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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 wanneer 
kerkbezoek mogelijk is of dat er uitsluitend een online kerkdienst zal zijn. 
 
Zondag 19 december 2021, 4e advent 
  
Gorssel 10.00 uur mw. ds. S.M.A. Wevers-vd Felz, Gorssel 
 
De eerste collecte is bestemd voor de kleine arbeider Colombia en de 
tweede collecte voor Eindejaarscollecte 
 
Vrijdag 24 december 2021 Kerstnacht 
 
Gorssel 20.30 uur ds, J. van der Sterre, Deventer 
 
De eerste collecte is bestemd voor Kinderen in de knel en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente 
 
Zondag 25 december 2021, 1e Kerstdag 
  

Gorssel 10.00 uur  mw. dr. M.R. de Vries-Schot, Gorssel 
 
De eerste collecte is bestemd voorKinderen in de knel  en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente 
 
Zondag 26 december 2021 2e Kerstdag  Morgengebed 
  
Gorssel 10.00 uur  mw. J. Mooij, Deventer 
 
De eerste collecte is bestemd voor Kinderen in de knel en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag  31 december 2021  Oudjaar Vesper samen met Eefde 
               
Gorssel 17.00 uur o.l.v. Hennie Preuter en Marijke Fomenko 
 
De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie en de tweede 
collecte voor Eindejaarscollecte 
 
Zondag 2 januari 2022, Epifanië 
   
Gorssel 10.00 uur ds. M.H. Leistra, Deventer 

     -   
De eerste collecte is bestemd voor Les Amis Gambia en de tweede 
collecte voor jeugdwerk Gorssel en Epse 
 
Zondag 9 januari 2022, na Epifanië I   

   

Gorssel 10.00 uur ds. L. Schokker, Gorssel 
 
De eerste collecte is bestemd voor ISBN en de tweede collecte voor 
verwarming van de kerken 
 1 
Zondag 16 januari 2022, na Epifanië II 
 

Gorssel 10.00 uur ds. W. Blanken, Zutphen 

     
De eerste collecte is bestemd voor GOVOS en de tweede collecte voor 
(J.O.P.) Landelijk jeugdwerk 
 
Zondag 23 januari 2022, na Epifanië III 
 

Gorssel 10.00 uur mw. ds. E. Rijks, Twello 

  -   
De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie en de tweede 
collecte voor afdracht quotum 
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Bij de lezingen  

 
 
 
 

19 dec. Psalm 80,1-8  Micha 5,1-4a(6)  Hebreeën 10,5-10 
Lucas 1,39-45 

24 dec Psalm 96  Jesaja 8, 23b-9,7  Titus 2,11-14 
Lucas 2, 1-20 

25 dec. Psalm 98  Jesaja 52,7-10  Hebreeën1,1-12 
Johannes 1,1-14 

26 dec. Psalm 31 Jeremia 26,1-15  Handelingen 6,8-7,2a 52-60 
Mattheus 23,34-39 

1 jan Psalm 8  Numeri 6, 22-27  Handelingen 4,8-12 
Lucas 2, 21 

2 jan. Psalm 72  Jesaja  60,1-6  Efeziërs 3,1-12 
Mattheus 2,1-12 

9 jan. Psalm 104,1-13  Jesaja 40,1-11 (Titus 3,4-7)  
Lucas 3,15-16,21-22 

16 jan Psalm 96  (I Korinthiërs 12,1-11)  Jesaja 62,1-5   
Johannes (1,29-)2,1-11 

23 jan Psalm 145,13-21 (I Korinthiërs 12,12-27) Jesaja 61,1-9  
Lucas 4,14-21  

 

Agenda 

wo 2 febr. 20.00 u Taakgroep Diaconie 

do 3 febr. 20.00 u Taakgroep Beheer 

ma 7 febr. 20.00 u Taakgroep Pastoraat 

ma 14 febr. 20.00 u Kleine KerkenRaad 
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Hoor ‘s van de Pastor 
 

Dit keer geen Hoor ’s van de pastor 

vanwege herstel van een flinke buikgriep. In 

plaats daarvan een gedicht van A.F. Troost: 

U weet een weg. 
 

