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29 september 2022 
55e jaargang nr. 9 

 
God, 

Maak mij een instrument van uw vrede. 

 
Een triangel, voorzichtig, klein, 

maar steeds weer doorgaand.  

 

Of een viool, heftig en boos als het nodig is, 

dan weer meeslepend.  

 
Een fluit, wat lichtheid brengend, om op te tillen. 

 

Of een trom, welke trom ook, krachtig en 

grondig. 

 

Een tuba of een cello die de diepte zoekt, 

inhoud geeft. 
 

Of een piano voor de verbinding. 

 

God, maak ons een orkest van uw vrede. 

 

Ieder een eigen instrument, 
ieder de ruimte. 

Samen zoekend naar de muziek. 

 

Dat het zo zal zijn. 

 
 

Ds. Harmke Heuver 
(een gebed in de vredesweek) 
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Kerkdiensten 
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) 

 
Zondag 2 oktober 2022 Israëlzondag 
  
Gorssel 10.00 uur Mevr. J. Ruiterkamp, Vorden 
  
De eerste collecte is bestemd voor Pax kinderhulp en de tweede collecte 
voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
Zaterdag 8 oktober om 16.00 uur dienst in De Borkel 
 
Zondag 9 oktober 2022 
  

Gorssel 10.00 uur  Ds. P. van den Berg, Malden 
 
De eerste collecte is bestemd voor kledingactie Oost Europa en de 
tweede collecte voor het orgelfonds. 
 
Zondag  16 oktober 2022 
               
Gorssel 10.00  uur Ds. J.W.L. van der Sterre, Deventer 
 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Kameroen en de tweede collecte 
voor het onderhoud van de gebouwen. 
 
Zaterdag 22 oktober 2022 om 16.00 uur dienst in De Borkel 
 
Zondag 23 oktober 2022 
   
Gorssel 10.00 uur Ds. J. Kool, Vorden 
 
De eerste collecte is bestemd voor Pakistan en de tweede collecte voor 
pastoraat in eigen gemeente. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Agenda 
Woensdag 5 oktober om 20.00 uur Taakgroep Diaconie 
Donderdag 6 oktober om 19.30 uur Taakgroep Beheer 
Maandag 10 oktober om 20.00 uur Kleine Kerkenraad 
Zaterdag 17 december om 10.00 uur Wintermarkt, kerk Gorssel 
 

Oecumenisch Leesrooster 

2 oktober 2022 Habakuk 3, 1-3, 16-19, Psalm 37, 1-11, (2 Timoteus 1, 6-
14), Lucas 17, 1-10. 
9 oktober 2022 2 Koningen 17 (5-7), 24, 29-34, Psalm 113, (Psalm 111), 
(2 Timoteus 2, 8-15), Lucas 17, 11-19. 
16 oktober 2022 Genesis 32, 23-32, Psalm 121, (2 Timoteus 3, 14-4,5), 
Lucas 18, 1-8. 
23 oktober 2022 Jeremia 14, 7-10, 19-22, Psalm 84, (2 Timoteus 4, 6-8, 
16-18), Lucas 18, 9-14. 

 
Maandbrief                Een nieuw seizoen 

De zomertijd is weer voorbij, ook kerkelijk. De startzondag is gevierd en 
we bereiden ons voor op een nieuw seizoen. In de verschillende 
taakgroepen wordt er over nagedacht hoe we ons gemeenteleven dit 
seizoen gaan inrichten. Daarbij mogen we ons ook verheugen in de  
komst van een nieuwe predikant, die vanuit zijn ervaring en kunde ons 
gemeenteleven mee vorm zal geven. En dan mag er wel nadruk liggen op 
dat woordje ‘mee’. We doen het met elkaar en voor elkaar als 
gemeenteleden. Maar vooral ook omhoog kijkend naar onze God.  
Met en voor Hem zie ik ons als vierende gemeente, die iedere zondag 
weer bij elkaar komt voor die viering tot Zijn eer. 
Als wel heel kleine kerkenraad – de helft van de leden bleek nog met 
vakantie te zijn – hebben we op donderdag 8 september terug gekeken op 
het beroepingswerk en vooruit gekeken naar de toekomst. Uiteraard 
kwam daarbij het afscheid van het kerkgebouw in Epse uitgebreid ter 
sprake. Elders in dit blad leest u hierover. Alle lof voor de wijze waarop de  
commissie dit afscheid op 29 en 30 oktober wil vorm geven.   
 
