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21 april 2022 
55e jaargang nr. 4 

 
 

Gods goedheid houdt ons staande  

zolang de wereld staat!  

Houd dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat.  

Al wie door Hem bevrijd  

uit ongastvrije streken,  

naar huis wordt heengeleid,  

zal van zijn liefde spreken. 

 

Wie wijs is, zal de Here  

zijn goedertierenheid  

toezingen en vereren  

de God die ons bevrijdt.  

Want wie zijn hulp verlangt,  

Hem aanroept in gebeden,  

verlost Hij uit de angst  

en leid Hij tot vrede. 

 

Psalm 107 

Tekst Willem Barnard 
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Kerkdiensten 
U kunt de vieringen volgen en terugkijken via internet 
op www.kerkdienstgemist.nl.  
. 
  
Zondag 24 april 2022  

Gorssel 10.00 uur Mw. E. vant Slot, Zwolle 
De eerste collecte is bestemd voor hospice Zutphen en de tweede collecte 
verwarming kerken 
 
Zondag 1 mei 2022 

Gorssel 10.00  uur Ds. J. Ek, Brummen 
De eerste collecte is bestemd voor hulphond en de tweede collecte voor 
pastoraat in eigen gemeente  
 
Zondag 8 mei 2022 

Gorssel 10.00 uur Mevr. Ds. J. Pijpers-Hogendoorn 
De eerste collecte is bestemd voor Solidaridad en de tweede collecte voor 
verwarming kerken 
 
Zondag 15 mei 2022 

Gorssel 10.00 uur Ds. H.B. Knol, Zutphen 

Epse 10.00 uur Ds. A. Boezewinkel, Brummen 
De eerste collecte is bestemd voor Hassinkhof en de tweede collecte voor 
onderhoud gebouwen 
 

Agenda 
Do 21 april 19.00 uur Wake voor Vrede, kerk Joppe 
Do. 28 april 19.00 uur Wake voor Vrede, kerk Joppe 
Zo 1 mei 16.00 uur Concert Canticum, kerk Gorssel 
Zo 8 mei 11.30 uur Koffieconcert, kerk Eefde 
Do. 12 mei 19.00 uur Wake voor Vrede, kerk Joppe 
Do. 19 mei 19.00 uur Wake voor Vrede, kerk Joppe 
Za 21 mei 10.00 uur Voorjaarsmarkt Gorssel  
Do. 2 juni 19.00 uur Wake voor Vrede, kerk Joppe 
Zo 5 juni   Pinksterbrunch, Brink Gorssel 
Zo 12 juni 10.00 uur Openluchtdienst ’t Haveke te Eefde 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Hoor ’s van de pastor 
Midden in de Stille Week is het weer tijd om een 
Hoor ’s van de pastor te schrijven. Ik heb dit jaar 
weer ondervonden dat je als werkende 
(voorganger, organist, cantor, koster, en 
anderen) in en om de kerk in de Stille Week 
amper er aan toekomt om stil te staan, maar juist 
super druk bent. Maar vanaf donderdagavond 
duik ook ik er hopelijk in: samen in Eefde Witte 
Donderdag vieren en vervolgens in Gorssel 
Goede Vrijdag en Paaswake op zaterdag. Om 
vervolgens zondagochtend te genieten van de laatste dienst van de 
Paascyclus en daarna met familie deze dagen te vieren. 
 
De dinsdag daarop staat in het teken van nagenieten en vooruit kijken. 
Wat heeft er de afgelopen periode stil gelegen, wat heeft nu aandacht 
nodig en wat staat er op de planning. Zo is men druk bezig in de kerk in 
Epse met het sorteren van de ingeleverde spullen voor Oekraïne. Is er in 
en om de kerk zaterdag 23 april ‘Gorssel voor Oekraïne’ en zijn er ook 
een aantal gemeenteleden nauw betrokken in het overleg rondom opvang 
van vluchtelingen. Verder hopen we in mei te kunnen genieten van de 
Voorjaarsmarkt en staat er in mei een dienst in de kerk in Epse gepland. 
 
