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INLEIDING
Het Rode Boekje is inmiddels een begrip geworden in onze gemeente: het geeft de meest actuele informatie over nieuwe en
lopende activiteiten in onze gemeente.
Het doel van deze activiteiten is: de verbinding zoeken met elkaar door in gesprek te gaan en zo met en van elkaar te leren.
Eerst treft u een overzicht van nieuw geplande activiteiten,
daarna volgt het overzicht van wat er gaande is in onze gemeente.
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om vrijwel elke maand
een activiteit aan te bieden die verder kan helpen in de bloei en
groei van ons geloofsleven.
Neem alles op uw gemak door en geef tijdig door aan welke
activiteit u dit seizoen mee zou willen doen.
Voor vragen of tips houden we ons aanbevolen!
Overigens heeft Leidi Reinders voor het laatst meegedaan in ons
groepje. We danken haar hartelijk voor haar trouwe inzet!
En je/u begrijpt: we gaan hard op zoek naar aanvulling in deze
Taakgroep.
Namens de Taakgroep Leren, ds. Daan Bargerbos
Leden van de Taakgroep Leren
Daan Bargerbos
daan62@xs4all.nl

Molenweg 10
7213 XE Gorssel

0575-490199

Henny Slothouber

Smitskamp 18
7213 BX Gorssel

06-83210747

2 vacatures

Website: http://www.kerkespraak.nl/
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1. Kerk in de week
Voor alle hierna genoemde activiteiten geldt – tenzij anders
aangegeven: de toegang is vrij en aan het eind van de
bijeenkomst kan een vrije gift achter gelaten worden ter
bestrijding van de onkosten.
Allereerst twee aankondigingen van activiteiten waarvan de
precieze datum afhangt van aanmeldingen en overleg met de
deelnemers.
1. Drie ochtenden rondom Sara
Als vervolg op de bijeenkomsten over Ruth, willen Gerda Algra
en Lieke Versluis in het voorjaar van 2018 drie ochtenden
stilstaan bij een andere vrouw in de Bijbel, Sara.
Maximaal aantal deelnemers: 12
Datum en tijd volgen later via Kerkespraak.
Aanmelding via Lieke Versluis
lieke.versluis@live.nl of telefonisch: 0639107270
2. Samen lezen van het boek ‘Leegte achter de dingen’.
Midden 2016 verscheen een boek van Claartje Kruijff.
In ' Leegte achter de dingen' vertelt Claartje hoe zij, nadat
ze jarenlang werkzaam was als consultant in Amsterdam en de
Londense City, zich realiseerde dat ze diepgang in haar bestaan
miste. Ze besloot van de zoektocht naar de zin van het leven
haar beroep te maken en theoloog te worden. Nu is ze
predikant in de Dominicus Kerk in Amsterdam. In haar boek
doet ze op een open en eigentijdse manier verslag van haar
poging betekenis te vinden in het leven.
Met een groep van 10-12 mensen, zou Lieke Versluis dat boek
graag willen lezen.
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Na overleg zijn de bijeenkomsten gemiddeld 1 keer per maand
op de maandag, woensdag of donderdag, overdag of ’s avonds.
Datum en tijd volgen later via Kerkespraak. Aanmelding via
Lieke Versluis: lieke.versluis@live.nl of telefonisch:
0639107270
3. Dubbellezing over Luther en 500 jaar Reformatie
Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther met
95 stellingen een omwenteling in Europa op gang bracht. Het
was zijn bedoeling om de middeleeuwse kerk te hervormen,
maar het heeft tot een protestantse Reformatie geleid, die
gepaard ging met grote politieke en sociale gevolgen. Waarom
slaagde de kerk er niet in de lutherse hervormingsbeweging
binnenboord te houden? Wat lag er ten grondslag aan deze
breuk en wat was er zo revolutionair aan Luthers boodschap? En
wat heeft die ons nu nog te zeggen ?
In een tweeluik neemt het echtpaar dr. Jan Willem Buisman en
drs. Tanja Kootte ons mee in een zoektocht naar een antwoord
op deze vragen. Hij doet dat voor de pauze vanuit zijn expertise
als docent in de geschiedenis van het christendom aan de
Universiteit Leiden. Zij doet dat na de pauze vanuit haar kennis
als conservator protestantisme van het museum
Catharijneconvent in Utrecht middels een multimediale
presentatie langs geschrift en prent.
De toegang is gratis. Een gift na afloop is welkom.
Datum: woensdag 1 november
Plaats: Kerk/de Brink te Gorssel, 19.45-22.00 uur
Informatie: dr. Herbert Wevers, tel: 0653806044
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4. Vesper op weg naar Advent en Kerst
Vlak voordat een nieuwe Adventsperiode ons leidt naar de
Kerstvieringen willen we in een Vesper dit begin van een nieuw
kerkelijk jaar markeren.
Aansluitend zullen we samen diverse liederen uit het Liedboek
(Zingen en bidden in huis en kerk) tegen het licht houden: wat is
de ontstaansgeschiedenis, wie zijn de dichters en componisten,
wat kunnen deze liederen ons nu te zeggen hebben?
De avond staagt onder leiding van ds. Daan Bargerbos en cantor-organist Bert van Kooten.
Datum: maandag 27 november, 19.30-21.30 uur
Plaats: De Boogzaal in De Brink te Gorssel
Informatie: ds. Daan Bargerbos, 0575490199
5. Ikonen in de Advents- en Kersttijd
In de periode op weg naar Advent en Kerst zal de Gorsselse
ikonenschilder Peter van der Hoven zijn ikonen exposeren in de
kerk van Gorssel.
Peter van den Hoven is van huis uit etser, maar heeft zich na zijn
opleiding aan de hand van middeleeuwse handboeken verdiept
in temperatechnieken (tempera is het vermengen van
poedervormige pigmenten met eierdooier en water). Na zijn
opleiding in de vrije grafiek aan de academie St. Joost in Breda,
onder leiding van Jan Sleper, heeft zijn belangstelling voor
theologie, met name voor de kerkvaders, er toe geleid dat hij
zich steeds meer op schilderen van ikonen is gaan toeleggen.
