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24 februari 2022 
55e jaargang nr. 2 

 
 

Wintermorgen in het bos 
 
Aan alle takken zag ik regendruppels beven: 
net kerstboomballen, maar dan in het klein. 
Ik zag de lichtjes dansend daarin leven, 
en wist niet, dat het bos zo mooi zou zijn. 
 
Soms viel een druppel stil in een plas water; 
dat gaf een zacht en muzikaal geluid; 
ik dacht aan vroeger en ik dacht aan later ... 
Ik sloeg mijn droomboek dicht,  
maar 't was niet uit. 
 
Ik dacht: nu mogen er geen mensen komen; 
dit is zo goed, ik ben hier heel alleen, 
ik zie niets anders dan de zwarte bomen 
en allerhande vogels om mij heen. 
 
En stil ben ik het bos weer uitgelopen. 
Wat was het mooi, al leek het dor en kaal: 
de deuren naar de lente stonden open, 
en God reed binnen op een zonnestraal! 

 

 
Nel Benschop 

Uit: ik wou zo graag dat ik wat troost kon geven 
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Kerkdiensten 
U kunt de vieringen volgen en terugkijken via internet 
op www.kerkdienstgemist.nl. 

 

Zondag 27 februari 2022, gezamenlijke kerkdienst   
  
Gorssel 10.00 uur Ds. S.H. Muller, Beekbergen 
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Okero en de tweede collecte 
voor het jeugdwerk Gorssel en Epse. 

 
 

Zondag 6 maart 2022, doopdienst Loes Hoetink 
  

Gorssel 10.00 uur  Mevr. ds. S.M.A. Wevers-v.d. Feltz, Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor KIA noodhulp Ethiopie en de tweede 
collecte voor het orgelfonds. 
 
Zondag 13 maart 2022 
             
Gorssel 10.00  uur Mevr. ds. D.E. Diepeveen, Warnsveld 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Werelddiaconaat Bangladesh en 
de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. 
 
Zondag 20 maart 2022 
   
Gorssel 10.00 uur Ds. J. Kool, Vorden 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Indonesie en de tweede collecte 
voor de verwarming van de kerken. 
 

Zondag 27 maart 2022, gezamenlijke kerkdienst  

   
Eefde 10.00 uur J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Zuid-Afrika en de tweede collecte  
voor het pastoraat in eigen gemeente. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Agenda 
Woensdag 2 maart om 20.00 uur      Vergadering Taakgroep Diakonie 
Maandag 7 maart om 20.00 uur       Vergadering Taakgroep Pastoraat 
Donderdag 10 maart om 19.30 uur   Vergadering Taakgroep Beheer 
Maandag 14 maart om 20.00 uur      Vergadering Kleine Kerkenraad 
Zondag 20 maart om 11.30 uur        Eten met medelanders, De Brink 
Maandag 21 maart om 20.00 uur     Vergadering Taakgroep Vieren 
Zaterdag 2 april    Verdiepen in diaconaal werk 
Zaterdag 21 mei   Voorjaarsmarkt 
 
Zondag 13,20, 27 maart en 3 april van 11.30 t/m 16.00 uur 
Tentoonstelling Iconen in de kerk te Eefde 

Oecumenisch Leesrooster 
27 februari 2022 
Jeremia 7, 1-15, Psalm 92, (1 Korintiërs 15, 50-58), Lucas 6, 39-49 
2 maart 2022 
Amos 5, 6-15, Psalm 51, 2 Korintiërs 5, 20-6,10, Matteus 6, 1-6, 16-21 
6 maart 2022 
Deuteronomium 5, 6-21, Psalm 81, Romeinen 10, 8-13, Lucas 4, 1-13 
9 maart 2022 biddag 
2 Kronieken 1, 7-13, Psalm 111, Lucas 11, 1-13 
13 maart 2022 
Exodus 34, 27-35, Psalm 27, 7-14, 1 Korintiërs 13, 1-13, Lucas 9, 28-36 
20 maart 2022 
Exodus 6, 2-8, Psalm 103, 1-7, Romeinen 5, 1-11, Lucas 13, 1-9 
27 maart 2022 
2 Kronieken 36,14-23, Psalm 34, 1-11, 2 Korintiërs 5, 14-21, Lucas 15, 

11-32 

Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft van Gorssel/Epse naar Eefde 
geeft u dat dan op aan 
Jan van Putten 
 (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl).  
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Hoor ’s van de pastor 
Vorig jaar was het rond dit tijdstip nog volop 
winter. Er was sneeuw en veel kinderen 
hadden ijsvrij. Nu is het al een stuk warmer en 
de sneeuwklokjes en andere bloemen 
beginnen al te bloeien. Alsof het weer hoopvol 
meedoet met de versoepelingen rondom de 
coronamaatregelen. Hoop op meer leven en 
samen zijn. Maar stormachtig is het nog wel. 
 
Zo ben ik ook heel hoopvol over de komende 40 dagentijd en Pasen. 
Hoopvol dat we deze tijd weer helemaal samen mogen beleven in en 
rondom de kerk. Op Aswoensdag, dit jaar 3 maart, begint de 40 dagentijd 
weer: een tijd van bezinning op weg naar Pasen. We staan even stil en 
kijken vooruit naar wat komen gaat. Pasen is het belangrijkste feest van 
de kerk. We vieren de opstanding van Jezus Christus en daaraan 
voorafgaand herdenken we zijn lijden en sterven. Dat is nogal wat! Om 
volop Jezus’ opstanding te kunnen vieren en te beseffen wat dat voor ons 
leven betekent, bereiden we ons veertig dagen lang voor. We laten onze 
dagelijkse beslommeringen los en richten ons op de weg van Jezus naar 
Pasen. Vasten en van betekenis zijn voor onze naaste kan ons daarbij 
helpen. Maar eerst worden we op Aswoensdag nog even stil. 
 