De dag wordt moe 
en alles om ons heen wordt stil, 
kil en duister – 
U bent ons licht, 
een lamp voor onze voet 
een woord ten leven. 

Wij weten niet wat komen gaat, 
wij tasten in de toekomst – 
U richt ons op als wij struikelen en vallen; 
U weet een weg, altijd. 

Als U ons voorgaat kunnen wij niet verdwalen; 
als U ons licht bent is de nacht niet te donker – 
als U ons vergeeft is zelfs de dood 
een nieuw begin. 

Eeuwige God, nu keren wij weer 
naar onze huizen, naar onze vreugde, 
naar ons verdriet – 
laat Uw liefde ons dragen, 
laat Uw nabijheid ons bewaren voor wanhoop, 
Laat een wolk van vrede ons geleiden 
naar de nieuwe dag. 
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Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022 vol van Gods licht en 
liefde gewenst! 

Jenny Mooij 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rubriek Meeleven 
De bloemen en kaarten uit de vieringen zijn met een  
groet naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Rubriek Meeleven. 
 
De bloemen en kaarten zijn met een groet van ons allen naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
Dhr. en mw. F. Tuitert-Hoetink, Molenweg 24  60 jarig huwelijk 
Mw. H. Cohen-Wieringa, Poststraat 2b 
Dhr. en mw. R. Posthumus Meiijes-Wichers, Westronde 6  
                                                                                 50 jarig huwelijk 
Mw. D. Wolters-Ebrecht, Ds. Schakelweg 45          90 jaar 
Mw. G. Boswinkel, Pikeursbaan 7 
Mw. A. Vegelin-Schuppers,  Olthoflaan 3 
 

Groeten Jannie Hietbrink 
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Maandbrief december 2021 
 
Kerst 
Opnieuw zullen we dit jaar Kerst moeten vieren in een ingetogen sfeer. 
Ontmoetingen met familie en vrienden zijn maar beperkt mogelijk. 
En de vieringen -die rond Kerst altijd extra feestelijk en vol vreugde zijn- 
kunnen helaas alleen online meegevierd worden. 
Tegelijk staat de Blijde Boodschap onverminderd overeind en mogen we 
ook nu weer hoop en perspectief ontlenen aan het LICHT van het kind. 

 
Samenwerking Eefde en beroepingswerk 
Op 29 november hebben de beide kerkenraden in een gezamenlijke 
vergadering het voortraject van het beroepingswerk afgerond en een 
aantal daarbij behorende besluiten genomen. 
De volgende stap is het „horen van de gemeente‟ en het instellen en 
opstarten van een wervingscommissie.Over de ( voorgenomen ) besluiten 
en het horen van de gemeente leest u elders in deze Kerkespraak meer. 
Met het orgaan dat onze meerjarenbegroting in het kader van het 
beroepingswerk moet goedkeuren, heeft een oriënterend overleg 
plaatsgevonden en de eerste signalen zijn positief. 
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Ook is er een overleg geweest tussen een kleine vertegenwoordiging van 
de beide kerkenraden en het coördinatieteam. Hier ging het over de 
voortgang van de samenwerking in het algemeen. 
Dit overleg werd door de deelnemers als heel nuttig en positief beleefd. 
 
Kerkenraad 
De kleine kerkenraad heeft deze maand niet vergaderd. 
Daarvoor in de plaats was er een ( online ) overleg van de Grote 
kerkenraad op 6 december. 
Er is o.a. het volgende besproken. 
Het besluit om de kerk in Epse per 1 januari 2023 af te stoten en het 
komende jaar te gebruiken om mogelijkheden daartoe te onderzoeken is 
formeel bekrachtigd. We zullen hierover een eigen persbericht laten 
uitgaan. 
De begrotingen van kerk en diaconie voor 2022 zijn besproken en 
goedgekeurd. 
Ook zijn de diverse roosters voor 2022 ( vieringen, collectes en 
vergaderschema ) vastgesteld. 
Helaas moesten we ook besluiten dat er in de maand december 
uitsluitend online vieringen gehouden kunnen worden en dat de geplande 
viering in Epse niet door kan gaan. 
Te vrezen valt, dat dit ook in januari nog het geval zal zijn, maar dat wordt 
tegen die tijd opnieuw beoordeeld. 
Dit houdt ook in dat de bevestigings-/afscheidsdienst voor ambtsdragers 
en medewerkers in de taakgroepen voorlopig is uitgesteld. 
Voor de wervingscommissie zullen de uitgangspunten en de kaders voor 
hun werk worden omschreven vanuit de kerkenraden. De samenstelling 
van deze commissie is nog niet rond, vanuit Eefde zijn de namen al wel 
bekend, van onze kant worden er nog enkele mensen gezocht. 
 

