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Geef Mij 
 
 

Vader, 
geef mij licht in mijn handen 
om uit te delen, 
licht in mijn ogen 
om een lach te ontlokken 
licht in mijn oren 
om uw stem te vernemen, 
licht in mijn hartstocht 
om liefde te zijn, 
licht in mijn denken 
om uw dag te zien dagen, 
licht op mijn schouders 
om vrede te dragen 
licht op mijn hoofd 
om een teken te zijn, 
licht in mijn lied 
om uw goedheid te eren, 
licht in mijn tranen 
om mensen te troosten, 
licht in mijn hart 
om een licht te zijn. 

 
Jaap Zijlstra 
Uit Medemens 1 
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Kerkdiensten 
U kunt de vieringen volgen en terugkijken via internet op 
www.kerkdienstgemist.nl. 
 
Op de website en bij de afkondiging in de kerk wordt vermeld of er bij de 
kerkdienst van zondag 12 december kerkbezoek mogelijk is of dat er 
uitsluitend een online kerkdienst zal zijn. 
 
Zondag 28 november 2021, 1e advent  
Eefde 10.00 uur - Mevr. Ds. M. Bassa, Voorst 

Gezamenlijke dienst vanuit Eefde 
 

De eerste collecte is bestemd voor KIA Moldavie en de tweede collecte 
voor de verwarming van de kerken 
 
Zaterdag 27 november 2021 
De Borkel 16.00 uur  -  Jenny Mooij  
 
 
Zondag 5 december 2021, 2e advent  
Gorssel 10.00 uur - Dr. H.E.W. Wevers, Gorssel  
De eerste collecte is bestemd voor KIA Rwanda aidswezen en de tweede 
collecte voor de verwarming van de kerken 
De kerkdienst in Epse vervalt 
 
Zondag 12 december 2021, 3e advent  
Gorssel 10.00 uur - Mevr. Ds. H.W. Bouwman, Borculo  
De eerste collecte is bestemd voor KIA Binnenland De Glind en de tweede 
collecte voor het onderhoud van de gebouwen  
 
 

Bij de lezingen 
28 november 2021 
Zacharia 14,4-9, Psalm 50,1-6, 1 Tessalonicenzen 3,9-13, Lucas 21, 5-31 
5 december 2021 
Maleachi 3, 1-4, Psalm 126, Filippenzen 1, 3-11, Lucas 3, 1-6 
12 december 2021 
Sefanja 3, 14-20, Psalm 85, Filippenzen 4, 4-9, Lucas 3, 7-18 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Hoor ‘s van de Pastor 
 

‘Van U is de toekomst’. Als we daar niet van 
overtuigd waren, zou moedeloosheid ons 
kunnen overvallen. Maar juist met Advent 
staan we stil bij wat komt met Kerst: de 
geboorte van Jezus. Jezus: door God 
gezonden om licht en leven te brengen.  
De toekomst is van God. Vanuit dat geloof 
mogen we hoop en vertrouwen delen met 
de mensen om ons heen. Ook als het leven moeilijk is. 
 
De adventskalender van Petrus met als thema ‘In een ander licht’ stelt de 
vraag: Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op 
onze wereld? Licht als alles duister is. Licht dat Zon van de gerechtigheid 
genoemd wordt. Licht als lamp voor onze voet en als licht op ons pad, als 
de vaste grond voor ons leven. 
 
Wanneer ik woorden zoek of even niet weet wat te bidden, val ik vaak 
terug op het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader. Het is 
een leidraad voor het hier en nu, maar ook voor een verwachtingsvolle blik 
op de toekomst: Uw koninkrijk kome. Huub Oosterhuis heeft dit gebed in 
eigen woorden omschreven. Ik wil het u meegeven in deze 
verwachtingsvolle adventstijd. 
  
Onze vader verborgen 
 
Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 

waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
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dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

Een verwachtingsvolle en gezegende adventstijd gewenst! 
Jenny Mooij 

 

 
Rubriek Meeleven 
De bloemen en kaarten uit de vieringen zijn met een  
groet naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. A. Goorman   Molenweg 14 
Mw. R. Bronzewijker-Preuter  Hassinklaan 21 
Mw. R. Westerhuis-Willemsen Dekkershof 19           90 jarige 
Mw. E.J. Boerboom-Lempes  Ravensweerdsweg 11 
Familie E. Schonewille-Kornegoor Rietdekkersweg 13 50 jarig huwelijk 
Familie A. Pasman-de Winter Driekieftenweg 8 60 jarig huwelijk 
Mw. E Stegeman-Agterkamp  Beukenlaan 20 
Familie G. Enderink-Jimmink  Dommerholtsweg 19  60 jarig huwelijk 
Mw. C. Kieftenbelt-Hekkert  Ruiterweg 19 
Mw. A. Radstaake-Heijenk  Veldhofstraat 34d 90 jarige 
Mw. J. van Kleunen-Jansen  Nijverheidstraat 16 
Mw. H. Veeneman-van Ark  Oude Larenseweg 87 
Mw. L. Wolf-Troost   Hassinklaan 13 
Mw. D. Oortgiesen-Rouwendal Haerkamp 30  90 jarige 
Dhr. G. Steenbergen   Larixweg 22 
 
 
 
 



- 5 - 

 

  

Bericht van overlijden 
Op 5 oktober is op de leeftijd van 87 jaar Dhr. J. H. du Croo de Jongh 
overleden. Hij woonde Westronde 11. 
Mw. J.D. du Buisson-Snoek is op 7 oktober overleden op de leeftijd van 
87 jaar. Zij woonde aan Hoofdstraat 61 de Borkel. 
Ons medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden en we wensen hen 
sterkte toe de komende tijd met het verwerken van het verlies. 
 
                                                                                       Jannie Hietbrink 
 
 
Wie doet er mee in de wervingscommissie ? 
 
Binnenkort wordt het voorwerk afgerond van het wervingstraject. 
Samen met Eefde gaan we dus op zoek naar een fulltime predikant en 
twee parttime kerkelijk werkers. 
 
Voor het zoeken van deze drie personen 
wordt er een gezamenlijke 
wervingscommissie in het leven 
geroepen. Dus met vertegenwoordigers 
uit Eefde en uit Gorssel/Epse. 
 