Bij de rooms-katholieken is het gebruikelijk om op die dag het askruisje te 
krijgen. Terwijl de priester het askruisje zet op het voorhoofd, zegt hij 
doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof 
bent en tot stof zult wederkeren”. Deze tekst is gebaseerd op het vonnis 
dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak in Genesis 3: 19. 
De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken, die het jaar daarvoor 
gebruikt werden voor de viering van Palmpasen. 
 
Alhoewel wij dit gebruik niet kennen, kan de betekenis van de as ons wel 
op een spoor van bezinning brengen. De as staat symbool voor de 
menselijke eindigheid en sterfelijkheid. Op Aswoensdag worden we er aan 
herinnerd dat we slechts een beperkte tijd op aarde hebben.  
Enerzijds kan dat besef ons triestig en moedeloos maken. Anderzijds kan 
het ons ook aanmoedigen om de kostbare tijd die we hebben zo 
kwaliteitsvol in te vullen. In de lijn hiervan wijst as er ons ook op dat we 
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niet volmaakt zijn. We mogen ons beseffen dat we fouten en 
tekortkomingen hebben en dat we hiermee, gedurende de komende 
vastentijd, aan de slag mogen gaan. Tevens staat as symbool voor een 
reinigende kracht. De vastenperiode kan zo gezien worden als een 
periode van ‘reiniging’. Tot slot is er een eeuwenoud gebruik om 
braakland af te branden om de grond zo opnieuw vruchtbaar te  
maken. Vruchtbaarheid ofwel nieuw leven dat hieruit volgt wordt ons 
toegewenst. Met andere woorden, we blijven niet hangen bij onze 
tekortkomingen, maar mogen ermee aan de slag gaan en we mogen 
danken voor de nieuwe kansen die we krijgen. Een hoopvolle  
boodschap! 
 
Ik wens u een gezegende en bezinnende tijd op weg naar Pasen toe! 

Jenny Mooij 

Start buurtgebonden pastoraat 
Pastoraat is omzien naar elkaar. Ook in de gemeente van Gorssel/Epse is 
er een duidelijke wens om naar elkaar om te blijven zien. Zoals God naar 
ons omziet, zo willen ook wij als gemeenteleden oog hebben voor elkaars 
wel en wee. Allereerst kunnen we dat als gemeenteleden onderling doen.  
Daarnaast hebben we al jaren bezoekmedewerkers en diaconale 
medewerkers die contact met gemeenteleden hebben door middel van 
verjaardagskaarten en de Paas- en Kerstgroeten. Afgelopen tijd zijn we 
druk bezig geweest met het omvormen van het bezoekwerk.  
 
Donderdag 24 februari willen wij vanuit de Taakgroep Pastoraat in de kerk 
met de vrijwilligers starten met het buurtgebonden pastoraat.  
De vrijwilligers noemen we vanaf dan de buurtcontacten. Zij brengen  
zowel de verjaardagskaarten als de Paas- en Kerstgroeten rond.  
Met ongeveer 40 mensen gaan we van start. Het idee is dat vele handen 
licht werk maakt. We zijn heel blij met een ieder die hierbij helpt. We 
kunnen voor de laatste adressen in Gorssel nog een paar vrijwilligers  
gebruiken. Heeft u heuglijk of verdrietig nieuws of wilt u graag bezoek dan 
kunt u dat natuurlijk altijd melden bij de Taakgroep Pastoraat. 

Met vriendelijke groet,  
Jenny Mooij namens Taakgroep Pastoraat 
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Bedankje 
Ter gelegenheid van ons 50-jarig 
huwelijk ontvingen wij van de diaconie 
een felicitatiekaart en een mooie plant.                                                 
Mooi, dat de Kerk Gorssel-Epse op deze 
wijze aandacht schenkt aan deze 
gebeurtenis.  
Daarvoor onze hartelijke dank.  

Vriendelijke groet,  
Christine en Jan Haijtink – Beskers  

  

 

AKTIE KERKBALANS 2022 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
Dit jaar was het voor het eerst een gezamenlijke aktie met Eefde. 
Vanwege corona-tijd konden wij helaas geen gezamenlijke aftrap doen in 
De Brink met alle Kerkbalansvrijwilligers. Op 29 januari zijn alle 
toezeggingsformulieren ingeleverd.  
De opbrengst bedraagt 101.000 euro hetgeen ons zeer verheugd!   
In de begroting 2022 die wij hebben gemaakt staat een bedrag van 98.000 
euro. Wij willen alle gevers hartelijk bedanken voor hun toezegging en de 
55 vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun medewerking.  
Deze aktie vraagt een grote voorbereiding welke grotendeels wordt 
gedaan door Alize Meerburg.   
Bij deze Alize bedankt voor je enorme inzet! 

Namens de Taakgroep Beheer 
Henk Datema, voorzitter 
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Maandbrief februari 2022  
Een nieuwe fase  
Op het moment van schrijven van deze maandbrief lijken er allerlei 
versoepelingen aan te komen. Het virus is nog onder ons en het aantal 
besmettingen is hoog, maar het lijkt verantwoord om weer stap voor stap 
terug te keren naar een meer normale samenleving.  
Ook in de kerk gaan we dat merken. Vanaf 6 febr. komen er weer mensen 
naar de kerk en we hopen dat dit zo zal blijven. Dus zullen we elkaar ook 
weer vaker en intensiever kunnen ontmoeten, al zijn we nog voorzichtig. 
Een voorbeeld van zo’n ontmoeting is de maaltijd op zondag 20 maart a.s. 
die we samen met onze ‘Medelanders’ uit Gorssel en Epse zullen houden. 
Elders leest u meer hierover.  
Op zondag 20 feb. is er de bevestigingsdienst voor nieuwe ambtsdragers 
en medewerkers en het afscheid van anderen. Ook daarmee breekt weer 
een nieuwe fase aan in de gezamenlijke trektocht die onze gemeente 
aflegt in de tijd. 
  