Peter van der Steege 
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Actie Kerkbalans 2022 komt eraan 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 
Op 15 januari 2022 gaat Actie Kerkbalans  
van start en loopt tot   
29 januari 2022. Het thema is ook dit jaar  
„Geef vandaag voor de kerk van morgen‟.  
Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het 
verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage.  
We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!  
Voor de kerk van morgen 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van 
grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu 
weer vooruit.  
Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping 
en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen  
die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we 
de kerk van morgen mogelijk. 
 
Aftrap  
In verband met Corona gaat dit jaar de gezamenlijke aftrap van de Aktie 
met de lopers niet door. De 60 lopers ontvangen voor 15 januari 2022 de 
enveloppen, die bezorgd moeten worden.De loper zal met u afspreken 
hoe de enveloppen ingeleverd kunnen worden. 
Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen.  
Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het oezeggingsformulier 
in januari ruimhartig in.  
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat.  
 
Op naar de kerk van morgen! 

Alize Meerburg 
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Zondag 21 november , de laatste zondag van het kerkelijk jaar, stond er 
een prachtig bloemstuk in de kerk. 
Hier de uitleg: 
De boog van twijgen als beeld van  de trouw van God is gebleven. 
De spiegel is gebroken, maar het licht blijft zichtbaar 
en wordt in de gebroken spiegel weerkaatst. 
In een van de schalen is het groen vervangen 
door zand dat verlatenheid symboliseert. 
 

Met vriendelijke groet, 
Jannie Hietbrink 
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Van de diaconie 

De eerste collecte. 
 
Zondag 19 december – vierde advent. 
 
Project Kerk in Actie – Colombia – Kleine Arbeider. 
Dit project wordt voor drie jaar ondersteund door de taakgroep – diaconie 
van Eefde en Gorssel/Epse. Kerk in Actie werkt samen met St. de Kleine 
Arbeider, die zich inzet voor onderwijs voor jongeren in de sloppenwijken 
van Bogotá . Maar liefst anderhalf miljoen kinderen moeten werken in 
Colombia, zij doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. St. de 
Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze 
kinderen en hun weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst 
te vergroten. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund. 
 
Vrijdag 24 december – Kerstavond. 
 
Kerk in Actie – Kinderen in de knel. 
Geef licht aan kinderen in Griekenland. 
Een gammele tent. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, 
gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar 
misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange 
onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in 
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hun een beter leven! 
Daarom komen we in actie. Doe mee! 
 
Zaterdag 25 december – Eerste Kerstdag. 
 
Kerk in Actie – Kinderen in de knel. (Zie boven) 
 
Zondag 26 december -Tweede Kerstdag. 
 
Kerk in Actie – Kinderen in de knel. (Zie boven) 
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Vrijdag 31 december – Oudjaar – Vesper. 
 
Plaatselijke diaconie. 
 
Zondag 2 januari: Les Amis de Gambia. 
 
Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders 
en veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot 
overgelaten. 
Stichting Les Amis de Gambia opende op 14 januari 2009 een 
kindertehuis voor weeskinderen en zorgt ervoor dat deze kansarme 
kinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in een liefdevolle 
familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot 
evenwichtige volwassenen.Zij zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven 
en rekenen en een vak leren. Daarbij werkt de stichting ook aan diverse 
projecten voor de lokale bevolking, zodat ook zij een betere toekomst 
tegemoet gaan.  
 
Zondag 9 januari: Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN). 
 