Het is duidelijk dat deze commissie een 
belangrijke taak heeft die van betekenis is voor de toekomst van onze 
beide gemeenten. 
 
Hierbij roepen wij u ( en jou ! ) op om zich aan te melden voor deze 
wervingscommissie. 
 
Deze taak zal ergens begin volgend jaar starten en naar verwachting een 
looptijd van een half jaar hebben. 
 
U kunt zich melden bij de voorzitter van de kerkenraad, Peter van der 
Steege ( tel. 492878 ) of bij een van de andere kerkenraadsleden. 
 
Wanneer u of jij vragen hebt, of eerst meer achtergrond informatie wenst, 
kunt u/jij ook contact opnemen met Peter. 

De kerkenraad 
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Maandbrief november 2021  
 
Vertrouwen  
Na het startweekend in september zijn veel kerkelijke activiteiten weer 
opgestart. Hier en daar nog met beperkingen, maar we konden toch stap 
voor stap weer richting de vertrouwde manieren van kerk-zijn. Ook de 
zondagse vieringen werden de afgelopen periode weer op de bekende 
manier, met bezoekers, bloemengroet, etc. hervat.  
Helaas blijkt de pandemie echter nog niet op haar retour.  
Recent zijn er landelijk dan ook weer maatregelen aangescherpt. Op basis 
hiervan en naar aanleiding van het toenemend aantal besmettingen in de 
regio hebben we dan ook moeten besluiten weer uitsluitend online 
vieringen te houden. En in Epse weer te stoppen met de vieringen. 
Pijnlijke keuzes, maar onvermijdelijk. Laten we hopen dat deze 
maatregelen niet te lang hoeven te duren en erop vertrouwen dat door de 
beperkingen het effect op het virus zodanig zal zijn, dat de 
volksgezondheid niet verder in gevaar komt. 
 
Gemeenteberaad  
Op 20 oktober is er een gemeenteberaad gehouden in twee 
bijeenkomsten.  
Er was een goede opkomst en er was een levendige en constructieve 
uitwisseling van gedachten.  
Het voorstel om het kerkgebouw in Epse per 1 jan. 2023 af te stoten wordt 
als pijnlijk ervaren, maar er is wel begrip voor de afwegingen en de 
keuzes die gemaakt worden. Elders in deze Kerkespraak is een verslag 
van dit gemeenteberaad opgenomen.  
 
Samenwerking Eefde en beroepingswerk  
Omdat er in het laatste overleg tussen de beide voltallige kerkenraden 
diverse zaken nog niet afgerond konden worden, is er voor gekozen een 
aantal overlegmomenten te plannen met kleinere delegaties uit de beide 
kerkenraden. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden, 
waarbij zowel het beroepingswerk, als de voortgang van de samenwerking 
is besproken. Vervolgens gaat nu de volgende vergadering van de 
gezamenlijke kerkenraden plaatsvinden op 29 nov. a.s. waarbij we de 
laatste zaken rond de werving willen afronden. Daarna is het moment 
gekomen dat u als gemeenteleden uw mening over de voorstellen kunt 
geven. Wanneer dat precies zal zijn is nog afhankelijk van een aantal 
zaken. Ook met de classis worden de gesprekken opgestart. Zoals 
bekend speelt de classis een rol bij het werven van predikanten en 
kerkelijk werkers.  
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Op 18 november tenslotte is er een overleg van het coördinatieteam met 
een vertegenwoordiging van de beide kerkenraden. Hierbij staat de 
voortgang van de samenwerking centraal.  
 
Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 8 november.  
Omdat de landelijke trend rond de besmettingen en ziekenhuis opnames 
niet goed is, wordt alvast afgesproken hoe we na de (toen nog) komende 
persconferentie tot keuzes gaan komen.  
Er is een nieuwe Bijbelvertaling geïntroduceerd op 31 oktober. De NBV21.  
Taakgroep Vieren gaat bespreken hoe we hier in onze gemeente mee om 
zullen gaan. 
Een terugkerend onderwerp is het toenemend aantal vacatures in de 
kerkenraad en de taakgroepen. Dit is een punt van grote zorg in het licht 
van de vitaliteit van onze gemeente.  
 
Taakgroepen  
De taakgroep Pastoraat legt de laatste hand aan de opzet van het 
buurtpastoraat. Op het gemeenteberaad is hier ook het nodige over 
toegelicht. Na vele jaren gaat Ingrid Stegink stoppen als notulist. Heel veel 
dank voor die lange inzet. Er is inmiddels een opvolger gevonden. Er is 
ook een overleg met de collega’s in Eefde geweest met als insteek: wat 
kunnen we zoal samen doen ?  
De taakgroep Jeugd en Jongeren werkt aan een programma voor de 
kinderen en jongeren. Natuurlijk speelt ook hier de pandemie een 
beperkende rol. Ook de zaken rond kerst krijgen al de aandacht.  
Voor de taakgroep Leren wordt er versterking gezocht. Hans Lodder heeft 
een bestaande kring weer opgestart.  
In de taakgroep Vieren worden de laatste zaken geregeld voor de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Ook de doopdienst op 19 december wordt 
samen met de voorganger ingevuld.  
De taakgroep Diaconie heeft weer overleg gehad met Eefde. Men 
vergadert nu om en om gezamenlijk, of alleen plaatselijk. De zaken rond 
Dankdag zijn geregeld, net als de kledingactie.  
Op 28 november is er Avondmaal in de gezamenlijke dienst in Eefde. 
Afgesproken is dat we bij gezamenlijke Avondmaalsvieringen de gang van 
zaken volgen van de kerk waar de dienst plaatsvindt.  
Cobie van der Vloot van Vliet stopt met haar werkzaamheden binnen de 
Diaconie. Heel veel dank voor de jarenlange inzet. Diny Menkveld gaat de 
taak van Cobie overnemen, heel fijn.  
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De beide diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse bereiden een 
gezamenlijke training voor met als thema ‘Diaconaat van de toekomst’. 
Vanuit de taakgroep Beheer wordt gemeld dat de jaarrekening 2020 
formeel door de regio is goedgekeurd. De actie Kerkbalans 2022 wordt 
gezamenlijk met Eefde opgepakt.  
De arbeidsovereenkomst met Jenny Mooij is verlengd tot eind augustus 
2022.  
De Gorsselse kunstkring organiseert binnenkort een bijeenkomst rond het 
orgel in Gorssel (inmiddels uitgesteld).  
De taakgroep Communicatie heeft de diverse roosters voor 2022 in 
concept opgesteld. In de volgende grote kerkenraad worden die 
besproken en vastgesteld.  
 

