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19 mei 2022 
55e jaargang nr. 5 

 
 

 
Uw heilig vuur  
zoekt onderdak bij mensen,  
een huis, een lichaam.  
Uw Adem raakt ook ons.  

 
Maar wachten  
maakt ons moe 
en niet zelden 
is de nacht duister -  
ga dan over ons op  
als de zon!  

 
Deel met ons de dag  
en geef ons  
in de Geest van Uzelf:  
diepe blijdschap,  
ware wijsheid  
en de moed  
om getroost te leven  
in deze wereld.  
In het volste vertrouwen  
dat Gij zelf bij ons zijt,  
mét ons gaat.  

 
Sytze de Vries 
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Kerkdiensten 
 

Zondag 22 mei 2022  

Gorssel 10.00 uur Ds. M.H. Leistra, Steenderen 
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Inlia en de tweede collecte 
voor het jeugdwerk Gorssel en Epse. 
 
Donderdag 26 mei 2022, Hemelvaartsdag  

Harfsen 9.30 uur  Ds. L.M. van Prooen Schuurman 
 
Zondag 29 mei 2022, gezamenlijke kerkdienst               

Eefde 10.00  uur Drs. E. Groen uit Eefde 
De eerste collecte is bestemd voor het Mr. Geertshuis en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
Zondag 5 juni 2022, Pinksteren   
Gorssel 10.00 uur Dr. H.E. Wevers, Gorssel 

De eerste collecte is bestemd voor KIA Oeganda en de tweede collecte 
voor het jeugdwerk Gorssel en Epse. 
 
Zondag 12 juni, Havekedienst  

Eefde 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Harfsen 
De eerste collecte is bestemd voor plaatselijke doelen en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
Zondag 19 juni 2022  

Gorssel 10.00 uur Dr.Ir. M.T. Hilhorst, Almen 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Griekenland en de tweede collecte 
voor Kerkespraak.  
 
Zondag 26 juni 2022, gezamenlijke kerkdienst  

Gorssel 10.00 uur Ds. P. v.d. Berg, Malden 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Binnenlands Diaconaat en de 
tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. 
 
U kunt de vieringen volgen en terugkijken op www.kerkdienstgemist.nl 
 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Hoor ’s van de pastor 
Onderweg in de auto naar Gorssel en Epse heb ik 
meestal de radio aanstaan. Zo hoorde ik het 
nieuws: ‘Maai in mei niet. Voor meer bloemen, 
bijen, vlinders en insecten.’ Het is in het Verenigd 
Koninkrijk en België al langer een gebruik. Ook de 
gemeente Lochem doet hieraan mee.  
Zie: https://www.lochem.nl/laatste-
nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maai-mei-
niet. 

 
Tijdens mijn ochtendwandelingen zag ik dit ook. De ene helft wordt door 
de gemeente wel gemaaid en de andere helft blijft staan. Vooral velden 
waar veel bloemen bloeien.  
 
De pracht van het samenspel van dieren en planten staat in schril contrast 
met alles wat er in de wereld gebeurt. Door alle ontwikkelingen in de 
wereld komt het soms op me af: de lelijkheid van oorlogen, de ongelijke 
verdeling van goederen en geluk over de wereld en de onverzadigbare 
hebzucht van mensen op sterke posities. Soms voel ik me zo machteloos 
als ik het wereldtoneel aanschouw. 

 
Om scherp te blijven is het goed om af 
en toe de focus te verleggen. Naar 
bijvoorbeeld de spin die ik onlangs zag 
met een eicocon achter op haar lijf. 
Deze draagt ze continue met zich 
mee. En de babyspinnetjes kruipen bij 
het uitkomen eerst allemaal op 
moeders rug om na de eerste 
vervelling hun eigen weg te mogen 
gaan. Of de bij die van bloem naar 

bloem vliegt om nectar te verzamelen. ’t Is maar een klein radertje in een 
veel groter geheel. Toch is ze voor die ene plant en haar netwerk 
onmisbaar. 
 
