Beste mensen,
Deze week ontvingen we een bijzondere gast in de kerk. Ik kreeg een mail van Lucas
de Groot, die opgroeide in de pastorie van Vries, zoon van ds. De Groot. Van zijn
vader heeft hij de liefde voor oude romaanse kerken geërfd. Nu hij gepensioneerd is,
doet hij daar onderzoek naar. In het bijzonder interesseert hem het gegeven dat al
deze eeuwenoude kerken in het Noorden van ons land (en elders) op oude
energielijnen (leylijnen) zijn gebouwd. Hij wilde dat graag ook in onze kerk nader
onderzoeken.
Aldus geschiedde, in het bijzijn van enkele geïnteresseerde dorpsgenoten die erbij
waren gevraagd. Met behulp van zijn wichelroede werd een en ander aangetoond. Er
was een andere ervaren wichelaar die nog meer wist op te sporen (een rondgraf
buiten de kerk, deels achter het oude kostershuis).
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de wichelroede in minder ervaren handen minder
overtuigend resultaat opleverde. Maar dat schijnt een kwestie van oefening en van de
juiste ontvankelijkheid te zijn.
Al met al een boeiende ontmoeting die een nieuw licht werpt op de bijzonderheid van
onze kerk.
Morgenochtend ontvangen we diverse gasten in de kerk, vanwege de
gedachtenisdienst, waarin de namen van de overleden gemeenteleden van het
afgelopen jaar worden genoemd.
De cantorij verleent muzikale medewerking.
Na a oop is de kerk open voor iedereen die een kaarsje wil branden (dat kan ook al
tijdens de dienst). Tot 13.30 uur is dat mogelijk, er is dan stemmige muziek en zang.
Daarna wordt de kerkzaal in gereedheid gebracht voor
de cantateviering die om 16 uur begint. Helaas moet organisator en dirigent Luuk
Tuinder vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan, maar hij heeft een
kundige vervanger gevonden in de persoon van Dick Dijk. Toegang gratis, inzameling
na a oop bij de deur.
Uitgevoerd wordt de cantate BWV 106, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.
Dan graag uw aandacht voor het volgende:
- Sinterklaas vergeet de kinderen niet…. De diaconie is van plan om sinterklaas een
handje te helpen en te zorgen dat hij de kinderen die het wat moeilijker hebben niet
vergeet. En wij vragen u om een handje te helpen. Wij doen dit samen met de
diaconieën van de Laarkerk en de Magnuskerk ( zij richten zich op de opvang in
Papenvoort) de Dorpskerk Eelde, Dorpskerk Zuidlaren, de Kandelaarkerk, de Rank
en de R.K. Parochie uit Zuidlaren. Wie willen we verrassen? De kinderen in AZC
Eelde, AZC Paterswolde, de opvang in Akenveen en de Eswal en de kinderen van de
voedselbank willen we verrassen met een sinterklaas geschenk. Meedoen? Kijkt u op
de website voor meer informatie.
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- dinsdagmiddag 22 november komt ds. Walter Meijles uit Roden met ons nadenken
over ‘leven na dit aardse leven’. Vanaf 14.30 staan de kof e en thee klaar en we

beginnen dan tegen 15 uur tot 17 uur, in het Ontmoetingshuis. In Brug en op de
website vindt u daar meer informatie over. De ambtsgroep Leren heet u graag van
harte welkom.
- op woensdag 23 en 30 november kunt u terecht in Assen, waar de gastpredikant
van vorige week, ds. Peter van de Peppel, twee avonden bespreking houdt nav zijn
studieverslag.
Op de eerste avond komt de ontwikkeling op het gebied van geloof en ongeloof in
onze samenleving ter sprake. Er zijn op dit moment meer atheïsten dan theisten in
Nederland, dwz. meer ongelovigen dan gelovigen. Wat betekent dit voor ons geloof
en kerk-zijn? Op de tweede avond gaat het over vragen rond het gebruik van
popmuziek in de kerk. Wat betekent die voor onze kerkmuzikale cultuur?
ook hierover vindt u meer informatie op de website
www.pkn-vries.nl
Allen een goede zondag gewenst, en wellicht tot ziens bij een van de genoemde
activiteiten,
met vriendelijke groet,
Bert Altena
T 0592-405514
M 06-30285649