Peter van der Steege 

 
Ontvangen gift 
 
De Taakgroep Beheer heeft een gift ontvangen van 2400 euro ten 
behoeve van het onderhoud van de gebouwen. 
Wij bedanken de gever hartelijk voor deze gift. 
 

Namens de Taakgroep Beheer, Henk Datema, voorzitter 

 
 
Woensdagmiddaginloop in de Brink – gesloten 
 
Ondertussen heeft de actualiteit ons alweer ingehaald. We hebben 
vanwege de huidige coronamaatregelen besloten dat de 
woensdagmiddaginloop tot nader orde geen doorgang vind. We hebben 
een paar weken mogen genieten van de open inloop. Er waren plannen 
om ook wat extra activiteiten te gaan doen. Dit idee houden we in 
gedachten: wat in het vat zit verzuurt niet. Zodra we weer van start 
kunnen, melden we dit in de Kerkespraak. 
 

Namens de diaconie en het woensdagmiddagteam – Jenny Mooij 
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Geef vandaag voor de kerk 
van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 komt 
eraan 
 
In januari doet onze Protestantse 
Gemeente Gorssel / Epse mee aan 
de Actie Kerkbalans 2022. We doen 
dit in samenwerking met de 
Protestantse gemeente Eefde. 
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële 
bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor 
staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen 
subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te 
kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een 
bijdrage vragen.  
 
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om 
bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw 
bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen 
maken voor de toekomst.  
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat.  
Op naar de kerk van morgen!  
 

Voorzitter Beheerraad: 
Henk Datema 
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Gemeenteberaad 20 oktober 2021 

 
Op woensdag 20 oktober was er zowel in de middag als in de avond een 
gemeenteberaad. Belangrijkste punt was de huidige en de te verwachten 
financiële situatie, in het licht van het gezamenlijke beroepings- en 
wervingstraject. Henk Datema en Sico Jurrius presenteerden namens de 
taakgroep Beheer de cijfers en gaven uitleg. Daarna praatte Gerben Algra 
ons namens de taakgroep Pastoraat bij over het buurtpastoraat. Tot slot 
was er in de rondvraag ruimte voor algemene vragen en opmerkingen. 
 
Financiën 
Presentatie taakgroep Beheer 
Henk Datema licht de zorgen over de financiën toe. De afgelopen jaren is 
er een afnemende lijn in de cijfers te zien. De kerken in Gorssel en in 
Epse vragen bovendien allebei in de nabije toekomst groot onderhoud. Als 
we een predikant en een kerkelijk werker willen benoemen dan betekent 
het dat we vanaf 2022 een tekort hebben van ongeveer  
€ 50.000,- per jaar.  Een dergelijke begroting wordt door de landelijke kerk 
afgewezen. Vereiste is dat de predikant betaald wordt uit levend geld, 
daar is geen andere oplossing voor. Kerkelijk werkers mogen wel van het 
spaargeld betaald worden, dat is ook onze bedoeling. Daardoor nemen de 
opbrengsten uit het vermogen overigens wel af. 
De taakgroep Beheer stelt op basis van de cijfers voor om de kerk in Epse 
af te stoten per 1 januari 2023. De taakgroep heeft een begroting voor 8 
jaar gemaakt, waarin dit is meegenomen. Besparing in onderhoudskosten 
en kerkdiensten in Epse bedraagt € 23.000,- per jaar. 
 
Sluiting kerk Epse 
De gemeenteleden in Epse vinden het bedroevend dat het noodzakelijk is 
om de kerk te sluiten maar er is wel begrip voor en opgemerkt wordt ook 
dat het nu tijd is. Tijdens de diensten in Epse waren er nog gemiddeld 6 
tot 8 bezoekers. De kosten bedragen ongeveer € 300,- per dienst. Vanaf 7 
november zijn er weer kerkdiensten in Epse. Er wordt uiteraard tot het 
moment van sluiting gezorgd voor een predikant en een organist. De 
gemaakte afspraken met de gemeente Lochem over de kerk in Epse 
gelden voor 20 jaar. Bij verkoop kan de kerk de afspraak afkopen met een 
bedrag van € 56.000,-. Voordat we met de Dorpsraad Epse of met de 
gemeente Lochem daarover kunnen overleggen wordt in dit 
gemeenteberaad de gemeente eerst gehoord en moet er vervolgens een 
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besluit komen van de kerkenraad. Door de kerk van Epse te verkopen 
dalen de exploitatiekosten en daardoor kunnen we voor langere termijn 
een predikant betalen. Opgemerkt wordt dat het lijkt alsof Epse het moet 
oplossen voor Gorssel. Toelichting is dat het groot onderhoud van het 
kerkgebouw in Epse een behoorlijke financiële last betekent de komende 
jaren, terwijl verhuur van het kerkgebouw te weinig oplevert. Als de kerk in 
Epse moet sluiten, hoe lang houden we de kerk in Gorssel dan nog open? 
Als hier geen nieuwe aanwas komt dan zal Gorssel het over een aantal 
jaren ook moeilijk krijgen, alleen al vanwege te weinig ambtsdragers. 
 
Pastorie Molenweg 
Het onderhoud van de pastorie aan de Molenweg brengt kosten met zich 
mee maar de verbeteringen leveren ook meer huur op. Verhuur aan 
derden betekent dat we ongeveer € 8.000,- per jaar extra aan onze 
exploitatie toe kunnen voegen. De taakgroep Beheer is daarom van 
mening dat het gezien de huidige situatie beter is dat de pastorie in 
eigendom blijft. In Eefde wordt de pastorie ook verhuurd. Het is de vraag 
of we straks een predikant krijgen die wil huren. In de begroting voor 8 
jaar is ervan uitgegaan dat de pastorie verhuurd blijft aan derden. 
 
