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Kerkdiensten 
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet 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) 
 
 

Zaterdag 27 augustus 2022 om 16.00 uur dienst in de Borkel 
 

Zondag 28 augustus 2022  

Gorssel 10.00 uur Ds. J. Kool, Vorden 
 De eerste collecte is bestemd voor Mariettes Child Care en de tweede 
collecte voor afdracht quotum 
 

Zondag 4 september 2022  

Gorssel 10.00 uur Ds. M.H. Leistra, Steenderen 
 De eerste collecte is bestemd voor KIA Myanmar en de tweede collecte 
voor Pastoraat in eigen gemeente 
 
Zaterdag 10 september 2022 om 16.00 uur dienst in De Borkel 
 
Zondag 11 september 2022  

Eefde 10.00 uur Gezamenlijke startdienst 
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Jan Brandhof en de tweede 
collecte voor het orgelfonds. 
 
Zondag  18 september 2022               

Gorssel 10.00  uur Mw. Ds. A.J. Snier, Goor 
De eerste collecte is bestemd voor War Child en de tweede collecte voor 
het onderhoud van de gebouwen. 
 
Zaterdag 24 september 2022 om 16.00 uur dienst in De Borkel 
 
Zondag 25 september 2022  e 
Eefde 10.00 uur Gezamenlijke dienst Eefde 

De eerste collecte is bestemd voor plaatselijke diaconie en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


- 3 - 

 

 

Agenda 
Dinsdag 30 augustus 2022 19.30 uur Gesprek: Dat is wat ons raakt..,  

(en 27-09, 25-10, 29-11) 
Zaterdag 3 september 2022 10.00 uur Markt op het plein,  

ontmoetingskerk Eefde 
Zaterdag 10 september2022 14.00 uur Activiteiten startweekend 
      De brink, Gorssel 
Zaterdag 17 december 2022 10.00 uur Wintermarkt, kerk Gorssel 

 
 
Hoor ’s van de pastor - afscheid 
  

Na mijn drie weken vakantie staan mijn 
werkzaamheden als pastoraal medewerker 
vooral in het teken van afscheid nemen en 
afronden. Ik zal niet iedereen persoonlijk 
kunnen spreken, maar wil wel iedereen 
bedanken voor de plek die mij geboden is in 
Gorssel/Epse. Hier heb ik bevestigd gekregen 
dat het pastoraat echt datgene is waar mijn hart 
en mijn passie liggen.  
 
Met veel plezier was ik waar mogelijk aanwezig en legde ik mijn oor te 
luister. Samen met de Taakgroep Pastoraat zijn we verder gegaan met de 
reeds ingezette veranderingen. 
In eerste instantie was ik aangesteld om Lieke Versluis te vervangen. 
Binnen een jaar vertrok Daan Bargerbos en kon ik langer blijven, maar 
betekende dit ook de hele pastorale gemeente in plaats van de helft. Helaas 
heeft corona er voor gezorgd dat ik veel minder bij mensen op bezoek kon 
dan gewenst en gehoopt.  
 
Ik heb mijn best gedaan en hoop dat mijn liefde voor het verhaal van de 
mensen en het verhaal van God ook anderen tot inspiratie en/of steun is 
geweest. Te denken valt aan de teksten bij de Paas- en Kerstgroet, Hoor s 
van de Pastor, de diverse uitvaarten en de vele persoonlijke ontmoetingen. 
Fijn is het om te weten dat er een nieuwe dominee komt. En hopelijk worden 
de twee nieuwe kerkelijk werkers ook snel gevonden. 
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Vanaf 1 september zal mijn auto een stuk minder naar het oosten rijden 
vanuit Deventer, maar meer gericht zijn op het noorden. Een nieuwe stap, 
waar ik heel veel zin in heb. En waarvan ik zeker weet dat ik die niet zou 
maken als ik niet eerst in Gorssel/Epse mijn stappen mocht zetten. 
 
Ik wens een ieder het allerbeste en Gods zegen toe! 
 
Jenny Mooij 
Pastoraal medewerker 
 

 
 

In memoriam: Harry Willemink 
 
Op 21 juni 2022 is op 62-jarige leeftijd plotseling overleden Harry Willemink. 
Zijn uitvaart vond plaats op 27 juni in de aula te Gorssel, waarna hij naar 
zijn laatste rustplaats is gebracht op de begraafplaats. 
 
Op 4 mei 1960 zag Harmen Hendrikus – Harry Willemink het levenslicht. 
Hij werd geboren in het gezin van Jo Willemink en Minie Willemink-Kuiper. 
Samen met zijn zus Bep en zijn broer Teun groeide hij op in Epse. Zijn 
ouders runden café De Pessink. Dichtbij woonden Dinie en Frits Wolters 
met hun dochter Erica. Hier was Harry vaak te vinden. Voor de kinderen 
Willemink was dit een 2e thuis, waar ze altijd terecht konden. 
 
Harry was erg goed met het bedenken en maken van vanalles en nog wat. 
En als hij iets deed, dan deed hij dat goed en zorgvuldig. Na zijn stage bij 
de Sterrenwacht in Dwingeloo verhuisde Harry weer terug naar zijn ouders. 
Een betaalde baan bracht teveel prikkels met zich mee. Daar onderhield 
Harry de tuin en deed hij de nodige klussen in en om het huis. Zijn hobby’s 
waren de natuur, muziek en fotografie. 
 
