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Werkverslag seizoen juli 2019 – juni 2020 

Predikant Vries 
 

Op woensdagavond 11 maart waren zo’n 40 mensen afgekomen op de Biddaglezing die we 

als Ambtsgroep Leren hadden georganiseerd in het Ontmoetingshuis. Daags daarop was de 

persconferentie van de regering, waarin de beperkende maatregelen om verspreiding van 

het coronavirus tegen te gaan, werden bekendgemaakt. Die zondag – 15 maart – was het al 

niet meer mogelijk om kerkdiensten te houden. Alle andere kerkelijke activiteiten kwamen 

stil te liggen. 

Nu ik het jaarlijks werkverslag schrijf, is de coronacrisis de alles beheersende actualiteit die 

haar schaduw over het afgelopen winterseizoen heeft geworpen. Hoewel we gelukkig in 

onze gemeenschap niet met direct getroffen patiënten te maken hebben (voor zover mij 

bekend), wordt iedereen er wel door geraakt. Doordat je patiënten in je omgeving kent, of 

door de toenemende angst voor een virus dat nog steeds niet onder controle is, of doordat 

je de economische gevolgen ondervindt of vreest.  

Ook in de kerkelijke praktijk en in mijn predikantswerk zijn de gevolgen zichtbaar, ik kom er 

in dit verslag op terug. Maar het eerste driekwart van het seizoen, toen alles nog ‘normaal’ 

was, mag niet onderbelicht blijven. 

Daarom zoals gewoonlijk, een overzicht van mijn belangrijkste activiteiten als (70%-) 

predikant van Vries. 

De situatie na medio maart beschrijf ik vanuit mijn perspectief als predikant. Door de 

gedwongen beperkingen, kwam er veel in beweging. Ook het nodige dat te denken geeft 

over rol en functie van een predikant. 

 

Vieringen 

Vanaf juli 2019 tot 15 maart ben ik 20 x 

voorgegaan in Vries. (In deze periode was 

ik 5x voorganger in Assen en 4x 

gastpredikant elders). 

Een paar hoogtepunten: 

- de startzondag in september, waarop we 

de nieuwe scriba konden bevestigen; met 

aansluitend in de middag een mooie 

fietstocht door een deel van het Vriezer 

kerspel; 

-  de zondag begin november, toen we 

buitenlandse theologische studenten ontvingen, in het kader van het programma Bridging 

Gaps. Met name om met hen het avondmaal te kunnen vieren, vind ik altijd een verrijkende 
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ervaring van verbondenheid. Het programma met ontmoetingen op zaterdagavond en na 

afloop van de dienst, is altijd bijzonder. We ontvingen Sharjeel Munawar uit Pakistan en 

Cynthia Moe uit Myanmar; 

- de dienst begin december, waarin enkele deelnemers van de reis naar Chili met Plaats de 

Wereld hun ervaringen met ons deelden; 

- de Top2000-viering op de zondag tussen Kerst en Oudjaar, samen met Esther en ‘haar’ 

huisband uit Hoogeveen. Een volle kerk met over het algemeen lovende reacties. Mooi om 

te ervaren hoe sprekend popmuziek kan zijn en hoeveel boodschap er in menige popsong 

verscholen gaat; 

- de diaconale themaviering in februari rond het thema Groene Theologie, samen met 

collega Trees van Montfoort die over dit thema een gelijknamig boek over schreef. Na afloop 

gaf ze een korte lezing. Er waren die zondag veel gasten. 

Eerder in het najaar had ik in Assen met een collega vier leeravonden over haar boek 

verzorgd, waaraan diverse gemeenteleden uit Vries deelnamen. 

Als invulling van de vespers in de 40dagentijd werd dit jaar gekozen voor teksten van 

Dietrich Bonhoeffer. Er is in 2020 veel aandacht voor deze Duitse theoloog, 75 jaar nadat hij 

door de nazi’s is omgebracht vanwege zijn verzet. 