ISBN is opgericht door de gezamenlijke diaconieën van de voormalige 
gemeente Gorssel. Mensen kunnen een beroep doen op de ISBN 
wanneer zij financieel door onvoorziene omstandigheden tussen de wal 
en het schip dreigen te raken, denk aan ziekte, echtscheiding enz. ISBN 
kan met een (evt.) lening direct hulp bieden waar officiële 
instanties langere tijd nodig hebben, waardoor problemen groter worden 
dan nodig is. 
Soms biedt aan het eind van de maand een boodschappenpakket 
uitkomst! 
 
Zondag 16 januari: Gorssel voor ontwikkelingssamenwerking (GOVOS). 
 
GOVOS is opgericht in 1980, zij ondersteunt een educatief centrum in 
Cochabamba, Bolivia. Deze steun is alleen mogelijk op basis van giften. 
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Er worden 70 kinderen opgevangen van 2 tot 6 jaar. Zij krijgen les en twee 
maaltijden per dag. Zie:www.govos.nl 
Eerlijk de kadowinkel van GOVOS, Hoofdstraat 43 IN Gorssel verkoopt 
Fair Trade producten. Er wordt voorlichting gegeven met als doel 
consumenten bewust te maken van Fair Trade. Zo wordt draagvlak 
gecreëerd voor eerlijke handel. 
 
Zondag 23 januari: Plaatselijke diaconie. 
 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De 
taakgroepen diaconie van Eefde en Gorssel/Epse voeren alleen (en in de 
toekomst steeds meer gezamenlijk) activiteiten uit die tot doel hebben om 
mensen in de knel hulp te bieden. Door deze “corona-periode” zijn diverse 
activiteiten niet mogelijk, dat zijn o.a. de koffiemorgen, inloopmiddagen, 
open tafel enz. Wij blijven hopen op betere tijden! 
 
Voor alle collectes geldt: U kunt een bedrag overmaken op: 
NL79RABO 03223 00 630 t.n.v Diaconie Protestantse Gem. Eefde of 
NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. 
Gorssel/Epse of 
Kerk in Actie, rek nr. NL89 ABNA 45757 met vermelding van datum en 
doel. 
 
Namens de diaconie een groet voor allen, Cobie v. d. Vloot van Vliet. 
 
 
 
 

Namens de diaconie een groet voor allen.    
Cobie v.d. Vloot van Vliet.  
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Werk in de Kerk – Hoe leuk is 
dat?  
 
Deze keer praat Grace Molegraaf met 
Henny Preuter uit Epse.  
We zitten in de Brink, want straks moeten 
we allebei zingen in de cantorij.  
 
