Maandbrief maart 2021
Op weg naar Pasen
Nog maar even en we vieren Pasen.
Na in de Stille week stil te staan bij teleurstelling en lijden, vieren we met Pasen het feest van nieuw
leven en een nieuw begin. Ondanks de beperkingen hopen we op een goede periode.
Laten we ook hopen dat we rond die tijd ook in ons dagelijks leven een beetje een ‘nieuw begin’
kunnen ervaren. Dat er wellicht versoepelingen mogelijk zijn en we elkaar ook weer kunnen
ontmoeten.
Kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft ( telefonisch ) vergaderd op 8 maart.
Daarnaast is er ook een gezamenlijk (online) overleg geweest van de beide kerkenraden van Eefde en
Gorssel/Epse. Zoals al in de vorige Kerkespraak en ook elders in dit nummer is beschreven, wordt de
samenwerking momenteel weer voortvarend opgepakt. We volstaan hier met te noemen dat het
coördinatieteam inmiddels van start is gegaan, dat er stappen zijn gezet op het gebied van het
beroepingswerk en dat we vanaf mei regelmatig gezamenlijke vieringen zullen hebben.
Wanneer we een aantal stappen verder zijn in het beroepingswerk, zullen we ook een
gemeenteoverleg houden om de gemeenteleden in detail de plannen voor te leggen. Hopelijk
kunnen we tegen die tijd weer fysiek bij elkaar komen voor een dergelijk overleg.
Omdat dit voorlopig nog niet kan en mag, en er toch wel veel te melden valt, zullen we u op zondag
25 april aansluitend op de kerkdienst via de online uitzending alvast bijpraten over de tussenstand
van de diverse onderwerpen.
Vanuit de kleine kerkenraad valt nog te melden dat we samen met Eefde een aanbod richting de
burgerlijke gemeente Lochem hebben gedaan om - indien daar behoefte aan is- de kerkgebouwen
beschikbaar te stellen voor het voortgezet onderwijs.
Taakgroepen
In de taakgroep Pastoraat gaat Gerben Algra zijn taak weer oppakken. Gelukkig is hij inmiddels weer
zover hersteld. Omdat een bijeenkomst met bezoekers niet mogelijk is heeft Jenny Mooij de rollen
omgedraaid en is bij de individuele bezoekers langs gegaan.
De Paaskaars is geregeld.
De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft een Valentijnsactie gehouden die erg werd gewaardeerd. Ook
de verrassing voor De Borkel is concreet gemaakt.
De taakgroep Leren heeft momenteel geen activiteiten.
De taakgroep Vieren heeft de praktische aspecten voor de 40-dagen tijd en de ‘stille week’
doorgenomen. Ook zijn de werkafspraken ronde de gedachteniswand in Gorssel en Epse opgefrist.
In de taakgroep Diaconie is inderdaad besloten om de Paasgroeten te verschuiven naar Pinksteren.
In het overleg met Eefde zijn enkele speerpunten benoemd, die verder in kleinere werkgroepen
uitgewerkt gaan worden.
Binnen de taakgroep Beheer wordt driftig becijferd hoe de meerjaren prognose voor onze gemeente
er uit komt te zien. Deze meerjaren prognose is ook nodig voor het beroepingswerk. Belangrijkste
componenten zijn: het ledenbestand, trends in de actie Kerkbalans, de post voor predikant/kerkelijk
werker en het reeds geïnventariseerde meerjaren onderhoud.

Ook de taakgroep Communicatie was weer aanwezig. Zodra het kan wil men weer een keer fysiek bij
elkaar komen om een aantal zaken af te stemmen. Een aspect wat opnieuw tegen het licht zal
worden gehouden is het publiceren van ‘wel en wee’ en mutaties binnen de gemeente.
Mededelingen over gemeenteleden versterken de onderlinge band, er zit echter wel een privacy
aspect aan. Misschien gaat Marleen Ilbrink dan ook aanschuiven, want zij heeft aangegeven wel mee
te willen werken aan Kerkespraak. Heel mooi !
Peter van der Steege

