
Zondag 3 januari 2021

Beste mensen,
 
Ook in het nieuwe jaar gaan we door met de wekelijkse nieuwsbrief.
Vandaag natuurlijk allereerst de beste wensen voor 2021, voor u, voor jou en voor iedereen met 
wie je je verbonden weet.
We hopen dat het nieuwe jaar de veranderingen zal brengen waar we allemaal naar verlangen…
 
Van verschillende kanten ontvingen we reacties op de online Kerstvieringen, de Top2000-viering 
en de Oudejaarsdienst. Dank daarvoor!
Het is fijn om te weten dat dit wordt bekeken en gewaardeerd. Als u daar nog geen gelegenheid 
voor hebt gehad, via de website is het makkelijk te vinden.
Dank ook aan iedereen die mee heeft geholpen om dit te realiseren.
Zoals u hebt gezien, hebben we sinds kort een nieuw camerasysteem, nu nog in proefopstelling. 
Maar wel al zodanig dat we nu ook met beeld kunnen uitzenden! Voor een betere kwaliteit en 
gebruiksgemak, zijn we overgestapt naar de site kerkdienst gemist. Via kerkomroep.nl kunt u 
(zonder beeld) blijven luisteren naar de diensten.
 
Tot het einde van het jaar is de kerk geopend geweest, met o.a. de expositie Het Goede Leven en 
natuurlijk de kerk in het Licht.
Dat hebben we nu afgesloten. Ook de kaars die gedurende de hele Adventsperiode bij de kerk 
brandend is gehouden, hebben we nu gedoofd.
Dank aan iedereen die op een of andere manier bij deze initiatieven meegeholpen heeft.
We hopen dat het niet te lang duurt voordat we weer gasten kunnen ontvangen in vieringen en 
kerkgebouw.
 
Op de laatste twee dagen van het oudejaar is de oliebollenactie gehouden voor het goede doel 
(Kanjazi). Met een verrassend hoge opbrengt, 896,45!!
Ook dat is fijn om te door te geven.
 
Morgenochtend gaat Hannah Oosterdijk, predikant in opleiding, voor in het kader van haar stage.
Er zijn voor de gelegenheid vijf kerkgangers aanwezig, die mee zullen doen met het nagesprek.
U kunt de dienst vanuit de Bonifatius rechtstreeks volgen via kerkdienstgemist.nl of later 
terugkijken.
 
Vanwege mijn vakantie waren er voor de zondagen 10 en 17 januari gastpredikanten uitgenodigd. 
In de huidige situatie willen we hen echter niet naar Vries laten reizen om in een lege kerk dienst te 
doen. Vandaar dat beide zondagen door Esther en mij worden ingevuld. Met dien verstande dat de 
dienst van 10 januari deze week alvast wordt opgenomen en zondag beschikbaar is via de 
genoemde kanalen.
Kijk ook even op de website voor de meest actuele situatie.
 
Ten slotte,
Sinds afgelopen zomer zit ik in een maillijst van voorgangers van diverse kerken en andere 
betrokkenen bij de actie SOS Moria. Via wekelijkse nieuwsbrieven blijven we op de hoogte van 
allerlei acties en initiatieven om de politieke aandacht voor het lot van de vluchtelingen in 
Griekenland op de agenda te houden, tegen de keer in. Denk aan de 500seconden wake in de 
Advent. Door de redactie van deze nieuwsbrief was ik gevraagd om voor deze week een gebed te 
schrijven. Met de tekst daarvan, sluit ik vandaag af. U allen een goede zondag gewenst!
 
Op de drempel van een nieuw jaar,  
bidden wij, goede God,
voor ieder mens op de vlucht, 
voor ieder kind in gevaar, 
dat er open armen zijn om mensen te ontvangen.

http://kerkomroep.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2351-Bonifatiuskerk-Vries


Bidden wij,  
voor hulpverleners en verzorgenden in de Griekse kampen, 
voor betrokken burgers, daar en hier, 
voor politici en bestuurders, 
dat zij inhoud geven aan een rechtvaardig en ruimhartig beleid.
Bidden wij, 
voor iedereen die zich machteloos voelt bij de beschamende situatie  
aan de grenzen van ons continent, 
dat we ons niet verliezen in cynisme en apathie, 
dat we niet opgeven te strijden tegen wat onrechtvaardig is.
Op de drempel van een nieuw jaar, 
als uw kerk viert dat de wereld komt om het Kind met geschenken te eren, 
bidden wij,  
dat we in ieder ander kwetsbaar menskind het beeld van uw liefde blijven zien, 
zoals in het Kind dat in de nacht werd geboren, 
dat er om vraagt begroet, beantwoord en gekoesterd te worden.
Ga zo met ons mee, 
en laat dit een jaar worden van barmhartigheid en gerechtigheid  
voor vluchtelingen wereldwijd.
Dat bidden wij in de naam van het Kind van vrede en licht 
voor alle volken en heel de wereld, AMEN

met vriendelijke groet,
 
Bert Altena
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