Beroepingswerk  
Op 8 febr. jl. zijn de besluiten in het kader van beroepen en werven 
formeel door de beide kerkenraden bekrachtigd. Daarmee breekt ook voor 
het wervingstraject een nieuwe fase aan, namelijk dat het stokje vanuit de 
kerkenraden wordt overgedragen aan de wervingscommissie.  
Op 17 febr. is de eerste bijeenkomst gepland, waarbij de commissieleden 
uit Eefde en Gorssel/Epse met elkaar kennis kunnen maken en waarbij de 
opdracht aan deze commissie zal worden toegelicht en met elkaar 
besproken.  
 
Kerkenraad  
De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 7 febr. jl.  
We hebben kennis gemaakt met ds. Jan Muntendam, hij is de nieuwe 
voorzitter vanaf 1 maart a.s. In de vorige Kerkespraak stond een overzicht 
van de ambtsdragers en medewerkers die nieuw zijn en van diegenen 
waarvan we afscheid nemen. Dat wil zeggen dat zij hun taak in de 
kerkenraad en/of in de taakgroepen neerleggen.  
Goed nieuws is dat nadien nog Ava van Baaren als scriba en Gerrit van 
Helvoort als preekvoorziener zijn toegevoegd aan de lijst. Waarmee er 
ook een einde komt aan de rol van Dick Kroese als preekvoorziener 
gedurende een lange tijd.  
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Het is heel positief dat er een mooie groep van mensen zal worden (her-) 
bevestigd op 20 februari.  
Daarmee kan het werk binnen de kerk doorgaan.  
Tegelijk heeft deze periode ons wel laten zien dat we heel kwetsbaar zijn. 
We zullen blijvend moeten zoeken naar nieuwe mensen die als vrijwilliger 
de gemeente willen dienen. Straks hopelijk in goede harmonie met de 
professionals die we gaan zoeken.  
 
Taakgroepen  
Binnen de taakgroep Pastoraat wordt de laatste hand gelegd aan de 
nieuwe opzet van het pastoraat via de buurtcontacten. Op 24 febr. is er 
een startbijeenkomst met alle betrokkenen. Met deze kleinschalige 
benadering hopen en verwachten we het ‘omzien naar elkaar’ een 
positieve impuls te kunnen geven. 
Het lijntje met de taakgroep Jeugd en Jongeren was de laatste tijd nogal 
bescheiden. Met de komst van Ava als secretaris ( scriba ) in de 
kerkenraad, wordt dat lijntje automatisch weer wat steviger. Heel fijn.  
De taakgroep Leren is met het vertrek van Herbert Wevers helemaal 
‘leeg’. Dit zal één van de speerpunten zijn in de samenwerking met Eefde: 
hoe we hier in de toekomst weer invulling aan kunnen geven, ook nu 
Corona niet langer spelbreker lijkt te zijn.  
In de taakgroep Vieren is de invulling van de Paascyclus, samen met 
Eefde besproken. Ook zijn er een aantal vieringen aangewezen waarbij 
het Avondmaal gehouden zal worden.  
Het geluid in de kerkzaal ( buiten het middenvak ) is in de huidige 1,5 mtr. 
opstelling niet overal optimaal. Dit is als punt van aandacht doorgespeeld 
aan TG Beheer.  
Vanuit de taakgroep Diaconie wordt de aandacht gevraagd voor de 
‘ontmoetingsmaaltijd’ samen met Medelanders uit Gorssel en Epse. Eefde 
heeft op dit punt al een mooie traditie, voor ons is het nieuw.  
Samen met Eefde gaat de Diaconie een training volgen, gericht op het 
Diaconaat van de toekomst.  
Op 27 maart ( in een gezamenlijke dienst ) komt er iemand ons bijpraten 
over het project in Bogotá, wat we een aantal jaren hebben gesteund.  
De taakgroep Beheer was druk met de voorbereiding en de uitvoering van 
de actie Kerkbalans. Ook Alize Meerburg heeft hier menig uurtje aan 
besteed.  
Rond het kerkgebouw in Epse zijn er diverse contacten gelegd.  
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Met de taakgroep Communicatie werd nog even terug gekeken naar de 
laatste Kerkespraak.  
Door tijdgebrek is die niet helemaal volledig en correct verschenen.  
Op de website zijn de namen in de taakgroepen niet meer up to date. Na 
de bevestigingsdienst is het een mooi moment om dit te actualiseren. Ook 
zijn er nog steeds een aantal gedeelten niet ingevuld. Dit blijft een taak 
voor de Taakgroepen zelf.  
 
De laatste  
Dit is de laatste maandbrief van mijn hand. Het was soms even zoeken 
naar de ‘inspiratie’ en de juiste woorden, maar omdat een open 
communicatie met de gemeente van groot belang is, heb ik het toch met 
plezier gedaan. Graag tot ziens !  

Peter van der Steege 
 

 

Rubriek Meeleven 
De bloemenkaarten uit de vieringen zijn met een 
groet naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 

 
Mw. N. Van Harten-Visser             Ds. Schakelweg 57 
Mw. W. Ten Have-Wassink             Kamperweg 11        90 jaar 
Dhr. G. Enderink   Dommerholtsweg 19 
Dhr. en mw. Haijtink-Beskers Reuvekamp 20    50 jarig huwelijk 
Fam. R. Stenvert-van Boven             Deventerweg 1 
Dhr. B. Braakhekke              Grooterkamp 29 
Mw. A. Rook-Fokkens  Wentholtweg 3 
Mw. M. Schot-Dietz              Wiltinkhof 13 
Mw. G. Wiggers-Wiltink  Smitskamp 2 
Dhr. G. Heijink   Ronde Weie 12 
 
Felicitaties, beterschap en sterkte toegewenst.  

