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Als er muren voor ons staan, 
doe ons dan de gaten zien 
waar het licht doorheen valt, 
waardoorheen we verder kunnen kijken. 

 
Als er bergen voor ons oprijzen, 
doe ons dan de paadjes zien 
waar onze voeten kunnen gaan,  
waarlangs we verder kunnen komen. 

 
Als de mist ons overvalt, 
doe ons dan de kansen zien 
om stil te staan, stilte te voelen 
waarin we bij U kunnen komen. 

 
En God, misschien,  
als we moed hebben, 
help ons dan ze ook te maken: 
die gaten, die paadjes, die kansen. 
Amen 

 
 

Harmke Heuver 
Uit: U die voor mij uitgaat 

Gebeden voor onderweg Protestantse Kerk 2021 
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Kerkdiensten deze zomer in Eefde, Epse en Gorssel! 
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
De diensten in Epse kunnen niet via kerkdienstgemist.nl 
gevolgd worden. 
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) 
 

 
 
 

W ilt u bij de 
kerkdienst in Epse 

uw liedboek 
meebrengen? 

 
 
 
 
 

 

Zondag 3 juli 2022  

Epse 10.00 uur Dr. E. van 't Slot, Zwolle 
 De eerste collecte is bestemd voor KIA India en de tweede collecte voor  
afdracht van het quotum. 
 
Zaterdag 9 juli 2022 om 16.00 uur dienst in De Borkel 
 
Zondag 10 juli 2022  

Gorssel 10.00 uur  Mw. Ds. K.M. Wuijster, Eindhoven 
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Naaste en de tweede collecte 
voor het jeugdwerk Gorssel en Epse. 
 
Zondag  17 juli 2022               

Epse 10.00  uur Mw. Ds. R. Reiling, Steenderen 
De eerste collecte is bestemd voor Hart voor kinderen en de tweede 
collecte voor het onderhoud van de gebouwen. 
 
Zaterdag 23 juli 2022 om 16.00 uur dienst in De Borkel 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 24 juli 2022  e 
Gorssel 10.00 uur Mw.Ds. S.H.Ossenwaarde-van Nie, Egmond 

aan Zee  
De eerste collecte is bestemd voor Kerk en vluchteling Zutphen en de 
tweede collecte voor Kerkespraak. 
 
Zondag 31 juli 2022, gezamenlijke kerkdienst   
Eefde 10.00 uur Ds. J. Kraijenbrink, Vorden 

De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal Quotum en de tweede 
collecte voor het pastoraat in eigen gemeente. 

 
Zondag 7 augustus 2022, Heilig Avondmaal   
Epse 10.00 uur Ds. D. Bargerbos, Dwingeloo 

De eerste collecte is bestemd voor UAF studiefonds asielzoekers en de 
tweede collecte voor het orgelfonds. 
 
Zaterdag 13 augustus 2022 om 16.00 uur dienst in De Borkel 

 
Zondag 14 augustus 2022   
Gorssel 10.00 uur Dr. Ir. M.T. Hilhorst, Almen 

De eerste collecte is bestemd voor het Leprafonds en de tweede collecte 
voor het onderhoud van de gebouwen. 
 
Zondag 21 augustus 2022, afscheid Jenny Mooij   
Epse 10.00 uur Mw. L. Versluis, Oudemirdum 

De eerste collecte is bestemd voor Kleine arbeider Colombia en de 
tweede collecte voor pastoraat in eigen gemeente. 

 
 
Agenda 
maandag 4 juli om 20.00 uur Taakgroep Pastoraat 
woensdag 6 juli om 20.00 uur Taakgroep Diaconie 
donderdag 7 juli om 19.30 uur Taakgroep Beheer 
woensdag 24 augustus om 17.30 uur Open tafel, de Brink 
zaterdag 3 september kerkmarkt Eefde 
zaterdag 10 september om 9.30 uur Scratchdag projectkoor Eefde 

 
 



- 4 - 

 

 

Hoor ’s van de pastor 
  

 
Een lach en een traan en een nieuwe baan 
 
 
Dat een lach en een traan dicht bij elkaar 
kunnen liggen heb ik afgelopen week wel 
gemerkt. Op  
zaterdag stond een hernieuwing trouwbelofte 
van een vriendin van mij op het programma. 
Een hele  
mooie viering en vernieuwing van hun trouwbelofte na alles wat ze in hun 
gezamenlijk leven hebben  
meegemaakt. Ik heb er van genoten er bij te mogen zijn. De liefde werd 
gevierd en tranen van geluk mochten er zijn. 
 
De donderdag op vrijdagnacht voor die mooie zaterdag waren er hele 
andere tranen. Ik kon die nacht niet slapen vanwege een rare geur. Zelfs 
eerst naar de slaapkamer van mijn dochter gegaan, omdat het in mijn 
slaapkamer niet meer uit te houden was. Midden in de nacht ontdekte ik 
dat de kleine speelkamer van mijn dochter vol witte rook stond. Toen ik 
daarvan de deur opendeed, ging ook meteen het alarm af. Ik kon niet 
vinden waar de rook vandaan kwam en deed de deur weer dicht en  
belde 112. Binnen een mum van tijd was de politie en de brandweer 
aanwezig. Uiteindelijk bleek er plastic verbrand/gesmolten te zijn op het 
balkon van de buurman, waarbij alle rook mijn huis binnenkwam. Nadat 
iedereen weg was, kwamen de tranen. Vooral van de schrik. Gelukkig is 
het allemaal goed afgelopen, maar heftig was het zeker. 
 
Na de vrijdag en zaterdag ging ik voor in Epse. Dat is niet gelukt zonder 
tranen. Het waren ditmaal tranen van de spanning en tegelijkertijd tranen 
van dankbaarheid. Woorden in de schriftlezingen, liederen en gebeden 
kwamen extra binnen. De liederen en gebeden had ik voor het hele 
gebeuren al uitgekozen en geschreven. En de verkondiging deels. Hoe 
bijzonder dat alles dan zo samenkomt. 
 
Het eerste couplet van lied 139 kreeg zo voor mij nog meer betekenis dan 
ik van te voren had kunnen bedenken. 
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Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik ga of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

 
Het levert allerlei gedachten op en geeft mij troost en rust. 
 
