
Beste mensen,

Deze week kreeg ik van een oud studievriend een boekje toegestuurd, waarin hij een 
aantal ervaringen uit zijn werk heeft opgetekend. Hij werkt al jaren als dominee in een 
TBS-kliniek. Daar maak je van alles mee, blijkt.
Ik werd getroffen door wat hij vertelt over de reactie van één van de bewoners als 
deze een Paasgroet krijgt. Jaarlijks organiseert de landelijke kerk deze actie. Dit 
voorjaar deden wij in Vries daar ook aan mee.
Een Paasgroet bestaat uit twee kaarten, met een perforatierand van elkaar 
gescheiden. Op de ene kaart staat een handgeschreven groet, van een kerklid 
ergens uit het land, met naam ondertekend. De andere kaart is blanco, maar wel met 
een postzegel erop, zodat deze door de bewoner of gedetineerde zelf verstuurd kan 
worden naar een dierbare. Uit het boekje:
“Vanuit geestelijke verzorging zorgen we ervoor dat iedere tbs’er een envelop krijgt, 
waar we de groeten die via de landelijke kerk binnenkomen, in doen. Deze 
enveloppen brengen we bij ieder persoonlijk langs, na de kerkdienst op Paaszondag. 
Uiteraard wordt de postzegel (schaars goed) er nogal eens afgeweekt en bestemd 
voor een brief die meer prioriteit heeft.
Maar Timo neemt de envelop met de beide kaarten dankbaar in ontvangst. Hij is even 
stil. Dan zegt hij: “Er zijn dus buiten mensen die aan mij (en je hoort hem denken: 
zo’n tbs’er) twee postzegels besteden, twéé!”
Zo zie je maar. Een kaartje schrijven. Een kleine moeite… maakt soms een wereld 
van verschil.
Morgenochtend gaat ds. Theo van Beijeren voor als gastpredikant.
De dienst is vanaf 9.30 te volgen via kerkdienstgemist.nl
De afgelopen week verliep de uitzending technisch al weer beter. Maar de kijkers 
merken wellicht, dat we nog wat aan het oefenen zijn om de juiste instellingen en 
vormgeving te vinden.
We maken graag gebruik van uw kijk- en luisterervaringen, want daar kunnen we van 
leren. Laat ons gerust weten wat u ervan vindt en welke suggesties u misschien heeft 
om de registratie van de kerkdienst te verbeteren. Dat kan via beamer@pkn-vries.nl
Verder zou het fijn zijn als het team dat de uitzendingen verzorgt en de presentatie 
bedient, wordt uitgebreid. Heb je belangstelling om mee te doen, of wil je meer weten, 
laat het ons weten. Ook via bovenstaand mailadres.
In de komende maand augustus wordt een nieuwe expositie ingericht. We zijn blij dat 
onze ‘overbuurman’ Erik van Ommen, als vogelschilder bekend in heel het land en 
daar buiten, nu een deel van zijn houtsneden en schilderijen in onze kerk wil laten 
zien aan het publiek. Van harte aanbevolen. We merken aan de reacties in het 
gastenschrift en aan de kaarsjes die worden aangestoken, dat de kerk veelvuldig 
wordt bezocht door gasten en passanten, en dat is goed om te merken. De kerk als 
open huis!
Ik sluit af met een lied, dat ik eerder vandaag in ander verband al hoorde en zag.
Ik hoop dat u het net als ik, ook een mooie overgang naar de zondag vindt….
 
Met vriendelijke groet, Bert Altena
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