Toen beide ouders waren overleden, verhuisde Bep vanuit Deventer naar 
het ouderlijk huis om daar samen met Harry te gaan wonen. In die tijd waren 
Harry en zijn hond Nora meestal in de tuin te vinden of in zijn kamer 
luisterend naar muziek. Nora en hij waren onafscheidelijk. Bep en Harry 
genoten samen van hun vakanties naar het buitenland. 
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Met de kerk had Harry niet zoveel. Hij heeft heel bewust geen catechisatie 
gedaan. Maar hij geloofde wel in iets en de schoonheid van de natuur. We 
lazen 1 Korinthe 13. De levensvisie waarbij de liefde centraal staat, paste 
zeker wel bij Harry. De liefde: geduldig en goed. De liefde kent geen 
afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en 
niet zelfzuchtig. Zo was Harry ook.  
 
Dankbaar zijn we voor de mens Harry Willemink. Moge alle dierbare 
herinneringen aan hem ons tot steun en troost zijn. Moge hij rusten in vrede.  
 

Jenny Mooij  
Pastoraal medewerker Gorssel/Epse 

 
In memoriam: Gerard Enderink 
 
Op 3 juli 2022 is op 87-jarige leeftijd overleden Gerard Enderink. Zijn 
afscheid vond plaats in de kerk te Gorssel op 8 juli. 
 
Op 14 februari 1935 zag Gerard Johan – Gerard Enderink het levenslicht in 
het gezin Enderink in Harfsen. Hij groeide op met 1 broer en 4 zussen. Zijn 
vader had een eigen bedrijf, waar hij het vak al van dichtbij meekreeg. 
 
Op zijn brommertje kwam hij vaak zwaaiend langsrijden langs de familie 
Jimmink. Hij was daar een bekende vanwege zijn vriendschap met één van 
de zonen. Zo kende hij de oudste dochter van het gezin: Aaltje. Zoals we 
nu weten zijn liefde, met wie hij ruim 60 jaar is getrouwd. Samen kregen ze 
vier kinderen. 
 
Het gezin was traditioneel, waar een ieder zich goed bij voelde. Vader 
werkte voor zijn Bouwbedrijf Enderink en moeder zorgde thuis voor de 
kinderen. Hij was echter geen workaholic. Vrije tijd, sporten en op vakantie 
gaan met het hele gezin waren ook heel belangrijk voor Gerard. Zoals 
bijvoorbeeld met de tent naar het Gardameer in Italië. 
 
Op hoogtijdagen en andere momenten bezochten ze de kerk in Epse. De 
kerkgemeente waarmee ze zich verbonden voelden. Een gemeenschap 
waar het geloof paste bij het luchtige en vrije geloof van henzelf. Zo sportief 
als Gerard was, zo trouw was hij ook in het bezorgen van de Kerkespraak. 
Het kerkblad van Gorssel/Epse. Tot op het laatst heeft hij dit gedaan. 
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De trouwtekst van Gerard en Aaltje tekent zijn leven: ‘want hij ging zijn weg 
met blijdschap.’ Het wil niet zeggen dat zijn leven alleen maar rozengeur en 
maneschijn was. Zeker niet. Maar hij liet het leven op zich afkomen en zag 
wel waar het schip strandde. Voor velen was hij een rustige stille man, waar 
je op kon rekenen als hij iets toezegde. Hij wist heel goed wat hij wel en niet 
wilde en met zijn droog-komische humor en recht voor zijn raap ging hij zijn 
weg door het leven. Tot op het laatst: “Ut löpt op ’n endje”. 
 
We gedenken het leven van Gerard Enderink 
met alles waarin hij geloofde en waar hij op hoopte, 
met de liefde die in hem besloten lag, 
met alles wat zijn kracht te boven ging, 
de mens die hij was – 
in dat alles gekend; een geliefd kind van God, van begin tot eind. 
Moge hij rusten in vrede. 

Jenny Mooij 
Pastoraal medewerker Gorssel/Epse 

 
 

Maandbrief  
 
Een vitale gemeente 
De vakantietijd was niet direct een tijd van rust. Onze gemeente is volop in 
verandering.  
Op 4 augustus is er een gemeentevergadering gehouden, waar het 
beroepingswerk aan de orde kwam. De informatie die de 
wervingscommissie verstrekte leidde ertoe dat met applaus het voorstel 
werd begroet om ds. G.J. de Pender te beroepen als predikant voor de 
gezamenlijke gemeentes Eefde en Gorssel/Epse. In een gezamenlijke 
vergadering hebben beide kerkenraden op woensdag 10 augustus dit 
beroep uitgebracht. Eind deze maand hopen we de beslissing van ds. de 
Pender te vernemen.  
Inmiddels heeft op 21 augustus ook Jenny de Mooij afscheid genomen van 
onze gemeente. Per 1 december gaat zij aan het werk in Zwolle. Daarbij 
past een woord van dank voor het pastorale werk, dat zij in ons midden 
verricht heeft, en een felicitatie! We hopen dat zij zich in haar nieuwe 
werkkring spoedig op haar plaats zal voelen. 
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Tijdens de gemeentevergadering werd kort ook aandacht geschonken aan 
het komende afscheid van het kerkgebouw in Epse. Per 1 november is het 
zo ver. Uiteraard willen we op een passende manier afscheid nemen. Daar 
hoort en leest u de komende tijd meer over. 
En wij dan? Zonder predikant en zonder pastoraal werker? Ik denk dat we 
met elkaar vitaal genoeg zijn om meer te doen dan alleen maar ‘de zaak 
draaiende houden’. We mogen leiding en inspiratie verwachten van 
beroepskrachten, maar wij vormen met elkaar de gemeente. Het 
onderstaande overzicht van de taakgroepen laat zien, dat we een bruisend 
geheel vormen. Daarop mogen we elkaar aanspreken en daarop mogen we 
vertrouwen, gedragen door de Geest van onze God. 
 
