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Vader, vergeef 
de haat, die scheiding brengt tussen volken, rassen en klassen. 

Vader, vergeef 
de gretigheid waarmee wij onze zinnen zetten op wat een ander 

toebehoort. 
Vader, vergeef 

de hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest. 
Vader, vergeef 

onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen. 
Vader, vergeef 

onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden 
van gevangenen, daklozen en vluchtelingen. 

 
 

Vader, vergeef 
de begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen 
en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt. 

Vader, vergeef 
de trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God. 

Vader, vergeef 
 

Wees goed voor elkaar en barmhartig; 
vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. 

(Efeziërs 4:32) 
 

Zie: Hoor‟s van de Pastor 
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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. 
De dienst van 6 februari wordt weer gehouden met bezoekers. Zie elders 
voor meer informatie. 
 
Zondag 30 januari 2022 
  
Eefde 10.00 uur gezamenlijke dienst 
  
De eerste collecte is bestemd voor  de Pasman manege en de tweede 
collecte voor Pastoraat in eigen gemeente 
 
 
Zondag 6 februari 2022 
  

Gorssel 10.00 uur  Ds.J. Pley-Inia, Winterswijk 
 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie Werelddiaconaat 
Oeganda en de tweede collecte voor Catechese en educatie 
 
Zondag  13 februari 2022 
               
Gorssel 10.00  uur Ds P. v.d. Berg, Malden 
 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie noodhulp Nepal en de 
tweede collecte voor verwarming kerken 
 
Zondag 20 februari 2022 
   
Gorssel 10.00 uur mevr. Ds. R. Reiling, Steenderen 
 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie Moldavië en de tweede 
collecte voor Jeugdwerk en Gorssel en Epse 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Hoor ’s van de pastor 
  

Wanneer ik dit schrijf is het weer de week van 
gebed voor eenheid van 16 t/m 23 januari. Deze 
week werd voorafgegaan door het Nationaal Gebed 
dat op televisie werd uitgezonden op 15 januari. Dit 
jaar is het thema „Licht in het duister‟. Het is deze 
keer voorbereid door christenen uit het Midden-
Oosten. Het thema past geheel bij de periode van 
Epifanie. Er wordt stilgestaan bij de ster van 
Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de 
weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor 
ons als christenen.  
De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: „Wij hebben zijn ster 
zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.‟ Volgens Matteüs 2 
vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van 
hoop. Deze brengt de koningen/wijzen uit het Oostennaar de plaats waar 
de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van 
Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de 
wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht 
van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Dit deed Hij om voor ons 
de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en 
door Hem eeuwig zouden leven.Daarom bidden we tijdens deze 
gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die eenheid. Opdat de Geest onze 
harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister. 
Ik heb al vaker geschreven dat het gebed voor mij een belangrijk 
onderdeel in mijn leven is. Bij zo‟n gebedsweek besef ik weer hoe fijn het 
is te weten dat er wereldwijd wordt gebeden.  
Zo dacht ik deze week ook aan een ander voorbeeld van gezamenlijk 
gebed, namelijk het Coventrygebed, een gebed voor vrede en verzoening. 
In zo‟n 200 verschillende plaatsen op de wereld vindt dit gebed wekelijks 
plaats. Het gebed heeft zijn oorsprong in de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog. De Engelse stad Coventry werd op 14 november 1940 
gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In de ruïnes van de uitgebrande 
Sint Michaelskathedraal trof men de volgende dag twee dakspanten aan 
die in de vorm van een kruis lagen. Voor de deken van de kathedraal was 
dit een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen moest 
worden voor vergelding maar voor verzoening. Bij het gebed kijken ze niet 
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alleen terug naar het verleden, maar ook naar morgen: hoe kunnen we in 
onze snel veranderende wereld vrede en verzoening een plaats bieden. 
Hieronder een vertaling van het Coventry gebed. 

Allen hebben gezondigd 
en zijn verstoken van het licht van de Eeuwige (Romeinen 3:23) 

 
Vader, vergeef 

 
Ik wens ons allen vrede, verzoening en eenheid toe. 

Jenny Mooij 
 
(zie gedicht voorpagina) 

 
Oecumenisch Leesrooster 
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Dank u wel. 
„ 

Lieve mensen van het groen, 

Wat konden we veel doen, 

Met alles wat jullie brachten. 

Het was meer dan dat we dachten. 

Wat fijn, dat er zoveel was te geven. 

Bedankt voor al het medeleven!! 

  

Mede namens de bloemengroep 

Hermien ten Have 

 

50 jaar getrouwd zijn in een Corona periode is niet leuk; plannen maken 
om het te vieren is een goede bezigheid.  
Reserveringen gemaakt, uitnodigingen klaar en dan : Lock Down en dan 
is naar buiten toe alles over, dus in zeer kleine kring gevierd en dan wordt 
een plantenbak bezorgd door onze kerk Gorssel/Epse. 
Grote klasse, waarvoor onze hartelijke dank ! 
 

Arend en Alie Rolden 
 

Bedankje voor Jan Pasman voor het lange tijd bezorgen van Kerkespraak 
Lydeke Matthes 

 

 
Voorjaarsmarkt 21 mei 2022? 
 
