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KERK... 
een groep van mensen 
die midden in deze wereld wil staan, 
maar tegelijkertijd ook gelooft in een God 
die met hen door deze wereld trekt. 
 
KERK... 
een groep van mensen 
die angstig is om deze wereld 
en wat er in gebeurt, 
maar tegelijkertijd ook gelooft 

dat ze samen 
iets aan deze wereld kunnen 

veranderen. 
 
KERK... 
een groep van mensen  
die stamelend en stotterend op 

zoek is 
naar datgene wat bidden is, 
maar toch niet kan nalaten 
om iedere keer weer opnieuw bijeen te komen. 
 
KERK... 
een groep van mensen 
die teruggaat op die man uit Nazaret, 
in zijn voetspoor wil treden... 
ook vandaag nog. 
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Kerkdiensten  
 
Zondag 29 augustus 2021  
Gorssel 10.00 uur - Mw. Ds. I.M. van Prooijen-Schuurman,  

Zutphen 
 

De eerste collecte is bestemd voor Mariettes Child Care en de tweede 
collecte voor afdracht quotum. 
 
Zondag 5 september 2021  
Gorssel 10.00 uur - Mw. Ds. R-Vedders-Dekkers, Markelo  

De eerste collecte is bestemd voor KIA Ghana en de tweede collecte voor 
pastoraat in eigen gemeente 
 
Zondag 12 september 2021 startzondag  
Gorssel 10.00 uur - Ds. D. van Doorn en mw. J. Mooij 

De eerste collecte is bestemd voor de Jan Brandhof en de tweede collecte 
voor het orgelfonds 
 
Zondag 19 september 2021  
Gorssel 10.00 uur - Mw. Ds. K.M. Wuijster, Eindhoven  

De eerste collecte is bestemd voor War Child en de tweede collecte voor 
het onderhoud van de gebouwen 
 
Zondag 26 september 2021  
Gorssel 10.00 uur - mevr. Ds. H.W. Bouman, Borculo 

De eerste collecte is bestemd voor plaatselijke doelen en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente 
 
Momenteel mogen er 45 mensen in de kerk. 
Wilt u de viering in de kerk in Gorssel bijwonen meldt u zich dan voor 
vrijdag 12.00 uur aan bij onze koster de heer B. van Dijk, 
telefoonnummer 06-54290041  
 
Agenda 
Wo 1 Sep 20.00 uur Vergadering Taakgroep Diakonie 
Do 2 Sep 19.30 uur Vergadering Taakgroep Beheer 
Ma 6 Sep 20.00 uur Vergadering Taakgroep Pastoraat 
Za 11 Sep 13.30 uur Start Startweekeinde kerk Eefde 
Ma 13 Sep 20.00 uur Vergadering Kleine Kerkenraad 
Za 2 Okt 10.00 uur Optie Najaarsmarkt 
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Hoor ‘s van de Pastor 
Ik heb net mijn vakantie achter de rug. Ik ben niet 
op vakantie geweest, maar heb heerlijk genoten 
van de rust samen met mijn dochter. Nu het weer 
makkelijker kan, ben ik vooral op bezoek geweest 
bij familie en vrienden. Vakantie is ook een 
moment van bezinning voor mij. Een moment om 
na te denken over wat werkelijk belangrijk is.  
Ik heb zoveel wat mij bezighoudt, dat ik belangrijk 
vind. Allereerst mijn gezin en familie, maar ook 
mijn geloof. Verder natuurlijk mijn werk en vrijwilligerswerk en mijn eigen 
gezondheid.  
Een mooie tekst kwam ik hierbij tegen van John Roedel (vertaald door 
Marianne Bijlsma). 
 
Ik: Dag God/Universum 
God: Hallo 
 
Ik: Ik breek. Ik ga kapot. Kun u de stukjes weer samenvoegen? 
God; Liever niet. 
 
Ik: Waarom niet? 
God: Omdat jij geen puzzel bent. 
 
Ik: Maar wat denkt U dan van alle stukken van mijn leven die op de grond 
neervallen? 
God: Laat ze daar maar een tijdje liggen. Er is een reden waarom ze 
gevallen zijn. Neem de tijd en besluit dan of je bepaalde stukjes terug wilt 
hebben. 
 
Ik: U snapt het niet. Er blijft niets meer van me over. Ik breek! 
God: Nee, jij bent degene die het niet snapt. Je breekt dóór. Je hebt alleen 
last van groeipijnen. Je schudt die stukken zelf van je af en er zijn mensen 
in je leven die je tegenhouden. 
Je breekt niet. Je wordt juist héél. Relax. Haal maar eens diep adem en 
laat die dingen die je niet meer nodig hebt van je afvallen. Stop ermee die 
stukjes vast te houden die niet meer bij je passen. Laat ze maar vallen. 
Laat ze maar los. 
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Ik: Maar als ik dat ga doen, wat blijft er dan nog van me over? 
God: Alleen het allerbeste van jou. 
 
Ik: Ik ben bang om te veranderen. 
God: Dan zal ik je het nog eens zeggen: JE BENT NIET AAN HET 
VERANDEREN, MAAR AAN HET WORDEN! 
 
Ik: Maar wie word ik dan? 
God: Dan word je zoals ik je heb gecreëerd! 
Iemand die licht uitstraalt en liefde en menslievend, vol van hoop en moed 
en vreugde en barmhartigheid en genade, medelijdend en medelevend. Ik 
heb je geschapen voor veel meer dan die kleine stukjes waartoe je 
besloten hebt jezelf mee op te leuken en waaraan je je met alles wat in je 
is en vol angst aan vastklampt. Laat die dingen van je afvallen. Ik hou van 
je! Verander niet! Wordt! Wordt! Wordt zoals Ik je heb gemaakt. Ik zal jou 
je daar tot in lengte van dagen aan blijven herinneren. 
 
Ik: Daar gaat weer een stukje. 
God: Yep. Laat maar gaan. 
 
Ik: Ik ben dus niet gebroken? 
God: Natuurlijk niet! Je bent aan het doorbreken, net als de dageraad. 
Een nieuwe dag breekt aan. 
 
Ik wens u toe dat wij vanuit hoop en vertrouwen mogen worden zoals God 
ons bedoeld heeft. 