Taakgroepen (kleine kerkenraad vergadering 23 juni en 11 juli 2022) 
De taakgroep Pastoraat heeft de ouderlingen met speciale opdracht 
geïnformeerd over de gang van zaken bij het avondmaal in Epse. 
De taakgroep Jeugd en Jongeren kijkt naar mogelijkheden voor de jeugd 
om mee te werken aan het startweekend. 
De taakgroep Leren heeft nog geen nieuwe deelnemers. 
De taakgroep Vieren meldt dat het startweekend is gepland op zaterdag 10 
september en zondag 11 september. De dienst op zondag sluit aan op de 
zaterdagactiviteiten. Het landelijk thema is “Aan tafel”. 
De taakgroep Diaconie hield zich onder andere bezig met de jaarrekening 
en het nieuwe collecterooster. 
De taakgroep Beheer geeft aan dat het orgel gerestaureerd is. De 
orgelbouwer vindt het klimaat te droog, waardoor er weer aan het 
verwarmingssysteem moet worden gesleuteld. Er zijn allerlei testen gedaan 
die aangeven dat er heel veel moet gebeuren. De taakgroep zoekt nog naar 
de beste oplossing voor dit probleem. 
Het geluid in de kerk in Gorssel is inmiddels verbeterd door nieuwe 
luidsprekers. 
Het is de bedoeling dat het orgel uit Epse na verkoop van het kerkgebouw 
voorlopig een plek krijgt in de kerk van Gorssel. 
De taakgroep Communicatie had geen bijzonderheden. 
 
Een hartelijke groet van  Ria Zoerink en Jan Muntendam. 
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Rubriek Meeleven 
 
De bloemen en kaarten zijn de afgelopen maanden met een groet 
van ons allen naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Mw. G. Brinks en Herman Kleinwolt Schapendijk 1 
Dhr en Mw. Kempink-van Velde Joppelaan 7   50 jarig huwelijk 
Mw. M. Schot-Diets   Wiltinkhof 13  90 jaar 
Fam. G. Enderink   Dommerholtsweg 19 
Mw. G. Wolters-Oonk   Veerweg 15a 
Dhr. J. de Man   Hoefslag 3 
Mw. B. Willemink   Dortherweg 1 
Mw. Kieftenbelt-Hekkert  Ruiterweg 19 
Fam. Preuter    Bolmansweg 1 
Dhr. J. Beekhof   Pikeursbaan 10 
Mw. W. Hekkelman-Knol  Dekkershof 9   
Dhr. B. Braakhekke   Grooterkamp 29 
Dhr. W Peters    Gorsselse Enkweg 3 
Dhr. G. Haijtink   Grooterkamp 55 
Dhr. J.B. Beernink   Hoofdstraat 61b 90 jaar 
Mw. G. Brinks    Schapendijk 1 
Dhr. J. ter Veen   Hoofdstraat 50  90 jaar  
Fam. G Boere    Dorrewold 22  
Fam. Muntendam    Het Wansink 11 
Mw. A. Enderink- Jimmink  Dommerholtsweg 19 
 
Bericht van overlijden. 
21 juni is de heer Harry Willemink overleden op de leeftijd van 62 jaar. 
Hij woonde samen met zijn zuster aan Dortherweg 1a in Epse. 
Op 3 juli is de heer Gerard Enderink op de leeftijd van 87 jaar overleden. 
Hij woonde samen met zijn vrouw aan Dommerholtsweg 19a in Joppe. 
Ons medeleven gaat uit naar de familie,s en wensen hen sterkte met  
het verwerken van het verlies. 

Jannie Hietbrink 
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Verslag van de gemeentevergadering van 4 augustus 
 
Deze avond kent – midden in de vakantietijd - een goede opkomst van 
ongeveer 45 gemeenteleden. De wervingscommissie is met vijf personen 
vertegenwoordigd.  
Na welkom en opening door Jan Muntendam schetst commissielid 
Henriëtte Groeneveld het verloop van de beroepingsprocedure. De 
commissie is hierbij goed toegerust aan het werk gegaan: men beschikte 
over de verschillende profielschetsen van gemeentes en beroepskrachten, 
het scenario  voor de professionals en een overzicht van speerpunten en 
aandachtsgebieden. Ook hebben de leden een training gevolgd.  
Niet onbelangrijk kreeg men op 21 april groen licht van de  classis om te 
beroepen. Toen ook konden namen van kandidaten voorgedragen worden. 
Half mei waren er vier brieven binnen gekomen en zijn er uiteindelijk met 
twee kandidaten gesprekken gevoerd.  
Bijzonder is dat de, toch zeer divers samengestelde, commissie unaniem 
één kandidaat niet en één kandidaat wel geschikt achtte. Voor de  
eerstgenoemde gold overigens dat hij zelf ook niet het juiste gevoel bij onze 
gemeentes had. Met de andere kandidaat is een tweede, meer verdiepend 
gesprek gevoerd. Ook dit is bijzonder prettig, open én kritisch verlopen.  
Nadat op 19 juni vijf leden van de wervingscommissie een dienst hadden 
bijgewoond (de andere drie online) is er een positief advies naar de 
kerkenraden uitgebracht. 
 
