
  

 

 

Maandbrief februari 2022 

 

Een nieuwe fase  

Op het moment van schrijven van deze maandbrief lijken er allerlei versoepelingen aan te komen. 

Het virus is nog onder ons en het aantal besmettingen is hoog, maar het lijkt verantwoord om weer 

stap voor stap terug te keren naar een meer normale samenleving. 

Ook in de kerk gaan we dat merken. Vanaf 6 febr. komen er weer mensen naar de kerk en we hopen 

dat dit zo zal blijven. Dus zullen we elkaar ook weer vaker en intensiever kunnen ontmoeten, al zijn 

we nog voorzichtig. 

Een voorbeeld van zo’n ontmoeting is de maaltijd op zondag 20 maart a.s. die we samen met onze 

‘Medelanders’ uit Gorssel en Epse zullen houden. Elders leest u meer hierover. 

Op zondag 20 feb. is er de bevestigingsdienst voor nieuwe ambtsdragers en medewerkers en het 

afscheid van anderen. Ook daarmee breekt weer een nieuwe fase aan in de gezamenlijke trektocht 

die onze gemeente aflegt in de tijd. 

 

Beroepingswerk 

Op 8 febr. jl. zijn de besluiten in het kader van beroepen en werven formeel door de beide 

kerkenraden bekrachtigd. Daarmee breekt ook voor het wervingstraject een nieuwe fase aan, 

namelijk dat het stokje vanuit de kerkenraden wordt overgedragen aan de wervingscommissie. 

Op 17 febr. is de eerste bijeenkomst gepland, waarbij de commissieleden uit Eefde en Gorssel/Epse 

met elkaar kennis kunnen maken en waarbij de opdracht aan deze commissie zal worden toegelicht 

en met elkaar besproken. 

 

Kerkenraad  

De kleine kerkenraad heeft vergaderd op 7 febr. jl. 

We hebben kennis gemaakt met ds. Jan Muntendam, hij is de nieuwe voorzitter vanaf 1 maart a.s. 

In de vorige Kerkespraak stond een overzicht van de ambtsdragers en medewerkers die nieuw zijn en 

van diegenen waarvan we afscheid nemen. Dat wil zeggen dat zij hun taak in de kerkenraad en/of in 

de taakgroepen neerleggen. 

Goed nieuws is dat nadien nog Ava van Baaren als scriba en Gerrit van Helvoort als preekvoorziener 

zijn toegevoegd aan de lijst. Waarmee er ook een einde komt aan de rol van Dick Kroese als 

preekvoorziener gedurende een lange tijd. 

Het is heel positief dat er een mooie groep van mensen zal worden (her-) bevestigd op 20 febr. 

Daarmee kan het werk binnen de kerk doorgaan. 

Tegelijk heeft deze periode ons wel laten zien dat we heel kwetsbaar zijn. 

We zullen blijvend moeten zoeken naar nieuwe mensen die als vrijwilliger de gemeente willen 

dienen. Straks hopelijk in goede harmonie met de professionals die we gaan zoeken. 

 

Taakgroepen 

Binnen de taakgroep Pastoraat wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe opzet van het pastoraat 

via de buurtcontacten. Op 24 febr. is er een startbijeenkomst met alle betrokkenen. Met deze 

kleinschalige benadering hopen en verwachten we het ‘omzien naar elkaar’ een positieve impuls te 

kunnen geven. 



Het lijntje met de taakgroep Jeugd en Jongeren was de laatste tijd nogal bescheiden. 

Met de komst van Ava als secretaris ( scriba ) in de kerkenraad, wordt dat lijntje automatisch weer 

wat steviger. Heel fijn. 

De taakgroep Leren is met het vertrek van Herbert Wevers helemaal ‘leeg’. Dit zal één van de 

speerpunten zijn in de samenwerking met Eefde: hoe we hier in de toekomst weer invulling aan 

kunnen geven, ook nu Corona niet langer spelbreker lijkt te zijn. 

In de taakgroep Vieren is de invulling van de Paascyclus , samen met Eefde besproken. Ook zijn er 

een aantal vieringen aangewezen waarbij het Avondmaal gehouden zal worden. 

Het geluid in de kerkzaal ( buiten het middenvak ) is in de huidige 1,5 mtr. opstelling niet overal 

optimaal. Dit is als punt van aandacht doorgespeeld aan TG Beheer. 

Vanuit de taakgroep Diaconie wordt de aandacht gevraagd voor de  ‘ontmoetingsmaaltijd’ samen 

met Medelanders uit Gorssel en Epse. Eefde heeft op dit punt al een mooie traditie, voor ons is het 

nieuw. Samen met Eefde gaat de Diaconie een training volgen, gericht op het Diaconaat van de 

toekomst. Op 27 maart ( in een gezamenlijke dienst ) komt er iemand ons bijpraten over het project 

in Bogotá,  wat we een aantal jaren hebben gesteund. 

De taakgroep Beheer was druk met de voorbereiding en de uitvoering van de actie Kerkbalans. Ook 

Alize Meerburg heeft hier menig uurtje aan besteed. 

Rond het kerkgebouw in Epse zijn er diverse contacten gelegd. 

Met de taakgroep Communicatie werd nog even terug gekeken naar de laatste Kerkespraak. 

Door tijdgebrek is die niet helemaal volledig en correct verschenen. 

Op de website zijn de namen in de taakgroepen niet meer up to date. Na de bevestigingsdienst is het 

een mooi moment om dit te actualiseren. Ook zijn er nog steeds een aantal gedeelten niet ingevuld. 

Dit blijft een taak voor de Taakgroepen zelf. 

 

De laatste 

Dit is de laatste maandbrief van mijn hand. Het was soms even zoeken naar de ‘inspiratie’ en de 

juiste woorden, maar omdat een open communicatie met de gemeente van groot belang is, heb ik 

het toch met plezier gedaan. Graag tot ziens ! 

 

Peter van der Steege   

 

 

 

 

 