Groeten Jannie Hietbrink 
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Van de diaconie Eerste collecterooster Februari en Maart 2022 

Voor alle collectes geldt,  U kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO 0322 3006 30  t.n.v  Diaconie Prot. Gem. Eefde.  Of op: 
NL 37 RABO  0322 3593 92 t.n.v. Diaconie Prot. Kerk Gorssel/Epse o.v.v. 
collecte (datum en (doel). 
 
In veel landen in Oost- Afrika heerst een verschrikkelijke hongersnood. 
Klimaatveranderingen, (burger)oorlogen zijn de oorzaak. Daarom wordt 
door Kerk in Actie veel geïnvesteerd door projecten die een duurzame 
verbetering van de voedselproductie ondersteunen.  
Deze maand richten we de schijnwerper op projecten in Ethiopië en 
Bangladesh. 

 
Zondag 27 februari: Stichting Okero 
De stichting Okero is opgericht in 1998 door Mariko van Vemde, destijds 
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 traject van basisschool tot en met een gerichte  
beroepsopleiding of universitaire studie. Om dit mogelijk te maken wordt 
er vanuit de stichting financiële steun gegeven voor scholing en studie, 
maar ook voor bijkomende kosten, zoals medische verzorging, 
studieboeken en schooluniformen. Ook zijn er contacten met de Kisii 
‘Speciaalschool’. Dit is een lagere school voor gehandicapte kinderen, met 
meer dan 100 leerlingen. Daar worden onderhoudsprojecten bekostigd die 
niet door de overheid worden betaald. De belangrijke bron van inkomsten 
ie een groep van trouwe donateurs en giften. Zie ook www.Okereo.nl. 
 
Zondag 6 maart: Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië  
Ethiopië, Ondersteuning bij droogte en extreme regenval. 
Door de klimaat verandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds 
vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en 
oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van 
voedselhulp.  De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon 
doorbreken. Ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe 
situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, 
nieuwe gewassen te verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze 
gebruiken een weer alarm die aangeeft wanneer je het best kunt planten 

http://www.okereo.nl/
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en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van 
inkomsten zodat ze minder afhankelijk zijn als de oogst tegen valt. 
 
Zondag 13 maart: Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Bangladesh: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen. 
In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging 
voor de voedselvoorziening. Met een ingenieus kooktoestel levert voor 
vrouwen in dit Zuid-Aziatische land niet alleen meer inkomen op, maar het 
is ook nog milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte 
hout en groenafval om in biochar: een rest product dat lijkt op houtskool. 
Het wordt door de vrouwen verwerkt en verkocht als natuurlijke, 
milieuvriendelijke bodemverrijker. Het kooktoestel veroorzaakt minder 
rook is daardoor gezonder. 
 
Zondag 20 maart: Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Indonesië Een betere toekomst voor straatkinderen. 
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De 
organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op, geeft 
begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen 
wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook 
voorkomen dat de kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom de 
ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen 
voeden, kleden en naar school laten gaan. 
 
Zondag 27 maart: Kerk in Actie. Wereld diaconaat 
Colombia: Stichting de kleine arbeider. 
Maar liefst 1.5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar 
werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en 
drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogota. 
Kinderen werken er op de markt of op de vuilnisbelt. School komt vaak op 
de laatste plaats. Stichting Kleine arbeider, partnerorganisatie van Kerk in 
Actie geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun 
kansen op een betere toekomst te vergroten. 
Alle collecten worden warm aanbevolen! 
 
Tweede collecte rooster februari en maart 2022 
27 februari: Jeugdwerk Gorssel en Epse, 6  Maart: Orgelfonds,  
13 Maart: Onderhoud gebouwen, 20 Maart: Verwarming Kerken,  
27 Maart: Pastoraat in eigen gemeente. 
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Vluchtelingenwerk zoekt begeleiders Gorssel/Epse/Eefde  

De diaconie heeft contacten met Nieuwe Nederlanders – Medelanders –  
en daardoor ook met vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk zoekt nieuwe 
vrijwillige medewerkers voor de maatschappelijke begeleiding van 
nieuwkomers in onze dorpen. Voor nieuwe dorpsbewoners dus.   
Mensen die moesten vluchten en nu in ons land een nieuwe plek hebben 
gekregen om te wonen en hun leven opnieuw op te bouwen. Als u daar 
even over nadenkt, kunt u zich voorstellen wat dat betekent: een vreemde 
taal, vreemde gewoontes, allerlei regels waar je niets van begrijpt, en ….! 
Vluchtelingenwerk helpt deze mensen door hen een “maatje “ te geven, 
die hen de eerste tijd helpt met al die onbegrijpelijke dingen. Het regelen 
van praktische zaken, zoals een huisarts, de school voor de kinderen, het 
kennen van het dorp, maar ook het aanvragen van een zorgverzekering, 
de huurtoeslag, de contacten met de gemeente en de regelingen die daar 
zijn, brieven van de verhuurder of het energiebedrijf. (De nieuwkomers 
krijgen in Lochem een taalcursus).  
Lijkt het moeilijk? Je moet soms met 
handen en voeten praten, soms kun je ook 
een tolk regelen via vluchtelingenwerk. 
Maar de nieuwkomers hebben allemaal 
een smartphone, waarop ze met een 
vertaalprogramma met je kunnen “praten”. 
Je moet wel iets afweten van onze sociale regelgeving (of dat willen 
leren), zodat je weet waar je mensen naar kunt verwijzen. Wel een beetje 
een uitdaging, ja. Maar ook leuk, want je leert veel over allerlei dingen die 
voor ons vreemd zijn. En je krijgt er VRIENDSCHAP voor terug! 
Vluchtelingenwerk helpt door ondersteuning te bieden van een 
professional, een inwerkprogramma en de mogelijkheid voor het volgen 
van online trainingen.  
Het vraagt voor één gezin in het begin een dagdeel in de week. U kunt 
ook meerdere gezinnen begeleiden als u het leuk vindt, uit verschillende 
landen bijvoorbeeld. Heel interessant.  
Als u dit leuk en interessant vindt, neem dan contact op met 
 Dieuwertje Butter –dbutter@vluchtelingenwerk.nl   
 (of met Grace Molegraaf – diaconie gorssel/epse – 
gracemolegraaf@gmail.com,  
of met Eelke Meijer – coördinator Eefde  – eelkehinkmeijer@ziggo.nl )  
 

