Beknopt jaar verslag 2017 van de Protestantse Gemeente te Vries
Aantal gemeenteleden op 31 december 2017: 1120
Predikant: Ds. Bert Altena
Kerkelijke werker: Mevr. Esther de Vegt – Uiterwijk Winkel
Kerkgebouw: de “Bonifatiuskerk” of Dorpskerk, gebouwd in de 11e eeuw, met als facilitair
centrum de verbouwde kosterij: het “Ontmoetingshuis”
Onze Bonifatiuskerk is al bijna 1000 jaar het historische middelpunt van Vries en een verbinding
tussen de twaalf verschillende dorpen van ons oude kerspel. Met veel inzet hebben bewoners het
gebouw de eeuwen door in stand gehouden, opgeknapt als dat nodig was en telkens aangepast aan
de eisen van de tijd. De kerk is in de eerste plaats het gebouw waar sinds eeuwen de liturgie wordt
gevierd, waar wordt gebeden rond de open Bijbel. Naast de traditionele functie is het kerkgebouw
momenteel steeds meer een plaats voor andere activiteiten en ontmoetingen op het brede vlak an
geloof en cultuur. We vinden het belangrijk dat de kerk een gebouw is voor de hele gemeenschap en
daar hebben we in ook 2017 veel aandacht aan besteed. Zo blijft het een levend hart van Vries en
zo willen we het overdragen aan komende generaties.
Kerk als plek om het leven te vieren
Bij het binnenkomen van de kerk komen we eerst in de ruimte onder de toren. Deze richtten we in
passend bij het kerkelijk jaar. Dit jaar stond er in de periode voor Pasen de beeldengroep van het
Laatste Avondmaal. De schepper van het kunstwerk, predikant-kunstenaar Ruud Bartlema heeft
daar een mooie toelichting op gegeven.
Vertrouwd en inspirerend , dat was het karakter van onze wekelijkse zondagse diensten die voor
iedereen open stonden. Bijzonder waren de diensten rond de christelijke feestdagen Kerst, Pasen en
Pinksteren, en speciale diensten door het jaar heen, zoals de viering bij Visio De Brink.
Verder was er de jaarlijkse openluchtdienst op de brink , “Biebels, Bomen, Bloazen”, waar veel
dorpelingen zich welkom voelden. Dit jaar was de tiende keer, opgevrolijkt door de zon, met muziek
van de Harmonie en waar burgemeester Marcel Thijsen warme woorden sprak van waardering en
betrokkenheid. Met een gezamenlijke lunch hebben we het jubileum gevierd.
Op kruispunten in het leven speelde de kerk een belangrijke rol. Het was de plaats waar wij afscheid
namen van onze dierbaren en hen toevertrouwden aan Gods goedheid. De laatste zondag van het
kerkelijk jaar, voor het begin van de adventstijd, gedachten we samen met de families onze
overledenen in een indrukwekkende kerkdienst.

Kerk met een open deur.
De indrukwekkende Bonifatiuskerk verwelkomt graag elke bezoeker. In vakantieperiodes stond de
kerkdeur open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen.
Maar we wilden er vooral een plaats bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waarin we
verbindingen konden leggen. Veel organisaties maakten daarvan gebruik en voorzagen het gebouw
van extra functies: koren en muziekgezelschappen gaven er concerten, kunstenaars exposeerden er,
de burgerlijke gemeente vond er een passend decor voor de jaarlijkse lintjesregen. Vooral nu de
gemeente Tynaarlo Culturele Gemeente van Drenthe is, was er op cultureel gebied heel veel te doen.
Ook als geliefde trouwlocatie bleef de kerk in trek.
In dit jaar openden we extra deuren naar de eigen geschiedenis: Bij het Bonifatiusfestival in juni, in
het kader van Tynaarlo Culturele Gemeente van Drenthe, werd er een symposium gehouden waarin

historici de ontstaansgeschiedenis van het christendom in onze regio belichtten. Daarnaast bood het
festival o.a. een theatervoorstelling, muziek en een kunstwedstrijd, activiteiten waaraan veel mensen
uit het dorp hebben meegedaan. Het festival is georganiseerd in samenwerking met de Vereniging
Volksvermaak Vries en met de Historische Vereniging Oud-Vries. Ook andere partijen en sponsoren
werkten mee. Een mooi voorbeeld van de samenwerking die we als kerkelijke gemeente steeds weer
zoeken.

