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Wat brengt ons samen in dit huis: 
De start van 'n nieuw seizoen. 
Het werk van God de wereld in. 
We mogen het samen doen! 
 
Zal dit: een huis van steen of hout, 
de crises wel doorstaan? 
Met liefde en met veel geduld; 
wij krijgen het gedaan! 
 
Wij werken aan uw toekomst Heer, 
tezamen met Uw hulp. 
Het werk van onze handen, Heer, 
dragen wij aan U op. 
 
De toekomst ligt in onze hand, 
van U en ons tesaam. 
Delend met elkaar in ieder land 
de vreugde in Gods naam. 
 

 

 

 

Coupletten gemaakt door gemeenteleden in het startweekend op de  
melodie van lied 280  
 

 

 

 



- 2 - 

 

  

Kerkdiensten  
 
Zondag 3 oktober 2021  
Gorssel 10.00 uur - Ds. E. Fokkema, Twello  
De eerste collecte is bestemd voor Pax kinderhulp en de tweede collecte 
voor pastoraat in eigen gemeente 
 
Zondag 10 oktober 2021  
Gorssel 10.00 uur - Dr. J. van Beelen, Veenendaal  
De eerste collecte is bestemd voor kledingactie Oost Europa en de 
tweede collecte voor het orgelfonds 
 
Zondag 17 oktober 2021  
Gorssel 10.00 uur - Mevr. Ds. M.G. Fermhout, Arnhem  
De eerste collecte is bestemd voor KIA Kameroen en de tweede collecte 
voor het onderhoud van de gebouwen 
 
Zondag 24 oktober 2021  
Gorssel 10.00 uur - Mevr. L. Versluis, Oudemirdum  
De eerste collecte is bestemd voor eigen doelen en de tweede collecte 
voor pastoraat in eigen gemeente 
 
Op het moment van schrijven is het nog niet bekend of de Borkeldienst 
opengesteld wordt voor omwonenden van de Borkel. 
Hopelijk kunnen we in de volgende Kerkespraak hier meer over melden. 
 
 

Agenda 
za 2 Okt 10.00-13.00 uur Najaarsmarkt, kerk Gorssel 
Ma 4 Okt 20.00 uur Vergadering taakgroep Pastoraat 
Wo 6 Okt 20.00 uur Vergadering taakgroep Diaconie 
Do 7 Okt 19.30 uur Vergadering taakgroep Beheer 
Ma 11 Okt 20.00 uur Vergadering Kleine Kerkeraad 
Di 12 Okt 19.30-21.30 uur Goede gesprekken, kerk Eefde 
Wo 20 Okt 20.00 uur Gemeenteavond, kerk Gorssel 
Do 28 Okt 20.00 uur Vrouwen in de bijbel, kerk Eefde 
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Hoor ‘s van de Pastor 

 
Een nieuw begin 
De startzondag is achter de rug. De activiteiten 
starten op na de zomerperiode. Door de 
versoepelde corona maatregelen kunnen we nu 
echt weer starten met activiteiten die we lange 
tijd gestopt of uitgesteld hebben. Hopelijk blijven 
de versoepelingen van kracht of kunnen ze zelfs 
in de nabije toekomst verder versoepeld worden. 
 

Ik merk dat ik er blij van wordt. Er komt weer leven in de kerk. En ik merk 
des te meer hoe zeer ik het spontaan ontmoeten, samen het geloof 
beleven, en activiteiten in en rondom de kerk heb gemist. We kunnen 
spontaan weer naar de zondagse eredienst, de wintermarkt mag 
plaatsvinden en de open inloopmiddagen op woensdag gaan weer van 
start.  
 
Het voelt als een nieuw begin. Ik hoop dat we niet volledig teruggaan naar 
het ‘oude’ normaal. In coronatijd hebben we tijd gehad om ons terug te 
trekken en misschien ook om ons te bezinnen op zaken in het leven die 
we willen koesteren en die we mogelijk anders willen gaan doen. Het 
ontmoeten, samen het geloof beleven en spontaan weer op pad kunnen 
gaan lijken mij belangrijke zaken om weer op te pakken en te koesteren.  
 
Tegelijkertijd zou ik u willen oproepen om, in het kader van het jaarthema: 
Van/Aan U/u is de toekomst, u te bezinnen op wat anders mag. In de 
gemeente pakken we bijvoorbeeld de vernieuwing van het Buurtpastoraat 
op en zien we vol verwachting uit naar het toekomstige professionele 
team van Predikant en kerkelijk werkers. 
 
Alles kost tijd en het zal, denk ik, tijd kosten om weer te wennen aan de 
situatie na corona. Als voorbeeld van de gewenningstijd denk ik aan mijn 
dochter. Ze gaat sinds het nieuwe schooljaar naar de middelbare school. 
De mentor gaf aan dat de eerste 6 weken de jongeren zoeken naar de 
eigen plek in de nieuwe samenstelling. Naast de persoonlijke ontwikkeling 
kunnen ze daarna steeds actiever in groepen aan de slag om tot mooie 
werkstukken en invulling van opdrachten te komen. 
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Ik wens ons ook een gewenningstijd toe. Een tijd waarin we onze 
hernieuwde plek mogen zoeken en vinden. Een tijd waarin we ons mogen 
richten op Gods toekomst en daar samen onze invulling aan mogen en 
willen geven. 