mailto:dbutter@vluchtelingenwerk.nl
mailto:gracemolegraaf@gmail.com
mailto:eelkehinkmeijer@ziggo.nl
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Uitnodiging Ontmoetingsmaaltijd met Medelanders  
Al eerder is in Kerkespraak een ontmoetingsbijeenkomst aangekondigd. 
Vanwege Corona heeft deze ontmoetingsmaaltijd echter nog niet plaats 
kunnen vinden.  
Nu heeft het werkgroepje een nieuwe datum vastgesteld, namelijk   

zondag 20 maart vanaf 11.30 uur in de Brink 
 
We nodigen een aantal Medelanders (nieuwe Nederlanders) uit om 
samen met ons te eten en te praten. We beginnen met een 
welkomstdrankje, dan soep.  
De hoofdmaaltijd zal bestaan uit een 
Nederlands gerecht en een Arabisch 
gerecht (alle gerechten zijn Halal).  
U kunt dus kiezen.  
Na een toetje is er dan nog afsluitend een 
kopje thee/koffie.  
Tijdens de maaltijd zal er onderling 
kennis gemaakt kunnen worden en met 
elkaar gesproken worden aan de hand 
van een thema. 

Wij hebben gekozen voor : Eten. Wat wordt er gegeten in allerlei landen, 

wanneer, hoe laat, bij feestdagen enz. 
 
U dient zich vooraf op te geven - ook in verband met de boodschappen.  
U kunt bellen ( tel. 492878 ) of mailen naar Peter van der Steege, 
pvdsteege@gmail.com . Graag uiterlijk 10 maart opgeven. 
In De Brink komt een intekenlijst op het prikbord te hangen tot 10 maart. 
Kinderen zijn ook welkom. Die graag ook opgeven.  
Voor Nederlanders bedragen de kosten EUR 5,= per persoon.  
Graag contant meenemen op die dag. 
 

Wij kunnen hulp gebruiken. Als u ons wilt helpen bij de organisatie 

kunt u dat ook opgeven bij Peter (Tafels dekken, afwassen, opruimen, 
koekjes bakken, enz.). 
Graag tot ziens op 20 maart ! 

Grace Molegraaf, Lorania Almhere, Peter van der Steege 

mailto:pvdsteege@gmail.com
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Verdiepen in diaconaat van de toekomst 
Hoe moet dat eruit zien – diaconaat in 2 gemeentes samen – diaconaat in 
een digitale toekomst – diaconaat in een open kerk – omzien naar elkaar 
– de werken van barmhartigheid waar maken in onze wereld ?  
 
Wat is eigenlijk diaconaat?  Diaconaat is een wezenlijke taak van de 
kerkelijke gemeente. Maar hoe dan? Wie vallen er in onze tijd ‘buiten de 
boot’ , worden slachtoffer,  waardoor ?  Is de manier waarop wij tot nu toe 
werken nog steeds van toepassing? Welke nieuwe antwoorden en 
uitdagingen en werkwijzen zijn er ?  
 
Dat zijn de vragen die de diakenen van Gorssel/Epse /Eefde met elkaar 
willen doordenken en bespreken. We hebben de PKN om hulp gevraagd. 
Er is een landelijke cursus diaconaat. Deze gaat in op alle aspecten van 
diaconaat, zoals: Bijbelse achtergronden, motivatie, binnenlandse 
thema’s, buitenlandse thema’s, beleid en financiën. Wij hebben onze 
vragen voorgelegd en daarmee gaat de trainer aan het werk.  
We krijgen een e-learning (zelfstudie in eigen tijd – die 4 uur in beslag 
neemt) aangeboden met informatie over de diaconale thema’s waarbij 
onze vragen hopelijk meegenomen kunnen worden. Daarna praten we 
onder leiding van de trainer een zaterdag met elkaar over genoemde 
vragen en thema’s.  
Wij, de diakenen van Gorssel/Epse/Eefde willen – geïnspireerd door deze 
training – komen tot een visie op diaconaat en tot een gezamenlijk 
beleidsplan voor onze eigen lokale situatie. 
 
De diaconieën zijn – net als alle andere taakgroepen – op zoek naar 
nieuwe medewerkers.  
Iedereen die het interessant lijkt om meer te weten over diaconaal werk 
wordt bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 
verdiepingscursus over diaconaat.  Dat wil niet zeggen dat u direct 
toetreed tot de taakgroep diaconie, maar wel dat U – als gemeentelid – 
geïnteresseerd bent.  
De gezamenlijke bijeenkomst is op zaterdag 2 april. In maart krijgt u dan 
met ons de e-learning toegestuurd, die u in uw eigen tijd kunt maken en 
bestuderen.   
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Als het u leuk lijkt – geeft u zich dan op bij Jan van Putten ( 0575-490956, 
email : janvanputten@solcon.nl) of Henriëtte Groeneveld (email: 
jh.groeneveld@kpnmail.nl, tel: 06-23103358). Dan schrijven wij u bij op de 
deelnemerslijst. De kosten zijn voor de diaconie.  