Predikant  
Het beroepen van een parttime predikant is volgens de kerkenraad niet 
aan de orde. Een fulltime predikant samen met Eefde is al weinig. Het 
idee komt naar voren om eerst een predikant te beroepen en vervolgens 
te kijken welke kerkelijk werkers daarbij passen. De beide kerkenraden 
zijn echter van mening dat de werving beter gelijktijdig kan plaatsvinden. 
Tijdens het wervingsproces kunnen we de kwaliteiten van de drie 
professionals goed op elkaar afstemmen. 
De mogelijkheid bestaat om een predikant voor 4 jaar te beroepen, maar 
alleen als procesondersteuner bij de samenwerking. In overleg met Eefde 
is dit model als minder ideaal bestempeld. De predikant als 
procesondersteuner is duidelijk bedoeld voor tijdelijke overbrugging en 
niet voor de taken die wij willen realiseren. We willen ook graag een 
predikant die specifiek voor ons kiest. We nemen daarbij het risico voor 
lief dat we de predikant niet kunnen opzeggen. Over dit knelpunt wordt in 
de landelijke kerk ook nagedacht. Op dit moment bestaat er buiten een 
procesondersteuner om nog geen reguliere tijdelijke overeenkomst voor 
een predikant. In de wervingsgesprekken brengen we dit element zeker 
ter sprake.  
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Kerkelijk werkers  
In tegenstelling tot de predikant mogen we de kerkelijk werkers wel uit het 
vermogen betalen. 
Het contract met Jenny Mooij is verlengd tot eind augustus 2022. Zij is 
uitgenodigd om mee te solliciteren, mits ze aan de functie-eisen voldoet. 
Selectie vindt zo blanco mogelijk plaats, samen met Eefde.  
 
Buurtpastoraat 
Na een korte pauze vertelt Gerben Algra dat er hard is gewerkt aan het 
buurtpastoraat. Informatie hierover is ook terug te vinden in Kerkespraak 
nr. 10. De bedoeling van de buurtcontacten is dat alle gemeenteleden zich 
gezien en gehoord weten. Op dit moment bereiken we nog 100 tot 200 
adressen niet met bezoekwerk en er is geen compleet overzicht van wel 
en wee. De taakgroep Pastoraat heeft eenmaal per week overleg over wel 
en wee en afspraken voor bezoek. De wens is dat de buurtcontacten hun 
adressen zo dichtbij mogelijk hebben. Zij zorgen voor kerst- en 
paasgroeten, verjaardagskaarten voor iedereen en zo mogelijk nog extra 
contact tussendoor. De start is gepland in december. Het buurtcontact is 
ook tweerichting verkeer. Gemeenteleden wordt gevraagd de 
buurtcontacten met open armen te ontvangen en bijzondere 
gebeurtenissen of behoefte aan een goed gesprek te laten weten. 
Het inschakelen van vrijwilligers van de Actie Kerkbalans als 
buurtcontacten is besproken in de taakgroep Pastoraat. Besloten is om 
eerst zo van start te gaan en na de evaluatie mogelijk deze vrijwilligers 
erbij te betrekken. Er is nog geen trainingsprogramma voor de 
buurtcontacten. In de aftrap worden de verwachtingen aangegeven. 
Daarna wordt in samenwerking met Eefde gedacht over 
toerustingsmogelijkheden. 
 
Algemene rondvraag 
In het algemeen wordt waardering uitgesproken voor het vele werk dat de 
kerkenraad verzet. 
Of de kinderen terugkomen in de kerk tijdens de dienst is nog niet bekend. 
De leiding is druk bezig met de invulling van een programma voor de 
kinderen en jongeren. 
Hoe is het te verklaren dat bepaalde kerken juist veel bezoekers trekken? 
Dat is helaas moeilijk aan te geven. Wij hebben echt middengroepen en 
jeugd nodig en gaan daaraan werken. 
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Het stond niet in Kerkespraak maar er is een groep uit Deventer op 
bezoek geweest in de kerk in Gorssel. Dit bezoek had verder geen 
speciale reden. 
Is het mogelijk om in een kerkdienst te spreken over het klimaat en de 
landbouw? Spreken hierover kan zeker, zegt de voorzitter, maar dan op 
een meer geëigend moment dan de kerkdienst. 
Denkt de kerkenraad ook aan de gemeenten Harfsen en Almen in het 
kader van de samenwerking?  Almen vaart een eigen koers. Met Harfsen 
is in het verleden overleg geweest maar dit is niet verder tot ontwikkeling 
gekomen. 
Hoe kijkt de PKN naar het inkrimpen van de kerken in de toekomst? Het is 
de geest van de tijd dat er een terugloop is van leden, zegt de landelijke 
kerk. Tegelijk worden er op diverse plaatsen nieuwe initiatieven 
ontwikkeld. 
Er lijken soms mensen vergeten bij het bezorgen van verjaardagskaarten. 
Dat kan deels liggen aan het feit dat ze geen contact met de kerk willen. 
De taakgroep Pastoraat probeert zo min mogelijk fouten te maken. 
Individuele situaties graag doorgeven. De mensen die geen contact willen 
met de kerk hebben vorig jaar bij de Actie Kerkbalans allemaal een brief 
gekregen. Herijking is af en toe nodig. De kerkenraden hebben nog niet 
gekeken naar de ervaring van andere gemeenten in het betrekken van de 
middengroepen bij de kerk. Het coördinatieteam probeert wel zicht te 
krijgen op alles wat op het gebied van pioniersplekken gebeurt en waar 
we ons voordeel mee kunnen doen. Op basis van de profielen brengen de 
professionals die we zoeken hopelijk ook ervaring mee. 
 
Sluiting 
Peter van der Steege merkt op dat we ondanks pijnlijke beslissingen niet 
in mineur zijn. In het samenwerkingstraject met Eefde zit veel energie, er 
zijn veel ideeën. Beide gemeenten willen ervoor gaan. Als we gelijktijdig 
werven kunnen we zorgen dat de drie professionals samen het hele 
plaatje invullen met hun aanvullende kwaliteiten.  
Met dank voor ieders betrokkenheid sluit Peter dit gemeenteberaad. 
 