Hoe het met corona verder gaat, weten we niet. En of er dit jaar een 
voorjaarsmarktkan worden gehouden weten we evenmin. Toch hebben 
we besloten te starten met de voorbereidingen van een voorjaarsmarkt op 
zaterdag 21 mei. Dat is de zaterdag vòòrhemelvaartsdag. We vragen  
onze vrijwilligers deze datum alvast in hun agenda te reserveren. 
Schrappen kan altijd nog. 
Afgelopen kerst hebben de dames van de bloemengroep 
kerstbloemstukken, graf- en kerst kransen gemaakt en verkocht, Dat heeft 
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een bedrag van 755 euro opgebracht.Dat is een mooi resultaat.  Dat kan 
bij de opbrengst van de najaarsmarkt van oktober 2021 worden opgeteld; 
het totaal wordt dan 6000 euro .  Alle vrijwilligers worden zeer bedankt. 
Die dank geldt ook voor alle medewerkers van de najaarsmarkt, de 
verkopers van opgeknapte oude fietsen  en de verzamelaars en verkopers 
van oud metaal. Ondanks corona is er vorig jaar dus nog veel gebeurd. 
Er is weer ruimte in de schuur bij Jo Willems. Dat betekent, dat er weer 
goederen gebracht kunnen worden. Dus hebt U voor anderen nog goed 
bruikbare spullen en die er nog een beetje netjes uitzien,  neem dan 
contact met ons op voor het brengen naarons of voor het halen door ons. 
Voor Gorssel is Jo Willems (0575 492006) de contactpersoon en voor 
Epse is dat ApPreuter (0575 4929830).Wij zijn daar heel blij mee. 
De voorjaarsmarkt vindt voor een deel buiten plaats. We hebben dan altijd 
meer medewerkers nodig dan met kerst. We kunnen in het voorjaar nog 
wel meer vrijwilligers gebruiken. Nieuwe medewerkers kunnen zich 
opgeven bij Ben Gerritsen (0570 594350).  Een rommelmarkt is gezellig 
en het mee helpen is dat ook.  
       Fokke van der Ploeg 
 

Collecten diaconie januari en  februari 2022. 
 

Zondag 30 januari:Pasman manege. 
De Pasmanmanege wordt al 30 jaar geëxploiteerd door de Stichting 
Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. De dagelijkse leiding 
van de manege ligt bij 4 instructrices. De manege stelt zich ten doel om 
gehandicapte ruiters tegen een lager tarief te laten paardrijden, maar 
helaas wordt dit steeds moeilijker. Daarom kunnen mensen die de 
manege een warm hart toedragen de manege steunen, dat doen de 
gezamenlijke  diaconieën ook 
 
Zondag  6 februari:Kerk in actie  Werelddiaconaat  
Oeganda : goed boeren in een lastig klimaat. 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds 
langere perioden van droogte enoverstromingen door te  veel regen 
ineens. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te kunnen 
verbouwen . De Oegandese Anglicaanse Kerk steun boeren en boerinnen 
in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw) training op 
demonstratievelden met droogte bestendige zaden en hout besparende 
ovens. Ze leren bomen planten tegen erosie , regenwater op te slaan en 
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deoogst beter bestand tegen het klimaat te bewaren. Zij geven hun kennis 
weer door aan anderen. 
 
Zondag 13 februari:Kerk in Aktie Noodhulp. 

                                           Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren. 
Omdat de werkeloosheid in Nepal hoog is vertrekken veel jongeren naar 
India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden 
erbarmelijk en de lonen laag. Door de corona pandemie moesten veel van 
deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal 
voor2500 jongeren werkgelegenheid in hun eigen omgeving. De jongeren 
krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, een stageplek en coaching. 
Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 
 
Zondag 20 februari:       Kerk in Actie Wereld Diaconaat. 
                                           Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien. 
Door de hoge werkeloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de 
zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de tweeopvangcentra van de 
christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kinderen worden na 
schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun 
huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde 
maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een 
douche. 
 
Zondag 27 februari:       Stichting Okero. 
De Stichting Okero is opgericht in 1998 door Mariko van Vemde, toen 
studente uit Gorssel.Het doel is een aantal weeskinderen uit Kisii in het 
Westen van Kenia de kans te bieden om (goed) onderwijs te volgen. Dit 
bevat het hele traject van basisschool tot en met een gerichte 
beroepsopleiding of universitaire studie. Om dit mogelijk te maken wordt 
vanuit de stichting financiële ondersteuning gegeven voor scholing en 
studie, maar ook voor de bijkomende kosten, zoals medische verzorging, 
studieboeken en schooluniformen . Ook zijn er contacten met “Kisii 
Special School” dit is een lagere school voor gehandicapte kinderen met 
meer dan 100 leerlingen. Daar worden vooral onderhoudsprojecten 
bekostigd die niet door de overheid worden betaaald. De belangrijkste 
bron van inkomsten is een groep van trouwe donateurs en giften. Zie ook 
www.Okero.nl 
Alle collecten worden warm aanbevolen. 

http://www.okero.nl/
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Voor alle collecten geldt: U kunt zelf ook een gift  overmaken op: 
 NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde. 
Of op:  NL37 RABO 03223 59.392 t.n.v. Diaconie Prot. Kerk Gorssel/Epse 
o.v.v. collecte (datum) en (doel) 
 

Vriendelijke groet 
Diny Menkveld 

 
 

Van de Kerkenraad 
 
In de kerkenraad is onlangs het volgende besproken en besloten. 
 
