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Bij het verschijnen van deze maandbrief zitten we al weer een heel eind in het nieuwe jaar.
Natuurlijk zijn we benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. Voor onze gemeente zal het in ieder geval
geen saai jaar worden. Met name de voortgaande samenwerking met Eefde zal onze aandacht
vragen en dat zal hopelijk ook het nodige ‘leven in de brouwerij’ met zich meebrengen.
Kerkenraad
De kerkenraad heeft het spits in ieder geval al behoorlijk afgebeten. De grote kerkenraad had twee
korte, extra vergaderingen op 13 januari en 10 februari om de concept intentieverklaring te
bespreken, resp. definitief vast te stellen.
Deze intentieverklaring stond ook centraal op de gemeenteavond van 30 januari.
Op deze avond werd er in een positieve sfeer over de intentieverklaring gesproken. Het
enthousiasme was duidelijk aanwezig en men kijkt uit naar het vervolg.
Op diezelfde gemeenteavond gaf de Diaconie een inkijkje in enkele actuele zaken waar de diakenen
mee bezig zijn. Veel zaken worden hier trouwens al samen met Eefde gedaan, of in ieder geval
afgestemd.
Tenslotte was ook Jenny Mooij uitgenodigd. Zij gaf een overzicht van haar eerste maanden binnen
onze gemeente. Veel ontmoetingen en bezoeken zijn er al geweest.
De kleine kerkenraad vergaderde op 13 januari en op 10 februari.
Voor de bevestigingsdienst werden de laatste zaken geregeld.
We kijken terug op een geslaagde dienst op 12 januari. In deze dienst werd stil gestaan bij het 25jarig jubileum van Daan in zijn ambt als predikant. Ook de bevestigingsdienst was goed bezocht en
het was een mooie dienst.
Voortgang samenwerking Eefde - Gorssel/Epse
Nadat de opmerkingen uit de beide gemeenteavonden zijn verzameld, zullen de beide kerkenraden
de Intentieverklaring formeel vaststellen. Bij ons is dat inmiddels al gebeurd.
Einde maart komt er een gezamenlijke bijeenkomst van de beide kerkenraden waarin deze mijlpaal
bekrachtigd wordt en waar ook gesproken wordt over de organisatie die nodig is om het vervolg in
goede, maar vooral enthousiaste banen te leiden.
In kleine kring wordt er op 27 febr. gesproken over de uitgangspunten voor deze organisatie.
Enerzijds blijven we benadrukken dat het een proces ‘van onderop’ moet blijven, anderzijds is het
van belang dit moment te gebruiken om als beide gemeenten gezamenlijk stappen te zetten richting
een vitale gemeente die ook toekomstgericht is.
Rond dat moment zal er ook in de regionale media melding gemaakt worden van de uitgesproken
Intentieverklaring.
Vooruitkijkend wordt er gedacht aan gezamenlijke activiteiten en een gezamenlijke viering rond en
op de Startzondag in september.

Taakgroepen
De taakgroep Pastoraat is het buurtpastoraat aan het concretiseren. Er worden enkele
bijeenkomsten belegd, waarin contactpersonen, bezoekers en ouderlingen hun taken onderling
afstemmen.
De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft actief bijgedragen aan de Wintermarkt. De Herdertjestocht
vond plaats bij matig weer, maar de sfeer en de opkomst was er niet minder om. Fantastisch dat we
als gemeente in staat zijn, dankzij de grote inzet van heel veel vrijwilligers, een dergelijk evenement
in en voor het dorp te organiseren. Op vrijdag 7 februari deden twee groepen van elf jongeren mee
aan het landelijke evenement ‘Sirkelslag’. De formule is gebaseerd op een aantal creatieve spellen
waarmee in een on-line competitie tegen andere teams in Nederland wordt ‘gestreden’.
Naar aanleiding van Dankdag 2019 heeft een groep jongeren een bezoek gebracht aan de
Voedselbank in Zutphen.
Uit de taakgroep Leren wordt gemeld dat men een gezamenlijk overleg heeft gehad met Eefde. De
ervaringen met de beide programma’s werden uitgewisseld en er werd ook vooruit gekeken, o.a. is
gesproken over de gezamenlijke start in september ( zie hierboven ).
In de Taakgroep Vieren is de Avondmaal dienst met de jeugd voorbereid.
De taakgroep Diaconie heeft samen met de jeugd de diaconale dienst op 8 maart voorbereid. Op 9
februari is, gelijktijdig met Eefde, het nieuwe gezamenlijke project in Bogota, Colombia
gepresenteerd. Zie ook het artikel in de vorige Kerkespraak. De werkgroep Duurzaamheid organiseert
op 26 maart een informatieavond over een meer duurzame voedselketen. Over de diaconale dienst
en de informatieavond over Duurzaamheid kunt u elders in deze Kerkespraak meer lezen.
Het gezamenlijk collecterooster met Eefde loopt goed.
Bij de taakgroep Beheer stond de actie Kerkbalans centraal. Dankzij veel vrijwilligers en een goede
organisatie kunnen we tevreden terugkijken op de actie. Vanwege het toenemende aantal
activiteiten in de kerk en in De Brink is het aantal betaalde uren voor koster Bernard iets opgehoogd.
Met de koster-vrijwilligers in Epse en Gorssel zijn er gesprekken geweest. Goed voor de
betrokkenheid en voor het afstemmen van praktische zaken. Taakgroep Beheer heeft besloten het
beheer van het belegde deel van het vermogen uit te besteden aan de bank. Uiteraard binnen de
criteria die we daar intern voor hebben opgesteld. Het onderhoud van het orgel wordt binnenkort
opgepakt. In het dorp Gorssel worden er op dit moment informatieavonden gehouden om de
overgebleven varianten rond de accommodaties te bespreken. Onze kerk participeert in dit overleg.
De verschillende varianten zullen voor de kerk en De Brink geen echte consequenties hebben.
Van de taakgroep Communicatie & Publiciteit is er geen nieuws.
Peter van der Steege