In de afgelopen 40 jaar heeft hij dan ook heel wat kennis
vergaard. Ikoon betekent oorspronkelijk portret of beeltenis.
“In het zien van de ander ontmoeten wij de ander. Zo ontmoeten
wij in een ikoon de Ander”, aldus Peter van der Hoven.
In deze periode bent u natuurlijk van harte welkom!
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6. Het intieme van alleen leven. Spiritualiteit van de single
We komen bij elkaar naar aanleiding van het boekje ‘Het
intieme van alleen leven. Spiritualiteit van de single’ dat
geschreven is Christiane Berkvens – Stevelinck.
Samen met een aantal mensen wil Leidi Reinders nadenken over
dit onderwerp.
Er is in het Westen een stille revolutie gaande.
In 2060 bestaan de grote steden naar verwachting voor meer dan
de helft uit eenpersoonshuishoudens gevormd door jong en oud.
De ontwikkeling is nu al zichtbaar. Sommigen kiezen er bewust
voor, anderen overkomt het. Ze heten alleengaanden,
alleenstaanden, alleenwonenden, solo's of singles, maar al die
namen zeggen niets over de relatievormen die zij onderhouden.
Zelden is er echter aandacht voor zingeving en innerlijke
harmonie.
Dit boekje belicht juist dat aspect van het alleen wonen, vanuit
de overtuiging dat alleen leven om een specifieke intimiteit en
een eigen spiritualiteit vraagt.
Bij voldoende belangstelling zullen we op 17 januari 2018 in
de Brink te Gorssel samen dit boeiende en inspirerende boekje
bespreken.
U kunt zich bij Leidi Reinders opgeven voor deze avond.
Leidi Reinders, telefoon: 0575490950
7. Vesper op weg naar Pasen
Als markering in de tijd op weg naar Pasen vieren we samen een
vesper en is er aansluitend een avond liederen zingen uit het
Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk). We ontdekken iets
over de ontstaansgeschiedenis van de liederen, en over de dichters en componisten. Zullen ook deze liederen ons nu iets te
zeggen hebben?
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De avond staagt onder leiding van ds. Daan Bargerbos en cantor-organist Bert van Kooten.
Datum: donderdag 15 februari 2018, 19.30-21.30 uur
Plaats: De Boogzaal in De Brink te Gorssel
Informatie: ds. Daan Bargerbos, 0575490199.
8. Porno of profetie?
Beeld(ende) taal bij de profeet Ezechiël
“Wilt u bij de liturgie ook een paar plaatjes meesturen?” Van
tijd tot tijd krijg ik zo'n verzoek wanneer ik ergens als gastpredikant voorga. Psalmen, liederen en schriftlezingen, dit is allemaal niet meer genoeg voor een viering op een zondagmorgen
om te beamen. Er horen ook plaatjes bij.
Op zich is deze vraag niet zo vreemd in onze beeldcultuur. Het
geschreven of gesproken woord zegt vandaag kennelijk te weinig. Ooit schreven we nog liefdesbrieven. Nu sturen meisjes en
jongens elkaar foto's en filmpjes via social media. Met alle gevolgen van dien, soms.
Hoe zit het nu met het Woord van God, wanneer woorden in
onze cultuur niet meer voldoende lijken te zijn? Als er één profeet is die zijn boodschap tot het volk in vele beelden schildert,
is het de profeet Ezechiël wel. We zullen samen hoofdstuk 16
lezen en ons verwonderen, zo vermoed ik.
Ook lezen we hoofdstuk 37. Hoewel dit hoofdstuk niet officieel
tot de lezingen voor de Paaswake hoort, wordt het in vele kerken
wel vaak in de Paasnacht gelezen. En op 7 maart 2018 leven we
-bij leven en welzijn en Deo Volente- al weer minder dan 4 weken vóór Pasen....
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Ezechiël 16 en 37 dus. Dit zijn twee hoofdstukken over ‘vallen
en opstaan’. En er is nog veel meer aan beelden te lezen bij deze
profeet We zien wel waar we tijd voor hebben. Dat hangt van
ons gesprek af. Graag een Bijbel meebrengen.
Datum: woensdag 7 maart 2018 om 20.00 uur.
Plaats: kerk van Epse
Jan van Pijkeren, emeritus-predikant te Lochem, 06 30 68 98 73
9. Film Hier ben ik
In mei 2017 is in tientallen filmhuizen in Nederland de film
‘Hier ben ik’ in premiere gegaan. In deze film is ds. Ad van
Nieuwpoort en een aantal van zijn gemeenteleden worden geportretteerd.
Levensvragen
Een topmanager die bijna sterft tijdens de New York marathon
maar weigert op te geven, een vrouw die niet kan verwerken dat
ze na haar echtscheiding haar upperclass status verliest en twee
jonge, ambitieuze financials die geconfronteerd worden met een
onverwerkt familieverleden. Op zondag bezoeken zij de kerk in
Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort een alternatief
biedt voor ons jachtige bestaan, ons negatieve zelfbeeld, onze
verstikkende ambities, kortom onze worsteling met het gewone
leven.
Van Nieuwpoort is niet per sé op zoek naar de antwoorden op de
vraag hoe je moet leven. Door zich in te graven in de oeroude
teksten uit de Bijbel legt hij een treffend verband met het leven
van nu waarin burn-outs, stress, boventalligheid, heldendom en
angst voor verlies zo oud als de mens zelf blijken te zijn. Dat
inzicht biedt troost en verlichting om verder te kunnen. De film
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laat ook de worstelingen van de dominee zelf zien, met zijn gezin, zijn vader en zijn ambities. Daarmee blijft hij vooral ook
een mens, kwetsbaar en op zoek naar verdieping van het bestaan. Zo probeert hij tegenwicht te bieden aan nihilisme.
Uniek
De film biedt een zeldzaam inkijkje in de rol die het geloof en
de geloofsgemeenschap vervult in het leven van mensen.
De film biedt een kans om met elkaar in gesprek te gaan over dit
thema.
De avond staat onder leiding van Daan Bargerbos.
Datum dinsdag 10 april 2018. Plaats: De Brink,
aanvang 19.30 uur.