Na deze uiteenzetting wordt het hoog tijd de naam van de kandidaat te 
noemen: commissievoorzitter Eduard Groen maakt bekend dat dit ds. 
Gertjan de Pender uit Varsseveld is. Natuurlijk volgen er verschillende 
vragen uit de zaal, over de persoon en over hoe nu verder. 
Gertjan is 42 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn vrouw is geestelijk 
verzorger te Deventer. 
Hij is werkzaam geweest in het christelijk en islamitisch onderwijs, heeft 
daarna theologie gestudeerd en is negen jaar geleden beroepen in 
Varsseveld. 
Nu wordt het tijd voor verandering en het werk in twee gemeentes die 
nauwer willen gaan samenwerken lijkt hem een mooie uitdaging. Gertjan is 
meerdere keren in Eefde voorgegaan, tot wederzijdse tevredenheid. Hij 
hoopt zich in alle drie de dorpen thuis te gaan voelen en er iets voor te 
betekenen.  
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Het speerpunt jeugd en middengroepen heeft wat hem betreft - voor nu - 
teveel nadruk in het werkplan gekregen: dit vergt tijd en opbouw van relaties 
en netwerken. Contact met ouders is essentieel. De commissie heeft hier 
alle vertrouwen in, gezien de ervaring van Gertjan in het onderwijs en in 
Varsseveld. Hij wordt meermaals omschreven als een zeer enthousiast en 
toegankelijk mens.  
De tijdsinvestering van 50 procent in jeugd en middengroepen blijft wel het 
ijkpunt en het werkplan houdt de aandacht van kerkenraad én gemeente. 
Gertjan is voornemens de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de 
Radboud Universiteit te volgen. 
 
De wervingscommissie krijgt complimenten voor haar vlotte en grondige 
wijze van werken.  
Vanzelfsprekend zijn de aanwezigen ook benieuwd naar de voortgang in 
het werven van kerkelijk werkers. De commissieleden komen eind augustus 
weer bijeen: een nieuwe lichting kerkelijk werkers is dan afgestudeerd en 
opleidingen maken vacatures bekend. Hierbij wordt opgemerkt dat er 
momenteel wel een groot tekort aan kerkelijk werkers (en predikanten) in 
ons land is.  
Toch hopen we dat die procedure net zo vlot verloopt. Samenwerking van 
de drie professionals is een belangrijk onderdeel van het beroepen en 
werven en bepaalt de keuze voor een kandidaat. De predikant zal in de 
eindfase middels een gesprek hierbij betrokken worden. 
Rest nog een opmerking over het moment van in dienst treden. Dit kan 
vanaf 1 december, maar met de Kerstperiode in het vooruitzicht is dit weinig 
gelukkig. Starten in januari betekent een zorgvuldiger afscheid voor de 
gemeente Varsseveld. Het besluit hierover is aan de kerkenraden. 
 
Jan Muntendam kondigt tenslotte de stemming per hand opsteken aan. De 
gemeenteleden stemmen unaniem, zonder onthoudingen, voor. Een 
hartelijk applaus volgt. 
Het definitieve besluit over het advies van de wervingscommissie zal op 10 
augustus worden genomen, tijdens een gezamenlijke vergadering van de 
beide kerkenraden. Die zullen zich ook buigen over ontmoeting en 
kennismaking met de gemeentes. Dit kan pas na ontvangst van het beroep. 
Jan spreekt zijn vreugde uit over het voorspoedige proces en het resultaat 
daarvan.  
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Henk Datema, voorzitter van taakgroep Beheer, neemt vervolgens het 
woord om een eerder gestelde vraag over de verkoop van de kerk in Epse 
te beantwoorden. Hij benadrukt dat dit een emotioneel en pijnlijk gegeven 
is en zal de gang van zaken (nogmaals) toelichten. 
Voorop staat dat afscheid van het gebouw zorgvuldig moet gebeuren, in 
overleg met gemeenteleden. 
De taak van de verkoop ligt bij Beheer, onder toeziend oog van de classis. 
Er gelden allerlei regels voor, procedureel en financieel. Henk memoreert 
kort aan het gemeenteberaad van 20 oktober. Op 6 december heeft de 
kerkenraad, de gemeente gehoord hebbende, het besluit genomen het 
gebouw af te stoten. Omdat het kerkgebouw ook betekenis heeft voor Epse 
krijgt de taakgroep de opdracht het te behouden voor het dorp en zo 
mogelijk voor de kerkgemeenschap. 
Gelukkig dient zich vrij snel een koper aan, Epsenaar Remco Muiderman. 
Hij ziet duidelijk het belang van partijen. Talloze gesprekken en overleg met 
een architect resulteren in het volgende plan: het gebouw blijft behouden, 
de voordeur wordt terug geplaatst en de zijvleugel maakt plaats voor vier 
appartementen voor jongeren (tegen een vriendelijke huur). De kerkzaal 
wordt verbouwd tot een fitnessruimte. Er komt wel een vergaderzaal 
beschikbaar, voor dorps- en kerkgemeenschap. 
De hypotheek van 54.000 euro wordt overgenomen door koper. De verkoop 
is per 1 november 2022, verkoopprijs is 350.000 euro. 
Henk wil graag benadrukken dat de kerkenraad en de classis gedurende 
het hele proces op de hoogte zijn gehouden, dat taakgroep Beheer altijd 
voltallig vergaderd heeft en goedkeuring heeft gekregen. 
Taakgroep Beheer is blij voor Epse en blij met deze uitkomst. Hierop volgt 
wederom applaus. 
 
