
 

 

 

Maandbrief augustus 2021 

 

Klaar voor de start ….? 

Het is een tijdje geleden dat er een maandbrief is verschenen. 

Door omstandigheden is er in juni geen maandbrief opgesteld en in juli was er geen kerkblad. 

En nu zit de start van het nieuwe seizoen, wat we in september markeren, er al weer aan te komen. 

Bent u klaar voor de start ? Dit zal in Tokyo ook wel regelmatig ( in het Engels ) geklonken hebben. 

We hebben een wat wisselvallige zomerperiode achter de rug. Met relatief veel regen, die op 

sommige plaatsen ook voor veel overlast en tragiek heeft gezorgd. Maar de natuur kon het wel 

waarderen, zeker na 2 erg droge zomers. 

Op het kerkelijk erf is het in de zomerperiode meestal redelijk rustig. Deze zomer is er echter wel het 

nodige gebeurd. 

 

Samenwerking Eefde en beroepingswerk 

Om te beginnen is er een tweede gemeentegesprek na de viering van 6 juni uitgezonden. 

Vervolgens is er op  woensdag 7 juli  zowel in de middag als op de avond een Gemeenteberaad 

gehouden met name over de voortgang van de samenwerking en van de werving van een nieuwe 

predikant en twee kerkelijk werkers. In Eefde gebeurde hetzelfde op 8 juli. 

Elders in deze Kerkespraak vindt u een beknopt verslag van deze beide bijeenkomsten. 

Op 31 augustus komen de beide kerkenraden weer bij elkaar om de laatste hand te leggen aan de 

profielen voor de professionals. Hierna kan de volgende fase, namelijk overleg met de classis en met 

de beide gemeenten gestart worden. Tegelijk willen we dan beginnen met het samenstellen van een 

wervingscommissie, zodat we dan ook het daadwerkelijk zoeken van nieuwe mensen kunnen 

opstarten. 

 

Kerkdiensten en bevestigingsdienst 

Vanaf 20 juni was het gelukkig weer mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken. We proberen op een 

voorzichtige manier de draad weer op te pakken. Zo kan er ook weer gezongen worden en is er koffie 

en ontmoeting buiten, mits het weer het toelaat. 

Op zondag 8 augustus is er een bevestigingsdienst geweest. In januari van dit jaar was dat niet 

mogelijk, maar nu hebben we alsnog ambtsdragers ( her- ) bevestigd en afscheid van enkele anderen 

genomen. 

Hans Lodder is bevestigd als ouderling. Hij had zichzelf al voorgesteld in de vorige Kerkespraak. 

Gerda Ruiterkamp ( diaken ), Gerben Algra ( ouderling ) en Wim Menkveld ( ouderling-

kerkrentmeester ) zijn herbevestigd voor een nieuwe ambtsperiode. 

We hebben afscheid genomen van Henk Dilweg en Hetty Karsten als ouderling en van Berend 

Postmus als ouderling-kerkrentmeester. 

Bij de bezoekers/contactpersonen zijn er ook een paar mutaties. Lenie Spiegelenberg en Jos 

Frederiks zijn gestopt en Marianne Jacques is als nieuwe vrijwilliger gestart.  

Ook op zondag 8 augustus is er afscheid genomen ( als organist ) van Gerrit Nijkamp, nadat hij 30 jaar 

als organist aan onze gemeente was verbonden. Op feestelijke wijze is er aandacht besteed aan dit 

afscheid, waarbij er ook muzikale verrassingen in de dienst waren opgenomen. 

Het gezamenlijke Startweekend zal plaatsvinden op 11 en 12 september a.s. We kijken er naar uit! 



 

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 14 juni en op 12 juli. 

Inmiddels komen we weer fysiek bij elkaar in De Brink, wel zo plezierig. 

De taakgroepen hebben hun evaluaties over het afgelopen jaar ingediend en ook de jaarplannen 

voor het nieuwe jaar. Ook al zijn die jaarplannen nog niet allemaal definitief vanwege de Corona 

onzekerheden en de intensivering van de samenwerking met vergelijkbare taakgroepen in Eefde. 

We hebben ook enkele lijnen uitgezet voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar en een werkgroep 

( gezamenlijk met Eefde ) samengesteld voor de voorbereiding van het Startweekend. 

 

Taakgroepen 

Binnen de taakgroep Pastoraat wordt de wekelijkse afstemming ook in de vakantieperiode 

doorgevoerd, al zal dat soms in een kleine samenstelling zijn. Opnieuw de vraag aan iedereen om 

‘ogen en oren open te houden’, juist ook in de zomerperiode, wanneer er afwezigen zijn i.v.m. 

vakantie.  

De taakgroep Jeugd en Jongeren heeft een leuk filmpje gemaakt en getoond in een dienst rond de 

klusactie met een mooie opbrengst voor het project in Bogotá. 

De taakgroep Leren heeft momenteel geen activiteiten. 

De taakgroep Vieren stemt af met Eefde over de gezamenlijke vieringen en ook over de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. Er is een grote wens om naast de kaarten ook weer bloemstukje te 

verzorgen vanuit de vieringen. Vanaf zondag 8 augustus zal dit weer het geval zijn. 

Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat het volgende overleg met Eefde begin juli is 

gepland. Vanuit het CCBB ( regionaal kerkelijk orgaan ) zijn er enkele vragen gesteld over de 

jaarrekening 2020. Deze zullen nog beantwoord worden. 

Op 1 augustus is er een collecte voor de internationale coronabestrijding.  

De taakgroep overweegt weer te gaan beleggen nu de rente negatief wordt. 

Geprobeerd wordt om een vertegenwoordiger van de Dorpsraad uit te nodigen om over welzijn in 

het algemeen af te stemmen. Wellicht kunnen we elkaar versterken. 

Binnen de taakgroep Beheer wordt nog verder gepuzzeld en gerekend aan de meerjaren prognose, 

welke ook van belang is voor het beroepingswerk. Dit onderwerp is ook aan de orde geweest bij het 

gemeenteberaad en het komt ook nog weer terug. We zien dalende inkomsten in de komende jaren 

en daar zullen de uitgaven op enig moment aan aangepast moeten worden.  

Vanuit de taakgroep Communicatie zijn er geen bijzonderheden. 

 

Peter van der Steege   