10. Film Human
In het voorjaar van 2018 komen er drie avonden met telkens een
deel uit de film ‘Human’.
Wat maakt ons menselijk? Dat is de hoofdvraag van filmmaker
Yann Arthus-Bertrand in de film ‘Human’. Om het antwoord
hier op de te vinden besteedde hij drie jaar aan het verzamelen
van (real-life) emotionele verhalen van meer dan 2000 vrouwen
en mannen uit 60 verschillende landen, waarin thema’s als liefde, oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie,
leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan. Een indrukwekkende kijk op de hedendaagse samenleving afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet.
Het lijkt me een uitdaging om samen met jong-volwassenen
deze film te bekijken en te bespreken: herken je wat je hier ziet,
spreekt het je aan, welke keuzes maak jij in je dagelijks leven?
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Wie mee wil doen kan zich opgeven bij mij. We zullen dan een
datum zoeken waarop we deze film het best kunnen bekijken.
Als we 19.30 uur starten, kunnen we telkens ongeveer een uur
kijken en daarna met elkaar in gesprek.
Aanmelden bij Daan Bargerbos, daan62@xs4all.nl , tel. 490199.
11.

4 mei dodenherdenking

Net als vorig jaar bieden we op 4 mei een activiteit die aansluit
op de stille tocht naar de begraafplaats. Dit zal gebeuren in samenwerking met de Oranje Vereniging Gorssel. Op moment van
verschijnen van dit Rode Boekje zijn de precieze gegevens helaas nog niet voorhanden.
Houdt u de Kerkespraak in de gaten.
Datum: vrijdag 4 mei 2018,
Tijd: aansluitend op de stille tocht,
Plaats: kerk van Gorssel.