Zo in ’t leven te staan als de bij: geen zorgen maken over wat er buiten 
mijn bereik ligt maar het goede doen in het gebied waar ik voor 
verandering kan zorgen. Dan denk ik aan de geluiden die ik hoor in de 

https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maai-mei-niet
https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maai-mei-niet
https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maai-mei-niet
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gemeente. Waar mensen naar elkaar omzien. Bijvoorbeeld aanbieden om 
boodschappen voor een ander te doen als de ander dat even niet lukt. 
Samen met vele vrijwilligers weer een voorjaarsmarkt in de kerk 
organiseren. Oprecht aan elkaar vragen hoe het met de ander gaat. Al is 
het maar even onderweg naar de winkel of bij de tuin. 
 
En dankbaar zijn voor wat God ons schenkt. Even de focus verleggen van 
alle zorgen naar dankbaarheid. Het doet mij denken aan lied 218: Dank u 
voor deze nieuwe morgen. 
 

Dank u voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

 
Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

 
Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

 
Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

 
Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
Ondanks alle grote en kleine zorgen, wens ik u toe ook de mooie dingen 
te zien en God en elkaar er dankbaar voor te kunnen zijn. 
 

Jenny Mooij 
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Oecumenisch Leesrooster 
22 mei 2022 
Joël 2, 21-27, Psalm 67, Openbaring 21, 10-12, 22-27,  
Johannes 14, 23-29 
26 mei 2022 hemelvaart 
2 Koningen 2, 1-15, Psalm 47, (Psalm 110), Hebreeën 9, 24-28, 
(Handelingen 1, 1-11), Lucas 24, 49-53, (Marcus 16, 19-20) 
29 mei 2022 
1 Samuël 12, 19b-24, Psalm 31, 1-9, (Psalm 97), Openbaring 22, 12-21, 
Johannes 14, 15-21  
5 juni 2022 pinksteren 
Joël 3, 1-5, Psalm 104, 25-35, Handelingen 2, 1-11, Johannes 20, 19-23 
12 juni 2022 
Spreuken 8, 22-31, Psalm 29, (Openbaring 4, 1-11), Johannes 3, 1-16 
19 juni 2022 
Jesaja 65, 1-9, Psalm 89, 1-9, (Psalm 22, 19-28), (Galaten 3, 23-29), 
Lucas 8, 26-39 
26 juni 2022 
1 Koningen 19,19-21, Psalm 16, (Galaten 5, 13-25), Lucas 9, 51-62 
 
 

Agenda 
Do 19 mei 19.00 uur Wake voor Vrede, kerk Joppe 

Za 21 mei 10-13.00 uur Voorjaarsmarkt, kerk Gorssel 

Ma 23 mei 20.00 uur Vergadering Grote Kerkenraad 

Wo 1 juni 20.00 uur Vergadering Taakgroep Diaconie 

Do 2 juni 19.00 uur Wake voor Vrede, kerk Joppe 

Zo 5 juni Na de dienst Pinksterbrunch, Brink Gorssel 

Zo 12 juni 10.00 uur Openluchtdienst ’t Haveke, Eefde 

Ma 13 juni 20.00 uur Vergadering Taakgroep Vieren 

Ma 20 juni 20.00 uur Vergadering Kleine Kerkenraad 
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Rubriek Meeleven  
De bloemen en kaarten zijn deze afgelopen maand 
met een groet 
naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. D. Pasman-de Winter  Driekieftenweg 8 
Mw. I. Gleis-Navis   Ds. Schakelweg 8 
Mw. H. van Elburg-Stormink  Prunusweg 10 
Mw. N. van der Tuin-Nijman  Veldhofstraat 13 
Mw. G. Flasch-Amperse  Het Wilgert 44 
Dhr. en Mw. Overbeeke-de Leeuw Douglaslaan 7 
Mw. R. Bronzewijker-Preuter  Hassinklaan 21 

 
                                         Groeten Jannie Hietbrink 

 
Maandbrief Kerkespraak 19 mei 2022 
Enerzijds lezen we over oorlog in Oekraïne, over de opvang van 
vluchtelingen wellicht ook in onze gemeente.  Anderzijds is er een start 
gemaakt met het beroepingswerk. En tegelijkertijd denken we na over de 
vakantie: waar zullen we dit jaar heen gaan en wanneer precies. Kan dat 
allemaal wel samen? In het boek Prediker blijkt heel veel samen te 
kunnen gaan, als je – zoals de vader zijn zoon onderwijst – ontzag houdt 
voor God. Als we beseffen hoe God ons leven heeft bedoeld, dan valt er 
veel te genieten, ook tijdens de vakantie. Een goede vakantietijd wens ik u 
dan ook toe. 
 
