
  

 

 

Maandbrief september  2021 

 

We zijn weer begonnen 

Het nieuwe kerkelijke seizoen is van start gegaan. 

Het was een mooi startweekend, zowel op de zaterdag als de zondag. 

Wel viel het aantal deelnemers uit beide gemeenten op zaterdag wat tegen. De commissie had een 

mooi programma uitgewerkt en daar hadden best wel wat meer mensen van kunnen genieten. 

Na dat startweekend zijn veel activiteiten weer begonnen. Taakgroepen, kerkenraad, cantorij, enz. 

Gelukkig is er ook steeds meer mogelijk n.a.v. de versoepelingen rond de pandemie. 

Het was een vreemde periode, zowel in de eigen privé omgeving, als op maatschappelijk terrein, 

maar ook het kerkelijk leven kende grote aanpassingen en beperkingen. 

  

Samenwerking Eefde en beroepingswerk 

Het coördinatieteam werkt gestaag aan de samenwerking op velerlei terrein. 

Zij informeren u hier zelf over o.a. via de kerkbladen. 

Het overleg op 31 augustus van de beide kerkenraden stond in het kader van de profielen voor de 

professionals en de opzet van een gezamenlijke wervingscommissie. 

Helaas lukte het niet om op één avond alles af te ronden. De zorgvuldigheid vraagt om bepaalde 

zaken nog wat verder uit te diepen, voordat we de volgende stappen kunnen zetten. 

Parallel aan deze gesprekken loopt het financiële gedeelte. De meerjarenprognose voor onze 

gemeente Gorssel/Epse geeft knelpunten aan. Hier zal op het gemeenteberaad op 20 oktober a.s. 

verder over gesproken worden. Zie hiervoor de vooraankondiging elders in deze Kerkespraak. 

 

Kerkdiensten  

In beide kerkenraden zijn de gezamenlijk diensten van de afgelopen maanden geëvalueerd. 

Natuurlijk ging het opstarten van deze diensten in coronatijd gepaard met wat praktische 

hindernissen, maar inmiddels is er een goede traditie ontstaan. We willen hier de komende maanden 

en het volgend jaar dan ook mee doorgaan. 

Daarbij is aan de taakgroep Vieren gevraagd om alert te zijn op de praktische kanten van deze 

vieringen en ook is gebleken dat de communicatie ( wanneer en waar is er weer een gezamenlijke 

dienst ) nog nadrukkelijker aandacht verdient. 

Voor wat betreft onze eigen diensten in Gorssel is naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen 

het volgende besloten:  

▪ Vooraf aanmelden is niet meer nodig. 
▪ In het middengedeelte kunnen we weer wat dichter bij elkaar zitten. 
▪ Aan de zijkanten blijven er enkele plaatsen voor bezoekers die zich veiliger voelen bij 1,5 mtr. 
▪ Koffiedrinken kan weer, ook binnen. 
▪ Over de bloemengroet en het collecteren vindt nog overleg binnen de Diaconie plaats. 
 

Ook is besloten dat het verantwoord is om in Epse weer vieringen te houden. 

In verband met de voorbereiding, het zoeken van voorgangers, organisten, etc. zal dit vanaf 

november het geval zijn. 

 



Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 20 september. 

Een belangrijk deel van het overleg is besteed aan de behoefte aan meer vrijwilligers en de vacatures 

in de taakgroepen. Er is op een breed front behoefte aan versterking. 

Voldoende vrijwilligers zijn cruciaal om de bestaande taken goed uit te kunnen voeren en ook nieuwe 

uitdagingen op te kunnen pakken.  

En al deze vrijwilligers vormen ook nog eens het cement tussen de bouwstenen van onze gemeente, 

maar bovendien zorgen we er zo met elkaar voor dat het werk beter verdeeld wordt en dat iedereen 

met plezier zijn/haar steentje kan bijdragen. Dus welkom aan iedereen ……! 

 

Taakgroepen 

De taakgroep Pastoraat heeft in een aantal bijeenkomsten alle betrokkenen bijgepraat over de 

nieuwe opzet van het buurtpastoraat. Er is veel energie en enthousiasme om hiermee aan de slag te 

gaan. De praktische uitwerking ( buurtindeling/adressen etc. ) loopt momenteel. 

De taakgroep Jeugd en Jongeren is op dit moment helaas niet vertegenwoordigd in de kleine 

kerkenraad en er was ook geen nieuws binnen gekomen. 

De taakgroep Leren heeft momenteel geen activiteiten. 

De taakgroep Vieren had de september vergadering nog voor zich en dus was er ook hier nog geen 

nieuws te melden. Uiteraard gaat ook binnen deze taakgroep nog teruggekeken worden naar het 

Startweekend en naar de overige gezamenlijke vieringen. De voorbereidingen voor de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar zullen worden gestart. 

Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat in het vervolg regelmatiger met Eefde samen zal 

worden vergaderd. Het wordt een om-en-om ritme, dus de ene maand alleen Gorssel/Epse en de 

volgende maand samen met Eefde. In de bijeenkomst met het coördinatieteam bleek er behoefte 

aan een bezinning ( met externe begeleiding ) op de vraag waar de Diaconie van de toekomst zich op 

zou moeten richten. De meer traditionele taken van de Diaconie zijn aan het verschuiven en er 

komen ook nieuwe doelgroepen bij. De werkroep Duurzaamheid, die vanwege corona een tijdje 

slapend was, zal weer actief worden. 

Binnen de taakgroep Beheer wordt nog verder gepuzzeld rond de meerjaren prognose. 

Ook deze taakgroep gaat in het vervolg steeds gezamenlijk overleggen met de collega’s in Eefde. 

De consequenties van de versoepelingen voor vieringen en overige gebruikers van De Brink en de 

kerkzalen in Gorssel en in Epse vragen maatwerk oplossingen. 

Vanuit de taakgroep Communicatie zijn er geen bijzonderheden. 

 

Peter van der Steege   