Bij de uitgekozen teksten zijn kunstwerken door gemeenteleden gemaakt. Helaas zijn er 

maar drie vespers geweest, weliswaar druk bezocht, voordat de kerk op slot ging. 

Drie leeravonden rond Bonhoeffer, waar van tevoren veel belangstelling voor was (47 

aanmeldingen), gingen niet door, evenmin als een geplande reis naar Berlijn. Maar wat 

betreft de leeravonden wordt dat in de zomer ‘ingehaald’ met een dagprogramma in de 

kerk. Zo krijgt een idee dat ik al langer heb, voor een Summerschool, toch gestalte. 

Benieuwd hoe dat wordt ervaren. 

In de maand juli doet de landelijke reisexpositie met kunst gemaakt bij gedichten van 

Bonhoeffer de kerk van Vries aan. 

Al eerder was besloten om de traditionele Biebels, Bomen, Bloazen-viering een andere 

invulling te geven. Het plan om een openluchtviering op 19 april te houden, in het kader van 

75 jaar Vrijheid, als bijdrage aan een omvangrijk programma van de gemeente waarin wij als 

kerk participeren, ging helaas niet door. Wel is er door de voorzitter van de kerkenraad en 

mij, op 4 mei, namens de protestantse gemeente een krans bij het monument gelegd. Alle 

andere bijeenkomsten waren afgelast. 

 

Pastoraat 

In de periode tot medio maart heb ik 77 pastorale bezoeken afgelegd, bij mensen thuis, in 

verzorgingshuis of verpleeghuis/ziekenhuis. Enkele keren vond het gesprek plaats in de 

Herdershut. Daarnaast zijn er 5 gesprekken geweest met mensen buiten de kerkelijke 

gemeente, die op verschillende manieren op mijn pad komen. 

Vanaf 20 maart heb ik geprobeerd contacten te onderhouden door gemeenteleden uit mijn 
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wijk te bellen. In totaal is dat 57 keer gebeurd (stand 5 juni). Met sommigen heb ik contact 

via app of via de mail.  

In het COP is vorig najaar een door Esther en mij opgestelde gespreksnotitie besproken om 

na te denken over een eventueel andere organisatie van het bezoekwerk. De uitkomst, na 

een ronde in de diverse wijkteams is, dat we het voorlopig laten zoals het is. Het helpt dat 

we in het voorjaar een nieuwe ouderling voor het pastoraat konden bevestigen (!) en dat er 

afspraken zijn gemaakt om de werklast in één wijk gedeeltelijk samen te dragen. 

De vergaderingen van het COP worden door mij voorbereid en voorgezeten. 

Begin november hielden we de jaarlijkse toerustingsavond voor alle vrijwilligers in het 

bezoekwerk. 

In december is weer het Engelenproject uitgevoerd, waar ik zijdelings bij betrokken ben. 

Goed om te zien hoe met betrekkelijk eenvoudige organisatie toch een leuk en 

gewaardeerde activiteit gehouden kan worden, met uitstraling naar mensen aan de rand of 

buiten de gemeente. 

Dat laatste geldt ook voor de Kerstouderenmiddag in samenwerking met Onder de Linden en 

Passage, dit jaar weer goed bezocht, o.a. door enkele ouderen die anders niet naar de kerk 

komen! 

Opvallend in de afgelopen periode is dat ik slechts in één geval bij een afscheid van een 

gemeentelid betrokken ben geweest. Ik kan me niet heugen dat ik zo weinig begrafenissen 

heb gehad. Of het een trend is? Steeds vaker zie je dat kerkleden bij overlijden geen beroep 

meer doen op kerk/dominee, maar zelf een spreker m/v organiseren.  

 

Organisatie 

Maandelijks vergaderen moderamen en kerkenraad, waar ik in de regel bij aanwezig ben. 

In het begin van het seizoen hebben we het Beleidsplan definitief vastgesteld. Bedoeling is 

dat dit een werkdocument wordt, dat we met regelmaat erbij pakken, om te bespreken of 

we nog bezig zijn met de dingen die we met elkaar hebben afgesproken. 