Jan Muntendam sluit de vergadering met een gebed. 
 
 
 

Van de diaconie 
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 457457 met vermelding van 
datum en doel. 
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Zondag 4 september  - Kerk in Actie Werelddiaconaat: Myanmar 
Een volwaardige plek voor mensen met een beperking. Gezinnen in 
Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra  
kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te 
maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze 
gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een 
handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en  
gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een 
beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen 
ondersteunen. 
 
Zondag 11 september: Jan Brandhof 
De Stichting Jan Brand werd ruim dertig jaar geleden opgericht door Jannie 
en Gerbrand Scherpbier uit Gorssel voor een kleinschalige en door de 
omgeving gedragen woonvorm voor hun dochter Marieke. 
De stichting voorziet in woon-, leef-, werk- en trainingsruimte voor mensen 
met een licht verstandelijke beperking. Er wordt samengewerkt met 
zorginstelling Philadelphia voor persoonlijke zorg en begeleiding van de 
bewoners. De bewoners wonen in principe zelfstandig en werken overdag. 
In 2021 zijn de 6 appartementen van de Jan Brandhof aan de Molenweg 
gerenoveerd en levensloop-geschikt gemaakt.  
Sinds 2006 beschikt de Stichting over een tweede locatie: de Everdinahof 
aan de Hoofdstraat in Gorssel. De drie bewoners van de Everdinahof 
ontvangen sinds 2015 begeleiding van medewerkers van ZoZijn. In de 
Everdinahof is ook de winkel Eerlijk Genieten gevestigd en de cliënten 
kunnen werkervaring opdoen in de ijs-, thee- en lunchsalon Zo en Nu.  
 
Zondag 18 september War Child 
Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende 
invloed heeft op hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en 
verlies maken hen somber. Angstig Agressief. Ze kunnen niet normaal kind 
zijn. War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren, hoezeer ze 
ook zijn beschadigd door oorlog. Kracht om de impact van hun ervaringen 
te overwinnen. Kracht om hun eigen toekomst en die van hun omgeving 
positief te beïnvloeden. De succesvol gebleken programma’s van War Child 
helpen oorlogskinderen die kracht te ontwikkelen. Zodat ze later, ook bij 
mogelijk nieuwe conflicten, sterker staan. 
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Zondag 25 september Plaatselijke diaconie 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. 
Driekwart van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt mensen die financieel in de knel zijn geraakt.  
Onze diaconieën collecteren meestal rechtstreeks voor concrete doelen die 
door hen voor een jaar zijn vastgelegd. Daarnaast steunt de diaconie 
structureel de Voedselbank in Zutphen en geeft ze jaarlijks een vast bedrag 
aan de ISBN. Maar in de loop van het jaar komen er altijd onverwachte 
situaties op ons pad die ook om financiële steun vragen. En natuurlijk 
hebben we onze ‘eigen’ activiteiten: kerkleden die worden bezocht of 
uitgenodigd voor een wekelijkse bijeenkomst of een dagje uit of een feestje 
in de kerk. Voor al deze activiteiten heeft de diaconie een eigen begroting 
en daarvoor wordt vandaag gecollecteerd. 

Diny Menkveld 
 
 

Verjaardagskaarten 
 
Na de nodige tegenslagen zijn ze er dan eindelijk: de verjaardagskaarten 
voor de gemeenteleden van 0 tot 70 jaar. Vanuit de gedachte dat we willen 
omzien naar elkaar en daarbij iedereen willen zien, dus ook de jeugd en de 
middengroepen is er vanaf 1 september officieel voor ieder gemeentelid 
een verjaardagskaart. De verjaardagskaart voor 70 jaar en ouder blijft 
natuurlijk ook bestaan. 
 
Op woensdagmiddag 31 augustus kunnen de buurtcontacten de benodigde 
kaarten komen halen in de Brink. Mede dankzij Liesbeth Klein Hulse zijn 
het mooie kaarten geworden. Zij heeft de lay-out verzorgd. 
 

Namens Taakgroep Pastoraat en Diaconie 
Jenny Mooij 

 
 
Bedankt 
Wij waren heel verrast om de prachtige bloemen, de prachtige kaart met 
hierop zoveel handtekeningen te ontvangen . Allemaal hartelijk dank!!!!! 

Rien de Man. 
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Collectes en giften 2e kwarlaal2022 
3-apr  KIA Zuid-Afrika 
10-apr  Stichting Leergeld 
14-16-17-apr Project Colombia 
24-apr  Hospice Zutphen 
Ontvangen collecte's/giften project Colombia 497,35 
Per bank ontvangen voor de overige collectes in April 300,00 
 
1-mei  St.Hulphond Zutphen 
8-mei  Solidaridad 
1S-mei  Hassinkhof 
22-mei  Stichting lnlia 
29-mei  Mr.Geertshuis 
Per bank ontvangen voor de collectes in Mei 483.00 
 
S-jun  KIA Oeganda 
12-jun  Plaatselijke doelen 
19-jun  KIA Griekenland 
26-jun  KIA Binnenlands diaconaat 
Per bank ontvangen voor de collectes in juni 353.00 euro 
 