Het dubbele gevoel, maar dan een stuk minder heftig is dat ik afscheid ga 
nemen van deze gemeente. Mijn huidige contract als pastoraal 
medewerker in Gorssel en Epse loopt tot 1 september. Vanaf 1 september 
begin ik als pastoraal medewerker in Zwolle. Ik ben heel dankbaar voor de 
2 jaar en 9 maanden die ik dan in Gorssel en Epse heb mogen werken. Ik 
zal het werk en de mensen gaan missen. Het is, buiten mijn stages om, 
mijn eerste gemeente waar ik dit mooie werk mocht doen.  
Door corona, helaas niet zoals ik het mij voorgesteld had. Ik had zo graag 
nog zo veel meer willen doen. Maar ondanks de beperkingen door corona 
is het mij nog duidelijker geworden dat dit het werk is dat ik heel graag 
doe. Tot 1 september mag ik nog van dit werk hier in Gorssel en Epse  
genieten. 
 
Ik wens een ieder goede zomermaanden toe en dat we daarbij ons 
gekend mogen weten door God, die ons ziet zoals wij zijn op al onze 
wegen. 

Jenny Mooij 
 

Afscheid van Jenny Mooij – 21 augustus 2022  
Ja, u leest het goed. Helaas moeten wij afscheid nemen van Jenny.   
Haar contract loopt af en kan niet verlengd worden. Zij gaat met ingang 
van 1 september ons verlaten en beginnen in een nieuwe functie in 
Zwolle.   
Zondag 21 augustus willen wij in de dienst in Epse afscheid van haar 
nemen. In deze dienst is Lieke Versluis de voorganger. Na afloop drinken 
we met elkaar koffie met iets lekkers en kan iedereen van Jenny 
persoonlijk afscheid nemen. (Denkt u er aan dat er vanuit Epse geen  
mogelijkheid is voor “kerkdienst gemist”. U kunt zo nodig met de diaconie 
contact opnemen voor vervoer). 

Namens de kleine kerkenraad: Henk Datema 
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In memoriam: Rinus Jansen 
 
Op 20 mei is op 88-jarige leeftijd Marinus Antoon - Rinus - Jansen 
overleden. Op 27 mei is er afscheid van hem genomen. Dat gebeurde in 
de kerk te Gorssel, waarna hij naar zijn laatste rustplaats is gebracht op 
de begraafplaats. 
 
Rinus Jansen is geboren in Eefde. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader 
en werd timmerman. Samen met zijn vader werkte hij in het bedrijf. 
Tijdens één van die klussen kwam hij de liefde van zijn leven tegen:  
Rikie Wolters. Ruim 62 jaar zijn ze getrouwd geweest. Samen kregen ze 
twee zoons en een dochter, schoonkinderen en 6 kleinkinderen. 
 
Aangeraakt door het woord van God, leidde hij zijn leven vol liefde en 
trouw.  
Spraakzaam was hij hierover niet, maar gedurende zijn leven was het 
zichtbaar in alles wat hij deed. Dat is te zien aan zijn liefde en trouw aan 
zijn gezin, maar ook in zijn werk en hobby’s. 
 
Hij werkte eerst met zijn vader en later werd hij zelf 
opzichter in de bouw. Van jongs af aan had hij een 
voorliefde voor muziek. Zo is hij bijna 50 jaar lid geweest 
van het Christelijk mannenkoor, en was hij lid van de 
cantorij.  
 
Rinus Jansen was een zorgzame man voor zijn vrouw en 
kinderen, maar ook voor zijn tuin en voor zijn kippen. Tot 
een week voor zijn overlijden heeft hij met liefde voor zijn 
vrouw gezorgd toen haar gezondheid achteruit ging. 
Samen hebben ze veel meegemaakt en gedeeld. 
   
Dankbaar zijn we voor het door God gegeven leven. Nu zijn leven voltooid 
is, geven we het terug in handen van de Eeuwige.  
Dankbaar voor alle gegeven herinneringen.  
Een zorgzame man, (schoon)vader, en opa. Rust in vrede. 
 

Jenny Mooij 
Pastoraal medewerker Gorssel/Epse 



- 7 - 

 

 

Oecumenisch Leesrooster 
3 juli 2022 
Jesaja 66, 10-14, Psalm 66, 1-12, (Galaten 6, 1-10, 14-18), 
 Lucas 10, 1-20. 
10 juli 2022 
Deuteronomium 30, 9-14, Psalm 25, 1-10, (Kolossenzen 1, 1-14),  
Lucas 10, (21) 25-37. 
17 juli 2022 
1 Samuël 1, 1-20, Psalm 15, (Kolossenzen 1, 21-27), Lucas 10, 38-42. 
24 juli 2022 
Genesis 18, 20-33, Psalm 138, (Kolossenzen 2, 6-15), Lucas 11, 1-13. 
31 juli 2022 
Prediker 2, 1-11, Psalm 49, 1-13, (Kolossenzen 3, 12-17),  
Lucas 12, 13-21. 
7 augustus 2022 
Jesaja 65, 17-25, Psalm 33, 12-22, (Hebreeën 11, 1-16), Lucas 12, 32-40. 
14 augustus 2022 
Jeremia 23, 23-29, Psalm 82, (Hebreeën 11, 17-29), Lucas 12, 49-56. 
21 augustus 2022 
Jesaja 30, 15-21, Psalm 112, (Hebreeën 12, 22-29), Lucas 13, 22-30. 

 
 

Maandbrief  
 
Beste gemeenteleden, 
Hierbij de laatste maandbrief voordat voor Kerkespraak (en de redactie) 
een welverdiende vakantie aanbreekt.  
In de vorige hebben we gemeld dat ds. Jaap Jonk gestopt is als onze 
consulent. Aangezien we bij het beroepingswerk voorspoedig optrekken 
met Eefde hebben we alsnog besloten niet meer op zoek te gaan naar 
een vervanger. We gaan ervan uit dat Jaap Jonk bij de formele afronding 
van het traject daar waar nodig ad hoc ingeschakeld kan worden. 
Overigens is aanstaande zondag zijn afscheid als dominee, in de kerk in 
Laren. Over de aanstaande festiviteiten heeft u kunnen lezen in de 
plaatselijke bladen.  
Voor onze gemeente gaat de zomerdienstregeling weer van start met om 
en om diensten in Epse en Gorssel, behalve op 31 juli (gezamenlijke 
dienst met Eefde).  
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Wellicht ten overvloede: voor de diensten in Epse dient u een eigen 
liedboek mee te nemen. Over de stand van zaken wat betreft de verkoop 
van het kerkgebouw leest u hieronder meer. 
 