13

2. Vieringen
2.1

Dienst op zondag

Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst in de kerk
van Gorssel, en eens in de twee weken in de kerk van Epse.
Doorgaans volgen we in deze vieringen Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken.
In de zomermaanden (juli en augustus) wordt er beurtelings gekerkt in Gorssel of Epse.
Er is een aantal bijzondere vieringen in de loop van het jaar.
2.2 Maaltijd van de Heer (Heilig Avondmaal)
Ongeveer 8x per jaar vieren we – zoveel mogelijk beurtelings in
Gorssel en in Epse –de Maaltijd van de Heer (Heilig Avondmaal). Waar het kan is deze viering met ondersteuning van de
cantorij. In onze gemeente zijn ook kinderen en gasten van harte
welkom bij de deze viering.
2.3 Gezinsdienst en Jeugddienst
Minstens eens per jaar wordt er een Jeugddienst georganiseerd.
Deze wordt samen met de kinderen in onze gemeente en met de
leden van de Taakgroep Jeugd en Jongeren voorbereid.
2.4 Bevestiging van ambtsdragers
Op één van de zondagen in januari is er bevestiging van nieuwe
ambtsdragers.
2.5 Doop
In overleg tussen ouders en de predikant wordt gezocht naar een
passende viering om hun kind te laten dopen.
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2.6 Belijdenis
Voor wie dat kenbaar maakt kan in overleg met de predikant
naar een zondag worden gezocht waarin zij/hij openbare belijdenis van haar/zijn geloof kan doen.
2.7 Huwelijk
Huwelijksdiensten vinden in de meeste gevallen niet op zondag
plaats, hoewel een huwelijk ook in de ‘gewone’ zondagse dienst
mogelijk is. Het is zaak om voor een huwelijksviering tijdig
afspraken te maken met de predikant.
2.8 Uitvaart
Komt iemand te overlijden, dan kunnen de nabestaanden de uitvaart in kerkelijk verband regelen. Vaak zal er in dat geval een
uitvaartdienst zijn vanuit een van de kerken. Daar is uitdrukkelijk de mogelijkheid om samen te zingen onder begeleiding van
orgel- en/of pianobegeleiding.
Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de aula op de begraafplaats of die in het crematorium, maar daar wordt vrijwel
nooit samen gezongen. Vaak is er de mogelijkheid om cdmuziek te beluisteren.
Zowel bij begrafenis als bij crematie is het mogelijk om eerst in
de kerk bij elkaar te komen om vervolgens naar de begraafplaats dan wel het crematorium te gaan.
Wanneer er vertegenwoordiging is van een van de ambtsdragers,
dan wordt ook een afkondiging van overlijden gedaan in de
zondagse eredienst. In overleg met de familie wordt een gedenkschaaltje in de gedachteniswand geplaatst. Dit schaaltje met de
daarbij behorende naam van de overledene blijft een jaar lang
staan. Daarna wordt het schaaltje bezorgd bij de nabestaanden.
In de rij van namen die klinkt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden zo mogelijk alle namen van gemeenteleden
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genoemd die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Wordt een uitvaart in kerkelijk verband op prijs gesteld, dan is
het zaak om tijdig contact te zoeken met uw pastor.
2.9

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
(gedachtenis van de overledenen)
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de vijfde zondag
vóór kerst, staan we in onze gemeente stil bij wie in het dan
voorbije jaar van ons zijn overleden. Bij elke naam die wordt
genoemd wordt een kaars aangestoken.
2.10 Feestdagen
In de Stille Week zijn de vieringen afwisselend in Gorssel en
Epse: op Witte Donderdag en Goede Vrijdag in Epse en op Stille Zaterdag (Paaswake) in Gorssel. Al deze diensten zijn
‘s avonds.
De Paasdienst op Eerste Paasdag is om 10.00 uur in zowel Gorssel als Epse. De Kerstavondviering is in Gorssel, met Kerstmorgen en met Pinksteren is er in beide plaatsen een viering.
De dienst op Hemelvaartsdag houden we gezamenlijk met enkele buurgemeenten op een jaarlijks wisselende plek. Houdt voor
de juiste plek het kerkblad in de gaten.
De bid- en dankdag voor gewas en arbeid worden in onze gemeente niet apart gevierd. Wél wordt er op de eerstvolgende
zondag daarna bij stilgestaan.
2.11 Havekedienst
De datum voor de Havekedienst in 2018 is op het moment van
verschijnen van dit boekje nog niet bekend. In het kerkblad
wordt die dienst tijdig gemeld.
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De Havekedienst is een openluchtdienst waarin de kerken uit de
voormalige gemeente Gorssel meedoen. Deze dienst wordt gehouden op het landgoed Het Haveke in Eefde. De muzikale
begeleiding komt uit een van de dorpen, en beurtelings gaan de
diverse predikanten voor. Contactpersoon voor Gorssel/Epse is
Gerda Peters.
2.12 Startzondag
Op 17 september is het nieuwe seizoen ingeluid met de startzondag. Gezocht wordt naar een interessant thema, waaraan
door diverse mensen uit de gemeente een steentje wordt bijgedragen.
2.13 Zangdiensten
Tweemaal in het jaar willen we een vesper/zangdienst organiseren. De naam zegt het al: zingen staat centraal. De afgelopen
jaren werd geput uit suggesties die eerder verzameld zijn, maar
ook een thema-zangdienst is al eens de revue gepasseerd.
2.14 Oudejaarsvesper
Op oudejaarsdag is er een vesperdienst (17.00 uur) waarin we
als gemeente zowel terugblikken als vooruitkijken.