Beroepingswerk 
Als u dit leest is de beroepingscommissie inmiddels naar buiten getreden 
met onze vacatures. 
We hopen en vertrouwen erop dat de inspanningen van de commissie 
goed zullen slagen!  
Helaas heeft Jaap Jonk aangegeven dat hij niet tot het einde van het 
beroepingstraject onze consulent kan blijven. Hij gaat namelijk met 
emeritaat per 1 juli van dit jaar. We gaan uitkijken naar een vervangende 
consulent. Het Coördinatieteam heeft om een gesprek gevraagd met de 
kerkenraden, hiervoor wordt een afspraak gemaakt. 
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Taakgroepen (kleine kerkenraad vergadering 11 april) 
De taakgroep Pastoraat had dit keer geen bijzonderheden te melden. 
De taakgroep Jeugd en Jongeren berichtte dat er jeugdkerk zou zijn op 
eerste paasdag. Fijn dat de jeugd er toen weer bij was.  
De taakgroep Leren heeft nog geen nieuwe deelnemers.  
De taakgroep Vieren meldt dat er op eerste pinksterdag geen avondmaal 
is, hiervoor wordt een andere datum gepland. Na de pinksterdienst is er 
een lunch, bij de verzorging daarvan helpen de medewerkers van de 
woensdagmiddaggroep.  
Er wordt een nieuwe informatiebrief gemaakt voor onze gastpredikanten. 
De hemelvaartdienst wordt dit jaar verzorgd door Harfsen. 
De taakgroep Diaconie denkt samen met Eefde na over hoe de collectes 
het beste georganiseerd kunnen worden bij de gezamenlijke diensten. Het 
is fijn dat de kledingactie op 2 april voor opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in Gorssel heel veel heeft opgeleverd. Helaas kon de 
geplande maaltijd met medelanders niet doorgaan wegens ziekte van 
enkele kooksters. 
De taakgroep Beheer heeft het beleggingsstatuut vernieuwd. Ook is de 
jaarrekening opgemaakt, met slechts een klein negatief resultaat. De 
orgelrestauratie is afgerond, waarbij voor de totale restauratie maar een 
klein deel van de bestemmingsreserve nodig was. 
De taakgroep Communicatie had geen bijzonderheden. 
 

Met dank aan Ria Zoerink voor het verslag van de vergadering, 
Jan Muntendam. 

 

 
Nieuws van de beroepings- en wervingscommissie 
WE ZIJN BEGONNEN!!! 
 
U heeft inmiddels kunnen lezen dat we op 21 april bericht van de classis 
gekregen hebben, dat we mogen gaan beroepen. Daar zaten we op te 
wachten, maar we waren natuurlijk al wel eerder aan de slag gegaan! 
 
Heeft u ons filmpje al gezien waarin wij ons, als wervingscommissie 
voorstellen? Dan weet u een beetje wie wij zijn en wat we als mens 
meenemen in de wervingscommissie. 
Daarnaast hebben we een training gevolgd onder leiding van een trainer 
van de PKN. Hierin zijn de verschillende facetten van het beroepingswerk 
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aan bod gekomen. Ook hebben we mooie gesprekken gevoerd over onze 
eigen geloofsbeleving. Hierdoor hebben we elkaar beter leren kennen. Dat 
is ook belangrijk omdat gesprekken over ‘wat geloof je’ een belangrijk 
aspect zijn bij de kennismakingsgesprekken met de kandidaten.  
Vervolgens bespraken we met elkaar wat de taken en competenties van 
de professionals zouden moeten zijn (met alle profielschetsen als 
onderliggend gegeven), hoe je tot een goede wervende tekst komt, hoe 
een tijdpad eruit zou kunnen zien en wat de kerkordelijke regels zijn, waar 
we aan gebonden zijn.  
Het was een goede start om aan deze uitdaging te beginnen.  
 