Door de corona zitten we nu echter in een totaal nieuwe, onvoorziene, situatie.  

In het najaar heb ik twee keer een avond bijgewoond van de gemeente Tynaarlo, om mee te 

denken over het beleid in het sociale domein. Goed om daar als kerk present te zijn, samen 

met andere vertegenwoordigers van politiek en vrijwilligerswerk. Wat er met de uitkomsten 

gebeurt en hoe het daarmee op dit moment staat? Ik vrees dat het ergens in de ambtelijke 

molen rondzweeft.  
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Op 24 december heb ik meegelopen (in de stromende regen) 

van Assen naar Vries, in de Serious Request-karavaan, die 

door het land liep om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. 

Vries was een halteplaats. Enkele bevlogen mensen namen 

het initiatief om vanuit het dorp samen te werken en ons als 

gemeenschap van de goede kant te laten zien. Goed om 

daarin mee te doen. We konden als kerkelijke gemeente een 

mooi bedrag overhandigen. 

Rond de jaarwisseling ben ik bij een aantal gesprekken 

betrokken geweest om te bemiddelen in een conflict binnen 

het Bachensemble. We hebben daarin onze 

verantwoordelijkheid genomen, omdat we als kerk er  

belang bij hebben dat deze waardevolle activiteit in de toekomst behouden blijft. Er zijn 

afspraken gemaakt, maar helaas lukte het niet om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. 

Hopelijk kunnen we in de toekomst blijven genieten van Cantatediensten en andere 

uitvoeringen in onze mooie kerk. 

Na de zomer heeft Bregje haar stage in onze gemeente afgerond. Kort daarop kreeg ik het 

verzoek om een nieuwe stagiaire te begeleiden. Hannah Oosterdijk is in februari voorgesteld 

aan de gemeente en was enthousiast met haar stageopdrachten begonnen. Zij moet daar nu 

een andere invulling aan geven, wat even schakelen betekende, voor haar en voor mij.  

In het kader van de begeleiding waren er enkele afspraken met Hannah en met en op de 

Universiteit. 

Maandelijks verzorg ik de maandpagina in de Krant van Tynaarlo, met vermelding van 

kerkdiensten en actueel nieuws. Ook lever ik uiteraard mijn bijdragen aan de Brug, o.a. aan 

het speciale nummer voor de actie Kerkbalans. Soms zend ik een berichtje in voor Vries.Nu  

Inmiddels is onze website vernieuwd, dankzij inzet van een aantal betrokken vrijwilligers. 

In de corona-periode ben ik begonnen met het versturen van een rondzendmail voor de 

zondag.  

Misschien is het goed om het onderwerp Communicatie, met alle bovengenoemde middelen 

(en andere?), eens breder op te pakken. Ik denk aan de online-presentatie van de 

kerkdiensten, waarmee we in de huidige situatie wisselende ervaringen hebben opgedaan, 

en die in de nabije toekomst alleen maar belangrijker lijkt te worden. 

Nog een paar losse activiteiten die het vermelden waard zijn: 

- in juli was ik mede namens de gemeente van Vries aanwezig bij de verbintenisdienst van 

collega Sybrand van Dijk te Roden; 

- in september was ik gevraagd om een bijdrage te leveren aan het ambtsjubileum van 

collega Chris de Valk in Peize; 

- met een groepje gemeenteleden heb ik in oktober de Groene Kerkendag in Zwolle bezocht. 

Inspirerend. 
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- in november was ik één van de sprekers op de landelijke werkdag van de cursus 

Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) die in Utrecht werd gehouden. Als docent 

ben ik aan deze van oorsprong kerkelijke cursus verbonden, zowel in Assen als in Groningen, 

voor het vak Filosofie. 