Jenny Mooij 
 

Bij de lezingen 
29 augustus 2021 
Zacharia 8,4-8,20-23 Psalm 34,12-23 (Efeziërs 6,10-20) Marcus 8,22-26 
5 september 2021 
Deuteronomium 4,1-2,9-20 Psalm 54 (Jakobus 1,17-27) Marcus 8,27-9,1 
12 september 2021 
Jesaja 45,20-25 Psalm 116,1-9 (Jakobus 2,1-18) Marcus 9,14-29 
19 september 2021 
Deuteronomium 13,2-638 Psalm 139,13-24 (Jakobus 3,16-4,6) Marcus 
9,30-37 
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In memoriam Gerrit Hekkelman 
Gerrit Hekkelman is geboren op 9 februari 1935 aan de Zutphenseweg in 
Gorssel waar hij bijna zijn hele leven gewoond en gewerkt heeft.  
Hij had zijn bedrijf aan huis: Bouwbedrijf Hekkelman Gorssel. Op jonge 
leeftijd werd hij min of meer gedwongen het aannemersbedrijf te gaan 
leiden, toen zijn vader plotseling kwam te overlijden.  
Naast het werk nam hij gelukkig altijd voldoende tijd voor allerlei andere 
mooie dingen. Zijn gezin, dat stond met stip op nummer 1.  
Hij was jarenlang lid van de Oranjevereniging in Gorssel.  
De donderdagavond was heilig want dan ging hij naar de Schietclub 
“Artemis” in Eefde.  
Zo trots als een pauw was hij toen in 2002 zijn kleindochter Bo werd 
geboren en later in 2004 zijn kleinzoon Bastiaan, die als stamhouder de 
familienaam kan voortzetten.  
Helaas werd op een gegeven moment de ziekte van Parkinson bij hem 
vastgesteld. 
In 2016 verhuisden Gerrit en Willy naar een prachtig plekje aan de Ds. 
Schakelweg in Gorssel.  
Helaas kon hij al vrij snel niet meer zonder intensieve zorg en moest hij 
noodgedwongen naar het hoofdgebouw van de Borkel. Willy bleef alleen 
achter in het appartement.  
Vorig jaar, in maart 2020 kregen de kinderen het met veel geluk voor 
elkaar om hun ouders weer samen te brengen.  
Gelukkig kon hij de laatste maanden van zijn leven samen met Willy 
doorbrengen ondanks alle beperkingen van Parkinson en Corona. 
In de afscheidsdienst op dinsdag 3 augustus 2021 hebben we Gerrit 
herdacht en in een moment van stilte in dankbaarheid 
terug gekeken op alles wat hij voor zijn vrouw Willy, 
zijn kinderen en kleinkinderen heeft gedaan. 
 

Uitvaartleider Zwennie Langwerden 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 

  

 
In memoriam Lucy Koops-Klaver 
Op 4 juli 2021 kwam er een einde aan het leven van Lucy Koops-Klaver 
op de leeftijd van 86 jaar. Zij werd geboren op 2 september 1934 in 
Enschede en is met haar buurjongen meer dan 65 jaar getrouwd geweest. 
Lucy en Gerrit hebben in het verleden heel veel voor de 
kerkgemeenschap van Epse betekend. Ze hebben veel samengewerkt 
met het Kostersechtpaar Lensink, kerk schoonmaken, koffie schenken en 
kerstboom versieren enzovoort. 
Gerrit zat vele jaren in de diaconie en Lucy heeft heel veel pastoraal 
bezoekwerk gedaan, niet zo veel in het Epserbos maar veel in het buiten 
gebied wat haar heel goed was toevertrouwd. 
Ze kregen samen drie kinderen die trouwden, kregen kleinkinderen en 
achterkleinkinderen, waarvan de laatste elk moment geboren kon worden 
We hebben afscheid genomen met familie en oud buren op 9 juli in  
Diepenveen.  
Johan vertelde haar levensloop, Joke 
en Mieke lazen een gedicht voor. 
Tussen door werden er liederen 
gezongen die Lucy zelf  
uitgezocht had. De kerkelijk werkster 
van PW Jansen heeft nog de  
verschillende rode draden benoemd die 
de laatste jaren door het leven  
van Lucy liepen. Met het verhaal van 
de appelboom voor Gerrit. 
Boven de kaart stond ‘God heeft ons 
geen kalme reis beloofd, maar wel 
een behouden vaart‘.   
Het Ga met God en hij zal bij je zijn, en ABBA Vader waren de 
slotliederen.  
Dat de gedachtenis aan Lucy de familie en ons allen tot een zegen mag 
zijn. 
 
                                                                                         Jannie Hietbrink 
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Maandbrief augustus 2021  
Klaar voor de start ….?  
Het is een tijdje geleden dat er een maandbrief is verschenen. Door 
omstandigheden is er in juni geen maandbrief opgesteld en in juli was er 
geen kerkblad. En nu zit de start van het nieuwe seizoen, wat we in 
september markeren, er al weer aan te komen. Bent u klaar voor de start? 
Dit zal in Tokyo ook wel regelmatig ( in het Engels ) geklonken hebben. 
We hebben een wat wisselvallige zomerperiode achter de rug. Met relatief 
veel regen, die op sommige plaatsen ook voor veel overlast en tragiek 
heeft gezorgd. Maar de natuur kon het wel waarderen, zeker na 2 erg 
droge zomers. Op het kerkelijk erf is het in de zomerperiode meestal 
redelijk rustig. Deze zomer is er echter wel het nodige gebeurd. 
  
Samenwerking Eefde en beroepingswerk  
Om te beginnen is er een tweede gemeentegesprek na de viering van 6 
juni uitgezonden. Vervolgens is er op woensdag 7 juli zowel in de middag 
als op de avond een Gemeenteberaad gehouden met name over de 
voortgang van de samenwerking en van de werving van een nieuwe 
predikant en twee kerkelijk werkers. In Eefde gebeurde hetzelfde op 8 juli. 
Elders in deze Kerkespraak vindt u een beknopt verslag van deze beide 
bijeenkomsten. Op 31 augustus komen de beide kerkenraden weer bij 
elkaar om de laatste hand te leggen aan de profielen voor de 
professionals. Hierna kan de volgende fase, namelijk overleg met de 
classis en met de beide gemeenten gestart worden. Tegelijk willen we dan 
beginnen met het samenstellen van een wervingscommissie, zodat we 
dan ook het daadwerkelijk zoeken van nieuwe mensen kunnen opstarten.  
 
