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Zevende van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 
 

 

E 

XPOSITIE 
Buiten de stevige muren 
van huwelijk, arbeid en leger 
wil een mens ook vrij kunnen leven 
en toegroeien naar de zon. 
 
Fragment uit het gedicht  “De vriend” van Dietrich Bonhoeffer 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 31 oktober 2021 
Gorssel 10.00 uur - Ds. J. Wijenberg, Twello 
De eerste collecte is bestemd voor Naoberhulp en de tweede collecte voor 
afdracht quotum. 
 
Zondag 7 november 2021 - dankdag 
Gorssel 10.00 uur - Ds. R. d Hertog, Vorden 
Epse 10.00 uur - Mw. Ds. F. v.d. Hoek, Arnhem 
De eerste collecte is bestemd voor voedselbank Zutphen en de tweede 
collecte voor jeugdwerk Gorssel/Epse 
 
Zondag  14 november 2021  
Gorssel 10.00 uur - Mw. Mr. Drs. P.L. Hellinga, Zwolle 
De eerste collecte is bestemd voor stichting Besorhoeve en de tweede 
collecte voor onderhoud gebouwen. 
 
Zondag 21 november 2021 – laatste zondag kerkelijk jaar 
Gorssel 10.00 uur - mw. J. Mooij, Deventer 
De eerste collecte is bestemd voor Solidaridad en de tweede collecte voor 
jeugdwerk Gorssel/Epse. 
 
 

 
Agenda  
Za. 6 Nov 11.00 uur Goederen dankdag inleveren, kerken 

Gorssel en Epse (tot 12.00 uur) 
Zo. 7 Nov  Idem (voor de dienst in Gorssel) 
Za 13 Nov  Borkeldienst 
Za. 20 Nov 10.00 uur Kleding Oost-Europa, kerken Gorssel en 

Epse (tot 12.00 uur) 
Vr. 26 Nov  Maal met een verhaal, Eefde 
   16.00 uur * Kokers 
   19.00 uur * Eters 
Za. 27 Nov  Borkeldienst 
Zo. 12 Dec  Ontmoeting nieuwe Nederlanders 
Zo. 19 Dec  Herdertjestocht 
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Hoor ‘s van de Pastor – Herfst: tijd van loslaten 

 

Tijdens mijn ochtendwandelingen en overdag valt 
het op: het is herfst. Veel bladeren kleuren van 
groen naar een diversiteit aan geel, oranje en 
rood en vallen uiteindelijk van de boom. In de 
natuur zie je letterlijk dat het een tijd is van 
loslaten. 
 
Het kerkelijk jaar is bijna ten einde. Op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, 21 november, 
herdenken we de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
We herdenken de mensen die we in dit leven hebben moeten loslaten.  
 
Loslaten: Ook in het geloof is dit niet iets nieuws. De middeleeuwse 
mysticus en leermeester meister Eckhart leerde zijn leerlingen dat loslaten 
een belangrijke geestelijke oefening is om vrede te vinden in zichzelf. 
Waar ze zich oefenen in loslaten, loslaten van zichzelf en van wat ze 
moeten en willen, komt er ruimte voor God in hun leven. 
 
Vertalen we dit naar ons leven, dan zegt meister Eckhart: oefen je in 
loslaten van gevoelens, van je emoties en je verlangens, dat voorkomt dat 
je daarin verstrikt raakt. We mogen loslaten wat we niet meer nodig 
hebben, zoals de boom zijn bladeren laat vallen. Echter hoeven we niet 
alles los te laten. We mogen vasthouden wat voor ons van waarde is. 
Zoals bijvoorbeeld de mooie herinneringen van onze dierbaren en mooie 
geloofsmomenten in ons leven. 
Het doet mij denken aan de bijbeltekst van 1 Thessalonicenzen 5: 21. 
‘Onderzoek alles, behoud het goede’. 
 
Een gezegende herfsttijd toegewenst! 

Jenny Mooij 
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In memoriam Mia van de Kamp-de Fouw 
Op 17 juli vierde Mia haar 90e verjaardag vol vreugde met haar dierbaren 
om zich heen, verspreid over enkele dagen. Het waren dagen van warmte 
en liefde voor haar. Na haar verjaardag ging het snel. Mia mankeerde 
ineens van alles, ze wenste geen behandeling meer en wist dat het einde 
naderde. Ze ging niet bij de pakken neer zitten maar regelde haar 
afscheid op eigen wijze met tijd en aandacht voor zij die haar lief waren. 
Op 18 september sloot zij voor goed haar ogen. 
Mia is opgegroeid met drie zussen, ze maakte de oorlog mee en verloor 
als tiener haar ouders. 
Dat maakte dat Mia al vroeg voor zichzelf leerde op te komen. En te 
zorgen, om te beginnen voor haar jongere zussen. Ze ging de verpleging 
in en daar ontmoette ze Wim van de Kamp. Dat was liefde op het eerste 
gezicht, en dat is tot op het einde zo gebleven, aldus de kinderen van Mia 
en Wim, Helga en Jan Willem. 
Tijdens de dankdienst voor haar leven lazen we een lied van Sytse de 
Vries. Een lied dat gedragen wordt door vertrouwen. Vertrouwen dat alles 
met geloven te maken heeft. 
Het lied zet in met de zin: ‘Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan…’ 
Hoe ga je gerust, als je moet loslaten wat je lief is? Waar ga je heen? Mia 
geloofde dat ze naar Wim ging. 
Heb je goed afscheid genomen? Mia heeft haar zegeningen benoemd en 
wist van het duister. Ze omarmde het licht, het goede van het leven, de 
kinderen en hun partners, de kleinkinderen en achterkleinkinderen. De 
vriendschap met mensen dichtbij en ver weg. Haar engelen, in beeld en 
met haar mee reizend. 
Ze hield van zingen, en zong in het Epser koor toen ze nog in Epse 
woonde. 
Mia verlangde naar een wereld waar het goed toeven zou zijn. Ze had een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel, en leefde daar waar ze kon met aandacht 
en interesse met de ander mee.  
Haar liefdevolle zorgzaamheid en belangstelling zullen een groot gemis 
zijn voor Helga, Jan Willem, Frans, Brayne, Ramon, Denise, Jemaine, 
Mike, Lizzy en Dewi. Moge de gedachtenis aan Mia van de Kamp ons 
allen tot zegen zijn.  