- in november bezocht ik een ontmoetingsavond met Palestijnse christenen in Haren, die 

zich op vreedzame manier verzetten tegen de bezetting door de staat Israël van hun land; 

- Esther en ik mochten als ‘kerstengelen’ in de kerk, een bijdrage leveren aan de 

tweejaarlijkse Kerstwandeling; 

- in februari deed ik mee aan een Studiedag in Winsum van de Classis Groningen – Drenthe, 

over het thema Leiderschap; 

- in februari bezocht ik de Vriendenavond van Plaats de Wereld; 

- in maart bezocht ik een lezing van de Drentse Prehistorische Vereniging, waarin het o.a. 

over de kerk van Vries en de vondst van de kinderlijkjes zou gaan. Helaas hoorde ik daar 

geen nieuwe informatie. Het mysterie blijft dus intact… 

 

Voor de volledigheid vermeld ik nog mijn kerkelijke activiteiten buiten de gemeente. 

Dat betreft het voorzitterschap van de Raad van Kerken Groningen – Drenthe. Via de raad 

ben ik betrokken bij o.a. de Geestelijke verzorging in het Aardbevingsgebied.  

Het voorzitterschap van de landelijke werkgroep Kerkennacht is beëindigd, vanwege het 

opheffen van de werkgroep door de Raad van Kerken Nederland. 

In het najaar werd ik gevraagd voor de Commissie singuliere gaven van de landelijke kerk. 

Deze commissie beoordeelt verzoeken van mensen die, zonder de vereiste opleiding, toch 

toegelaten willen worden tot het predikantsambt. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de 

overige commissieleden en is er binnenkort een eerste sessie met kandidaten.  

 

Kerk zijn in tijden van corona 
En toen kwam de corona…. 

Nederland ging voor een groot deel op slot. Vanaf zondag 15 maart konden we geen 

kerkdiensten meer houden. Volkomen begrijpelijk, maar ik merkte dat ik het een heel 

vervreemdende ervaring vond. Als predikant leef je van zondag naar zondag. Het is het ritme 

dat onderliggend je leven draagt en dat, zo heb ik gemerkt, ergens diep in je geworteld zit. 

Dat ritme en de bijbehorende routine is nu verstoord… Misschien kun je het vergelijken met 

een boer, die zijn hele leven twee keer daags zijn koeien melkt, en daar opeens mee moet 

stoppen. Je voelt je onthand. 

Meteen komt er echter ook een andere beweging op gang. We gaan nadenken over 

alternatieven. Er komt veel creativiteit los. We ontdekken nieuwe mogelijkheden, met de 

bijbehorende valkuilen en dilemma’s.  
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Wat betreft de zondagse vieringen verzorgen Esther en ik aanvankelijk een alternatieve 

invulling, met thuis opgenomen filmpjes met een korte overdenking, gebed en lied. De 

gastpredikanten in deze periode worden afgezegd. We vullen het samen in. Een geplande 

vakantie (Bonhoefferreis naar Berlijn) kan niet doorgaan, dus we zijn toch thuis. 

Het voorstel om in klein gezelschap een dienst op te nemen en via Kerkomroep uit te 

zenden, wordt – tot mijn verrassing – aanvankelijk niet breed omarmd. ‘Er is genoeg op 

Internet te vinden; we moeten niet onnodig risico’s nemen 

door samen te komen, al is het in klein gezelschap; we 

kunnen deze periode benutten om in de eigen stilte in te 

keren’ – zijn een aantal van de aangevoerde argumenten. 

Nadat we echter met Pasen een viering in de kerk hebben 

opgenomen, zijn de reacties overwegend dat dit toch wel 

erg fijn is. Besloten wordt om vanaf dan zoveel mogelijk een 

viering via Kerkomroep aan te bieden. 

De thuis opgenomen filmpjes uit het begin, werden goed 

ontvangen. 

Om vanuit de kerk beeld en geluid te realiseren, blijkt niet 

altijd mee te vallen. De opname van de Paasviering kwam te laat beschikbaar en bleek niet 

goed van kwaliteit. Later mislukte tot twee keer een opname, vanwege technische 

problemen. 