Kerkdiensten en bevestigingsdienst  
Vanaf 20 juni was het gelukkig weer mogelijk om de kerkdiensten te 
bezoeken. We proberen op een voorzichtige manier de draad weer op te 
pakken. Zo kan er ook weer gezongen worden en is er koffie en 
ontmoeting buiten, mits het weer het toelaat. Op zondag 8 augustus is er 
een bevestigingsdienst geweest. In januari van dit jaar was dat niet 
mogelijk, maar nu hebben we alsnog ambtsdragers ( her- ) bevestigd en 
afscheid van enkele anderen genomen. Hans Lodder is bevestigd als 
ouderling. Hij had zichzelf al voorgesteld in de vorige Kerkespraak. Gerda 
Ruiterkamp ( diaken ), Gerben Algra ( ouderling ) en Wim Menkveld ( 
ouderlingkerkrentmeester ) zijn herbevestigd voor een nieuwe 
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ambtsperiode. We hebben afscheid genomen van Henk Dilweg en Hetty 
Karsten als ouderling en van Berend Postmus als ouderling-
kerkrentmeester. Bij de bezoekers/contactpersonen zijn er ook een paar 
mutaties. Lenie Spiegelenberg en Jos Frederiks zijn gestopt en Marianne 
Jacques is als nieuwe vrijwilliger gestart. Ook op zondag 8 augustus is er 
afscheid genomen ( als organist ) van Gerrit Nijkamp, nadat hij 30 jaar als 
organist aan onze gemeente was verbonden. Op feestelijke wijze is er 
aandacht besteed aan dit afscheid, waarbij er ook muzikale verrassingen 
in de dienst waren opgenomen. Het gezamenlijke Startweekend zal 
plaatsvinden op 11 en 12 september a.s. We kijken er naar uit!  
 
Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 14 juni en op 12 juli. Inmiddels 
komen we weer fysiek bij elkaar in De Brink, wel zo plezierig.  
De taakgroepen hebben hun evaluaties over het afgelopen jaar ingediend 
en ook de jaarplannen voor het nieuwe jaar. Ook al zijn die jaarplannen 
nog niet allemaal definitief vanwege de Corona onzekerheden en de 
intensivering van de samenwerking met vergelijkbare taakgroepen in 
Eefde. We hebben ook enkele lijnen uitgezet voor de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar en een werkgroep ( gezamenlijk met Eefde ) 
samengesteld voor de voorbereiding van het Startweekend.  
 
Taakgroepen  
Binnen de taakgroep Pastoraat wordt de wekelijkse afstemming ook in de 
vakantieperiode doorgevoerd, al zal dat soms in een kleine samenstelling 
zijn. Opnieuw de vraag aan iedereen om ‘ogen en oren open te houden’, 
juist ook in de zomerperiode, wanneer er afwezigen zijn i.v.m. vakantie. 
De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft een leuk filmpje gemaakt en 
getoond in een dienst rond de klusactie met een mooie opbrengst voor het 
project in Bogotá.  
De taakgroep Leren heeft momenteel geen activiteiten.  
De taakgroep Vieren stemt af met Eefde over de gezamenlijke vieringen 
en ook over de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er is een grote wens 
om naast de kaarten ook weer bloemstukjes te verzorgen vanuit de 
vieringen. Vanaf zondag 8 augustus zal dit weer het geval zijn.  
Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat het volgende overleg met 
Eefde begin juli is gepland. Vanuit het CCBB ( regionaal kerkelijk orgaan) 
zijn er enkele vragen gesteld over de jaarrekening 2020. Deze zullen nog 
beantwoord worden.  
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Op 1 augustus is er een collecte voor de internationale coronabestrijding. 
De taakgroep overweegt weer te gaan beleggen nu de rente negatief 
wordt. Geprobeerd wordt om een vertegenwoordiger van de Dorpsraad uit 
te nodigen om over welzijn in het algemeen af te stemmen. Wellicht 
kunnen we elkaar versterken.  
Binnen de taakgroep Beheer wordt nog verder gepuzzeld en gerekend 
aan de meerjaren prognose, welke ook van belang is voor het 
beroepingswerk. Dit onderwerp is ook aan de orde geweest bij het 
gemeenteberaad en het komt ook nog weer terug. We zien dalende 
inkomsten in de komende jaren en daar zullen de uitgaven op enig 
moment aan aangepast moeten worden.  
Vanuit de taakgroep Communicatie zijn er geen bijzonderheden.  
 

Peter van der Steege 
 

Rubriek Meeleven 
De bloemenkaarten/bloemen uit de vieringen zijn met een groet naar de 
volgende gemeenteleden gebracht. 
Fam. Oostenenk-Bouwman  Eekweg 2a 
Mw. N. van Harten-Visser  Ds. Schakelweg 57 (90 jaar) 
Mw. H. Rijnsaardt-Gasseling  Ds. Schakelweg 50 
Mw. H. Hekkert-Reinders  Veldhofstraat 34e 
Mw. N. Smeenk   Pikeursbaan 9 
Fam. Pasman- de Winter  Driekieftenweg 8 
Mw.  G. ten Have   Grooterkamp 26 
Mw. L. Ekelmans-Rensink  Lochemseweg 41 
Mw. H. van de Kamp-de Fouw Ds. Schakelweg 20  (90 jaar) 
Fam. Berkenbosch   Nijverheidsstraat 2 
Mv. Elisa Wolferink-Bruggink  Lochemseweg 73 
Mw. J. Rusch-Koster   Veldhofstraat 12  (90 jaar) 
Dhr. R. Luimes   Rietdekkerweg 2 
Fam. Karmiggelt-van Limburg Huzarenlaan 4 
Mw. R. Oostenenk-Bouwman Eekweg 2a 
Dhr. G. Koops    Het Bussink 7 
Dhr. en Mw. de Man   Hoefslag 3  (50 jarig getrouwd) 
Mw. W.A. Nengerman-Ilbrink  Dortherweg 27 
Mw. Nijland    Smitskamp 12 
Dhr. A. Pasman   Driekieftenweg 8 
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Berichten van Overlijden 
Op 20 juni is de heer G.H. Oostenenk overleden op de leeftijd van 76 jaar. 
Hij woonde Eekweg 2a. 
Op 2 juli is mevrouw Margriet Steen overleden op de leeftijd van 77 jaar. 
Zij woonde Sparrenlaan 3. 
Ook op 2 juli is de heer J.H. Bennink op 79 jarige leeftijd overleden. 
Hij woonde Ravensweerdsweg 34. 
Mevrouw Lucia Koops-Klaver is op 4 juli overleden op de leeftijd van 86 
jaar. Zij woonde al een paar jaar op PW Jansen, daarvoor aan Het 
Bussink 7. 
Op 22 juli is de heer J.G. Hietkamp op de leeftijd van 98 jaar overleden. 
Hij woonde op de Borkel Hoofdstraat 61 F110. 
De heer G.A. Hekkelman is op 28 juli op de leeftijd van 86 jaar overleden. 
Hij woonde ook op de Borkel Hoofdstraat 61. 
Op 5 augustus is de heer A. H. Bruggeman overleden 
op de leeftijd van 62 jaar. Hij woonde Kloosterweg 15. 
 