Jenny Mooij 
 

 
 

In memoriam: Wim Roeterdink: 1922-2021 
 
Het laatste stukje van de weg van Wim was zwaar. De aftakeling van zijn 
lichaam maakte dat hij niet meer zichzelf was, zoals we hem kenden. 
Gelukkig is hij in het nabij zijn van zijn familie, en omgeven door goede 
zorg, van deze zijde naar gene zijde gegaan. Zo komt er een einde aan 
een lang leven dat bijna 99 jaren kende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wim was de jongste uit een gezin van drie kinderen, naast Martinus en 
Marie. Opgegroeid dicht bij de IJssel, boerderij het Smeenk, aan de Enk, 
genoot Wim van de warmte van het gezin. Tot groot verdriet van de 
familie overleed zijn zus in de oorlog, waardoor hij, uit angst om verraden 
te worden, niet naar de begrafenis kon.  
Zijn ouders leefden het geloof voor, juist ook in tijden van oorlog en 
schaarste, en daar was Wim dankbaar voor.  
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Wim trouwde met Dineke, en samen kregen ze 3 dochters, Mini, Dineke 
en Manny. Tot groot verdriet overleed Manny in 1981 en geen dag ging 
voorbij zonder aan haar te denken. In 2004 overleed zijn vrouw Dineke, en 
moedig ging Wim verder. Ook zij werd door hem meegenomen in het 
dagelijkse gedenken. 
De trouwtekst van Dineke en Wim was een vers uit het evangelie naar 
Johannes, de bruiloft te Kana, waar Jezus als gast genodigd is. Jezus wil 
de grootsheid van God kenbaar maken door water in wijn te veranderen. 
De nadruk op de wijn van het koninkrijk, het gaan van een weg ten leven, 
zoals Wim ook beoogde, werd gevoed door het feit dat Jezus ook in zijn 
leven genodigd was. En natuurlijk laten we wel eens steken vallen, maar 
de buurtkoffie op de Dekkershof op zaterdagmorgen beleefde Wim toch 
als een voorproef van het goede leven. 
Wat heeft de familie liefdevol voor hem gezorgd. Wim, fluitend achter zijn 
rollator zal de deur van zijn huisje niet meer openen. Geen koffie meer, 
geen vriendelijke en welgemeende aandacht. Moge de liefdevolle 
herinnering aan hem tot zegen zijn voor zijn dochters, schoonzoon, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wim Roeterdink, een man met 
bewonderenswaardige levenskracht. 
 

Lieke Versluis 

 

 
 
 
Bij de lezingen 
3 oktober 2021 
 Maleachi 2, 10-16, Psalm 8 (psalm 128), (Hebreeën 3, 1-6) 
10 oktober 2021 
Marcus 10, 1-16, Deutoronium 15, 1-11, Psalm 119, 121-128,  
(Hebreeën 3, 7-14), Marcus 10, 17-31 
17 oktober 2021 
Jesaja 29, 18-24, Psalm 124, (Hebreeën 4, 12-16), Marcus 10, 32-45 
24 oktober 2021 
Jesaja 59, 9-19, Psalm 13, (Hebreeën 6, 9-12), Marcus 10, 46-52 
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In memoriam: Henk Goorman 
Op 27 augustus is op 90-jarige leeftijd Henk Goorman overleden.  
Op 3 september is er afscheid van hem genomen. Dat gebeurde in de 
Aula te Gorssel, waarna hij op de begraafplaats te Gorssel naar zijn 
laatste rustplaats is gebracht.  
Henk Goorman is geboren en getogen in Gorssel en heeft zijn hele leven 
gewoond aan de Molenweg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In 1964 is hij getrouwd met de liefde van zijn leven: Alie. Henk was een 
humorvolle, dienstbare en bescheiden man. Hij had oog voor detail en 
leverde altijd vakwerk af. Ook buiten zijn werk genoot hij van het leven.  
Zo zijn Henk en Alie bijvoorbeeld 60 jaar lid geweest van de Gorsselse 
Boerendansers. Ook hield Henk veel van muziek. Hij speelde met plezier 
bij de Harmonicaclub de Veldzichttrekkers.  
Maar dan komt er een nacht, dat grote problemen meebracht, en alles 
voor Henk veranderde: hartproblemen, veel zorgen en een spoedige 
operatie volgde en nadien kwamen er diverse andere klachten, waaronder 
vaatproblemen in zijn benen en langzaam aan ... kon hij steeds een beetje 
minder. Hij droeg het zonder klagen en was dankbaar voor de liefdevolle 
zorg van Alie, de buren, en de verzorgers van Buurtzorg. De dank is groot 
voor wie Henk was voor Alie, zijn familie, buren, vrienden en vele 
anderen. Dat de gedachtenis aan Henk Goorman ons allen tot zegen mag 
zijn. Moge hij rusten in vrede. 

