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Beste mensen,
Vorige keer vroegen wij u om aan ons door te geven of u van plan bent om vieringen en andere bijeenkomsten
van de Vrijzinnigen te bezoeken de komende maanden.
Dit is van belang om te weten voor bestuur en andere vrijwilligers in verband met de te nemen maatregelen.
Uit de reacties komt een gevarieerd beeld naar voren. Een aantal mensen zegt gemotiveerd voorlopig niet te
komen anderen komen wel en dan zijn er nog anderen die de ontwikkelingen afwachten.
Vanuit het kabinet kwamen deze week waarschuwende woorden vooral over het houden van familiefeestjes etc.
Harde eis daarvoor: maximaal 6 personen uitnodigen.
Duidelijk is wel dat we voorlopig met het corona virus moeten leven en duidelijk is ook dat we met elkaar, voor
het grootste deel 70+, een risicogroep vormen.
Het bestuur en de programcommissie hebben besloten om het programma van de startzondag op 6 september
en de volgende inspiratiezondagen, niet door te laten gaan.
Aan deze beslissing ging een uitgebreide gedachten wisseling vooraf en we denken dat we hiermee ons
gezamenlijk belang het beste vorm geven. Dat neemt niet weg dat het ons pijn doet om als vereniging niet
normaal te kunnen functioneren, vieren en inspireren.
Het bestuur gaat overleggen over de mogelijkheid om uitsluitend de reguliere vieringen (kerkdiensten) wel te
houden daarover zullen we u aanvullend informeren.
Eerste kerkdienst zal dan zijn op 20 september met ds. Ivo de Jong. Ook hiervoor ontvangt u bericht en wordt u
uitgenodigd om u aan te melden i.v.m. maximaal aantal plaatsen.
Bedoeling is ook om volgende maand een Vrijzinnig Leven te laten verschijnen. Daarin zullen we u informeren
wat deze winter wel kan, uiteraard onder voorbehoud van de maatregelen tegen het, inmiddels beruchte, corona
virus.
Voor nu wensen we u al het goede en denk aan uw gezondheid.
Met hartelijke groet,
Namens het bestuur,
Jan Bienefelt
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Lees en luistertips

Viering voor thuis – Hier ben ik, open like never before
Welkom bij een nieuwe ‘viering voor thuis’ van de Kerk met de Beelden. Fijn dat u er bent. Vandaag gaat het over
anders lezen, offeren en een cola-reclame.
Wat kunnen Bijbelteksten toch lastig zijn! Leessleutels kunnen helpen om een verhaal te openen. Soms komen we
die sleutels op verrassende plekken tegen, zo blijkt uit de nieuwe online-viering van ds. Aries van Meeteren, weet
de boom dat de bladeren weer kunnen groeien zonder dat ze door vorst geveld zullen worden.
U kunt naar deze viering luisteren en de tekst meelezen als u op de volgende link klikt:
https://kerkmetdebeelden.nl/viering-voor-thuis-hier-ben-ik-open-like-never-before/

Wandel door het Rijksmuseum
De eregalerij van ‘het Rijks' is zo indrukwekkend, dat zowel de beroemde meesterwerken als de galerij zelf van je
scherm spatten tijdens een virtuele rondleiding. Je leert alles over hoe Vermeer zijn beroemde melkmeisje in de
spotlights zette en hoort hoe het nu staat met Operatie Nachtwacht, het grootste restauratieonderzoek ooit naar
Rembrandts beroemde schilderij. Nog meer kunsthonger? In een serie video's vertellen conservatoren je alles over
hun favoriete kunststukken en met de Rijksmuseum pubquiz breng je cultuur naar de borreltafel.
https://www.rijksmuseum.nl/nl/thuis
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Pastoraat
Als u behoefte heeft aan een telefonisch gesprek met Ivo de Jong, dan kunt u met hem contact
opnemen op telefoonnummer 0653455966

Verjaardagen ( voor zover ons bekend)
30 augustus
7 september
9 september
20 september

Adrie Heijmans
Pytha Draaisma
Mevrouw Vos-Bosch
Bep Bienefelt

Kopij
Als u iets interessants heeft, dat u wilt delen, laat het ons dan weten.

Wij wensen u al het goede toe in de komende tijd.
Hartelijke groet,
Ad en Joke Soutendijk
Telefoonnummers van bestuursleden en contactpersoon pastoraat
Jan Bienefelt 0181-459910
Jan de Voogd 0181-412658
Paul Deur
06 1874 1119
Ad en Joke Soutendijk 0181-410012
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