Giften Giften/verjaardagfonds  345.00 
 Bloemengroet/bloemenkaart 250.00 
 
Alle gevers heel hartelijk dank. 
Namens de taakgroep Díaconie,  

Ap llbrink 

 
Buitenlands geld 
Onlangs werden wij weer blij verrast met geld uit diverse landen.                           
Buitenlands geld dat wordt ingewisseld voor euro's en komt dan weer 
tengoede aan ons project de kleine arbeider,Colombia. 
Wij mochten het mooie bedrag van 153 euro bijschrijven voor dit goede 
doel. Zo ziet u maar weer dat het nog altijd loont om dit geld in te wisselen. 
Als u nog wat hebt liggen, kunt u dit bij mij of een andere diaken inleveren. 
Bedankt voor uw bijdrage, 
Namens de taakgroep diakonie, 

Ap Ilbrink 
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Duurzaamheid /  Zorg voor de schepping  
 
Zoals in het beleidsplan van de diaconieën beschreven staat, is ‘Zorg voor 
de schepping’ een thema dat aandacht vraagt. We praten er in de 
diaconieën over dat we er ‘iets mee moeten doen’, maar tot nu toe komt dat 
niet echt van de grond 
 
Zondag 10 juli ging ds Hilhorst uit Almen voor in Eefde. De lezing ging over 
het verhaal van de Barmhartig Samaritaan. Jezus vraagt in dit verhaal wie 
de naaste is.  In de overdenking werd ook aan ons de vraag voorgelegd wie 
onze naaste is, de gewonde man naast de weg of degene die hulp verleent. 
Zijn zij naasten voor elkaar. 
 
En ons werd de vraag / de visie voorgelegd dat onze planeet, de aarde, die 
ernstig gewond is, wellicht ook onze naaste is, waar wij ons meer om 
moeten bekommeren. 
Dit verhaal maakte indruk op mij. Ook bij het napraten na de dienst merkte 
ik, dat het onderwerp  erg leeft bij een aantal van ons en dat meerderen van 
ons ‘wel wat willen ‘ op dit gebied. 
 
Ik hoop dat ik met dit stukje die verschillende geluiden samen kan brengen 
en doe daarom de volgende oproep: 
 
Wie wil in een groepje meedenken, brainstormen, hoe wij in onze 
gemeentes kunnen uitdragen dat wij anders met onze aarde moeten 
omgaan, en vervolgens – ook naar de dorpen toe - tot activiteiten komen.  
Het zou heel fijn zijn als we met een paar mensen uit Gorssel / Epse en 
Eefde wat initiatieven kunnen ontwikkelen om onze verantwoordelijkheid 
als kerk te nemen 
 
We horen graag van u.  Reacties naar: 
Henriëtte Groeneveld jh.groeneveld@kpnmail.nl of Jan van Putten 
janvanputten@solcon.nl 
 

 
  

mailto:jh.groeneveld@kpnmail.nl
mailto:janvanputten@solcon.nl
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Aan Tafel!       
 
Startweekend Gorssel/ Epse 
en Eefde  
10 en 11 september 
 
Het eten is klaar! Handen 
wassen!  Aan tafel!  
Dat zijn in gezinnen vaak de 
uitroepen, die je hoort als er 

gegeten gaat worden. Het startsein. 
Het startweekend van onze gemeentes is ook een startsein, het is het begin 
van een nieuw kerkelijk seizoen. De (landelijke) PKN heeft dit jaar als thema 
‘Aan tafel’ gekozen. 
Het thema ‘Aan tafel’ heeft een heleboel facetten, o.a. voorbereiden van de 
maaltijd, elkaar ontmoeten tijdens de maaltijd en elkaar beter leren kennen. 
          
Wat gaan wij doen in ons startweekend? 
 
Zaterdag 10 september van 14.00 uur – 16.00 uur zijn er activiteiten in de 
Brink te Gorssel 
Zondag 11 september om 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst in Eefde 
en na de koffie een gezamenlijke lunch. 
 
Voor de zaterdag hebben we een aantal activiteiten bedacht, die (deels) ter 
voorbereiding zijn op de zondagse maaltijd. Dat zijn:  
 

Tafelkleden met lege portretlijsten, 
waar iedereen iets over zichzelf kan 
inschrijven of tekenen.   

 
‘Kletspotten’ maken. Vragen en uitspraken, waar we met elkaar over 
kunnen praten, en die vervolgens ook bij de lunch op zondag ingezet 
kunnen worden. 
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Bloemschikken ter versiering van de tafels de volgende dag. De stukjes 
kunnen daarna als groet weggebracht worden. 
Hapjes maken voor de lunch van zondag   
Zingen. Verbindend. Ook hierin kunnen we misschien een koppeling maken 
met de volgende dag. 
 
Dat vergt natuurlijk wel enige voorbereiding. Bent u enthousiast geworden, 
meldt u dan aan om mee voor te bereiden en om op de middag zelf te 
ondersteunen 
Aanmelden bij Elisa Bruggink, elisa.bruggink@hotmail.com, bellen naar 06-
39785836 of een appje als dat gemakkelijker is. 

Ook is het natuurlijk handig om te weten hoeveel mensen we mogen 
verwelkomen op zaterdag en op zondag bij de lunch. U kunt zich 
aanmelden, liefst voor 5 september. Na de gemeenschappelijke dienst op 
28 augustus in Gorssel en na de diensten op 4 september zullen er 
intekenlijsten zijn, waarop u uw komst kunt aankondigen.  Ook kunt u zich 
– graag voor 5 september – aanmelden bij Elisa Bruggink.  
 
