
Vanuit de werkgroep pastoraat. 
 
Op 10 november kwamen we weer ‘coronaproof’ samen in Kerkenheem.  

Het hoofdthema was: hoe kunnen we in coronatijd ervoor zorgen dat er een bepaalde 

samenhang blijft in onze gemeente? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar niet 

“verliezen”??  

Een klip en klaar antwoord hadden we niet op deze vraag. Wel een wedervraag: wat zou de 

behoefte zijn van veel gemeenteleden? Om een antwoord op deze vraag te krijgen moet je hem 

stellen: dus zal Jan Wilts een nieuwsbrief maken waar deze vraag centraal zal staan en hopelijk 

komen er dan een aantal antwoorden.  

Wij brachten naar voren: regelmatig telefonisch contact (maar met wie en hoe vaak?) met 

voorstellen als: zullen we samen buiten ergens een “bakkie doen”? Zullen we samen een 

wandeling maken?  Al pratende kwamen we met het voorstel om een apart groepje op te starten 

met als opdracht: kerk-in-coronatijd, waar 2 kerkenraadsleden aan deelnemen en bij voorkeur 3 

mensen van “buiten”. Voor oudere gemeenteleden vanaf 75 jaar bestaat er al een systeem van 

“contact”, nl. de ouderenbezoekgroep. Dat loopt goed, ook in deze tijd 

 
Een ander belangrijk punt:  
“Hoe gaan we het als kerk doen rondom kerst?” 
Er zal een kerstavond dienst (avondgebed) zijn en op kerstmorgen een dienst die te vergelijken 
zal zijn met de gezinsdienst van 27 september. Voor de bewoners van het Roer staan al 
alternatieve activiteiten op de planning, uiteraard heel anders dan andere jaren en niet in 
Kerkenheem.  
 
Van een gemeentelid die afstand heeft gedaan van haar engelenverzameling hebben we heel 
veel engeltjes gekregen om er iets moois mee te doen rondom Kerst. We gaan ze inpakken en 
ze zullen persoonlijk worden uitgedeeld op zondagmiddag 20 december in de Stefanuskerk 
tussen 13 en 17 uur. Als u dit een mooi idee vindt dan bent u van harte welkom.  
Wat er dan nog over is zal worden uitgedeeld op Kerstavond en Kerstmorgen.  
 
Verder kwamen de diverse commissies aan de orde en werd er vanuit de welkomstcommissie 
gemeld dat er nu in deze tijd veel meer nieuwe gemeenteleden thuis worden aangetroffen met 
het welkomstbezoek.  Op 2 november is er weer dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat men 
een kaarsje kon opsteken voor een overleden naaste. Ook op de zondagmiddagen wordt de kerk 
vaak bezocht. 
De vorming en toerusting die in oktober zou zijn, wordt in principe uitgesteld tot volgend voorjaar. 
In plaats van ons jaarlijks etentje in december gaan we nu engeltjes inpakken! 
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