Nu er steeds meer kan, is als u dit leest er in de kerk van Gorssel dinsdag 
20 april een avond over Bonhoeffer geweest. Het afgelopen jaar hebben 
we in Kerkespraak mogen genieten van schilderijen van Jeltje 
Hoogenkamp bij teksten van Bonhoeffer. Dit deed mij denken aan een 
boekbespreking in het tijdschrift Woord & Dienst. Kees van Ekris maakte 
zowel een podcast als een boek over Moderne profeten. De personen die 
besproken worden zijn Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Frère 
Christian de Chergé, Desmond Tutu, Dorothy Day, Tiny Muskens, 
Jacques Ellul en Angela Merkel. Acht christenen, waarbij ieder van hen 
leefde in een maatschappelijke of persoonlijke crisis. De boekbespreking 
eindigt met de woorden: ‘Nee, profeten houden ons geen gemakkelijke 
woorden en levens voor. Ze kunnen prikkelen, confronteren en de vinger 
leggen op onze lauwheid en conformisme. Maar uiteindelijk leren ze ons 
om gewoon mens te zijn, met anderen, voor Gods aangezicht.’ 
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Ik wens ons hele goede weken na Pasen, waarbij we gewoon mens 
mogen zijn, met anderen, voor Gods aangezicht. 

Jenny Mooij 
 

Rubriek Meeleven 

De kaarten en bloemen zijn uit de vieringen met een groet naar de 
volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. M. Hekkelman-Knol  Dekkershof 9 
Fam. A. Meijer-van Zeijts  Nijverheidsstraat 31 
Dhr. T. Ruiterkamp   Koedijk 2 
Mw. G. Boswinkel   Pikeursbaan 7 
Mw. Lieke Versluis   Oudemirdum 
 
Bericht van Overlijden 
Op 19 maart is Dinie Paalman-van den Vlekkert overleden. Zij woonde 
aan de Meidoornstraat 9. 
Ons medeleven gaat uit naar haar familie en wensen hen sterkte met het 
verwerken van het verlies. 

Jannie Hietbrink 
 

Diaconie 
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO  03223  00  630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde. Of op: 
NL 37 RABO  03223  59  392 t.n.v. Diaconie Prot. Kerk Gorssel/Epse  of 
 
Zondag 24 april.  Hospice Zutphen. 
Hospice Zutphen is een klein en sfeervol hospice dat ruimte biedt aan vijf 
gasten. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, maatschappelijke 
achtergrond of levensbeschouwing.  Het is een bijna-zoals-thuis-huis 
waarin liefdevolle ondersteuning geboden wordt. Elk mens is uniek, 
zijn/haar levensovertuiging , levensverhaal en levensstijl zijn bepalend 
voor de inhoud en wijze van zorg. Naast een vast team van 
verpleegkundigen bestaat de dagelijkse verzorging van de gast door 
zorgvuldig opgeleide en geselecteerde vrijwilligers. Op verzoek wordt ook 
passende geestelijke verzorging geboden. Het hospice is voor een groot 
deel afhankelijk van giften en donaties. 
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Zondag 1 Mei.  Stichting Hulphond. 
Stichting hulphond leidt  honden op voor medische en therapeutische 
zorg. Hulphonden leren 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke 
beperkingen of therapeutische behoeften te helpen, bijvoorbeeld mensen 
in een rolstoel, mensen met PTSS of epilepsie. Met behulp van een 
hulphond kunnen mensen met een beperking hun zelfstandigheid 
vergroten en daarmee beter deelnemen aan de samenleving. De eerste 
16  maanden van de opleiding brengen de honden door in een gastgezin 
waar ze de gewone sociale vaardigheden aanleren en een aantal 
commando’s. In Eefde woont Wil Albers die al 27 gasthonden in huis heeft 
gehad, daarna krijgen ze een APK dat wil zeggen, ze krijgen een grondig 
onderzoek op lichamelijke en mentale geschiktheid. De vervolgopleiding in 
een instituut duurt een half jaar, waarin ze geselecteerd en klaargemaakt 
worden voor een specifieke taak, 
 
Zondag 8 mei. Solidaridad.   Solidaridad ondersteunt boeren, mijnwerkers 
en arbeiders. 
Duurzame productie betekent volgens Solidaridad dat alles wordt gemaakt 
in solidariteit met de mens, milieu en toekomstige generaties. Dit is helaas  
niet van zelfsprekend, denk aan de cacaoboeren die in armoede leven, de 
uitbuiting van textiel arbeiders en het vervuilde milieu in de omgeving van 
goudmijnen. Bijna de helft van de wereld bevolking  leeft van minder dan 
5.50 dollar per dag, velen  van hen werken als boer, mijnwerker of 

arbeider in Afrika, Azië, of Latijns 
Amerika. Solidaridad helpt aan 
meer kennis , rechten, kansen en 
connecties zodat ze er beter van 
kunnen leven, en het milieu 
gespaart wordt. 
 