Vanaf zondag 6 februari kunnen er weer bezoekers naar de diensten 
komen. 
Men registreert zich bij binnenkomst ( kerkrentmeesters ). Mondkapjes bij 
binnenkomst en de stoelen staan op 1,5 mtr. afstand. 
 
Mits de horeca voor die tijd ook weer geopend wordt, kan er ook koffie 
gedronken worden ( op afstand ). 
 
Vanwege de onvoldoende ventilatie van de kerkzaal, wachten we voor 
Epse nog tot het aantal besmettingen duidelijk gedaald is. Het is helaas 
op dit moment niet anders. 
 
Of de gezamenlijke dienst in Eefde op 30 jan. ook met bezoekers is, of 
alleen online, dat moet nog nagevraagd worden. Dat horen jullie z.s.m.  
( i.v.m. Kerkespraak en  via de website ). 

 
Peter van de Steege 
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Rubriek Meeleven. 
 
De bloemenkaarten uit de vieringen zijn met een groet 
naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. H. Pasman           Veldhofstraat  56 
Mw. T. Kromdijk            Acaciaplein  25 
Dhr.en mw. J.v.der Brugge-Veenstra        Westronde 17  
                                 60 jarig huwelijk 
Dhr.en mw. W. Dalhuisen-Bruil                 Lindelaan 9    
                                 50 jarig huwelijk 
Mw. W. ten Have-Klein Wassink         Kamperweg 11 
Mw. R. Wichers-den Hoed          Nijverheidsstraat 23a 
Mw. D. Westendorp-Boland          Nijverheidsstraat 23 
Mw. A. Rolden-Wind           Dortherweg 21 
Mw. H.van Elburg-Stormink          Prunusweg 10 
Dhr. F. van Heemstra           Elzerdijk 10 
 
Berichten van overlijden. 
Op 15 decemberis op de leeftijd van 74 jaar Herman Gerrit 
Stenvert overleden. Hij woonde Deventerweg 1. 
 
Elisabeth Johanna Bechtle-Peters is op 23 december overleden 
op de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde op de Borkel. 
 
Op 8 januari is Tonia Everdina Kromdijk overleden op de  
leeftijd van 76 jaar. Zij woonde Acaciaplein 25 
 
Ons medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden en wensen 
hen sterkte toe de komende tijd met het verwerken van het verlies. 
 

Jannie Hietbrink 
 

  



- 10 - 

 

 

In memoriam: Herman Gerrit Stenvert 
Geboren: 2 januari 1947, overleden 15 december 2021 
 
Kort was zijn ziekbed, verdrietig was het laatste stukje van de levensweg 
van Herman Stenvert. Omgeven door de liefde van zijn gezin is Herman 
richting het nieuwe Jeruzalem gegaan. Voor Riek, hun kinderen Kris Jan 
en Anja, en Fabian, de schoonzoon, is er een lege plek ontstaan. Voor 
ieder is de leegte voelbaar, voor ieder op eigen wijze.  
Herman is geboren en getogen op de plek aan de Deventerweg waar nu 
de stal en het woonhuis staat. Hij was het jongste kind binnen de familie 
Stenvert, en had nog drie zussen boven hem, waarvan alleen Willy nog 
leeft. Herman hield van de plek waar hij woonde, en alles wat daarbij 
hoorde, de koeien, het land, geboortes van kalveren, bedrijfsvoering…de 
uiterwaarden, de ganzen die overvliegen en de meanderende IJssel. Die 
plek was hem genoeg. Die plek droeg de betekenis van zijn leven, met 
alles wat hem dierbaar was. 
Herman leefde vanuit het vertrouwen dat de naam van God: „Ik zal er zijn‟, 
een dragende grond  onder zijn bestaan vormde.Tijdens de dankdienst 
voor zijn leven hebben we dan ook geluisterd naar een mooie weergave 
van de naam van God in een lied van Kinga Ban, die Riek en Herman 
graag hoorden. Ook het beeld van God als herder sprak Herman aan, 
weergegeven in psalm 23. 
Herman heeft genoten van het licht op zijn pad, maar is ook tegen het 
duister aangelopen door ziekte en verlies van dierbare mensen. Hij was 
een man van weinig woorden. Met een lach op zijn gezicht kon hij door de 
deur de kamer binnen komen. Hij was plichtsgetrouw en liefdevol, hij deed 
graag wat voor een ander. 
Moge de gedachtenis aan Herman de familie Stenvert en ons allen tot 
zegen zijn. 
 
Lieke Versluis 
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Wijzigingen in de diaconie 
„ 
In de diaconie zullen een aantal wijzigingen gaan plaatsvinden.  Hennie 
Hekkert en Peter van der Steege  zullen stoppen als diaken, beiden 
hebben dit maar liefst 12 jaar gedaan!  Zowel Peter en Hennie zullen nog 
wel betrokken blijven bij de diaconie, echter niet meer als diaken, maar 
ondersteuning bieden bij diverse activiteiten of de afkondigingen in de 
dienst. Gelukkig hebben we al eerder Ap Ilbrink bereid gevonden het 
penningmeesterschap van Hennie over te nemen als medewerker 
diaconie. Vanzelfsprekend willen we Peter en Hennie bedanken, mede 
namens de hele gemeente, voor hun bijdrage aan de diaconie. Fijn dat 
jullie nog betrokken blijven! 
Cobie van der Vloot-van Vliet van Rijn is tevens jarenlang diaken geweest 
en heeft daarna de diakonie als medewerkerondersteund op een aantal 
terreinen. Met deze werkzaamheden gaat zij nu ook stoppen. We zijn 
echter blij dat haar werkzaamheden overgenomen worden door een 
nieuwe medewerker diaconie: Diny Menkveld. Vanaf deze plek willen we 
Cobie van harte bedanken voor haar jarenlange inzet en hulp, en 
verwelkomen we Diny!  
Namens de diaconie; 
 