Lieke Versluis 
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Maandbrief oktober 2021 
Keuzes maken 
De komende maanden zullen er verschillende keuzes gemaakt moeten 
worden. Keuzes op het gebied van het beroepingswerk en in het kader 
van de samenwerking met Eefde. 
Maar ook keuzes binnen onze eigen gemeente. Zoals de vraag hoe we de 
financiën gezond kunnen houden. En hoe we voldoende gemeenteleden 
kunnen motiveren om ook een taak binnen de kerk op zich te nemen.  
Sommige keuzes zullen van invloed zijn op de toekomst van onze 
gemeente. 
Denkend aan het thema van het Startweekend: ‘van U is de toekomst’ 
kunnen we ook deze maanden met vertrouwen tegemoet zien. 
 
Gemeenteberaad 
Iedereen is persoonlijk uitgenodigd voor het Gemeenteberaad op 20 
oktober. Wanneer deze Kerkespraak verschijnt zijn de beide 
bijeenkomsten al achter de rug. 
Vanwege het belang van deze bijeenkomsten hebben we er voor gekozen 
om alle gemeenteleden persoonlijk uit te nodigen. 
 
Kerkdiensten  
De vieringen worden inmiddels op de vertrouwde manier ingevuld. 
Alleen het collecteren is nog een punt van aandacht en er worden geen 
handen geschud door de voorgangers en ouderling van dienst. 
Gelukkig neemt ook het aantal bezoekers weer langzaam toe, waarmee 
het ervaren van gemeenschapsgevoel ook weer groeit. 
Op 7 november is er voor het eerst sinds tijden weer een viering in Epse. 
Fijn dat het weer kan, maar ook spannend hoe dit opstarten zal gaan 
verlopen. 
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Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 11 oktober. 
Op de agenda stond o.a. de jaarrekening over 2020. Door diverse 
oorzaken (o.a. andere opzet van de rekening op voorschrift van de 
landelijke kerk en lang wachten op de externe controle) heeft dit lang 
geduurd. Een resume van deze jaarrekening verschijnt binnenkort in 
Kerkespraak. 
Beide penningmeesters (Beheer en Diaconie) hebben dit jaar extra veel 
moeite moeten doen om de nieuwe opzet te vertalen naar onze situatie. 
Hopelijk gaat het in het vervolg nu weer soepeler. 
Ook de evaluatie van het Startweekend is besproken. In de vorige 
Kerkespraak stond al een terugblik vanuit de werkgroep. Fijn dat deze 
groep mensen zo creatief en enthousiast voor de beide gemeenten aan 
het werk is geweest. 
 
Taakgroepen 
De taakgroep Pastoraat is behoorlijk gevorderd met de praktische 
uitwerking van het buurtpastoraat. Tijdens het Gemeenteberaad zal hier 
ook over gesproken worden. 
Vanuit de taakgroep Jeugd en Jongeren is er geen nieuws gemeld. 
De taakgroep Leren heeft haar activiteiten nog niet weer opgestart. Vanuit 
Eefde worden er wel een paar kringen aangeboden ( zie vorige 
Kerkespraak ). 
In de taakgroep Vieren zal nog een keer gesproken worden over het 
vermelden van de dienstdoende ambtsdragers op de schermen in de 
vieringen. Het vraagt wat discipline om de juiste namen door te geven, 
maar het staat wel gastvrij richting de aanwezigen en de kijkers thuis. Ook 
is binnen de taakgroep al vooruit gekeken naar de advent periode. 
Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat er op 20 november weer 
een kledingactie is. 
Het gebruikelijke collecteren is nog niet weer opgestart. Er wordt 
nagedacht over mogelijke alternatieven. De inloop op de 
woensdagmiddag is gelukkig weer van start gegaan. 
Binnen de taakgroep Beheer wordt binnenkort alweer gestart met de 
begroting voor 2022. Nu de jaarrekening klaar is kan deze begroting ook 
aangemaakt worden, net als de meerjaren prognose die al eerder is 
genoemd. 
Vanuit de taakgroep Communicatie is er geen nieuws. 

Peter van der Steege   
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Dankdag 7 November 
 
Zondag 7 november vieren wij in Gorssel dankdag. Als diaconie willen wij 
weer producten gaan inzamelen voor de voedselbank in Zutphen. Welkom 
zijn producten zoals; appels, peren en ander fruit, noten, aardappelen, 
eieren, groenten(vers of blik), margarine, pannenkoekmeel, rijst, pasta, 
maar ook was- en schoonmaakmiddelen, tandpasta enz.  
 
De goederen kunnen worden ingeleverd op zaterdag 6 november tussen 
elf en twaalf uur in Epse bij de kerk en in Gorssel bij de Brink. Op 
zondagmorgen voor de dienst (van half tien tot tien uur) is daar in Gorssel 
ook nog gelegenheid voor. 
 

 
 

 
Kerkdiensten Borkel 
Lange tijd zijn er vanwege coronamaatregelen geen kerkdiensten in de 

Borkel geweest. Deze zijn op een gegeven moment wel weer opgestart. 