Zondag 15 mei Hassinkhof Gorssel. 
De Hassinkhof in Gorssel 
ondersteunt mensen met een 
verstandelijke beperking. De 
mensen kunnen er wonen, logeren, 
dagbesteding ontvangen en er is 
een leer en werk gelegenheid. De 
Hassinkhof valt onder de Stichting 
Philadelphia.  
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Missie en Visie van Philadelphia. Om een goed zorgverlener te zijn moet 
jij je in een ander kunnen verplaatsen. De visie is daarom vanuit een 
ander verwoord. De zorg en ondersteuningsbehoefte die daaruit naar 
voren komt geeft richting aan denken en doen. Zo vormt de visie het 
uitgangspunt voor ons gedrag en onze communicatie. De opbrengst van 
deze collecte is bedoeld om wat extra’s te doen voor de bewoners. 
 
Alle collecten worden warm aanbevolen. 

Diny Menkveld 
 

Canticum Gorssel geeft een voorjaarsconcert!  
We hebben de muziek weer opgepakt en bereiden ons voor op een 
prachtig concert. Ja, we mogen weer en gaan ervoor. Het koor is met veel 
plezier aan het repeteren voor een concert onder leiding van Paulien 
Roos-Bik. Daarin presenteren wij een breed programma. Een passend 
stuk voor deze tijd namelijk Verleih’ uns Frieden van Felix Mendelssohn. 
Engelse muziek uit de 16de eeuw, van o.a. Cavendish en Dowland en een 
moderner werk van Elgar. Het concert wordt afgerond met drie prachtige 
werken van Gabriël Fauré. Enkele koorwerken worden begeleid door 
Bernadette van Agt op de piano. Ook zal zij samen met haar dochter Niki 
de Vlaming op viool, een werk van Elgar spelen.  
Het concert is op zondag 1 mei a.s. in de protestantse kerk in Gorssel. Het 
begint om 16.00 uur.  
De toegang is vrij, gift bij de uitgang. We hopen dat u allen zoals ruim 
twee jaar geleden de weg naar de Canticum concerten weer weet te 
vinden.  
Welkom!      www.canticumgorssel.nl 
 
 

Koffieconcert 
Na een corona-stop van (nota bene) 2 jaar en 2 maanden pakken we op 8 
mei de draad van de zondagse concertjes in de Eefdese kerk weer  op.  
De serie wordt dan geopend door “Yentl Flavour”, dat hier al eerder 
koffieconcerten gaf. Het ensemble wordt gevormd door Anna Maria Roos 
– sopraan, Judith Richel – viool en Allert van der Heyden – gitaar. Alle drie 
leggen een  ervaren en professioneel niveau aan de dag.  

http://www.canticumgorssel.nl/
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De drie beheersen een breed en vooral gevarieerd repertoire met 
Jiddische-, folk-, Ierse-, en klassieke muziek, waarvan tijdens het concert 
het nodige te horen is. Zoals gebruikelijk is er koffie na de dienst om kwart 
over 11, waarna het concert een kwartier later om half 12 begint. Zoals 
altijd is de toegang vrij en wordt gecollecteerd bij de uitgang. Een collecte 
die we  na zo’n lange periode van “stilstand” met klem bij u aanbevelen. 
 
Dan kijken we ook nog even verder en dat is 26 juni, wanneer het concert 
op een andere plaats en met een feestelijk tintje gegeven wordt door 
zangstudio Annemieke Brouwer uit Deventer. Op die dag is er namelijk 
een gezamenlijke feestelijke dienst van de gemeenten Eefde en Gorssel. 
Een viering in de kerk in GORSSEL,waarna het koffieconcert ook daar 
gegeven wordt. Ook dan weer is er koffie om kwart over 11 en begint het 
concert om half 12. Meer over dit concert leest u in het volgende kerkblad. 
TOT ZIENS OP 8 MEI! 
Namens de organisatie, Koos Ornée 
 

Voorjaarsmarkt 21 mei 2022 - spullen gevraagd 

Over 5 weken op 21 mei is er van 10 – 13 uur weer de voorjaarsmarkt. U 
bent van harte uitgenodigd de markt te bezoeken. De opbrengst van de 
markt is bestemd voor het onderhoud van de kerken. Passende goederen 
en niet verkochte spullen komen ter beschikking aan de hulp voor 
Oekraïne. 
 