Jenny Mooij 
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Berichten van Overlijden 
Dhr. G.H. Dommerholt is op 6 augustus overleden. Gerrit is 73 jaar 
geworden en woonde op Jan Brandhof aan de Molenweg 29. 
Op 27 augustus is op de leeftijd van 90 jaar Hendrik Jan Goorman 
overleden.  
Henk woonde met Alie Goorman aan de Molenweg 14 in Gorssel. 
Gerrit van Dijk is op 28 augustus  overleden op de leeftijd van 81 jaar. Hij 
woonde op Hoofdstraat 61a  De Borkel. 
Op 28 augustus is Albert Willem Roeterdink overleden. Wim was bijna 99 
jaar. Hij woonde op Dekkershof 15. 
Op 18 september is Mia van de Kamp-de Fouw overleden op de leeftijd 
van 90 jaar. Zij woonde Ds. Schakelweg  20. 
Ons medeleven gaat uit naar alle families en nabestaanden en wensen 
hen sterkte toe de komende tijd met het verwerken van het verlies van 
hun dierbaren. 

 

Rubriek Meeleven 
De bloemen en kaarten uit de vieringen zijn met een groet naar de 
volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. Bennink-de Raadt, Ravensweersweg  34 
Mw. M. Hekkelman, Dekkershof 9 
Mw. Giny Hazewinkel-Dijkman, Douglaslaan 2 
Dhr. H. Kleinwolt, Schapendijk 1 
Mw. Riek Stenvert, Deventerweg 1 
Mw. W. Meijer-van Zeijts, Nijverheidsstraat 31 
Mw. Wilma Makkink, Ravensweerdsweg  7 
Mw. M. van de Kamp-de Fouw, Ds. Schakelweg 20 
Mw. T. Berendsen, Du Tourweg 4 
Mw. Leuvenink, Eefdese Enkweg 11 
Mw. G. Wilbrink, Kletterstraat 4 
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Mw. Klein Hovink & Dhr. Hoetink, Noorseweg 13  Geboorte van Loes! 

 
 
Maandbrief september 2021  
 
We zijn weer begonnen  
Het nieuwe kerkelijke seizoen is van start gegaan. Het was een mooi 
startweekend, zowel op de zaterdag als de zondag. Wel viel het aantal 
deelnemers uit beide gemeenten op zaterdag wat tegen. De commissie 
had een mooi programma uitgewerkt en daar hadden best wel wat meer 
mensen van kunnen genieten. Na dat startweekend zijn veel activiteiten 
weer begonnen. Taakgroepen, kerkenraad, cantorij, enz. Gelukkig is er 
ook steeds meer mogelijk n.a.v. de versoepelingen rond de pandemie.  
Het was een vreemde periode, zowel in de eigen privé omgeving, als op 
maatschappelijk terrein, maar ook het kerkelijk leven kende grote 
aanpassingen en beperkingen.  
 
Samenwerking Eefde en beroepingswerk  
Het coördinatieteam werkt gestaag aan de samenwerking op velerlei 
terrein. Zij informeren u hier zelf over o.a. via de kerkbladen.  
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Het overleg op 31 augustus van de beide kerkenraden stond in het kader 
van de profielen voor de professionals en de opzet van een gezamenlijke 
wervingscommissie. Helaas lukte het niet om op één avond alles af te 
ronden. De zorgvuldigheid vraagt om bepaalde zaken nog wat verder uit 
te diepen, voordat we de volgende stappen kunnen zetten. Parallel aan 
deze gesprekken loopt het financiële gedeelte. De meerjarenprognose 
voor onze gemeente Gorssel/Epse geeft knelpunten aan. Hier zal op het 
gemeenteberaad op 20 oktober a.s. verder over gesproken worden. Zie 
hiervoor de vooraankondiging elders in deze Kerkespraak.  
 
Kerkdiensten  
In beide kerkenraden zijn de gezamenlijk diensten van de afgelopen 
maanden geëvalueerd. Natuurlijk ging het opstarten van deze diensten in 
coronatijd gepaard met wat praktische hindernissen, maar inmiddels is er 
een goede traditie ontstaan. We willen hier de komende maanden en het 
volgend jaar dan ook mee doorgaan. Daarbij is aan de taakgroep Vieren 
gevraagd om alert te zijn op de praktische kanten van deze vieringen en 
ook is gebleken dat de communicatie ( wanneer en waar is er weer een 
gezamenlijke dienst ) nog nadrukkelijker aandacht verdient. Voor wat 
betreft onze eigen diensten in Gorssel is naar aanleiding van de landelijke 
ontwikkelingen het volgende besloten:  
 
▪ Vooraf aanmelden is niet meer nodig.  
▪ In het middengedeelte kunnen we weer wat dichter bij elkaar zitten.  
▪ Aan de zijkanten blijven er enkele plaatsen voor bezoekers die zich      
veiliger voelen bij 1,5 mtr.  
▪ Koffiedrinken kan weer, ook binnen.  
▪ Over de bloemengroet en het collecteren vindt nog overleg binnen de 
Diaconie plaats.  
Ook is besloten dat het verantwoord is om in Epse weer vieringen te 
houden. In verband met de voorbereiding, het zoeken van voorgangers, 
organisten, etc. zal dit vanaf november het geval zijn.  
 
Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 20 september. Een belangrijk 
deel van het overleg is besteed aan de behoefte aan meer vrijwilligers en 
de vacatures in de taakgroepen. Er is op een breed front behoefte aan 
versterking.  