3 Rondom de vieringen
3.1
Oppasdienst
Uw (klein)kinderen van 0 tot 4 jaar zijn uiteraard van harte welkom te komen spelen bij de oppasdienst tijdens de viering. Er is
allerlei speelgoed en knutselmateriaal aanwezig, voor zowel
jongens als meisjes. Ze zullen zich prima vermaken! Voor oppas
in Gorssel kunt u contact opnemen met Janet Boschloo, tel.
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0575-491447, voor oppas in Epse met Ingrid Stegink, tel. 0575494338. Vraagt u alstublieft tijdig aan (uiterlijk de dag voorafgaand aan de dienst voor 12.00 uur).
3.2
Kinderkerk
Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er om de week kinderkerk in de kerk van Gorssel. De data staan altijd vermeld in
Kerkespraak. Onder leiding van twee kinderkerkleid(st)ers gaan
de kinderen aan het begin van de dienst naar hun eigen ruimte
om daar hun eigen programma te volgen. Zij blijven daar tot het
einde van de viering. Per bijeenkomst staat een Bijbelverhaal
centraal, dat wordt behandeld door middel van verschillende
werkvormen (denk aan knutselen, zingen, toneel, spelletjes etc.)
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom!
3.3
Jongerengroep “Kick”
Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar is een keer in de twee weken
de kickgroep in de kerk van Gorssel. Aan het begin van de
dienst gaan zij naar hun eigen ruimte, waar ze thema’s uit de
bijbel bespreken. Dit gebeurt vaak door de thema’s te koppelen
aan het hier en nu, door zowel persoonlijke gebeurtenissen als
bijvoorbeeld nieuwsberichten. Bij de kickgroep wordt ook gebruikgemaakt van verschillende werkvormen, bijvoorbeeld discussies voeren, graffiti spuiten, fotograferen etc. Dit seizoen
worden diverse projecten begeleid door telkens twee leden van
de Taakgroep Jeugd & Jongeren.
Lijkt het je interessant en gezellig om mee te doen, kom dan
gerust een keer kijken. Iedereen van 12 tot en met 16 jaar is van
harte welkom! Data zijn te vinden in Kerkespraak.

18

3.4
Zondagmorgen ontbijt
Driemaal per jaar organiseert de leiding van de jeugdkerk een
gezellig zondagmorgenontbijt voor alle jeugd en jongeren die
hier graag bij aanwezig willen zijn. Ook de ouders zijn van harte
welkom. Er is een ontbijt aan het begin van het seizoen, een
Nieuwjaarsontbijt en een Palmpasenontbijt. De exacte data van
de ontbijtjes staan altijd vermeld in Kerkespraak. We beginnen
om 9 uur, zodat we daarna om 10 uur gezamenlijk naar de viering kunnen gaan. Eet je gezellig mee?
De organisatie is in handen van Nelleke Preuter jpreuter25@upcmail.nl , Gerda Peters g.j.peters@bloedkamp.nl en
Anita Langeler h.langeler1964@live.nl
3.5
Ad hoc activiteiten
Om naast de serieuzere momenten ook lol te hebben met elkaar
en elkaar op een andere manier te leren kennen, wordt er een
paar keer per jaar een activiteit georganiseerd voor de jongeren
van de kickgroep (12 t/m 16 jaar). Dit kan variëren van een
moordspel tot een bbq, van het spelen van Sirkelslag, tot een
dropping of een kookworkshop. Er is van alles mogelijk!
Data zullen tijdig verschijnen in Kerkespraak, dus houd die in
de gaten!