Beroepingswerk 
De beroepingscommissie is flink op stoom. Er vindt structureel overleg 
plaats, er zijn verschillende kandidaten aangedragen én er hebben 
kandidaten gereageerd. De commissieleden zijn erg tevreden over de 
samenwerking en vinden het gesprek over de ambities van beide 
gemeentes bijzonder inspirerend. Hopelijk kunnen we binnenkort 
voorspoedige berichten verwachten! 
 
Taakgroepen 
De taakgroep  Pastoraat geeft aan dat op 1 en 8 mei de vredeskaars is 
aangestoken die aan de kerk is geschonken. Op 1 mei was de aanleiding 
koningsdag, op 8 mei brandde de kaars voor de 4 en 5 mei-herdenking. 
De kleine kerkenraad is er dankbaar voor dat de kaars bij deze 
gelegenheden mocht branden.  
De taakgroep Jeugd en Jongeren  sluit binnenkort het seizoen af en start 
de activiteiten weer in september.  
De taakgroep  Leren is nog niet bemenst. 
De taakgroep Vieren  is blij dat er na lange tijd weer kerkdiensten mogelijk 
zijn in Epse. 
De taakgroep Diaconie werkt aan een beleidsplan voor de komende vijf 
jaar, samen met de diaconie van Eefde. Zij willen graag de 
avondmaalvieringen in gezamenlijke diensten houden waarbij dan  
uitwisseling van ambtsdragers mogelijk is. De kleine kerkenraad gaat daar 
graag mee akkoord. 
De taakgroepen gaan ook aan de slag met een gezamenlijk 
avondmaalprotocol en maken een plan voor de vormgeving van de 
collectes in de gezamenlijke diensten.  
In september wordt er een nieuw project gekozen voor de komende drie 
jaar. 
In Eefde is zevenmaal een vredeswake gehouden. Dit is overgenomen 
door Joppe. Daarna is Harfsen aan de beurt. Afgesproken wordt dat 
Gorssel/Epse het in augustus overneemt. De taakgroep Diaconie 
krijgt carte blanche voor de organisatie.   
Helaas kon de geplande maaltijd met medelanders niet doorgaan wegens 
ziekte van enkele kooksters. 
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De taakgroep Beheer bericht dat men in vergevorderd overleg is met een 
koper voor de kerk in Epse.  
Hierbij blijft het gebouw zelf bestaan, het dorp Epse en de 
kerkgemeenschap krijgen ruimte voor ontmoeting. Kerkdiensten kunnen 
er niet langer gehouden worden.  
Verder is de taakgroep bezig om de verwarming, de luchtvochtigheid en 
het geluid in de kerk van Gorssel beter te regelen. 
De taakgroep Communicatie heeft geen bijzonderheden te melden. 
 

Met een hartelijke groet namens de kleine kerkenraad, 
Ria Zoerink en Ava van Baaren  

 
 
Rubriek Meeleven 
 
De kaarten en bloemen zijn met een groet naar de volgende  
gemeenteleden gebracht. 
Mw. Wilma Makkink                   Ravensweerdsweg 7 
Mw. W. Berkenbosch                   Nijverheidsstraat 2 
Fam. H. Berendsen-Wissink        Du Tourweg 4   60 jarig huwelijk 
Mw. A. Radstaake-Heijenk          Veldhofstraat 34 d 
Fam. D. Wolferink-Hietbrink       Lochemseweg 73  50 jarig huwelijk 
Dhr. J. Navis                              Draflaan 19 
Fam. J. Kloosterboer-Roeterdink Du Tourweg 20  60 jarig huwelijk 
Dhr. J. Haijtink                   Reuvekamp 2 
Mw. L. Abbink-van Toorn       Hoofdstraat 61b de Borkel 
Mw. W. Nijland-Banté                   Smitskamp 14 
 
Bericht van overlijden 
Op 20 mei is op de leeftijd van 88 jaar Marinus Antoon Jansen overleden 
Hij woonde Molenweg 26. 
Ook op 20 mei overleed Gerry Wiggers-Wiltink op de leeftijd van 85 jaar. 
Zij woonde nog maar kort op het Spijk in Eefde. 
Ons medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden en we wensen hen 
veel sterkte met het verwerken van het verlies. 
 

Jannie Hietbrink 
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Dinsdag 17 mei waren we 50 jaar getrouwd  
We hebben een mooie dag gehad met familie en vrienden. 
Zondag werden we verrast met een prachtig bloemstuk namens de kerk. 
Daarbij een kaart van de aanwezige kerkgangers. 
Ook de Cantorij verraste ons met een bos bloemen. 
 

Geweldig. Bedankt. Minie en Dick Wolferink, Joppe 

 
 
Open tafel in de Brink 
Eindelijk.  We mogen weer! 
Nu alle corona maatregelen zijn opgeheven hopen wij U binnenkort weer 
te begroeten aan de “ Open Tafel ”  in  “de Brink” naast de kerk,  
Hoofdstraat 27 in Gorssel, voor een gezellig samenzijn voor en tijdens het       
eten. Komt U dan ook?  
 
Op woensdag 24 augustus 2022 serveren wij voor u een heerlijke 
maaltijd. U bent hartelijk welkom vanaf 17.15 uur, we beginnen om 17.30 
uur. U krijgt  twee consumpties, een heerlijk drie gangen menu en koffie of 
thee na. 
 
U kunt zich inschrijven op de lijst die op het mededelingenbord hangt  
in “ de Brink” of telefonisch aanmelden  ( graag voor 20 augustus )  
bij Mimi Bokking 0575-491789 of Lippie van der Steege  0575-492878. 
Graag tot ziens ! 

Groetjes, Jannie, Lippie en Joke 
Taakgroep  Diaconie  

      
 
Nog even dit:  wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers die voor de “open tafel” de 
maaltijd willen bereiden en/of de afwas willen 
doen.  
Voor vragen bel dan: 0614941961 
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Wintermarkt 17 december 2022 
 
De voorjaarsmarkt heeft 8100 euro opgebracht. Dit deelde de diaken mee 
in de kerkdienst van 22 mei. En dat is een mooi resultaat waar we trots op 
zijn. De opbrengst van de markten wordt gebruikt voor het onderhoud en 
verbouwen van de gebouwen. 
De opbrengst van 8100 euro bestaat uit verschillende componenten. Ten 
eerste is er het resultaat van de  voorjaarsmarkt op 21 mei 2022. Die 
opbrengst is 4600 euro. Daarnaast heeft de verkoop van opgeknapte 
fietsen  in totaal 500 euro opgeleverd. Verder is er oud ijzer verkocht  en 
zijn er tegen betaling woningen leeg  gehaald, Dit laatste gebeurt onder 
andere in situaties dat nabestaanden niet in de gelegenheid zijn dit zelf te 
doen.  Dit heeft in totaal  een bedrag opgeleverd van 3100 euro. Bij  
elkaar opgeteld levert dit een resultaat op van 8100 euro. 
  
