
Beste mensen, 
  
Afgelopen donderdag (hemelvaart) hebben we met een 15-tal vroege vogels de traditie van het 
dauwtrappen in ere gehouden. 
Het was een mooie wandeling rond ons dorp, met een corona-proof ontbijt als afsluiting. 
Dank aan de organisatie, van wandeling en ontbijt! 
Voor een sfeerimpressie, zie de foto’s in bijlage. 
  
Morgenochtend is Albert Weemstra de voorganger, dienst vanaf 9.30 uur online. 
Vanaf volgende week 23 mei, is het weer mogelijk om de kerkdienst bij te wonen. We laten max. 
30 kerkgangers toe en houden ons voor het overige aan de gangbare maatregelen.  
U kunt zich aanmelden bij scriba Marianne Veenema, tel. 543313. 
We zijn blij dat we deze stap kunnen zetten. Het pinksterfeest is een mooie gelegenheid om dat 
te vieren. 
In deze bijzondere dienst, zullen Esther en ik gezamenlijk voorgaan. Tevens zal de bevestiging van 
Heleen Vrijhof plaatsvinden. Zij is afgevaardigde naar de Generale Synode van de PKN en 
bekleedt daarom het ambt van ouderling (met bijzondere opdracht). 
Ook de kindernevendienst zal weer van start gaan met Pinksteren. Aanmelden kan via Lina de 
Leeuw, tel. 050-8509883. 
Om de ‘heropening’ te vieren, is er na afloop van de dienst koffiedrinken. Dit wordt verzorgd door 
Café Onder de Linden (vanaf het terras). Ook als je niet naar de kerk kunt/wilt, ben je van harte 
welkom om rond 10.30 uur aan te sluiten…! De koffie wordt u zoals gebruikelijk gratis 
aangeboden. Hopelijk een mooie gelegenheid om elkaar (weer) te ontmoeten. 
  
Woensdag 19 mei organiseert de Ambtsgroep Leren een online lezing. Deze wordt verzorgd door 
Frits de Lange, samen met zangeres Eessa Frieman. Naar aanleiding van zijn jongste boek, 
Eindelijk volwassen, legt Frits uit wat hij bedoelt met ‘wijs ouder worden’, het thema van zijn 
boek. Zijn lezing wordt afgewisseld met eigenwijze en ontroerede liedjes over wijsheid en 
ouderdom. 
U kunt de lezing volgen via ons kanaal kerkdienst gemist (https://kerkdienstgemist.nl/stations/
2351) 
Het is mogelijk om vragen door te geven. Dat kan tijdens de lezing door een appje te sturen naar 
mijn mobiele nummer (zie hieronder). 
We hopen op een boeiende avond. Aanvang 19.30 uur. 
  
Verder geven we alvast door dat dinsdag 25 mei een gemeenteavond staat gepland.  
We willen deze gelegenheid graag aangrijpen om met elkaar van gedachten te wisselen over de 
toekomst van onze gemeenschap. De corona-periode, die we nog niet achter de rug hebben, 
heeft voor allerlei veranderingen en ontwikkelingen gezorgd. Hoe gaan we verder? Wat heeft 
deze periode ons gebracht, waarmee we als kerkelijke gemeenschap verder kunnen of verder 
moeten? 
Door kerkrentmeesters en diaconie zal ook inzicht gegeven worden in de financiën. Maar de 
hoofdmoot van deze avond willen we besteden aan bovenstaande vragen, Daarbij is inbreng van 
ieder van harte welkom. 
  
We stellen ons voor de avond in de kerk te houden, waar ruimte is voor 30 bezoekers. Als de 
belangstelling groter is – wat we stiekem hopen – organiseren we een voorziening zodat meer 
mensen mee kunnen kijken/spreken. Daarom alvast het verzoek om u voor deze gemeenteavond 
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aan te melden, zodat we een goed inzicht hebben en ons voor kunnen bereiden. Ook graag via 
scriba Marianne Veenema. 
  
De hele maand mei is de Expositie met verhalen over vrijheid, nog te zien in het koor van de kerk. 
Van harte aanbevolen. 
  
Ik sluit af met een hartelijke groet en zegenwens voor de Zondag. 
En met deze LINK naar het gezongen Onze Vader (Lied 1006) 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bert Altena 
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