Hierbij was één van de twee geestelijke verzorgers van Sensire 

(voormalig Sutfene) de voorganger. Dit zijn Riekje Rijk en Regina van 

Veen. 

Vanaf de zomer werden de regels iets versoepeld en mochten de 

vrijwilligers weer meehelpen en mochten er ook anderen voorgaan, 

waaronder ikzelf. 
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Het beleid van Sensire is tot op heden dat alleen bewoners van de 

Borkel voor deze kerkdiensten worden uitgenodigd. Zeker nu de 

coronacijfers weer stijgen, blijven ze hierin voorzichtig. Zodra deze 

kerkdiensten weer openstaan voor mensen buiten de Borkel zullen wij dit 

aangeven. 

 

Vanuit verschillende kanten kregen wij de vraag of wij wel kunnen 

aangeven wie er voorgaan. Voor november is dat: 

13 november: Riekje Rijk 

27 november: Jenny Mooij 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Jenny Mooij 

 

Woensdagmiddaginloop in de Brink 
In de vorige Kerkespraak schreef ik dat de open inloop op de 
woensdagmiddag weer van start zou gaan. Ondertussen zijn we hiermee 
begonnen en willen we de komende tijd kijken of we ook andere 
mogelijkheden zien om deze middagen aantrekkelijk te maken voor de 
diverse mensen. Dit willen we doen door allereerst de mogelijkheid te 
behouden om gezellig langs te komen voor een praatje met koffie en thee. 
Daarnaast hebben we de mogelijkheid om een spelletje te spelen voor wie 
wil. Ook is het de bedoeling de komende tijd een paar extra activiteiten te 
plannen. In januari zullen we deze opzet van activiteiten evalueren. 
 
Eén van de vier speerpunten van onze kerk is: Kerk zijn in het dorp. 
Vanuit de diaconie is er contact gelegd met de Dorpsraad, werkgroep 
Zorg & Welzijn. Deze werkgroep richt zich dit jaar extra op het 
inventariseren van activiteiten voor en door inwoners. De 
woensdagmiddaginloop past heel mooi in het aanbod wat er is aan 
activiteiten in het dorp. Daarom maken we deze mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten breder bekend in de media. Een ieder is van harte 
welkom! 
 
Loop dus gerust binnen tussen 14.00 en 16.00 uur. Gezelligheid en 
ontmoeting staan centraal. Koffie en thee zijn gratis. De gastvrouwen en 
heren heten een ieder hartelijk welkom.  
Graag tot ziens!! 
Namens de diaconie en het woensdagmiddagteam – Jenny Mooij  
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Aanpassingen aan het Buurtpastoraat 
 
Beste mensen,  
 
Graag willen we u informeren over de aanpassingen in het buurtpastoraat. 
Zoals u weet zijn we In februari vorig jaar gestart met een groep 
vrijwilligers, die bestaat uit 16 bezoekmedewerkers en 25 
contactpersonen. Deze laatste groep is bedoeld als brugfunctie tussen de 
bezoekmedewerkers en de Taakgroep Pastoraat en doet in principe geen 
bezoekwerk. We hadden ook afgesproken om na ca. 6 maanden de 
eerste ervaringen te evalueren. Helaas heeft de Corona pandemie ons 
lelijk in de wielen gereden, waardoor we niet met de hele groep bij elkaar 
konden komen om e.e.a. te bespreken. Als alternatief hadden we daarom 
besloten om eind 2020 alle bezoekmedewerkers en contactpersonen via 
een enquête naar hun bevindingen te vragen. Als Taakgroep hebben we 
dit voorjaar geprobeerd alle opmerkingen en ervaringen in duurzame 
oplossingen om te zetten. Want het is wel helder geworden, dat we als 
gemeente een paar stevige uitdagingen hebben :  
 
- We hebben ruim 700 gemeenteleden met ca. 470 adressen en 16 

bezoekmedewerkers, die gemiddeld ieder 15-20 adressen onder hun 

hoede hebben. Een eenvoudige rekensom leert, dat we structureel 

zeker 100 , maar waarschijnlijk eerder ca. 200 adressen niet bezoeken, 

- De bezoekmedewerkers doen gemiddeld ca. 2 bezoeken per jaar , en  

- Daarnaast is uit de enquête gebleken, dat de rolverdeling en 

samenwerking tussen bezoekmedewerkers en contactpersonen niet 

helder is. Bovendien zouden alle vrijwilligers graag minder adressen 

per persoon willen hebben.   

 
Voordat we aan oplossingen zijn gaan denken, hebben we eerst even 
stilgestaan bij de vraag wat we met het buurtpastoraat willen bereiken. Bij 
pastoraat gaat het in eerste instantie om “omzien naar elkaar”, d.w.z. dat 
ALLE gemeenteleden zich gezien weten en gezien voelen. Dan is het dus 
belangrijk om te weten wat er in onze gemeente leeft : we hebben “oren 
en ogen” nodig om te helpen signaleren bij wie er bijzondere 
omstandigheden zijn of waar behoefte aan is (zoals bijv. bijzonder 
heuglijke gebeurtenissen, ziekte, slechte diagnose, familieproblemen, 
behoefte aan een inhoudelijk gesprek etc). 
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Als oplossing voor bovengenoemde uitdagingen, hebben we besloten om 
de opzet van het buurtpastoraat aan te passen. Als eerste prioriteit 
hebben we meer vrijwilligers nodig om enerzijds contact te kunnen 
hebben met ALLE gemeenteleden en anderzijds de vraag naar minder 
adressen per vrijwilliger positief te kunnen beantwoorden. We hebben 
daarom ook contact gezicht met de diaconie om na te gaan of we de 
handen ineen zouden kunnen slaan : de diaconie verzorgt de Kerst- en 
Paasgroeten en dat zijn tenslotte ook contactmomenten. Afgelopen 
september hebben we in een aantal bijeenkomsten van alle vrijwilligers 
van diaconie en pastoraat besproken wat we willen bereiken, hoe we dat 
willen doen en of we hier met zijn allen de schouders onder willen en 
kunnen zetten. Wij zijn dan ook heel blij, dat we inmiddels 38 vrijwilligers 
hebben gevonden, die hieraan mee willen doen !!!!  
 
