
  

 

 

Maandbrief oktober  2021 

 

Keuzes maken 

De komende maanden zullen er verschillende keuzes gemaakt moeten worden. 

Keuzes op het gebied van het beroepingswerk en in het kader van de samenwerking met Eefde. 

Maar ook keuzes binnen onze eigen gemeente. Zoals de vraag hoe we de financiën gezond kunnen 

houden. En hoe we voldoende gemeenteleden kunnen motiveren om ook een taak binnen de kerk  

op zich te nemen.  

Sommige keuzes zullen van invloed zijn op de toekomst van onze gemeente. 

Denkend aan het thema van het Startweekend: ‘van U is de toekomst’ kunnen we ook deze maanden 

met vertrouwen tegemoet zien. 

 

Gemeenteberaad 

Iedereen is persoonlijk uitgenodigd voor het Gemeenteberaad op 20 oktober. Wanneer deze 

Kerkespraak verschijnt zijn de beide bijeenkomsten al achter de rug. 

Vanwege het belang van deze bijeenkomsten hebben we er voor gekozen om alle gemeenteleden 

persoonlijk uit te nodigen. 

 

Kerkdiensten  

De vieringen worden inmiddels op de vertrouwde manier ingevuld. 

Alleen het collecteren is nog een punt van aandacht en er worden geen handen geschud door de 

voorgangers en ouderling van dienst. 

Gelukkig neemt ook het aantal bezoekers weer langzaam toe, waarmee het ervaren van 

gemeenschapsgevoel ook weer groeit. 

Op 7 november is er voor het eerst sinds tijden weer een viering in Epse. Fijn dat het weer kan, maar 

ook spannend hoe dit opstarten zal gaan verlopen. 

 

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 11 oktober. 

Op de agenda stond o.a. de jaarrekening over 2020. Door diverse oorzaken ( o.a. andere opzet van de 

rekening op voorschrift van de landelijke kerk en lang wachten op de externe controle ) heeft dit lang 

geduurd. Een resume van deze jaarrekening verschijnt binnenkort in Kerkespraak. 

Beide penningmeesters ( Beheer en Diaconie ) hebben dit jaar extra veel moeite moeten doen om de 

nieuwe opzet te vertalen naar onze situatie. Hopelijk gaat het in het vervolg nu weer soepeler. 

Ook de evaluatie van het Startweekend is besproken. In de vorige Kerkespraak stond al een terugblik 

vanuit de werkgroep. Fijn dat deze groep mensen zo creatief en enthousiast voor de beide 

gemeenten aan het werk is geweest. 

 

Taakgroepen 

De taakgroep Pastoraat is behoorlijk gevorderd met de praktische uitwerking van het 

buurtpastoraat. Tijdens het Gemeenteberaad zal hier ook over gesproken worden. 

Vanuit de taakgroep Jeugd en Jongeren is er geen nieuws gemeld. 



De taakgroep Leren heeft haar activiteiten nog niet weer opgestart. Vanuit Eefde worden er wel een 

paar kringen aangeboden ( zie vorige Kerkespraak ). 

In de taakgroep Vieren zal nog een keer gesproken worden over het vermelden van de dienstdoende 

ambtsdragers op de schermen in de vieringen. Het vraagt wat discipline om de juiste namen door te 

geven, maar het staat wel gastvrij richting de aanwezigen en de kijkers thuis. Ook is binnen de 

taakgroep al vooruit gekeken naar de advent periode. 

Vanuit de taakgroep Diaconie wordt gemeld dat er op 20 november weer een kledingactie is. 

Het gebruikelijke collecteren is nog niet weer opgestart. Er wordt nagedacht over mogelijke 

alternatieven. De inloop op de woensdagmiddag is gelukkig weer van start gegaan. 

Binnen de taakgroep Beheer wordt binnenkort alweer gestart met de begroting voor 2022. Nu de 

jaarrekening klaar is kan deze begroting ook aangemaakt worden, net als de meerjaren prognose die 

al eerder is genoemd. 

Vanuit de taakgroep Communicatie is er geen nieuws. 

 

Peter van der Steege   


