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31 maart 2022 
55e jaargang nr. 3 

 

Hoe mooi zou het zijn 

  

Als er nergens oorlog was 

En er geen wapens waren 

Als niemand hoefde te vluchten 

En iedereen een vrij mens zou zijn 

Als iedereen vrolijk was 

En er geen pijn en verdriet zou zijn 

Als je niemand kon verliezen 

En niemand hoefde te missen 

  

Hoe mooi zou dat zijn. 
 
 
Sophie van Es, 

Leerling Staring College Borculo 

 
 
 

Graag extra aandacht voor de kledingactie 2 april (pagina 21) 
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Kerkdiensten 
U kunt de vieringen volgen en terugkijken via internet 
op www.kerkdienstgemist.nl.  
. 
  
Zondag 3 april 2022  

Gorssel 10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Zuid Afrika en de tweede collecte 
Orgelfonds  

Zondag 10 april 2022          Palmzondag 

Gorssel 10.00  uur Mevr. L. Versluis, Oudemirdum 
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Leergeld en de tweede 
collecte voor onderhoud gebouwen  

Donderdag 14 april 2022   Witte Donderdag   Gezamenlijke dienst    

Eefde 19.30  uur Ds. H. v. Boggelen en mw. J.Mooij 
De eerste collecte is bestemd voor Kleine Arbeider Columbia en de 
tweede collecte voor pastoraat eigen gemeente  

Vrijdag 15 april 2022       Goede Vrijdag      

Gorssel 19.30  uur Ds. H. v. Boggelen en mw. J.Mooij 
 

Zaterdag 16 april 2022       Paaswake 

Gorssel 20.30  uur Ds. H. v. Boggelen en mw. J.Mooij 
De eerste collecte is bestemd voor Kleine Arbeider Columbia en de 
tweede collecte voor pastoraat eigen gemeente 
 

Zondag 17 april 2022 Pasen 

Gorssel 10.00 uur mw. Dr. M de Vries-Schot, Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor Kleine Arbeider Columbia en de 
tweede collecte voor pastoraat eigen gemeente 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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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). 
 
 

Agenda 
2 april 10.00 uur Kleding inzamelen, kerk Gorssel en Epse 
10 april 14.30 uur Paasmiddag, ontmoetingskerk Eefde. 
  15.00 uur Optreden Harmonie, kerk Gorssel 
20 april 20.00 uur Avond over Bonhoeffer, kerk Gorssel 
21 mei   Voorjaarsmarkt Gorssel  
12 juni 10.00 uur Openluchtdienst ’t Haveke te Eefde 

 

mailto:janvanputten@solcon.nl
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Oecumenisch Leesrooster 
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Hoor ’s van de pastor 
In het Liedboek staan niet alleen liederen, maar 
ook andere teksten. De volgende tekst vind ik 
toepasselijk in de huidige tijd, waarbij we 
behoorlijk dichtbij te maken hebben met een 
oorlog. Daarnaast vind ik de tekst ook 
toepasselijk nu we ons bezinnen in de 40-
dagentijd. Ik moest ook denken aan Hoor ’s van 
de pastor van afgelopen januari. Niet wetende 
wat er komen zou, heb ik daar geschreven over 
het Coventry-gebed: een gebed voor vrede en 
verzoening. Dit gebed wordt nu op veel plekken ter inspiratie gebruikt om 
samen te bidden voor vrede in Oekraïne en Rusland. 
 
Onderstaande tekst wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi 
(1181-1226). De oudst bekende tekstversie komt echter uit 1912 in een 
klein spiritueel tijdschrift in Parijs. De Engelse vertaling is het bekendst. 
Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd het veel gepubliceerd en 
sindsdien vaak aangehaald in toespraken. Sommige tekstfragmenten 
hebben wel overeenkomsten met uitspraken van Egidius van Assisi 
(1190-1262), een volgeling van Franciscus. Onderstaande vertaling staat 
in het Liedboek op bladzijde 1355. 
 
Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. 
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar het duister is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 
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Heer, laat mij ernaar streven 
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost, 
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp, 
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb, 
 
want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. 
 