In het kader van de aangepaste opzet spreken we niet meer van 
bezoekmedewerker of contactpersoon, maar alleen nog van 
BUURTCONTACT. Zij zijn de oren en ogen “ van onze gemeente, d.w.z. 
zij kijken naar het wel en wee van onze gemeenteleden. In principe 
worden de pastorale gesprekken door de leden van de Taakgroep 
Pastoraat gedaan (Jenny Mooij, Jannie Hietbrink, Hans Lodder en Gerben 
Algra – straks natuurlijk ook de nieuwe predikant). Om het voor de 
vrijwilligers zo gemakkelijk mogelijk te maken wordt geprobeerd om de 
adressen voor de vrijwilligers zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving 
toe te delen (tenzij zij zelf andere wensen hebben). Daarnaast hebben we 
besloten om ALLE gemeenteleden (en niet alleen de 70+ ers) een 
verjaardagskaart aan te reiken als groet van ons allemaal. Om zicht te 
hebben / krijgen op het wel en wee in onze gemeente is regelmatig 
contact noodzakelijk en we denken, dat de verjaardagskaarten en Kerst- 
en Paasgroeten daar al een goede aanzet toe zijn. Een telefoontje, kopje 
koffie of een “praatje over schutting” kunnen daarop een mooi aanvulling 
zijn. De buurtcontacten geven de bijzondere omstandigheden of 
specifieke behoeften (natuurlijk na afstemming met uzelf) aan de 
Taakgroep Pastoraat door. De Taakgroep overlegt wekelijks waar bezoek 
of aandacht gewenst is en probeert daar zo mogelijk dezelfde week , maar 
uiterlijk de week daarop invulling aan te geven. 
Tot slot nog een paar opmerkingen. We zijn momenteel druk bezig om de 
laatste hand te leggen aan de toewijzing van adressen en een aantal 
andere praktische zaken. Het is de bedoeling, dat we zo mogelijk nog in 
december, maar uiterlijk in januari volgend jaar met de aangepaste opzet 
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van start gaan. Het kan dus heel goed zijn, dat u iemand anders als 
buurtcontact zult treffen dan uw huidige bezoekmedewerker. Graag willen 
we benadrukken dat “contact” een twee richtingsverkeer betekent. De 
buurtcontacten doen natuurlijk hun uiterste best en we vragen u daarom 
hen met open armen te ontvangen.  Daarnaast kunt u natuurlijk zelf ook 
bijzondere omstandigheden en behoeften aan uw buurtcontact doorgeven!  
 
Als laatste nog een verzoek : we zoeken nog een paar buurtcontacten 
voor Gorssel (o.a. Grooterkamp en het dorpscentrum) en Joppe / het 
buitengebied. We zouden het heel fijn vinden als u zich voor een 
handjevol adressen zou willen aanmelden bij iemand van de Taakgroep 
Pastoraat ! Alvast bedankt ! 
Taakgroep Pastoraat: Jenny Mooij, Jannie Hietbrink, Hans Lodder en 
Gerben Algra  
 

Van de diaconie - De eerste collecte. 

Zondag 31 oktober: Noaberhulp - Zutphen e.o. 
Zorg in de laatste levensfase. Terminale zieken en hun mantelzorgers on 
Lochem, Zutphen, Vorden, Steenderen en Brummen kunnen 
ondersteuning krijgen van vrijwilligers voor deze palliatieve terminale zorg. 
Dankzij die hulp kunnen deze zieken hun laatste levensfase thuis, in hun 
vertrouwde omgeving doorbrengen. Noaberhulp zorgt hiervoor. 
 
Zondag 7 november: Voedselbank Zutphen, 
De voedselbank ondersteunt huishoudens die weinig leefgeld hebben met 
gratis voedselpakketten. Draagt een steentje bij aan het voorkomen van 
voedselverspilling. 
Werkt uitsluitend met vrijwilligers, verstrekt pakketten in Zutphen, 
Eerbeek, Brummen en Lochem. Onvoldoende basisvoorzieningen kunnen 
door bijvoorbeeld een echtscheiding, faillissement, een trage of niet 
afkomende uitkering plotseling voor de deur staan. De voedselbank is al 
meer dan tien jaar actief in onze omgeving. Uw steun is hard nodig!  
 
Zondag 14 november: Stichting de Besorhoeve (Voorst) 
In een omgeving van rust en ruimte bieden wij zorg aan 
(jong)volwassenen, die begeleiding nodig hebben naar zelfstandig wonen. 
Ook bieden wij een plek aan mensen die tijdelijk rust zoeken en herstel 
nodig hebben. Wij geloven dat ieder mens waardevol en uniek is. Ieder 
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mens is mooi, ongeacht wat iemand wel of niet kan of het gedrag wat hij 
of zij laat zien. 
 
Zondag 21 november: Solidaridad. 
Solidaridad is een ontwikkelingsorganisatie met als belangrijkste doel de 
bestrijding van armoede in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Solidaridad is 
in Nederland onder andere bekend als organisatie achter Fair-Trade, Max-
Havelaarkoffie, Oke’ bananen en Kuyichi jeans. 
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en 
gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we 
allemaal solidair zijn komt niemand wat te kort. 
 
