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Beste mensen, 
  
Deze week had ik een (zoom)ontmoeting met diverse collega’s uit de regio onder leiding van onze 
classispredikant Jan Hommes. Het thema: van lockdown naar lockfree. De bedoeling was om ons 
voor te bereiden op de situatie dat we weer ‘vrij’ zijn om het kerkelijk leven op te pakken. Hoe ga 
je dat dan doen? 
Het werd duidelijk dat niet iedereen het enthousiasme van de (landelijke) kerk deelt. De PKN 
kwam onlangs tot veler verrassing met een nieuwe richtlijn, om weer kerkgangers toe te laten en 
begeleiding met zangers toe te staan. Veel gemeenten en kerkenraden zijn daar huiverig voor, 
want de besmettingscijfers geven nog niet direct aanleiding voor snelle veranderingen. 
In onze eigen gemeente zullen we dit punt binnenkort bespreken, in moderamen en kerkenraad, 
ook met oog op de aanstaande Paasvieringen. Vooralsnog bereiden we ons voor op een digitale 
Pasen, maar daarover binnenkort meer… 
  
Wat wel aangepast is, is dat we vanaf deze zondag weer gastpredikanten uitnodigen. Morgen is 
ds. Lieuwe Giethoorn onze voorganger. U kunt de dienst volgen via de bekende kanalen. 
  
Later op de ochtend is er vanaf 11.30 uur een livestream vanuit de kerk. We zenden een 
gevarieerd programma van ong. een half uur uit rond de opening van de expositie Vogels van 
Hoop, waar velen in en buiten Vries aan mee hebben gewerkt. Wethouder mw. Oetra Gopal zal 
de opening verrichten. Verder zal er een korte toelichting gegeven worden op de achtergronden 
van het project. Meekijken kan. Ook via de facebookpagina van Plaats de Wereld kun je de 
onthulling volgen. 
Het kunstwerk is de komende tijd in de kerk te bekijken. Zoals u weet, is de kerk op werkdagen 
opengesteld van 10 – 17 uur. Van harte welkom! 
  
Vanuit de diaconie de volgende oproep: 
In de week van 14 t/m 20 maart staat het werk van barmhartigheid ‘de naakten kleden’ centraal. 
De diaconie wil voor de sociale winkel in Assen kleding inzamelen. M.n. herenkleding en 
herenschoenen (daar is veel behoefte aan). De sociale winkel verstrekt o.a. gratis kleding aan 
mensen in financiële problemen. De kleding en schoenen moeten schoon en heel zijn. Heeft u 
herenkleding en/of schoenen die u wel kwijt wilt laat het ons dan weten door te mailen 
(diaconie@pkn-vries.nl) of te bellen (0592-291909/0651821849 Herma). Wij halen het dan bij u 
op. 
Alvast bedankt namens de diaconie, Herma van Goor- van Ee. 
  
Dan nog wat overige oproepen: 
Cadeautjes jongeren 
We hebben al een aantal leuke aanmeldingen gekregen van mensen die een cadeautje voor de 
jongeren in onze gemeente willen maken: 
Gehaakte knuffels, houten huisjes en lekkere baksels. 
Maar we hebben nog niet genoeg! 
Hierbij dus een herhaalde oproep: kan jij iets leuks maken voor een jongere in onze gemeente? 
Meld je dan aan bij Esther de Vegt en geef dan even aan hoeveel cadeautjes je weg wilt geven. 
  
Wandelwoensdag 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor een wandeling op de woensdagen. 
Wie wandelt er met me mee? Aanmelden bij Esther de Vegt 
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Paaskaarten 
We willen graag mooie paasboodschappen met elkaar delen in de viering op Paasmorgen. 
Daarvoor willen we u en jou vragen om een kaart met daarop een vrolijke paasboodschap in te 
leveren. 
Je kunt ze in de brievenbus van het Ontmoetingshuis doen, uiterlijk 26 maart. Voor de bezorging 
wordt gezorgd! 
  
U ziet, er is genoeg te doen en ook genoeg om bij aan te sluiten. 
Dat geldt ten slotte ook voor de woensdagavond vespers via Zoom. Wil je meedoen, laat het 
even weten bij ondergetekende, en je krijgt de zoomlink toegestuurd. 
  
Ik eindig deze (lange) brief, met een link naar een lied op de site van Petrus van de landelijke 
kerk. 
Het lied Neem mij aan zoals ik ben. 
Overigens, de zangeres en ik delen een bijzondere overeenkomst. Weet u of jij welke dat is? 
Benieuwd of iemand het ontdekken kan…. 
  
Alle goeds, zegen en vreugde, gezondheid en inspiratie gewenst, 
  
  
met vriendelijke groet, 
  
Bert Altena 
T 0592-405514 
M 06-30285649 
www.bertaltena.com
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