We hebben een overdaad aan boeken. Voor het overige hebben we nog 
niet genoeg. Dus hebt U voor anderen nog goed bruikbare spullen, neem 
dan voor het brengen of voor het halen daarvan contact op met Jo 
Willems (0575 492006) of met Ab Preuter (0575 -492983). We ontvangen 
Uw spullen graag uiterlijk 13 mei. 
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Voor het bakken van koeken en cakes vragen we vrijwilligers. Als U bereid 
bent te helpen bij het bakken, wilt U dan contact opnemen met onze 
koster Bernard van Dijk (06 54290041). Een kop koffie met een stuk 
zelfgebakken koek of cake smaakt heel lekker. 
 
Velen zijn bezig in de tuin. De één zoekt planten om in de tuin te zetten, 
de ander heeft over of kan wel wat missen. Hebt U nog vaste planten of 
stekken over, neem dan contact op met Henk Woertman (0575 491456). 
 
De teamleiders hebben de meeste vrijwilligers al gevraagd of gaan dit de 
komende weken doen. We zijn heel dankbaar dat zo veel mensen weer 
bereid zijn te helpen. Bent U begin mei nog niet benaderd en wilt U toch 
graag meedoen,  neem dan contact op met Uw teamleider of met Ben 
Gerritsen (0570 594350). U bent van harte welkom.  
 
We houden dit jaar geen vrijwilligersavond. We nodigen alle medewerkers 
na afloop van de schoonmaak van de kerk uit een kop koffie en een 
glaasje te komen drinken en na te praten. En de laatste oliebol 
consumeren wanneer die er nog is. 

Fokke van der Ploeg 
 

Pinksterbrunch 
Op 5 juni is het Pinksteren. Het lijkt Pastoraat en Diaconie een leuk idee 
om dan na de dienst een brunch te houden met alle gemeenteleden. Een 
aantal mensen zijn met vakantie, maar velen ook niet. En voor de 
thuisblijvers is een gezellige maaltijd met elkaar- liefst buiten- ook iets 
extra’s op deze dag. 
Onze vraag;  
Wie wil ons helpen om daar iets lekkers voor te maken, iets bakken, soep 
koken of een salade maken. Broodjes smeren.  
Er komt een intekenlijst voor opgave om mee te eten en of u van te voren 
wat wilt klaarmaken. Vanaf 22 mei zal deze lijst in de Brink op het bord 
hangen. 
Ook zullen er tafels en stoelen klaar gezet moeten worden en andere 
hand en span diensten. 
Graag opgeven bij Grace Molegraaf (0575 847634) of 

Jannie Hietbrink (0575 491992) 
 



- 9 - 

 

 

Bedankt ! 
Bedankt voor de troostende woorden, gesproken of geschreven. Bedankt 
voor de handdruk, wanneer woorden bleven steken, voor alle gebaren van 
liefde en vriendschap. Het voelde als een warme mantel.  
Uw aanwezigheid bij de plechtigheden rondom de uitvaart in Gorssel en/of 
in Enschede van  

Gerrit Gleis (1935 – 2022) 
hebben wij zeer op prijs gesteld. Het was voor ons hartverwarmend te 
weten hoezeer Gerrit zijn eigen plaats bij velen van u innam. 

Ina Gleis-Navis 
   kinderen en kleinkinderen 

 

Werk voor de kerk – hoe leuk is dat 
Veel gemeenteleden doen iets 
voor/met of in onze  kerk. Grace 
Molegraaf praat met hen.  Vorige 
maand kon door corona geen afspraak 
gemaakt worden. Deze maand gaan 
we weer verder met onze gesprekjes. 
Nu is Geert Dik aan de beurt.  
 
We zitten met een kop thee in de 
huiskamer. Geert heeft er ook water en 
dropjes bij, want hij heeft een 
kriebelhoestje.   
 