- 10 - 

 

  

Voldoende vrijwilligers zijn cruciaal om de bestaande taken goed uit te 
kunnen voeren en ook nieuwe uitdagingen op te kunnen pakken. En al 
deze vrijwilligers vormen ook nog eens het cement tussen de bouwstenen 
van onze gemeente, maar bovendien zorgen we er zo met elkaar voor dat 
het werk beter verdeeld wordt en dat iedereen met plezier zijn/haar 
steentje kan bijdragen. Dus welkom aan iedereen ……!  
 
Taakgroepen  
De taakgroep Pastoraat heeft in een aantal bijeenkomsten alle 
betrokkenen bijgepraat over de nieuwe opzet van het buurtpastoraat. Er is 
veel energie en enthousiasme om hiermee aan de slag te gaan. De 
praktische uitwerking ( buurtindeling/adressen etc. ) loopt momenteel.  
De taakgroep Jeugd en Jongeren is op dit moment helaas niet 
vertegenwoordigd in de kleine kerkenraad en er was ook geen nieuws 
binnen gekomen.  
De taakgroep Leren heeft momenteel geen activiteiten.  
De taakgroep Vieren had de september vergadering nog voor zich en dus 
was er ook hier nog geen nieuws te melden. Uiteraard gaat ook binnen 
deze taakgroep nog teruggekeken worden naar het Startweekend en naar 
de overige gezamenlijke vieringen. De voorbereidingen voor de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar zullen worden gestart.  
Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat in het vervolg 
regelmatiger met Eefde samen zal worden vergaderd. Het wordt een om-
en-om ritme, dus de ene maand alleen Gorssel/Epse en de volgende 
maand samen met Eefde. In de bijeenkomst met het coördinatieteam 
bleek er behoefte aan een bezinning ( met externe begeleiding ) op de 
vraag waar de Diaconie van de toekomst zich op zou moeten richten. De 
meer traditionele taken van de Diaconie zijn aan het verschuiven en er 
komen ook nieuwe doelgroepen bij. De werkgroep Duurzaamheid, die 
vanwege corona een tijdje slapend was, zal weer actief worden.  
Binnen de taakgroep Beheer wordt nog verder gepuzzeld rond de 
meerjaren prognose. Ook deze taakgroep gaat in het vervolg steeds 
gezamenlijk overleggen met de collega’s in Eefde. De consequenties van 
de versoepelingen voor vieringen en overige gebruikers van De Brink en 
de kerkzalen in Gorssel en in Epse vragen maatwerk oplossingen.  
Vanuit de taakgroep Communicatie zijn er geen bijzonderheden.  
 

Peter van der Steege 
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Vooraankondiging gemeenteberaad op 20 oktober 
Tijdens het laatste gemeenteberaad van 7 juli jl. is ook aandacht besteed 
aan onze financiële situatie. Daarbij is aangegeven dat wij hier bij u als 
gemeente nog op terug zullen komen. 
De financiële meerjarenprognose die voor onze gemeente is uitgewerkt, 
geeft oplopende tekorten aan voor de komende jaren. 
Op basis daarvan krijgen we geen groen licht voor het beroepingswerk. 
We moeten dan ook keuzes maken, die voor een deel ook pijnlijke keuzes 
zullen zijn. 
Binnen de taakgroep Beheer is hier al langer over gepuzzeld en ook de 
kerkenraad heeft enkele beleidslijnen uitgezet. 
Daarmee is het nu tijd om met u als gemeenteleden in gesprek te gaan. 
Als datum vragen wij u alvast 20 oktober te reserveren.  
We denken weer aan een middag- en avondbijeenkomst. 
Tegen die tijd ontvangt u een persoonlijke brief met uitnodiging en meer 
uitgebreide achtergrondinformatie. 

De kerkenraad 

 
Open inloop op woensdag in de Brink weer van start 
Nu er nieuwe versoepelingen zijn vanuit de regering en ook een 
aangepaste richtlijn vanuit de landelijke kerk mag de open inloop op de 
woensdagmiddag eindelijk weer van start.  
De eerste open inloop zal zijn op 6 oktober in de Brink naast de kerk van 
14.00 tot 16.00 uur. 
 
Onder het genot van een kop koffie of thee 
kunnen we elkaar ontmoeten en bijpraten. 
Onze gastvrouwen bieden u gratis koffie/thee, 
en gezelligheid aan. Zodra we rustig zijn 
opgestart, zijn we van plan meer activiteiten te 
plannen op deze open inloop, zoals het doen van een spelletje of een 
extra activiteit.  
 
Graag tot ziens!! 
Namens de diaconie en het woensdagmiddagteam – Jenny Mooij  
 
PS: Wilt u ook gastvrouw/heer worden geeft u zich dan op bij 
       Mimi Bokking of Dinie Menkveld 
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Organist Gerrit Nijkamp 
 
Afgelopen zondag 19 september heeft 
de kerkelijke gemeente van Epse, 
afscheid genomen van Gerrit Nijkamp 
als organist. 
Tijdens de erediensten bespeelde 
Gerrit tientallen jaren met veel plezier 
en passie het orgel. 
 
