
 

 

 

Maandbrief mei 2021 

 

Op weg naar de zomer 

Dit nummer van Kerkespraak verschijnt tussen Hemelvaart en Pinksteren, opnieuw een 

betekenisvolle hoogtijperiode in het kerkelijk jaar. 

Pinksteren is het feest van de Geest. Wat verlangen we naar die Geest-drift, die ons juist in deze 

lastige Corona periode inspireert en bezielt. 

We hopen dat er de komende weken maatregelen kunnen worden versoepeld. Dan kunnen we 

elkaar als gemeente ook weer echt ontmoeten. 

 

Samenwerking Eefde en beroepingswerk 

In de vorige maandbrief hoopten we op fysieke gemeentevergaderingen ergens begin juni. 

In afstemming met Eefde hebben we nu geconcludeerd dat dit nog te vroeg is. Maar omdat we u wel 

willen blijven informeren over de voortgang op deze beide belangrijke thema’s, is er een volgend 

gemeentegesprek na de viering op 6 juni gepland. Elders in deze Kerkespraak leest u hier meer over. 

En op  woensdag 7 juli hopen we dan een ‘echte’ gemeenteavond in De Brink ( of de kerkzaal ) te 

beleggen. Die avond is ook weer bedoeld om u bij te praten over de plannen en de stand van zaken, 

maar vooral om uw eigen ideeën te horen en met elkaar in gesprek te gaan. Vrijhouden dus. 

 

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 10 mei. Deze keer nog één keer (hopen we) via een online 

video verbinding. Sommige taakgroepen komen al weer in kleine kring in de Brink bij elkaar. 

De komende maanden hopen we ook weer een grote kerkenraad bijeen te kunnen roepen. Niet 

alleen om de formele besluiten te kunnen nemen, maar vooral ook vanwege het onderlinge contact. 

We hadden een behoorlijk gevulde agenda. 

We hebben gesproken over de eerste gezamenlijk dienst in mei. Er zijn opmerkingen gemaakt dat er 

nog weinig gezamenlijke elementen in de viering zaten. Het is goed te bedenken dat er bewust 

gekozen is voor een eenvoudige aanpak. Op dit moment kijken we 1 keer in de maand alleen nog 

mee bij elkaar. Van daaruit gaan we het zorgvuldig uitbouwen naar meer gezamenlijke liturgische 

elementen, uitwisseling ambtsdragers enz. Maar op dit moment zijn we blij dat het in ieder geval 

gelukt is om het technisch zo te regelen dat iedereen in staat is deze combi-vieringen op een 

eenvoudige manier te volgen. De taakgroep Vieren zorgt voor de verdere coördinatie met Eefde op 

dit punt. 

De jaarrekening 2020 van de Diaconie is goedgekeurd, met dank aan Ap Ilbrink, die dit nu voor het 

eerste jaar doet en aan Hennie Hekkert, die het vele jaren heeft gedaan en ook bij de overgang 

behulpzaam is geweest. De jaarrekening van de kerk moet nog extern gecontroleerd worden en zal 

dan ook worden voorgelegd aan de kerkenraad. 

Omdat de zomer dichterbij komt, zijn de eerste afspraken gemaakt over de opzet van het 

gezamenlijke Startweekend op 11/12 september en over de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

Ook zullen de taakgroepen hun evaluaties en nieuwe jaarplannen ( 2021/2022 ) vóór de zomer 

opstellen. 



Er is gesproken over het vermelden van de mutaties in het ledenbestand in Kerkespraak ( nieuw 

ingekomen, verhuisd, opzegging, etc. ) De kerkenraad voelt hier wel voor, maar in het kader van 

privacy zal dit altijd vooraf met de betrokkenen worden afgestemd. 

Het coördinatieteam heeft een eerste concept-planning voorgelegd en toegelicht. De komende 

maanden zullen een viertal taakgroepen het voortouw nemen. Voor 4 andere taakgroepen geldt dat 

er eerst aan versterking van de bezetting gewerkt moet worden.  

 

Meedoen 

Sowieso is de conclusie dat er meer mensen nodig zullen zijn om aan de voorliggende plannen 

handen en voeten te kunnen geven. 

Nog los van de samenwerking met Eefde is het noodzakelijk dat gemeenteleden, waar mogelijk, ook 

actief bijdragen aan een levende kerkgemeenschap. Ook bij het beroepingswerk is duidelijk dat we 

niet alles aan de toekomstige professionals over zullen kunnen laten. Daar zijn ook domweg de 

middelen niet voor aanwezig. Is dit een somber beeld wat we hier schetsen ? Dat hoeft zeker niet zo 

te zijn. Wanneer we een vitale gemeente willen zijn, waar het ook met plezier goed toeven is, dan 

zullen we dat ook met elkaar moeten doen. 

 

Taakgroepen 

Door de taakgroep Pastoraat is een notitie opgesteld rond het buurtpastoraat. De huidige manier 

van werken zal worden aangepast en uitgebreid. Het omzien naar elkaar lukt niet overal en daar 

willen we verbetering in aanbrengen. Uit de toelichting blijkt dat dit onderwerp nog weel weer terug 

zal komen de komende tijd. Bij het overleg van de Taakgroep waren ook de collega’s uit Eefde 

aangeschoven. 

De taakgroep Jeugd en Jongeren komt binnenkort -na lange tijd- weer bij elkaar om te bespreken 

hoe men na Corona tijd weer kan opstarten en met welke jongeren. 

De taakgroep Leren heeft momenteel geen activiteiten. 

De taakgroep Vieren heeft de vieringen van de afgelopen periode geëvalueerd. Verschillende 

praktische zaken, zoals bijvoorbeeld de teksten bij de bloemschikking in de 40-dagen tijd kunnen nog 

wat strakker georganiseerd worden. 

Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat er nog geen taakgroep overleg heeft 

plaatsgevonden, vanwege Bevrijdingsdag. Wel is er weer een overleg geweest met de Diaconie van 

Eefde. Samen met Eefde zijn er 2 werkgroepen gevormd. De eerste groep houdt zich bezig met    

( hergebruik van ) kleding. Er is geïnventariseerd welke organisaties zich bezig  houden met de 

inzameling van kleding en het hergebruik daarvan. Dat blijken er heel wat te zijn. Het ligt dan ook 

niet voor de hand om in Eefde/Gorssel/Epse een soort van Kledingbank te starten. Logischer is het 

om aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven, zoals dat nu feitelijk ook gebeurt. De ideeën 

zullen worden afgestemd met de overige buurgemeenten ( HAGE ). De andere werkgroep richt zich 

op de ‘nieuwe Nederlanders’ in onze dorpen. Op basis van de al opgedane ervaringen, vooral in 

Eefde, wordt besloten een drietal speerpunten te vervolgen: een welkomstpakket voor iedere 

nieuwe bewoner. Gezamenlijk maaltijden zodra dit i.v.m. Corona weer kan. En een actieve 

luisterhouding in de zin van: waaraan heeft men zelf behoefte ? 

Door de taakgroep Beheer wordt -zoals ook hierboven gemeld- nog hard gewerkt aan de 

jaarrekening 2020 en de meerjaren prognose, die ook van belang is voor het beroepingswerk. 

De taakgroep Communicatie is bij elkaar geweest om een aantal werkafspraken te maken rond 

Kerkespraak. 

 

Peter van der Steege   