De diakenen van Gorssel/Epse/Eefde 
 
 

27 maart – speciale gezamenlijke dienst Gorssel/Epse en Eefde 

in Eefde over het project “Kleine Arbeider“ in Colombia 

Zoals u misschien wel weet, kiezen de diaconieën iedere drie jaar een 
project van Kerk in Aktie, waaraan zij speciale aandacht en een aantal 
collectes willen besteden. Dat is nu voor het derde 
jaar het project ‘Kleine arbeider’ in Colombia.  
Mevrouw Janet Bierman is landelijk medewerker 
voor Latijns Amerika.  
Zij gaat regelmatig naar o.a. Colombia om de 
projecten van kerk-in-Aktie te bezoeken. Zij is nu 
terug in Nederland en wil graag bij ons komen om 
ons te vertellen over het land en het project.  
Zij zal ook dia’s laten zien.  
Wij kunnen met haar in gesprek gaan en alles 
vragen wat op ons hart ligt.  
De gastpredikant van Eefde op die zondag werkt van harte mee.  
De normale-dienst staat in het teken van het project, maar wat korter. 
Aansluitend krijgt – na een kop koffie – mevrouw Bierman het woord.  
Zij informeert ons en zal vragen beantwoorden. Na het slotlied kunnen we 
dan nog wat napraten onder het genot  van nog eens koffie. Kinderen, die 
geïnteresseerd zijn, zijn natuurlijk ook hartelijk welkom. Vraag gerust alles 
wat je wilt weten.  
 
In die dienst zal natuurlijk ook gecollecteerd worden voor het project.  
Er staat een bus achterin de kerk, bij de uitgang, waar u geld in kunt doen, 
(zoals de gewoonte is in Eefde). Maar u wordt ook uitgenodigd om geld 
over te maken op de rekeningen van de beide diaconieën, ovv project 
Colombia (zoals de gewoonte is in Gorssel/Epse). De banknummers 
staan in de kerkbladen. 
We kijken uit naar een fijne interessante morgen.  

De diaconieën.  
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Verhaal van Jannie Hietbrink  
Werk voor de kerk – hoe leuk is dat!? 
Grace Molegraaf interviewt mensen, die zich inzetten voor de kerk en de 
gemeente. Deze maand is de beurt aan Jannie Hietbrink.  
We zitten met een lekker kopje thee op de bank.  
Hallo Jannie. Jij bent al héél lang in en bij de kerk betrokken geloof ik.  
“Ja, ik ben begonnen met de zondagsschool hier in Epse.”  
Zondagsschool! Dat klinkt inderdaad als lang geleden, iets uit heel oude 
tijden. Wanneer was dat? “Ik weet echt niet meer wanneer dat was. Maar 
ja, lang geleden. Dat werd alsmaar minder en toen gingen ze naar 
Gorssel. En toen ben ik ouderling geworden”. 
In Gorssel? 
“Ja officieel wel. Maar ik was wijkouderling van Epse. Er waren in het 
begin maar erg weinig mensen die naar Gorssel gingen. En er was ook 
meer dienst in Epse, dus ik was gewoon ouderling voor Epse. Het was 
ook anders in Epse, knusser. In Gorssel was het formeler. Ik deed het 
graag” 
Hoeveel ouderlingen waren er toen?  
“In 2005 waren er 12 ouderlingen voor 
Gorssel/Epse. De meesten zijn nu 
echt oud.“ 
En nu zijn er nog 2 ouderlingen, 
allebei uit Epse. Toch wel droevig 
eigenlijk.  
“En over een poosje krijgen we dat weer denk ik. Er zijn nu al mensen die 
zeggen dat ze niet naar Eefde zullen gaan”. 
 Ben je al die tijd ouderling geweest?  
“Nee, ik ben er een tijdje tussenuit geweest. En daarna toch weer 
begonnen. Dit is nu echt mijn laatste jaar. Dan heb ik er weer 8 jaar 
opzitten. Het is genoeg.” 
Wat is er nou zo leuk aan ouderling zijn? 
“Vooral de mensen. De contacten met allerlei mensen, het bezoeken.   
Dat vind ik echt leuk.” 
Maar daar hebben we toch de bezoekers voor en nu de 
buurtcontactpersonen? Wat is dan echt ouderling-  zijn?  
“Dat is het meewerken aan de diensten. Zorgen dat de boel blijft draaien. 
Als ouderling vertegenwoordig je de gemeente. Je geeft de dominee een 
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hand namens de gemeente. Je heet de gemeenteleden welkom. Je opent 
de dienst en geeft dan de dominee het woord. “ 
Een dienst zonder ouderling kan niet?  
“Nee. Dat doe je voor de kerk en de gemeente. Omdat je wilt dat het blijft 
bestaan. Ook voor je geloof. Omdat je daar mee bezig wilt zijn. Er is meer 
tussen hemel en aarde. Dat moet doorgegeven worden.” 
Dat is een mooie motivatie moet ik zeggen. En dan ga je ook op bezoek 
als ouderling?  
“Ja, je bent er ook voor de gemeenteleden als luisterend oor. Dat kan 
mensen echt helpen. En dat vind ik dus het leukste. Dat blijf ik ook wel 
doen” 
Het gaat om geestelijke nood begrijp ik. Moet je dan ook – ouderwets 
gezegd – een gebedje doen en een stukje lezen? 
“Nee, dat gebeurt alleen maar als mensen daarom vragen, of bij heel 
speciale gelegenheden”  
Ga je dan zomaar ergens heen, of krijg je het aangereikt door anderen?  
 “Meestal is het ziekte of een ander iets wat in de persoonlijke sfeer 
gebeurt. En je hoort het vaak van anderen. Maar alleenstaande ouderen 
ga ik ook zomaar heen. Hoe gaat het er mee - want dat is ook nodig.” 
Waarom hebben we nu buurtcontacten dan?  
“Vroeger hadden we 6 wijken, 4 in Gorssel en 2 in Epse. En een wijk De 
Borkel. In die tijd hoorden we eigenlijk al veel te weinig over dingen die er 
speelden. Toen zijn eerst de bezoekers/sters gekomen, maar die 
bestrijken ook lang niet iedereen. Ouderen komen er ook steeds meer. En 
we hebben nu nog maar 2 ouderlingen, wij kunnen het dus echt niet aan. 
Met de buurtcontacten is het nu de bedoeling dat echt iedereen bezoek 
krijgt, in ieder geval met verjaardagen. We gaan iedereen – ook kinderen 
– een verjaardagskaart brengen. Het is niet de bedoeling dat die in de bus 
gedaan worden, je moet het afgeven en even een praatje maken.” 
Dat lijkt me niet zo makkelijk voor iedereen. 
“Nee, daarom gaan we daar ook wel een vorm van training voor geven. 
Maar dat moeten we allemaal nog uitleggen en we krijgen dit op papier. 
En als de contacten speciale dingen horen schakelen ze de ouderling in 
en wij de predikant of pastoraal werker.”  
Het gaat dus echt om luisterend oor zijn. 
“Ja, mensen moeten weten dat ze ergens terecht kunnen. Dat we er voor 
elkaar zijn. “ 
Fijn om te horen. Ik wens jullie heel veel sterkte met de opzet van dit werk.  
Dank je wel voor dit gesprek. 
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Nieuws van het coördinatieteam  
In de uitgave van Kerkvenster en Kerkespraak van vorig jaar juni is het 
coördinatieteam aan u voorgesteld en werd uitgelegd wat dit team de 
komende periode zou gaan doen. Graag vertellen wij u over onze 
ervaringen van de afgelopen maanden. 
 