Het gebed doet denken aan de Bergrede uit Mattheüs 5, 6 en 7. In deze 
hoofdstukken worden de bekende woorden door Jezus gesproken: “Zalig 
zij die …”. Aan het begin van de Bergrede in Mattheüs 5 zegt Jezus dat 
wij het licht zijn van de wereld en het zout van de aarde. Dit kunnen we 
onder andere zijn door het gebed van vrede te bidden en jezelf als het 
ware aan te bieden als instrument van vrede vanuit het verlangen naar 
vrede in Gods Koninkrijk. Wanneer je je licht schijnt voor anderen, dan zal 
je zelf ook in het licht zijn. Om licht te schijnen, moeten we zelf echter ook 
in het licht komen. Dat kan soms best wel lastig zijn. Het donker en het 
onzichtbare is ergens best aantrekkelijk. Zo vind ik het telkens een hele 
worsteling om Hoor ’s van de pastor te schrijven, omdat je dan zichtbaar 
word. Maar zelfs de wetenschap heeft aangetoond dat wanneer mensen, 
letterlijk, in het donker leven, zij minder gelukkig zijn. Komen we duister 
tegen waar we licht kunnen schijnen, maar weet je niet hoe? We mogen 
God vragen stellen, bijvoorbeeld aan de hand van bovenstaand gebed. 
Bijvoorbeeld: Hoe kan ik vergeven als iemand mij iets heeft aangedaan? 
Hoe kan ik eenheid brengen als er ergens verdeeldheid is? Door dit soort 
vragen en gebeden mogen we leren om vanuit Gods kracht te handelen 
en Zijn licht om ons heen te laten schijnen. Door Jezus ons voorgeleefd 
tot aan Pasen toe!  
 
Ik wens ons allen vrede, verzoening en eenheid op onze weg naar het 
wonder van Pasen 

Jenny Mooij 
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De vieringen in de Stille Week  
De kerkdiensten in de Stille Week worden gezamenlijk door Eefde en 
Gorssel/Epse verzorgd. De diensten zijn:  
- op Witte Donderdag (14 april) in Eefde om 19.30 uur, m.m.v. de cantorij 

Eefde o.l.v. Alyde Touwen en Roel Smit, organist 

- op Goede Vrijdag (15 april) in Gorssel  om 19.30 uur, m.m.v. de cantorij 

Gorssel/Epse o.l.v. cantor-organist Bert van Kooten 

- op Stille Zaterdag (16 april) in Gorssel  om 20.30 uur, m.m.v. de 

cantorij Gorssel/Epse o.l.v. cantor-organist Bert van Kooten. Ook zal 

Cilianne van Kooten haar medewerking verlenen. 

De diensten kunnen ook gevolgd worden via ‘Kerkdienstgemist’  

 
In de Stille Week 
 
Op Palmzondag begint de Stille Week. Het is de laatste week van de 
veertigdagentijd.  
In veertig dagen zijn we onderweg naar het feest van de Opstanding.  
We wachten in de stilte van ons hart op de dingen die komen. Jezus zal 
lijden en gaat zelfs zover dat Hij zijn leven geeft voor ons. Maar de dood 
heeft niet het laatste woord, want Hij staat op.  
 
De drie dagen van Pasen 
De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 
vormen één dienst met een doorgaande lijn op weg naar Pasen. Het 
thema van deze Drie dagen van Pasen is: ‘Ademloos wacht de wereld’  
Op Witte Donderdag vieren we in de stilte van de avond onze 
verbondenheid met Jezus. Hij deelde brood en wijn met zijn vrienden, 
voordat Hij werd overgeleverd. Hij heeft gezegd ‘Blijf die maaltijd vieren 
met elkaar, want zo krijg je voedsel voor onderweg. Zo ben ik in jullie 
midden’. Zo vieren we het Avondmaal als teken van zijn verbond met ons. 
Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden van Jezus Christus. Hij wil 
door zijn lijden ons lijden op zich nemen en daarmee verandert Hij ons in 
bevrijde mensen. We volgen zijn weg van lijden en sterven langs 
afbeeldingen vervaardigd door de kunstenaar Ted Felen en worden ons 
ook bewust van de mensen die in onze tijd lijden. De dienst eindigt in 
stilte.  
Op Stille Zaterdag komen we in stilte de kerk binnen, nog onder de 
indruk van Goede Vrijdag. Ademloos wachten we op het Licht van de 
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Opstanding. We lezen bijbelgedeelten over Gods verbondenheid met ons, 
die ons Zijn opdracht geeft mensen naar Zijn hart te zijn. We gedenken 
het moment waarop wij gedoopt zijn en Zijn Naam in één adem met onze 
naam geklonken heeft. We hebben zijn Licht gezien dat duisternis laat 
verdwijnen. Zo mogen we opademen en vol goede moed verder gaan. 
 