Hallo Geert, leuk om hier te zijn. Wat 
ben jij eigenlijk?   
“Ik ben leden administrateur en lokaal 
systeembeheerder”.   
Wat een moeilijke mondvol, leg dat 
eens uit.  
“Het zijn twee functies met twee 
computerprogramma’s – 
ledenadministratie en lokaal 
beheerder” 
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Dat klinkt mij als hetzelfde in de oren. Wat is het verschil?   
“Het is het landelijke systeem, gevestigd in Utrecht, in onze eigen plaats 
toepassen. Het systeem heeft een heel groot bestand van alle mensen die 
bij een kerk zijn aangesloten –de SILA., dat is de Stichting Interkerkelijke 
Ledenadministratie.  Burgerlijke gemeenten geven burgerlijke gegevens 
zoals naam, adres, geboorte datum door aan SILA. Die verdeelt dat weer 
over de verschillende landelijke kerkgenootschappen. Bij ons is dat het 
SMRA. En elke kerk krijgt van dat SMRA de gegevens door van de 
mensen die daar dan bij horen. Dat is voor ons het LRP” , de Leden 
Registratie Protestantse Kerk.” 
Ik dacht dat dat was afgeschaft door de 2e kamer, vanwege de 
privacywet? Iedereen moet zelf bij zijn kerk aangeven of hij erbij wil horen 
toch?  
“Daar is een hele discussie over geweest. En de situatie is nu, dat de 
burgerlijke gemeente niet meer door geeft bij welke kerk iemand hoort. 
Wel óf iemand bij een kerk hoort. Dit wordt aan SILA doorgegeven. In het 
SILA bestand is dan bekend bij welke kerk de betreffende persoon hoort, 
en dat geven zij dan door.” 
Daarmee veranderde er dus niks. Dat is dus de ledenadministratie. En wat 
is dan lokaal beheer?   
“Dat is het kerkelijke systeem, waar  bepaalde bestuursleden in staan.  
Alles wat er verandert in het plaatselijk bestuur van de kerk dat geef ik 
door in dat systeem” .  
Ambtsdragers, predikanten, en zo. ?   
“Ja”  en ook het aanmaken van bankkrekeningen, fondsen,etc. Ook 
bepaal ik, wie in het systeem mag “kijken”, b.v. predikanten. Zij kunnen in 
het systeem dan bijhouden wie ze bezocht hebben.” 
Als iemand  verhuist krijg jij dat dus niet van de mensen zelf te horen, 
maar van LRP. 
“Ja. En ook als iemand overleden is  of  een geboorte”  
En als je niet meer bij de kerk wil horen?   
“Dat moet je echt zelf aangeven bij je plaatselijke kerk. En dan kan ik je 
uitschrijven. Doe je dat niet, dan blijf je er voor altijd in staan tot je bent 
overleden. En ook je kinderen komen er nog steeds vanzelf in”  
O, juist. Daar komen dus die rare verhalen van, dat iemand al verschillend 
keren gezegd heeft niks met de kerk te willen, maar er toch steeds weer 
iemand een brief in de bus gooit voor een bijdrage.   
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“Ja, daar kan ik niks aan doen. En ook niet als iemand een bloemetje krijgt 
op en verkeerd adres. Als ik dat zo heb doorgekregen en niemand 
verbetert dat, dan kan ik dat niet weten”  
Wat doe je zoal met al die adressen?   
“Het is een heel fijn systeem. Je kunt er praktisch alles uithalen wat je wilt. 
Bijvoorbeeld – alle mensen van een bepaalde leeftijd, of leeftijdscategorie. 
Dat doe ik dus voor de verjaardagskaarten en de kerst- en paas 
bloemetjes.”  
Dat is een heel werk, zeker nu met de buurtcontacten.  
“Jawel, maar het is niet moeilijk, je krijgt het er zo uit. Ook de brieven voor 
de eindejaarscollecte en Solidariteitskas bijvoorbeeld. Die kan ik zo 
uitdraaien en aan  Alize Meerburg geven.”  
Kerkespraak doe je zo ook?  
“Ja, in overleg met Lydeke draai ik iedere maand de etiketten met 
adressen uit voor de bezorgers.. Soms klopt het aantal niet en dan kijken 
we samen wat er mis is gegaan. Het komt meestal wel goed. “  
Hoe lang ben je daar mee bezig per week?   
“Gemiddeld 2 dagen. Soms wat meer, soms wat minder. “  
En hoe lang doe je dat al?   
“Sinds 2001. In het begin was het nog een kaartsysteem. Toen was alles 
handmatig. 
Het eerste computersysteem was niet zo geweldig. Hierna is geprobeerd 
een nieuw systeem te maken. Dat is op een mislukking uitgedraaid en 
heeft veel geld gekost. 
Nu hebben we LRP wat uitstekend voldoet.” 
Je doet het dus al meer als 20 jaar ! Heb je er nog wel zin in?   
“O, ja, ik vind dat wel leuk. Ik hoop wel dat als ik zelf fouten ga maken ze 
dat tegen me zeggen. Dan kan ik op tijd stoppen. Ik heb er ooit nog een 
systeem bij gemaakt, waarin staat wat iedereen voor de kerk doet.  We 
noemden dat “talentenjacht”. en daar kwam heel veel informatie uit wat 
iedereen wel zou willen of kunnen. Maar het is al oud. Een groot aantal 
zijn daar al van overleden en anderen doen heel andere dingen denk ik.”  
Jammer, want we hebben best mensen nodig. Misschien moeten we het 
nog eens doen.   
Geert heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Leuk om eens te horen hoe 
dat allemaal in elkaar zit.   