3.6
Jeugdprojecten
Naast de al genoemde activiteiten zijn er elk jaar nog veel meer
verschillende activiteiten voor de jeugd en jongeren, georganiseerd door de jeugdvrijwilligers.
- Tijdens kerst 2017 zal opnieuw een herdertjestocht georganiseerd worden, vanwege het grote succes van afgelopen jaren!
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Voor meer informatie, zie Kerkespraak.
- Tijdens de kerkdienst op 1e kerstdag is er het traditionele ‘tableau vivant’ o.l.v. Wilma Makkink, waaraan alle kinderen mee
mogen doen.
- Gedurende het jaar wordt er een aantal jeugd- en jongerendiensten georganiseerd door de leiding en de jeugd/jongeren samen.
Iedereen is hierbij uiteraard van harte welkom! Data worden per
seizoen bepaald en kunt u vinden in Kerkespraak.
- Naast de startzondag hebben de kinderkerk en de kickgroep
ook elk jaar een slotzondag, vlak voor de zomervakantie. Er
wordt dan een speciale activiteit georganiseerd, zoals een ezelwandeltocht of een zintuigenwandeling op de heide. Daarnaast
nemen de kinderen uit groep 8 afscheid van de kinderkerk en
worden welkom geheten bij de kickgroep. Voor de 16+ers is er
dan een moment om afscheid te nemen van de kickgroep.
Vragen en/of tips?
Voor meer informatie over het jeugdwerk binnen de Protestantse
gemeente Gorssel/Epse kunt u contact opnemen met een van de
coördinatoren:
Thessa Derksen, tel. 490699, thessaderksen@yahoo.com
3.7 Cantorij Gorssel/Epse
Elke maandag komen de cantorijleden bij elkaar om te zingen in
de Brink te Gorssel. Met veel enthousiasme wordt er geoefend
om gemiddeld eens per maand tijdens kerkdiensten muzikale
medewerking te kunnen verlenen. Behalve het zingen is de sfeer
ook erg belangrijk. Humor is daarom niet op de bon. En zoals
een sporter zijn warming-up nodig heeft om goed te kunnen
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presteren en om blessures te voorkomen, zo doen de cantorijleden mee met de warming-up van hun stem. Het muzikale repertoire is gevarieerd. Kom gerust eens kijken, luisteren en meezingen. Wie een goede zangstem heeft maar beperkt is in zijn of
haar beschikbare tijd om voor een langere periode mee te doen
kan ook op projectbasis voor bijv. één maand meedoen. Zodoende wordt het mogelijk even te ervaren wat het betekent om
in een cantorij te zingen. Aansluitend kan dan in een dienst
meegezongen worden. Wie weet smaakt het naar meer. En in de
diensten hoort u in ieder geval van ons!
Datum: elke maandag
Plaats: de Brink, Gorssel
Tijd: 18:45 - 20.00 uur
Cantor: Bert van Kooten (mail: bertvankooten@solcon.nl)
3.8 Zondagse bloemengroet / Liturgisch bloemschikken
De bloemengroep bestaat op dit moment uit vijf dames. Om
beurten verzorgen zij de bloemen in de kerk. Voor iedere zondag worden er twee bloemstukken of boeketten gemaakt. Eén
voor het liturgisch centrum en een wat kleiner stuk voor op de
tafel. Dit bloemstuk wordt na de kerkdienst bezorgd bij een gemeentelid. Voor bijzondere zondagen wordt er een symbolisch
bloemstuk gemaakt. De bloemengroep vergadert dan van te voren om een plan te maken. Ook voor rouw- en trouwdiensten
worden er bloemstukjes gemaakt.
Inlichtingen liturgisch bloemschikken:
Hermien ten Have, tel. 491647.
Inlichtingen bloemengroet Epse:
Jannie Hietbrink, tel. 491992.
Inlichtingen bloemengroet Gorssel:
Lineke Rensink, tel. 493444 en Gerry Wuestman, tel. 493207.
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3.9

Koffie schenken na de kerkdienst

Iedere zondagmorgen wordt iedereen van harte uitgenodigd om
na de kerkdienst onder het genot van een kopje koffie (of een
glaasje limonade) na te praten.
Een groep enthousiaste kerkleden is in toerbeurt bereid om de
koffie te zetten en te serveren. Dit gebeurt zowel in Epse als
in Gorssel.
Het zou fijn als we in de organisatie nieuwe mensen mogen begroeten.
Informatie en/of opgave bij:
Gorssel: Gerrie Wuestman, tel. 493207.
Epse:
dienstdoende koster,
coördinatie mw. Hennie Preuter, tel. 0575 - 492983
3.10

Kerst- en Paasgroeten

Voor Kerst en Pasen wordt er, door de Diaconie, een groet bezorgd bij gemeenteleden, die 80 jaar of ouder zijn en bij mensen
die wat extra aandacht verdienen. Een grote groep vrijwilligers
zorgt voor het rondbrengen. Informatie:
Gerda Ruiterkamp, teunruiterkamp@hetnet.nl, 494189
en Hennie Hekkert, j.hekkert4@kpnplanet.nl, 493545.
3.11