Hallo Henny, we zitten nu in Gorssel, 
maar jij werkt in de kerk van Epse.  
Hoe is het om in een kerk te werken die 
dicht is?  
“Daar is helemaal niks aan!! Het is echt 
waardeloos. Je moet het wel 
schoonhouden, maar verder...” 
Je bent koster van die kerk, maar zoveel 
mensen komen er niet meer toch?  
“Nou ja, we hebben nog ongeveer 12 
actieve leden en daarvoor is de kerk best 
belangrijk”.  
Hoe lang doe je het al? 
“Sinds 2007. Al die contacten vindt ik leuk en het organisatorische werk 
dat eraan zit.”  
Is het veel werk?  
“Het is allemaal vrijwilligerswerk. We waren eerst met 3 koster-stellen , 
Gerrit en Willy Heyink, Jannie Hietbrink en Hans Lodder en wij. En nog 
een paar voor de schoonmaak. Heel gezellig . “ 
Ben je nu nog maar alleen?  
“Nee, maar het wordt wel minder. Gerrit en Willy , daar hebben we laatst 
afscheid van genomen. Dat heb ik georganiseerd. En dat was erg leuk. Ze 
hebben het zoveel jaar gedaan, daar moet je toch aandacht aan schenken 
met elkaar. En ook met Gerrit Nijkamp, daar hebben we ook echt afscheid 
van genomen als organist.” 
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Goed dat je dat gedaan hebt en ja ….Hans Lodder is ouderling geworden. 
Heb je ook nog verhuur? 
“Ja, een yoga groepje en een bio-dans groep. Dat zijn jongeren. Maar hoe 
dat gaat weet ik eigenlijk niet. Tja..., dat is nu ook weer afgelopen” 
Nog een jaartje dan is het echt afgelopen hè?  
“Ik vind dat echt heel jammer voor de mensen in Epse. Daarom 
organiseer ik nu zo af en toe koffie-ochtenden voor de leden. Ontmoeting 
is zo belangrijk, dat moet er toch blijven.” 
Kan dat op 1,5 m? 
“O, ja, het zijn niet zoveel mensen en we hebben de grote tafel en daar 
kunnen we dan prima omheen zitten. Ik wil dat eigenlijk ook op 
kerstmorgen doen – toch samen kerstfeest vieren. Ik hoop echt dat dat 
kan.” 
Wat een goed idee is dat. Fijn om het zo toch een beetje op gang te 
houden, want anders wordt het wel erg stilletjes.  
“Ik mis het wel hoor. En dan voel ik me soms ook wel alleen.”  
Jullie hebben een boerderij toch? Waarom ben je ermee begonnen?  
“We hebben geen echte boerderij meer. Alleen nog logeerpaarden waar 
we een stal voor gebouwd hebben en verder veel kleine huisdieren. Toen 
Mimi ermee ophield en er een verbouwing aankwam was er al sprake van 
stoppen. Daar hebben we veel met elkaar over gesproken en toen ben ik 
erin gestapt. Ik wilde niet dat de kerk dicht ging. En ik houd van 
organiseren en alles regelen. We hebben ook wel verjaardagsfeestjes, die 
regel ik dan ook. Dan baal ik wel hoor als ik alles weer moet afzeggen” 
Vind je het nu nog erg dat het straks echt dicht gaat?  
“Ja, dat vind ik wel. Er zijn natuurlijk erg weinig mensen en dan kan het 
niet meer uit – dat begrijp ik wel. Maar toch…….. “Waar twee of drie in 
Mijn Naam vergaderd zijn”….. dat staat er wel. En tot nu toe hebben we 
het wel gered. Ik hoop echt dat er iets komt waardoor we toch nog gebruik 
kunnen maken van het gebouw als kerk, als dat nodig is. Maar ja…...” 
Dan moet je straks iets anders zoeken, of houdt je op met werk in de 
kerk?  
“Nee, natuurlijk niet. Ik had het graag nog volgehouden tot m‟n 75e in 
Epse, maar dat lukt dus niet. In Gorssel wil ik ook graag nog helpen, want 
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naar de kerk blijf ik zeker gaan En ik ben niet iemand om stil te zitten. En 
met Wijntje samen werken is ook leuk.” 
Goed om te horen. Kom we gaan zingen. Hartelijk bedankt voor dit 
gesprek.  
 

Grace Molegraaf. 
 

Helaas(1) 
Kondigden we in het nummer nog blij aan, dat er op 19 december een 
prachtige muzikale kerstvertelling te beluisteren zou zijn, van Musica 
Vocale, het Eefdes Mannenkoor en een koperensemble van de Harmonie 
Gorssel-Eefde, nu hebben we bericht gekregen, dat dat helaas niet door 
kan gaan. Er kan i.v.m. de corona maatregelen niet worden gerepeteerd. 
 

Dirk Jan van Meggelen 
 

Helaas (2) 
De kerkenraad heeft zich gebogen over vieringen van de komende weken. 
Op basis van het huidige aantal besmettingen en de geldende 
maatregelen is het helaas niet mogelijk om deze maand nog vieringen te 
houden met bezoekers. 
In Gorssel zal dus alles online zijn en de dienst in Epse op 19 dec. zal 
helaas ook niet door kunnen gaan. 
 
Op dit moment is het lastig, zo niet onmogelijk, om vooruit te kijken naar 
januari. 
We vrezen dat het dan ook niet meteen anders zal zijn. 
Dus stellen we ons in op online, maar zodra het verantwoord is om weer 
bezoekers toe te laten zullen we dat via een mededeling in de vieringen 
en via de website kenbaar maken. 
 