 

Ria Zoerink (met dank aan Diny Menkveld) 
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Amnesty International 
10 december “dag van de rechten van de mens” 
 
De Amnesty-werkgroep Gorssel-Epse organiseert in 2021 helaas opnieuw 
geen Write for Rights-schrijfactiviteit onder de vlag van Amnesty 
International. De geldende coronamaatregelen maken dit niet goed 
mogelijk. In 2020 werden in Gorssel 68 brieven geschreven en 62 kaarten, 
via onze actie “schrijfpakketten”. We hopen op minimaal deze opbrengst, 
maar méér is zeer welkom. Ook in de kerk waren enkele gemeenteleden 
bereid thuis te schrijven. 
Ook dit jaar nodigen wij geïnteresseerden die zelf, of in eigen kring, 
brieven willen schrijven rond schending van mensenrechten uit gebruik te 
maken van een Schrijfpakket dat Amnesty maakte. Vanuit de werkgroep 
wordt dit toegejuicht en ondersteund. Wie zich aanmeldt, krijgt het pakket 
thuis (evt. met toelichting/ instructie); de geschreven brieven/ kaarten 
worden dan ook weer opgehaald, waarna de 
werkgroep de ‘oogst’ naar Amnesty in Amsterdam 
stuurt. Zo’n pakket bestaat uit een schrijfblok en pen, 
enkele voorbeeld brieven en kaarten. U kunt zelf 
kiezen hoeveel brieven of kaarten u schrijft en voor 
wie.  
Geïnteresseerden kunnen dit ook  online doen – 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights.  
 
In het kort: 
❖ opgeven voor een Schrijfpakket, tot uiterlijk 30 november, bij  
➢ Gerrie Makkink, tel. 06 – 4054 5504 of g.makkink8@chello.nl 
➢ Dirk van Schie, tel. 06 – 5351 1195 of dirkvanschie53@gmail.com 

❖ aflevering pakket(ten): in overleg, eind eerste week december 
❖ uiterlijk 15 december worden de brieven en kaarten weer opgehaald 

(in overleg). 
  
Horen wij van u??  Amnesty-werkgroep Gorssel-Epse 
 
Aanbeveling:  
De diaconie ondersteunt deze actie van harte. We hopen dat veel 
gemeenteleden zich zullen aanmelden om brieven te schrijven. Schending 
van mensenrechten, gevangenen om hun mening, is onrecht waar de kerk 
niet langs heen mag kijken. 
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 Van de diaconie   De eerste collecte 

 
Zondag 28 november: Kerk in Actie – Moldavië 
Kerken geven kinderen een toekomst. In Moldavië worden veel kinderen 
aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of 
zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden 
in b.v. de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en 
zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen 
ontdekken voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om 
kunt gaan, een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. 
 
Zondag 5 december: Kerk in Actie – Rwanda 
Opvang en scholing van kwetsbare kinderen.Na de genocide in Rwanda 
in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een 
organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. 
Tegenwoordig helpen ‘Mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, 
zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet 
zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke 
begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze 
voorlichting over HIV/aids op scholen en in kerken. 
 
Zondag 12 december: Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 
Een stabiel thuis voor kinderen. In Nederland zijn ongeveer 45.000 
kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al te veel mee. 
In De Glind een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 
van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan 
hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende 
kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel 
gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis 
vinden. 
 
Voor alle collectes geldt: U kunt een bedrag over maken 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 
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.  
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Vereenvoudigde staat van baten en lasten over 2020 
 

 

Begroting 
2020  

Rekening 
2020  

Rekening  
2019 

Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken       53.000          27.501      57.712  

Opbrengsten beleggingen       11.200            4.834      10.351  

Opbrengsten uit stichtingen       10.000          15.000      15.000  

Opbrengsten levend geld     112.300        120.653    127.272  

Door te zenden collecten en giften             600                   -              280  

Totaal Baten A     187.100        167.988    210.615  

      
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen        25.200          86.905      61.132  

Kosten overige eigendommen en inventarissen                -                     -           9.996  

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat     131.800        113.237    122.000  

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten         8.200            3.363         5.815  

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen         9.000            9.465         8.992  

Salarissen en vergoedingen       34.900          46.563      39.838  

Kosten beheer, administratie en archief         9.500          13.532         7.316  

Rentelasten/bankkosten         4.500            6.744         4.329  

Afdrachten door te zenden collecten en giften             600                   -              280  

Totaal lasten A     223.700        279.809    259.698 

      
Operationeel resultaat (A)     -36.600      -111.821     -49.083  

Koersresultaat beleggingen                -            33.154      94.099  

      

Resultaat verslagjaar naar vermogen     -36.600        -78.667      45.016  
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Toelichting op de vereenvoudigde Staat van Baten en Lasten: 
Het resultaat naar de algemene reserve is gedaald van positief € 45.000 
naar negatief € 79.000. 
 
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: 
Opbrengsten en baten 
Door Corona zijn er in 2020 veel minder activiteiten geweest in ons 
kerkgebouw. Hierdoor zijn de verhuuropbrengsten € 30.000 lager dan 
vorig jaar. 
Ook de opbrengsten levend geld dalen. Dit is een trend die zich al jaren 
geleden heeft ingezet.  
 
Uitgaven en kosten 
In 2020 is een meerjarenonderhoudsbegroting gemaakt. Op basis van 
deze planning van te plegen onderhoud is een begroting gemaakt van de 
benodigde middelen. Om de uitgaven de spreiden over de jaren wordt een 
voorziening groot onderhoud gevormd. Omdat op termijn een aantal forse 
onderhoudsposten worden verwacht is de dotatie aan deze voorziening 
fors toegenomen (€20.000) ten opzichte van voorgaande jaren. 
Ook zijn de personeelskosten met ongeveer €5.000 gestegen ten opzichte 
van voorgaand jaar. 
 
koersresultaat beleggingen 
Dit zijn de koersresultaten van onze beleggingen welke jaarlijks sterk 
muteren afhankelijk van de beurskoersen. 
 