Jan van Putten, 490956 of diaconie@pg-gorsselepse.nl 
 

IKA vakantie weken 2022. 
Korte uitleg van een Ika vakantieweken: 
De IKA, Interkerkelijkecommissieverzorgtook in 2022 vakantieweken in 
Doorn van 7 t/m 14 mei op “Nieuw Hydepark” en in Lunteren van 28 mei 
t/m 4 juni op “Het Bosgoed” 
De accommodaties zijn aangepast en ook voor rolstoelgebruikers geschikt 
zodat een volledig verzorgde vakantie geboden wordt.  Deze 
vakantieweken zijn vooral voor mensen die niet op vakantie kunnen 
zonder “zorg” of begeleiding, ongeacht hun leeftijd.  
Dit geldt ook voor echtparen waarvan één van de partners zorg nodig 
heeft en voor personen waarbij de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast.Er 
wordt een afwisselend programma verzorgd met o.a. optredens, uitstapjes 
en om de gasten volop te laten genieten. 
Het wordt als prettig ervaren om met mensen uit de eigenstreek onder 
elkaar te zijn, en als dan ook in eigen dialect wordt gepraat komt dit zeer 
vertrouwd over. De accommodaties zijn toegerust om mensen met zorg te 

about:blank
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ontvangenen er zijn voldoende vrijwilligers uit de professionele zorg 
aanwezig.Opgave voor deelname verloopt via uw diaconie.  
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.ikaachterhoek 
liemers.nl 
Binnen de Taakgroep Diaconie is Gerda Ruiterkamp contactpersoon.                                                    
Voor meer informatie of voor uw aanmelding kunt u contact met haar 
opnemen onder telefoonnummer 494189. 
 
We hopen dat het dit jaar door kan gaan. Tijdens de vakantieweken zijn 
de dan geldende coronamaatregelen van de overheid van toepassing. 
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Maandbrief januari 2022 

 
Een gelukkig nieuwjaar  
Of 2022 een gelukkig jaar voor u en voor mij wordt zullen we moeten 
afwachten, we weten het vooraf niet. Wel wensen we elkaar aan het begin 
van een nieuw jaar altijd oprecht gezondheid en het goede toe. We zijn in 
ieder geval voorzichtig optimistisch over de pandemie. Het aantal 
besmettingen is nog heel erg hoog, maar de gevolgen voor de 
volksgezondheid lijken niet meer zo dreigend. 
Voor onze gemeente wordt het komende jaar in ieder geval een spannend 
jaar. 
Lukt het de samenwerking met Eefde verdere impulsen te geven ? 
Zullen we goede mensen ( predikant en kerkelijk werkers ) weten te 
vinden voor onze beide gemeenten ?Zullen we voldoende nieuwe mensen 
weten te vinden om ook de kerkenraad goed te kunnen laten functioneren 
? 
Vol goede moed zijn we het nieuwe jaar begonnen 
 
Beroepingswerk 
Nadat we na de kerstdagen bij alle gemeenteleden de meest relevante 
stukken rond het beroepingswerk hebben bezorgd, zijn erop 4 en 5 jan. jl. 
digitale gemeenteavonden gehouden, om u ook in de gelegenheid te 
stellen uw inbreng te geven. Op 4 jan. ging dit in de vorm van een ZOOM 
sessie met 18 deelnemers. Op 5 jan. middels een uitzending vanuit de 
kerkzaal. Via „kerkdienst gemist‟ zijn er ruim 50 kijkers gemeld. Ervan 
uitgaande dat er in sommige gevallen meer dan één persoon heeft 
gekeken, zijn dit dus nog ruim meer gemeenteleden die hun interesse en 
betrokkenheid hebben getoond.Dat is een goed teken. 
Op hoofdlijnen was er ruime instemming met de voorgenomen besluiten 
en de daarbij behorende teksten. Op sommige onderdelen werden er 
voorstellen gedaan om enkele teksten nog aan te scherpen, of te 
verduidelijken. Met name speelde dat bij het profiel van onze gemeente. 
Op basis van beide gemeenteavonden heeft de kerkenraad dat profiel nog 
aangepast. 
Het bijgewerkte profiel is hieronder opgenomen. 
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Vervolgens is er op 8 febr. a.s. een gezamenlijke vergadering van beide 
kerkenraden, waarin de formele besluiten worden genomen. Parallel 
hopen we groen licht van de classis en het CCBB te ontvangen.  
En daarna ligt de weg vrij om daadwerkelijk op zoek te gaan. De 
samenstelling van de wervingscommissie is ondertussen bekend. 
Namens onze gemeente zijn hierin benoemd: 
Jannie Hietbrink Marleen Gussow 
Elisa Bruggink  Harry de Vries 
Ook de opdracht ( kaders en uitgangspunten ) voor de wervingscommissie 
wordt op 8 febr. definitief vastgesteld. En er worden voorbereidingen 
getroffen voor een training voor de wervingscommissie. 
 