Verjaardagskaart voor 70 plussers

Alle gemeenteleden vanaf 70 jaar krijgen een verjaardagskaart.
Deze kaart wordt, meestal met een bezoek, afgegeven door de
wijkouderling of bezoeker van onze kerkelijke gemeente.
Inlichtingen: Gerrie Wuestman, tel. 493207.
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4. Gespreks- en ontmoetingsgroepen
4.1 Dinsdagavond bijbel lezen
Elke dinsdagavond lezen we de Bijbelteksten die de daaropvolgende zondag in de kerk gelezen worden. Het is een voorbereiding op de zondagse eredienst, waarbij ik zo mogelijk elke dinsdag aanwezig ben (ook al ga ik de zondag daarop niet voor).
Een uurtje bezinning en inspiratie met extra aandacht voor de
teksten.
Alle bijeenkomsten zijn in De Brink.
Datum:
elke dinsdagavond (m.u.v. juli en augustus)
Plaats:
De Brink
Tijd:
19.00 - 20.00 uur
Leiding:
ds. Daan Bargerbos, tel. 490199
4.2
Wijkbijeenkomsten
Ook dit jaar worden wijkbijeenkomsten georganiseerd. Al enkele jaren komen we op diverse tijdstippen van de dag (ochtend,
middag en avond) bij elkaar.
Doel van deze bijeenkomsten is met elkaar als gemeenteleden in
verbinding te komen en elkaar beter te leren kennen. De organisatie en leiding liggen bij Daan Bargerbos en Lieke Versluis.
Houdt u voor meer informatie de Kerkenspraak in de gaten.
4.3

Inloopmiddagen

Wekelijks is er een inloopmiddag in Gorssel. Hier kunt u terecht
voor een kopje koffie of thee. Maar vooral kunt u gezellig
kennismaken of bijpraten met andere dorpsbewoners. Deze
inloopmiddagen zijn op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en
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kunnen dus ideaal gecombineerd worden met een bezoekje aan
de weekmarkt. Iedereen, die een gezellig contact halverwege de
week op prijs stelt, is van harte welkom. Aan deze activiteit zijn
geen kosten verbonden.
Gastheer is de Protestantse Gemeente, maar de inloopmiddag is
nadrukkelijk voor iedereen in het dorp bedoeld. De
inloopmiddagen worden gehouden in de sfeervolle ‘Brink' naast
de kerk aan de Hoofdstraat. Wij verheugen ons op uw komst.
Contactpersoon: mevr. Mimi Bokking (491789).
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5. Leer en Studiegroepen.
5.1 Geloofsgesprekken
Je kind laten dopen is een groot feest dat je goed voorbereid.
Maar gaandeweg kom je als ouders daarna voor allerlei vragen:
hoe deel ik met mijn kind(eren) wat ons beweegt? Bidden, bijbel
lezen, hoe pakken we dat aan? Aan doopouders wordt – als er
voldoende belangstelling is – de mogelijkheid geboden om een
aantal keer bij elkaar te komen om over dit soort zaken verder te
praten. Inlichtingen: Daan Bargerbos.
5.2 Leerhuis Gorssel/Epse
De twee leerhuisgroepen in Epse en Gorssel hebben een nieuwe
start gemaakt.
Afgelopen jaren stond vaak het samen lezen van een boek centraal. We zijn onder meer bezig geweest met bijbelse theologie,
met benedictijnse spiritualiteit, maar ook prenten van Rembrandt kwamen op tafel naast de afgebeelde bijbelpassages.
Momenteel is het Paulus die de gemoederen bezig houdt.
De bijeenkomsten zijn in De Brink in Gorssel.
We komen elke voorlaatste maandagmorgen van de maand bij
elkaar, en starten op 18 september.
Plaats:
De Brink
Tijd:
9.45 - 11.30 uur
Inlichtingen: Daan Bargerbos, tel. 490199
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6. Creatief bezig zijn
6.1 De Open Tafel
De diaconie organiseert eens in de twee maanden een maaltijd
in de Brink. Nadere informatie kan gegeven worden door
mevr. Mimi Bokking, tel. 491789.

