Maandbrief februari 2021
Barmhartigheid
We zijn aanbeland in de 40-dagen tijd.
Dit jaar is het thema: Ik ben er voor jou! Centraal staan de zeven werken van barmhartigheid.
In deze tijden van Corona kunnen heel veel zaken niet. Maar we kunnen er wel zijn voor de ander.
Dichtbij of ver weg. Soms vraagt het misschien een beetje creativiteit, maar we kunnen zeker iets
betekenen voor elkaar. Barmhartigheid is een begrip uit de oude traditie, maar ook nu nog heel
passend en gewenst. Zie ook het artikel in de vorige Kerkespraak.
Kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft ( telefonisch ) vergaderd op 8 februari.
Belangrijk punt van bespreking was de voortgang van de samenwerking met Eefde en het
beroepingswerk.
Voor wat betreft de samenwerking is het goed dat het coördinatieteam, wat het vervolg zal
begeleiden en stimuleren, binnenkort daadwerkelijk van start gaat.
Voor het beroepingswerk hebben we samen met Eefde een planning opgesteld met de te nemen
stappen. Eerst moeten er een aantal documenten ( o.a. voor de classis ) opgesteld worden. Wanneer
beide kerkenraden het gezamenlijke pakket gereed hebben, volgt er overleg binnen de beide
gemeenten in de vorm van gemeenteavonden of iets vergelijkbaars. Daarna kan het overleg met de
classis plaatsvinden. Dit zal er op neer komen dat we rond de zomer concreet kunnen gaan werven.
Tenslotte zijn we aan het bekijken of er ook meer gezamenlijke diensten ingepland kunnen gaan
worden. Voor meer informatie over de samenwerking wordt ook verwezen naar een bericht elders in
deze Kerkespraak.
Taakgroepen
In de taakgroep Pastoraat is Hans Lodder inmiddels gestart. Zo doet hij mee met het wekelijkse
overleg. Binnen de kring van bezoekers komt Gerke Kamphuis de gelederen versterken. Welkom !
Naar aanleiding van de actie Kerkbalans komen er jaarlijks wel een paar opmerkingen binnen die de
aandacht behoeven van het pastoraat. Deze opmerkingen zullen worden doorgespeeld.
De taakgroep Jeugd en Jongeren blijft het lastig vinden om in Corona tijd activiteiten te ontplooien.
Wel wordt er gewerkt aan een Valentijnsactie en ook voor de Borkel is er een plan om de bewoners
te verrassen. Dat is mooi.
De taakgroep Leren ligt momenteel ongeveer stil.
De taakgroep Vieren heeft gesproken over de 40-dagen tijd en de ‘stille week’. De voorgangers voor
maart zijn weer rond.
Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat er binnenkort weer een overleg met de Diaconie van
Eefde is. We gaan bespreken welke zaken we verder samen op kunnen pakken. Er is een mogelijkheid
dat er een betrokkene van het project in Colombia iets over de ervaringen ter plaatse komt vertellen.
Hopelijk is dat ergens na de zomer weer mogelijk in een kerkdienst o.i.d.
De voorbereidingen voor de Paasgroeten zijn wel gestart, al weet men nog niet zeker of het
daadwerkelijk straks mogelijk zal zijn i.v.m. de landelijke maatregelen en adviezen.
Op 10 april is er weer de regionale kledingactie vanuit de gezamenlijke Diaconieën .
Door de taakgroep Beheer kon worden gemeld dat de restauratie van het orgel is opgeleverd.
Op een geschikt moment zullen we daar nog feestelijk aandacht aan besteden.

De actie Kerkbalans is geëvalueerd. Op een later moment zullen we de analyse nog wat breder
bespreken.
De taakgroep Communicatie krijgt een compliment voor het goed up to date hebben en houden van
de website.
Peter van der Steege

