
Beste mensen, 

In de afgelopen week waren wij (eindelijk) aan de beurt voor vaccinatie. We moesten er wel de 
provinciegrens voor over. Maar onder het motto Faksinearje dogge wy foar elkoar, hadden 
Annette en ik dat er graag voor over. 
Nu het vaccinatieprogramma op stoom komt en de besmettingscijfers navenant dalen, komt er 
meer ruimte op allerlei terrein.  
Gelukkig ook voor ons als kerkelijke gemeente. 
We blijven de voorzichtige lijn volgen, maar hebben toch besloten om een aantal versoepelingen 
door te voeren: 
- voorlopig blijven we 30 kerkgangers toe laten in de viering; 
- wel is er nu ruimte om voorzichtig te zingen, we kiezen ervoor om dat voor het slotlied te laten 
gelden; 
- verder is er voor de kerkgangers koffie na afloop, buiten aan de zijkant van het Ontmoetingshuis 
(als het weer het toelaat), of anders binnen. 
We hebben goede hoop dat in de loop van de komende tijd er nog meer mogelijk is. 
De kerkdienst blijven we uiteraard uitzenden via kerkdienst.gemist.  
Misschien verwacht u morgen iets bijzonders, gezien deze aankondiging in de Krant van Tynaarlo,  

  

maar het is toch gewoon uw eigen predikant (m) die voorgaat. Aanvang 9.30 uur. 
In de dienst zullen we aandacht besteden aan de actie 44.000 namen. Overal in het land worden 
herdenkingstekens gemaakt om degenen te gedenken die in de afgelopen jaren omgekomen zijn 
op de vlucht naar Europa. Veelal verdronken in de Middellandse Zee, of dood gevonden op 
andere plaatsen aan de grenzen van ons continent. Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, wordt er 
op het strand van Scheveningen een groot monument van gemaakt. 
Meer achtergrondinformatie vind je op https://migreat.org/44000-names/309/44-000-namen 
Een ander bericht betreft de Summerschool, waarover u hebt kunnen lezen in de Brug. 
De datum van 8 juli is vanwege grote belangstelling al volgeboekt, daarom is er een tweede 
datum geprikt, donderdag 19 augustus. Informatie vind je ook op de website, opgave kan bij 
ondergetekende. 
Ik eindig met een link naar een lied dat morgen ook in de viering gedraaid zal worden. 
Iedereen een goede zondag gewenst! 
  
  
met vriendelijke groet, 
  
Bert Altena 
T 0592-405514 
M 06-30285649

https://migreat.org/44000-names/309/44-000-namen
https://www.youtube.com/watch?v=3ISZh33z1mw