Ondertussen zijn we weer gestart met de 
voorbereidingen van de wintermarkt. Deze is 
vastgesteld op zaterdag 17 december 2022.  
We vragen onze vrijwillige  medewerkers deze 
datum alvast in hun agenda te noteren. 
En voor U als bezoeker en potentiele koper kan het 
opschrijven van deze datum ook geen kwaad. 
 
We kunnen nog heel goed nieuwe medewerkers 
gebruiken. Als U  belangstelling hebt ons team te 
versterken of het gewoon gezellig vindt mee te doen 
kunt zich opgeven bij Ben Gerritsen (0570- 594350). In het bijzonder zijn 
we op zoek naar een handig persoon, die fietsen opknapt en geschikt 
maakt voor de verkoop.  
Nadere informatie over deze  interessante taak kan worden gegeven door 
Jo Willems (0575 492006). We zoeken ook nog steeds een medewerker 
postzegels die de ingebrachte zegels kan selecteren voor de verkoop; 
informatie bij Fokke van der Ploeg (0575 494821). De hippe vacature 
facebook medewerker is ook nog niet ingevuld; informatie bij Ben 
Gerritsen (0570-594350). En als iemand zich zou melden als medewerker 
publiciteit zouden we heel blij zijn. 

 
Fokke van der Ploeg  
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Fietsenmaker gezocht!!!  
Fietsen die binnen komen en die nagekeken 
moeten worden, komen in Epse binnen bij Gerrit 
Heijink. Hij repareert al heel veel jaren deze 
fietsen voor de verkoop. 
De fietsen staan altijd aan de Lochemseweg 5e bij 
Jenny Kleiboer. Dit brengt altijd veel extra geld op 
voor de Rommelmarkt. 
Nu zoekt Gerrit een opvolger, wie ziet dit wel zitten 
om dit over 
te nemen? Het geeft heel veel goede gevoelens en tijdsbesteding.  
Neem dan contact met hem op tel. 0575-494604. 
Bij voorbaat dank.  

Van een medewerker van de Rommelmarkt 
 

Oekraïners in de Kerk? 
De Kleine Kerkenraad heeft het voornemen uitgesproken om ons 
kerkgebouw ter beschikking te stellen aan de mensen uit Oekraïne  
die hier wonen /komen wonen.   
Velen van hen zijn ook Christenen, onder andere van de Oekraïens  
Orthodoxe kerk. Wij kunnen ons voorstellen dat ook zij behoefte hebben 
aan een plek om te vieren, te bidden en te gedenken.  
Hun manier van geloven is anders dan die van ons. Dat kan verrijkend zijn 
voor hen en voor ons. 
In overleg met de bewoners van de Bloemenkamp wordt bekeken wat 
voor hen en voor ons de beste manier is.  Religieuze ondersteuning kan 
hopelijk mede gegeven worden door de Parochie in  
Joppe. Daar zijn contacten mee gelegd. 
Wij hopen op een goede en inspirerende samenwerking. 
 

Namens de kleine kerkenraad: Henk Datema 

 
Bedankjes 
Een bedankje voor de familie Enderink uit Joppe voor het vele jaren 
bezorgen van Kerkespraak. 
Ook mevrouw Bronzewijker uit Epse heeft heel lang de Kerkespraak 
bezorgd. Hartelijk dank hiervoor.  

Vriendelijke groet, Lydeke Matthes 
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Werk voor de kerk - hoe leuk is dat 
 

Er zijn in onze kerkelijke gemeente veel 
mensen die actief zijn op allerlei terreinen. 
Grace Molegraaf praat met hen.  Deze 
maand is de beurt aan Jan Muntendam. 
Even een beetje informatie vooraf bij deze 
persoon:  
Er liep een man langs de ramen van de 
Brink toen de cantorij oefende. Hij zocht 
iets, wilde naar binnen. “Wie is die man, 
wat zoekt hij” Dat is onze nieuwe voorzitter. 
“Hè..., Oh...” Iemand ging de deur open 
doen.  
Tijd om met hem eens een gesprekje aan 
te knopen.  
 
We zitten in zijn studeerkamer op de eerste 
verdieping in het huis in Epse, met thee en 
een koekje.  
Dag Jan, je bent onze nieuwe voorzitter, je 
bent daarvoor ouderling geworden bij ons. 
Je hebt toen even in de dienst gezegd wie 

