
  

 

 

Maandbrief december  2021 

Kerst 

Opnieuw zullen we dit jaar Kerst moeten vieren in een ingetogen sfeer. 

Ontmoetingen met familie en vrienden zijn maar beperkt mogelijk. 

En de vieringen -die rond Kerst altijd extra feestelijk en vol vreugde zijn- kunnen helaas alleen online 

meegevierd worden. 

Tegelijk staat de Blijde Boodschap onverminderd overeind en mogen we ook nu weer hoop en 

perspectief ontlenen aan het LICHT van het kind. 

 

Samenwerking Eefde en beroepingswerk 

Op 29 november hebben de beide kerkenraden in een gezamenlijke vergadering het voortraject van 

het beroepingswerk afgerond en een aantal daarbij behorende besluiten genomen. 

De volgende stap is het ‘horen van de gemeente’ en het instellen en opstarten van een 

wervingscommissie. Over de ( voorgenomen ) besluiten en het horen van de gemeente leest u elders 

in deze Kerkespraak meer. 

Met het orgaan dat onze meerjarenbegroting in het kader van het beroepingswerk moet goedkeuren 

heeft een oriënterend overleg plaatsgevonden en de eerste signalen zijn positief. 

Ook is er een overleg geweest tussen een kleine vertegenwoordiging van de beide kerkenraden en 

het coördinatieteam. Hier ging het over de voortgang van de samenwerking in het algemeen. 

Dit overleg werd door de deelnemers als heel nuttig en positief beleefd. 

 

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft deze maand niet vergaderd. 

Daarvoor in de plaats was er een ( online ) overleg van de Grote kerkenraad op 6 december. 

Er is o.a. het volgende besproken. 

Het besluit om de kerk in Epse per 1 januari 2023 af te stoten en het komende jaar te gebruiken om 

mogelijkheden daartoe te onderzoeken is formeel bekrachtigd. We zullen hierover een eigen 

persbericht laten uitgaan. 

De begrotingen van kerk en diaconie voor 2022 zijn besproken en goedgekeurd. 

Ook zijn de diverse roosters voor 2022 ( vieringen, collectes en vergaderschema ) vastgesteld. 

Helaas moesten we ook besluiten dat er in de maand december uitsluitend online vieringen 

gehouden kunnen worden en dat de geplande viering in Epse niet door kan gaan. 

Te vrezen valt, dat dit ook in januari nog het geval zal zijn, maar dat wordt tegen die tijd opnieuw 

beoordeeld. 

Dit houdt ook in dat de bevestigings-/afscheidsdienst voor ambtsdragers en medewerkers in de 

taakgroepen voorlopig is uitgesteld. 

Voor de wervingscommissie zullen de uitgangspunten en de kaders voor hun werk worden 

omschreven vanuit de kerkenraden. De samenstelling van deze commissie is nog niet rond, vanuit 

Eefde zijn de namen al wel bekend, van onze kant worden er nog enkele mensen gezocht. 

 

Peter van der Steege   