Taakgroepen (vergadering kleine kerkenraad van 8 september) 
Na veel voorbereidend werk heeft taakgroep Pastoraat nu alle 
verjaardagskaarten onder de buurtcontacten verspreid. Door de zuinige 
bezetting is de taakgroep erg druk.  
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Taakgroep Vieren deelt mee dat er hard gewerkt wordt aan de   
voorbereiding van de afscheidsdienst in Epse op 30 oktober. Er ligt een 
heus actieplan klaar dat er zeer goed en veelbelovend uitziet!    
De afscheidsdienst van Jenny Mooij op 21 augustus was mooi en gezellig. 
Jenny zelf vond dat ook. 
Van taakgroep Jeugd en Jongeren komt het minder gunstige bericht dat 
men, gezien de minieme doelgroep, geen kans ziet om op deze manier 
door te gaan. De huidige taakgroep komt binnenkort wel bijeen om 
zorgvuldig af te sluiten.  
Via de mail bericht taakgroep Diaconie dat men deze maand weer   
gezamenlijk zal vergaderen met Eefde. Het nieuwe jaarplan zal dan aan 
de orde komen. 
Ook via de mail laat taakgroep Beheer weten dat het orgel van Epse op 
maandag 31 oktober in de kerk in Gorssel geplaatst zal worden. Een lijst 
van de inventaris van Epse is in de maak. De oplevering van het gebouw 
is op 1 november. 
Er is momenteel geen taakgroep Leren actief. Wel is er een leerhuis, een   
initiatief van ouderling Hans Lodder. 
Taakgroep Communicatie werkt  aan het dienstenrooster. Dit natuurlijk   
onder voorbehoud van de afspraken die met de nieuwe predikant gemaakt 
gaan worden. 
 

Een bericht van de Taakgroep Pastoraat 
Onze beide gemeentes moeten nog even wachten tot de nieuwe predikant 
Gertjan de Pender aan het werk gaat. 
Tot die tijd hebben we ds. Els Diepeveen, die op 15 juni met emeritaat is 
gegaan, bereid gevonden om ons in het crisispastoraat bij te staan. 
Zij was predikant bij Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten. 
Als er zich een situatie voordoet dat u behoefte hebt aan pastorale zorg 
dan kunt u zich melden bij een van de ouderlingen. 
Rita Simonis, Eefde                       474393       06-30957121 
Joke Bouwhuis, Eefde            517499 
Hans Lodder, Gorssel/Epse            473114 
Jannie Hietbrink, Gorssel/Epse        491992 
Dan kunnen we bekijken of wij pastorale zorg kunnen bieden of dat 
we Els Diepeveen inschakelen. 

 
Namens het Pastorale team, 

Jannie Hietbrink en Rita Simonis 
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Het afscheid van de kerk in Epse 
Zoals u waarschijnlijk bekend is gaat de kerk in Epse noodgedwongen 
sluiten. Het gebouw is verkocht en zal een andere bestemming krijgen. 
Voordat de kerk in andere handen overgaat is er gelegenheid om van de 
kerk afscheid te nemen. 
  
Op zaterdag 29 oktober is de kerk aan de Lochemseweg 36 in Epse 
open van 14.00 uur t/m 17.00 uur. 
Iedereen die dat wil is van harte welkom om binnen te lopen, om foto’s te 
bekijken, even rustig te zitten, een kaarsje aan te steken, of herinneringen 
op te halen. Dus een moment om voor uzelf afscheid van de kerk te 
nemen. 
 
Er zal een herinneringsboek liggen waar iedereen wat in kan schrijven of 
plakken. Het gaat om oude herinneringen, anekdotes, of zomaar iets wat 
u kwijt wil. Wellicht maken we een selectie om in de dienst van 30 oktober 
voor te lezen.  
 