We wensen u en jou een goede Stille Week toe uitlopend op Paasmorgen! 
 

drs. Jenny Mooij en ds. Hannie van Boggelen, voorgangers. 

 
 

In memoriam: Appie Pasman 
Op 15 februari is op 85-jarige leeftijd Albert - Appie - Pasman overleden. 
Op 21 februari is er afscheid van hem genomen. Dat gebeurde in de kerk 
te Gorssel, waarna hij naar zijn laatste rustplaats is gebracht op de 
begraafplaats. 

Appie Pasman is geboren in Harfsen op boerderij Klein Reeve in 
een liefdevol gezin. Appie en Dika leerden elkaar kennen op een 
dansavond in Harfsen bij Buitenlust. Na enkele jaren verkering trouwden 
zij en trokken in bij de familie de Winter op de boerderij aan de 
Driekieftenweg. Ze runden een gemengd bedrijf met koeien, varkens en 
kippen. Daar groeiden hun twee zonen op: Teun en Geert. Appie was echt 
een familieman. Zo heeft hij volop genoten van het zien opgroeien van zijn 
twee kleinzoons: Jordie en Jannick, de zonen van Teun en Monique.  

Appie Pasman hield van het werk op de boerderij. Hij werkte kalm 
en gestructureerd en stond altijd voor iedereen klaar. Appie hield van zijn 
vee en van zijn paarden. Tot zijn 79ste ging hij samen met zijn fjord 
Tammy en de koets op maandagavond naar de manege in Bathmen. 
Toen hij met pensioen ging was er meer tijd om samen met zijn vrouw 
Dika er op uit te gaan. Zo gingen ze bijvoorbeeld samen op dansles bij het 
Buitenhuis, of naar een ouderenmiddag bij Rehoboth in Joppe. Appie’s 
gezondheid ging de laatste jaren langzaam maar zeker achteruit. Een 
paar jaar geleden kwam hij te vallen in de tuin, en moest hij revalideren in 
het PW Jansen verpleeghuis. Hij krabbelde weer op, lopen ging wat 
lastiger dan voor zijn val, maar hij klaagde nooit. Vorig jaar maart kreeg hij 
klachten en uiteindelijk werd er slokdarmkanker geconstateerd. Tot op het 
laatst genoot hij van het uitzicht vanuit zijn huis waar hij op zijn vaste 
plaats zat aan de ronde tafel in de keuken. 
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Dankbaar zijn we voor alles wat Appie heeft betekend voor Dika, 
zijn familie, buren, vrienden en vele anderen. Zijn naam en de 
herinneringen aan hem zullen wij blijven gedenken. Dat de gedachtenis 
aan Appie Pasman ons allen tot zegen mag zijn. Moge hij rusten in vrede. 
 
Jenny Mooij 
Pastoraal medewerker Gorssel/Epse 

 

Maandbrief  
Zal er ooit nog vrede zijn? 
Het stoppen van oorlog brengt nog geen vrede. Vrede kan pas ontstaan 
als mensen elkaar durven vertrouwen. Je zou tegen Poetin willen zeggen: 
Het is genoeg, alle geweld en haat, alle moord en dood. Je kunt geen 
toekomst bouwen op zo veel onrecht en verdriet. 
Deze weken gedenken we de daden van onze God. Daarvan mogen we 
ons niet laten afleiden door de wandaden van Poetin en zijn trawanten. 
Op weg naar Pasen mogen we ons steeds weer te binnen brengen hoe 
God met al zijn liefde ons bestaan omvat. Juist ook als mensen in 
wanhoop niet meer weten waar ze het zoeken moeten, wordt het duister 
open gebroken door het licht van Pasen. In dat licht komt ook onze zorg 
voor de ander tot zijn recht, wie hij of zij ook is.  
Lied 462 zingt: Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn,  
waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn? 
Laten we dat in het licht van Pasen tegen alle wanhoop in blijven geloven. 
Niet denkend aan een verre toekomst, maar denkend aan het heden van 
al die mensen, die snakken naar vrede. 
 
