Maandbrief juni 2020
Voorzichtigheid geboden
Zoals in de vorige maandbrief al aangekondigd, is er onderzocht of er weer vieringen kunnen
plaatsvinden met gemeenteleden in de kerkzaal.
Dit is helemaal uitgewerkt qua routes en indeling van de kerkzaal en wij zijn blij dat we daadwerkelijk
met ingang van zondag 5 juli weer bezoekers kunnen toelaten. Vanwege het 1,5 mtr. afstand principe
zal dit beperkt zijn tot 35 bezoekers en vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Op basis van de richtlijnen van overheid, RIVM en PKN zijn de diverse praktische maatregelen
getroffen en vastgelegd in een protocol.
Dit protocol vindt u elders in deze Kerkespraak en zeker wanneer u van plan bent een dienst bij te
wonen, wordt u verzocht dit protocol door te nemen.
Voorlopig zullen alle vieringen ook on-line te volgen zijn zonder de noodzaak tot inloggen.
Kerkenraad en taakgroepen
De kleine kerkenraad heeft voor het eerst weer in ‘levende lijve’ vergaderd en wel op 15 juni jl.
We hebben ook een datum vastgesteld ( na de zomer ), waarop de voltallige kerkenraad weer bijeen
zal komen.
Een vast onderdeel van het overleg van de kleine kerkenraad in de laatste maanden is het
voorbereiden van de diensten in de daaropvolgende maand. Mede in verband met de
vakantieperiode zullen we de komende maanden ook weer af en toe gastpredikanten in ons midden
hebben.
Verder zijn de puntjes op de ‘i’ gezet van het protocol wat hierboven genoemd werd.
Hoewel het nog ver weg lijkt, is ook de eerste aanzet voor het rooster van kerkdiensten in 2021, plus
voorgangers, besproken.
Voor datzelfde jaar 2021 willen we nadenken over de opzet van de ‘laatste zondag van het kerkelijk
jaar’. De ervaringen uit Eefde zullen hierbij meegenomen worden.
Naar aanleiding van een memo van de commissie heeft de kleine kerkenraad gesproken over de
jaarlijkse Havekedienst. Uit die evaluatie kwam dat wij het een mooie en goede traditie vinden om zo
één keer per jaar met de vier gemeenten uit het HAGE verband een openlucht viering en ontmoeting
te hebben.
Aan de taakgroepen is weer gevraagd om de jaarlijkse evaluaties voor het eigen werkgebied op te
stellen, alsook de concept- jaarplannen voor het komende seizoen.
Vanuit de taakgroepen kwamen o.a. deze zaken naar voren. De Taakgroep Pastoraat heeft deze
maand niet vergaderd. Taakgroep Jeugd en Jongeren zal het komende jaar minder vaak kinderkerk
en Kick-activiteiten kunnen houden. Door het kleiner worden van de groepen en de kring van
begeleiders blijkt dit helaas onvermijdelijk. Wel hebben we uitgesproken dat in het kader van de
samenwerking met Eefde ook het aanbod voor kinderen en jongeren nadrukkelijk de aandacht moet
krijgen.
In de taakgroep Vieren is teruggekeken op de recente on-line kerkdiensten. We zijn hier positief
over. Daarnaast is ook hier gesproken over de vieringen vanaf 5 juli, met bezoekers.
De Diaconie heeft een lijst van lokale organisaties opgesteld welke benaderd zullen worden met een
uitnodiging om voorstellen in te dienen voor een eenmalig project of activiteit , waarbij de Diaconie
dan fin. ondersteuning zou kunnen bieden. Verder gaat men voor het onderwerp vluchtelingen

nauwer samenwerken met Eefde en het collecterooster voor volgend jaar wordt ook weer samen
met Eefde opgesteld.
Taakgroep Beheer is met name actief geweest bij de totstandkoming van het eerder genoemde
protocol en de praktische maatregelen die daarbij nodig zijn. Openstelling van de gebouwen voor
derden is bij nader inzien toch uitgesteld tot op zijn vroegst 1 september.
Het inventariserende werk voor het meerjaren-onderhoudsplan is gedaan en nu volgt uitwerking,
prioriteiten bepalen, inplannen, e.d.
Er zal dit jaar een extra editie van Kerkespraak in juli verschijnen, waarbij we dus ook nog een
maandbrief op zullen kunnen nemen.
Peter van der Steege

