
 

 

 

Maandbrief november 2020 

 

Een aangepast winterseizoen. 

Ook de komende tijd zullen we nog volop rekening moeten houden met de aanwezigheid van het 

Corona-risico. Ook al zijn er - op het moment van schrijven van deze maandbrief- voorzichtig 

optimistische berichten over een daling van het aantal besmettingen en goede testresultaten van 

vaccins in ontwikkeling. 

Als eerste zullen we dat merken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De kracht van de 

kerkdienst op deze zondag is o.a. dat je troost en steun ervaart door het samenzijn. 

We hopen dat dit ook dit jaar, ondanks de beperkingen, gevoeld mag worden. 

Ook de vaak drukbezochte diensten rond Kerst zullen met beperkingen te maken krijgen. We zullen 

tijdig berichten hoe de spelregels rond aanmelding e.d. eruit zien. 

Tegen kerst is er de traditionele Herdertjestocht, waarbij ook grote groepen mensen en kinderen op 

pad gaan langs de route. 

Gelukkig heeft de werkgroep een alternatieve vorm uitgedacht, waarbij de wandeling langs 

elementen uit het kerstverhaal toch een mooie beleving kan opleveren voor jong en oud. 

 

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 12 oktober en 9 november. 

Deze zomer stond de samenwerking met Eefde vanwege de omstandigheden een beetje op een laag 

pitje. Maar na een geslaagd, gezamenlijk Startweekend is dit weer enthousiast opgepakt. 

De beide kerkenraden hebben de vervolgstappen besproken in een online bijeenkomst.  

Bij die gelegenheid is ook de Intentieverklaring ondertekend en deze hangt nu alle drie kerken.  

Zie ook het bericht elders. 

Wij zijn heel blij dat Ds. Jaap Jonk uit Laren onze consulent wil zijn in deze vacature periode. 

In de vergadering van 9 november hebben we met elkaar kennis gemaakt. En de voorgeschiedenis en 

de stand van zaken op dit moment toegelicht.  

Gerrit Nijkamp gaat stoppen als organist. Er wordt nagedacht over een passend afscheid en 

inmiddels is er ook een opvolger. 

In het HAGE overleg ( de gemeenten in de regio ) is gesproken over de dienst op Hemelvaart en ook 

over het belang en het karakter van dit HAGE overleg.  

Alle kerkenraden gaan zich hierover bezinnen. We hebben binnen onze kerkenraad de eerste 

gedachten gewisseld en komen er later nog eens op terug. 

We zijn gewend om twee keer per jaar een Gemeenteavond, of gemeenteberaad te houden. Gezien 

de situatie willen we dit najaar overslaan. Maar omdat het wel belangrijk is het contact tussen 

gemeente en kerkenraad goed te onderhouden, willen we begin 2021 toch enkele bijeenkomsten 

plannen, waarbij wij elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen over de 

ontwikkelingen binnen onze gemeente. 

 

Taakgroepen 

In de taakgroep Pastoraat wordt momenteel iedere week geïnventariseerd welke gemeenteleden 

pastorale aandacht behoeven. Daarnaast zal de werkwijze via bezoekers en contactpersonen middels 

een enquête beter in kaart worden gebracht. Juist in deze Corona tijd streeft men er naar het 

kleinschalig pastoraat ( ‘omzien naar elkaar’ ) inhoud te geven. De voorbereidingen van de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar zijn vergevorderd.  



De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft ook last van de Corona beperkingen. Aanwezigheid (als groep) 

in een dienst is lastig. Voor zondag 29 november wordt geprobeerd de jeugd ook bij het thema van 

die zondag aan te laten haken. Vanuit de Diaconie wordt geattendeerd op materiaal rond ‘Kids in 

Actie’. Misschien kunnen we daar in de Paastijd van 2021 gezamenlijk iets mee doen. 

Rond de taakgroep Leren proberen we samen met Eefde toch de mogelijkheden voor de toekomst in 

kaart te brengen. Gespreksgroepen e.d. is momenteel uiteraard lastig. 

De taakgroep Vieren is de adventsperiode aan het voorbereiden. In de dienst van 29 nov. zal er 

aandacht zijn voor ons project in Colombia. Op basis van de ervaringen opgedaan tijdens deze 

Corona crisis, zullen we wellicht na moeten denken over het aanbod van kerkdiensten in de 

toekomst. Voor velen is een online viering een goed alternatief gebleken. Tegelijk wordt de 

onderlinge ontmoeting wel erg gemist. Ook over diensten in Epse zullen we tijdig nadenken, maar 

dan moet de situatie nog wel veranderen. De gezamenlijke vesper op Oudejaarsdag zal in Gorssel 

gehouden worden. 

Bij de taakgroep Diaconie was iemand van Het Baken van de gemeente Lochem uitgenodigd in het 

kader van armoedebestrijding. Een fysiek gesprek was echter niet mogelijk onder de huidige 

omstandigheden. Er zijn een paar onderwerpen/vragen aangereikt, die de Diaconie verder zal 

onderzoeken. In de dienst op Dankdag is aandacht besteed aan de 4 projecten in de buurt, waar de 

Diaconie een eenmalige donatie heeft kunnen bijdragen. De inzameling voor de Voedselbank in het 

kader van Dankdag heeft - mede dank zij de prima samenwerking met de Jumbo supermarkt- een 

hele mooie opbrengst opgeleverd. Alle gevers hartelijk dank ! De voorbereiding van de kerstgroeten 

is in volle gang. 

De taakgroep Beheer heeft een opvolger voor Gerrit Nijkamp gevonden in de persoon van dhr. Teus 

de Mik uit Deventer. Hij zal op afroep het orgel bespelen. 

De pastorie wordt voor de duur van een jaar verhuurd. Goed voor de woning en goed voor de 

exploitatie. De actie Kerkbalans is in voorbereiding. Ook hier zullen we rekening moet houden met 

Corona beperkingen. 

 

Peter van der Steege   