Gemeenteberaad 7 juli 2021 
Ongeveer veertig gemeenteleden kwamen naar de 
kerk om de middag- of avondsessie van dit 
gemeenteberaad bij te wonen. Peter van der Steege opende met een 
gedicht: “Ik droom van een kerk die niet op slot zit”. Het ging in deze 
bijeenkomst vooral over de samenwerking met Eefde, de toekomst van 
onze beide kerken en het samen op te pakken beroepingswerk.  
En natuurlijk was het goed om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten.  
In Eefde zijn in dezelfde week ook 2 bijeenkomsten gehouden. 
 
Beroepen en werven 
Als eerste informeerde Peter van der Steege ons over het 
beroepingswerk.  
In deze vacaturetijd is het plezierig dat ds. Jaap Jonk uit Laren onze 
consulent is. Eefde had al eerder een consulent, die echter geen tijd vond 
om deze rol ook voor Gorssel/Epse te vervullen. Vandaar twee 
verschillende consulenten. De kerkenraden bereiden een voorstel voor 
over welke en hoeveel professionals gewenst zijn en welke kwaliteiten 
daarbij passen. Vertrekpunt daarvoor is het rapport met de tien 
speerpunten, waarvan er vier gekozen zijn als prioriteit. Dat we 
gezamenlijk optrekken met Eefde is ook met de classis besproken.   
De tussenstand is dat we gaan voor één fulltime predikant, en twee 
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halftime kerkelijk werkers voor de duur van drie of vier jaar. Er zijn 
inmiddels twee scenario’s ontwikkeld voor het verdelen van de 
speerpunten over de professionals. Daarnaast blijven er ook activiteiten 
over die taakgroepen en gemeenteleden zelf moeten oppakken, uiteraard 
met ondersteuning van de professionals.  
Er werden verschillende vragen gesteld, onder andere over de taken van 
de professionals. Het is de bedoeling dat zij zich richten op de 
speerpunten voor zowel voor Gorssel/Epse als voor Eefde, in goede 
samenwerking en elkaar aanvullend. Daarnaast krijgt de predikant de taak 
om vrijwilligers te trainen, te inspireren en toe te rusten. Er worden 
profielen gemaakt voor de professionals, maar in de praktijk is natuurlijk 
flexibiliteit nodig want het plaatje zal nooit precies passen. 
Opgemerkt werd dat HET kernpunt van het geloof: “God liefhebben en de 
naaste”, niet bij de vier genoemde speerpunten staat. Toch komt dit zeker 
aan de orde in de gesprekken met de professionals. De afbeelding met de 
bloem is hierbij ook veelzeggend. 
 
Financiën 
Henk Datema lichtte vervolgens de financiële prognose voor de komende 
jaren toe.  
De landelijke kerk vereist deze om vast te stellen of we een nieuwe 
predikant voor een aantal jaren kunnen betalen. We mogen daarbij maar 
beperkt gebruik maken van onze reserves. Voor de langere termijn laat 
onze leeftijdsopbouw zien dat het hard nodig is dat we aandacht besteden 
aan jeugd- en middengroepen. In de prognose zijn meegenomen de 
kosten voor gebouwen en onderhoud en een halftime kerkelijk werker 
voor drie jaar. De totale lasten komen daarmee hoger uit dan de 
inkomsten. Voor dit jaar is het tekort ongeveer € 30.000,-. In de jaren 
daarna loopt dit tekort op, omdat het levende geld langzaam afneemt. 
Over de meerjarenbegroting wordt nog verder gesproken in de 
kerkenraad. Daarna wordt er bij de gemeente op teruggekomen.  
De kostenverdeling voor de professionals is 50/50 Eefde/Gorssel-Epse. 
Eefde wil dit graag zo vanwege het principe van gelijkwaardigheid. Voor 
andere zaken is de kostenverdeling 40/60 Eefde/Gorssel-Epse. Dit is 
gebaseerd op het aantal leden van beide gemeenten. 
 
Samenwerking Eefde 
Tot slot gaf Gerben Algra informatie over het coördinatieteam. Dit team 
zorgt voor het faciliteren van het proces, het enthousiasmeren van de 
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mensen, het bewaken van het tempo, en de communicatie met de 
kerkenraden over de stand van zaken. De taakgroepen en de gemeente 
zijn verantwoordelijk voor keuzes wat er aangepakt wordt en wie er helpt 
bij de uitvoering.  
Er is een voorlopige planning gemaakt. Gestart wordt met de taakgroepen 
Pastoraat, Diaconaat, Vieren en Beheer. Zij maken eerst nader kennis en 
gaan dan ideeën ontwikkelen. Vanaf 2022 wordt vervolgens gestart met 
de uitvoering daarvan. De overige taakgroepen hebben nog een te 
onevenwichtige samenstelling. Daarvoor moeten eerst extra mensen 
worden gemobiliseerd:  
Van harte welkom als u mee wilt doen! De sfeer is enthousiast en 
positief. Hebt u ideeën voor de samenwerking dan hoort het 
coördinatieteam dat ook graag van u. 
 
Algemeen 
De rondvraag bracht het volgende aan de orde:  
In het algemeen was er waardering voor de zondagdiensten in coronatijd. 
De vieringen zijn heel goed opgepakt, het zingen was mooi en ook de 
techniek was top. 
Op de vraag of er weer een dienst komt in het dialect antwoordde Peter 
dat er veel positieve reacties waren de vorige keer, de vraag staat 
genoteerd.  
De inloopmiddag op woensdagmiddag wordt node gemist. Vanwege de 
1,5 meter-regel is het moeilijk om weer te starten. Er wordt hard over 
nagedacht om, binnen de regels, toch iets te kunnen doen. Voor de 
rommelmarkt is nog geen toestemming van de gemeente Lochem.  
De voorbereiding is al wel voorzichtig gestart.   
Het verzoek kwam naar voren om duidelijk aan te geven wanneer er een 
gezamenlijke dienst is in Eefde of Gorssel. Afgesproken werd om dit op de 
zondag voorafgaand af te kondigen tijdens de dienst. 
Het startweekend is weer samen met Eefde en heeft als thema “Van U is 
de toekomst”. 
De taakgroep Vieren gaat de mogelijkheid bekijken om weer bloemen te 
bezorgen na de zondagdienst.   
 
Met een bedankje aan de aanwezigen sloot Peter van der Steege het 
gemeenteberaad af. 