In de ‘Schuulplaats’ liggen wat 
oude spulletjes uit de kerk, 
waarvan iedereen iets mag 
meenemen als aandenken. Er zal 
die middag, en ook op zondag, 
een fotograaf aanwezig zijn om 
alles vast te leggen voor later. 
 
Op zondagmorgen 30 oktober is om 10.00 uur de laatste dienst in onze 
kerk in Epse m.m.v. de cantorij o.l.v. Bert van Kooten.  
Voorganger is ds. Saskia Wevers - van der Feltz uit Gorssel, familie van 
Sophie van der Feltz, die op 19 mei 1930 de eerste steen van de kerk 
heeft gelegd.  
Er zijn liturgieboekjes.  De dienst kunnen we niet uitzenden en is alleen te 
volgen in de kerk zelf.  
Aan het eind van de dienst dragen gemeenteleden de kanselbijbel, het 
bord en de beker voor het avondmaal, de doopschaal en de paaskaars de 
kerk uit. Aan het begin van de kerkdienst op 13 november in Gorssel 
worden ze daar weer naar binnen gedragen. 
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Na de dienst is er koffie en thee met wat lekkers, en er is tijd om met 
elkaar te praten en herinneringen op te halen.  
 
We danken God dat we als protestantse gemeente in Epse bijna een 
eeuw lang mochten samenkomen in onze eigen kerk. 
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u contact opnemen 
met: Jannie Hietbrink – 491 992, Hennie Preuter – 492 983, of Hans 
Lodder – 473 114. 

 

 

 
Afscheid van Jenny Mooij 
Op zondag 21 augustus hebben we in de kerk van Epse afscheid 
genomen van Pastoraal Medewerker Jenny Mooij. 
Jenny is een aantal jaren werkzaam geweest binnen onze gemeente 
(vanaf 1 dec 2019). 
Al snel na de start kregen we in Nederland en dus ook binnen onze 
gemeente te maken met de Corona pandemie. 
Met name voor pastorale gesprekken en bezoeken, etc. was dat een 
enorme handicap. 
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Toch heeft Jenny, samen met vele andere vrijwilligers, hier het beste van 
proberen te maken. 
In de dienst, waarin Jenny een muzikale bijdrage leverde, werd Jenny 
bedankt voor al het werk in de gemeente en de toewijding waarmee dat 
gedaan is. 
Als blijk van waardering kreeg Jenny een aantal boeken en ook werden 
haar persoonlijke kaarten van 
gemeenteleden overhandigd, 
opgeluisterd met een mooi boeket 
bloemen. 
Na afloop was er een gezellig afscheid 
op het plein voor de kerk, waar 
iedereen -onder het genot van een 
hapje en een drankje- in het zonnetje 
op zijn/haar gemak afscheid kon 
nemen van Jenny. 
Deze ochtend was met name 
georganiseerd door Grace Molegraaf en Hennie Preuter, maar ook vele 
andere vrijwilligers hebben bijgedragen aan een geslaagd afscheid. 
Hartelijk dank! 
Jenny gaat vanaf 1 september aan het werk als Pastoraal Medewerker in 
de Prot. Gemeente van Zwolle. 

Peter van der Steege 
 

 
Rubriek Meeleven 
De bloemen en kaarten zijn met een groet van ons allen 
naar de volgende gemeenteleden gebracht. 

 
Dhr. T. Valk                                    Veldhofstraat  12B 
Mw. A. Tekelenburg-Vriezekolk Dikkerskamp 18 
Dhr. H. Smeenk                         Pikeursbaan 9 
Fam. M. Ackerman                         Dekkershof 4         50 jarig huwelijk 
Fam. van Hasselt-Hooft Graafland    Hoofdstraat 6        50 jarig huwelijk 
Mw. G. Kuiper-Sletterink             Pikeursbaan 17 
Mw. M. Wiegers-Schreuder             Pikeursbaan 15 
Mw. N. Hut-Hollestelle             Pikeursbaan 20 
Fam. Meijer- Makkink                         Ravensweerdsweg 7 
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Bericht van overlijden 
Op 16 augustus is Riekie Bronzewijker-Preuter overleden op de  
leeftijd van 81 jaar. Zij woonde Hassinklaan 21.  
Ons medeleven gaat naar de familie en we wensen hen veel sterkte toe 
met het verwerken van het verlies. 