6.2 Kledingactie
Twee keer per jaar, voorjaar en najaar, wordt er kleding, linnengoed, bruikbare huishoudelijke artikelen, enz. ingezameld door
de ZWO/Diaconie. Alle artikelen worden vervoerd naar voormalige Oostbloklanden.
Inlichtingen: Diny Westendorp, tel. 493195
6.3 Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN)
Om diverse redenen (o.a. privacy van gemeenteleden) is voor de
praktische uitvoering van de ‘armenzorg’ al jaren geleden door
enkele gemeenten in de (voormalige) gemeente Gorssel de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden opgericht. Deze stichting ondersteunt bij schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en springt bij in geval van acute financiële problemen bij
mensen, die buiten de reguliere regelingen of voorzieningen
vallen. De stichting onderhoudt contacten met de burgerlijke
gemeente en met het maatschappelijk werk. Het bestuur van de
Stichting wordt gevormd door diakenen van de deelnemende
kerken.
Contactpersoon: mevr. Leny Hoetink.
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6.4 Rommelmarkten
Tweemaal per jaar houdt de Protestantse gemeente Gorssel/Epse
een rommelmarkt in en rondom de kerk in Gorssel. Het doel van
de rommelmarkten is het verwerven van gelden voor het onderhoud en de inrichting van de kerken in Epse en Gorssel.
Meer dan 100 vrijwilligers spannen zich in om de rommelmarkt
tot een succes te maken.
De wintermarkt is op zaterdag 9 december 2017 en de rommelmarkt in 2018 is op 21 april. De vrijwilligers worden opnieuw
benaderd.
Nieuwe vrijwilligers zijn hartelijk welkom en kunnen zich melden bij Ben Gerritsen (tel. 494491, benepse@hetnet.nl). Ook
kan het zijn dat u (helaas) niet bent benaderd, terwijl u dat wel
verwachtte; hiervoor onze verontschuldigingen en het vriendelijke verzoek: wilt U zich alsnog melden bij Ben Gerritsen. Anderzijds: mocht u nu al weten, dat u op bovengenoemde datum
(data) niet kunt meedoen, laat het ons ook even weten.
Overbodige maar voor anderen nog goed bruikbare spullen kunnen na een telefonische afspraak voor Gorssel worden gebracht
naar Jo Willems (tel. 492006, Prinsenstraat 5) en voor Epse
naar Ab Preuter (tel. 492983, Bolmansweg 1). Voor het leeghalen van een woning bij verhuizing naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis of na overlijden kunt u contact opnemen met één van
deze heren.
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6.5 Onze gemeente op het internet
Op onze internetsite: www.kerkespraak.nl vindt u informatie
over alles waar we ons als actieve kerkgemeenschap Gorssel/Epse mee bezighouden.
Via verschillende menu-items wordt de meest relevante informatie voor u ontsloten. Onder Agenda vindt u een overzicht van
bijeenkomsten en vergaderingen. Tevens zijn een aantal documenten als pdf-file te downloaden. Onder Contact zijn een aantal e-mailadressen opgenomen zodat u via de website direct kunt
reageren. De webmaster is Jannie Wijnbergen. De scriba Cor
Leijstra is eindredacteur en beslist met betrekking tot plaatsing.
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7. Activiteiten rond de PKN Gemeente Gorssel/Epse
In de loop der jaren is er, deels vanuit en deels rondom onze
gemeente een aantal maatschappelijke activiteiten ontstaan.
Hoewel die strikt genomen niet behoren tot het werk van onze
gemeente, zijn ze daarmee vaak wel verbonden.
7.1 Stichting Hulp Letland
Deze stichting steunt de diaconie van de Martin Luther Kerk in
de gemeente Saldus in Letland. Ze zamelt geld in voor voedselpakketten en medicijnen. Daarnaast wordt éénmaal per jaar kleding ingezameld.
De leden van de diaconie van de Martin Luther Kerk zorgen
voor verspreiding van de voedselpakketten en de kleding.
Inlichtingen: Nico Meerburg (493965)

7.2 Stichting Okero
Doelstelling van OKERO is weeskinderen in Kisii, regio Nyanza, in Kenia de kans te bieden om (goed) onderwijs te kunnen
volgen. Dit omvat het hele traject van basisschool tot en met een
gerichte beroepsopleiding of een eventuele universitaire studie.
Inlichtingen: Fam. van Vemde (491890)
www.okero.nl.

7.3 Koffieconcerten in Epse
De kerk in Epse heeft een bijzonder goede akoestiek en leent
zich daardoor uitstekend voor concerten. De koffieconcerten
vinden zes maal per jaar plaats in het winterseizoen, ‘s zondags
om 11.30 uur.
Informatie: koffieconcertenepse@gmail.com, tel. 06855798969.
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7.4 Stichting Uitvaartverzorging Memento Mori
Sinds 1934 verzorgt Memento Mori uitvaarten in Gorssel en
omstreken.
De kernwoorden van Memento Mori zijn: flexibel, organiserend
en steunend.
Uitvaartbegeleidster is Marijke Fomenko.
Dag en nacht is het centrale meldnummer bereikbaar:
0575-493988.
U kunt natuurlijk ook mailen: info@mementomorigorssel.nl
of: marijkefomenko@mementomorigorssel.nl .
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Overzicht nieuwe activiteiten
Drie ochtenden rond Sara

Voorjaar 2018

Blz. 6

‘Leegte achter de dingen’

Na overleg

Blz. 6

Luther en
500 jaar Reformatie

1 november

Blz. 7

Vesper op weg naar
Advent en Kerst

27 november

Blz. 8

Ikonen in de Adventsen Kersttijd

november december 2017

Blz. 8

Het intieme van alleen
leven

17 januari 2018

Blz. 9

Vesper op weg naar
Pasen

15 februari 2018

Blz. 9

Porno of profetie?

7 maart 2018

Blz. 10

Film Hier ben ik

10 april 2018

Blz. 11

Film Human

Na overleg

Blz. 12

Dodenherdenking

4 mei 2018

Blz. 13
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