Wij hopen velen van u aan tafel te ontmoeten. 

Henriëtte Groeneveld 

 
 
Dat wat ons raakt ………. 
Hebt u ook wel eens dat u een krantenartikel leest of een 
televisieprogramma ziet en denkt hier zou ik wel over willen praten? Vaak 
is dat omdat het je raakt en het je daarna bezig houdt, het roept vragen op. 
En ook:  zijn de geschreven gedachten en uitgesproken meningen te 
verbinden met ons geloof? 
Om hier wat mee te doen, hebben we vanaf 2017 meerdere keren in een 
groep van ongeveer 8 mensen met elkaar gesproken over de ingebrachte 
onderwerpen. De samenstelling van de groep veranderde af en toe, dat 
levert ook weer andere gesprekken in en onderwerpen op. We namen de 
tijd om verband te leggen tussen dat wat ons raakt en ons geloof.  
De twee vorige seizoenen konden een aantal gesprekken niet doorgaan 
vanwege de coronamaatregelen. We hebben nu voor het komend najaar 
vier avonden gepland om weer met elkaar in gesprek te gaan. 
 

mailto:elisa.bruggink@hotmail.com
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Enkele onderwerpen die in voorgaande jaren de revue passeerden: 
duurzaamheid en veranderingen in het landschap, taal en verruwing van 
taal, hoopvolle ervaringen, de oorlog in Oekraïne en de kerk van de 
toekomst. We ontdekten dat het goed doet elkaar verhalen te vertellen. 
De data dit najaar: 
 
De dinsdagen 30 augustus, 27 september, 25 oktober en 29 november. 
Tijd:  van 19.30 – 21.30 uur.  
Locatie: een wisselende huiskamer 
 
Voor informatie en aanmelden: 
Trix Drewes, namens taakgroep O, I & L  
0575-510512    
trix.drewes@xs4all.nl   

 
Beeld en geluid 
Op 3 september houden we van 10-16 uur een markt op het plein voor de 
kerk om geld in te zamelen voor de innovatie van Beeld en Geluid in de 
Ontmoetingskerk.  
 

Op de markt willen we boeken verkopen,  puzzels, CD’s en 
grammofoonplaten. Er zijn ook bloemen en planten te koop en u kunt 
leren om een mooi bloemstukje te maken. Voor € 15,- kunt u de spullen 
die u kwijt wilt vanuit de kofferbak van uw auto verkopen. De opbrengst 
mag u houden, maar natuurlijk ook doneren aan Beeld en Geluid. 
Kinderen mogen vanaf een kleedje hun gebruikte speelgoed en boeken 
aanbieden en het verdiende geld houden. 
 

U begrijpt, wij doen een beroep op alle mensen in Eefde en Gorssel / 
Epse om spullen voor de verkoop aan te leveren. Het is fijn als de boeken 
niet al te oud zijn. Als u ze niet meer gaat lezen is er geen betere 
bestemming te bedenken.  
 

Er hebben zich al een paar mensen aangemeld om te helpen bij de 
horeca en bloemenstand, maar er kunnen nog best wat bij. 
 

Voor de bloemenstand kan je je opgeven bij Trudy Aalderink, 
trudyaalderink@zonnet.nl en   
voor de horeca bij Toos van 'tVeld toosenhans2@hotmail.com. 

mailto:trudyaalderink@zonnet.nl
mailto:toosenhans2@hotmail.com
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Bloemen en planten zijn welkom. Planten in uw tuin die te veel of te groot 
zij geworden kunt u aanleveren in een plastic zak voor een nieuw leven in 
een andere tuin. Er zijn materialen om een eigen bloemstukje te maken. 
We zoeken mensen die daarbij kunnen helpen. 
We hebben ook een delicatessenkraam en hopen dat gemeenteleden 
voor bij de koffie cake en koek bakken, dus hiervoor ook een oproep. 
Heeft U veel zomerfruit maak wat lekkers voor de delicatessen kraam en 
e.v kunnen we ook pruimen appels etc zo verkopen.  
Planten, bloemen en etenswaren kunt u op 2 of 3 september naar de kerk 
brengen.  
 

We kunnen de andere  voorwerpen die u inlevert eind augustus 
verzamelen in de hal van de Ontmoetingskerk. In het augustusnummer 
van Kerkvenster, de kerkbrief en de website zullen we de data en 
tijdstippen vermelden. We kunnen ook spullen bij u thuis ophalen. U kunt 
daarvoor tussen 25 augustus en 1 september contact opnemen met 
Marijke Fomenko, 06 41662670, Marijkefomenko@hotmail.com of Ymte 
Groeneveld, 06 24966473 of ymtegroeneveld@kpnmail.nl. Zij zijn ook 
bereikbaar voor vragen en opmerkingen over de Markt en Beeld en 
Geluid.  
 

We hopen op een groot aanbod van uw kant.  
De werkgroep Beeld en Geluid. 

 
 
Wintermarkt op 17 december in Gorssel. 
Het is 30 graden Celcius als ik dit artikel  schrijf.  Het vraagt wel wat 
inlevingvermogen om bij die hoge temperatuur bezig te zijn met een 
wintermarkt. Toch is dat nodig, want binnen vier maanden is de markt er al, 
We vragen alle vrijwilligers om de datum van 17 december 2022 in de 
agenda te noteren als jullie dat nog niet gedaan hebben. Nieuwe vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden bij Ben Gerritsen (0570 594350); 
benepse@hetnet.nl).  
Hebt u  nog kwalitatief goede spullen die u niet meer gebruikt dan is dat 
misschien iets voor  ons. Neem dan voor een afspraak over het brengen of 
halen van die goederen contact op met Jo Willems  (0575 492006) of Ap 
Preuter (0575 492983). 