Voor alle collectes geldt: U kunt een bedrag overmaken op: 
NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Eefde of 
NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Gorssel/Epse . 
 
Namens de diaconie een groet voor allen, Cobie v.d. Vloot van Vliet. 
 
 
 

Het Leerhuis in Gorssel gaat weer van start. 
Door corona en het vertrek van dominee Daan Bargerbos stopte vorig jaar 
het Leerhuis. Nu de epidemie enigszins is gaan liggen en we allemaal zijn 
ingeënt vonden enkele deelneemsters dat er wel weer eens begonnen 
kon worden. Ik werd gevraagd om het voortouw te nemen. 
Daarom starten we op 25 oktober weer met het Leerhuis. 
 
We lezen met elkaar uit de ‘Belijdenissen’ van Augustinus. We zijn in 
februari 2019 met Boek 10 begonnen. 
 
In de eerste 9 boeken vertelt Augustinus over zijn leven en hoe zijn geloof 
vorm heeft gekregen. Het eindigt met de dood van zijn moeder Monica, 
die een belangrijke rol in zijn leven speelde. 
 
In Boek 10 gaat hij verder met zijn zoeken naar God: “Wat heb ik dan lief, 
wanneer ik mijn God liefheb?” Augustinus is met zijn voortdurend vragen 
steeds in gesprek met zichzelf en God. “Voordat ik over u hoorde was u 
nog niet in mijn geheugen, waar heb ik u dan gevonden om u te leren 
kennen?” 
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Dan volgt zijn zoektocht op een hele reeks plaatsen; hij vindt er God niet.  
Maar dan plotseling: “U was bij mij, maar ik was niet bij u ... Geroepen 
hebt u en geschreeuwd, door mijn doofheid bent u heengebroken ... Ja, u 
was binnen in mij en ik buiten en daar zocht ik u. Onooglijk als ik was ... 
Uw plaats is overal voor wie u iets te vragen heeft ... Ik heb geproefd, en 
nu honger en dorst ik naar u ... Pas laat ben ik van u gaan houden, 
schoonheid, oud en toch zo nieuw!” 
 
Ook in Boek 11 erkent Augustinus dat hij als mens nooit volledig kan 
kennen en begrijpen. Hij zoekt  niettemin verder en stelt vragen over de 
tijd en Gods eeuwig bestaan. 
Hij beseft met het zoeken van God op een bepaalde plaats, dat geen 
plaats kán zijn, dat ook het zoeken van God in de tijd een hachelijke 
onderneming is. “Wat deed God voor de schepping?” Augustinus 
constateert dat het hier om een schijnprobleem gaat. “Wanneer God 
eeuwen en eeuwen gewacht heeft voor hij de hemel en aarde schiep, wie 
heeft die eeuwen dan gemaakt?” En: “In de eeuwigheid gaat niets voorbij. 
Die is helemaal heden, maar tijd is nooit helemaal nu.” 
Het is te verwachten dat we verder lezen in dit Boek 11 waar Augustinus 
ingaat op het ‘wezen van de tijd’. 
We komen op maandag 25 oktober samen van 9.30/9.45 uur tot 11.30 uur 
in De Brink bij de kerk in Gorssel. 
Vanzelfsprekend staan we open voor nieuwe belangstellenden.  
Bel dan even met mij op 0575 – 473 114, of 
mail naar j.lodder18@kpnplanet.nl  

Hans Lodder 
 

Van de Diakonie - Inzameling goederen/kleding voor Oost Europa. 
Op Zaterdag  20 november a.s. is er weer de bekende Inzameling van 
kleding en goederen voor Oost Europa. 
Kleding ,voor volwassenen maar zeker voor kinderen is welkom! Verder 
schoenen, laarzen, jassen, verband (incontinentiemateraal), ondergoed, 
dassen, dekens, lakens en linnengoed. A.u.b. schoon aanleveren. 
Hebt u vragen dan kunt u mij bellen tel. 0575-493195 (D. Westendorp, 
Nijverheidstraat 23) 
Inleveren graag in plastic zakken bij de kerken in Gorssel of Epse tussen 
10.00uur en 12.00 uur. 
Doet u weer mee? 

Diny Westendorp 

mailto:j.lodder18@kpnplanet.nl
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Maal met een verhaal 
De kookdominee komt naar Harfsen 
 
Samen koken en eten zorgt voor verbinding. De bijbel is natuurlijk geen 
kookboek, maar er wordt wel heel veel in gegeten.  Voor deze eerste keer 
van Maal met een verhaal hebben we kookdominee Han Wilmink 
uitgenodigd, die samen met ons gaat koken, eten en vervolgens neemt hij 
ons mee op een culinaire reis langs bijbels geïnspireerde gerechten. 
Er is plek voor 25 - 50 eters. 
En we hebben zeker nodig: 12 kokers, en maximaal 18 . 
 

Wat kunt u verwachten:   ontvangst 
met bijbelse  hapjes en aperitief, een 
kijkje op de Oosterse markt. 
Als u ook komt koken: kookgroepjes 
maken, receptuur bekijken, aan de slag 
o.l.v. Han Wilmink. 
Aan Tafel! Tijdens een heerlijk 5 
gangendiner trakteert Han ons op 
gekruide verhalen, achtergronden van 
voedsel in Bijbelse tijden, Joodse 
tradities, symboliek van de maaltijd, 

anekdotes… Het wordt u allemaal smakelijk opgediend! 
De ingrediënten zijn zoveel mogelijk van biologische oorsprong en 
duurzaam. Na afloop gaat u naar huis met een schat aan nieuwe smaken 
en ervaringen.  
 