Kerkenraad 
De kleine kerkenraad heeftdeze maand niet vergaderd. 
Daarvoor in de plaats was er een ( online ) overleg van de Grote 
kerkenraad op 18 jan. 
Hierbij is gesproken over de diverse reacties tijdens of n.a.v. de 
gemeenteavonden op 4 en 5 jan. 
Zoals al aangegeven zijn er ook tekstuele aanpassingen in het 
gemeenteprofiel besproken. 
Ook is gesproken over de vieringen. Mede op basis van het advies van de 
landelijke kerk is besloten dat er vanaf 6 febr. a.s. weer bezoekers bij de 
kerkdiensten kunnen worden toegelaten. 
Uiteraard wel metinachtname van de eerdere regels, dus registratie van 
de naam bij binnenkomst, stoelen op 1,5 mtr. en een mondkapje totdat 
men de plaats in de kerk heeft bereikt. 
Vanwege de onvoldoende ventilatie van de kerkzaal, wachten we voor 
Epse nog tot het aantal besmettingen duidelijk gedaald is. Het is helaas 
op dit moment niet anders. 
 
Mutaties taakgroepen 
Normaal is er eind januari altijd de bevestigings- en afscheidsdienst. 
Omdat we van mening zijn dat dit „in het midden van de gemeente‟ 
behoort plaats te vinden, is deze dienst een maand uitgesteld. De 
bevestigingsdienst zal nu plaatsvinden op zondag 20 februari a.s. 
Hieronder een overzicht van de mutaties. 
We zijn blij dat de lectorengroep bereid is ouderling te worden, zodat zij 
ook mee kunnen draaien in het rooster als ouderling van dienst. 
Zoals al eerder aangegeven zit voor mijzelf de maximale termijn er op. 



- 15 - 

 

 

We zijn heel verheugd u te kunnen melden dat we een opvolger hebben 
gevonden in de persoon van ds. Jan Muntendam uit Epse. 
Dhr. Muntendam zal in ieder geval voor een periode van twee jaar als 
voorzitter fungeren. 
Dit is met ingang van 1 maart a.s. zodat er ook voldoende tijd is voor 
kennismaking en overdracht. 
 
Nieuw  

Gerda Algra Ouderling met bijz. opdracht 

Ella Boere Ouderling met bijz. opdracht 

Hennie 
Preuter 

Ouderling met bijz. opdracht 

Hanneke van 
Veen 

Ouderling met bijz. opdracht en medewerker Pastoraat 

Diny 
Menkveld 

Medewerker Diaconie 

Marleen 
Ilbrink 

Medewerker Comm. &Publ. 

Verlengen  

Henk Datema Ouderling-kerkrentmeester 

Afscheid  

Hennie 
Hekkert 

Diaken 

Peter van der 
Steege 

Diaken en voorzitter kerkenraad 

Gerben Algra Ouderling 

Cobie van der 
Vloot van Vliet  

Medewerker Diaconie 

Ingrid Stegink Medewerker Pastoraat 

Herbert 
Wevers  

Medewerker Leren 

 
 

Peter van der Steege   
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Profielschets van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse 
 
Eén kerkgemeenschap in twee dorpen 
De Protestantse Gemeente Gorssel/Epse staat midden in de beide 
dorpsgemeenschappen, zowel burgerlijk als kerkelijk. We zijn een 
gemeente van ongeveer 500 pastorale eenheden en 750 leden. Ons 
uitgangspunt is ons Christelijk geloof met elkaar te delen en daar inspiratie 
uit opdoen om er te  zijn voor elkaar, voor het dorp en de wereld. Op 
dezelfde manier werken we samen met gemeenten in de regio en hebben 
we zorg voor mensen dichtbij en verder weg in de wereld. Dat beleven we, 
en daaraan werken we op veel verschillende manieren, waarbij ieder de 
kans krijgt om bij te dragen met zijn eigen mogelijkheden en talenten. We 
zijn een mix van - meer - oud (in jaren, niet in daden) en van - minder - 
middengroepen en jeugd. 
Wat betreft geloofsbeleving vormen we een gemiddelde midden-
orthodoxe PKN gemeente met een veelkleurige samenstelling, waaronder 
Bijbels-theologische,  alsook vrijzinnige en evangelische accenten. De 
eredienst bestaat uit eigentijdse en meer traditionele elementen, zowel 
liturgisch als muzikaal. Voor onze vieringen maken we gebruik van een 
prachtig gerestaureerd kerkgebouw in Gorssel, waar we wekelijks 
samenkomen. In het kerkgebouw in Epse worden in 2022 nog vieringen 
gehouden. Vanaf 1 jan. 2023 zal dit kerkgebouw afgestoten worden. We 
willen een levendige en vitale kerkelijke gemeente zijn, waar ruimte is voor 
iedereen en waar we blijven zoeken naar nieuwe vormen van vieren. In 
Gorssel beschikken we over een monumentaal Naber-orgel dat recent in 
oude glorie is hersteld. Door een modern en professioneel audio- en 
videosysteem kunnen de kerkdiensten vanuit Gorssel live gevolgd of op 
een later moment beleefd worden. Beide gebouwen worden door de week 
ook intensief gebruikt voor onder anderen samenkomsten en activiteiten 
van verenigingen en groepen uit de dorpen.  
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Actief en betrokken 
De gemeente is een echte “doe-gemeente” en er wordt nooit tevergeefs 
een beroep gedaan op de vele vrijwilligers die de kerk rijk is, zeker waar 
het gaat om kortdurende, eenmalige activiteiten. Een zomer- en 
wintermarkt, een grote Herdertjestocht rondom  Kerst, een  cantorij, 
muzikale ondersteuning tijdens speciale diensten, gemeenteavonden, 
speciale activiteiten voor de jeugd, een openluchtkerkdienst met alle 
omringende gemeenten samen in de tuin van een landgoed, Paas- en 
Kerstgroeten, maar ook schrijven voor Amnesty International, enzovoort. 
 
