Beste mensen,
In de eerste nieuwsbrief van 2022, wensen we u van harte veel heil en zegen toe.
En natuurlijk vooral gezondheid.
Zelf bleek ik vlak voor Kerst positief te zijn en had dus in de laatste dagen van het oude jaar
Tante Corona op bezoek. Inmiddels is ze weer vertrokken en ben ik opgeknapt. De
komende week staat er een vakantie gepland – collega Esther is beschikbaar indien nodig –
en kan ik het nog even rustig aan doen… Dank voor uw medeleven en voor iedereen die is
ingesprongen bij de vieringen waar ik dus niet bij kon zijn.
Dank ook voor iedereen die heeft meegeholpen om de decemberacties van de diaconie tot
een succes te maken.
Er zijn kerststukjes gemaakt en verkocht, opbrengst 750 euro.
En de oliebollen en appelflappen hebben maar liefst 1070 euro opgebracht.
Een geweldig resultaat en een bewijs dat er ook in tijden van beperkingen gezamenlijk
gewerkt kan worden aan het goede doel, het diaconale jaarproject, de school in het dorp
Dulag in het noorden van Mindanao op de Filipijnen. Jennifer, de schoondochter van de
fam. Bouwers (uit Vries) is 8 jaar geleden vanuit dit dorp naar Nederland gekomen. Samen
met haar man en schoonouders steunt ze haar geboortedorp en wij helpen daar dit jaar aan
mee.
De huidige maatregelen gelden tot midden volgende week, maar het ziet er naar uit dat we
ook daarna nog met beperkingen te maken hebben. Dat betekent o.a. dat de vieringen
voorlopig online blijven.
A.s. zondag gaat ds. Hendrik Marsman voor en is Margriet Bussemaker de organist van
dienst. Jacob Maat verzorgt de zang.
Denkt u aan de kopijdatum voor de nieuwe Brug?
Verder, in de maand februari is er een expositie in de kerk te zien rond de Zeven werken van
Barmhartigheid. Deze reisexpositie is een productie van het collectief De Roos van
Culemborg. Eerder hebben we een expositie rond Dietrich Bonhoeffer van hun in de kerk
gehad.
Gedurende de maand februari zal de kerk door de week open zijn, om de expositie te
bekijken of zo maar even in de ruimte van de kerk te verblijven.
De expositie bestaat uit een aantal kunstwerken en moet uit Culemborg opgehaald worden.
Vandaar de oproep of iemand van u in de komende periode (voor eind januari) toevallig
daar naar toe moet of in de buurt is, en bereid is om de wissellijsten mee te nemen? Kan
makkelijk vervoerd worden in een luxe auto. Laat het even weten, dan breng ik u in contact
met mijn collega aldaar.
Ten slotte,
het lijkt moeilijk voor te stellen in een wereld die voor een groot deel op slot zit, maar er
komen andere tijden. We zijn druk bezig met de voorbereiding van een groots
Bonifatiusfestival in het Pinksterweekend. U hebt er al over kunnen lezen in de Brug.
Om dat te laten slagen zijn er veel vrijwilligers nodig. Gun u zelf dat plezier en doe mee.

Meld je aan en we zoeken naar een manier waarop je ingeschakeld kunt worden. Juist nu
kan het stimulerend zijn om met elkaar aan iets moois te werken. Kijk ook op de speciale FBpagina Bonifatiusfestival Vries of meld je aan via bonifatiusfestivalvries@gmail.com
En als allerlaatste een link naar een mooi lied van Huub Oosterhuis, als zegenbede voor een
nieuw jaar dat voor ons ligt:
Van U is de toekomst, kome wat komt

met vriendelijke groet,
Bert Altena

