
  

 

 

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 er op 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. 

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 heeft deze 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 met inachtname 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. 

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   

 

 

 

 

 

 



   

 

  

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.  

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 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 samenwerking reeds 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 
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