Voor belangstellenden is ligt de jaarrekening over het jaar 2020 ter inzage 
bij Cor Leijstra. Gaarne mailen voor een afspraak beheer@pg-
gorsselepse.nl 

Namens de Kerkenraad 
Cor Leijstra Penningmeester 

 
 
 

‘Van U is de toekomst’. Als we daar niet van overtuigd waren, zou moedeloosheid ons kunnen 

overvallen. Maar juist met Advent staan we stil bij wat komt met Kerst: de geboorte van Jezus, 

door God gezonden om licht en leven te brengen. De toekomst is van God. Vanuit dat geloof delen 

we hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. Doe mee, geef licht! 
 

mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
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Werk in de Kerk – Hoe leuk is dat?  
We maken er een nieuwe rubriek van – werk in de kerk. Er zijn veel meer 
mensen die iets in/voor de kerk doen dan alleen de diakenen/diaconaal 
medewerkers.  
Grace Molegraaf start de nieuwe rubriek met Wijntje Willems. 
 
Het is vrijdag 12.00 uur en we zitten in de Brink, in de ontmoetingsruimte. 
Wijntje ruimt net de stofzuiger op en komt er dan bijzitten.   
Hallo Wijntje – Werk in de kerk – Hoe leuk is dat?  
“O, héél leuk. Ik ben hier bijna iedere dag. Het is mijn tweede huis. “ 
Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?  
“Ik ben heel erg streng opgevoed en dat was echt niet leuk. Toen trouwde 
ik met Jo en kwam ik hier wonen. Dat was een verademing en een 
openbaring. De kerk hier was gezellig en open. Het MOEST  niet allemaal, 
veel vrijer was het hier. Heerlijk vond ik dat.  
En Jo werd koster, maar dat waren maar 
weinig uren. Toen kon hij een hele baan 
krijgen en toen ben ik koster geworden. Dat 
heb ik 25 jaar gedaan. Met 65 ben ik er 
mee gestopt, toen kwam Bernard. Dat is 
fijn, nu is er geen druk meer, ben ik vrij in 
wat ik doe – in ben VRIJ  en WILLIG. – ha, 
ha. “ 
Wat doe je hier dan allemaal nog?  
“Ik kijk of de afwas is gedaan en ik verzorg 
de planten buiten aan de voorkant. Jo doet 
het achter, het gras maaien en de heg 
knippen. En de bloemen op de tafels in de 
ontmoetingsruimte, dat doe ik ook . ” 
Het ziet er aan de voorkant en hier in de 
zaal inderdaad altijd leuk uit. Heel 
uitnodigend. Maar daar vul je niet alle 
dagen mee toch?  
“Ik zet ook vaak koffie voor kleine groepen, die hier komen voor de 
verhuur. De kerkvergaderingen doen het zelf, maar de verhuur niet. 
Bernard komt dan ‘s avonds om de deur op slot te doen, want zo ‘s 
avonds laat door het donker fietsen vind ik eng. Om 20.00 uur is het niet 
zo erg, maar om 22.00 uur vind ik dat niet leuk. En met uitvaarten help ik 
ook “. 
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En de schoonmaak op vrijdag? 
“Ja, dat doen we met elkaar vrijdagmorgen. We beginnen met koffie 
drinken om 9.00 uur en gaan dan aan het werk. Met Jo en Bernard en 
Diny Menkveld en Diny Westendorp en Gerrit komt spelen. Dat doet hij al 
30 jaar, eerst samen met mij en nu met ons clubje.  Dat is zo leuk, wij 
werken en hij speelt.  “ 
Gezelliger werken met een muziekje erbij.  
“Het is ook een heel leuk clubje. We vieren verjaardagen ook samen op 
vrijdagmorgen en dan zorgen we voor een cadeautje.  In de week kom ik 
ook wel extra dingen doen, zoals de keuken en de ramen. En als het erg 
druk is geweest de wc’s extra. Ik vind het heel fijn werk, het is echt net 
mijn tweede huis.” 
Wat trekt je nou zo aan in het werk?  
“Het werk met de mensen. Ik ben ook bezoekster. Ik heb een wijk en dan 
leer je de mensen kennen en kun je ze een beetje helpen.” 
Ga je nu ook meedoen met de buurtcontacten?  
“Ja, hoe dat gaat lopen weet ik nog niet, misschien krijg ik wel een andere 
wijk. Maar dat vind ik niet zo erg, dan leer je weer andere mensen 
kennen” 
Wat heb je eraan – waarom doe je het? Want je had ook nog je gezin?  
“De kerk hier heeft mij en ons heel erg geholpen. Ik ben dus erg streng 
opgevoed, maar ik ben door de kerk hier niet van de kerk afgegaan. We 
hebben een gehandicapte zoon, die heel veel zorg heeft gevraagd. En 
toen die is overleden hebben we zoveel steun gehad van de 
kerkgemeenschap. Echt heel fijn. “ 
Is dat kerk zijn voor jou? 
“Ja, de gemeenschap. Het samen opkomen voor elkaar. De hulp en de 
steun. De kerkgemeente is voor mij een “warme deken”. En zo moet het 
zijn. Wij hebben heel veel meegemaakt; de uitkering, de brand, onze 
zoon. En dan is zo’n warme deken van de kerk-gemeente een enorme 
steun. Elkaar helpen om op de been te blijven. En dan wil ik ook anderen 
helpen als dat kan. En dit kerkgebouw schoon houden. Iets terug doen 
voor alle steun en hulp. Ik zorg ook voor de bloemennamen in de dienst. 
Wie kan er deze week een bloemetje gebruiken, dat is zo belangrijk. Ik zet 
mijn oren altijd wijd open om te horen wat er speelt. En andere 
gemeenteleden bellen mij ook om iemand door te geven. Dat is mooi – 
zo’n bloemetje helpt. “ 
Door de kerk zijn jullie hele blije mensen gebleven? 
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“Ja, Ik ben een heel dankbaar mens. Onze andere zoon woont in Arnhem 
en heeft een heel lief meisje, waar we ook heel blij mee zijn.  Ik heb niks 
te klagen.” 
Wijntje - wat een fijn gesprek was dit. Werk in de kerk – daar wordt je blij 
van. 
“inderdaad” Dank je wel. 
 