Jannie Hietbrink 

 
Recept rode linzensoep 
Afgelopen zaterdag is de werkgroep voor het startweekend bezig geweest 
met het thema " Aan tafel". 
 
Tijdens het verzorgen van het eten hebben we 
onder andere linzensoep gemaakt, dit is zo in de 
smaak gevallen dat op verzoek van enkele 
kerkleden het recept in Kerkespraak wordt 
geplaatst. 
 

Recept – Rode linzensoep voor 6 personen 
Benodigdheden: 
Rode linzen                         – 300 gram. 
Uien                                     – 2 stuks. 
Knoflook                              -  4 teentjes. 
Winterpeen                          - 1 stuks. 
Groente bouillon                  - 1 liter groente bouillon.  
Laurierblaadjes                   – 2 stuks. 
Korianderpoeder                 – 1 theelepel, zo nodig wat extra naar smaak                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                toevoegen. 
Komijnpoeder                      - 1 theelepel, zo nodig wat extra naar smaak                                                                                         
                                               toevoegen. 
Peper ( zwart)                      - 1 theelepel, zo nodig wat extra naar smaak  
                          toevoegen. 
Citroen                                 - halve citroen. 
Olijf olie                                - 1 scheutje. 
Vergiet of zeef                      - 1 stuk   
 
Bereiding: 
Spoel de linzen af in een vergiet of zeef. 
Was of schil de wortelen, maak de uien en de knoflook schoon. 
Snijd de uien, de wortel en de knoflook in kleine stukjes. 
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Verhit de olijfolie in de pan en smoor de uitjes in 5 minuten glazig. 
Voeg gesneden wortel en knoflook toe en laat het meebakken in 2 
minuten, voeg dan het gedroogde korianderblad (fijn) en de komijnpoeder 
toe naar smaak, alles goed omscheppen en kort meebakken. 
Voeg de bouillon en de linzen toe en breng alles aan de kook, voeg het 
laurierblad toe. 
Goed blijven roeren om te voorkomen dat de linzen aan de bodem 
vastkoeken. 
Boen een citroen goed schoon, snijd het half door en voeg het toe aan de 
bouillon, alles zachtjes 20 tot 30 minuten laten koken (blijven roeren). 
Na een half uurtje moet de soep klaar zijn. 
Haal de citroen en laurierblad eruit, op smaak brengen met zwarte peper 
en zeezout. 
 

Eet smakelijk! 
 

