Od roku 1998 je farářem Jakub Keller, od 2015 vykonává také funkci seniora chrudimského
seniorátu. Jeho práce je velkým darem pro sborový život. Kurátory byli J. Marek, V. Hejl, nyní
J. A. Carda.
V letech 2006–8 byl nešťastný zelený interiér kostela nahrazen novým, vycházejícím
z historické podoby. Restaurována byla apsida, kazatelna, stůl Páně, varhanní skříň, pořízeny
topné panely. Roku 2017 dokončena oprava varhanního stroje. Původní zvon na věži byl roku
2001 doplněn dvěma dalšími, 2010 kostel nasvícen zvenčí. V letech 2016–18 zrealizována
nová střecha kostela. Fara, zrekonstruovaná 1998, dobře slouží rodině kazatele a pestrému
sborovému životu. Roku 2002 upravena půda pro NŠ a mládež, fara je tak využívána i pro
pobyty skupin mládeže. Modlitebna kazatelské stanice v Horním Třešňovci je v poslední době
kromě bohoslužeb poskytnuta také mateřskému centru a dětskému lesnímu klubu.
K lesům v Čenkovicích přibyly v rámci církevních restitucí 2014 další lesy a pole, celkem asi 15
ha. Lesní brigády přispěly ke zvýšení soudržnosti sboru. Výnos z lesů a pronájmu polí nám
pomáhá s údržbou sborových budov.
Snažíme se dbát o historickou paměť. Do orkánem poškozené báně věže doplněny 2007
pamětní listiny. U kostela odhalena 2008 kopjafa – památný sloup prvním tolerančním
farářům z Uher. Sbor vydal knihu Historie evangelické církve v Čermné Radomila Jindry. Na
hřbitově, převedeném do majetku obce 2016, odhalen symbol kříže. Dlouhodobě udržujeme
kontakty s potomky exulantů v německém Rixdorfu.
Daniel Dušek byl 2015 povolán do služby hudebního kantora. Chrámový sbor pod jeho
vedením obohacuje bohoslužby o nové liturgické prvky. Tradičně funguje NŠ, výuka
náboženství, mládež, biblické hodiny. Nově přibyly skupiny třicátníků a padesátníků.
Organizace tříkrálové sbírky v obci je jednou z mnoha obětavých činností manželky kazatele
Terezy Kellerové. Na faře jsou pořádána „otevřená setkání“ – přednášky a besedy na různá
témata. Děti jezdí na tábor připravovaný mládeží. J. Keller s duchovními dalších církví
poskytuje duchovní péči v LDN Žamberk. Obvykle dvakrát ročně máme ekumenické
bohoslužby s katolickou farností v Dolní Čermné.
V mezích svých schopností se snažíme o četné další formy sborové práce (koncerty, adopce
na dálku, noc kostelů, výstavy, rodinné rekreace…) s přesahem do života obce, církve,
společnosti a o otevřenost k soudobému teologickému myšlení. Na novou realitu financování
církve hornočermenský sbor pohlíží s vědomím svých kořenů a s důvěrou v Boží milost.
Radomil Jindra