je was. Je komt uit Utrecht, bent daar lang predikant geweest en hebt daar 
veel ervaring opgedaan met samenvoegingen van verschillende wijken en  
kerkgemeenschappen. Je preekt nog hier en daar, woont in Epse, kerkt in 
Deventer, en bent toch hier voorzitter. Hoe zit dat eigenlijk?  
“Ja inderdaad, mijn vrouw Gerda en ik zijn lid van de Lebuïnus kerk in 
Deventer en wonen in Epse. 
Peter heeft mij gevraagd of ik voorzitter wilde worden en ik heb daar 
positief op gereageerd." 
Waarom wilde je dat, als je hier helemaal niet kerkt?  
“Wij wonen in Epse en vinden dat we ook contacten moeten hebben in 
Gorssel/Epse. We wonen hier nu 11 jaar en zijn helemaal gericht op 
Deventer. Wat meer contacten hier is goed. “ 
Ben je wel lid geweest toen je hier kwam – je werd automatisch hier 
ingeschreven toch? 
“Ja we zijn wel hier lid geweest. Ik heb ook wel eens in Gorssel gepreekt 
en een paar keer in Epse.  
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Maar het sprak me in Deventer meer aan.“ 
Wat sprak je daar meer aan? 
“Liturgisch; de manier van preken; meer openheid.” 
En kun je dan zomaar hier voorzitter worden?  
“Het is kerkrechtelijk geen voorwaarde om lid te zijn van een plaatselijke 
gemeente om voorzitter te worden. Dan wordt je buitengewoon ouderling.” 
Als gemeente kun je dus een buitenstaander als technisch voorzitter 
aanstellen. Ben jij alleen technisch voorzitter?  
“Nee, niet alleen. Ik voel me wel betrokken, maar ik ben nu – eind mei – 
pas vrij om meer te kunnen betekenen. Ik ben opgehouden met preken. Ik 
krijg dus meer tijd om me echt in Gorssel/Epse te verdiepen.” 
Je bent hier nu 3 maanden; kun je er al iets over zeggen? 
“Jullie doen veel dingen wel anders als ik gewend ben.” 
Hoe bedoel je?  
“Ik ga er van uit, dat alle vrijwilligers het werk dat ze op zich genomen 
hebben zo goed mogelijk doen en dat ze daartoe binnen het afgesproken 
kader alle vrijheid hebben. Dat geldt ook voor de ambtsdragers. Misschien 
doen ze het anders dan ik het zelf zou doen, maar dat mag. Anders is niet  
minder, vaak wel beter. Als voorzitter behoef ik niet overal bij betrokken te 
zijn en ik behoef ook niet alles van te voren te weten. Ambtsdragers 
hebben hun eigen verantwoordelijkheid.” 
En de samenwerking met Eefde, dat is natuurlijk ook een taak?  
“Die keuze is gemaakt en nu moet het verder groeien. Alles van te voren 
vastleggen past niet bij mij. 
Er moet ruimte zijn voor groei en verandering. Vaste gewoontes moet je 
kunnen loslaten en daarover in gesprek gaan met elkaar. De ene kerk 
heeft een bepaalde werkgroep, de andere niet.  
Door daarover met elkaar in gesprek te gaan kun je samen iets nieuws 
opbouwen. Dat moet groeien en kost tijd.” 
 Zie je jezelf daar een taak in hebben?  
“Dat wil ik wel, maar stimulerend en niet voorschrijvend.“ 
Betekent dat dat mensen je moeten vragen of neem je ook zelf 
initiatieven?  
“Ik wil ook wel zelf initiatieven nemen. Maar dan moet ik de mensen eerst 
beter leren kennen. Om te beginnen de leden van de Kleine Kerkenraad. 
Ik heb daar nog te weinig tijd voor gehad.” 
 
Hoe zie je de Kleine en de Grote kerkenraad?  
"Ik zei al – Ik ken de mensen nog niet goed.   
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En  we moeten het wel  hebben over openheid. Ik denk ook dat de Grote 
Kerkenraad vaker bij elkaar zal moeten komen om rechtsgeldige besluiten 
te kunnen nemen.” 
Wat bedoel je daarmee? 
“Ouderlingen met speciale opdracht, bijvoorbeeld de lectoren, zijn 
ouderling.  Ze horen bij de vergaderingen mee te stemmen bij belangrijke 
beslissingen, ook over de financiën. Ze tellen mee voor het quorum.” 
Moeten ze dan altijd aanwezig zijn? 
“In goed overleg hoeft dat niet altijd. Maar bij de belangrijke beslissingen 
waar we nu voor staan tellen ze wel mee voor het quorum. Kerkrechtelijk 
moet het in orde zijn.” 
En de Kleine Kerkenraad? 
“Nee, dat kan zo wel blijven. Dat functioneert als moderamen, hoewel 
daar ook mensen in zitten die geen ambtsdrager zijn. Maar als 
ambtsdragers meer vrijheid hebben om vanuit hun verantwoordelijkheid 
dingen te doen, dan hoeft de kleine kerkenraad niet over alles te 
beslissen.  
‘Weten van’ is wel belangrijk, maar de Kleine kerkenraad hoeft niet alles 
van te voren goed te keuren.” 
Zie je in de samenwerking met Eefde ook mogelijke veranderingen?  
“Er is deze jaren veel op papier gezet en ik heb daar alle respect voor. 
Tijdens het proces van samenwerking en het samen aanstellen van 
enkele beroepskrachten zullen we daarbij zeker opnieuw tegen de vragen 
van vrijheid en verantwoordelijkheid aanlopen.” 
Spannend! 
“Ja, dat vind ik ook. Ook de aan te stellen predikant en kerkelijk werkers 
zullen daarover willen meepraten”. 
Jan, dank je wel voor dit gesprek. Sterkte met deze nieuwe baan en veel 
succes. We hopen je na de zomer heel vaak te zien en te spreken. Zodat 
niemand meer zegt: Wie is die man? 
  

Van de diaconie 
Eerste collecterooster juli en augustus 2022 
 
Voor alle collectes geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie  Prot. Gem. Eefde,  Of: 
NL 37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie  Prot.  Gem. Gorssel/Epse Of: 
Kerk in Actie rek. nummer NL 89 ABNA 0457 457 457  met vermelding 
van datum en doel. 
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Zondag 3 juli,  Kerk in actie: Wereld diaconaat 
Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst. 
In India worden duizenden kasteloze Dalit -  kinderen achtergesteld en 
buiten gesloten.  
School uitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partner 
organisatie wil Kerk in Actie  via deze kinderen het onderdrukkende 
kasten systeem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na 
schooltijd huiswerk begeleiding, muziek dans en sportlessen. Zo krijgen 
ze zelfvertrouwen en verbeteren hun school prestaties. De organisatie 
besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het  
gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te 
doorbreken. 
 
Zondag 10 juli,  Stichting Naaste 
Stichting Naaste is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, actief in de 
regio Stedendriehoek ( Zutphen, Apeldoorn en Deventer), ze wil van 
betekenis zijn voor degene die in de breedste  zin van het woord 
strafrechtelijk met justitie in aanraking zijn gekomen en bij terugkeer in de 
maatschappij niet de steun en hulp krijgen die ze nodig hebben. Stichting  
Naaste wil hen bemoedigen en steunen op het gebied van relaties, 
wonen, werken en zingeving. Vanuit onze christelijke visie vinden wij het 
van belang om deze mensen te helpen, zodat ze een plek in de 
samenleving kunnen verwerven. 
 
Zondag 17 juli, Hart voor kinderen -  Eefde 
St. Hart voor Kinderen is een christelijk internationaal kinderfonds, 
opgericht in 2008.  
Inmiddels wordt er hulp geboden in landen zoals: Zuid – Afrika, Oeganda, 
Tanzania, Lesotho, Swaziland en Haïti en op incidentele basis bij rampen 
zoals in Nepal en de Filipijnen. Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in 
voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen. Zij werken kleinschalig 
waardoor er op korte termijn zichtbaar resultaten te zien zijn. Speerpunten 
zijn dus: kinderopvang, armoede bestrijding, onderwijs en 
zelfredzaamheid. 
 
