
Maandbrief mei 2022 
Enerzijds lezen we over oorlog in Oekraïne, over de opvang van vluchtelingen wellicht ook in 
onze gemeente.  Anderzijds is er een start gemaakt met het beroepingswerk. En tegelijkertijd 
denken we na over de vakantie: waar zullen we dit jaar heen gaan en wanneer precies. Kan 
dat allemaal wel samen? In het boek Prediker blijkt heel veel samen te kunnen gaan, als je – 
zoals de vader zijn zoon onderwijst – ontzag houdt voor God. Als we beseffen hoe God ons 
leven heeft bedoeld, dan valt er veel te genieten, ook tijdens de vakantie. Een goede 
vakantietijd wens ik u dan ook toe. 
 
Beroepingswerk 
Als u dit leest is de beroepingscommissie inmiddels naar buiten getreden met onze 
vacatures. 
We hopen en vertrouwen erop dat de inspanningen van de commissie goed zullen slagen!  
Helaas heeft Jaap Jonk aangegeven dat hij niet tot het einde van het beroepingstraject onze 
consulent kan blijven. Hij gaat namelijk met emeritaat per 1 juli van dit jaar. We gaan 
uitkijken naar een vervangende consulent. Het Coördinatieteam heeft om een gesprek 
gevraagd met de kerkenraden, hiervoor wordt een afspraak gemaakt. 
 
Taakgroepen (kleine kerkenraad vergadering 11 april) 
De taakgroep Pastoraat had dit keer geen bijzonderheden te melden. 
De taakgroep Jeugd en Jongeren berichtte dat er jeugdkerk zou zijn op eerste paasdag. 
Fijn dat de jeugd er toen weer bij was.  
De taakgroep Leren heeft nog geen nieuwe deelnemers.  
De taakgroep Vieren meldt dat er op eerste pinksterdag geen avondmaal is, hiervoor wordt 
een andere datum gepland. Na de pinksterdienst is er een lunch, bij de verzorging daarvan 
helpen de medewerkers van de woensdagmiddaggroep.  
Er wordt een nieuwe informatiebrief gemaakt voor onze gastpredikanten. De 
hemelvaartdienst wordt dit jaar verzorgd door Harfsen. 
De taakgroep Diaconie denkt samen met Eefde na over hoe de collectes het beste 
georganiseerd kunnen worden bij de gezamenlijke diensten. Het is fijn dat de kledingactie op 
2 april voor opvang van Oekraïense vluchtelingen in Gorssel heel veel heeft opgeleverd. 
Helaas kon de geplande maaltijd met medelanders niet doorgaan wegens ziekte van enkele 
kooksters. 
De taakgroep Beheer heeft het beleggingsstatuut vernieuwd. Ook is de jaarrekening 
opgemaakt, met slechts een klein negatief resultaat. De orgelrestauratie is afgerond, waarbij 
voor de totale restauratie maar een klein deel van de bestemmingsreserve nodig was. 
De taakgroep Communicatie had geen bijzonderheden. 
 

Met dank aan Ria Zoerink voor het verslag van de vergadering, 
Jan Muntendam. 

 