Werk in de kerk – hoe leuk is dat ! 
Veel gemeenteleden helpen mee om de 
kerk en al haar activiteiten draaiende te 
houden. Grace Molegraaf praat met hen.  
Deze maand is de beurt aan Janny 
Wijnbergen. 
Met nog lekker zomerweer zitten we met 
een kop thee in de achtertuin.  
Dit is een boerderijhuis, maar geen 
boerderij meer toch?  
“Nee, ik ben geboren in de boerderij een 
klein eindje verder op, aan de 
Domineesteeg. Vanaf 1993 wonen wij hier, 
aan de Gorsselse Enkweg. We hadden 
wel een echte boerderij, vanaf 1992 met 
mijn broer en schoonzus. In 2018 zijn de 
koeien weggegaan. “  
Mis je het wel? 
“Ach, soms. Vooral de gezelligheid erom 
heen. En de koeien en de kalfjes. Maar 
burger zijn geeft wel veel meer vrijheid en 
minder zorgen. Hoewel wij met die twee 
stellen ook altijd voor elkaar invielen en 
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vrije dagen in konden plannen. Het ging heel goed samen.” 
En ben je al die tijd ook lid geweest van de kerk?  
”Ja, ik ben daarmee opgegroeid. Mijn man is Katholiek opgegroeid, maar 
sinds we hier wonen zijn we hier bij de kerk gebleven. Kinderen naar de 
christelijke school en de kinderkerk.” 
Jullie gingen niet om en om ook naar de katholieke kerk.  
“Nee, wij zijn niet zo streng van één kerk. Hoe iemand wil geloven is zijn 
zaak. Het gaat om omgaan met elkaar. En de manier waarop je dan naar 
de bijbelverhalen kijkt is daarin wel belangrijk.” 
Hoe bedoel je?  
“Er is zo’n kinderbijbel, hoe heet die ook weer, waar alle verhalen heel 
open en als verhalen worden verteld. Niet zo definitief: het is zo.”  
Nico ter Linden bedoel je?  
“Ja die; zo wordt geloof geen strak keurslijf. En ja, als de kinderen groot 
worden krijgen ze op zondag allerlei andere dingen en daar ga je dan in 
mee. Je geloof verandert echt wel in de loop van de tijd. Ik kom daardoor 
bijna nooit meer op zondag in de kerk.”  
Maar je bent wel heel actief voor de kerk. Jouw naam kom ik heel vaak 
tegen.  
“Nou, ik doe klusjes, die als vacature staan en waar niemand op komt en 
die toch van belang zijn.” 
Vertel. 
“Ik heb de Kerkespraak overgenomen van Ria Zoerink. Dat doen we met 
z’n drieën, om en om. Er is één mailadres waar de kopij heen gaat en om 
de beurt delen we dat in en maken er een boekje van. De Kerkespraak 
bestaat al meer dan 50 jaar.”  
Jullie zijn dus geen redactie. Je voegt samen wat er binnenkomt. En dan 
ben je 1x in de 3 maanden aan de beurt.  
“Ja, wij zijn geen redactie. We gaan zelf niet op zoek naar kopij en we 
selecteren ook niet. Heel soms is er een stuk waarvoor we dan even te 
rade gaan bij elkaar of bij iemand van de kerkenraad. 
En verder zoeken we wat plaatjes erbij. Om het toch wat gezelliger te 
maken.” 
Het blad van Eefde ziet er wel leuker uit.  
“Maar die werken ook heel anders en hebben wel een redactie. Wij vinden 
die werkwijze te omslachtig. En in Eefde kunnen ze zelf in kleur drukken. 
Wij brengen het naar een drukkerij en in kleur laten drukken is veel 
duurder.” 
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En wat is nog een klusje?  
“De website. Die moeten we wel hebben voor de ANBI, maar er was 
niemand die dat wilde doen.  
Toen ben ik het maar gaan doen.” 
Heb je een IT opleiding? 
“Nee, ik leer het mezelf. En dat gaat best goed. Iedereen moet wel dingen 
inleveren voor de website. 
En dat is soms wel een probleem hoor. Ik weet ook niet wie die website 
wel eens leest.”  
En wat nog meer? 
“De kledinginzameling. Dat is ook maar 2x per jaar. Alles innemen van de 
brengers en dan in de kar laden om weg te brengen. En de rommelmarkt. 
O, dat mogen we niet meer zeggen; het is winter- en zomermarkt 
geworden. Ook 2x per jaar. Dus het valt allemaal best wel mee.” 
En de dienstroosters maak je ook – ieder kwartaal.  
Lachend:  “ja, ja, van de ambtsdragers dan. De dominees doet Gerrit.” 
Je heet in de Kerkespraak: communicatie en publiciteit. Publiciteit klopt 
wel met Kerkespraak en de website, maar communicatie?  
“Nee daar zorg ik niet voor. Het zou mooi zijn als iemand dat wil 
oppakken. De herdertjestocht doe ik ook aan mee. Dat is heel erg leuk.  
Ik hoop dat het dit jaar weer gewoon door kan gaan. “ 
En daar doet het hele dorp aan mee – erg leuk.  
“Ik ben ook begonnen met vrijwilligerswerk bij Noaberhulp in Zutphen. Dat 
is heel interessant. 
Waken bij terminaal zieke mensen. Gewoon zitten en luisteren. Dan hoor 
je ook heel verschillende verhalen over geloven.” 
Belangrijk hoor, want dat zijn vaak mensen die niet zoveel familie hebben. 
“Daar hoor je dan ook verhalen over ja – soms heel triest over ruzies en 
zo.” 
Janny, we houden ermee op. Dit gesprek duurt al veel te lang. Als we 
daarvoor collecteren kun je daarover misschien eens iets vertellen. Ik zal 
het onthouden.  
Hartelijk bedankt, het was heel leuk om zo gezellig te kletsen over van 
alles.   
 
