Maandbrief januari 2021
Volhouden
We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen.
Rond de feestdagen en na de jaarwisseling was er misschien sprake van enig optimisme.
Voor 2021 waren er hoopvolle ontwikkelingen en velen zagen ‘licht aan het eind van de tunnel’.
Maar het jaar was nog amper begonnen en er is sprake van een serieuze terugslag.
Alle zeilen moeten worden bijgezet om de gevolgen van de nieuwe golf binnen de pandemie in ons
land nog enigszins beheersbaar te houden. Van iedereen - jong en oud - worden offers gevraagd en
van een ‘normaal leven’ is nog lang geen sprake.
Laten we hopen dat deze maatregelen en de vaccinatie inspanningen het aantal slachtoffers
beperken en dat normale leven wel dichterbij brengen.
Ook binnen onze gemeente zijn de gevolgen van de maatregelen heel concreet.
Konden we de vorige keer nog schrijven dat de vieringen met Kerst via extra spelregels met
bezoekers gehouden zouden worden, de inkt was nog niet opgedroogd of dit moest helaas
herroepen worden. En inmiddels zijn we helemaal terug bij online vieringen.
Ook de bevestigingsdienst op 24 januari is vooruit geschoven.
We zullen nog wel enkele maanden moeten volhouden.
Kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft dit jaar voor het eerst vergaderd op 11 januari.
We zijn daarbij weer teruggevallen op telefonisch overleg. Minder plezierig, maar de zaken die
geregeld moeten worden kunnen dan in ieder geval wel doorgaan en besproken worden.
Onze consulent ds. Jaap Jonk was ook weer aanwezig met het oog op het beroepingswerk.
We zijn concreet gestart met een 3-tal zaken die in dat verband nodig zijn. Een kleine werkgroep gaat
een concept opstellen voor het gemeenteprofiel van onze gemeente. Daarnaast gaat de TG Beheer
een meerjaren perspectief uitwerken voor wat betreft de omvang en leeftijdsopbouw van ons
ledenbestand en ook voor de financiën. Dit zijn gegevens die de classis ook vraagt wanneer zij onze
beroepingsprocedure beoordeelt.
Daarnaast wordt de samenwerking met Eefde weer actief voortgezet. Beide kerkenraden hebben een
kaderbrief opgesteld voor de taken van het coördinatieteam wat de volgende fase gaat begeleiden.
Vanuit onze gemeente zullen de volgende personen in dit coördinatieteam plaatsnemen: Gerben
Algra, Ava van Baaren en Gerrit Boschloo. Vanuit Eefde zijn er ook drie personen gevonden die in het
coördinatieteam actief worden.
Wanneer de eerste documenten en analyses in concept klaar zijn, dan hopen wij dat we die ook aan
de gemeente kunnen voorleggen en met elkaar bespreken.
Recent heeft een voortgangsgesprek met Jenny Mooij plaatsgevonden. Nu we vacant zijn komt er
heel wat op haar af. Wederzijds hebben we de indruk dat Jenny haar draai aardig heeft gevonden,
ondanks de beperkingen door Corona.
Hemelvaart en HAGE-overleg
Vanuit het HAGE overleg hebben we de vraag meegekregen hoe wij de dienst op Hemelvaart en ook
het HAGE overleg in de toekomst zien. De kerkenraad heeft een mening over beide thema’s
geformuleerd en gedeeld en we wachten nu eerst de reacties van de andere gemeenten af.

Taakgroepen
Vanuit de taakgroep Pastoraat zijn de resultaten van een enquête onder de bezoekers en pastorale
contactpersonen gedeeld. Er zijn nog wel aandachtspunten, maar de manier van werken begint
steeds beter te lopen. De ervaringen rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden gebruikt
om volgende jaar bij de voorbereiding van pas te kunnen komen. Vanwege zijn gezondheid is Gerben
Algra helaas een tijdje uit de running.
De taakgroep Jeugd en Jongeren ervaart ook de beperkingen in Corona tijd. Het is lastig met en voor
de jeugd aansprekende activiteiten te plannen. Gelukkig is de Herdertjestocht wel op een
alternatieve manier doorgegaan. Verderop leest u een terugblik.
Ook de taakgroep Leren kan in deze tijd niet goed uit de voeten. Kringen en bijeenkomsten kunnen
niet georganiseerd worden.
De taakgroep Vieren heeft in de tussentijd niet vergaderd. De voorgangers voor februari zijn weer
rond. In april willen we de Paascyclus weer samen met Eefde invullen.
In de taakgroep Diaconie is men tevreden over de kerstgroeten. De reacties zijn positief. Er komt wat
extra aandacht voor het werk van Oikocredit. De diakenen gaan nadenken wat de volgende
onderwerpen kunnen zijn die we samen met Eefde kunnen oppakken.
Bij de taakgroep Beheer staat de actie Kerkbalans op dit moment centraal. Een gezamenlijke aftrap
met de bezorgers vanuit De Brink is dit jaar uiteraard niet mogelijk.
Ook de restauratie van het orgel en het omgevingsklimaat rond het orgel vraagt nog de nodige
aandacht. Hennie Leemkuil stopt met haar werk bij Memento Mori. Vanuit de taakgroep is er een
attentie gegaan naar Gerrit en Willy Heijink om onze dank te ondersteunen voor de vele jaren inzet
als koster-vrijwilligers.
De taakgroep Communicatie was niet aanwezig.
Peter van der Steege