In het bijzijn van zijn vrouw Gerda, en 
een groot aantal gemeenteleden is 
met een door familie Preuter en 
Heijink georganiseerde koffietafel een 

eind gekomen aan de zondagse muzikale ondersteuning.  
Uit handen van Hennie Preuter, kreeg het echtpaar Nijkamp een mooie 
bos bloemen en een envelop met inhoud aangereikt.  
Gerrit, nogmaals hartelijk dank!  
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Fietsen gevraagd 
Buiten de markten om, herstellen wij het hele jaar door, nog bruikbare 
fietsen om te verkopen. 

In de afgelopen tijd mochten wij weer een 
groot aantal fietsen ontvangen, die na een 
opknapbeurt weer verkocht zijn, ten bate van 
de voorjaars-, herfst- of wintermarkt. Hartelijk 
dank hiervoor. 
Inmiddels kunnen wij wel weer fietsen 
gebruiken. 
Kunt u ons hiermee helpen, neemt u dan 
contact op met Jo Willems, tel. 0575-492006 of 
met Ab Preuter, tel. 0575-492983. 

 
Teleurstelling en toch leuk : de startzaterdag 
De aanmelding voor de startzaterdag was zo teleurstellend laag, dat we 
mensen van “buiten” hebben afgezegd. Dat vinden we echt jammer want 
we hebben geprobeerd voor u een leuke, interessante middag te maken. 
Het thema voor het hele weekend was: “Aan U/u is de toekomst.” Hoe 
hebben wij geprobeerd dat op zaterdag vorm te geven?  
 
Ja, de toekomst is aan God – Hij zal niet laten varen het werk dat Zijn 
Hand begon. Betekent dat : “stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw”? 
Nee – wij maken de toekomst. En dat willen we ook hebben we gezegd. 
We willen ons inzetten voor een levende kerk van de toekomst, die open 
is naar de wereld en alle andere mensen en dieren en dingen daarin en 
daarop. En daar willen we aan werken, samen met God. Werken is doen. 
Jezus leerde ons om ons in te zetten voor armen, zieken, misdeelden, 
gevangenen, kortom iedereen op deze aarde – zonder uitzondering. Niet 
alleen ons eigen clubje.  
 
Wij hebben geprobeerd op zaterdag voor u een informatief en actief 
programma te maken waarin  “kerk van de toekomst” centraal staat. Alles 
coronaproof: in alle zalen van de kerk en in de buitenruimte. We hadden 't 
Baken uitgenodigd van de gemeente Lochem om ons iets te vertellen over 
de mogelijkheden die zij hebben om mensen te helpen. En ook Stichting 
Welzijn Lochem, die allerlei mensen met allerlei verschillende problemen 
een steuntje in de rug kan bieden. Wij – kerkmensen – komen met heel 
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veel anderen in aanraking. Beide kerken hebben een grote 
bezoekersgroep. Zien wij dan wat er schort? Weten wij dan waar we 
moeten zijn om mensen van advies te dienen?  Amnesty International was 
er ook, met een schrijfactie. En vluchtelingenwerk met een kaarten actie 
voor het asielzoekerscentrum. En de bloemen dames om ons te helpen 
een bloemetje voor iemand te maken. Eva Botosova zou er zijn om voor 
ons te zingen. En daarnaast allerlei leuke activiteiten. Dingen samen 
doen, samen lachen, samen tekenen, samen zingen. We hoopten dat  
zaterdag een klein beetje duidelijk zou worden wat het betekent “open 
kerk zijn”. 
 
Nu zegt u misschien: Had dat dan in het kerkblad geschreven, dan waren 
we misschien wel gekomen. Waarom wilt u zich niet laten verrassen?  
We hebben niet alles zomaar voorbij laten gaan. Een aantal van de 
opdrachten hebben we zaterdag zelf gedaan met de mensen die wel 
hadden opgegeven. En dat is een erg leuke middag geworden. Zo hebben 
we de teleurstelling om kunnen zetten in iets leuks en gezelligs, waar we 
allemaal van genoten.  
We hopen dat u volgend jaar echt weer mee komt doen.  Want “van u is 
de toekomst ”. 
 
Hartelijke groet, de zaterdag- commissie: Marijke Fomenko, Grace 
Molegraaf, Trudy Aalderink, Cobie Poesse, Hennie Preuter, Gerda 
Kamphuis, Jenny Mooij.  
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Van de diaconie 
De eerste collecte  
Zondag 3 oktober: Pax kinderhulp Borculo 
 Meer dan dertig jaar werd een groep Poolse kinderen met diabetes type 1 
uitgenodigd voor een vakantie in Borculo. Vanaf 2020 richt Pax kinderhulp 
in Borculo zich op kansarme kinderen uit Polen. Doordat in 2020 en 2021 
vanwege het coronavirus geen vakantie kon worden georganiseerd is 
besloten een deel van de bespaarde kosten anders te besteden. Het is de 
bedoeling om enkele kindertehuizen en weeshuizen in de directe 
omgeving van Katowice te voorzien van o.a. schoolmateriaal, mutsen, 
sjaals, kleding, naaimachines enz. In januari 2021 werd in Bytom 
(omgeving Katowice) een nieuw kindertehuis geopend, voor zieke 
kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar. Ook dit tehuis zullen wij 
proberen te helpen aan de allereerste benodigdheden. 
 