Een kerkdienst op film, opgenomen in Bovensmilde (waar ik als gastpredikant was), bleek 

een voorbeeld te zijn van hoe het wél kan. 

Ik zie dit alles als een leerproces. Wat de technische kant betreft, techniek moet 

ondersteunen en niet hinderen. Willen we daar in de toekomst mee verder, dan lijkt het mij 

nodig om daarin te investeren. Maar dan moet gewaarborgd zijn dat er vrijwilligers zijn die 

dat uit kunnen voeren. Kerken door het hele land worden nu bepaald bij hun online-

presentie. Uit onderzoek blijkt dat er meer gekeken wordt en breder (door 

‘buitenstaanders’). Daar moeten we iets mee, denk ik. 

Naast de technische kant, is er het inhoudelijk aspect. Beeld communiceert anders dan 

gesproken woord. Iets meebeleven via het (computer)scherm is niet hetzelfde als live erbij 

zijn in het kerkgebouw. Het betekent dat het korter moet en flitsender, zoals TV-

programma’s zijn gemonteerd. Wie kijkt er langer dan 5 minuten naar een talking head? Dan 

scroll je door of klik je verder, toch? En bij beeld, is er snel iets wat afleidt. Op een voorbij 

dribbelende teckel – weliswaar buiten beeld – in een van mijn eerste filmpjes, kreeg ik meer 

reacties dan op de inhoud van mijn overdenking. Uit het filmpje van Bovensmilde viel vooral 

het begin op waarin ik met mijn togakoffer aan kom lopen en de kosteres begroet, als ik afga 

op de reacties die ik ontving.  

Ik vind dat allemaal verrijkende feedback. Het doet je beseffen dat een film maken echt een 

ander metier is en dat je goed moet weten wat je uitzendt. Het is volgens mij een valkuil om 

beeld alleen te zien als een extra middel om je boodschap uit te zenden. Je wordt juist 

gedwongen om opnieuw over die boodschap na te denken. 
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Naast dit alles, rondom de zondagse viering en haar alternatieven, vielen uiteraard alle 

andere kerkelijke activiteiten ook stil. De rust had soms iets weldadigs. 

Toch is het goed dat we een paar alternatieve activiteiten konden ontplooien.  

We deden mee met de nationale actie, gestart in Rotterdam, 

om op woensdagavond de klokken te luiden, als teken van 

hoop. Een signaal dat is gehoord! 

Iemand droeg het idee aan, gezien in Zwolle, om het houten 

kruis dat vorig jaar met Pasen was gebruikt, voor de kerk te 

plaatsen om zo iedereen gelegenheid te geven er bloemen in 

te plaatsen als versiering en teken van bemoediging. Dat is 

gebeurd en er is veel gebruik van gemaakt in de week voor en 

de dagen na Pasen. 

In het moderamen hebben we gesproken over het 

openstellen van het kerkgebouw. Dat gebeurde op sommige 

plaatsen, om mensen gelegenheid te geven even in de stilte 

te zijn of een kaarsje aan te steken. Na lang wikken hebben we besloten om dat toch niet te 

doen – in de periode dat het advies nog gold om onnodig verkeer te vermijden. Gelukkig 

konden we vanaf 31 mei de kerk wel weer opendoen voor het publiek, zoals iedere zomer. 

Bezoekwerk kon in deze periode uiteraard niet plaatsvinden, tenzij bij hoge uitzondering, 

maar zo’n situatie heeft zich wat mij betreft niet voorgedaan. 

In plaats van fysiek bezoek, heb ik zoals al eerder gemeld, via telefoon en soms app of mail, 

geprobeerd met een aantal gemeenteleden contact te onderhouden. Vanaf het begin 

hebben we duidelijk aangegeven, beschikbaar te zijn indien gewenst. Daarvan is nauwelijks 

gebruik gemaakt, wat je positief kunt duiden – mensen redden zich goed – of minder positief 

– niemand zit op de kerk/de dominee te wachten?  