De vacaturetekst voor een nieuwe predikant is in de laatste week van april 
uitgezet op de daarvoor geschikte plaatsen (de PKN-site, Reliwerk en de 
beide websites van onze eigen gemeentes). Ook zijn de kandidaten, die 
door de gemeenteleden zijn aangedragen, geattendeerd op de uitstaande 
vacature.  De sluitingsdatum voor de kandidaten is 19 mei.  
We zijn erg benieuwd wat dat gaat opleveren.  
 

Wat zijn nu de volgende stappen?   
De brieven gaan we - aan de hand van selectiecriteria – beoordelen.  
We hopen daarmee een voorkeurslijstje van vier à vijf (of is dat te 
optimistisch?) predikanten te kunnen selecteren.  
Half juni hopen we dan de eerste gesprekken te kunnen voeren. 
 

Aangezien het sollicitatietraject voor een kerkelijk werker korter is dan de 
beroepingsprocedure voor een predikant starten we in een latere 
fase  met de zoektocht naar een kerkelijk werker. 
 

We hopen u een volgende keer weer meer te kunnen vertellen.  
 

Namens de beroepings-, en wervingscommissie, 
Elisa en Marleen 
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Bezinningsdag kerkenraden 
De kerkenraden van Eefde en Gorssel/Epse hebben samen een 
bezinningsdag gehouden op zaterdag 30 april in de Brink in Gorssel. Deze 
dag was georganiseerd om elkaar beter te leren kennen, waardoor ook 
het enthousiasme om samen verder te gaan kan groeien. En het 
is zinvol om het als kerkenraadsleden eens over iets anders dan 
praktische zaken te hebben. 
   
We begonnen met het bespreken van zelf ingebrachte teksten, liederen 
en gedichten om zo duidelijk te maken hoe we in het geloof staan, wat het 
geloof voor ons betekent. Vervolgens was het de bedoeling om een 
persoonlijk verhaal te vertellen over iets dat je meegemaakt hebt waarbij 
je geloof een grote rol speelde. Daarna gingen we verder met het thema  
‘Anderen tevoorschijn luisteren’, een vrij lastige oefening in motiverende 
gespreksvoering.  
Hoe kun je – heel kort gezegd – een ander laten praten en vertellen, 
zonder (onbewust) het gesprek te sturen. 
 
Na een overheerlijke lunch werd de dag beëindigd met een door de 
deelnemers zelf ingevulde vesper.  
In drie kwartier moest één groepje op basis van de meegenomen teksten 
een geloofsbelijdenis maken, en een zegenbede naar aanleiding van 
‘Anderen tevoorschijn luisteren’. 
De tweede groep werkte één persoonlijke geloofservaring uit tot een goed 
verhaal. Hierbij werd speciaal aandacht geschonken aan de invloed van 
zogenaamde doorslaggevende factoren. Met het voorlezen van een zeer 
toepasselijk gedicht werd het verhaal afgesloten.  
Er was ook nog een ander mooi gedicht uitgezocht dat werd 
voorgedragen. Ook heeft dit groepje drie van de aangedragen liederen 
geselecteerd, die vervolgens gezamenlijk werden gezongen. 
De derde groep ging aan de slag met een meditatieve oefening waarbij 
men zich een voorstelling moest proberen te maken van een gemeente 
waar het geloof een grote plek heeft. Welke doorslaggevende factoren 
dragen hieraan bij? Iedere deelnemer koos een foto die deze ideale 
gemeente verbeeldt en presenteerde die tijdens de vesper.  
We hadden er eerlijk gezegd een hard hoofd in: in 45 minuten een vesper 
samenstellen, dat lukt toch nooit? Wel dus, en dat belooft veel goeds voor 
de samenwerking!  
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Al met al een bijzonder inspirerende dag. Ook voor gemeenteleden zal het 
fijn zijn om in groepen over het geloof te praten en er op creatieve wijze 
vorm aan te geven. We gaan kijken naar mogelijkheden om dit te 
organiseren. 
 