Peter van de Steege 
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Uit de twee kerkenraden 
Eefde en Gorssel 

 
 

Op 29 november hadden de twee 
kerkenraden een vervolgoverleg over de 
werving van een predikant en 2 kerkelijk 
werkers (de „professionals‟). Dit was een 
vervolg op de vergadering van 31 
augustus, toen de agenda niet kon worden 
afgerond. Door de recente aanscherping 
van de coronaregels werd nu op het laatste moment besloten er een 
online bijeenkomst van te maken. De vier personen die de vergadering 
hadden voorbereid (Peter, Henk, Trix en Maps) zaten bij elkaar in een 
kamer in De Brink en waren via ZOOM verbonden met de anderen thuis. 
Henk Datema zat de vergadering voor. Er ontbraken 2 personen door 
urgente persoonlijke omstandigheden, verder waren we compleet. 
In deze, uitstekend verlopen, vergadering werden spijkers met koppen 
geslagen. Vier van de vijf agendapunten werden vrijwel unaniem positief 
beoordeeld.Om te beginnen kon Henk meedelen dat die ochtend een 
overleg van 2+2 kerkenraadsleden met de Classicale Commissie voor de 
behandeling van beheerszaken (CCBB) heel goed was verlopen: zij zullen 
het bestuur van de Classis t.z.t. positief adviseren over de financiële kant, 
als daar onze aanvraag om te mogen beroepen binnenkomt. 
Voor die aanvraag moet een aantal documenten bij de Classis worden 
ingeleverd en hierover ging deze avondvergadering. De stukken die ook al 
op 31 augustusop de agenda stonden waren gedeeltelijk herschreven, 
waarbij rekening was gehouden met alle overlegrondes, 
gemeenteberaden en andere opmerkingen die in de afgelopen maanden 
waren binnengekomen.  
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Er werd vanavond overeenstemming bereikt over: 
1)Het scenario, waarin de taakverdeling staat. Hierin worden de 
hoofdtaken (zgn.speerpunten), overige aandachtsgebieden en de daarbij 
gewenste kwaliteiten voor de predikant en de kerkelijk werkers 
samengevat.  
2) Het werkplan van de predikant, waarin de werkzaamheden van de 
predikant in uren per jaar worden vertaald. Daarin zit ruimte voor 
verschuivingen, afhankelijk van de sollicitatiegesprekken, 
evaluatiegesprekken en jaargesprek tussen de predikant en de 
kerkenraad. 
3)De profielschets van de professionals in het teamleverde nog wat 
opmerkingen op, met name hoe we het geloof beleven. De mening van de 
meesten was dat er „zoveel hoofden, zoveel zinnen‟ zijn in onze 
gemeenten, dat dit aspect beter in het sollicitatiegesprek aan de orde kan 
worden gesteld. Hoe staat de predikant er zelf in? Met de belofte dat er 
nog zal worden gekeken naar dit gedeelte van de tekst werd ook  dit stuk 
geaccordeerd. 
4) De wervingscommissie. De vergadering kan zich vinden in het voorstel 
om één commissie te benoemen voor het werven van alle drie personen, 
omdat het essentieel is dat het drietalgoed als team kan samenwerken en 
dat zij, als het nodig is, elkaar kunnen bijspringen en vervangen.  
5) De volgende stappen stond als bijlage op de agenda ter informatie. Hoe 
dat precies gaat verlopen is op dit moment heel moeilijk in te schatten. 
Wel waren de aanwezigen het erover eens dat er vaart gemaakt moet 
worden. Een eerste cruciale stap is het horen van de twee gemeenten* 
over de hierboven genoemde voorgenomen besluiten. Daarna kunnen de 
kerkenraden, de gemeenten gehoord hebbende, de besluiten 
bekrachtigen en kunnen er vervolgstappen genomen worden. We kunnen 
overigens nu al wel de wervingscommissie samenstellen zodat zij met hun 
training kunnen beginnen. Voor alles geldt vanaf nu: hoe eerder, hoe 
liever! 
 

