
 

 

 

Maandbrief december 2020 

 

Hoop 

In de christelijke traditie zijn de woorden Geloof-Hoop-Liefde van grote betekenis. 

In deze tijd van het jaar en juist ook in deze Corona-situatie is Hoop iets wat wij zo nadrukkelijk nodig 

hebben. Hoop op betere tijden. Hoop op een gezonde toekomst. Hoop op een kind wat LICHT komt 

brengen in deze duistere dagen. 

Ook de komende kerstperiode zal anders zijn dan we zo gewend waren. 

Dat geldt voor thuis, maar zeker ook voor de vieringen en activiteiten rond kerst. 

De diensten rond kerst zullen wel op de gebruikelijke momenten gehouden worden. Echter met 

aangepaste maatregelen. Elders in deze Kerkespraak vind u de regels die van toepassing zijn. 

Dat kerst anders is als anders hoeft niet te betekenen dat de betekenis van kerst minder tot ons 

komt. Het tegendeel zou wel eens waar kunnen zijn. 

 

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft dit jaar voor het laatst vergaderd op 2 december. 

We hebben gesproken over de voortgang van de samenwerking met Eefde en over het 

beroepingswerk, of beter: over datgene wat aan voorbereidend werk nodig is, voordat aan het 

eigenlijke beroepingswerk begonnen kan worden. Elders vind u een bericht over de stand van zaken. 

Ook zijn de begrotingen van Diaconie en kerk voor 2021 besproken en goedgekeurd. 

In de vorige maandbrief is gesproken over de wens om begin 2021 enkele gemeentebijeenkomsten 

te plannen. Gezien de actuele ontwikkelingen rond de Corona-crisis hebben we toch besloten dit een 

paar maanden op te schuiven. Zodra de situatie het enigszins toelaat, zullen we hierop terug komen. 

Op 24 jan. is er weer een bevestigingsdienst. Verschillende ambtsdragers hebben aangegeven nog 

door te willen gaan met hun taak en gelukkig is er ook een nieuwe wijkouderling gevonden.  

Helaas nemen we ook afscheid van enkelen. 

Volgend jaar wil de kerkenraad een keer speciaal nadenken over het beleid rond het vinden en 

binden van voldoende vrijwilligers. Dit is van vitaal belang voor een actieve gemeente. 

 

Taakgroepen 

In de taakgroep Pastoraat begint het buurtpastoraat zichtbaar van de grond te komen. Er komen van 

verschillende kanten suggesties binnen voor pastorale aandacht voor specifieke personen. 

Zo wordt het pastoraat steeds meer een zaak van de hele gemeente. 

Er wordt aandacht gevraagd voor een zorgvuldige voorbereiding van de wekelijkse bloemengroet.  

Dit om praktische en soms pijnlijke misverstanden te voorkomen. De Diaconie pakt dit op. 

De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft op zondag 29 november aandacht besteed aan ons meerjaren 

project rond de bestrijding van kinderarbeid in Bogotá, Colombia. Er is een filmpje bekeken en 

besproken. Ook is er een mooi bedrag voor het project ingezameld.  

Verder is het in deze Corona-tijd heel lastig om de jeugd actief bijvoorbeeld bij de diensten te 

betrekken.  

Vanuit de taakgroep Leren is er geen nieuws.  

De taakgroep Vieren is de kerstperiode aan het voorbereiden.  

Bij de taakgroep Diaconie zijn de kerstgroeten inmiddels uitgezet bij de bezorgers. Ook De Borkel zal 

nog worden bezocht. En dit jaar is er voor de nieuwe Nederlanders ( de gezinnen die we dit voorjaar 

in de Diaconale dienst hadden uitgenodigd ) ook een attentie met kerst. 



De taakgroep Beheer geeft aan dat de pastorie sinds 1 dec. nieuwe bewoners heeft. 

Bernard van Dijk, onze koster, geeft samen met een aantal vrijwilligers de Brink een mooie 

schilderbeurt. Er is voorgesteld om in de oudejaarsnacht de kerkklokken te luiden. Dit als 

betekenisvol alternatief voor het ontbrekende vuurwerk. We willen hier aan meedoen. 

In Epse wordt bekeken hoe de ventilatie van het gebouw verbeterd kan worden. 

De voorbereiding van de actie Kerkbalans is in volle gang. 

Deze keer was ook de taakgroep Communicatie aanwezig. Diverse roosters voor 2021 zijn 

vastgesteld. De ANBI informatie op de site zal geactualiseerd worden met de laatste rapportages. 

 

Peter van der Steege   