 
Ava van Baaren, secretaris PG Gorssel/Epse 

Gera Janssen-Ebbekink, scriba PG Eefde 
 

 
 
Voor wie meer wil weten over motiverende 
gespreksvoering:  
‘Luisteren 2.0: Anderen tevoorschijn luisteren’ 
van Bert Bakker (uitgeverij Ekklesia, 2013) 
 
 

 
 
 
 
 
Hoe gaat het financieel? Baten en lasten over 2021 
 

 

Begroting 
2021 

Rekening 
2021 

Rekening 
2020 

Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken 38.800 48.849 31.393 
Opbrengsten uit rente, dividenden 
en beleggingen 11.000 10.360 4.834 
Opbrengsten uit stichtingen, 
kassen en fondsen 10.000 15.000 15.000 

Opbrengsten levend geld 111.000 134.408 130.653 
Opbrengsten uit subsidies en 
bijdragen 0 22.939 4.030 

Door te zenden collecten en giften 600 0 0 

Totaal Baten A 171.400 231.556 185.910 
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Uitgaven en Kosten   
 

Kosten kerkelijke gebouwen excl. 
afschrijvingen  57.200 42.688 86.882 

Kosten Pastorie 4.000 7.521 0 

Kosten niet-monumentale orgels 0 27.687 32.539 

Kosten overige niet-kerkelijke 
eigendommen en inventarissen 0 5.828 0 
Pastoraat resp. diaconaal 
pastoraat 63.800 48.607 113.237 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke 
activiteiten 11.700 6.040 3.363 
Verplichtingen/bijdragen aan 
andere organen 9.000 9.038 9.465 

Salarissen en vergoedingen 37.900 46.317 46.563 
Kosten beheer, administratie en 
archief 12.800 15.765 17.562 

Rentelasten/bankkosten 4.500 6.827 6.744 
Afdrachten door te zenden 
collecten en giften 0 0 0 

Totaal lasten A 200.900 216.318 316.355 
    

Operationeel resultaat (A) -29.500 15.238 -130.445 
    

Incidentele baten en lasten    
Koersresultaat beleggingen 0 54.052 33.154 

 
0 0 0 

Resultaat verslagjaar naar 
vermogen 0 69.290 -97.291 

 
 
Toelichting op de vereenvoudigde Staat van Baten en Lasten: 
Het resultaat naar vermogen is gestegen van negatief 97.000 naar positief 
€ 69.000. 
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De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: 
 
Opbrengsten en baten 
Stijging van de verhuuropbrengsten door meer verhuur dan in het 
coronajaar 2020, en hogere opbrengst verhuur van de pastorie door 
tijdelijke verhuur aan een derde. 
De opbrengst levend geld zijn hoger dan begroot en hoger dan voorgaand 
jaar. Dit komt omdat de vrijwillige bijdrage bijna gelijk is aan voorgaand 
jaar bij een dalend aan tal leden, dank hiervoor. Ook hebben we voor 
11.00 euro giften ontvangen voor de restauratie van het orgel, ook 
hiervoor onze dank, waarvoor we geen bedrag hebben begroot.  
En voor 2021 hadden we geen opbrengst markten begroot terwijl we wel 
een markt hebben gehad. 
De opbrengst uit subsidie is hoger omdat we een eenmalige subsidie voor 
de restauratie van het orgel van € 18.000 hebben ontvangen. 
 
Kosten en uitgaven 
De uitgaven zijn ten opzichte van 2020 fors gedaald.  
Ten eerste de lagere dotatie onderhoudsvoorziening. Deze is lager 
vanwege het besluit om de Kerk in Epse af te stoten. De voor onderhoud 
gereserveerde bedragen van € 29.000 zijn vrijgevallen ten gunste van het 
resultaat. 
Als tweede zijn we het gehele jaar vacant waardoor we geen salariskosten 
van een predikant hebben. dit scheelt € 74.000 aan kosten. Daar staan 
wel weer hogere kosten tegenover van preekbeurten en vacaturebijdrage 
van € 8.000, maar per saldo € 66.000 minder kosten. 
Er zijn wel hogere uitgaven voor kerkelijke activiteiten. Dit zijn gemaakt 
kosten voor het samenwerkingstraject met Eefde € 3.000. 
 