 
 
 
 



- 12 - 

 

 

Uit de kerkenraad 
Aanneming beroep door ds. Gertjan de Pender 
De beide kerkenraden zijn erg blij dat ds. Gertjan de Pender uit 
Varsseveld het beroep dat Eefde en Gorssel/Epse op hem uitbrachten, 

heeft aangenomen. Op 28 augustus is dit afgekondigd 
in de gezamenlijke kerkdienst van onze gemeenten. 
De afkondiging werd met applaus in ontvangst 
genomen. 
We gaan in goed overleg met hem en de gemeente 
van Varsseveld bepalen wanneer hij hier start.  
Dat zal over enkele maanden zijn. 
Hiermee is de vacature ingevuld die ontstond door het 
emeritaat van ds. Arie Broekhuis per 1 maart 2020 en 
het vertrek van ds. Daan Bargerbos in augustus 2020. 

Op zondag 9 oktober is er een gezamenlijke dienst in de kerk in Gorssel. 
Na afloop van deze viering is er gelegenheid om kennis te maken met 
Gertjan de Pender, zijn vrouw en zijn kinderen. Het gezin zal in de 
pastorie van Eefde gaan wonen. 
De wervingscommissie zet haar werkzaamheden onverminderd voort en 
richt zich nu op het werven van de twee kerkelijk werkers, ieder voor drie 
jaar en 50%. 
 
Crisispastoraat 
De kerkenraden hebben voorzien in crisispastoraat tot de komst van ds. 
Gertjan de Pender. Ds. Els Diepeveen, die op 15 juni met emeritaat is 
gegaan en predikant was bij de Protestantse Gemeente 
Warnsveld/Leesten, is bereid gevonden om onze gemeenten bij te staan 
in het crisispastoraat. 
 
Startweekend 
De kerkenraden kijken terug op een geslaagd startweekend. We 
waarderen het dat mensen zich zo hebben ingezet om er een mooie start 
van te maken. Het was leuk dat er op zondag 11 september zoveel leden 
van beide gemeenten bij de lunch aanwezig waren. 
 

Ava van Baaren 
Gera Janssen-Ebbekink 
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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. 
 
Zondag 2 oktober: Pax kinderhulp Borculo 
Vanaf 2020 richt Pax kinderhulp Borculo zich op kansarme kinderen uit 
Polen. Doordat in 2020 en 2021 vanwege corona geen vakantie kon 
worden georganiseerd is besloten een deel van de bespaarde kosten 
anders te besteden. Enkele kindertehuizen en weeshuizen in de directe 
omgeving van Katowice zijn toen voorzien van o.a. schoolmateriaal, 
mutsen, sjaals, kleding, naaimachines enz. In november 2021 heeft Pax 
kinderhulp enkele kindertehuizen bezocht in de omgeving van Katowice. 
De kinderen die hier verblijven hebben hun ouders verloren, of zijn door 
slechte omstandigheden uit huis geplaatst. Door werkloosheid,  
echtscheiding, drank en drugs problemen, en slechte behuizing worden 
kinderen vaak de dupe, en ontstaat er dikwijls een situatie waarin voor de 
kinderen een veilig onderkomen moet worden gezocht. De helaas diverse 
kindertehuizen in Katowice en omgeving zijn daar een voorbeeld van. Dit 
jaar heeft  Pax kinderhulp Borculo heeft ervoor gezorgd dat 25 Poolse 
kinderen in 2022 een onvergetelijke vakantie hebben gehad in Borculo in 
juli dit jaar.  
De kinderen hebben onder andere uitstapjes gemaakt naar Avonturenpark 
Hellendoorn en kinderboerderij de Strubbert in Laren. 
 