Han Wilmink is predikant in Wezep, en auteur van het boek Bijbels culinair 
(5e herziene druk) en Koken met Passie (2009), Aan tafel! Koken met 
groepen. En in 2015 verscheen over  keuken en cultuur van de Amish: De 
smaak van de Amish. 
 
Datum en plaats: Ons Gebouw, vrijdag 26 november 
Aanvang kokers: 16.00 uur  
Aanvang maaltijd: 19.00 uur (afsluiting ongeveer 22.00 uur) 
Kosten:  25 euro p.p. (inclusief 2 glazen goede wijn) 
Info en opgave: Anneke Hogenhout 

annekehaaksmanhogenhou@online.nl  
Opgeven graag uiterlijk vrijdag 19 november 

mailto:annekehaaksmanhogenhou@online.nl
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Onderlinge ontmoeting op zondag 12 december 
Vanuit de diaconie lopen er verschillende initiatieven om de groep ‘Nieuwe 
Nederlanders’ onder andere via onze geloofsgemeenschap meer bij ons 
dorp te betrekken. Hoe kunnen wij deze nieuwkomers laten merken dat ze 
welkom zijn. 
 
Om te beginnen moet je elkaar dan beter leren kennen. In dat kader zal er 
op zondag 12 december het nodige georganiseerd worden in de Brink, na 
afloop van de kerkdienst. De onderlinge kennismaking en ontmoeting 
staan centraal. Ook zullen we samen eten met gerechten uit verschillende 
regio’s. 
 
Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden volgt 
in de volgende Kerkespraak. Voor nu vragen wij u alvast deze datum vrij 
te houden. 

De diaconie 
 
 
 

Herdertjestocht 2021   
Op zondag 19 december a.s. organiseren wij alweer de tiende 
Herdertjestocht, rondom de Protestantse kerk in Gorssel. Een jubileum!  
 
Vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM-richtlijnen streven we 
naar een Herdertjestocht van ongeveer 2 km door Gorssel, traditioneel 
verlicht met circa 1000 lichtjes, met onderweg muziek en diverse scènes 
uit het kerstverhaal, waarbij natuurlijk ook Maria en Jozef met het kindje 
Jezus in de kribbe te bewonderen zijn. 
 
Aan het welslagen van deze activiteit dragen traditioneel tientallen 
vrijwilligers bij. Daarom doen we graag een oproep aan u, om samen een 
succes van deze tiende editie te maken. Wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger? Open dan deze link om uw wensen en mogelijkheden kenbaar 
te maken. Leest u dit artikeltje op papier en wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger? Stuur dan een mailtje naar Sandra Goulmy: 
s_goulmy@hotmail.com of naar Wilma Makkink: t-walle@hetnet.nl. Wij 
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 

https://forms.office.com/r/yYRwr0uU3a
mailto:s_goulmy@hotmail.com
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Daarnaast zoeken we nog mensen, die van tevoren en na afloop willen 

helpen met de kleding voor de spelers van de scènes: klaarleggen, 

opruimen na afloop en andere assistentie bij de kleding. U kunt uw hulp 

hiervoor aangeven onder vraag 4, bij het laatste vinkje, onder “Andere”.   

In de volgende Kerkespraak leest u meer details over de tiende 

Herdertjestocht! Deze oproep wordt ook geplaatst in het Kerkvenster van 

de kerk in Eefde. 

Namens de werkgroep Herdertjestocht, 
Ida Jager 
https://forms.office.com/r/yYRwr0uU3a 
 
 

Collectes en giften 3e kwartaal 2021 
4 juli KIA Binnenland vakantiepret 
11 juli Stichting Naaste 
18 juli Hart voor kinderen 
25 juli Kerk en vluchteling Zutphen 
Per bank ontvangen voor collectes juli  455.50 
 
1 augustus Samen in actie tegen Corona 
8 augustus UAF Studiefonds 
15 augustus Lepra zending/fonds 
22 augustus Colombia, de kleine arbeider 
29 augustus Mariette cild care 
Per bank ontvangen voor collectes in augustus 504.00 
 
6 september Kerk in atie Ghana 
12 september St. Jan Brandhof 
19 september War child 
26 september Plaatselijke doelen 
Per bank ontvangen voor colletes in september 387.75 
 
Giften verjaardagsfonds    555.00 
 
Alle gevers heel hartelijk dank. Namens de diaconie, 

Ab Ilbrink 

 
 

https://forms.office.com/r/yYRwr0uU3a
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Najaarsmarkt/vrijwilligers/bloemstukken 
 
Op 2 oktober 2021 is de najaarsmarkt gehouden. Tegen alle 
verwachtingen in was het mooi weer. De opbrengst was inclusief 
voorverkoop netto 5300 euro. Dit is een mooi bedrag. Vooral als we 
bedenken dat we twee weken voor 2 oktober pas toestemming van de 
gemeente Lochem hadden gekregen. Coronaversoepelingen maakten  
het houden van de markt mogelijk. Het is verheugend dat zoveel 
vrijwilligers op korte termijn bereid waren mee te helpen. Heel hartelijk 
bedankt voor de  inzet. 
 

Omdat  we dit jaar een markt in oktober hebben gehouden, zal er in 
december geen wintermarkt zijn. Alleen zullen er in december 
bloemstukken, graftakken, sterren en kransen te koop zijn, zoals dat het 
afgelopen jaar ook het geval was. In de volgende Kerkespraak zal meer 
informatie staan. De bloemengroep kan nog wel meer vrijwilligers 
gebruiken om deze bloemstukken etc. te maken, opgave bij Hermien ten 
Have (tel 491647) of Wijntje Willems (tel 292006). 

