
Kort verslag van eerste indrukken.  

 

Vooraf. 

Sinds 18 januari van dit jaar ben ik (in deeltijd) 

verbonden aan de protestantse gemeente van 

Vries. Na een paar maanden is het goed om een 

eerste balans op te maken. 

De verbintenisdienst was een feestelijk gebeuren 

waar wij met veel voldoening en dankbaarheid op 

terug zien. Een goede start, mede door alle 

positieve reacties en bemoedigende woorden.  

Vieren. 

Sindsdien ben ik in diverse (zondags)vieringen voorgegaan, in totaal 11 zondagen. Naar mijn 

eigen indruk groeit er in de diensten snel een gevoel van vertrouwdheid over en weer. 

In overleg met de leiding van de kindernevendienst wordt er iedere zondag een kinderlied of 

een lied met de kinderen gezongen. Het lijkt goed om deze afspraak voorlopig aan te houden. 

Verder hebben we na een oproep een groepje lectoren m/v kunnen vormen, om de 

Schriftlezing te verzorgen. 

De vieringen in de Stille week hebben we als - toen nog - drie collega's gezamenlijk voorbereid 

en uitgevoerd.  

Tijdens de vieringen op hoogtijdagen als Pasen en Pinksteren hebben we het zo georganiseerd 

dat de kinderen in de kerk blijven. 

In deze periode heb ik één keer een afscheidsdienst geleid (in De Boskamp te Assen) en één 

keer een huwelijksviering. 

Pastoraat. 

In de periode tussen Pasen en Pinksteren zijn er 11 kennismakingsbijeenkomsten geweest. Er 

hebben ruim 90 gemeenteleden aan deelgenomen. De reacties waren bijna allemaal positief. 

Men waardeerde de open sfeer, de ongedwongenheid, het feit 

dat de bijeenkomsten op verschillende dagdelen werden 

aangeboden, en dat de wijkindeling was losgelaten. Vanwege dat 

laatste leerden gemeenteleden elkaar soms ook (beter) kennen. 

Daarnaast heb ik het individuele pastoraat opgepakt, vooral na 

het afscheid van Eelkje. Er zijn ongeveer 40 bezoeken gebracht 

(tot eerste week juni). 

De verdeling is zodanig dat Jessica wijk I en IV houdt, en ik de wijken II en III overneem. In 

overleg kan daar van afgeweken worden, maar wel bij uitzondering. 

Zoveel als mogelijk probeer ik op donderdagmorgen aanwezig te zijn bij het gezamenlijk 

koffiedrinken in het Ontmoetingshuis. 



Organisatie. 

Met de meeste ambtsgroepen heb ik inmiddels kennisgemaakt. 

In de verdeling met Jessica is afgesproken dat zij zich onder andere richt op de ambtsgroep 

Jeugd, terwijl ik de ambtsgroep Leren ondersteun. 

Bij de ambtsgroep Vieren en Pastoraat zijn wij beiden betrokken.  

Ik heb in het kader van de kennismaking ook een deel van een diaconievergadering 

bijgewoond. De bedoeling is datzelfde in juli te doen bij het College van Kerkrentmeesters. 

Daarnaast woon ik uiteraard de moderamen- en kerkenraadsvergadering bij 

Verder heb ik kennis gemaakt met collega's in de werkgemeenschap van predikanten. Uit deze 

kring komen ook initiatieven voor samenwerking tussen de kerkelijke gemeenten Norg, Peize, 

Eelde en Vries. 

Kerk in het dorp. 

In dit kader zijn er de nodige activiteiten 

geweest.  

Zo werd ik gevraagd om bij de 

Palmpasenoptocht georganiseerd door de 

Vereniging Volksvermaak Vries een korte uitleg 

te geven, in de dorpskerk. 

Op 12 april mocht ik een bijdrage leveren aan 

de speciale uitvoering van de Cantorij in het 

kader van het Muziekfestival 70 jaar bevrijding. 

Door de stichting Oud Vries was ik gevraagd 

om te spreken voor de basisschoolkinderen van groep 8, die tijdens een speciale avond in de 

kerk een boek over de heden en verleden van Vries kregen uitgereikt. 

Verder heb ik een kennismakingsgesprek gehad met burgemeester Marcel Thijssen (een oude 

bekende). 

Ik was aanwezig bij een verkennend overleg met het Sociaal Team in het Dorpshuis. 

Daarnaast heb ik kennisgemaakt met Johan en Yvonne Westerhof van Plaats de Wereld. 

Ik ben inmiddels ingeschakeld in het voorbereidend overleg voor de openluchtdienst Biebels, 

Bomen en Bloazen. 

In het najaar is er een afspraak met de directrice van de Holtenhoek voor nadere 

kennismaking. 

Publiciteit 

In verdeling van taken is afgesproken dat ik voorlopig de rubriek Uit de herdershut in De Brug 

verzorg. 

Bij gelegenheid van mijn verbintenis hebben we een kort filmpje gemaakt voor de website. Een 

tweede filmpje is gemaakt om mensen uit te nodigen voor de vieringen van Pasen. De 

bedoeling is om nog een aantal filmpjes te maken, en om daarna het effect daarvan te 

evalueren. 



Daarnaast hebben Jessica en ik nieuwe teksten geschreven voor een aantal rubrieken op de 

website (zie rechterkolom: Wat kunnen wij voor jou betekenen?). 

Ik ben benieuwd of dit effect heeft. In het algemeen wat we kunnen doen om meer 

contact/bezoek te krijgen via de website en/of de app. 

 

Algemeen. 

De eerste maanden in Vries versterken de indruk die al in de 'verkeringstijd' was ontstaan. Ik 

voel me gewaardeerd en opgenomen in uw gemeenschap, en dat maakt het prettig om te 

werken. 

De samenwerking met Jessica vind ik stimulerend. Overleg en werkverdeling gebeurt 

gemakkelijk en vanzelfsprekend. 

Het blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk om de werkdagen strikt te verdelen tussen Assen 

en Vries. Ik probeer de dinsdag, woensdag en donderdag (en de meeste zondagen) in en voor 

Vries te werken. In de realiteit loopt het wel eens door elkaar, maar ik weet niet of dat een 

probleem is. De evenredige verdeling tussen beide taken komt mijns inziens niet in gevaar. 

Ook gebruik ik meer de auto dan ik van te voren had gedacht c.q. me voorgenomen. De reistijd 

is een argument, zeker als je afspraken hebt buiten Vries, of afspraken in Vries moet 

combineren met die in Assen. 

Het is prettig om de beschikking te hebben over een gezamenlijke werkkamer in het 

Ontmoetingshuis. In de praktijk doe ik veel bureauwerk toch vanuit huis, omdat ik daar de 

beschikking heb over alle benodigde informatie.  

Conclusie. 

Een bekend gezegde is, dat je nooit een tweede kans krijgt om een eerste indruk te maken. 

Mijn eerste indrukken van de protestantse gemeente Vries zijn positief. Het geeft me inspiratie 

en nieuwe energie om deze gemeente als predikant te dienen. 

Voor de komende tijd liggen er al de nodige plannen, op het gebied van Vieren (project rond 

Elia in het najaar) en Leren. Daarnaast zijn er ideeën om het Kerk in het dorp-zijn verder te 

ontwikkelen. Ik zet me daar graag, met jullie allemaal, voor in. 

Ik eindig dit korte verslag met een strofe uit lied 975 dat me altijd weer raakt en aanspreekt: 

 

Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen -  

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

Ds. Bert Altena / 8 juni 2015 