Zondag 24 juli, Stichting Kerk en vluchteling Zutphen 
 Kerk en vluchteling is actief voor vluchtelingen in het AZC en daar buiten 
in Zutphen e.o..  
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Het was verrassend hoe makkelijk christelijke vluchtelingen hun weg 
vonden naar de diverse kerken in Zutphen en omgeving. Een aantal 
“maatjes” van Kerk en vluchteling zijn aan de slag gegaan met o.a. 
fietsles, taalles, naar de inloop van de Eekschuur en muziekles.  
Kerk en vluchteling werkt samen met COA, t Gilde, Pact 18, Gemeente 
Zutphen, en St. Gunfiets. Andere organisaties zijn ook flink bezig om deze 
tijdelijke bewoners te ondersteunen.  Dat is prettig, want als kerk kunnen 
we best veel, maar niet alles. 
 
Zondag 31 juli, Diaconaal Quotum 
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor landelijk en 
regionaal diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal 
niveau, dienst in de samenleving en oecumene ( het diaconale deel) en 
bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk 
mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en  
juridische zaken. 
 
Zondag 7 augustus:  UAF Studiefonds (Universitair Asielfonds) 
Stichting voor vluchteling studenten UAF is een mensenrechten 
organisatie die financiële, praktische en morele steun biedt aan studenten 
en professionals die hun land hebben moeten verlaten. Deze 
vluchtelingen zijn het slachtoffer geworden van mensenrechten. Het  
UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. In 1948 
opgericht door Ned. Universiteiten. In meer dan 70 jaar is het UAF 
uitgegroeid tot een professionele hulporganisatie die duizenden 
vluchtelingen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 
 
Zondag 14 augustus: Leprazending 
Lepra treft vooral de allerarmsten. Door vroege opsporing en tijdige 
behandeling met medicijnen vinden jaarlijks duizenden leprapatiënten 
herstel en genezing. Ons doel is in 2035 willen we geen lepra besmetting 
meer, een haalbaar doel, want lepra zending werkt wereldwijd. We 
overtuigen overheden om discriminerende wetten uit hun wetboek te  
schrappen, steunen  onderzoeken, we sponsoren ziekenhuizen, trainen 
jong lepra patiënten op vakscholen en geven voorlichting aan 
gemeenschappen. We helpen iedereen, ongeacht achtergrond of religie- 
in navolging van Jezus. 
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Zondag 21 augustus: Kerk in Actie: St. Kleine arbeider Colombia 
Stichting de Kleine Arbeider, steunt de kleine arbeider die zich inzet voor 
onderwijs voor jongeren in de sloppenwijken van Bogotá. Maar liefst 
anderhalf miljoen kinderen moeten werken in Colombia, zij doen zwaar en 
gevaarlijk werk en maken lange dagen. St de Kleine Arbeider is een 
bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen, en hun  
weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 
Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.  
 
Alle collecten worden warm aanbevolen. 
 

 
 

Verhuisbericht 
Mevrouw H. Jansen-Wolters is verhuisd van 
Molenweg 26 in Gorssel naar verpleeghuis de 
Hoge Weide, kamer 11, Zwiepseweg 107, 
7241 GR Lochem. 
Mevrouw Jansen vindt het fijn om een kaartje 
te ontvangen. 

 
 

De samenwerkende diaconieën van Eefde en 
Gorssel/Epse maakten een nieuw beleidsplan 
 
De diaconieën hebben een cursus gevolgd over diaconaat. Die werd 
afgesloten met een studiedag, waarin, naar aanleiding van hetgeen in de 
cursus ter sprake kwam, gewerkt is aan de opzet van een nieuw 
beleidsplan. Wat zijn de belangrijke uitdagingen in de komende jaren?  
We zijn ermee aan de slag gegaan.  
Een beleidsplan heeft grote lijnen, een jaarplan kiest naar aanleiding 
daarvan activiteiten.  
 
Wat staat er in het beleidsplan: (dit is een uittreksel) 
De basis van het diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor 
mensen. Jezus is het uitdrukkelijke voorbeeld. Hij heeft oog voor wie arm, 
uitgestoten en kwetsbaar is.  
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Diaconaat is een opdracht van iedere Christen, dus van de hele 
gemeente. Diakenen stimuleren en geven leiding. Diaconaat is een 
inzetten van de gemeente voor allen die kwetsbaar zijn in onze dorpen, 
ons land en de wereld om ons heen. Dat is een eindeloos werkterrein, 
waarin keuzes gemaakt moeten worden.  
 
Wat zijn de keuzes die wij maakten:  
A: In onze eigen kerk : De eredienst en het avondmaal / plaatselijke 
activiteiten= ‘de werken van barmhartigheid’ in onze eigen plaats ten 
uitvoer brengen = omzien naar elkaar / inspireren en motiveren van de 
gemeenteleden. 
B: Binnenlandse thema's:  vluchtelingen / armoede bestrijding / zorg voor 
de schepping. Samenwerking met  plaatselijke en landelijke overheden en 
instanties zijn van belang. 
C: Buitenland thema’s : aandacht middels collectes voor de projecten van 
Kerk-in-Aktie.  
D: Financiën : Diaconale bezittingen moeten op verantwoorde diaconale 
wijze beheerd worden, in overeenstemming met het beleidsplan en 
zodanig dat het diaconale werk in de toekomst voortgang kan vinden. 
Iedere 3 jaar zal er een project gekozen worden om extra te steunen.  
Het collecterooster wordt vastgesteld op basis van de gekozen thema’s.  
 
Jaarplan:  
We proberen in  november een gezamenlijk nieuw jaarplan/werkplan te   
presenteren waarin bestaande activiteiten worden geëvalueerd en nieuwe 
worden geïnitieerd. Voor nieuwe activiteiten worden werkgroepen uit 
beide gemeentes gevormd.   
Het  was een inspirerende en leuke activiteit om samen mee bezig te zijn. 
Een goede start van onze samenwerking. 

Johan, Grace, Henriëtte, Gerda, Jan, Diny, Ap 
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STARTWEEKEND 2022 
 
Het startweekend wordt dit jaar op zaterdag 10 en zondag 11 september  
gehouden. Dat is direct na de vakantieperiode, dus is het handig om nu al 
vast te beginnen met de voorbereidingen.  
Het jaarthema voor 2023 van de PKN is “Aan tafel”.  
 

