Maandbrief april 2020
Volhouden in vertrouwen
Sinds de vorige maandbrief kunnen we gelukkig vaststellen dat de grafieken rond het Corona virus
aan het afvlakken zijn en het aantal nieuwe gevallen van besmetting afneemt.
In een enorm tempo is de ziekenhuiscapaciteit vergroot en zijn met name IC bedden bijgeplaatst.
Gelukkig is in ons land het kritieke punt niet bereikt waarop er niet voor iedereen meer een plaats
beschikbaar zou zijn.
Naast deze positieve trends blijft het natuurlijk voor betrokkenen een hele zware periode. Denk
alleen maar aan de verpleeghuizen waar het aantal gevallen groot is, of die dorpen die zwaar
getroffen zijn. Of aan die landen waar er geen voorzieningen zijn, zoals wij die kennen.
Maar we zien wel dat er een eind aan deze pandemie kan komen, ook al zal dat nog lange tijd duren.
Dus zullen we nog een tijd vol moeten houden.
Kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft opnieuw telefonisch overleg gehad. Deze keer met name om de diensten
in de maand mei te bespreken. Voor de grote kerkenraad was er in mei een vergadering gepland, o.a.
om de jaarrekeningen te bespreken en goed te keuren. Gezien de situatie is deze vergadering
uitgesteld.
Kerk-zijn in Corona tijd.
Het is lastig om in deze tijd met nogal wat beperkingen voluit kerk te zijn.
Maar een aantal zaken kunnen we wel. Zo zijn de wekelijkse online vieringen inmiddels een vast
patroon aan het worden.
Alle waardering aan het kleine team van mensen dat dit handen en voeten geeft.
We zijn ook blij met de bloemenkaarten, die iedere week worden bezorgd. Een klein, maar
waardevol teken van omzien naar elkaar.
En -na enige gewenning- blijken ook de collectedoelen door de gemeente niet vergeten te worden,
waarvoor dank.
In de meimaand zijn er normaal ook 2 vieringen die we gezamenlijk met de overige gemeenten uit
het HAGE verband houden, namelijk op Hemelvaartsdag en op een zondag op het landgoed Het
Haveke in Eefde. Voor beide diensten zijn nu online alternatieven uitgewerkt.
Op 3 mei komt Lieke Versluis naar Gorssel. Zij, en ook wij, had zich dit weerzien anders voorgesteld,
maar het is toch plezierig dat Lieke die zondag wil voorgaan.
Zie voor alle diensten het rooster elders in Kerkespraak.
Samenwerking
Als gevolg van de Corona crisis is het ook lastig om het proces van samenwerking met Eefde heel
concreet uit te voeren. Grotere samenkomsten en vergaderingen zijn nu niet mogelijk.
Maar dat betekent niet, dat dit speerpunt nu stil is komen te vallen.
Er is regelmatig overleg tussen beide gemeenten en diverse zaken hebben we samen opgepakt, zoals
bijvoorbeeld de Paascyclus, de diensten met Hemelvaart en op 24 mei, enz.
En we hopen nog steeds dat het mogelijk zal zijn om op zondag 13 september een gezamenlijke
viering te houden op de Startzondag.
Peter van der Steege