Fokke van der Ploeg 
 

mailto:Marijkefomenko@hotmail.com
mailto:ymtegroeneveld@kpnmail.nl
mailto:benepse@hetnet.nl
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Werk voor de kerk – hoe leuk is dat.  
 

Er zijn in onze gemeente 
veel mensen die actief zijn 
op allerlei terreinen. Grace 
Molegraaf praat met hen. 
Deze maand is de beurt 
aan Ria Zoerink.  
 
We zitten in de kamer op 
de bank met een kop koffie 
en een leuk chocolaatje 
met een blauw baby'tje. Ja, 
ze zijn opa en oma 
geworden van een 
kleinzoon. Gefeliciteerd. 
Ria doet de hond even 
buiten, die vraagt steeds 
aandacht.  
 
“De koffie krijg je met 
poedermelk. Ik kom wel 
van de boerderij, maar zelf 
drinken we weinig melk” 
 
Dus jullie hadden vroeger 
een boerderij – hoe lang 
geleden?  
“Twee jaar gelden hebben 
we alles verkocht. 
Daarvoor was ik met 
Bertus 30 jaar op de 
boerderij.” 
 

En heb je altijd ook iets in de kerk gedaan|?  
“Sinds ik bij Bertus kwam wonen wel. Ik vind dat als je ergens bij hoort je er 
ook iets voor moet doen.” 
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Dat is een mooi principe. Als iedereen er zo over denkt zouden er niet 
zoveel vacatures zijn in kerken en verenigingen. Wat deed je alzo?  
“Ik ben begonnen met de Kerkespraak te helpen maken. Ik hou van taal en 
in het begin werd alles nog met de hand geschreven aangeleverd. Dan 
moest ik alles overtypen op een computer. Ik had zelf nog geen computer 
en ik deed dat bij iemand anders. En dan moest ik ook zinnen verbeteren, 
fouten eruit halen, duidelijker formuleren. Leuk vind ik dat.” 
 
En ook andere dingen? 
“Toen we kinderen kregen ben ik de kinderoppas gaan doen. Ik had ook 
mijn eigen werk, dus veel kon ik er niet bij doen.”  
 
Als iedereen een klein steentje bijdraagt komen we samen heel ver. 
“En we hadden ook een aantal kerkbanken op zolder.” 
De kerkbanken op zolder, van de verbouwing?  
“Nee, daarvoor al. Er moest ruimte gemaakt worden ergens voor. En toen 
kwamen er banken bij ons op zolder, dat kon makkelijk. Die hebben er heel 
lang gestaan. Niemand die ernaar omkeek.” 
 
De boerderij is verkocht. En de banken?  
“Die zijn via marktplaats verkocht, voor de kerk uiteraard. De heel lange 
banken aan een horeca-man. En ook een paar aan particulieren. Wij 
hebben er ook één in de tuin, wit geschilderd” 
We gaan kijken, het staat heel leuk.  
 
En nu ben je notulist, geen scriba.  
“Dat is me te veel. Notuleren is heel leuk, ook weer die taal. En je vergadert 
niet mee, dus je luistert en ziet de mensen. Ook hun gezichtsuitdrukking. 
Dan weet je beter wat er bedoeld wordt met wat iemand zegt. En als er een 
beetje rommelig door elkaar heen gepraat wordt, of onderwerpen 
terugkomen is het leuk om daar een goed lopend geheel van te maken. Het 
hoeft niet letterlijk op papier wat er gezegd wordt.” 
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Je doet het al heel lang toch?  
“Ja, ik weet niet hoe lang.  De samenstelling van de mensen in de 
kerkenraad verandert regelmatig. Dat maakt het interessant. En het is hier 
heel ontspannen. Ruzies heb ik hier nooit meegemaakt. De kerkenraad is 
ook heel geduldig. Ze proberen iedereen erbij te houden door dan toch weer 
te gaan praten. Daardoor duren besluiten soms langer, maar dat is goed. 
Het lost spanningen op.” 
 
En de samenwerking met Eefde – doe je daar ook iets mee? 
“Nee, voorlopig niet. Ik doe de grote kerkenraad en de kleine kerkenraad. 
En dat is nu wel genoeg. In Eefde is er iemand die de notulen maakt  en die 
doet meestal ook de gezamenlijke vergaderingen. We zien wel hoe dat 
verder gaat straks als het echt samengaat. “ 
 
En dat was het dan? 
“De rommelmarkt natuurlijk ook hè. Dat doe ik met Diny Menkveld en Gerrie 
van Helvoort samen. Alles in de schuur bij Jo Willems uitzoeken en in dozen 
doen” 
Ik geloof direct dat dat heel gezellig werk is. En daar kunnen we nog heel 
lang over praten, maar dan wordt dit stuk veel te lang. Ria heel hartelijk 
dank voor dit gesprek. 

Grace 
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Pastoraal medewerker: Jenny Mooij (tot 31 augustus) 
 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
mailto:predikant@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 9 verschijnt op donderdag 29 september 2022. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 21 september   
2022) mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 8 verschijnt op donderdag 27 oktober 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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