Ria Zoerink, 
met dank aan Grace Molegraaf! 
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Gedachtenisschaaltje 
Achterin de kerk is een wand met 
gedachtenisschaaltjes. Het zijn schaaltjes gemaakt 
door een gemeentelid waar een waxinelichtje in kan 
branden. Bij het gedachtenisschaaltje hoort de naam 
van de overleden gemeentelid en diens geboorte- en 
sterfdatum.  
Het is gebruikelijk dat we dit schaaltje tijdens de 
uitvaart aansteken en aan het eind of na de dienst in 
de wand plaatsen. Zo gedenken wij de overledene 

nog zichtbaar een jaar binnen de gemeente. Een jaar na de sterfdatum, 
brengen wij zo mogelijk het gedachtenisschaaltje naar nabestaanden ter 
herinnering. 
Steeds minder vaak is een voorganger uit de kerk betrokken bij een 
uitvaart. We willen echter graag overleden gemeenteleden zichtbaar 
gedenken in ons midden. Daarom is nu besloten vanuit de Taakgroep 
Pastoraat en de Taakgroep Vieren dat er voor elk gemeentelid een 
gedachtenisschaaltje in de wand komt na diens uitvaart. We gaan nu met 
terugwerkende kracht ook gedachtenisschaaltjes plaatsen voor een ieder 
die afgelopen kerkelijk jaar is overleden. 

Jenny Mooij 
 
 

Interview met mw. te Wierik in Lochem - 
kledinginzameling 
In de kerken van Gorssel en Epse en de kerken van de diverse 
buurgemeenten wordt er jaarlijks kleding ingezameld voor mevrouw Te 
Wierik in Lochem. Vanuit de diaconie in Eefde heeft Henriëtte Groeneveld 
haar opgezocht en geïnterviewd. Hieronder haar bevindingen. 
 
Geschiedenis 
Aanvankelijk  - in 1987 - startte het echtpaar te Wierik met de 
kledinginzameling binnen hun eigen netwerk (familie en vrienden) en 
bracht zelf de kleding naar Polen, in een aanhanger en / of een caravan. 
Naarmate er meer contacten in Polen gelegd werden, kwam er ook vraag 
naar andere spullen, onder andere meubels, wasmachines, kinderfietsen, 
schoonmaakartikelen, persoonlijke hygiëne enzovoort. 
Er werd toen ook gereden met een vrachtauto.  
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Contacten waren er met kindertehuizen, tehuizen voor 
gehandicaptenzorg, en in de stad ook met een klooster, waarna de 
nonnen de spullen verder distribueerden. 
Gaandeweg kwamen er ook contacten met Roemenië, Bulgarije, 
Oekraïne, Moldavië. 
Het echtpaar ging ook spullen voor rommelmarkten verzamelen. Ze 
verkochten deze zelf op de markt (vooral in Amsterdam). Met de 
opbrengsten daarvan kochten zij bijvoorbeeld artikelen voor persoonlijke  
hygiëne en schoonmaakartikelen goedkoop in, die veel gevraagd worden 
en weinig worden ingeleverd. 
Ook kochten ze in Oost-Europa kunstnijverheidsartikelen goedkoop in 
(bijvoorbeeld glaswerk rechtstreeks uit een fabriek in Oekraïne). Deze 
artikelen verkochten ze op goede-doelen markten, onder andere in 
Lochem. 
Ook deze opbrengst kwam ten goede aan kostendekking en aankoop van 
gevraagde artikelen. 
Er ontstonden contacten met de ambassade van Roemenië. Dit 
resulteerde erin, dat vrachtwagens, die geladen vanuit Roemenië 
hierheen kwamen, kosteloos gebruikt mochten worden om de spullen op 
de terugreis te vervoeren. 
Ongeveer 20 jaar geleden werd ook het contact met de Stichting Zending 
over de Grenzen (ZoG) gelegd.  
Een deel van de ingezamelde kleding ging naar de stichting, een deel 
vervoerden ze nog steeds zelf.  
De Stichting ZoG vervoert de goede kleding naar Oost-Europa.  
 
De situatie nu 
Sinds de heer te Wierik ongeveer 5 jaar geleden is overleden, en 
mevrouw te Wierik ook niet meer de jongste is, is er het een en ander 
veranderd. 
Kledinginzameling vindt nog twee keer per jaar in het groot plaats, via de 
kerken van Gorssel en Eefde en één keer in Almen. Voor die gelegenheid 
plaatst zij een grote partytent in de tuin om de hoeveelheden op te 
vangen.  
Verder ontvangt zij het hele jaar door kleding van particulieren.  
Zij sorteert alle kleding zelf samen met een vriendin.  
Mevrouw te Wierik heeft nu twee hoofddoelen: 
1) De minima in Nederland  
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Een deel van de kleding houdt zij achter voor de minima in Nederland, 
een deel gaat naar de St ZoG. 
Er zijn vele regionale ‘minimagroepen’ onder de paraplu van een 
landelijke stichting. Van hieruit komen specifieke verzoeken, specifiek dat 
wil zeggen bijvoorbeeld kinderschoenen, maten kleding, meubels. 
Ontvangt mevrouw te Wierik een dergelijk verzoek, dan stelt zij een 
pakket samen. Dat wordt opgehaald of zij verzendt het. 
Wat zij uiteindelijk overhoudt van de achtergehouden kleding gaat een 
volgende keer mee naar de Stichting ZoG. 
2) de contacten in Oost-Europa.  
De St ZoG haalt de kleding bij haar op. Na de recente inzameling waren 
dat ongeveer 200 zakken. 
Een deel brengt zij nog zelf, niet meer naar Oost-Europa, maar vlak over 
de Duitse grens, waar zij contacten heeft, die het dan verder distribueren. 
 
Cijfers 
Mevrouw vertelt dat sinds het begin van de inzameling ongeveer 30.000 
zakken door haar handen zijn gegaan. De totale kosten over die hele 
periode waren € 90.000,-.  
Na de laatste inzameling zijn 200 zakken opgehaald door de Stichting. 
Er blijft per jaar ongeveer 100 zakken restafval over. 
 
Kosten 
Zij maakt kosten voor haar eigen vervoer naar Duitsland en naar de 
markten in Amsterdam.  
Huur markttafels Amsterdam (± € 150,-) 
Opbrengst marktdag een paar honderd 
euro.  
Verzending bananendozen met inhoud 
naar minimagroepen (€ 13,50 per doos). 
Inkoop toiletartikelen en andere zaken. 
(voorbeeld: fles shampoo € 0,50). 
 