Kortom een actieve kerkgemeenschap die openstaat voor nieuwe ideeën 
en activiteiten. Als uitgangspunt worden de beleids- en jaarplannen van de 
diverse taakgroepen gebruikt, indien nodig  aangevuld met nieuwe 
initiatieven. Er is een beleidsplan vastgelegd voor de periode 2016-2021. 
Als aanvulling daarop wordt jaarlijks door de diverse taakgroepen een 
jaarplan gemaakt, voorzien van een evaluatie van het voorgaande jaar. 
 
Samenwerken en samen werken 
Vanuit de behoefte aan wederzijdse inspiratie en verbreding van het 
aanbod aan activiteiten en werkvormen, maar ook om de beschikbare 
menskracht optimaal in te zetten, zijn we op zoek gegaan naar 
samenwerking in de regio. In de winter van 2019 hebben we een 
inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden van een verdere 
samenwerking met de buurgemeente in Eefde.  
 
Dit heeft erin geresulteerd dat beide gemeenten 
die samenwerking (verder) willen vormgeven door 
vanuit de verbondenheid in GELOOF de verbinding 
te zoeken tussen de generaties, met elkaar, met de 
dorpen en tussen de kerkelijke gemeenten Eefde 
en Gorssel/Epse. 
We hebben met elkaar een ideaal toekomstbeeld 
van gezamenlijkheid geschetst, met behoud van de 
eigen identiteit en eigenheid.  Samen met de 
gemeenteleden van beide kerken hebben we, 
vanuit pastorale en diaconale betrokkenheid op 
onze medemens en de samenleving, dit  
ideaalbeeld in tien  beleidspunten vastgelegd. 
Aandacht voor  jeugd en middengroepen, het 
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pastoraat en de verbinding met de dorpen zullen met prioriteit opgepakt 
worden. De samenwerking is recent door beide kerkenraden met  een 
intentieverklaring bekrachtigd en op een aantal terreinen is de 
samenwerkingreeds van start gegaan. 
 
Financieel is de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse een solide 
gemeente. De jaarlijkse exploitatie is niet helemaal sluitend, maar er zit 
een aanzienlijk vermogen in de reserves. 
 
Gorssel en Epse zijn Gelderse dorpen met samen ongeveer 5.500 
inwoners, gelegen langs de IJssel en tussen Deventer en Zutphen. De 
van oorsprong agrarische gemeenschappen hebben zich ontwikkeld tot 
levendige forensendorpen in  een gewilde, groene woonomgeving, waar 
velen een thuis vinden. Zie ook: www.gorssel.nl en www.epsejoppe.nl 
 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar :  

- Beleidsplan 2016-2021 

- Eindrapport Toekomstverkenning 2019  

 
Datum: 18 januari 2022 

Excuses 
Excuses van de redactie van Kerkespraak. Door een misverstand waren 
wij veel te laat met het maken van dit nummer. Daardoor hadden wij (te) 
weinig tijd. Als dat u opvalt, vinden wij dat erg jammer. 

Vriendelijke groet 
Carolien van Poecke 

 

Vervoer naar kerkdiensten 
Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk, echter we gaan er vanuit 
dat er toch (binnenkort) weer een moment komt dat we een kerkdienst 
kunnen gaan bezoeken. Vandaar dat de diaconie graag wil inventariseren 
of er behoefte is aan vervoer. Bijvoorbeeld van Epse naar Gorssel, van 
Gorssel naar Epse, of vanuit Gorssel en Epse naar Eefde als daar een 
gezamenlijke dienst is. We willen dit graag even in kaart brengen. Graag 
dan even een reactie op onderstaand telefoon nummer of eMail adres. 
Namens de diaconie 

Jan van Putten, 490956 of diaconie@pg-gorsselepse.nl 
 

about:blank
about:blank
mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl
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Ondersteuning bij de zondagse eredienst en 
wijzigingen bij Taakgroep Pastoraat 
 
