Beste mensen
Gisteravond (vrijdag 30 april) liep ik met een groepje gemeenteleden mee op de wandeling die
door de Ambtsgroep Leren was georganiseerd
We liepen corona-proof in groepjes van twee of drie. Aanvankelijk nog droog, maar later in de
regen
De route was een rondje van ong. 4 km in de buurt van de Wedbroeken (Tynaarlo). Ongeveer
halverwege passeerden we het labyrint bij het Zeegser loopje. Daar kun je eventueel met je
wandelpartner de volgende vraag bespreken:
“Waar we ook zijn of lopen, we laten een indruk, iets van onszelf achter…. We maken een spoor
en geven iemand anders een herinnering om zich ons te herinneren…. Welke sporen wil jij
achterlaten?”
Zo’n vraag nodigt uit om in gesprek te gaan. Misschien ook iets voor jou of u om eens bij stil te
staan
Zelf deelde ik met mijn wandelmaatjes de Chinese wijsheid, die ik ooit ergens tegenkwam:
Als je geboren wordt, ben jij de enige die huilt. Alle anderen om je heen, die jou verwelkomen,
lachen van geluk.
Zorg dat je zo leeft, dat wanneer jij sterft het precies andersom is: dat iedereen om je heen huilt,
maar dat jij lacht van geluk.
De volgende gezamenlijke wandeling is overigens op donderdag 13 mei, inderdaad, met
Hemelvaart
We gaan dan wel om 7 uur ’s ochtends van start, voor een traditionele dauwtrapwandeling. Ik weet
niet of dat een geschikte tijd is voor het uitwisselen van (Chinese) wijsheden? Maar dat is uiteraard
niet verplicht 😊
In ieder geval, u kunt zich alvast aanmelden bij Albert Weemstra (tel. 544268
Morgen zondag 2 mei is de dienst om 9.30 uur, online te volgen via de bekende kanalen
Jaap Berghuis is de organist, Corrie Hagenouw verzorgt de zang en ik zelf ben de voorganger. Van
harte welkom
In de afgelopen week zijn de kraanvogels uit het koor van de kerk verder gevlogen. Het kunstwerk
Vogels van Hoop staat de komende tijd in de Dorpskerk te Eelde
Vanaf morgenmiddag is er een nieuwe expositie te bekijken, met verhalen over oorlog en
bevrijding. Verschillende mensen uit Vries vertellen daarin hun verhaal. Het bijzondere is dat het
gaat om mensen die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt en de bevrijding, maar
ook om nieuwe Vriezenaren die hier de afgelopen jaren zijn terecht gekomen omdat ze moesten
vluchten uit hún oorlog. Zij vertellen wat vrijheid voor hen betekent. Hun verhalen zijn te lezen en
er zijn mooie foto’s bij de teksten gemaakt. Voor iedere bezoeker is er een boekje waarin de
verhalen zijn gebundeld
We zijn blij dat deze expositie uit het programma 75 jaar bevrijding, dit jaar wél door kan gaan
De kerk is iedere dag open van 10 – 17 uur en de expositie is uiteraard gratis te bekijken
Ook dit jaar zijn er geen publieksactiviteiten op 4 en 5 mei. Wel zullen we als kerkelijke gemeente,
samen met de burgerlijke gemeente, op 4 mei een krans leggen bij het monument
Als afsluiting neem ik een gebed over van rabbijn en onderduikkind Awraham Soetendorp, dat hij
schreef op uitnodiging van de redactie van de rondzendbrief Vluchtelingen uit Lesbos
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met vriendelijke groet
Bert Alten
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