Maps Adriaanse 
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      Begroting Diaconie Protestante 

Gemeente Gorssel/Epse 2022 
 

       U vindt hier een weergave van ontvangsten en uitgaven van 2020 
 naast de begroting van 2022 

    

       

    
Rekening Begroting 

 

    
2020 2022 

 Uitgaven 
      

    
€ € 

 Plaatselijk diaconaat(Pasen en Kerst) 907,35 1.500,00 
 Diaconaal werk plaatselijk/regio 8.942,80 2.500,00 
 Interkerkelijke Stichting (ISBN) 

 
968,00 1.100,00 

 Diaconaal werk wereldwijd 
 

2.386,00 2.000,00 
 Bloemengroet in de kerk 

 
89,50 500,00 

 Afdracht Diaconaal quotum 
 

1.374,73 1.200,00 
 Af te dragen collecte's plaatselijk 623,71 1.500,00 
 Af te dragen collecte's regio/landelijk 1.414,85 1.000,00 
 Af te dragen collecte's wereldwijd 3.020,84 2.000,00 
 Project Kerk in Actie  Colombia 

 
3.400,00 2.500,00 

 Bankkosten 
  

657,68 750,00 
 Administratie en abonnementen 529,07 300,00 
 Diversen(attenties) 

  
33,95 200,00 

 

   
Totaal 24.348,48 17.050,00 
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Rekening Begroting 

 

    
2020 2022 

 Ontvangsten 
     

    
€ € 

 Collectes plaatselijke doelen 
 

726,20 700,00 
 Giften/giften verjaardagsfonds 

 
1.180,00 800,00 

 Collectes voor derden plaatselijk 663,71 1.500,00 
 Collecte's voor derden regio/landelijk 1.840,35 1.000,00 
 Collecte's voor derden wereldwijd 2.839,34 2.000,00 
 Project Colombia 

  
1.973,59 1.000,00 

 Interest en Dividend 
  

3.104,15 4.000,00 
 Tekort/Tegoed 

  
12.021,14 6.050,00 

 

   
Totaal 24.348,48 17.050,00 

 

        
 

      

       De begroting over 2022 ligt ter inzage bij dhr.G.A Ilbrink 
 Gorsselse Enkweg 10 van vrijdag 17 December 2021 t/m 
 dinsdag 21 December 2021.  Telefoon 492023 

  

       Namens de Taakgroep Diaconie, Ap Ilbrink Penningmeester. 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
Negende van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AVONDGEBEDCorrie Kopmels 

 
Mijn ochtend, mijn middag, mijn avond, 
ik vouw ze op. 

 
Dat het rumoer in mezelf 
langzaam wegsterven mag. 
Dat met de troostende geluiden 
die de watervogels maken 
ook de slaap zal komen. 

 
Ik nestel me, 
trek de nacht over me heen. 

             Laat mij in vrede slapen onder Uw bescherming 
              en bewaar mij in het donker voor alle 
              verleidingen. 

Dietrich Bonhoeffer, 1943 
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”Jeugdkerk” 
 

 
We zijn er nog! 
 

                  
De laatste keer dat we elkaar zagen was op Startzondag, al knagend en 
kauwend op onze overheerlijke baksels.  
Inmiddels is het december, gaat de Herdertjestocht niet door en wordt de 
doop van Loes Hoetink uitgesteld. We waren er graag bij geweest! 
Op moment van schrijven is het nog niet duidelijk (lees: niet erg 
waarschijnlijk), maar we hopen natuurlijk Eerste Kerstdag “gewoon” in de 
kerk te kunnen komen. Om elkaar te zien, Kerst te vieren en samen een 
spel of quiz te doen.  
Als dat niet doorgaat, hebben we een leuke verrassing voor de kinderen in 
petto. Keurig aan huis bezorgd, dat wil zeggen: geheel reglementair vanaf 
anderhalve meter naar de ontvangers gesmeten. 
 
Maar laten we optimistisch blijven: tot zo snel mogelijk ziens en veel 
groeten van de jeugd en leiding van de jeugdkerk (voorheen: Kinderkerk 
en Kick) 
        

Ava van Baaren 
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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. Hietbrink0575-491992 
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. Wijnbergen06-23586305 
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 
 0575-492201gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 

mailto:pastorgorsselepse@xs4all.nl
mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl
mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:p
mailto:p
mailto:p
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:webmaster@pg-gorsselepse.nl
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Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
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  
 0575-493988Hoofdstraat 27, 7213 CN 

Gorsselvragen@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 nummer1 verschijnt op donderdag 27 januari 2022. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 19 januari 2022) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl. Kerkespraak nummer 2 verschijnt op 
donderdag 24 februari 2022. 
Kerkespraak nummer 2 verschijnt op donderdag 24 februari 2022. 
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). 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen. 
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