Als moderamen zijn we een paar keer bij elkaar geweest, om de situatie te bespreken en 

afspraken te maken. Alle overige ambtsgroepenvergaderingen zijn uiteraard afgelast, zoals 

de geplande vrijwilligersavond in mei. 

Zoals velen heb ik in deze periode ervaring opgedaan met online-vergaderen. Dat gebeurde 

een paar keer met collega’s in Assen en in de werkgemeenschap Roden, en in vergadering 

over de geestelijke zorg in het aardbevingsgebied in Groningen. Niet altijd lukte het, 

vanwege haperende techniek.  

Verder heb ik op uitnodiging van de Theologische Universiteit Kampen (GKV) als co-docent 

een webinar (online college) verzorgd over het onderwerp Samenlevingspastoraat in 

Coronatijd. Er was zoveel belangstelling uit het hele land, dat het programma drie keer werd 

herhaald. Dat ging prima, mede dankzij de technische ondersteuning vanuit de TU. Een leuke 

en leerrijke ervaring. 

Vrij spontaan ben ik begonnen met het versturen van mails op zaterdagavond, eerst naar de 

kerkenraadsleden en al snel naar een wijdere kring van gemeenteleden en betrokkenen, min 
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of meer toevallig samengesteld uit mailadressen uit diverse bestanden. Inmiddels zijn het er 

ruim 150 (met enkele doublures vanwege meerdere mailadressen in één gezin). Gaandeweg 

werd het een heuse informatiebrief. 

Mijn vrouw Annette drukte mij op het hart het vooral luchtig en gezellig te houden en niet 

mijn ‘boodschappenlijstje’ af te werken. Door haar advies hebben de mails aan kwaliteit 

gewonnen… Van verschillende kanten merk ik dat deze manier van communiceren op prijs 

wordt gesteld. Reden om er zeker voorlopig mee door te gaan. 

Vanaf 7 juni kunnen we weer vieringen houden, binnen de geldende beperkingen. Het is te 

vroeg om daar al uitgebreid op te reflecteren. Dat zal in de komende periode zeker 

gebeuren. Gelukkig kan dat dan weer in de bredere kring van de kerkenraad. 

Niemand kan op dit moment voorspellen hoe het verder gaat. Duidelijk is wel dat de huidige 

situatie op allerlei vlakken het gemeenteleven en het predikantswerk in beroering brengt. Ik 

zie dat vooral als iets positiefs, omdat je daardoor bij de wezenlijke vragen achter al onze 

activiteiten wordt bepaald. Waarom doen we de dingen die we doen, en voor wie? Eigenlijk, 

zoals in mijn beleving, precies de functie van een werkverslag is. Ik hoop daarom dat 

bovenstaande voor u niet alleen informatief is, maar ook uitnodigt en uitdaagt om mee te 

denken. 

Tenslotte 

Bijna ieder jaar eindig ik mijn verslag met de vermelding dat ik mijn werk met veel plezier 

doe. Ook dit jaar is daar geen woord van gelogen. 

Bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen, voor de samenwerking met Esther, en de 

kerkenraad, bedankt voor jullie meedenken, feedback, kritiek, reacties, voor het meeleven 

en het gebed (!). 

Eerder schreef ik dat ik leef op het ritme van de zondagen. Ik schrijf deze laatste woorden in 

de week van voorbereiding op de zondag met als tekst Matteüs 10, waarin Jezus zijn 

leerlingen de wereld inzendt om het Koninkrijk te verkondigen. Een van de liedteksten (niet 

gezongen!) die zondag is Lied 391. Ik sluit dit verslag af met het vierde couplet daarvan:  

En alwie Jezus’ naam belijdt 

zal wonderen verrichten 

en als een lamp verlichten 

de lange gang van onze tijd. 

Alles heeft Hij welgedaan. 

Tot wie zou ik anders gaan? 

Ds. Bert Altena / 9 juni 2020 


