
 

 

 

Maandbrief oktober 2020 

 

‘Het enige wat constant is, is verandering’ 

Vaak wordt er naar de kerk gekeken als een eeuwenoud instituut, waar veranderingen maar 

moeizaam doorsijpelen. Maar voor wie beter kijkt, blijkt dat toch niet waar. 

Neem alleen al deze tijd, waarin de Corona maatregelen ons steeds dwingen onze activiteiten en 

onze manier van kerk-zijn aan te passen. Ook de samenwerking met Eefde levert andere 

gezichtspunten op en nieuwe mogelijkheden. 

En -last but not least- het vertrek van een predikant maakt ook de situatie weer geheel anders. 

Om met dat laatste te beginnen, ondanks de Corona beperkingen, kunnen we terugkijken op een 

mooi afscheid. De receptie op zaterdagmiddag was geslaagd. Velen hebben de moeite genomen om 

afscheid te nemen van Daan en Annie. Ook de dienst op zondag was bijzonder. 

Een betekenisvolle en warme afsluiting van een lange periode. 

Het ging snel de laatste paar maanden. Grote waardering dan ook voor de commissie, die dit 

afscheidsweekend in goede banen heeft geleid! Dank aan Gerda Ruiterkamp, Jannie Hietbrink, Henk 

Datema en Bernard van Dijk. 

 

Startweekend 

Ook het Startweekend had te maken met de beperkingen vanwege Corona. Toch had de werkgroep 

een mooi programma opgezet voor de zaterdag en ook de dienst op zondag in Eefde was een mooie 

startdienst, die aansloot bij hetgeen er op zaterdag gebeurd was. Het weekend was ‘historisch’, 

omdat we voor het eerst met beide gemeenten ( goed gemengd ) samen het weekend hebben 

opgezet. Het proeft zeker naar meer ! Dank aan Tjerie, Gerda, Rie, Jenny, Grace en Jannie. 

  

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft de eerste vergadering van het nieuwe seizoen achter de rug, namelijk op  

14 september. Uiteraard hebben we gesproken over de situatie die ontstaat na het vertrek van onze 

predikant. De preekbeurten zullen anders ingevuld moeten worden. Voor sommige taakgroepen 

heeft het ook consequenties. Zo zal Gerben Algra tijdelijk het voorzitterschap van de taakgroep 

Pastoraat op zich nemen. Voor de taakgroep Vieren doet Bert van Kooten dat ( Jannie Hietbrink blijft 

de vertegenwoordiger in de kleine kerkenraad ). De taakgroep Leren bestaat nu nog maar uit 1 

persoon, namelijk Herbert Wevers. Omdat het programma vanwege Corona toch lastig uitvoerbaar 

is, levert dit niet meteen een knelpunt op. 

Verder houdt het vertrek van Daan uiteraard in dat onze gemeente nu ‘vacant’ is.  

We zullen na gaan moeten denken hoe we daarmee verder willen. Uiteraard zijn de contouren van 

de gewenste toekomst voor onze gemeente al geschetst in het verkenningstraject. Ook bij de 

invulling van de beide vacatures in Eefde en Gorssel/Epse zal die toekomstvisie leidend zijn en de 

zoektocht zal in gezamenlijkheid worden afgelegd. Een andere consequentie is dat we op zoek zullen 

gaan naar een zogenaamde consulent. Dit is een predikant uit de regio die de kerkenraad adviseert in 

vacaturetijd. Er zijn al contacten, maar een naam kunnen we nog niet definitief doorgeven.  

 

Taakgroepen 

In de taakgroep Pastoraat is aandacht besteed aan het overdragen van een aantal zaken op het 

pastorale vlak, vanwege het vertrek van Daan. Zoals in de vorige maandbrief al vermeld, blijft Jenny 

Mooij nog een jaar in ons midden werken. 



De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft haar eerste overleg ook achter de rug. De jeugd zal aanwezig 

zijn bij de afscheidsdienst van Daan. 

Zoals al aangegeven staan de activiteiten van de taakgroep Leren momenteel op een laag pitje 

vanwege de Corona maatregelen. Wel is er overleg met Eefde geweest.  

De taakgroep Vieren had op 14 september nog niet vergaderd. 

In de taakgroep Diaconie zijn de 4 projecten afgerond, die dit jaar een extra éénmalige 

ondersteuning ontvingen. De voorbereidingen voor de Dankdienst op 8 november worden opgestart. 

Ook is er al gesproken over de mogelijkheden voor de Kerstgroet. Omdat de Paasgroeten vanwege 

Corona ook al niet konden worden bezorgd, proberen we dit met Kerst via enkele maatregelen wel te 

laten doorgaan. 

De IKA vakanties voor volgend jaar zijn helaas -ook vanwege Corona- vervallen. 

Taakgroep Beheer werkt nog aan een meerjarig onderhoudsplanning. Zoals u misschien al hebt 

gemerkt is het orgel in Gorssel momenteel in onderhoud. Er is een tijdelijk kabinetorgel geplaatst. 

Omdat de pastorie binnen afzienbare tijd leeg komt, denkt men na over tijdelijke verhuur. 

Deze keer was ook de taakgroep Communicatie vertegenwoordigd. Men heeft een 

afstemmingsoverleg gehad met Eefde. De productie van de beide kerkbladen loopt langs nogal 

verschillende routes. Vooralsnog is dat geen probleem. Goed nieuws is dat met ingang van 2021 de 

verschijningsdata van de beide bladen gelijk getrokken worden. Ook denkt men aan het vaker 

uitwisselen van interessante kopij. 

 

Peter van der Steege   