Omzien naar elkaar
De Protestantse Gemeente Vries is een plattelandsgemeente die gemeenteleden met verschillende
insteek in de protestantse traditie (en soms zelfs daarbuiten) herbergt. Mensen beleven hun geloof
verschillend en zijn op verschillende manieren betrokken.
Toch vormen al deze mensen met elkaar een geloofsgemeenschap. Voor de kwaliteit en het
voortbestaan van die gemeenschap is het belangrijk dat de leden bij elkaar betrokken zijn en naar
elkaar omzien. Dit omzien naar elkaar wordt geïnspireerd vanuit het geloof in een God die naar
mensen omziet. Omzien naar elkaar noemen we in de kerk pastoraat.
Met elkaar meeleven
Iedereen maakt in zijn leven hoogte- als dieptepunten mee. Zeker op zulke momenten is het fijn als
ook de kerk meeleeft. Denk aan de geboorte van een kind, verhuizen naar een nieuw huis, een
huwelijksjubileum, maar ook bij verlies en ziekte. Dit meeleven kan heel eenvoudig en praktisch zijn
door een kaartje te sturen of een e-mail, maar ook door met aandacht naar iemands verhaal te
luisteren.
Wijkteams
Het pastoraat binnen de Protestantse Gemeente Vries is geografisch georganiseerd. De gemeente is
verdeeld in vier wijken. Iedere wijk heeft een eigen ouderling die samen met contactpersonen in de
wijk een wijkteam vormt. De predikant en kerkelijk werker zijn ieder bij 2 wijken betrokken. De
teams komen vijf keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Een
aparte groep bezoekt bewoners van het verzorgingshuis in Vries.
Contactpersonen
De contactpersonen in de wijk proberen contact te houden met de gemeenteleden die wonen in de
straten die zij hebben toegewezen gekregen. Zij zijn samen de oren en ogen van de wijk. Zij bezoeken
gemeenteleden die dat op prijs stellen. Meestal zijn dat zo’n drie mensen of gezinnen per
contactpersoon die zij zo’n een à twee keer per jaar bezoeken. Ook (onverwachte) situaties van lief
en leed hebben hun aandacht. In sommige situaties bezoekt ook de predikant of de kerkelijk werker
gemeenteleden, dat kan thuis zijn maar ook in een zieken- of verpleeghuis. Intensief contact is er in
geval van overlijden en uitvaarten vanuit de kerk.
Eén keer per jaar is er een gezamenlijke toerustingsavond voor de wijkteams. Dit jaar werd die
gewijd aan gesprekstechnieken.
Bijpraten onder de koffie
Omzien naar elkaar wordt gemakkelijker wanneer je elkaar regelmatig treft. Vandaar dat er na de
kerkdienst op zondag en op donderdagochtend de gelegenheid is om samen koffie te drinken in het
Ontmoetingshuis.
Advent en Kerst
In 2017 vond voor de tweede keer het Engelenproject plaats. In de Adventstijd geven gemeenteleden
(Engelen) inwoners van de gemeente Tynaarlo die dat verdienen extra aandacht. Bijvoorbeeld
mensen die al jaren mantelzorger zijn. Ook in 2018 is er weer een Engelenproject. Voor de kerst is er
elk jaar een druk bezochte kerstmaaltijd voor ouderen.
Overige activiteiten
Er vonden huiskamergesprekken plaats onder het motto ‘Geloven doe je in
de kerk’. De opbrengst van deze avonden werd verwerkt in de Pinksterdienst.
Er werd ondersteuning verleend bij de actie Kerkbalans door het rondbrengen en ophalen
van de brieven bij gemeenteleden.
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Kinderen
De kinderen van de basisscholen leverden een mooie bijdrage geleverd aan het Culturele Jaar. Zij
hielpen mee aan het beschilderen van het kleurige monument “Ode aan de Kinderen” dat in de
zomer voor de kerk stond en een geweldige publiekstrekker was. Vanuit het dorp komen zelfs vragen
om herhaling.

De kerstwandeling die we eens in de twee jaar gezamenlijk in de adventsperiode organiseren sprak
vooral de kinderen aan. Samen met hun ouders liepen ze op een koude, stemmige winteravond
langs het levende Kerstverhaal.
Vanuit het jeugdwerk deden we weer graag mee aan de kinderspelweek in de zomer vakantie.
Elke zondag begonnen de kinderen de kerkdienst samen met hun ouders. Daarna is was er apart
aandacht voor hen in de kindernevendienst en jeugdkerk in het Ontmoetingshuis. Een groep tieners
kwam op wekelijkse avonden regelmatig bij elkaar voor een gezellig programma met soms serieuze
onderwerpen.
Samen zijn we kerk
In de startdienst van het nieuwe seizoen bevestigde onze predikant in september nieuwe
kerkenraadsleden. Daarmee bleef onze kerkenraad volledig bezet en daar waren we heel blij mee,
want dat is een bijzonderheid in deze tijd. Het komt vooral omdat de kerkenraad er zich gedragen
voelt door de kerkelijke gemeente. De inzet van veel vrijwilligers die soms zichtbaar, maar ook
onzichtbaar hun werk deden maakte onze gemeente tot een levende gemeenschap. Hulpkosters,
bezoekmedewerkers, klusjesmannen- en vrouwen, gastvrouwen, tuinlieden, chauffeurs,
jeugdleiders, vakexperts op diverse gebieden besteedden tijd en aandacht aan onze activiteiten. Ook
ondervonden we steun van de organisaties uit onze dorpen, met de intentie om samen een bijdrage
te leveren aan de leefbaarheid van onze woonplaats.
Beheer van de gebouwen
Ook in 2017 hebben een aantal voorzieningen getroffen om de gebouwen in goede staat te houden,
zodat we ze goed en veilig kunnen blijven gebruiken. De schilder is regelmatig buiten de kerk aan het
werk geweest en vrijwilligers hebben de benedenruimte van het Ontmoetingshuis van een nieuwe
kleur te voorzien , dit als start van een innovatie van deze ruimte. De bomen op het terrein rond de
kerk kregen een grote snoeibeurt
De activiteitencommissie heeft heel veel werk verzet om allerlei exposities en bijeenkomsten in het
kerkgebouw mogelijk te maken, zodat de Bonifatiuskerk een grote rol speelde in het project
“Tynaarlo, culturele gemeente van het jaar 2017/2018 van Drenthe”.
We mochten de “Historische Vereniging Oud-Vries” verwelkomen als medebewoner van het
Ontmoetingshuis, ook het Alfa College uit Groningen is een gewaardeerde huurder van dit gebouw
en gebruikt het als lesplaats voor taalonderwijs.

