
Beste mensen, 

Er zijn zaken waarover je het nooit eens wordt, en de aanvangstijd van de kerkdienst op 
zondagmorgen is daar een van. 
Onlangs is dit onderwerp in de kerkenraad besproken. U hoort daar binnenkort meer over… 
In Vries hanteren we zoals bekend een zomer- en een wintertijd. 
Morgenochtend zondag 22 mei begint de viering om 9.30 uur, waarin mw. Ineke Baron 
voor zal gaan. 
Maar donderdag 26 mei, Hemelvaart, dan moet u, als u de dienst wilt bezoeken nog een 
half uur eerder uit de veren. Waarom? 
Ik heb een dubbele afspraak, omdat ik dit jaar ook meewerk aan de Hemelvaartsdienst in 
Assen. Nu schuiven ze daar een half uurtje naar achteren (10.30) en in Vries een half uurtje 
naar voren (9.00), zodat het allemaal past… En als dat niet gaat lukken, is er altijd nog het 
alternatief van kerkdienstgemist.nl 

De zondag daarop – 29 mei – ga ik ook voor, maar dan weer op de gewone (zomer)tijd van 
9.30 uur. We vervolgen dan de lezing uit het boekje Ruth, maar dat duurt dus nog even… 

Eerst deze week, dinsdag 24 mei, is er de Gemeenteavond. Zoals gebruikelijk wordt 
verantwoording gedaan van het gevoerde beleid en worden de financiële stukken van de 
Kerkrentmeesters en de Diaconie besproken. Voor wie de jaarstukken van te voren in wil 
zien, ze zijn te vinden op de website (in de rechterkolom op de home-pagina). We maken 
daarnaast ruim gelegenheid voor het inhoudelijk gesprek met elkaar, iedereen van harte 
welkom, 20 uur Ontmoetingshuis 

Namens de redactie van De Brug geven we het volgende bericht door: 
Vacature redactieteam de Brug  
Vind je het leuk om met taal bezig te zijn? Ben je een beetje op de hoogte van wat er speelt 
binnen de PKN Vries en kun je redelijk met een computer overweg? Dan zijn we op zoek 
naar jou.   
Wij zoeken namelijk uitbreiding van ons redactieteam. De Brug wordt gemaakt door een 
kleine groep enthousiaste vrijwilligers. De groep wordt nu echter wel erg klein dus we zijn 
dringend op zoek naar versterking.  
Je bekijkt alle inkomende kopij, redigeert deze waar nodig en maakt de teksten op. Daarna 
zet je de tekst in het juiste format  en voert deze in, in Editoo. Dat is het programma waarin 
we de Brug maken. Verder denk je mee over nieuwe onderwerpen. Als je het leuk vindt, kun 
je ook af en toe zelf een stuk schrijven of interviews maken.  
Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via debrug@pkn-vries.nl. 

Op de 14-daagse verwachting van Buienrader staan de data van het Pinksterweekend al, 
waar ik met de nodige spanning naar kijk, want dan vindt ons Bonifatiusfestival plaats. 
Ook de landelijke kerk heeft daar lucht van gekregen en gaat daar aandacht aan besteden! 
Vrijdag zijn de eerste opnamen gemaakt en a.s. maandag wordt er verder gefilmd door de 
KRO/NCRV. Binnenkort staat onze kerk centraal in het programma Petrus in het land, dat in 
samenwerking met de PKN wordt gemaakt. Allemaal naar aanleiding van het Festival 
(uitzending op 28 mei, 17.10, NPO 2). 

http://kerkdienstgemist.nl/
https://www.pkn-vries.nl/
mailto:debrug@pkn-vries.nl


Op de website van het Festival staat telkens nieuwe informatie. Het programma wordt nog 
steeds uitgebreid. Alle activiteiten tijdens het Festival zijn gratis, met uitzondering van het 
Symposium en van de twee Theatervoorstellingen, op zaterdagavond en zondagmiddag. 
Kaarten kun je bestellen via de site of, voor wat het theater betreft, aan de zaal. 

Tenslotte maak ik u nog graag attent op de derde editie van de Summerschool, die Frits de 
Lange en ondergetekende organiseren op donderdag 23 juni a.s. 
Meer informatie, klik HIER. 

We sluiten deze zondagsbrief af met een verwijzing naar een TV-programma op 26 mei, The 
Passion Hemelvaart, die dit jaar voor het eerst uitgezonden zal worden. 

De volgende nieuwsbrief versturen we vlak voor het Pinksterweekend, 

  
met vriendelijke groet,  
mede namens collega Esther, 
  
Bert Altena 
T 0592-405514 
M 06-30285649 
www.bertaltena.com
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