Zondag 9 oktober: Transportkosten kledingactie Oost – Europa 
De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel houden 
twee keer per jaar een actie voor het inzamelen van tweedehands kleding, 
overig textiel en verbandmiddelen enz. voor landen in Oost-Europa.  
De opbrengst van deze collecte wordt bestemd voor de onkosten van 
opslag en vervoer daarvan. 
 
Zondag 16 oktober: Kerk in Actie – Samenwerken aan een Stabiele  
toekomst in Kameroen  Wereldvoedseldag  
Kerk in Actie werkt samen met de Lutherse Broederkerk, de kerk is met 
1300 lokale kerken actief, breed verspreid in heel Noord - Kameroen, een 
gebied zo groot als Nederland actief.  
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Door klimaat verandering wordt het Noorden van Kameroen steeds 
droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water en grond gebruik 
maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft 
boerenfamilies van hun grond, veel dorpsbewoners leven onder  
de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen 
duurzamer landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die 
goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor 
kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.  
 
Zondag 23 oktober: Kerk in Actie -  Noodhulp Pakistan 
In de Pakistaanse provincie Balochistan staan grote delen nog steeds 
onder water, dit gebiedis het zwaarst getroffen door de moessonregens 
die half juni begonnen. Onder de tot nu toe 1.400 dodelijke slachtoffers 
zijn ruim 400 kinderen. Er zijn 13.000 gewonden. Door de overstromingen 
zijn ruim 170.000 huizen beschadigd en zijn wegen en bruggen 
weggevaagd. Miljoenen mensen zijn dakloos. 
 
 

 “Tien woorden rap” van ds. Menno Leistra uit Steenderen 

Op verzoek van Riet van Vemde, verzonden vanaf De Hassinkhof 

 
Ken jij de tien woorden, De woorden één tot tien? 
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien! 
  
De woorden zijn gegeven, als vriendjes voor het leven: 
Één is God, die maakt je vrij Er is geen ander zoals Hij. 
Twee wil zeggen: God en jij, Daar horen echt geen beelden bij. 
Drie, dat is God’s eigen naam, Om met respect mee om te gaan 
De dag van God is nummer vier, Bevrijdingsdag voor mens en dier 
Zodat je week’lijks even voelt Hoe God de schepping heeft bedoeld. 
Vijf gaat om je ouders en jij, Wees goed voor elkaar, daar leef je bij. 
Maak niet dood, laat zes je horen Knoop dat heel goed in je oren. 
Een maatje is, zegt nummer zeven, Iets heel kostbaars in je leven. 
Dus luister goed naar dit gebod En maak wat heel is niet kapot. 
Acht zegt: Stelen is niet cool. Dan wordt het hier een beestenboel. 
Negen: Laat dat vals gepraat, Waarmee je and’re mensen schaadt. 
Tien zegt: Vaar je eigen koers. Weest dan vrij en niet jaloers 
Op wat een ander heeft of kan, Daar wordt je ongelukkig van. 
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Predikant: vanaf 15 januari 2023 Ds. G.J. de Pender 
 
Pastoraal medewerker: vacature 
 
Secretaris: Ava van Baaren secretaris@pg-gorsselepse.nl 
  
 
Contactpersonen taakgroepen 
Diaconie: Jan van Putten  0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 
webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO)  NL 37 RABO 03223.59.392 
Beheer(algemeen)  NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden. 
 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 
 0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 
Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
 

mailto:secretaris@pg-gorsselepse.nl
mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl
mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:p
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:webmaster@pg-gorsselepse.nl
http://www.pg-gorsselepse.nl/
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Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems  
 0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: 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 10 verschijnt op donderdag 27 oktober 2022. 
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 19 oktober 2022) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 11 verschijnt op donderdag 24 november 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/
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