Zondag 10 oktober: Transportkosten kledingactie Oost-Europa 

De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden 
twee keer per jaar een actie voor het inzamelen van tweedehands kleding, 
overig textiel en verbandmiddelen enz. De opbrengst van deze collecte 
wordt bestemd voor de onkosten van opslag en vervoer daarvan. 
  
Zondag 17 oktober: Kerk in Actie – Kameroen 
Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag, daarom collecteren we voor 
boeren in Kameroen. In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar 
vier maanden per jaar zaaien en oogsten, alleen in het regenseizoen. 
Door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden, soms 
valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de 
kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer 
oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt 
zowel christenen als moslims bij haar project, zo stimuleert ze tegelijkertijd 
een vreedzame samenleving.  
 

Zondag 24 oktober: Plaatselijke diaconie 

Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De 
taakgroepen 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. De inloopmiddag, koffiemorgen en open tafel 
gaan, zoals het er nu naar uitziet, weer opgestart worden.  
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Voor alle collectes geldt: U kunt een bedrag overmaken op:  
NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Prot. Gem. Eefde of  
NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Prot. 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. 

 
Diaconaat – hoe leuk is dat ?! 
De diakenen vertellen u wat ze doen en hoeveel plezier ze daaraan 
beleven. Grace Molegraaf praat met hen.  
Deze maand is de 
beurt aan de 
werkgroep die de 
“Open Tafel” 
organiseert. Joke, 
Jannie en Lippie zijn 
de organisatoren en 
Lippie vertelt erover.  
 
We zitten op de bank 
met een kop koffie.  
Hallo Lippie, fijn dat 
je hierover iets kunt 
vertellen.  
Hoe lang bestaat dat 
al – Open Tafel?  
“O, al heel lang. Ik weet het niet precies, 15 jaar misschien wel. Cobie van 
der Vloot van Vliet en Hermien Navis zijn ermee begonnen. Die bedachten 
dat “samen eten voor alleenstaande ouderen” best een goed idee was en 
de diaconie vond dat ook een prima idee.” 
Alleenstaande ouderen van de Kerk?  
“Nee natuurlijk niet. Voor iedereen in het dorp. We maken reclame in de 
Gids en in Kerkespraak. Het begon met een paar mensen, die kwamen 
mee-eten en het breidde zich snel uit. Mond op mond reclame doet veel 
hoor. De een brengt de ander mee” 
Hoe vaak doen jullie dat?  
“Eén keer in de twee maanden. Dat is ook wel genoeg hoor, anders is het 
teveel organisatie. En toen ze mij erbij vroegen leek me dat wel leuk. Maar 
ja, nu ligt het al een hele tijd stil. “ 
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Het komt wel weer, als de 1,5 m eraf mag. Vertel eens hoe gaat dat dan?  
“Wij komen met z’n drieën bij elkaar en maken een jaarplanning. We 
bekijken wanneer het het beste kan tussen de andere eetmogelijkheden in 
het dorp. Op twee plekken tegelijk is niet goed. En dan bedenken we een 
menu van 4 gangen: 
soep of een ander voorgerecht, twee éénpans-hoofdgerechten, een toetje 
en een kopje koffie met een chocolaatje. “ 
Eén-pans gerechten, waarom?  
“Dat is praktischer, ook voor de kokers en er valt iets te kiezen. Eerst 
leenden we warmhoudkookpotten bij de familie van Poecke. Nu hebben 
we die zelf in de kerk, de diaconie heeft ze aangeschaft. Ze staan boven 
in de kast. Dan moeten we niet vergeten de sleutel te vragen aan Wijntje 
of Bernard, anders hebben we een probleem” – zegt ze lachend. “En dan 
maken we twee soorten per maaltijd zodat mensen iets te kiezen hebben. 
Bijvoorbeeld een stamppot en een macaronischotel. En in de winter 
maken we ook erwtensoep of bruine bonensoep. Voor de gasten is het 
altijd een verrassing wat er op tafel komt. ” 

Koken jullie dat zelf?  
“Nee we hebben kokers en afwassers, 
allemaal vrijwilligers. We bellen op wie 
er kan. Wij doen de boodschappen voor 
het menu dat we bedacht hebben en dat 
brengen we dan naar de twee kokers, 
ieder een gerecht. We kopen ook 
drinken en kruiderij als dat nodig is.”  
Voor hoeveel mensen moet er dan 
gekookt worden?  
“Voor 30 + ons erbij. Dus ieder kookt 

