Goedemorgen lieve lezers,
Vries had haar eigen Bonifatiusfestival, Hoogeveen had gister haar eerste stadsfestival. Een iets
commerciëler gebeuren met artiesten als Snelle, Waylon en Bökkers (zouden die ooit in Vries
willen spelen?), maar erg gezellig. Ik was er met mijn gezin. Dat wil zeggen, zonder onze oudste
dochter, want die wilde met haar 16 jaar liever met vriendinnen over het terrein sjouwen en
dansjes doen. Ik geef haar helemaal gelijk.
Nu weet je waarom deze nieuwsbrief vandaag op zondagochtend komt, in plaats van zaterdag.
Vanochtend verwelkomen we weer een groep jonge Vriezenaren in de kerk. Zij voelen zich op hun
eigen manier verbonden met God, geloof en kerk, maar zijn niet (allemaal) lid van onze
gemeente. Wel ontmoeten ze elkaar elke 1e zondag van de maand in de viering in Vries. Heel
welkom!
In april hadden Bert en ik een kennismakingsgesprek met een aantal van hen. Het was een open
en verkennend gesprek, nieuwsgierig naar elkaar en wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Op 12 juli is er een vervolggesprek, waarvoor jij en u van harte bent uitgenodigd om mee te
doen.
We beginnen om 19.30 uur in het Ontmoetingshuis. Wil je hierbij zijn? Meld je dan even bij mij.
Kof edrinken in het Ontmoetingshuis
Woensdag 6 en donderdag 7 juli is iedereen weer welkom in het Ontmoetingshuis, voor een
ontmoeting bij een kopje koffie (of thee natuurlijk). Voel je vrij om binnen te lopen en aan te
schuiven.
Woensdag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Vacature redactieteam de Brug
Vind je het leuk om met taal bezig te zijn? Ben je een beetje op de hoogte van wat er speelt
binnen de PKN Vries en kun je redelijk met een computer overweg? Dan zijn we op zoek naar
jou.
Wij zoeken namelijk uitbreiding van ons redactieteam. De Brug wordt gemaakt door een kleine
groep enthousiaste vrijwilligers. De groep wordt nu echter wel erg klein dus we zijn dringend op
zoek naar versterking.
Je bekijkt alle inkomende kopij, redigeert deze waar nodig en maakt de teksten op. Daarna zet je
de tekst in het juiste format en voert deze in, in Editoo. Dat is het programma waarin we de Brug
maken. Verder denk je mee over nieuwe onderwerpen. Als je het leuk vindt, kun je ook af en toe
zelf een stuk schrijven of interviews maken.
Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via debrug@pkn-vries.nl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt weer over 2 weken, in het weekend van 17 juli.
Volgende week, zondag 10 juli, gaat Anita Akkerman voor in de dienst.
Voor nu, vrede en alle goeds,
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Hartelijke groet, Esther

