
18 april 2021
Beste mensen, 
  
Afgelopen donderdag is de nieuwe lichtinstallatie feestelijk in gebruik genomen. Het draaide al 
een tijdje, maar nu is het officieel. De regionale omroep besteedde er aandacht aan (zie HIER). Zo 
komen we op een positieve manier in the picture, zoals dat heet. 
  
Komende dinsdag vergadert de kerkenraad weer. We komen online samen. Een van de 
agendapunten zal zijn, de vraag of we binnenkort weer kerkgangers toe kunnen laten bij de 
vieringen. Volgens de nu geldende adviezen zou dat al kunnen, maar we hebben altijd de 
voorzichtige lijn aangehouden. Misschien hebt u hier ook een mening over? We houden geen 
enquête, maar u kunt natuurlijk altijd aan een van de kerkenraadsleden uw visie doorgeven. In 
principe zijn kerkenraadsvergaderingen openbaar, online wordt dat wat lastig. Maar meedenken, 
wordt altijd op prijs gesteld… 
  
Veel activiteiten liggen stil. De ambtsgroep leren heeft echter iets bedacht, waar je coronaproof 
aan mee kunt doen.  
In de periode tot Pinksteren worden er drie wandelingen georganiseerd. 
De eerste is a.s. donderdag 22 april, 19 uur. Een wandeling van ongeveer een uur. Start en 
eindplaats, de vindplaats van het meisje van Yde 
(Gebroken cirkel, monument voor het meisje van Yde - Groningerstraat en dan bord “ Meisje van 
Yde” volgen). 
  
We lopen een mooie aangegeven route “route Beekdal Hondstong” Hier en daar wat drassig, 
dus goede schoenen aan. Na het rondje terug bij het Meisje van Yde is er koffie. 
U krijgt een routekaart met aanwijzingen mee en “gesprekstof voor onderweg”, voor wie daar 
gebruik van wil maken. 
Hoe werk het?  
Op de vertrekplaats worden er tweetallen gevormd (of u komt zelf met z’n tweeën). 
Als u niet op eigen gelegenheid naar de startplaats kunt komen, kan vervoer geregeld worden. 
U kunt zich aanmelden bij Albert Weemstra. Nieuwe Rijksweg 17 in Vries  0592 – 544 268 of 
aweemstra@gmail.com 
  
Ten slotte, 
de online viering morgen begint om 9.30 uur, te volgen (of later te bekijken) via 
kerkdienstgemist.nl Evt. kunt u de overdenking ook nalezen via mijn website, zie hieronder. 
  
Als afsluiting iets heel anders, een lied dat ik van de week ontdekte – om even te stil te staan bij 
alle gekte…?  

  
Goede zondag, gezegende week gewenst, 
  
met vriendelijke groet, 
  
Bert Altena 
T 0592-405514 
M 06-30285649 
www.bertaltena.com
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