 
 De gezamenlijke vergadering van de beide taakgroepen vieren heeft zich 
daarover gebogen en vond het wel leuk passen bij onze gemeentes. 
Wat gebeurt er allemaal  “aan tafel” – bij jou thuis, bij zoiets als de 
pinksterbrunch (in Gorssel)  of de zomerlunch in Eefde, bij “de Tafel van 
de Heer”, bij “de open tafel” in de Brink.  
Aan Tafel kunnen we elkaar beter leren kennen. Kunnen we daar op het  
startweekend een begin mee maken?  
Drs. Eduard Groen zal zondag in de Ontmoetingskerk voorgaan. 
De jaarlijkse activiteit op zaterdag zal in Gorssel plaatsvinden. 
De activiteit en de dienst zullen op elkaar moeten aansluiten – in één  
startweekend.  
De taakgroepen kunnen dat niet zelf organiseren. We hebben  
een aantal (enthousiaste) gemeenteleden nodig om zo op een mooie 
manier gezamenlijk van start te kunnen gaan. Ziet u dit ook wel zitten?  
 
U kunt zich voor 3 juli opgeven bij: 
Grace Molegraaf tel. 06-40611810 gracemolegraaf@gmail.com 
Marijke Fomenko tel. 06-41662670 marijkefomenko@hotmail.com 
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Vraag  aan u –  
lid van de gemeente van Jezus Christus in Gorssel/Epse: 
 
Welke concrete activiteiten kunnen  we in onze gemeente/dorp/regio 
volgens u oppakken om het leven van vluchtelingen, mensen met een 
laag inkomen, mensen met minder kansen, ....... aangenamer te maken. 
Wat kunnen we concreet initiëren om Gods Schepping te behouden. 
Vluchtelingen, armoede en klimaat zijn niet alleen thema’s voor de 
politiek.  
Wij – volgelingen van Jezus – hebben ons via Hem aan deze thema’s 
verbonden.  
Heeft u ideeën voor acties of activiteiten laat ons dat dan weten. Dan 
kunnen wij dat in ons nieuwe werkplan/jaarplan opnemen.  
Hartelijk dank voor het meedenken. 

Jan van Putten -  janvanputten@solcon.nl 

Gerda Ruitenkamp  -  teunruiterkamp@hetnet.nl 
Grace Molegraaf  -   gracemolegraaf@gmail.com 

 
 

 
Het Oekraïne project : de laatste stand van zaken  
 
Beste mensen,  
Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat u graag wilt weten wat er in de 
afgelopen tijd zoal is gebeurd en waar we staan met het project voor de 
opvang van Oekraïense vluchtelingen. We willen u  daarom graag 
informeren over de laatste stand van zaken! Maar voordat we daaraan 
beginnen willen we toch nog een keer benadrukken, dat we ontzettend blij 
en trots zijn, dat er zich inmiddels meer dan 115 vrijwilligers hebben 
aangemeld !  
Samen willen we er voor zorgen, dat mensen, die huis, haard, familie en 
vrienden achter hebben moeten laten, zich in onze dorpen veilig en 
welkom mogen voelen! 
 
Sinds de positieve beslissing van het college van B&W van de gemeente 
Lochem over de inzet van de Bloemenkamp in Gorssel voor de opvang 
van vluchtelingen uit de Oekraïne zijn er veel activiteiten in beweging 

mailto:gracemolegraaf@gmail.com
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gezet. Als eerste worden de appartementen door de aannemer van de 
eigenaar gecontroleerd, zodat vrijwilligers en later ook de bewoners er 
veilig in kunnen werken en wonen.   
Vervolgens moeten ca. 25 appartementen (deels) opgeknapt worden en 
helemaal ingericht worden.  
Een forse klus waar heel veel handen en heel veel spullen voor nodig zijn! 
We hebben al veel toegezegd gekregen en die spullen zijn in de 
afgelopen 2 weken al voor een groot gedeelte opgehaald. Eerder hadden 
we al heel veel kleding, schoenen en bedden- en linnengoed ingezameld  
We hebben daarmee de eerste 5 appartementen nagenoeg volledig in 
kunnen richten ! De verwachting is, dat de eerste Oekraïense 
vluchtelingen begin juli vanuit Lochem naar Gorssel zullen verhuizen. Ook 
hebben we een “winkeltje” met kleding en schoenen ingericht, zodat de 
nieuwe bewoners hun garderobe zo nodig kunnen aanvullen. Inmiddels 
zijn we ook begonnen met de inrichting van de volgende 5 
appartementen. Afhankelijk van het tempo waarmee de appartementen 
gereed komen, zullen er in totaal tussen de 40 en 70 vluchtelingen in de 
Bloemenkamp komen.  
 
Er staat een team in de startblokken om iedereen welkom te heten en 
wegwijs in onze dorpen te maken. Daarnaast is een hele groep 
“taalmaatjes” bereid om de vluchtelingen met de Nederlandse  
taal op weg te helpen. Tenslotte hebben o.a. sportclubs, scouting, 
zwembad, muziekvereniging en speeltuin hun volle medewerking 
toegezegd om de Oekraïners ieder op hun eigen manier te helpen  
opvangen. 
 
We hebben nog veel hulp nodig en we kunnen nog veel meer vrijwilligers 
gebruiken, voor inrichting etc., maar ook bijv. als “taalmaatje”, of als hulp 
bij het wegwijs maken in onze dorpen. Aanmelden als vrijwilliger of 
opgave van spullen kan via info@oekraine-gorsselepsejoppe.nl.  
   
Mocht u een financiële bijdrage willen geven, dan kan dat op een speciaal 
rekeningnummer voor het project onder de paraplu van de diaconie van 
de Prot. Gemeente Gorssel/Epse (Prot.Gemeente Gorssel/Epse.  
inz.Diakonie, rekening nummer  NL 07 RABO 0190.3081.09). 
 

Namens de Projectgroep,  
Gerben Algra 
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Terugblik op de Havekedienst 
 
Beste mensen, bijgaand 2 foto’s om een sfeer impressie te geven van de 
openluchtdienst die we hebben gehad op 12 juni op landgoed ’t Haveke. 
Eindelijk mochten we weer in grote getale bij elkaar zijn. 
En dat hebben we geweten, er waren goed 200 mensen op het landgoed. 
Ds. Lidy van 
Prooyen 
Schuurman heeft 
met een collage 
van verhalen ons 
meegenomen in 
het thema 
De muren om, de 
harten open… 
Er was prachtige 
muziek door de Harmonie Gorssel/Eefde en een gelegenheidskoortje 
onder leiding van Broer de Boer. 
Er heerste een ontspannen sfeer en iedereen heeft genoten van de 
dienst, de entourage, de muziek en natuurlijk de koffie. 