Fokke van der Ploeg 
 
 

Tekst van Bahar Golshan uitgesproken in de viering 
van 3 oktober 
In de viering van zondag 3 oktober jl. had de voorganger, ds. Fokkema 
twee gasten meegenomen. 
Dit waren Bahar en Reza Golshan. Zij zijn afkomstig uit Iran en verblijven 
momenteel met hun ouders in het AZC in Apeldoorn. 
In de dienst zijn ze voorgesteld en is er wat achtergrondinformatie over 
hun verleden en hun huidige situatie gegeven. 
Daarnaast heeft Bahar een tekst uitgesproken met een boodschap die zij -
mede gezien haar eigen ervaringen- graag wil uitdragen. 
Bij de koffie na afloop is het idee ontstaan om deze tekst in Kerkespraak 
op te nemen. 
Hieronder de door Bahar uitgesproken tekst. 
Ik ben Bahar en ik ben 30 jaar oud; ik woon drie jaar in Nederland. 
Vandaag wil ik het even hebben over de vrouwen en meisjes die in 
moslimlanden wonen. 
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Het is zo vreemd dat we het op dit moment willen hebben over het 
negeren van de meest voor de hand liggende mensenrechten. 
Ongetwijfeld kunnen geletterde vrouwen en meisjes de vooruitgang van 
het land versnellen. Maar het recht op onderwijs voor meisjes wordt, net 
als veel andere rechten, genegeerd in veel moslimlanden zoals Iran en 
Afghanistan, omdat de Islam een religie van het patriarchaat is en hen de 
macht geeft om te beslissen over alle aspecten van het leven van 
vrouwen. Ik ben ook in zo’n situatie opgegroeid en ik moest mijn land 
verlaten toen ik het Christendom leerde kennen. Ik zag dat God helemaal 
liefde was, als een vriendelijke vader die geen onderscheid maakt tussen 
zijn kinderen. En Hij houdt van hen allemaal evenveel. Er is een zeer 
belangrijke opdracht in de bijbel en dat is: heb je naaste lief zoals je jezelf 
liefhebt. 
Nu worden de vrouwen en meisjes die in de buurt van mijn land wonen 
gevangen genomen door de Taliban, de duivel die regeert in de naam van 
God. 
Maar er zit geen greintje liefde in en het is vol woede, haat en aanzetten 
tot oorlog. 
Ik vraag nu om doorzettingsvermogen, geduld en overwinning voor alle 
vrouwen en meisjes van mijn land. En ook voor mijn Afghaanse zusters in 
de naam van Jezus. 
Ik hoop dat de dag zal komen dat niemand meer zal worden gedood, 
gevangen gezet, of gedwongen om zijn land te ontvluchten vanwege zijn 
gedachten, overtuiging en religie. 
Ik bid dat alle vrouwen en meisjes over de hele wereld kunnen studeren, 
leven en hun dromen kunnen najagen. Ik bid dat wij vrouwen achter elkaar 
kunnen staan en elkaar zullen steunen. 
In de naam van Zijn eniggeboren zoon, Jezus Christus, vraag ik dat mijn 
beste Vader. Amen. 
Bedankt dat jullie naar mij hebben geluisterd. 
 
 
 

Bedankt 
Familie Steenbergen hartelijk bedankt voor het jarenlang rondbrengen van 
de Kerkespraak. 

Lydeke Matthes 
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Historie Gereformeerde kerk Eefde-Gorssel 
Voor de in historie geïnteresseerden brengen wij graag de website 
www.gereformeerdekerken.info onder de aandacht. 
Op deze website komt een overzicht te staan van de geschiedenis van de 
voormalige Gereformeerde Kerk te Eefde-Gorssel. 
Ook onder onze leden zijn er nog diverse personen of gezinnen die lid zijn 
geweest van deze voormalige gemeente. 
Het overzicht is te vinden op 
https://gereformeerdekerken.info/2021/09/30/de-gereformeerde-kerk-te-
eefde-gorssel-1/ 
Deze link verwijst naar deel 1 van de geschiedenis. De delen 2 en 3 
worden binnenkort gepubliceerd. 

Peter van der Steege 
 

 
Diaconaat /Pastoraat– hoe leuk is dat! 

 
Vandaag praat Grace Molegraaf met 
Diny Westendorp.  
Diny  vertelt deze keer over het werk van 
de kerk voor de Borkel.  
Dat is meer Pastoraat dan Diaconaat, 
maar belangrijk genoeg om er hier 
aandacht aan te besteden. Vandaar de 
dubbele aanhef.  
 
Hallo Diny, leuk dat je nog een momentje 
hebt gevonden om met mij te praten over 
je werk voor de Borkel.  
Vanuit Diaconaat worden er altijd 
bloemstukjes gebracht met Pasen en 
Kerst. En natuurlijk ook voor zieken. 
Maar er gebeurt veel meer in de Borkel 
door de kerk. En daar ben jij de spil van.  
“Nou de spil – dat is wat veel gezegd, 
maar ik regel in overleg wel zo’n beetje 
alles” 
 

http://www.gereformeerdekerken.info/
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Nou vertel – wat valt er dan te regelen.  
“Mijn man Jan was vroeger de ouderling/contactpersoon tussen de kerk 
en de Borkel. De Borkel is van oudsher ook door de kerk gesticht. En het 
lijntje is altijd open gebleven door alle veranderingen en fusies heen. 
Vroeger werd er iedere zaterdag een dienst gehouden en daar kwamen 
veel mensen. Nu is het 1x per 14 dagen.” 
 
