
Zondagsbrief 14 november 2020

Van sommige mensen krijg ik te horen, dat ze zich op zaterdagavond al verheugen op 
de nieuwe rondzendmail.
Dat is natuurlijk prettig te weten, dat deze vorm van communicatie wordt 
gewaardeerd.
 
Morgen is het een feestelijke dag omdat we een doop en een belijdenis kunnen 
vieren. In een speciale viering om 11.30 uur zal dat gebeuren. De traditionele vraag, 
die dan ook aan de gemeente wordt gesteld als getuige, om rond hen te gaan staan 
in gebed en samen de weg van het Koninkrijk te gaan, klinkt nu, met bijna uitsluitend 
familie als aanwezigen, een beetje raar. Maar misschien des te belangrijker. In doop 
en belijdenis zijn wij verbonden, met de kerk van alle plaatsen en alle tijden. Toch een 
mooie gedachte?
De dienst is te beluisteren via Kerkomroep, evenals de reguliere dienst die om 10 uur 
begint. Jaap Berghuis bespeelt het orgel.
 
Volgende week zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we de 
overledenen uit de kring van de gemeente gedenken. We zijn blij dat we dat kunnen 
doen met de nabestaanden, die de uitnodiging voor deze dienst hebben 
aangenomen.
Deze dienst is om 10 uur en is alleen bestemd voor de betreffende families.
Om 11.30 uur houden we dezelfde dienst, enigszins ingekort, waarbij dertig mensen 
mee kunnen doen. U dient zich hier voor aan te melden. Er is dan uiteraard 
gelegenheid om een kaars aan te steken voor wie u wilt gedenken.
Daarna zullen we van 12 – 15 uur de kerk openstellen voor iedereen uit het dorp en 
de gemeenschap die dat wil, om een kaarsje te komen branden. Er zal gezorgd 
worden voor een gepaste stemming met (live) muziek, tevens dat alles verloopt 
volgens de geldende maatregelen.
We hopen dat we op deze manier iedereen de gelegenheid geven op een waardige 
wijze deze voor velen belangrijke zondag te beleven.
 
Iets anders is ons project Het Goede Leven, het jaarthema van de landelijke kerk. We 
gaan in de maand december een tentoonstelling inrichten van voorwerpen die u aan 
kunt leveren en die voor u persoonlijk iets betekenen als het gaat om ‘het goede 
leven’. We delen graag elkaars verhalen. In een speciale viering 13 december komt 
dat centraal te staan.
Zie ook het bericht op de achterpagina van de Brug. Informatie en aanmelding via 
Albert Weemstra (aweemstra@gmail.com / 544268).
 
Tenslotte,
deze week is er vanuit de landelijke kerk ter gelegenheid van de herdenking van de 
Kristallnacht een Verklaring van Erkenning en Verantwoordelijkheid uitgegaan. We 
zullen daar morgen in de dienst aandacht aan besteden. De tekst van de Verklaring, 
samen met enkele toelichtende artikelen kunt u eventueel hier nalezen. Er is een 
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beperkt aantal van deze brochure in druk beschikbaar voor wie belangstelling heeft, 
in de hal onder de toren.
De kerk is zoals u weet van maandag tot en met vrijdag overdag geopend voor het 
publiek.
 
Morgen zal in beide vieringen hetzelfde lied gespeeld en gesproken worden, 
waarmee ik deze week wil afsluiten. Als een groet en bemoediging voor u allen en 
ons samen:
 
Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid
(Lied 968, vers 5)
 
 
met vriendelijke groet,
 
Bert Altena