voor 16 personen. Het kost € 6.00 per maaltijd. Dat kan prima uit. Ze 
kunnen zelfs een glas wijn krijgen, die kopen we bij Bernard.  En wat we 
overhouden sparen we op. Daar kunnen we eens per 2 jaar ongeveer, 
een keer de chinees van laten komen. Dat is altijd feest.” 
Waarom 30?  
“Meer kunnen we er niet hebben. Men moet zich ook opgeven. Vaste 
bezoekers bellen we wel eens op als ze zich nog niet opgegeven hebben.” 
Toetjes en voorgerecht maken de kokers ook?  
“Nee, dat doen wij – dat kan in de keuken van de kerk. En toetjes doen we 
in schaaltjes. Er zijn mensen, die scheppen anders veel te veel op. Je 
weet niet wat sommigen kunnen eten, ha, ha”. 
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Hoe verloopt zo’n middag? 
“We beginnen om 3 uur/half 4 met alles klaar zetten. Tafels dekken met 
witte tafelkleden en leuke kleedjes erover heen. We wassen ze thuis na 
afloop. Om kwart over 5 doen we de deur open dan druppelt iedereen 
binnen. Ze mogen een drankje kiezen, moeten betalen en als iedereen zit 
openen we de tafel en delen de soep rond. Het hoofdgerecht is in 
buffetvorm, iedereen mag zelf kiezen en scheppen. Tijdens het toetje 
komen de afwassers  en beginnen we de boel op te ruimen. Dan is er nog 
koffie met een chocolaatje.” 
Blijft er veel over?  
“Niet veel. Dat verdelen we dan onder ons, niet onder de gasten, want dan 
krijg je scheve gezichten. Waarom zij wel en ik niet en je weet niet 
hoelang ze het thuis laten staan. Sommigen willen ook wel meer betalen. 
Dat doen we ook niet, maar we hebben wel een potje waar je wat in kunt 
doen. Dat is voor een goed doel. Eerst was het voor Letland, maar nu 
voor de Voedselbank.” 
Het voorziet wel in een behoefte?  
“Ja zeker. Mensen die alleen zijn vinden het vaak fijn om samen te eten. 
Zien eten doet eten. En het is altijd gezellig en lekker, iedereen gaat heel 
voldaan en tevreden naar huis. In Epse is het ook; ik geloof in het 
Hassinkhof. Misschien zou het wel vaker kunnen, maar dan hebben we 
veel meer mensen nodig. En voor ons met z’n drieën is het dan veel te 
veel. “ 
Je kunt ook op meer plaatsen eten in het dorp, dus voorlopig kan het zo 
wel blijven. Leuk om te horen. Dank je wel Lippie. Succes met dit 
dankbare werk als het weer kan.  

 
Vreemd geld  
Ook afgelopen jaar mochten wij weer vreemd geld van u ontvangen.  
Dit heeft een bedrag opgeleverd van 41,35 euro, waarvoor onze hartelijke 
dank. De Diaconie zal dit geld besteden voor het project “Kleine Arbeider 
in Colombia”. 

 



- 19 - 

 

  

Mogelijk heeft u na uw vakantie nog buitenlands geld in uw bezit. Uit 
bovenstaande blijkt dat dit geld (zowel biljetten als muntgeld) nog veel 
waarde heeft. Ook oud Nederlands geld is welkom. 
Via tussenkomst kan het geld nog steeds ingewisseld worden voor Euro’s. 
 
U kunt het geld afgeven bij één van de diakenen. 

Bij voorbaat hartelijk dank, de Diaconie 

 
Najaarsmarkt 2 oktober gaat door!!! 
De corona-maatregelen zijn door de regering versoepeld. We hebben een 
vergunning gekregen van de gemeente Lochem en zijn daar heel blij mee. 
Ook al omdat de schuur bij Jo Willems meer dan overvol zit. 
De najaarsmarkt wordt voor een deel buiten gehouden. Het is een grote 
markt te vergelijken met de voorjaarsmarkt. De opbrengst van de 
najaarsmarkt is voor het onderhoud van de kerken in Epse en in Gorssel. 

 
Bloemengroep  
Er zijn nu geen bloemstukken te koop, 
daarmee wachten we tot Kerst.  
De werkwijze van afgelopen jaar was 
een groot succes en wordt vervolgd! 
Wat extra hulp kunnen we daarom 
goed gebruiken. Medewerkers die 
graag in een gezellige groep mee 
willen helpen bloemstukken maken 
kunnen zich opgeven bij Hermien ten 
Have (tel 4916470). 
 
 

Wat is er te koop? 
Na twee jaar wachten is er van alles! Denk aan: boeken, elektrische 
apparaten, huishoudelijke artikelen, meubelen, speelgoed, potten en 
planten, tassen en koffers, gereedschap en ijzerwaren, schilderijen en 
lijsten. Komt U gerust even langs, er is vast iets van uw gading. 
 
We verwelkomen u graag op zaterdag 2 oktober 2021 van 10.00 tot 13.00 
uur. Maar nog wel een vraag: Houd een beetje afstand en kom niet als u 
zich niet lekker voelt. 
       Fokke van der Ploeg 
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In gesprek over dat wat ons raakt ………. 
Hebt u ook wel eens dat u een krantenartikel leest of een 
televisieprogramma ziet en denkt hier zou ik wel over willen praten? Vaak 
is dat omdat het je raakt en het je daarna bezig houdt, het roept vragen 
op. En ook:  zijn de geschreven gedachten en uitgesproken meningen te 
verbinden met ons geloof? 
Om hier wat mee te doen, hebben we vanaf 2017 meerdere keren in een 
groep van ongeveer 8 mensen met elkaar gesproken over de ingebrachte 
onderwerpen. We namen de tijd om verband te leggen tussen dat wat ons 
raakt en ons geloof.  
Vorig seizoen konden de gesprekken niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. We hebben nu voor het  komend najaar twee keer 
gepland om bij elkaar te komen. 
Onderwerpen die in voorgaande jaren de revue passeerden: 
duurzaamheid en veranderingen in het landschap, taal en verruwing van 
taal, de Nashville verklaring, vluchtelingen en het kinderpardon, heeft 
lijden zin? en de kerk als instituut. 
We komen bij elkaar op dinsdag 12 oktober en dinsdag 9 november in 
Eefde. Tijd:  van 19.30 – 21.30 uur.  
Spreekt het u aan, meldt u dan voor 1 oktober aan. De groepsgrootte is 
maximaal 8 personen en we houden ons aan de dan geldende 
coronamaatregelen. 
 