Beroepingswerk 
De beroepingscommissie is inmiddels van start gegaan met een training, 
waarin de leden kennismaakten met elkaar en inhoudelijk over hun 
opdracht spraken. Op korte termijn verwachten we groen licht van de 
classis. We hebben er alle vertrouwen in dat de commissie de 
professionals gaat vinden die bij ons passen! 
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Kerkenraad 
Op 14 maart vond de eerste kleine kerkenraadvergadering plaats met een 
nieuwe voorzitter (Jan Muntendam) en scriba (Ava van Baaren). Een 
goede start, ondanks het feit dat de deelname vanuit enkele taakgroepen 
door corona werd ondermijnd.  
 
Taakgroepen 
De taakgroep Pastoraat meldt dat de startmiddag met de buurtcontacten 
prettig is verlopen, zij gaan met enthousiasme aan de slag. In de diensten 
op 1 en 8 mei zal de vredeskaars branden die aan de kerk is gedoneerd. 
Vanuit de taakgroep Jeugd en Jongeren de melding dat door de jeugd 
voor de doopdienst van 6 maart een leuke mobiel voor de dopeling is 
gemaakt. Op eerste paasdag is er weer jeugdkerk. 
Hoewel de taakgroep Leren geen deelnemers meer heeft, staat er wel 
voor woensdagavond 20 april een lezing over Bonhoeffer op het 
programma, nog georganiseerd door Herbert Wevers.   
De taakgroep Vieren heeft samen met Eefde de invulling van de stille 
week geregeld. Nadere informatie is te vinden onder “Kerkdiensten” voorin 
deze Kerkespraak. We zijn blij dat er weer een kerkdienst in Epse gepland 
kan worden in de maand mei. Een datum daarvoor volgt nog. Het duurt 
nog even maar de gezamenlijke startdienst met Eefde is dit jaar op 11 
september. 
Vanuit de taakgroep Diaconie zijn dit keer geen bijzonderheden gemeld. 
De kerk in Epse is door de taakgroep Beheer bij de gemeente Lochem 
aangemeld voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. We wachten nu 
bericht van de gemeente af. 
De website van onze kerk wordt verzorgd door de taakgroep 
Communicatie. Er valt nog wel het een en ander te actualiseren, daarom 
wordt opnieuw een beroep gedaan op de taakgroepen om wijzigingen en 
aanvullingen door te geven. 

 
Ria Zoerink en Jan Muntendam. 
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Rubriek Meeleven 
De bloemen en kaarten uit de vieringen zijn met 
een groet 
naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
 

Dhr. G. Steenbergen   Larixweg 22 
Dhr. B. Hoetink   Ds. Schakelweg 25 
Dhr. G. van der Meij   Joppelaan 24 
Mw. R. Bronzewijker-Preuter  Hassinklaan 21 
Mw. H.A. Nengerman-Plaggert Poststraat 2M 90 jaar 
Fam. Hoetink-Klein Ovink  Joppelaan 13 Doopouders van Loes 
Mw. F.G. ten Dam-Groot Roessink Dekkershof 17 90 jaar 
Dhr. A. Goossens   Wiltinkhof 5 
Mw. T. ten Have- van Issenhove Gorsselse Enkweg 2 
Dhr. J. Navis    Draflaan 19 
Dhr. J. Kloosterboer   Du Tourweg 20 
 
Bericht van Overlijden. 
Op 15 februari is op de leeftijd van 85 jaar de heer A. Pasman overleden.  
Hij woonde met zijn vrouw aan de Driekieftenweg 8 
Op 10 maart is de heer A. Flasch overleden op de leeftijd van 84 jaar. Hij 
woonde samen met zijn vrouw aan Het Wilgert 44 
De heer G.B. Gleis is overleden op 13 maart op de leeftijd van 86 jaar. Hij 
woonde samen met zijn vrouw aan Ds. Schakelweg 8  
De heer G. van der Meij is op 18 maart overleden op de leeftijd van 85 
jaar. Hij woonde op Joppelaan 24. 
Ons medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden en wensen hen 
veel sterkte met het verwerken van het verlies de komende tijd. 

Jannie Hietbrink 
 

Diaconie 
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) 
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Zondag 3 April,  Kerk in Actie Werelddiaconaat. 
Zuid Afrika: Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-
Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven 
ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt 
deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De 
organisatie inspireert hen met bijbelverhalen, en leert hen hoe ze met 
betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het 
kader van “jong geleerd , oud gedaan” investeert de organisatie juist ook 
in kinderen zodat er een structurele verbetering van de 
leefomstandigheden optreedt. 
 