Het kerstverhaal in live-music vorm!! 

Zondagavond 19 december om 20 uur kunt u 
via www.kerkdienstgemist.nl/Eefde een unieke muzikale kerstvertolking 

beluisteren. 

Musica Vocale, het Eefdes Mannenkoor en een koperensemble van De 
Harmonie Gorssel-Eefde willen met elkaar het kerstverhaal begeleiden. 
Dat wat vorig jaar niet mogelijk was, gaat nu wel gebeuren. Met de huidige 
techniek is veel mogelijk en daar maken deze verenigingen graag gebruik 
van. Zo houden ze ook contact met u als publiek, ondanks de huidige 
beperkingen. Een zang- of muziekvereniging zonder concerten en zonder 
publiek wordt uiteindelijk een beetje doelloos en dat wil men graag 

voorkomen natuurlijk. 

Het zal een kort afwisselend programma zijn, waarbij muziek en vertelling 
elkaar afwisselen. Veel dynamiek dus om maar in muzikale termen te 
spreken. 

Zorg dat u deze unieke “Eefdese” kerstvertolking niet mist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/Eefde
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Canticum Gorssel zoekt nieuwe bassen  
  
Het Gorsselse gemengde koor Canticum is sinds enkele maanden weer 
begonnen met repetities. Onze dirigent Paulien Roos gaat voortvarend 
van start en heeft een programma gemaakt wat we 30 januari 2022 gaan 
uitvoeren. We zingen dan Engelse en Franse madrigalen. Canticum wil 
graag nieuwe zangers welkom heten.   
We zijn nu op zoek naar  bassen, want de groep is wat klein geworden. 
We zoeken mannen die het leuk vinden om gemengd te zingen en van 
klassieke muziek houden. Ook de tenoren en alten kunnen wat 
versterking gebruiken.    
We zingen in de Gorsselse kerk, zodat we vanwege Corona voldoende 
afstand van elkaar kunnen houden. De repetities zijn op dinsdagavond 
van 19:45 – 22:00 uur. Houd je van zingen en ben je enthousiast! Neem 
even contact op via www.canticumgorssel.nl  
 
 

 
 

 

 

 

http://www.canticumgorssel.nl/
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Cadeautjes 
 
Cadeautjes zijn soms engeltjes met een strikje 
 
Rommelmarkt, kerk, geen twijfel mogelijk en helpen, 
maar dit jaar niet. Dat gaat niet zomaar meer helaas. 
Toch was ik er een beetje bij. Via Janny Wijnbergen 
en Ria Zoerink had ik op de app gevraagd of er nog 
een oude koffer was. Kreeg foto’s opgestuurd en 
diezelfde middag kwam Janny  langs met twee prachtige cadeautjes.  
 
Het stond al weken in mijn agenda 23 oktober gaat Lieke Versluis voor in 
de kerk. Gerrit Boschloo bood me zelfs een lift aan, maar het ging die 
ochtend anders dan anders en ik was niet op tijd klaar om te gaan naar de 
kerk! Dan maar online kijken….je hoort dan alles maar het komt niet 
binnen…. Ook de beelden niet….vaak te ver weg. Om haar stem weer te 
horen was vertrouwd, maar de totale online beleving is anders dan t echt 
live meemaken. 
Ver na de dienst ging de deurbel. Gerrit en Lieke op de stoep. Wat een 
onverwachts cadeautje!  super bedankt!, het was een fijn warm gesprek 
en mijn dag kon niet meer stuk. 
 
Op de agenda stond al lang afspraak met Jenny Mooij- ze kwam in 
november en bracht namens de Taakgroep Pastoraat  de paaskaars van 
2020. Een lichtend cadeau dank hiervoor, blij mee om te ontvangen om zo 
te leren loslaten en na mijn CVA anders te denken. 
 
Cadeautjes die maken je gewone dagen anders. 
 

Wilma Makkink 
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Kerstgroeten 
In de komende adventsperiode gaat de Taakgroep Diaconie met hulp van 
vele vrijwilligers weer kerstgroeten bezorgen. Dit jaar is opnieuw gekozen 
voor Bijbelse Dagkalenders. 
De groeten worden gebracht  bij heel veel ouderen maar ook bij andere 
gemeenteleden die om uiteenlopende redenen wat extra aandacht 
verdienen.  
Bent u op de hoogte van recent veranderde omstandigheden houdt u ons 
dan alstublieft op de hoogte. 
 
Graag doen wij weer een beroep op alle vrijwilligers om ons te helpen bij 
de bezorging. 
Hebt u ook de mogelijkheid om ons te helpen bij de bezorging neemt u 
dan gerust contact op. 
 
Voor de liefhebbers zijn de Bijbelse Dagkalenders ook te koop. U kunt een 
kalender bestellen voor 4,20 euro. 
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met: 
 
Gerda Ruiterkamp, tel. 494189, e-mail, teunruiterkamp@hetnet.nl, of 
Hennie Hekkert, tel. 493545, e-mail, J.Hekkert4@kpnplanet.nl. 
 

 

Bloemstukken en kransen met Kerst  
 
Er is dit jaar net als vorig jaar geen  wintermarkt. Wel is er op 2 oktober 
een  najaarsmarkt  geweest, maar dan zonder bloemstukken, graftakken 
en kransen. Die zijn weer te koop in de periode voor Kerst. Wij vragen U 
wel Uw bestelling  voor 10 december te doen en het bestelde op 18 
december zelf op te halen. 
 
De bloemengroep biedt het volgende aan:   

Sterren en kransen  15 euro  
 graftakken                 15 euro  
 bloemstukken  7,50 tot 10 euro 
 

Bestellen vòòr 10 december bij Hermien ten Have 
(tel. 491647) of Wijntje Willems (tel. 492006).  

mailto:teunruiterkamp@hetnet.nl
mailto:J.Hekkert4@kpnplanet.nl
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Afhalen op zaterdag 18 december van 10.00 tot 13.00 uur bij de fam. ten 
Have, Keihave, Kozakkenweg 2, Gorssel  (dus niet bij de kerk).  
  