Voor informatie en aanmelden: 
Trix Drewes, namens taakgroep O, I & L  
0575-510512   trix.drewes@xs4all.nl   
 

Vrouwen in de bijbel – bijbelstudie 
De bijbel een mannenboek, door mannen geschreven en gedomineerd? In 
veel opzichten is dat zo. Vrouwen treden in de bijbel slechts weinig op de 
voorgrond, toch is hun rol soms opmerkelijk en verrassend.  
Gedurende drie avonden gaan we op zoek naar wat enkele vrouwen in de 
bijbel ons te vertellen hebben. Op een bijzondere manier kijken we naar 
deze verhalen: we onderzoeken de bijbeltekst en de vrouwenfiguur die 
daarin beschreven staat, maar ook realiseren we ons dat een ieder met 
een eigen achtergrond, een eigen ‘bril’ naar de tekst kijkt. Juist die 
wisselwerking tussen tekst en lezer maakt dat er een verbinding ontstaat 
tussen het geschrevene en onze wereld. 
Ga jij / gaat u mee op deze ontdekkingstocht?  
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Na een lange tijd gaan de deuren van de kerk langzaamaan verder open. 
Voorlopig beperken we ons tot 12 deelnemers, maar als er meer mensen 
zich aanmelden, zoeken we een oplossing. Van harte welkom! 
 
Data: donderdag 28 oktober en donderdag 25 november om 20.00 uur in 
de Goedhartkamer in Eefde; datum voor de derde bijeenkomst in overleg 
met de deelnemers. 
Voor informatie en aanmelden: 
ds. Hannie van Boggelen hevanboggelen@gmail.com 
of tel.: 06 250 44 095 

 
Huub Oosterhuis komt 25 oktober in Lochem 
De avond wordt gehouden in de Gudulakerk, Markt 1, Lochem, en begint 
om 20.00 uur precies.  
De toegang is gratis, het is wel wenselijk dat u aan het einde van de 
avond bij de uitgangscollecte aan de kosten van de avond bijdraagt. 
Neemt u daarvoor contant geld mee? Wij verheugen ons op een 
onvergetelijke avond! 
Met vriendelijke groet, Wim Boelens, contactpersoon Protestantste 
Gemeente Lochem, tel. 0575-491123, wjboelens@boelens.net, bij wie u 
voor meer informatie terecht kunt.  
 

 
Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
Zesde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 
 
OP WEG NAAR DE VRIJHEID 
Niet zomaar wat, maar het goede wagen en doen. 
Niet blijven zweven tussen mogelijkheden. 
Wees moedig, maak handel en wandel concreet. 
Vrijheid woont niet in de vlucht der gedachten, alleen in de daad.    
Laat angst en aarzeling los, ga naar buiten    
waar de storm woedt van de tijden, 
slechts gedragen door Gods gebod en je geloof. 
Dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen. 
                           

Dietrich Bonhoeffer, juli 1944 
 

mailto:hevanboggelen@gmail.com
mailto:wjboelens@boelens.net
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OP WEG NAAR DE VRIJHEID 
Pelgrimslied 
 
Je komt de vrijheid op het spoor, 
trouw aan die ene stem,  
op zoek, geleid door hem, 
standvastig, kalm en onverstoord: 
geheim om uit te leven 
en uitzicht van Godswege. 
 
Door wat je durft, in wat je doet,  
bezield door wat je drijft, 
gesterkt door wat beklijft, 
ga je de vrijheid tegemoet: 
het spel is op de wagen,  
je wordt door God gedragen. 
 
Je hebt de vrijheid aangeraakt, 
niet  verder reikt je kracht. 
De avond valt, de nacht. 
Maar hij die niet, die nooit verzaakt, 
hij zal het licht bewaken, 
je taak, je droom volmaken. 
 
Wanneer de dood de muren slecht 
van jouw verstikt bestaan, 
dan breekt de vrijheid aan 
die met geweld je werd ontzegd. 
Gods oog doet je herleven, 
hij zal je vrijheid geven. 
 
René van Loenen, liedtekst bij het 
gedicht  van Dietrich Bonhoeffer.  
Melodie: Liedboek  121 
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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 

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
http://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. L. Rensink  0575-493444 of mw. W.H. Willems  0575-
492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Rob Oostenrijk  
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel  
 vragen@mementomorigorssel.nl Website: www.mementomorigorssel.nl 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
Koster 
Gorssel: B. van Dijk  06-54290041  
 kostergorssel@gmail.com 
 
Epse: coördinatie mw. H. Preuter  0575-492983  
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 10 verschijnt op donderdag 28 oktober 2021. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 20 oktober      
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 11 verschijnt op donderdag 25 november 2021. 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 

mailto:info@mementomorigorssel.nl
http://www.mementomorigorssel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:kostergorssel@gmail.com
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