Zondag  10 April, Stichting Leergeld  Lochem. 
Voor kinderen is het heel belangrijk om mee te kunnen doen aan school -  
en verenigingsactiviteiten, uitstapjes, sporten en andere 
groepsactiviteiten. Niet ieder gezin heeft hier de financiële middelen voor. 
Stichting Leergeld wil deze kinderen tussen 4 en 18 jaar helpen zodat ze 
onbezorgd mee kunnen doen met (buiten)schoolse activiteiten, 
zwemlessen, sporten of culturele activiteiten om zich spelenderwijs beter 
te ontwikkelen.  Alle kinderen mogen meedoen – Want nu meedoen is 
straks meetellen. 
 
Donderdag 14 April, Witte donderdag. 
In de stille week collecteren wij voor ons eigen project van Kerk in Aktie : 
Stichting De Kleine Arbeider. Dit is het laatste jaar van de drie jaar dat dit 
project gezamenlijk door beide diaconieën wordt ondersteund. 
In de sloppenwijken van Bogota werken talloze kinderen op de markt of in 
de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. 
Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen . Bovendien 
groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugs gebruik. 
Stichting de Klein Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt 
aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere 
toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vak training. 
Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund. 
 
Vrijdag 15 April,     Goede Vrijdag:       Geen collecte. 
Zaterdag 16 April,  Stille Zaterdag:       Zie donderdag 14 April. 
Zondag 17 April,     Pasen:                    Zie donderdag 14 April. 
 
Alle collecten worden warm aanbevolen. 
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Start buurtgebonden pastoraat – Paasgroet en 

verjaardagskaarten 70+ 
Donderdag 24 februari zijn wij vanuit de Taakgroep Pastoraat in de kerk 
met de vrijwilligers bijeen geweest vanwege het buurtgebonden pastoraat. 
Als u in de kerk geweest bent, ziet u een mooie fotocollage van de 
buurtcontacten en de Taakgroep Pastoraat. Zo heeft u een gezicht bij de 
namen. Wij hebben nader kennis met elkaar gemaakt en elk buurtcontact 
heeft een map met de benodigde informatie gekregen. 
Vanaf 31 maart gaan we actief aan de slag met de nieuwe buurtcontacten. 
Vanaf dan kunt een ander gezicht verwachten dan degene die u gewend 
was bij de Paas- en Kerstgroeten en als uw contact voor het wel en wee 
en de verjaardagskaarten. De verjaardagskaarten gaan gefaseerd van 
start. Vanaf 1 april zetten we de bezorging van de verjaardagskaarten 
voor de leeftijd van 70+ om van de bekende bezoekmedewerkers naar de 
buurtcontacten. De verjaardagskaarten voor de gemeenteleden die jonger 
zijn, komen zodra deze gemaakt zijn. Wij zullen u daarvan op de hoogte 
stellen via de Kerkespraak. 
Heeft u heuglijk of verdrietig nieuws of wilt u graag bezoek dan kunt u dat 
aangeven aan uw buurtcontact of melden bij de Taakgroep Pastoraat. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jenny Mooij 
Namens Taakgroep Pastoraat 

 

Paasmiddag voor belangstellenden op 10 april in 

Eefde 
Op zondagmiddag 10 april is er in de Ontmoetingskerk een Paasmiddag 
voor belangstellenden. 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
Vanaf 14.30 uur bent u welkom en is er koffie of thee met wat lekkers. 
Rond 15.00 uur is er een Paasviering ‘Tot Bloei komen’  (met beeld) en 
samen zingen. 
De middag sluiten we af met een gezellig samenzijn en hopen we velen 
van u te ontmoeten. 
U bent van harte welkom! 
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Optreden Harmonie 10 april kerk Gorssel 
De Harmonie gaat op zondagmiddag 10 april weer ouderwets optreden. 
Het enthousiasme is groot na de corona-jaren. Vanaf 15.00 uur zullen het 
groot orkest en de HIT-orkesten (jeugd) weer van zich laten horen. 
Het groot orkest heeft als thema "New York", met heerlijk swingende en 
bekende muziek van bijv. Frank Sinatra. 
De entrée is gratis en vanaf 14.30 uur zijn de deuren geopend. 
Bij de uitgang is er gelegenheid voor een vrije gift. 
Graag ontmoeten wij u/jou op 10 april! 