Voor het maken van kerststukken vraagt de bloemengroep materiaal zoals 
kerstgroen, besjes, appeltjes, klimop, hulst en dergelijke te bezorgen bij 
de Keihave aan de Kozakkenweg op dinsdag 14 en woensdag 15 
december. 
 
Het zou fijn zijn, dat nog enkele vrijwilligers de bloemengroep willen 
versterken. De belangstelling voor de bloemstukken is groot, leert de 
ervaring van vorig jaar. En het aantal vrijwilligers is minder geworden. 
Dus…… Aanmelden kan bij Hermien ten Have of Wijntje Willems; voor 
telefoonnummers zie hierboven.  
 
 

De Herdertjestocht gaat niet door 
De tiende Herdertjestocht op 19 
december 2021 rond de Protestantse 
kerk in Gorssel kan helaas niet 
doorgaan.  
De Herdertjestocht met tientallen 
vrijwilligers en honderden deelnemers is 
een evenement dat nu niet past in de 
strategie van de overheid tegen het 
coronavirus. Ook de onzekerheid over de 
maatregelen die na 4 december 
aanstaande zullen gelden en die we voor 
het organiseren van zo’n groot 
evenement niet kunnen afwachten, 
speelt een rol bij ons besluit.  
Het is met spijt in ons hart dat we moeten 
zeggen: geen Herdertjestocht in 2021. Maar we kijken al uit naar de tiende 
Herdertjestocht die we in december 2022 wel hopen te kunnen 
organiseren ! 
 

Namens de werkgroep Herdertjestocht, 
Ida Jager 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar  

Achtste van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE 

HOOGENKAMP 

Door goede machten trouw en stil 
omgeven, bewaard,  
getroost als door een wonder, 
zo wil ik deze dagen met de mijnen leven, 
en met jullie samen een nieuw jaar ingaan.  

 
Dietrich Bonhoeffer,            
december 1944 

 
 

 
KYRIE EN GLORIA 
Ontferm u over ons in kwade dagen 
als wij de zware last zo wankel dragen, 
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot, 
ontferm u God. 
 
Ontferm u over ons in stille uren, 
als wij de schaduw van de dood verduren, 
onwetend van het ons beschoren lot, 
ontferm u God. 
 
Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven 
zolang zult gij ons met uw licht omgeven 
en met uw liefde – wonderbare macht, 
gij geeft ons kracht. 
 
Wij mogen in de avond, in de morgen, 
ons veilig bij u weten en geborgen 
tot in het diepe zwijgen van de nacht, 
o stille wacht. 
 
René van Loenen, liedtekst bij “Goede machten” van Dietrich Bonhoeffer -  
Melodie: liedboek 101  
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“Vindplaats van geloof, hoop en liefde”  
 
En dan is er nog een lege bladzijde over… het hele artikel vindt u op 
www.protestantsekerk.nl/verdieping/protestantse-kerk-eneuthanisie  

De Protestantse Kerk is behoedzaam als het gaat om euthanasie. 
Euthanasie als mogelijkheid wordt niet veroordeeld, maar staat in het 
kader van een pleidooi voor goede (palliatieve) zorg. 
 
De Bijbel doet geen uitspraken over euthanasie, wel over dood en leven. 
Vanuit die uitspraken over leven en dood zijn voorzichtig enkele 
gedachten over euthanasie te formuleren. Er is in de Bijbel sprake van 
mensen voor wie de dood de afsluiting is van een vervuld leven. Job sterft 
‘oud en verzadigd van het leven’, lezen we. ‘Oud en der dagen zat’ is de 
uitdrukking die daarbij hoort. Toch is de dood in de Bijbel niet maar een 
vanzelfsprekend, natuurlijk einde aan het leven. Dood heeft te maken met 
de vloek die het leven heeft getroffen. De apostel Paulus noemt de dood 
‘de laatste vijand’. Dat is precies wat mensen ervaren die hun geliefde aan 
de dood verliezen. De dood went nooit. Het goede nieuws is dat de dood 
niet het laatste is - in de Bijbel is sprake van opstanding, van nieuw leven 
na de dood. Jezus bleef niet in het graf, Hij verrees uit de dood, als 
‘eersteling van hen die ontslapen zijn’, d.w.z. als degene die de 
gestorvenen meeneemt naar nieuw leven. Dood is dan ‘slaap’, want er 
komt een moment dat we ontwaken. Jezus zelf liet dat zien door 
bijvoorbeeld het dochtertje van Jaïrus en Zijn vriend Lazarus terug te 
roepen uit de dood in het leven. Zo wordt de laatste vijand ontwapend. We 
treuren om onze doden, maar niet zonder hoop. God is een God van 
leven. Het leven is dan ook een Godsgeschenk, oneindig kostbaar. ‘Je 
leven hoort niet tot je bezit’, zegt Jezus. Daar beslis je dan ook niet 
eigenmachtig over. Omdat elk leven een geschenk is wordt geen mens 
afgeschreven, ook niet als iemand oud, ziek en/of dementerend is. Onze 
identiteit is bewaard bij God, tot zelfs over de grens van de dood. Vanuit 
zorg en verantwoordelijkheid voor elk kostbaar leven, van het prille begin 
tot het laatste moment, als geschenk van de Schepper, wordt gezocht 
naar antwoorden op de indringende vragen rond euthanasie. 
 
Volgens cijfers van het CBS moet euthanasie volgens 77% van de leden 
van de Protestantse Kerk mogelijk zijn onder bepaalde omstandigheden. 
Zo vindt 61,8% dat het mogelijk moet zijn bij vergevorderde dementie; 
57,6% bij ernstige psychische aandoeningen en 57,7% voor ongeneeslijk 
zieke kinderen. In februari 2022 organiseert de werkgroep Pastoraat en 
Gezondheidszorg een symposium over dit thema.         

Janny Wijnbergen 
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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. J. Mooij  06-21384126 
 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. 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 
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 12 verschijnt op donderdag 16 december 2021. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 8 december          
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 1 verschijnt op donderdag 27 januari 2022. 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 

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