We zijn heel blij en dankbaar dat een viertal gemeenteleden hebben 
toegezegd mee te willen draaien in de zondagse eredienst. Zij zullen 
samen met de ouderlingen Jannie Hietbrink en Hans Lodder om de beurt 
mee gaan draaien als dienstdoend ouderling tijdens de zondagse 
eredienst. Zij zullen tijdens de dienst zowel dienstdoend ouderling als 
lector zijn. U zult dus binnenkort de volgende personen vaker zien 
wanneer zij u verwelkomen. Het zijn: Ella Boere, Gerda Algra, Hanneke 
van Veen en Hennie Preuter. 
Verder Hebben we Hanneke van Veen bereid gevonden om notulist te 
worden bij de Taakgroep Pastoraat. We zijn heel blij dat de vacature die is 
ontstaan na het vertrek van Ingrid Stegink weer vervuld is. Dankbaar zijn 
wij ook voor de jarenlange inzet van Ingrid als notulist. 
Gerben Algra heeft besloten zijn ambt als ouderling niet te verlengen. Wij 
zullen zijn tomeloze inzet gaan missen. Hij heeft veel gedaan voor de 
kerkenraad, en zeker ook voor de Taakgroep Pastoraat. Hij zal nog wel 
vrijwillig meewerken met het opstarten van het project Buurtcontacten. 
Wat betreft het project Buurtcontacten hopen we binnenkort daadwerkelijk 
te kunnen starten. We zijn blij dat zo veel mensen er samen de schouders 
onder willen zetten om om te zien naar elkaar. Vele handen maken licht 
werk. We zoeken nog een paar vrijwilligers om de laatste adressen in 
Gorssel te bemensen. 
 

Namens de Taakgroep Pastoraat 
Jenny Mooij 
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Werk in de Kerk – Hoe leuk is dat?  
 
Er zijn veel mensen die iets doen met voor of in onze kerk. Deze maand 
praat Grace Molegraaf met Dick Kroese.  
 
We zitten met een kop thee en een lekker chocolaatje aan tafel bij Dick 
thuis.  
Dick – jij bent preekvoorziener.  Wat een gek woord is dat. Ik zou bijna 
denken dat jij de preek voor de dominee schrijft, zoals allerlei voorlichters 
dat voor ministers doen.  
“Ha, ha, nou zo erg is het niet hoor. Maar ik zorg er wel voor dat er een 
dominee is als onze eigen predikant er niet is” 
Zodat er een preek gehouden kan 
worden. Met vakanties of ziekte en 
nu dus heel veel omdat we geen 
dominee hebben. Hoe doe je dat 
eigenlijk – schrijf je gewoon 
iedereen aan?  
“Ik heb een hele lijst met namen 
van kandidaten opgebouwd in de 
loop der jaren. Ik zoek predikanten 
die een beetje bij onze gemeente 
passen. En het liefst niet al te ver 
weg vanwege de reiskosten en de 
reistijd. Ik probeer ook niet steeds 
dezelfde predikanten te vragen. Ik 
vraag iemand voor 2x in een jaar; 
1x voor Gorssel en 1x voor Epse.” 
Dick loopt even weg om terug te 
komen met een dikke map met 
informatie en een schrift.  
“Kijk in dit schrift schrijf ik wie ik heb 
gevraagd voor dit jaar en voor dat jaar. Het is een beetje een rommeltje 
met doorhalingen zie je, maar ja zo werk ik” 
Ik vind het geen rommeltje, het is keurig overzichtelijk. Maar hoe kom je 
aan een geschikt iemand. “Ach, je hoort vaak van gemeenteleden, die 
ergens anders eens geweest zijn, een naam. En je zoekt wat op over 
iemand. Ik bekijk ook of iemand een goede staat van dienst heeft” 
Dan ben je dus best wel lang bezig.  
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“Nou dat valt wel mee hoor. Ik doe het als het mij uitkomt. En dan zit ik 
een een paar uur aan de telefoon. Ik doe alles met de telefoon, omdat ik 
dat plezieriger vindt als met de computer. Dan heb ik echt contact, ik praat 
even. Dat vind ik ook het leuke aan dit werk – het contact en de 
gesprekjes met die predikanten”.  
Vertel eens hoe dat nou precies gaat. 
“De eigen predikant levert in mei van dit jaar een lijst in van zondagen dat 
hij of zij zal voorgaan in het volgende jaar. Dan ga ik in juli eens bellen 
met mensen om te proberen de open zondagen in te vullen. Dat heb ik 
dan in oktober klaar. Dan gaat het naar de kerkenraad en die keurt het 
goed. Dan kan het in de roosters van het komende jaar worden ingevuld 
en ook in de kerkespraak” 
Zegt er wel eens iemand af?  
“O, ja, iemand wordt ziek of iets anders. Dan moet je snel aan de slag om 
weer iemand te vinden. Maar meestal lukt dat vrij vlug hoor. Nu ook weer, 
voor 6 februari moet ik iemand anders zoeken. En als de eigen predikant 
ziek wordt is het ook en haastklusje natuurlijk.”  
Moet je dan ook liturgieën en zo opsturen?  
“Ik stuur 10 dagen van te voren een orde van dienst op. En een brief 
waarin iets over onze gemeente staat. Die is nog door Daan gemaakt en 
die gebruik ik altijd. Daarin staan ook de telefoonnummers van de koster 
en van Bert, zodat er contact kan worden gezocht over de liturgie en de 
liederen.”  
De orde van dienst is iets anders als de liturgie?  
“Ja, de orde van dienst staat voor een aantal weken vast. Dat ligt aan de 
tijd van het jaar. Nu zijn we in de tijd van Epifanie en straks komt de 
Paastijd en zo door het jaar heen. De orde van dienst levert nu de 
pastoraal werker per periode aan. Het zal niet vreemd zijn als de nieuwe 
predikant daar veranderingen in aanbrengt.”.  
Hoe lang doe je dit nu al?  
“Ik doe het nu 13 jaar. Dit is mijn laatste jaar. Dat betekent dat ik dit jaar 
geen predikanten meer zoek voor 2023. Als er iemand uitvalt dit jaar zoek 
ik nog wel en ik stuur de brieven dit jaar nog. Maar dan is het echt klaar. Ik 
wil iets anders gaan doen.” 
Dat lijkt me normaal. Ambtsdragers zitten 12 jaar, dus jouw tijd zit er 
ruimschoots op. Is er al een opvolger?  
“Nee nog niet. En als er voor mei niemand komt heeft de gemeente toch 
echt een probleem. Want je moet echt ongeveer een jaar van te voren 
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inplannen. Wij zijn niet de enige gemeente die predikanten zoekt. In alle 
gemeentes doen ze dat zo, daar houden predikanten rekening mee. “ 
Laten we dan maar snel fuseren met Eefde, dan kunnen we ook hun lijst 
benutten. Want zij doen dat ook natuurlijk, voor iedere week iemand 
zoeken.  
“Dat is zo, maar daar kunnen we nu nog geen rekening mee houden. Ik 
heb het met heel veel plezier gedaan hoor – daarom houdt ik er niet mee 
op. Het is echt fijn werk met leuke contacten. ” 
Dick bedankt voor dit gezellige gesprek. Ik hoop dat er snel iemand komt 
die jij kan inwerken.  En veel geluk met alle nieuwe dingen die je van plan 
bent te gaan doen.  
 
