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Uitnodiging voor bijzondere viering 8 januari a.s. 
 
 Assen, december 2022       
 
Beste gemeenteleden, 
 
Zondag 8 januari 2023 wordt een belangrijke datum voor onze hele wijkgemeente. Tijdens een 
bijzondere viering, die in de Adventskerk begint, zullen we erbij stil staan dat voortaan de gewone 
zondagochtenddiensten van Vredenoord  gehouden worden in de Opstandingskerk. We kijken samen 
met dankbaarheid terug op het vele en mooie dat we in de Adventskerk hebben mogen ervaren. En 
we kijken vooruit door de dienst voort te zetten en af te sluiten in de Opstandingskerk. 
 
Eind 2021 heeft de wijkkerkenraad, na veel wikken en wegen, het besluit genomen om vanaf 2023 de 
Opstandingskerk aan te wijzen als het ene huis om samen te vieren, geïnspireerd te worden, elkaar te 
ontmoeten en van waaruit we het omzien naar elkaar en naar de wereld inhoud kunnen geven. 
Velen van u zijn blij met deze nieuwe fase waarin we elkaar nog meer zullen ontmoeten en samen op 
zullen trekken. 
Het besluit betekent echter ook verlies en verdriet voor veel gemeenteleden.  
De Adventskerk was jarenlang de wijkkerk van de voormalige wijkgemeente Vredeveld, het is de plek 
waar gerouwd is, getrouwd, gedoopt, gevierd rond de tafel, kortom waar heel veel persoonlijke 
herinneringen aan verbonden zijn. Voor veel mensen in Vredenoord is het daarom een pijnlijk iets om 
te moeten loslaten wat zo dierbaar is geweest: de vertrouwde gang naar het gebouw, maar ook het 
gebouw zelf, de sfeer, de verstilde ruimte, de akoestiek, het orgel.  
 
Verliezen we dan alles wat in de Adventskerk plaatsvond? Nee, zeker niet! 
Sommige activiteiten die behoren tot het hart van Vredenoord komen niet of minder goed tot zijn 
recht in de Opstandingskerk terwijl de Adventskerk daarvoor juist enkele unieke eigenschappen bezit. 
Zoals het er nu uitziet, kunnen we de kerk daarvoor nog twee jaar blijven gebruiken. Dat zal zijn voor 
de muzikale zondagmiddagvespers Musica pro Deo, voor exposities van Kerk en Kunst en voor 
voorstellingen van Kerk en Theater. Ook het morgengebed, waarin liturgen uit Vredenoord en pastores 
van GGZ bij toerbeurt iedere zondag voorgaan, blijft voorlopig doorgaan, om hierin de bijzondere band 
met de cliënten van GGZ-Drenthe vast te houden. Daarnaast blijft de Adventskerk zoals het er nu 
uitziet beschikbaar voor uitvaarten. 
We onderzoeken samen met gemeenteleden welke opties er zijn voor de langere termijn. 
 
We denken terug aan de gekleurde bollen waarmee we eerder in het gebouwenproces de 

verschillende aspecten van kerkzijn in beeld brachten.  De oranje bol, het hart, zou je 
kunnen zeggen, staat dan voor de zondagochtendviering. Het centrale punt waarbij we 
samenkomen, vieren, leren, dienen, zingen en bezinnen, maar ook ons eigen verhaal 

delen tijdens de koffie.  
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De blauwe bollen symboliseren de activiteiten waarbij we elkaar daarbuiten ontmoeten. Denk aan 
Samen eten smaakt naar meer, seniorenmiddagen, groothuisbezoeken, koffieochtenden, leerhuizen, 
bezinningsbijeenkomsten, meditatie, vergaderingen, kerstpakkettenactie, diaconale projecten: te veel 
om op te noemen. Al met al zijn het nogal wat ballen die we met elkaar in de lucht houden!  
 
Op 8 januari nemen we iets tastbaars en passends uit de Adventskerk mee naar de Opstandingskerk 
om verleden en toekomst met elkaar in verbinding te brengen.  
Tegen 11.00 uur maken we samen de beweging naar onze nieuwe vierplek. Wat we uit de Adventskerk 
meenemen zullen we daar dan plek geven en we mogen de zegen ontvangen voor de (nieuwe) weg 
die we als Vredenoord gaan.  
We nodigen u en jou van harte uit om deze bijzondere viering samen te beleven! We ontmoeten u 
graag op 8 januari om 9.30 uur in de Adventskerk. Er is eerst inloop met koffie, aanvang van de viering 
is om 10.00 uur. Vertrek naar Opstandingskerk tegen 11.00 uur en afronding aldaar omstreeks 12.00 
uur met koffie en wat lekkers. 
Met het oog op het vervoer naar de beide gebouwen en weer terug is het goed dat we naar elkaar 
omzien en vervoer aanbieden, zodat iedereen écht mee kan komen.  
 
Graag tot 8 januari!  
 
Hartelijke groet namens predikanten en kerkenraad van wijkgemeente Vredenoord, 
Jenneke Netjes, voorzitter 
Janny Veldwisch, scriba 
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