Dirk Jan van Meggelen 

 

 

Avond over Bonhoeffer, verrassend actuele 

theoloog uit het verzet 
Binnenkort herdenken en vieren we dat de 
Tweede Wereldoorlog 77 jaar voorbij is. We 
worden er vandaag weer aan herinnerd 
door de gebeurtenissen in Oekraïne dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is.  De 
Protestantse gemeenten te Gorssel-Epse 
en Eefde willen met u stil staan bij de 
nalatenschap van de beroemde Duitse 
theoloog en verzetsman tegen het 
Nazisme, Dietrich Bonhoeffer (1905-1945). 
Vlak voor de bevrijding, op 9 april 1945, 

werd hij opgehangen wegens hulp bij het ontsnappen van joden naar 
Zwitserland en vanwege betrokkenheid bij de mislukte aanslag op Hitler. 
Hij laat een indrukwekkend oeuvre achter waaronder zijn boek Navolging 
en zijn geestelijk testament Verzet en Overgave met aantekeningen en 
brieven uit de gevangenis.   
Prof. dr. Edward van ’t Slot, hoogleraar te Groningen en voorzitter van 
de Nederlandse afdeling van het internationale Bonhoeffer gezelschap, 
spreekt met ons over de betekenis van Bonhoeffer. 
Plaats: Protestantse Kerk te Gorssel, Hoofdstraat 27 
Tijd: woensdag 20 april 2022 om 20.00 uur 
Inlichtingen: Herbert Wevers, tel.0653806044 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
Twaalfde van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 
 

 

 

 
MORGENGEBED 
 
In de vroegte roep ik tot u, o God. 
Help me bidden 
en al mijn gedachte te wijden aan u. 
Ik kan het niet alleen. 
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In mij is het donker, maar bij u is er licht, 
ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in de steek, 
ik ben angstig, maar u steunt mij, 
in mij is onrust, maar bij u is er vrede, 
ik ben verbitterd, maar u bent geduldig, 
ik kan uw wegen niet begrijpen, 
maar u kent de weg die ik gaan moet. 

 
Vader in de hemel, 
ik loof u en dank u voor de rust van de nacht, 
ik loof en ik dank u voor de nieuwe dag 
ik loof en ik dank u voor al uw goedheid en trouw 
in het leven dat achter mij ligt. 
U deelde veel goeds aan mij uit, 
laat mij nu ook het zware gewicht uit uw handen ontvangen. 
laadt niet meer op mijn schouders dan ik kan dragen. 
U weet wat het allerbeste is voor uw kind. 
 
Jezus Christus, mijn Heer, 
u was net als ik arm ellendig, 
gevangen verlaten, 
Ieder menselijk lijden kent u, 
U blijft bij me, als niemand mij nog helpt, 
U vergeet me niet en zoekt me, 
U wilt dat ik zie en me omkeer naar u. 
Heer ik hoor uw roepstem, ik volg u. 
Help mij. 
 
Heilige Geest, 
schenk mij geloof, 
dat me van wanhoop en zonde verlost. 
Schenk me de liefde tot God en de mensen, 
die alle haat en verbittering doodt, 
schenk me de hoop, 
die me bevrijdt van depressie en vrees. 
Leer mij Jezus zien en zijn wil doen. 
Amen. 

 
Dietrich Bonhoeffer, fragmenten, 1943 
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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 hebben een vacature facebook medewerker 
(informatie ben Gerritsen) en een medewerker postzegels (informatie bij 
ondergetekende (0575 494821)`  

Fokke van der Ploeg 

 

 

 
 

Openluchtdienst ‘Haveke – 12 juni 2022 
Bovenstaande foto is enkele jaren geleden in 2019 gemaakt. Toen 
hadden we ontzettend veel geluk dat er een trouwerij was in de tuin van ’t 
Haveke en dat we gebruik mochten maken van de mooie tenten. De jaren 
daarna hebben we zoals u weet alleen maar digitale diensten gehad. 
We hopen dat we dit jaar elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. 
De voorbereidingen zijn begonnen. 
Voorganger zal dan zijn ds. L. van Prooyen Schuurman. 
Nadere informatie komt t.z.t. via de kerkbladen en via de lokale krantjes 
en affiches. 
 