Helaas hebben Gerben Algra en Ben Wagenvoort beiden besloten te 
stoppen met hun deelname aan het Coordinatie-team. Wij betreuren dat 
enorm maar danken hen hartelijk voor hun inzet de afgelopen periode. 
We zijn dus op zoek gegaan naar een vervanger van Gerben vanuit 
Gorssel. Gelukkig is die vervanger er in de persoon van Jan van Putten. 
Eduard neemt de rol van voorzitter van het CT team over van Gerben. 
Voor Eefde zijn wij nog op zoek naar een nieuw teamlid. 
 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan: 
We zijn allereerst begonnen met het inventariseren van de diverse 
taakgroepen in Eefde en Gorssel/Epse.  
 
Dat zijn voor Eefde: 

• Pastoraat en Eredienst 

• Ontmoeting en Inspiratie 

• Kerk en Samenleving 

• Diaconie 

• Beheer 
 
Voor Gorssel zijn dit: 

• Pastoraat 

• Vieren 

• Beheer 

• Diaconie 

• Jeugd en Jongeren 

• Leren 
 
Wij hebben hieruit geconstateerd dat de taakgroepen in beide gemeenten 
vrijwel gelijk zijn qua benaming. In Eefde was op dat moment Pastoraat en 
Eredienst nog één taakgroep. Ondertussen zijn die nu gescheiden en is 
Eredienst een aparte taakgroep geworden; de taakgroep Vieren.  
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Ook is ondertussen in Eefde bij de taakgroep Ontmoeting en Inspiratie het 
onderdeel Leren toegevoegd. 
Na deze inventarisatie hebben we leden van het coördinatieteam 
gekoppeld aan de taakgroepen om hen te benaderen voor een eerste 
gezamenlijk overleg. 
 
Ava en Bolina zijn begonnen met de taakgroepen Pastoraat en Eredienst. 
Het eerste gezamenlijke overleg vond net voor de zomervakantie plaats.  
Het was een open, eerlijk en positief gesprek waarin leden van de 
taakgroepen konden vertellen over wat zij leuk en belangrijk vinden aan 
hun pastorale werk. Geconstateerd werd dat beide taakgroepen 
een solide samenstelling hebben en beiden volgens een jaarplan werken. 
Ook constateerden we dat het pastoraat zelf vanzelfsprekend 
plaatsgebonden is en niet kan worden samengevoegd. Overkoepelend 
zijn er waarschijnlijk zaken die wel gezamenlijk opgepakt kunnen  
worden of waarover inhoudelijke overeenstemming mogelijk is. Een 
mogelijk onderwerp voor gezamenlijk overleg kwam deze avond al aan de 
orde: het belang van vorming en toerusting voor de taakgroepleden. 
Helemaal actueel nu beide gemeenten vacant zijn.  
 
Gerben en Ben hebben een gezamenlijk overleg georganiseerd tussen de 
beide taakgroepen Beheer. 
Tijdens dit overleg heeft men elkaar op de hoogte gesteld van de 
financiële situaties van beide kerken en geconstateerd dat er op meerdere 
vlakken zeker al samenwerking gezocht kan worden. Er valt hierbij 
bijvoorbeeld te denken aan het organiseren van een gezamenlijke actie  
Kerkbalans. Afgesproken wordt dat er in het najaar een gezamenlijk 
jaarplan gemaakt zal worden. 
 
Eduard en Gerrit nodigden beide taakgroepen Diaconie uit voor een 
gezamenlijk overleg. De taakgroepen Diaconie hebben afgesproken om in 
oktober gezamenlijk een bijeenkomst te beleggen over het thema 
“Diaconie van de Toekomst” en dan keuzes te maken en prioriteiten te 
stellen wat betreft activiteiten en te ondersteunen doelen. Hierbij wordt 
overwogen om externe hulp in te roepen. 
 
Ava en Bolina hebben geïnventariseerd hoe e.e.a georganiseerd is bij de 
Taakgroep Pastoraat en Eredienst en bij taakgroep Vieren. In Eefde was 
dit één taakgroep, dat is nu echter veranderd. Er is in Eefde nu een 
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taakgroep Pastoraat en een taakgroep Vieren. Ava en Bolina hebben een 
vergadering bijgewoond van de taakgroep Vieren in Gorssel om een goed 
beeld te krijgen van hun werkwijze en hun ideeën over toekomstige 
samenwerking. De taakgroep Vieren is in Eefde nu ook voltallig en  
binnenkort zal een gezamenlijk overleg gepland worden met beide 
taakgroepen. 
 