Toekomst 
Mevrouw verwacht dit nog jaren te 
kunnen blijven doen. 
Sorteren doet zij ‘tussen haar huishouden door’. 
Vervoer is veel korter en beperkter geworden. Ze kan veel vanuit huis 
doen. 
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Van de diaconie 
De eerste collecte. 
Zondag 29 augustus : Mariette’s Child Care 
Mariette vertrok in 2004 naar Ghana om als vrijwilligster te werken in een 
kindertehuis. Twee jaar later heeft zij samen met haar Ghanese man 
Moses haar eigen kindertehuis “Hanukka’ gebouwd. Het tehuis staat in 
Sunyani een plaats op 400 km. ten noordwesten van de hoofdstad Accra. 
Hier zetten zij zich met hart en ziel in voor ‘hun’ kinderen in de 
leeftijdscategorie van 0 tot 17 jaar. Sinds de opening in 2006 schommelt 
het aantal kinderen dat in Hanukka verblijft rond de veertig. 
 
Zondag 5 september: Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek. 
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad 
Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen 
bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het 
noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met 
steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals 
kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen 
lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op. 
 
Zondag 12 september: Jan Brandhof 
Ambulant Jan Brandhof is een woonlocatie in Gorssel. Deze vorm van 
begeleiding is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking, die zelfstandig wonen en zo nu en dan een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. 
Het appartementencomplex bestaat uit zes woningen. Er is een 
gezamenlijke keuken, woonkamer en wasruimte. De bewoners huren 
zelfstandig van de St. Jan Brand. Deze stichting wil de bewoners 
ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te wonen in een dorpsomgeving. 
De opbrengst van deze collecte is bestemd om wat extra’s te doen met 
deze bewoners. 
 
Zondag 19 september: War Child – Vredesweek 
Bang voor monsters. Er zijn kinderen die denken dat monsters bestaan. 
Zij liggen wakker en kijken dan onder hun bed. Er zijn ook kinderen die het 
zeker weten. Kinderen in oorlog – en conflictgebieden. Zij liggen wakker 
van het monster dat ze recht in de ogen hebben gekeken. Het monster dat 
oorlog heet. 
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Maar liefst 160 miljoen kinderen groeien op in conflictgebieden. We weten 
dat één op de vijf kinderen die een oorlog meemaakt, daar last van houdt. 
Deze kinderen vertonen vaak agressief gedrag, trekken zich terug en 
maken moeilijk vriendjes. Mede dankzij War Child komt er gelukkig 
internationaal steeds meer aandacht voor o.a. psychosociale 
ondersteuning als essentieel onderdeel voor noodhulp aan kinderen. En 
terecht, want met voeding, sanitaire voorzieningen en een bed ben je er 
niet. Pas als een kind zich psychosociaal goed voelt, kan het weer 
bouwen aan de toekomst! 
 
Zondag 26 september: Plaatselijke diaconie. 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De 
taakgroepen diaconie van Eefde en Gorssel/Epse voeren alleen (en in de 
toekomst steeds meer gezamenlijk) activiteiten uit die tot doel hebben om 
mensen in de knel hulp te bieden. Door deze “corona-periode” zijn diverse 
activiteiten niet mogelijk, dat zijn o.a. de koffiemorgen, inloopmiddagen, 
open tafel enz. Wij blijven hopen op betere tijden! 
 
Voor alle collectes geldt: u kunt een bedrag overmaken op: 
NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Protestantse Gem. Eefde of 
NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Protestantse Gem.Gorssel/Epse of 
Kerk in Actie, rek. nr. NL89 ABNA 45757 met vermelding van datum en 
doel. 
 
Namens de diaconie een groet voor allen.         Cobie v. d. Vloot van Vliet 
 
 

 
De commissie voor het startweekend 
heeft  
10 grote lege groenteblikken  
nodig. Wie kan ons daaraan helpen? 
Opgeven bij Hennie Preuter  
tel: 06 22769501. 

Bij voorbaat dank.  
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Collectes en giften 2e kwartaal 2021 
   
Datum Bestemming Bedrag 
1/3/4-apr Project Colombia  
11-apr Kledingactie Oost Europa  
18-apr Hassinkhof  
25-apr Kerk in Actie binnenland  
   
Per bank ontvangen voor ons project Colombia  €      245,00  
Per bank ontvangen voor overige collectes april  €      300,00  

   
2-mei Stichting Hulphond  
9-mei Kerk in Actie Jordanie/Libie  
16-mei Plaatselijke doelen  
23-mei Stichting Inlia  
30-mei Meester Geertshuis  
   
Per bank ontvangen voor de collectes in Mei  €      754,00  

   
6-jun Kerk in Actie  Oeganda  
13-jun Havekedienst,zorgboerderij 'T Heuvel  
20-jun Kerk in actie Griekenland  
27-jun Hospice Zutphen  
   
Per bank ontvangen voor de collecte's in Juni  €      380,50  

   
Giften giften Verjaardagsfonds  €        60,00  

 giften Bloemengroet/bloemenkaart  €        25,00  

   
Van de Jeugdkerk ontving de diaconie dit mooie bedrag  
zijnde de opbrengst van de klusjesdag bestemd voor ons 
project Colombia. Hartelijk dank!  €      166,85  

   
Alle gevers heel hartelijk dank. Namens de diaconie, Ap Ilbrink 
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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 Peter van der Steege. 
 

We zitten in de tuin met een lekker glas 
perensap, onder de pergola van 
druiventrosjes.  
Dag Peter, de mensen kennen jou als 
voorzitter van de kerkenraad, maar je bent 
ook diaken. Hoe zit dat?  
“In 2010 werd ik gevraagd om een vacature 
in te vullen en ben ik diaken geworden. Ik 
ben toen ook direct voorzitter geworden en 
als zodanig toegetreden tot het moderamen. 
In die tijd gingen we juist de boel 
reorganiseren, het nieuwe model met 