Koersresultaat beleggingen 
Dit zijn de koersresultaten van onze beleggingen welke jaarlijks sterk 
muteren afhankelijk van de beurskoersen. 
 
Voor belangstellenden is ligt de jaarrekening ter inzage bij Cor Leijstra. 
Gaarne mailen voor een afspraak beheer@pg-gorsselepse.nl 
 

Namens de Kerkenraad 
Cor Leijstra Penningmeester 

 

mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
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Van de diaconie 
Eerste collecterooster mei en juni 2022  
 
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 
Kerk in Actie, rek nr. NL 89 ABNA 45757 met vermelding van datum en 
doel. 
 
Zondag 22 mei:  Stichting Inlia 
*Uitvoerder van tussenvoorziening voor statushouders voor diverse 
gemeenten in Drenthe.   
* In samenwerking met Kerk In Aktie ontwikkelaar en uitvoerder van 
Transithuis dat mensen begeleidt naar veilige hervestiging in land van 
herkomst of een derde land.  *Een  dienstverlener die (samenwerkende) 
gemeentebesturen ondersteunt met beleidsontwikkeling, juridisch advies 
en begeleiding van projecten.  *De organisatie die voor diverse 
gemeenten de opvang van vreemdelingen toetst. 
 
INLIA biedt hulp bij veilige terugkeer. Moeder Sabu uit Ethiopië Is een van 
de meest ontroerende verhalen die we in 2020 meemaken. Haar gezin 
moet in 2017 vluchten, maar de gezinsleden raken elkaar kwijt.  Sabu 
belandt in Nederland zonder enig idee waar haar kinderen zijn, Als INLIA 
krachten bundelt met de Goedwerk Foundation, weten ze een van de 
zonen te traceren. Hij dacht dat zijn moeder dood was. Ze worden in 2020 
herenigd in Ethiopië. 
 
26 mei. Hemelvaart, geen collecte 
 
29 mei:  Mr. Geertshuis. Oecumenisch diaconaal Centrum Deventer, Het 
Meester Geertshuis. 
Midden in het levende Deventer staat het Mr. Geertshuis, een gastvrije  
huiskamer waar mensen even op adem kunnen komen. In een 
samenleving die steeds ingewikkelder wordt valt het niet mee  
om je staande te houden, zeker als je weinig geld hebt, als je geen 
vrienden of familie hebt op wie je terug kan vallen, of als je gevlucht bent 
naar ons land. Dan is het goed om mensen te ontmoeten die voor je open 
staan, die je steunen om verder te gaan, je zo nodig door verwijzen voor 
verdere hulp.    
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Het Mr. Geertshuis is een initiatief van de kerken in Deventer, er is een 
grote groep vrijwilligers om dit project in stand te houden. 
 
Zondag 5 juni:  Wereld diaconaat Oeganda. Kwetsbare vrouwen en 
kinderen sterk maken in Oeganda. 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar 
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het 
jarenlang gruwelijk geweld van het verzetsleger van de Heer laat nog 
steeds littekens na bij de ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in 
Noord Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te 
voorzien en naar school te laten gaan. 
 
Zondag 12 juni: Havekedienst  
 
Zondag 19 juni: Noodhulp voor opvang voor gestrande vluchtelingen 
in Griekenland 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, 
een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of 
religieuze spanningen onmogelijk is. 
Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijv. Syrië, Afghanistan en 
Iran in Griekenland, hier wacht hen vanwege lange procedures een 
moeilijke en onzekere tijd.  
Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties, die de vluchtelingen opvangen 
en begeleiden, ze zorgen voor kleding en voedsel, en geven zorg en 
onderwijs aan de kinderen. 
 
Zondag 26 juni: Binnenlands Diaconaat. 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen 
van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asiel 
procedure in Nederland, bijv. omdat een land van herkomst hen niet 
accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd 
angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen 
en Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede 
in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de 
veerkracht van deze mensen. 
 
Alle collecten worden warm aanbevolen! 
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Thema Havekedienst 
De muren om, de harten open 
 
In het bouwen van muren zijn we 
bedreven. Zeker als het erom gaat onze 
standpunten en harten af te schermen.  
Ook zijn we er goed in om iemand in een 
hokje te plaatsen, vaak op grond van een 
enkel weetje. De vraag is: wat moeten 
we met al die muren en hokjes en 
scheidslijnen? 
 