Diensten – hoe gaat dat dan?  
“Van oudsher deden de predikanten van Harfsen, Gorssel, Epse, Almen 
en Eefde dat met elkaar. Nu doen Harfsen en Almen nog steeds mee en 
de 2 pastores van Sutfene. Daan en Arie zijn allebei weg en daar moeten 
dus wel anderen voor gezocht worden. Jenny doet nu natuurlijk ook mee” 
 
Ben jij degene die daar roosters voor maakt?  
“Ja. Ik bel ze op en kijk dan welke zaterdagen nog open zijn en die 
probeer ik dan in te vullen met mensen uit de omgeving. Zo kwam er een 
buurman uit de buurt, die pastor is in Apeldoorn, spontaan zeggen dat hij 
wel mee wilde doen. Nou graag, dat zijn leuke dingen. De liturgieën sturen 
ze dan op naar mij en ik zorg dan dat er grote letters ook van komen, want 
lang niet iedereen kan de kleine lettertjes lezen. De dames van Sutfene 
maken dat zelf. We zingen veel uit het oude liedboek, want dat kennen de 
mensen.” 
 
Diny laat mij een paar liturgieën zien. Sommigen hebben mooie 
schilderijplaatjes erbij in kleur – “die zijn van de dames” lacht Diny.  
Hebben jullie ook een kaars? 
“Jazeker. Vroeger bestelde ik altijd en kaars voor de Borkel. Nu hebben 
we er een gekregen van de pastores van Sutfene” 
Zijn er ook vrijwilligers bij betrokken?  
“o, ja. Er zijn 12 heel trouwe vrijwilligers. Die verdeel ik in groepjes van 4, 
en dat is genoeg voor de dienst. Een zet stoelen klaar , de andere 3 gaan 
mensen ophalen. En na de dienst alles weer terug zetten en de mensen 
naar hun kamer brengen. Er zijn ook 3 pianisten (ook vrijwilligers)– Gerrie 
Boschloo uit Almen, Gerrit Nijkamp en Annie de Groot uit Eefde. Daar zou 
nog wel iemand bij kunnen. “ 
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Zijn er dan ook ambtsdragers bij?  
“Wel ouderlingen, geen diakenen. We collecteren voor de kerk. Dat willen 
de mensen graag, want de kerk moet wel doorgaan. Dat krijgen we aan 
het eind van de dienst in ons hand gedrukt. ” 
Ouderlingen? Doen de 3 ouderlingen die we hebben dienst in Gorssel , in 
Epse, en in de Brink? 
“Ja en nee. We zijn als vrijwilligers allemaal ook ouderling op z’n beurt. Ik 
maak daar roostertjes voor. Je  moet zelf ruilen als je niet kunt. Een 
roostertje voor een half jaar. “ 
 
Hoe lang duurt zo’n dienst?  
“Een klein uurtje. En daarna drinken we gezellig koffie of thee en dat vindt 
iedereen altijd erg leuk” 
 
In coronatijd stond het stil zeker?  
“” Nee, wel voor ons, want wij komen van buiten en mochten er niet in in 
die tijd. Maar de dames van Sutfene hebben het al die tijd vol gehouden 
om door te gaan.” 
 
Je doet het met veel plezier zo te horen. 
“ja, ik vind het leuk werk en het is ook heel fijn voor de mensen dat het 
door gaat. We hebben goed contact met de activiteitenbegeleiding van de 
Borkel. Dat is ook heel fijn. Ik krijg altijd door wie er overleden is. Dan 
kunnen we kijken of die nog ingeschreven staat. Ik ben ook bezoekster, 
samen met 2 andere gemeenteleden. Vroeger deed ik een hele 
verdieping. Maar dat is allemaal veranderd. Het is nu meer in kerkelijke 
kleur ingedeeld en lang niet iedereen wil meer bezoek van de kerk. Maar 
ja, gewoon een bezoekje doen kan toch altijd.” 
 
Diny hartelijk dank voor dit gesprek. Wie weet inspireert het mensen om 
ook eens te komen kijken (of mee te werken).   
 
 

 
Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
Zevende van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP (zie voorkant) 
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LIED VAN OPRECHTE VRIENDSCHAP 

De akker kent zijn eigen wetten - 
de zware grond van zorg en zweet, 
het is hem vreemd ons aan te zetten 
tot vriendschap of genegenheid. 
 
De akker kan slechts volheid geven 
als hij bewerkt wordt met ontzag: 
de vrucht waarvan wij kunnen leven 
versterkt ons lichaam, dag aan dag. 
 
Maar vriendschap laat zich zo niet dwingen, 
ze bloeit in vrijheid, zonder plicht. 
Als in de lente eerstelingen 
komt  vriendschap kwetsbaar aan 
het licht. 
 
Oprechte vriendschap is als water,  
verheldert en verkwikt de geest 
en spoelt het stof af van de dagen 
die zwaar en drukkend zijn geweest. 
 
Oprechte vriendschap vraagt vertrouwen, 
is tegen afgunst scherp gekant. 
De een kan op de ander bouwen, 
zo vindt de geest een geestverwant. 
 
Ik heb toen er sirenes krijsten 
aan jou, mijn vriend in nood, gedacht. 
Dat het gevaar van jou mag wijken. 
Dat onheil jou niet treft vannacht.   
 
René van Loenen,  liedtekst bij het gedicht  “De vriend”  van Dietrich Bonhoeffer - Melodie: 
Liedboek 275 

 

VRAAG 

IS VRIENDSCHAP DE ULTIEME 
VRIJHEID NAAST DE BASIS 
VAN FAMILIE EN ARBEID? 
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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. D. Westendorp  0575-
493195. 
 

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  
 vragen@mementomorigorssel.nl Website: www.mementomorigorssel.nl 
 
 

     
U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op 
www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 11 verschijnt op donderdag 25 november 2021. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 17 november 
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 12 verschijnt op donderdag 16 december 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:vragen@mementomorigorssel.nl
http://www.mementomorigorssel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:Kerkespraak@hetnet.nl