  
Alle medewerkers hartelijk dank voor jullie inzet. 

Jannie Zoerink  
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Rekening over 2020 en 2021 van de Diaconie  
       
Baten    Rekening  Rekening 

Jaar:    2020  2021 

Collectes eigen diaconie  726,20   415,50 
Giften 
verjaardagsfonds/bloemengroet  1.180,00   1314,50 

Collectes voor derden,plaatselijk  663,71   549,50 

Collectes voor derden/landelijk  1.840,35   1920,00 

Collectes voor derden,wereldwijd  2.839,34   2255,00 

Project Colombia (giften/coll.)  1.973,59   1187,10 

Intrest en dividend   3104,15  -332,85 

Saldo / tekort   12.021,14   8142,60 

    € 24.348,48  € 15.451,35 

       
Lasten    Rekening  Rekening 

Jaar:    2020  2021 

Plaat,Diac Pasen/kerst/verj.fonds  907,35   1505,87 

Diaconaal werk plaats/regio  8.942,80   818,71 

Inter Kerk St (ISBN)   968,00   950,00 

Diaconaal werk wereldwijd  2.386,00   2300,00 

Bloemen in de Kerk en groeten  89,50   535,75 

Afdracht Diaconaal Quotum  1.374,73   1305,12 

Af te dragen coll/plaatselijk  623,71   549,50 

Af te dragen coll.regio/landelijk  1.414,85   1920,00 

Af te dragen coll/wereldwijd  3.020,84   2255,00 

Project Kerk in Actie Colombia  3.400,00   2500,00 

Bankkosten   657,68   324,14 

Administratie & abonnementen  529,07   392,26 

Diversen/attenties   33,95   95,00 

    € 24.348,48  € 15.451,35 

 
De Jaarrekening ligt ter inzage bij de heer G.A.Ilbrink 
Gorsselse Enkweg 10 te Gorssel, van 4 juli t/m 8 juli 2022, 
Graag een afspraak maken voor bezoek. Telefoon 492023 
     
Namens de Taakgroep Diaconie, Ap Ilbrink. Penningmeester 
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Scratchdag Projectkoor Eefde 
 
Op zaterdag 10 september organiseert Projectkoor Eefde voor de tweede 
keer een scratchdag. Houd je van zingen maar heb je geen tijd of zin om 
elke week te repeteren? Dan is dit de gelegenheid voor je. De bedoeling 
van een scratchdag is dat er op een dag zowel gerepeteerd als uitgevoerd 
wordt. Deze keer is gekozen voor het Stabat Mater van de Britse 
componist Jenkins. Het geheel staat die dag onder leiding van Miriam 
Westgeest, de vaste dirigent van het Projectkoor Eefde. Jan Jaap Nuiver 
zorgt voor de begeleiding op piano. De partituur en luister/oefenbestanden 
worden begin augustus ter beschikking gesteld aan de deelnemers zodat 
iedereen thuis kan gaan oefenen.  
De koorrepetitie zal zaterdags om 09.30 uur 
beginnen en het afsluitende openbare concert 
begint om 17.00 uur. Lijkt het je leuk om deel 
te nemen aan dit gelegenheidskoor?  
Meer informatie en opgeven via 
projectkooreefde.nl 
 

 
Beeld en Geluid in de Ontmoetingskerk 
  
De eerste grote actie van de fondsenwerving voor de innovatie van de 
apparatuur voor beeld en geluid in de kerk in Eefde vindt plaats op 
zaterdag 3 september, een week voor de startzondag.  
 
We houden een kerkmarkt. Eerst verzamelen we spullen bij de inwoners 
van Eefde, Gorssel/Epse mag ook. Homme Krol beschrijft hoe u deze 
donaties het beste kunt aanpakken. In augustus hoort u er meer over, 
maar begin alvast met het apart zetten.  
We willen graag niet te oude boeken hebben. Stripboeken, reisboeken, 
romans en thrillers zijn  welkom. Ook CD’s en grammofoonplaten 
ontvangen we graag. Vooral de CD’s en LP’s van  
popgroepen die in onze jeugd populair waren zijn gewild. 
Verder zijn planten en bloemen begin september in overvloed aanwezig 
en op de markt te koop.  
Het is op onze markt mogelijk om voor eigen rekening vanuit de kofferbak 
te verkopen. Daarvoor is het entreegeld € 15,-. Kinderen mogen gratis 
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vanaf kleedjes hun gebruikte spulletjes verkopen. Ze mogen het geld 
natuurlijk zelf houden.  
Uiteraard is er eten en drinken te koop. 
  
Waarom zamelen we geld in voor beeld en geluid in de kerk? 
Eerder hadden we ‘kerktelefoon’ voor een beperkt aantal mensen die niet 
naar de kerk konden komen. Een paar jaar geleden kwam er een camera 
en werd beeld en geluid van de dienst via internet uitgezonden: 
‘Kerkdienst Gemist’.  
Inmiddels is de behoefte aan muziekopnamen en bewegende beelden van 
goede kwaliteit toegenomen. Nabestaanden willen graag zelf gekozen 
muziek bij een gedachtenisdienst horen. Voor de zondagse dienst is het 
prettig als we rechtop de tekst van de liederen voor ons op het scherm 
voor ons kunnen lezen in plaats van met gebogen hoofd. Een extra 
camera, een extra microfoon, een passend houten meubel om de nieuwe 
apparatuur te huisvesten zijn nodig. Maar, alles wat we al hebben en nog 
gebruikt kan worden blijven we gebruiken.  
En vergeet niet, een up-to-date beeld en geluid faciliteit is ook 
aantrekkelijk voor predikant en kerkelijk werker. Dat kan goede kandidaten 
over de streep trekken.  
Hannie van Boggelen en Netje Roeterdink hebben tijdens de wakes voor 
Oekraïne laten zien hoeveel impact audiovisuele kwaliteit kan hebben. 
Laten we ervoor gaan. 
 

Namens de werkgroep Beeld en Geluid, 
Ymte Groeneveld.  

 
 

Laatste nieuws 
over de zoektocht naar een nieuwe 
predikant 
De wervingscommissie heeft al een predikant 
gehoord en is unaniem enthousiast!  
  
 
 

De redactie van Kerkespraak wenst u een goede zomer toe! 
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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 
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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 7 verschijnt op donderdag 25 augustus 2022. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 17 augustus   
2022) mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 8 verschijnt op donderdag 29 september 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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