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Vertrouwen 

Na het startweekend in september zijn veel kerkelijke activiteiten weer opgestart. 

Hier en daar nog met beperkingen, maar we konden toch stap voor stap weer richting de vertrouwde 

manieren van kerk-zijn. Ook de zondagse vieringen werden de afgelopen periode weer op de 

bekende manier, met bezoekers, bloemengroet, etc. hervat. 

Helaas blijkt de pandemie echter nog niet op haar retour. 

Recent zijn er landelijk dan ook weer maatregelen aangescherpt. Op basis hiervan en naar aanleiding 

van het toenemend aantal besmettingen in de regio hebben we dan ook moeten besluiten weer 

uitsluitend online vieringen te houden. En in Epse weer te stoppen met de vieringen. 

Pijnlijke keuzes, maar onvermijdelijk. 

Laten we hopen dat deze maatregelen niet te lang hoeven te duren en erop vertrouwen dat door de 

beperkingen het effect op het virus zodanig zal zijn, dat de volksgezondheid niet verder in gevaar 

komt. 

 

Gemeenteberaad 

Op 20 oktober is er een gemeenteberaad gehouden in twee bijeenkomsten. 

Er was een goede opkomst en er was een levendige en constructieve uitwisseling van gedachten.  

Het voorstel om het kerkgebouw in Epse per 1 jan. 2023 af te stoten wordt als pijnlijk ervaren, maar 

er is wel begrip voor de afwegingen en de keuzes die gemaakt worden. Elders in deze Kerkespraak is 

een verslag van dit gemeenteberaad opgenomen. 

 

Samenwerking Eefde en beroepingswerk 

Omdat er in het laatste overleg tussen de beide voltallige kerkenraden diverse zaken nog niet 

afgerond konden worden, is er voor gekozen een aantal overlegmomenten te plannen met kleinere 

delegaties uit de beide kerkenraden. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden, waarbij 

zowel het beroepingswerk, als de voortgang van de samenwerking is besproken. Vervolgens gaat nu 

de volgende vergadering van de gezamenlijke kerkenraden plaatsvinden op 29 nov. a.s. waarbij we 

de laatste zaken rond de werving willen afronden. Daarna is het moment gekomen dat u als 

gemeenteleden uw mening over de voorstellen kunt geven. Wanneer dat precies zal zijn is nog 

afhankelijk van een aantal zaken. Ook met de classis worden de gesprekken opgestart. Zoals bekend 

speelt de classis een rol bij het werven van predikanten en kerkelijk werkers. 

Op 18 november tenslotte is er een overleg van het coördinatieteam met een vertegenwoordiging 

van de beide kerkenraden. Hierbij staat de voortgang van de samenwerking centraal. 

 

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 8 november. 

Omdat de landelijke trend rond de besmettingen en ziekenhuis opnames niet goed is, wordt alvast 

afgesproken hoe we na de (toen nog ) komende persconferentie tot keuzes gaan komen. 

Er is een nieuwe Bijbelvertaling geïntroduceerd op 31 oktober. De NBV21. 

Taakgroep Vieren gaat bespreken hoe we hier in onze gemeente mee om zullen gaan. 



Een terugkerend onderwerp is het toenemend aantal vacatures in de kerkenraad en de taakgroepen. 

Dit is een punt van grote zorg in het licht van de vitaliteit van onze gemeente. 

 

Taakgroepen 

De taakgroep Pastoraat legt de laatste hand aan de opzet van het buurtpastoraat. Op het 

gemeenteberaad is hier ook het nodige over toegelicht. Na vele jaren gaat Ingrid Stegink stoppen als 

notulist. Heel veel dank voor die lange inzet. Er is inmiddels een opvolger gevonden. Er is ook een 

overleg met de collega’s in Eefde geweest met als insteek: wat kunnen we zoal samen doen ? 

De taakgroep Jeugd en Jongeren werkt aan een programma voor de kinderen en jongeren. Natuurlijk 

speelt ook hier de pandemie een beperkende rol. Ook de zaken rond kerst krijgen al de aandacht. 

Voor de taakgroep Leren wordt er versterking gezocht. Hans Lodder heeft een bestaande kring weer 

opgestart. 

In de taakgroep Vieren worden de laatste zaken geregeld voor de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar. Ook de doopdienst op 19 december wordt samen met de voorganger ingevuld. 

De taakgroep Diaconie heeft weer overleg gehad met Eefde. Men vergadert nu om en om 

gezamenlijk, of alleen plaatselijk. De zaken rond Dankdag zijn geregeld, net als de kledingactie. 

Op 28 november is er Avondmaal in de gezamenlijk dienst in Eefde. Afgesproken is dat we bij 

gezamenlijke Avondmaalsvieringen de gang van zaken volgen van de kerk waar de dienst plaatsvindt. 

Cobie van der Vloot van Vliet stopt met haar werkzaamheden binnen de Diaconie. Heel veel dank 

voor de jarenlange inzet. Diny Menkveld gaat de taak van Cobie overnemen, heel fijn. 

De beide diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse bereiden een gezamenlijk training voor met als 

thema ‘Diaconaat van de toekomst’.  

Vanuit de taakgroep Beheer wordt gemeld dat de jaarrekening 2020 formeel door de regio is 

goedgekeurd. De actie Kerkbalans 2022 wordt gezamenlijk met Eefde opgepakt. 

De arbeidsovereenkomst met Jenny Mooij is verlengd tot eind augustus 2022. 

De Gorsselse kunstkring organiseert binnenkort een bijeenkomst rond het orgel in Gorssel (inmiddels 

uitgesteld). 

De taakgroep Communicatie heeft de diverse roosters voor 2022 in concept opgesteld. In de 

volgende grote kerkenraad worden die besproken en vastgesteld. 

 

Peter van der Steege   