Grace 
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Collectes en giften 1e kwartaal2022  
02-01 Les Amis Gambia  
09-01 ISBN 
16-01 GOVOS 
23-01 Diaconale doeleinden 
30-01 Pasman manege  
Per bank ontvangen voor de collectes in januari  316,00 
 
06-02 KIA Oeganda  
13-02 KIA Noodhulp Nepal  
20-02 KIA Moldavie  
27-02 Stichting Okero  
Per bank ontvangen voor de collectes in februari  351,00 
 
06-03 KIA Noodhulp Ethiopie  
13-03 KIA Werelddiaconie.Bangladesh  
20-03 KIA lndonesie  
27-03 Colombia,Dekleinearbeider  

Oekraine,extra collecte    450,00 
Per bank ontvangen voor de collectes in maart  488,00 
 
Giften  
Giften/verjaardagsfonds/bloemengroet/bloemenkaart 477,40 
 
Alle gevers heel hartelijk dank. Namens de taakgroep Diakonie,  

Ap llbrink 
  
 

Paasgroeten 
In de week voor Palmpasen zijn  door de buurtcontacten de Paasgroeten, 
in de vorm van een plantje, rondgebracht bij gemeenteleden van 80 jaar 
en ouder en bij een aantal andere gemeenteleden. 
Namens de Diaconie onze hartelijke dank hiervoor. 
Vriendelijke groet,  
Gerda Ruiterkamp, Janet Boschloo, Gerda Algra, Joke Beunk en Hennie 
Hekkert 
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Expositie Bonhoeffer 75 jaar 
De laatste van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP 

 

GEBED IN GROTE NOOD 
 

Heer God, 
ik zit diep in de ellende. 
Zorgen drukken me loodzwaar op de borst, 
ik weet niet meer hoe hier uit te komen. 
God, wees genadig en help. 
Geef kracht om te kunnen dragen 
wat u op me afstuurt. 
Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen. 
Zorg als een vader voor mijn dierbaren, 
vooral voor de vrouwen en de kinderen, 
behoed hen met uw sterke hand 
voor alle kwaad en voor alle gevaar. 
Barmhartige God, 
vergeef me alles, waar ik bij u 
en bij mensen verkeerd heb gehandeld. 
Ik vertrouw op uw genade 
en geef mijn leven geheel in uw hand. 
Doe met mij zoals het u behaagt 
en zoals het goed voor me is. 
Of ik leef of sterf, 
ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God. 
Heer, ik wacht op uw redding en op uw rijk. 
Amen. 

 
 
Dietrich Bonhoeffer, november 1943 

 



- 14 - 

 

 

     

 
 

Ik weet niet meer hoe hier uit te komen. 
God wees mij genadig en help. 

 
Of ik leef of sterf, 
ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God. 
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Pastoraal medewerker: Jenny 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 
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: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 5 verschijnt op donderdag 19 mei 2022. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 11 mei 2022) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 6 verschijnt op donderdag 30 juni 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
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