Voor het antwoord kunt u op 
zondagmorgen 12 juni terecht  
in de jaarlijkse openluchtdienst op  
het Eefdese landgoed ’t Haveke (inloop met koffie vanaf half tien). 
Laat u verrassen door de hokjes die we daar met elkaar bouwen… èn… 
afbreken. Groepsgewijs, eigenzinnig en terloops. 

 
Inspirator bij dat bouw- en sloopwerk is Lidy van Prooyen Schuurman, de 
predikante van Harfsen. Zij verschaft bijbelse stof om over na te denken, 
terwijl ze langzaam achter een muur verdwijnt. Volgens het scenario komt 
ze weer heelhuids en openhartig tevoorschijn, met behulp van de 
aanwezige kinderen. 
  
Tussen de bedrijven door klinkt volop muziek. Begeleid door de Harmonie 
kunt u zelf het liedboek eer aandoen of het zingen overlaten aan het 
projectkoortje van Broer de Boer. Ook de kinderen laten hun stem horen, 
onder meer met het lied van Hanna Lam: Jericho, Jericho. 
 
Kom dus samen op dat prachtvolle landgoed in zomertooi en beleef een 
speelse eredienst.  
 
Bij onverhoopt slecht weer wijken we uit naar de Ontmoetingskerk in 
Eefde. Handig om uw (eventuele) auto alvast op het kerkplein neer te 
zetten, aangezien het werk aan de rotonde in de Schoolstraat mogelijk 
parkeren op ‘t Haveke zelf verhindert.  
 

Homme Krol 
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WERK VOOR DE KERK  – hoe leuk is dat 
Er zijn veel gemeenteleden 
die iets doen voor en in de 
kerk.  
Grace Molegraaf praat met 
hen.  
Deze maand is de beurt aan 
Lydeke Matthes.  
We zitten op de bank met 
een kopje thee en Lydeke 
praat al tijdens het 
theezetten. 
Even geduld, zo vlug kan ik 
niet schrijven.  
Hallo Lydeke, lekker zo’n 
kopje thee. Jij doet iets 
met de Kerkespraak 
begrijp ik . 

