De open tafel en het koffie schenken na de dienst en ik ben 
contactpersoon en de rommelmarkt. En helpen op de Borkel.  Hand en 
spandiensten zal ik altijd blijven doen. Niks doen kan ik niet. Lekker bezig 
blijven – daar blijf je gezond van”.  
De woensdagmiddag moet wel weer doorgaan straks?  
“Ja natuurlijk.  Het moet wel weer opgestart worden als corona voorbij is. 
Er wordt ook naar gevraagd. Ik wil het niet meer coördineren, maar wel 
mee blijven doen. En het moet ook een beetje anders worden.” 
Wat bedoel je?  
“Wat meer activiteit erin. Praten is belangrijk, dat moet blijven, maar ook 
andere dingen erbij. Met de kerst bijvoorbeeld wil ik best rolletjes bakken. 
Dat is gewoon een gezellige activiteit. “ 
En daar moeten we meer aandacht aan geven vind je? Meer activiteit, iets 
samen doen, een spelletje, sjoelen bijvoorbeeld?  
“Ja, dan kun je ook met elkaar blijven praten als je dat wilt. En dan komen 
er ook weer andere mensen bij.” 
Je weet natuurlijk dat we als kerk graag meer in het dorp een 
ontmoetingsplek willen zijn. Daar zou de woensdagmiddag dan mooi in 
kunnen passen. 
“Een gezelligheidsplek. Ja mooi. “ 
Daar moeten we met een aantal anderen dan maar eens de schouders 
onder zetten. 
En al die andere dingen – daar praten we een andere keer over. Dat wordt 
nu te veel. 
Bedankt Mimi, we komen elkaar vast nog wel eens tegen. Zeker op de 
woensdagmiddag. 

Grace Molegraaf 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
Vierde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 

E 

XPOSITIE 
Vanuit de gevangenis in Tegel: 
Nachtelijke stemmen. 

 
Naar die middernacht zie ik uit 
zijn schrikwekkend stralende pracht 
waarbij de slechten van angst vergaan 
en de goede verheugd gadeslaan 
 
Hemel, verbindt de mensen op aarde  
opnieuw met vrede en schoonheid. 
 
Broeder, tot de nacht voorbij is, 
bid voor mij. 

EXPOSITIE 

VRAAG 

 
JE KAN ’S NACHTS 
DE CONTROLE 
VERLIEZEN. 
HOE GA JE OM MET 
DE ‘DEMONEN VAN 
DE NACHT’? 
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NACHTELIJKE STEMMEN  moderne psalm 
 
Ik hoor de rauwe stemmen van mijn lotgenoten,                     
de onrust en de pijn van het getekend zijn. 
Een tuin vol bloemengeuren heeft ons uitgestoten.    
Aan onze tralies gaat de zomernacht voorbij.   
 
In deze engte zijn wij allemaal belaagden. 
Zij roepen mij als vriend en wapenbroeder aan. 
Wij zijn gegijzeld als verdachten, aangeklaagden, 
en niemand weet waarvoor hij morgen komt te staan. 
 
Om middernacht hoor ik de honden buiten blaffen. 
De dagen rijgen zich hier uitzichtloos aaneen.  
Wie zal het recht herstellen en het kwaad bestraffen? 
Wie neemt het juk weg, God, en wie de zware steen? 
 
De nacht lijkt schuldig aan het onrecht onzer dagen. 
Ze is het niet. De ware schuldigen zijn zij 
die ’s nachts beramen wat het licht niet kan verdragen. 
En medeschuldig aan het onrecht, dat zijn wij. 
 
Wie heeft gezwegen toen hij iets had moeten zeggen, 
wie weggekeken heeft toen hij had moeten zien, 
die heeft de ander, die heeft God iets uit te leggen, 
die heeft geen vrijspraak voor de rechterstoel verdiend. 
 
O God, wees ons in deze zomernacht genadig. 
Schenk ons het morgenlicht, vergeef ons onze schuld. 
Help ons om beeld van u te zijn, trouw en menswaardig, 
gelouterd door uw geest, volhardend in geduld. 
 
Het eerste licht glijdt door het tralievenster binnen.   
Ik hoor een kille stem, een onbekende naam.  
Het vuurgericht zal deze dag opnieuw beginnen, 
Maar ook uw toekomst, waar gij zelf voor in zult staan. 
 
René van Loenen, liedtekst bij het gedicht “Nachtelijke stemmen in Tegel” van Dietrich 
Bonhoeffer. Melodie: Liedboek  272 
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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
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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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 8 verschijnt op donderdag 26 augustus 2021. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 18 augustus 
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 9 verschijnt op donderdag 30 september 2021 
In de maand juli verschijnt er geen Kerkespraak. 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 

http://www.pg-gorsselepse.nl/
mailto:kostergorssel@gmail.com
mailto:info@mementomorigorssel.nl
http://www.mementomorigorssel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:Kerkespraak@hetnet.nl