Voor het nieuwe jaar heeft het coördinatie team de intentie om de 
taakgroep Ontmoeting, Inspiratie en Leren uit Eefde en de taakgroep 
Leren uit Gorssel/Epse bij elkaar te roepen voor een eerste  
gezamenlijk overleg. Dit zal ook gebeuren met de taakgroep Kerk en 
Samenleving uit Eefde en de taakgroep Jeugd en Jongeren uit Gorssel. 
 
We hebben als CT-team geconstateerd dat de diverse taakgroepen al 
goed georganiseerd zijn. Dat is een mooie vaststelling. Ook hebben we 
gemerkt dat de diverse taakgroepleden erg open en eerlijk zijn over 
samenwerking met elkaar. De meeste geluiden zijn positief en er wordt 
constructief met elkaar meegedacht! Natuurlijk zijn er ook onzekerheden 
en twijfels. Dat is echter heel normaal in zo’n proces en ook daarvoor is 
ruimte in gesprekken met elkaar. 
 
Het cöordinatie-team gaat vol vertrouwen door met haar werk in 2022 en 
hoopt u in april/mei weer te kunnen informeren over de voortgang! 
 

namens het cöordinatie-team  Ava, Eduard, Gerrit en Jan, 
Bolina Aalderink 

Voorjaarsmarkt 21 mei 2022 
Hebt U voor anderen nog goed bruikbare spullen en die er nog een beetje 
netjes uitzien, neem dan voor het brengen of voor het halen contact op 
met Jo Willems (0575-492006) of met Ab Preuter (0575-492983).`  
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.`U kunt zich 
opgeven bij Ben Gerritsen (0570-594350).  
Wij zijn dringend verlegen om een medewerker postzegels, 
die helpt selecteren, prijzen en verkopen op de 
voorjaarsmarkt. Informatie bij ondergetekende (0575-
494821).     Fokke van der Ploeg 
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Wij zoeken Havekezangers! 
Zondag 12 juni hopen we buiten de 
Havekedienst te kunnen houden. 
Broer de Boer gaat met liefhebbers enkele 
liederen instuderen om die in de dienst ten 
gehore te brengen.Vindt u dit iets voor uzelf 
geef u dan op voor dit Projectkoor. Ervaring 
is niet vereist, genieten van samen zingen wel! broerdb@planet.nl  is het 
mailadres waar u zich op kunt geven, of 
belt u met 0615620782 Gerda. Het oefenen zal in Eefde gebeuren in 
overleg met Broer. We zien u graag, Gerda Kamphuis 

 

Iconen in Eefde 
De ontmoetingskerk in Eefde een kerkje zoals in 
Griekenland. Zeker niet en toch, van harte welkom 
bij de iconenexpositie van Piet van der Heide. 
Vrij te bezoeken op zondag 13-20-27 maart en 3 
april van 11.30 uur t/m 16.00 uur. 
In de eeuwenoude regel van de icoonschilder staat 
geschreven: Vergeet nooit om de iconen in de 
wereld te verbreiden. 
Aan deze oproep geeft Piet van der Heide graag 

gehoor gezien de tentoonstelling van de door hem geschilderde iconen in 
de Ontmoetingskerk van Eefde. 
Het kerkgebouw in Eefde is dan wel geen kathedraal of museum, noch 
een kerkje zoals wij dat kennen uit Griekenland of elders uit Oost-Europa, 
waar de bezoeker vanuit helder daglicht komt in een door olielampjes en 
kaarsen mystiek verlichte ruimte. 
Zeker niet en toch, met veel liefde en zorg is in Eefde  een ruimte ingericht 
waar de icoonheiligen zich thuis zullen voelen en waar de bezoekers 
Maria, haar Zoon en andere heiligen kunnen ontmoeten, bereikbaar door 
de materie heen van hout, krijt en pigment; waar een ieder zich gezien en 
gehoord mag weten door de heilige die nabij is, zonder woorden en toch  
veelzeggend. De expositie omvat geschilderde paneel-iconen, voorstudies 
en portretten van heiligen op papier. 
Piet van der Heide is verbonden aan de A.A.Brediusstichting te Hernen. 

mailto:broerdb@planet.nl
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 

Elfde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

LIED VAN DE OPVARENDEN 
Wij zijn een speelbal van de golven en roepen onze goden aan 
Wij worden door de zee verzwolgen, ons schip zal in haar muil vergaan. 

 
Wie durft zich nu nog schuil te houden, 
door zelfbedrog in slaap gesust, 
door ongepast en blind vertrouwen, 
zich van geen kwaad of straf bewust? 
 
Wie spreekt verlossend een voor allen 
een laatste en beslissend woord? 
Wie is bereid om diep te vallen? 
Wie roept: werp mij maar overboord? 
  
Hij die zich schuilhield, laat zich vallen. 
Hij weet zich schuldig, stelt zich borg 
als een van ons als een voor allen. 
Ons leven is zijn hoogste zorg. 
 

René van Loenen, liedtekst bij het gedicht “Jona” van Dietrich Bonhoeffer   
Het perspectief in dit lied ligt niet bij Jona, maar bij de andere opvarenden. 
 
……….    
Vol ontzetting aanschouwden hun ogen 
het losgebarsten geweld van een oproerige zee. 
….…… 
Ze sidderden. Maar met kracht wierpen ze hem 
overboord. De zee hoorde het en werd stil.” 

Dietrich Bonhoeffer,  
oktober 1944 

 
 
NB: In de bijbelgespreksgroep onder leiding van ds. Van Doorn 
wordt het boek Jona behandeld. 
Inlichtingen: Ds. D. van Doorn, tel: 43 12 21. 
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Pastoraal medewerker: Jennie 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: Jan van Putten 0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jennie Mooij  06-21384126 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny 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: 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 3 verschijnt op donderdag 31 maart 2022. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 23 maart 2022) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 4 verschijnt op donderdag 21 april 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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