taakgroepen invoeren. En toen dat was uitgedacht ging de voorzitter weg. 
Ik heb dat toen overgenomen om het model in te voeren en alles goed op 
de rails te krijgen. Ik deed dat er eigenlijk bij. Diaconaat spreekt mij wel 
aan. “ 
Wat spreekt je daarin aan ?  
“Vroeger heb ik ook ander werk gedaan –  jeugdwerk, beheer. Dat is 
allemaal binnenkerkelijk werk. Voor de eigen “clubleden”, de eigen 
organisatie. Diaconaat is anderen helpen, kijk om je heen, waar is nood? 
Dat is volgens mij ook de missie van de kerk, en er is heel veel nood”. 
Concrete hulpverlening – hoe doe je dat dan?  
“Er zijn de klassieke doelgroepen: de zeven werken van barmhartigheid. 
Daar zijn in de westerse landen tegenwoordig veel instanties voor. In de 
moderne tijd is daar de eenzaamheid bij gekomen en de kennis over de 
enorme armoede in niet-westerse landen. Via bijvoorbeeld OKERO heb ik 
verder van huis gekeken en dan zie je wel hoe heel erg welvarend 
Nederland is. Dat vind ik een uitdaging.” 
Buitenland-hulp is in de kerk Kerk-in-Aktie. Daar collecteren we zeker 
iedere maand voor. Ben je dan als diaconie gewoon een doorgeefluik?  
“Alleen geld geven is niet genoeg. De mensen daar moeten zelfstandig 
worden, zelf bedrijven opzetten, eigen business. Wij moeten hen helpen 
door kennis/scholing, voorwaarden scheppen, handelsbelemmeringen 
wegnemen. Dat doen we met Okero ook”. 
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Hoe krijg je dat dan bij de gemeente?  
“Door gemeenteleden te helpen zich te verdiepen in de organisatie en het 
project waar je geld aan geeft. Kerk-in-Aktie werkt niet alleen. Altijd samen 
met plaatselijke organisaties. Daar laten we filmpjes van zien. En ons 
project in Colombia is daar een heel goed voorbeeld van. Die jongeren 
leren een vak en worden geholpen zelfstandig te zijn. Ze kunnen uit de 
ellende stappen. Een overstroming of zo – een natuurramp – dat is iets 
voor het Rode Kruis. Dat hoeven wij eigenlijk als kerk niet op te pakken, 
wel financieel te steunen. De kerk is er voor de minderbedeelden, voor de 
drop-outs. Daar helpen de kerken via Kerk-in -Aktie, ook in Nederland.” 
Maar toch, erg veel meer als doorgeefluik ben je toch niet. Je ziet er niet 
veel van.  
“Iedereen kan een organisatie steunen – privé – die hulp biedt door 
mensen (weer) op hun eigen benen te zetten. Als ik verhalen lees en 
foto’s zie van de jongeren die Okero helpt, daar word ik blij van. Als een 
ander happy is, word ik daar happy van. Als ieder mens 1 persoon vooruit 
helpt op deze wereld, ziet de wereld er heel anders uit. “ 
En hier in Gorssel dan?  
“We hebben ons € 500.-- euro potje , dat mensen kunnen aanvragen als 
ze iets speciaals doen.  
We hebben hier onze inloopmiddag. Die is bedoeld om eenzaamheid te 
bestrijden. We hopen toch meer te kunnen samenwerken met de 
dorpsraad, die ook allerlei dingen wil? Open naar de samenleving zijn. De 
slimmeriken redden het wel, voor de drop-outs zijn er organisaties. Maar 
daar tussen in zijn zoveel mensen die per ongeluk buiten de boot vallen, 
niet meer mee kunnen. Dat is misschien wel de doelgroep van deze tijd. “ 
Is er werk waar je mee bezig blijft als je uit de diaconie stapt in januari – 
na 12 jaar?  
“Het groepje dat zich bezig houdt met “nieuwe Nederlanders / 
medelanders”, dat we samen met Eefde zijn gestart, wil ik erg graag 
blijven doen. En de samenwerking met Eefde vind ik heel boeiend.” 
Hartelijk bedankt Peter voor dit inkijkje in weer een ander aspect van 
diaconaat. Er valt nog heel veel over te zeggen. Een andere keer 
misschien.  
 
(NB. Jan van Putten gaat fietsen voor KIA. Hij kan gesponsord worden. Is 
dat niet ook diaconaat: elkaar helpen anderen te helpen.) 
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Najaarsmarkt 2 oktober??? 
Op het moment dat ik dit schrijf is het onduidelijk of de najaarsmarkt wel of 
niet doorgaat. Een “rommelmarkt”  is een evenement en daarvoor hebben 
we een vergunning van de gemeente nodig. En de gemeente kan dit pas 
doen wanneer het beleid van de regering duidelijk is. Het kabinet zal rond 
20 september  besluiten over verdergaande versoepelingen, zoals de 
maatregel om 1,5 meter afstand te houden. Dit heeft Rutte op de laatste 
persconferentie meegedeeld.                                                                                      
Op dit moment gaan we door met de voorbereidingen in de wetenschap 
dat er veel in de laatste weken moet gebeuren mochten  we de 
evenementenvergunning krijgen. We houden U over het wel of niet 
doorgaan van de najaarsmarkt op 2 oktober 2021op de hoogte via de 
Gids van 22 en 29 september 2021.         
Daan Bargerbos was teamleider digitale media (cd’s, video’s etc.).  
We zoeken een opvolger voor hem. Een teamleider verzorgt de kraam en 
regelt de verkoop. Verder zijn we nog steeds op zoek naar een 
medewerker die inzicht heeft in het verzamelen en verkopen van 
postzegels. Mocht de markt niet doorgaan dan hebben we de teamleider 
digitale media en de medewerker postzegels op een volgende markt 
nodig. Dus aanmelden bij ondergetekende (tel 575 494821 of 
fvanderploeg@kickmail.nl). 
      Fokke van der Ploeg 
 
 
 
Collecte voor Zorgboerderij Harfsen 
In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen over de ‘digitale 
openluchtdienst’. Toen waren de collecteopbrengsten nog niet bekend. 
Inmiddels wel bekend:  er is voor de zorgboerderij Harfsen 430 euro 
binnen gekomen. Zij willen dit bedrag gaan besteden aan uitjes met hun 
cliënten. En voor de onkostenpot 75 euro. 
Iedereen die heeft bijgedragen:  hartelijk dank! 

Vriendelijke groet 
Jannie Zoerink 
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Op 11 en 12 september  
Gorssel/Epse en Eefde weer samen aan de start 
Voor de tweede keer in hun bestaan beginnen Gorssel/Epse en Eefde 
gezamenlijk het nieuwe kerkelijk jaar. We nodigen u uit om die 
gebeurtenis mee te maken op zaterdag 11 en zondag 12 september.  
 
Het thema van het startweekend is uitdagend: Aan U/u is de toekomst. 
Het is te verstaan als een oproep aan beide gemeenten om hun 
voortbestaan samen ter hand te nemen, met een beroep op Gods hulp en 
bijstand.  
 
Het weekend begint spelenderwijs. Op zaterdag half twee klinkt het 
startschot in de Eefdese Ontmoetingskerk. Jong en oud kunnen dan 
meedoen aan een ‘middagje ontmoeting’ in de vorm van een levend 
ganzenbordspel met interessante informatie en leuke opdrachtjes. De 
uitvoering geschiedt volgens de geldende regels geheel coronaproof.   
 