 
 

Gift orgelfonds 

 

Het afgelopen jaar hebben wij enkele giften 
ontvangen van een gemeentelid, specifiek 
voor het orgelfonds. 
Onze dank hiervoor. 
Mocht u ook een gift willen geven specifiek 
voor bv het orgelfonds, zet dat in de 
omschrijving van uw overschrijving naar onze 
bankrekening NL80 RABO 0322 3025 52. 

Cor Leijstra  
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Collectes en gifte 4e kwartaal 2021 
 
Collectes 
Datum  Bestemming    Bedrag€ 
 
3 okt  Pax Kinderhulp 
10 okt.  Kledingactie Oost Europa 
17 okt  Kerk in Actie Kameroen 
24 okt  Plaatselijke doelen 
31 okt  St. Naoberhulp 
 
Per bank ontvangen voor de collectes oktober  429,00 
 
7 nov.  Voedselbank Zutphen 
14 nov. St. Besorhoeve 
21 nov. Solidaridad 
28 nov. Kerk in Actie Moldavië 
 
Per bank ontvangen voor de collecties november  709,00 
Gift verdeeld met de collectes van november  180,00 
Gift voor project Colombia en Kinderen in de knel  120,00 
 
5 dec.  Kerk in Actie Rwanda 
12 dec. Kerk in Actie de Glind   
19 dec  Project Colombia 
24 dec. Kinderen in de knel 
25 dec. Kinderen in de knel 
26 dec. Kinderen in de knel 
31 dec. Plaatselijke doelen 
 
Per bank ontvangen voor de collecte‟s in december 615,00 
Giften/verjaardagsfonds     170,00 
Giften bloemengroet/bloemenkaart    105,00 
 
Alle gevers hartelijk dank 
 
 

Namens de taakgroep Diakonie 
Ap Ilbrink 
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”Jeugdkerk” 
 

 
                                     “Engelachtig bezoek” 
 
 

Kerst, maar dan anders 
 
Erg jammer natuurlijk,  die lockdown net voor en tijdens de kerstdagen. 
Vanzelfsprekend heeft de 
jeugdkerk er nog wat van weten te maken!  
In het weekend voor kerst brachten Esther en Ava kerstversiering rond. 
Een ruim assortiment van 
rookworstje  tot  sneeuwpopje,   voorzien   van   pakkende   teksten  als  
“Zonder   jou  is   er  geen  kerstbal 
aan” en “Je ken de (kerst)boom in met je corona”. Zo zagen we elkaar 
toch even in levende lijve en is 
die arme Deventer middenstand (de HEMA dus) ook meteen gesponsord. 
Boaz Derksen en Agaath Steging hebben zich thuis heldhaftig door beslist 
niet gemakkelijke teksten 
heen gelezen: de lezingen uit Jesaja en Johannes voor de online viering 
van Eerste Kerstdag. Mooi 
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wark, zogezegd. 
En   om   Kerstmis   compleet   te   maken   bedachten   Marleen,   Elisa   
en   Wilma   een   online   programma: 
verschillende   opdrachtjes,   een   kerstverhaal   en   een   leuke   
Kahootquiz.   Het   tasje   met   de   blijde 
boodschap/benodigdheden   hiervoor   werd   „s   ochtends   door   
engelen   Elisa   en   Marleen   aan   huis 
bezorgd. Op geheel eigen en theatrale wijze, dat wel.  
Reuze leuk deze acties, maar we hopen dat kerst 2022 wat meer op de 
ouwe, vertrouwde versie mag 
gaan lijken... 

Hartelijke groeten van de jeugdkerk 
 
 

 
 
 
“Ýorick en zijn kerstpakketje” 
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“Een digitale kerststal, zo gedaan.”  
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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: de heer Jan van Putten 0575-  490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: de heer C. Leijstra  
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  
 
Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  

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
http://www.pg-gorsselepse.nl/
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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 24 febuari 2022. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 16 februari 2022) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl. Kerkespraak nummer 2 verschijnt op 
donderdag 24 februari 2022. 
Kerkespraak nummer 2 verschijnt op donderdag 31 maart 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. 

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