“Ik ben verantwoordelijk voor het in elkaar leggen en de verspreiding van 
de kerkespraak.'' 
Je doet niet iets met de redactie?  
“Nee, ik krijg de Kerkespraak aangeleverd door de drukker in grote 
stapels. Die staan dan op donderdagmiddag voor de deur van de kerk.” 
En dan heb je een groepje mensen, die het in elkaar leggen, want dat 
doe je niet alleen neem ik aan.  
“Ja ik heb een groep van 6 dames, die heel trouw zijn. Ze worden wel 
ouder, net als wij allemaal, maar als er een uitvalt kan ik altijd wel een 
ander vinden, die het over wil nemen. We zijn een gezellig groepje met 
elkaar. “  
Het is wel een precies werkje, soms zit er iets fout in de Kerkespraak. 
“Dat ligt dan niet aan ons, maar aan een fout van de drukker, of van de 
manier waarop ze de bladen genummerd hebben. Dat weet ik niet. Maar 
wij leggen ze precies op volgorde en dan komt het goed. En soms moet er 
iets bij in – een brief of een kaart . En vroeger een accept giro.'' 
En dan moeten ze naar de mensen; doen jullie dat ook ?  
“Nee, daar hebben we bezorgers voor.'' 
Hoeveel zijn dat er dan?  
“We zijn begonnen met 100,  nu zijn het er nog 70. De gemeente wordt 
kleiner hè.'' 
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En wat is het systeem daarin?  
“Iedere bezorger heeft een wijk. En iedere bezorger heeft een lijst met 
adressen, waar hij of zij moet bezorgen. Ik krijg van Geert Dik etiketten 
waarop de wijk staat en het aantal. Soms is er iets veranderd en dan bel ik 
Geert en dan zoeken we op wat er veranderd is. Iemand is overleden of  
verhuisd en dan heb ik teveel of te weinig.''  
Komen de bezorgers die stapeltjes ophalen?  
“Nee, wij tellen voor iedere bezorger het aantal uit, doen er een etiket bij – 
voor die persoon, zoveel – en dan brengen wij de stapeltjes rond naar de 
bezorgers. Alle dames een stuk of 10. “ 
Houd je krantjes over?  
“Ja, natuurlijk. Er zijn krantjes voor de Borkel en voor in de kerk. En als er 
een overlijden is geweest en er staat een “in memoriam” in, dan vraag ik 
aan de familie of ze een paar extra willen hebben. En dat wordt erg 
gewaardeerd.'' 
Hoe lang doe je dit al?  
“Vanaf 1989 – 1x per maand; vroeger zelfs 1x per 14 dagen.'' 
Zo, dat is al 33 jaar. En je vindt het nog steeds leuk?  
“Ach, 1x per maand is niet zo erg veel. En het is gezellig werk, je komt 
mensen tegen. Natuurlijk zijn er wel eens irritaties over dingen, maar als je 
daar niet tegen kunt kun je nergens iets doen.  
Mensen zeggen wel eens – hou er toch mee op. Maar zover ben ik nog 
niet.'' 
Hoe zit het met de samenwerking met Eefde?  
“Ja, zij maken een heel ander blad. We hebben nu afgesproken dat we 
tegelijk uit komen. Zij wilden iedere laatste donderdag van de maand. 
Maar dat kan met bepaalde vakanties hier niet, zoals nu met de 
meivakantie en Pinksteren. Dus ik heb een paar data kunnen veranderen. 
Dat ging in goed overleg hoor. En verder moeten de redacties dat maar 
samen uitzoeken.'' 
Zijn er nog dingen die je graag kwijt wilt?  
“Nou, ik vind het jammer dat er nooit meer iets gedaan wordt voor de 
bezorgers en de leggers.  
Vroeger kwam er 1x keer per jaar iets extra’s voor de vrijwilligers, maar 
dat gebeurt niet meer. “ 
Daar heb je gelijk in. Je moet je vrijwilligers “onderhouden”. Ik zal 
dat meenemen naar de diaconieën de kerkenraad.  
Lydeke, hartelijk dank voor dit gesprek en succes met het werk.  
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Voorjaarsmarkt 21 mei 2022 
van 10-13 uur 
We kunnen weer naar een 
rommelmarkt. Corona houdt de markt 
niet meer tegen. Op 21 mei van 10 tot 
13 uur is er weer de altijd gezellige 
markt in en rond de  kerk  in Gorssel.  
Speelgoed, grammofoonplaten en 
(jeugd)boeken, huishoudelijke artikelen 
en sieraden, lampen en elektrische 
apparaten, meubels en ijzerwaren, de altijd in trek zijnde fraaie 
bloemstukken en de vaste planten en stekken. Het aanbod van goederen 
is dit jaar veel minder.  
Het betekent dat er 10 kramen minder buiten staan. Helaas!                                                           
We hebben een goede afstemming met de Oekraïne groep. Spullen die 
niet verkocht worden op de voorjaarsmarkt gaan naar de Bloemenkamp 
waar Oekraïense mensen worden opgevangen. Niet verkochte boeken 
gaan naar de molen.  
Na afloop van de markt wordt er maar weinig weggegooid en dat zal velen 
aanspreken. Niet iedereen gaat naar de markt om spullen te kopen. Men 
heeft al genoeg. Maar de sfeer, de gezelligheid en het drinken van een 
kop koffie met bekenden is al voldoende reden om te gaan. 
       Fokke van der Ploeg 

 
 
 
 

Met Pinksteren, vijftig dagen na Pasen, 
gedenkt de kerk dat de apostelen vervuld 
werden met de Heilige Geest. Dat was een 
cadeau, door Jezus beloofd, voor de 
apostelen, maar ook voor ons.  
De Heilige Geest zal ons overal bijstaan - 
wanneer we vragen hebben, twijfelen of of 
vol lof zijn. 
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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: Jenny Mooij  06-21384126 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: mevrouw 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
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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: mw. 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 6 verschijnt op donderdag 30 juni 2022. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 22 juni 2022) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 7 verschijnt op donderdag 25 augustus 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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