Lieve lezers,
Mijn man heeft een nieuwe hobby: speuren naar gratis dingen via Marktplaats. Zo komt
het dat we inmiddels een ‘nieuw’ schoenenkastje in de gang hebben, ‘nieuwe’
eetkamerstoelen en sinds vandaag de tuin helemaal vol met ‘nieuwe’ planten. Gratis bij
iemand uit de tuin gespit. (Die planten dan hè, niet de stoelen en de kast.)
Naast dat het heel duurzaam is, scheelt het ook in de portemonnee én het is leuk om
zomaar even bij andere mensen in huis te komen en de bewoners te ontmoeten.
Ontmoeten mogen we elkaar ook weer in de kerk.

Afgelopen dinsdag hadden Bert Altena en ik een mooi en open gesprek met een aantal
jonge mensen uit Vries, die christen zijn maar lid zijn van andere kerken of zoekend naar
een plek waar ze zich thuis voelen. Elke 1e zondag van de maand komen zij met hun
gezinnen naar de dienst in de Bonifatiuskerk. Ze ontmoeten elkaar ook op andere
momenten, bidden samen en zijn er voor elkaar als het nodig is.
Het gesprek was bedoeld om elkaar wat beter te leren kennen en te zoeken naar hoe we
met elkaar kunnen verbinden.
Na Pinksteren willen we een vervolggesprek plannen, met een aantal gemeenteleden
erbij. Wil je daar bij zijn? Laat het dan even weten!
Morgenochtend in de dienst is de voorganger ds. Jan Bos uit Rolde en de organist Jaap
Berghuis.
BBB op 1 mei om 10.30 uur
Op 1 mei ontmoeten we elkaar op De Brink in Vries, voor de Biebels, Bomen en Bloazenviering. Na twee jaar uitstel door corona, hebben we nu gelukkig weer de mogelijkheid om
in alle vrijheid bij elkaar te komen, te vieren, te zingen en samen te eten.
Vrijheid komt ineens in een ander licht te staan, met een oorlog zo dichtbij. Toch
herdenken we 75 jaar vrijheid in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. We komen
samen rondom verhalen van mensen die het hebben meegemaakt en verhalen van
Nieuwe Nederlanders. Wat willen zij ons vertellen?
In de dienst spreek ik met een Nieuwe Nederlander: wat betekent het om opnieuw vrijheid
te vinden?
We lezen ook uit de bijbel, over een bijbels perspectief op vrijheid.
De Harmonie van Vries laat haar muzikale klanken horen. Ze begeleiden ons bij de
samenzang en laten horen wat ze in huis hebben. Zo geven zij een feestelijk tintje aan
deze dienst.
Na a oop is er een lunch, die verzorgd wordt door Plaats de Wereld.
Van harte welkom en hopelijk tot 1 mei!
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Huis aan huis- yer Bonifatiusfestival

Er heeft zich al een aantal mensen aangemeld om mee te helpen de yers in hun eigen
straat of buurt te verspreiden.
Maar we kunnen nog meer handjes gebruiken.
Wil je ook meedoen, stuur dan een mailtje naar Ingrid Halsema, ibhalsema@hotmail.com
Symposium op zaterdag 4 juni
De (dorps)kerk bevindt zich op het kruispunt tussen verleden en toekomst.
Kunnen we ons laten inspireren door het verleden, of juist leren hoe het niet moet?
En wat zijn de uitdagingen waar wij nu voor staan?
Over deze vragen gaat het in het Symposium dat op zaterdag 4 juni in Vries wordt
georganiseerd:
De actuele betekenis van Bonifatius voor kerk-zijn in de 21e eeuw
Sprekers zijn Hinne Wagenaar, pionierend predikant van Nijkleaster te Jorwert, en
Jacobine Gelderloos, dorpskerkenambassadeur voor Noord-Nederland.
Het symposium vindt plaats in het kader van het Bonifatiusfestival dat het hele weekend in
en rond de dorpskerk van Vries gehouden wordt.
In de yer in bijlage vind je meer informatie.
Je kunt je aanmelden via onze website
Veel basisscholen hebben deze week al meivakantie met op woensdag Koningsdag. Bert
Altena heeft deze week vakantie, vanaf 1 mei heb ik zelf vakantie.
Tijd om hobby’s uit te oefenen wellicht?

fl

fl

Hartelijke groet en vrede en alle goeds,
Esther de Vegt