Namens de voorbereidingscommissie 
Jannie Zoerink  
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Zonnebloem Gorssel zoekt gasten en vrijwilligers 
De Zonnebloem organiseert het hele jaar door verschillende activiteiten 
voor meestal oudere mensen (met een lichamelijke beperking). Dit kan 
zijn een bingo, lentemiddag, kwismiddag, een bezoek aan tuincentra, een 
boottocht, museumbezoek, kerstviering, etc. Voor elk wat wils. Elkaar 
ontmoeten vermindert de eenzaamheid, wij brengen mensen bij elkaar. 
Ook het vervoer kan worden geregeld. We zijn blij dat we eindelijk weer 
kunnen starten met het organiseren van  leuke uitjes. Onder de afd. 
Gorssel vallen de dorpen Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen en Almen. 
 

Wij zoeken voor onze gasten van de Zonnebloem vrijwilligers die deze 
mensen bezoeken voor een praatje, een attentie te bezorgen, een 
uitstapje, enz. De Zonnebloem vergroot niet alleen de wereld van de 
gasten, maar ook die van de vrijwilligers. Zij kunnen bijvoorbeeld 
cursussen volgen en komen in contact met andere vrijwilligers. Als 
vrijwilliger ben je niet verplicht om mee te gaan met de activiteiten, alleen 
bezoek aan een gast is ook een mogelijkheid, of alleen mee gaan naar 
activiteiten en geen huisbezoek.  
Voor het aanmelden als gast of vrijwilliger of voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Riet Wichers, tel. 0575-492820 of per mail 
ag.wichers@gmail.com. 
 
 

Oproep Historische Vereniging De Elf Marken 
De vereniging wil, in samenwerking met een verzamelaar en  
Oranjevereniging Harfsen, op 4 en 5 mei een tentoonstelling over de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Harfsen organiseren. Voor 
eventuele expositie en regionale inventarisatie is men op zoek naar 
militaire objecten, maar ook naar voorwerpen en documenten die te 
maken hebben met verzet en collaboratie, dagelijks leven in bezettingstijd 
en de bevrijding. 
Particulieren met dergelijke zaken in hun bezit kunnen vrijblijvend contact 
opnemen met de organisatie, telefoon: 06-51606500, mail: 
harfsen4045@gmail.com of pietmeininger50@gmail.com. 
Voor meer informatie: https://www.deelfmarken.nl/ 

mailto:ag.wichers@gmail.com
mailto:harfsen4045@gmail.com
mailto:pietmeininger50@gmail.com
https://www.deelfmarken.nl/
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Jeugdkerk 
 
Na enige vertraging door je-weet-wel-wat was het zover: 6 maart werd 
Loes Hoetink gedoopt.  
Omdat iedere weldenkende jongere niet zonder een mobile boven 
zijn/haar ledikantje kan, kwamen Sari, Agaath, Thessa en Ava in creatieve 
actie. Het resultaat mocht er wezen: 
 

  
 
Naast een productieve was het ook een gezellige ochtend. Dit door een 
bijzonder goede opkomst van jeugdige familieleden van Loes. Er werd 
driftig geplakt, gekleurd en met de auto’s gespeeld.  
Omdat we zo lekker op dreef waren hebben we ook nog een goede 
wensen-pot voor Loes gemaakt. Dankzij u is die gevuld! 
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Groeten van de jeugdkerk 
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Inzameling kleding voor opvang Oekraïense 

vluchtelingen in Gorssel 
 
De taakgroep Diaconie heeft de kledinginzameling dit voorjaar bestemd 
voor Oekraïense vluchtelingen die in Gorssel worden opgevangen. 
De inzameling is op: 
 
zaterdagochtend 2 april a.s.  
tussen 10 en 12 uur  
bij de kerk in Gorssel en in Epse 
 
Nodig is kleding voor kinderen en volwassenen, zoals bovenkleding, 
jassen, schoenen, sokken en niet gedragen ondergoed. Niet minder 
belangrijk en ook heel erg welkom: dekbedden, dekens, kussens, 
beddengoed, handdoeken, theedoeken, toiletspullen, verbandartikelen en 
kledinghangers.  
We vragen u om alleen schone en hele spullen in te leveren, verpakt in 
plastic zakken. 
Als wat u inlevert uiteindelijk niet gebruikt wordt voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen in Gorssel, dan wordt uw bijdrage toegevoegd 
aan de goederen die bestemd zijn voor Oost-Europa. 
Voor meer informatie kunt u bellen met D. Westendorp, tel. 05750-
4993195. 
Doet u mee? 
 
 

 
 
. 
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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 4 verschijnt op donderdag 21 april 2022. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 13 april 2022) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 5 verschijnt op donderdag 19 mei 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