Een dag later, rond kwart voor tien zondagmorgen, wordt u in de kerk van 
Gorssel met muziek ontvangen. Dit keer met een live optreden van een 
combo. Even wennen misschien, maar minstens zo boeiend als de 
vertrouwde orgelklanken. Wat volgt is een eredienst voor jong en oud. 
Niet van het gebruikelijke soort, maar verrassend naar vorm en inhoud. 
Laat dat maar aan dominee Dick van Doorn en pastoraal werker Jenny 
Mooy over.  
 
Om u een coronaveilige plek te bezorgen dient u zich wel vóór 6 
september op te geven bij:  
Marijke Fomenko – marijkefomenko@hotmail.com – 06-41662670 
of bij Grace Molegraaf – gracemolegraaf@gmail.com – 06-40611810    
Voor eventueel vervoer kunt u ook bij hen terecht. 
 
Tenslotte nog een vraag namens de 
voorbereidingsgroep: wie wil voor de 
zaterdag in Eefde iets lekkers bakken 
voor bij de koffie en de thee?  
Graag opgeven bij Gerda Kamphuis: 
06-15620782.   
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Nu met foto! 
 
In de vorige Kerkespraak maakte u 
al kennis met onze nieuwe 
pastoraal ouderling Hans Lodder. 
En nu ziet u op de foto hoe hij er uit 
ziet! 
Mocht u er aan denken om deze 
mooie taak op u te nemen, schroom 
niet en spreek Hans of één van zijn 
(helaas weinige) collega’s aan! 
 
 
 
 
 
 

Bloemengroet Gorssel 
De bloemen en de daarbij behorende kaart zijn een belangrijk onderdeel 
van de zondagse viering.  Gedurende de afgelopen periode hebben we 
gezocht naar een manier om dit op een goede en veilige wijze te laten 
verlopen, rekening houdend met de geldende afspraken rondom corona. 
Begin Augustus zijn we daarom weer begonnen met een bloemetje, 
waarvan de bezorging voorlopig door de diaken gedaan zal worden.   
 
Suggesties voor een bloemetje kunnen in Gorssel doorgegeven worden 
aan Wijntje Willems of Diny 
Westendorp.  
Diny heeft dit onlangs overgenomen van 
Lineke Rensink, die dit vele jaren voor 
haar rekening genomen heeft!. Vanaf deze 
plaats willen we daarom Lineke hiervoor 
heel hartelijk bedanken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan van Putten 
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Huub Oosterhuis komt ! 
Op maandagavond 25 oktober 2021 is de bekende dichter-theoloog 
Huub Oosterhuis te gast in de Gudulakerk in Lochem. 
Iedereen is die avond welkom 
Het belangrijkste onderdeel van de avond zal de uitvoering van de 
"Abrahamcyclus" zijn door Huub Oosterhuis (spreekstem en toelichting), 
Antoine Oomen (vleugel), Heleen Oomen en Mark Walter (zang). 
De avond begint om 20.00 uur precies, de inloop is vanaf 19.30 uur. Wij 
vragen u om ruim op tijd aanwezig te zijn. Na afloop is er voor iedereen 
wijn en fris. 
De meest actuele informatie over deze avond staat op 
www.kerklochem.nl 
 
 
 
 

 Koffieschenkers gezocht! 
Sinds enkele maanden is er na de kerkdienst weer gezamenlijk koffie 
drinken. 
Volgens de regels wordt er bij goed weer buiten koffie gedronken en bij 
minder weer op afstand in de kerk. Er is nog behoefte aan enkele 
koffieschenkers. Wie wil om de paar maanden daar aan mee doen? 
Graag zie ik uit naar jullie bericht. 
Hartelijke groet, 
  

Dineke Postmus 
mailadres: d.verkerke@kpnmail.nl 

telefoon: 0575-472636. 
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Missie geslaagd! 
Zaterdag 3 juli haalde heel 
Gorssel opgelucht adem: een 
hygiënische crisis bleek 
ternauwernood afgewend. 
Kinderen en jongeren van de 
jeugdkerk schoten die dag in en 
om het huis (dat van u?) te hulp 
en hebben ontelbare fietsen 
gepoetst, ramen gewassen en 
tuinen opgefrist. Daarmee 
hebben we maar liefst 166,85 
euro bij elkaar geploeterd. 
Geld dat helaas niet in eigen 
zak mocht worden gestoken, 
maar dat naar de taakgroep 
diaconie is overgemaakt. Onze 
bijdrage aan het project “Kleine 
arbeider” van Kerk in Actie in 
Bogota.  
Natuurlijk bedanken we de 
zeven meer dan gulle gevers 
voor het mooie resultaat! 
 
 
Hartelijke groeten van de 
kleine (en wat grotere) 
arbeiders van de jeugdkerk 
 

 



- 26 - 
 

  

Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
Vijfde van 13 schilderijen 
van Jeltje Hoogenkamp 
 
CHRISTEN EN HEIDEN 
Mensen gaan naar God in 
hun nood, 
smeken om hulp, vragen 
om brood en geluk, 
verlossing van ziekte, 
schuld en de dood. 
Zo doen ze allen, christen 
of heiden. 
 
Mensen gaan naar God in 
zijn nood, 
Vinden hem dakloos, 
verarmd en veracht, 
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.  
Christenen staan bij God in zijn lijden.  
 

Naar alle mensen gaat God in hun nood,     
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood, 
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis            
en beiden vergeeft 

       Dietrich Bonhoeffer, juli 1944 
 

KLEIN CREDO 
Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan-in angst of waan, 
in zielsverdriet- of je nu Christus volgt of niet. 
Wie schooiers hoop geeft, net als hij, staat aan zijn zij, ten prooi aan spot: 
wie Christus volgt, omarmt zijn God. 
God is intens met ons begaan, draagt ons bestaan, aanvaardt, vergeeft 
wie wel of niet uit Christus leeft. 
 
René van Loenen, liedtekst bij het gedicht ”Christen en heiden” van 
Dietrich Bonhoeffer -  Melodie: lied 760 
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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  
 
Website:  www.pg-gorsselepse.nl 
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Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 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 
 
Momenteel mogen er 45 mensen in de kerk. 
Wilt u de viering in de kerk in Gorssel bijwonen meldt u zich dan 
voor vrijdag 12.00 uur aan bij onze koster. 
 
Koster 
Gorssel: B. van Dijk  06-54290041  
 kostergorssel@gmail.com 
 
Epse: coördinatie mw. H. Preuter  0575-492983  
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 9 verschijnt op donderdag 30 september 2021. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 22 september         
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 10 verschijnt op donderdag 28 oktober 2021. 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 
 


