Maandbrief augustus-september 2020
Een goed begin is …..
Na een mooie zomer pakken we in september de draad weer op.
Hopelijk hebt u ook een fijne zomer gehad, ook al was die anders dan andere jaren.
Middenin de over het algemeen toch wat rustiger zomerperiode zorgde onze predikant voor de
nodige opschudding.
Daan Bargerbos had namelijk een beroep ontvangen vanuit de Hervormde gemeenten Diever en
Dwingeloo en inmiddels heeft hij dat beroep ook aangenomen.
Wij hebben Daan van harte gefeliciteerd met deze nieuwe ontwikkeling.
Het is goed om ook weer eens in een andere omgeving de rol van predikant op te pakken.
Voor onze gemeente zal -na bijna 20 jaar Daan als vertrouwd gezicht in ons midden te hebben gehadeen enerverende periode aanbreken.
We zullen gaan nadenken over de nabije en verdere toekomst voor Gorssel/Epse.
Gelukkig is er al heel veel werk op dit vlak gedaan in het kader van de verkenning met Eefde.
Het eindrapport uit die periode geeft duidelijke handvatten welke richting wij als gemeente uit
willen. Uiteraard zal dit alles in nauw overleg gaan met de Prot. Gemeente in Eefde, die overigens op
dit moment ook vacant is na het emeritaat ( pensionering) van ds. Arie Broekhuis dit voorjaar.
Maar eerst is er het afscheid van ds. Daan Bargerbos en zijn partner Annie Dijkstra.
Dit zal plaatsvinden op 3 en 4 oktober. De intrede in de nieuwe gemeenten is op 18 oktober.
Voor meer informatie rond het afscheid verwijzen wij u naar het bericht elders in dit blad.
Startweekend
Op het moment van schrijven van deze Maandbrief ligt het Startweekend nog voor ons.
Dit jaar voor het eerst samen met Eefde.
We hopen dat veel mensen uit Eefde en Gorssel/Epse mee zullen doen op zaterdag en/of zondag.
Een ideale manier om elkaar (nog) wat beter te leren kennen, ook al moeten we fysiek nog de nodige
afstand van elkaar houden.
Er is een mooi initiatief geboren om na het Startweekend mee aan de gang te gaan, namelijk een
gezamenlijk op te zetten musical. Zowel in Eefde, als bij ons in Gorssel is er een rijke traditie in het
instuderen en uitvoeren van diverse musicals.
Voor verdere informatie verwijzen we naar het bericht elders in deze Kerkespraak.
Naast deze musical gaat ook de samenwerking weer opgepakt worden. De taakgroepen is gevraagd
het contact te intensiveren en de kerkenraden zullen binnenkort samen de route uitstippelen voor de
komende tijd.
Kerkdiensten
In de zomerperiode is er onderzoek gedaan naar de ventilatie capaciteit in beide kerkzalen in het
kader van Corona. De ventilatie is onderzocht en getoetst aan de richtlijnen van de PKN.
Dit heeft geleid tot goed nieuws en minder goed nieuws.
De kerkzaal in Gorssel voldoet (na onderhoud aan de filters) aan de richtlijnen.
Dat betekent dat er weer gezongen kan worden.
Dit is fijn, want samen zingen is een wezenlijk onderdeel van de vieringen.
Voor Epse echter ligt de situatie anders. Het is niet mogelijk om de kerkzaal goed te ventileren en
daarmee voldoet de zaal niet aan de richtlijnen van de PKN.

Met het komende jaargetijde in zicht heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten dat er in Epse
voorlopig geen vieringen zullen zijn. Wij hopen dat de gemeenteleden in Epse hier begrip voor zullen
hebben.
In het eerste kwartaal van het volgend jaar zal de situatie opnieuw bekeken worden, ook in het licht
van de landelijke ontwikkelingen rond het virus.
Kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft haar eerste vergadering van het seizoen op 14 september. Vanwege de
verschijningsdatum van deze Kerkespraak kunnen we hieruit dus nog niets melden.
De grote kerkenraad heeft al wel een keer vergaderd en wel op 31 augustus.
We hebben de jaarcijfers over 2019 besproken, u zult deze nog kunnen lezen in Kerkespraak.
Ook zijn de gevolgen van het vertrek van onze predikant besproken. De taakgroepen waar Daan deel
van uit maakt zullen hun werk anders gaan organiseren.
Ook heeft het uiteraard consequenties voor het preekrooster voor dit jaar en het al ingeplande
komende jaar. Dick Kroese gaat hier mee aan de slag en tot eind november is het herziene rooster
inmiddels rond. Eind november loopt de overeenkomst met Jenny Mooij af. In het licht van de
ontstane situatie is besloten Jenny nog een jaar te vragen voor de ondersteuning van het pastoraat.
En uiteraard is er ook gesproken over de samenwerking met Eefde.
Een volgende overleg tussen beide gemeenten zal binnenkort plaatsvinden.
Nieuws uit de taakgroepen zal weer doorgegeven worden nadat de kleine kerkenraad haar eerste
vergadering van dit seizoen heeft gehad.
Peter van der Steege

