
 

 

 

Maandbrief april 2021 

 

Gaan we elkaar weer vaker zien ? 

Voorzichtig durven we te concluderen, dat we ook binnen de kerk elkaar straks weer ‘in het echt’ 

kunnen ontmoeten. En die onderlinge ontmoeting is heel wezenlijk binnen de kerk. Dat geldt voor de 

vieringen, maar zeker ook voor de verschillende activiteiten gedurende de week. 

Op dit moment is het nog te vroeg om concrete stappen aan te kondigen, maar we volgen de 

adviezen op de voet. 

Zo hopen we ook ergens begin juni gemeentevergaderingen te beleggen. Met name rond het 

beroepingswerk is dat gewenst, want er zijn al heel wat ideeën uitgewerkt door de beide 

kerkenraden en daarmee is het de hoogste tijd om die ideeën en voorstellen ook met u als 

gemeenteleden te bespreken. 

 

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 12 april. Deze keer via een online video verbinding. 

We zijn blij dat Gerben Algra ook weer mee kan doen. 

De voortgang van de samenwerking met Eefde en het gezamenlijk beroepingswerk zijn inmiddels 

vaste agendapunten. Ook onze consulent, ds. Jaap Jonk, is daarbij aanwezig. 

In het online gemeentegesprek, na de kerkdienst op zondag 25 april gaan we op beide onderwerpen 

uitvoerig in, dus houden we het hier deze keer beperkt. 

Naast deze beide onderwerpen heeft de kleine kerkenraad ook gesproken over de voorbereiding van 

het rooster van de vieringen voor het jaar 2022. Er zijn nog heel veel onzekerheden, maar toch zullen 

we vroegtijdig met name gastpredikanten moeten benaderen. 

Terugkijkend naar de gezamenlijk Paascyclus concluderen we dat de voorbereiding heel veel tijd en 

energie heeft gekost, maar dat het ( mede daardoor ) mooie vieringen zijn geworden. 

Voor alle betrokkenen onze hartelijke dank! 

Ook is er een tweede gezamenlijk (ook online) overleg geweest van de beide kerkenraden van Eefde 

en Gorssel/Epse. Hierbij is verder doorgepraat over verschillende scenario’s die open liggen en de 

profielen van de toekomstige predikant (-en ) en kerkelijk werker (-s). Ook hierover dus meer op 

zondag 25 april bij het gemeentegesprek. 

 

Taakgroepen 

Zoals eerder aangegeven probeert de taakgroep Pastoraat, juist ook in deze vacaturetijd, samen met 

Jenny Mooij goed zicht te houden op de gemeente. 

Maar zij zijn daarbij mede afhankelijk van berichten en seintjes vanuit de gemeente. Bij bezoekers, 

contactpersonen en gemeenteleden lijkt er nog een aarzeling te bestaan om dergelijke berichten in 

het kader van ‘Omzien naar elkaar’ door te geven. Misschien vindt men het wat onwennig. Maar we 

willen graag iedereen stimuleren, om -ook bij twijfel- wel het contact te zoeken en suggesties door te 

geven aan de ouderlingen, of aan Jenny. 

De taakgroep Jeugd en Jongeren kon melden dat men dankzij een donatie Paaspresentjes heeft 

kunnen bezorgen bij de jongeren van Kick en Kinderkerk. Van hun kant willen de jongeren de 

komende tijd ook aan de slag met creatieve verrassingen. 

De taakgroep Leren heeft momenteel geen activiteiten. 

De taakgroep Vieren heeft de vieringen in de ‘stille week’ verder voorbereid, in afstemming met 

voorgangers, organisten, kosters/techniek, ambtsdragers en zangers. 



Bij de taakgroep Diaconie is een enquête binnen gekomen van de organisatie van de IKA vakanties. 

O.a. de continuïteit is een van de vragen. Men gaat dit samen met Eefde bekijken en beantwoorden. 

De jaarrekening over 2020 is besproken. Deze komt later nog in de kerkenraad. 

Er worden nieuwe kaarten ontworpen en gedrukt voor de wekelijkse bloemengroet en voor de 

verjaardagskaart. In het kader van onze aandacht voor duurzaamheid gaat er een gift naar het 

Zonnenbloemenlint, een regionaal project om randen van landbouwgronden met een bloemmengsel 

in te zaaien. 

Vanuit de taakgroep Beheer wordt gemeld dat daar ook de jaarrekening 2020 in de maak is. 

De woning naast de kerk is weer voor een tijdje verhuurd. 

Minder goed nieuws was er rond het orgel. Nog maar kort na de ingrijpende restauratie bleek het 

opeens onbespeelbaar. Samen met de adviseur en de orgelbouwer zal dit opgelost moeten worden. 

De taakgroep Communicatie was deze keer niet vertegenwoordigd. 

 

Peter van der Steege   


