
Beste mensen,
De herfst doet zich gelden. Deze week hadden we de eerste 
najaarsstorm. De temperatuur zakt naar lagere waarden. En het is ’s 
avonds steeds vroeger donker…
Volgende week gaat de klok weer terug en gaan we in de kerk over naar 
de aanvangstijd van 10 uur.
Morgenochtend is het nog ‘zomertijd’ en begint de viering om 9.30 uur. 
Luuk Tuinder is onze organist en verzorgt de solozang. Maar we gaan als 
gemeente ook volop samen zingen. 
We lezen en overdenken het verhaal van de genezing van de blinde uit 
Johannes 9, dat we eerder met elkaar bespraken in de kring Dineren met 
Johannes.
De activiteit van a.s. woensdag 27 oktober sluit daarbij aan. We 
ontvangen dan Sytze de Vries, theoloog, predikant en lieddichter. Eerder 
dit jaar publiceerde hij Van liefde gesproken, een boek met miniaturen bij 
het Johannesevangelie. We gaan met hem in gesprek over zijn fascinatie 
voor dit bijzondere evangelie, met zijn eigen verhalen en Jezusbeeld. 
Tussendoor leest hij voor uit eigen werk. Verder gaan we een aantal 
liederen van zijn hand, geschreven bij Johannesteksten, samen zingen, 
onder begeleiding van Leo Kajim.
De avond begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk. Opgave vooraf is 
niet nodig. Bij de uitgang is er een vrije collecte voor de onkosten. Eindtijd 
21.30 uur.
Je kunt ook thuis meekijken, via kerkdienstgemist.nl
Van collega Esther de volgende oproep:
Waar is dat feestje?
In de kerk houden we wel van een feestje: het hele (kerk)jaar door is er 
wel iets te vieren. 
Maar wat vieren we nu precies met al die christelijke feestdagen en wat 
heb je eraan?  
Over die en meer vragen gaan we praten in de nieuwe cursus ‘Vieren’ van 
de Protestantse kerk. Onze gemeente mag meedraaien in een pilot en 
deze cursus testen.  
Ben jij of ken jij iemand tussen de 20 en 40 jaar, ben je nieuwsgierig en 
vind je het leuk om met leeftijdsgenoten over zingeving en levensvragen 
te praten, dan zou ik het leuk vinden als je met me mee wilt doen. 
Ervaring of lidmaatschap van de kerk is geen voorwaarde. 
We starten medio november en hebben tot april ongeveer 7 
bijeenkomsten. 
Je kunt je aanmelden via kerkelijkwerker@pkn-vries.nl

http://kerkdienstgemist.nl/
mailto:kerkelijkwerker@pkn-vries.nl


Ik sluit af met een hartelijke groet voor de zondag, en met een link naar 
een mooi, bekend en bij velen geliefd kerklied, als bemoediging voor 
iedereen,
 
met vriendelijke groet,
 
Bert Altena

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wat-de-toekomst-brenge-moge-liedboek-lied-913/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=211023

