
 

 

 

Maandbrief juli 2020 

Even pauze 

In de maand augustus wordt er niet vergaderd en komt er ook geen Kerkespraak uit. 

Het is even pauze, al gebeurt er achter de schermen natuurlijk wel het nodige. 

Veel ambtsdragers/vrijwilligers en ook de voorgangers hebben in deze periode vakantie. 

Wanneer u ook op vakantie gaat, dan wensen wij u een hele fijne vakantie, ook al is die misschien 

anders dan u een half jaar geleden had bedacht. 

We beginnen weer met elkaar in het Startweekend van 12/13 sept.  

Meer informatie hierover leest u elders in deze Kerkespraak. Een uitnodiging met verdere informatie 

volgt eind augustus via de mail of via de brievenbus. 

De activiteiten in dit startweekend zijn helemaal samen met Eefde. Een werkgroep uit beide kerken 

heeft een fraai programma in elkaar gestoken, waarbij ook de onderlinge ontmoeting en 

kennismaking volop aan bod komt. Op zaterdag ligt het accent enigszins in Gorssel en op zondag is de 

gezamenlijke startdienst in Eefde. 

Inmiddels is er de nodige ervaring opgedaan met bezoekers tijdens de vieringen. Het opgestelde 

protocol blijkt goed te functioneren. 

Het is nog een beetje mager, zonder zingen en zonder ‘nazit’ bij de koffie, maar het is een begin en 

we hopen snel verdere versoepelingen door te kunnen voeren. Zo wordt ook onderzocht op welke 

manier we na het startweekend in Epse weer vieringen kunnen houden. 

De eerste dienst zou dan op zondag 20 september kunnen plaatsvinden. 

 

Kerkenraad en taakgroepen 

De kleine kerkenraad heeft haar laatste vergadering van het seizoen gehouden op 13 juli.  De 

jaarlijkse evaluaties van de taakgroepen en ook de concept- jaarplannen voor het komende seizoen 

zijn besproken en -afgezien van enkele opmerkingen-  goedgekeurd. 

Ook zijn de vieringen voor de maanden augustus en september vastgesteld. 

In augustus zal onze kerkelijk medewerker Jenny Mooij ook een keer voorgaan. Dit is een al langer 

levende wens van zowel Jenny als van de kerkenraad. 

 

Vanuit de taakgroepen kwamen o.a. deze zaken naar voren.  

De Taakgroep Pastoraat was deze keer niet vertegenwoordigd. 

Taakgroep Jeugd en Jongeren gaat ook meedoen bij het startweekend. De filmpjes in de online 

vieringen worden erg gewaardeerd.   

Ook de taakgroepen Leren en Vieren waren in deze sterk uitgedunde vergadering niet 

vertegenwoordigd. 

De Diaconie heeft een aantal reacties ontvangen van lokale organisaties met voorstellen voor een 

eenmalig project of activiteit. Alle aanvragen werden goedgekeurd. Zie ook het separate bericht van 

de Diaconie hierover. De taak van penningmeester wordt vanaf heden formeel overgedragen van 

Hennie Hekkert naar Ap Ilbrink. Hennie is bedankt voor het jarenlang zorgvuldig verzorgen van de fin. 

administratie. 

Taakgroep Beheer geeft aan dat het onderhoud aan het orgel in Gorssel nog dit jaar uitgevoerd gaat 

worden. 

 

Peter van der Steege   


