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Zondag 18 juli 2021
Terug van een heerlijke vakantie in Limburg (bij
Roermond) toen het nog veilig was. Langs de
oevers van de Roer, de Swalm en uiteraard de
Maas gelopen. Verwonderend mooi allemaal.
En nu de beelden van het water. Het prachtige
landschap verworden tot een rampgebied
Wij zijn weer veilig thuis maar de mensen daar
kampen met de overlast en de gevolgen.
Wat is het leven grillig en tegenstrijdig, maar er
zit ook een angel in dit alles vanwege de
klimaatverandering waarvan we nu telkens
overal de gevolgen van zien. Als we het wíllen
zien
Voor zondag heb ik gekozen om Psalm 104 te
lezen. Een prachtig scheppingslied
Dit mede ook naar aanleiding van de uitgave
van een boek getiteld: “Eenvoudig leven”
Bijbelstudies over het goede leven, o.a.
geschreven door een zwager van mij en een
neef. Op de achter ap van het boek
“In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op
weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Wie
in dat besef de Bijbel leest, voelt de vragen
boven komen: Wat moeten we doen? Wat
kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het
goede leven
Het is duidelijk: We zijn weer terug van
vakantie! Maar als je je kunt verwonderen is het
altijd vakantie. Helaas is er ook altijd
verwording. Dat is het thema voor zondag:
Verwondering en verwording. Psalm 104
Lieve mensen we hopen elkaar te ontmoeten
Welkom in de viering of via de streaming
Hartelijke groet, Jan E

Van de diaconie...
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Oikocredit: een prachtige instelling om aan te
geven of bij te beleggen
Sparen voor uzelf, kinderen of kleinkinderen,
tegelijk de mogelijkheid microkredieten te

verlenen aan beginnende ondernemers, die
geen leningen kunnen afsluiten bi
gewone banken. Ook worden leningen verstrekt
aan handelscoöperaties e
fairtrade-organisaties.
Meer zelfstandigheid, meer zelfvertrouwen.
Dankzij Oikocredit kunnen d
kinderen naar school, wordt een bedrijfje
uitgebreid, kunnen kleine investeringe
gedaan worden, bijv. door het kopen van een
koe of een naaimachine om meer t
verdienen
Zondag 18 juli is de opbrengst van de collecte
bestemd voor Oikocredit.
Bij het uitgaan van de kerk of via
NL37RABO0311052878 t.n.v. collecten
diaconie m.v.v. Oikocredit
Voor de verslavingszorg Tactus ontvingen we
223,65 euro! Alle gevers hartelijk dank! Een
mooi weekend, An

Besmettingscijfers

Vakantie

Gezien de oplopende besmettingscijfers is er
binnen de kleine kerkenraad nagedacht hoe om
te gaan met het kerkbezoek
Aangezien we aannemen dat de bezoekers
gevaccineerd zijn lijkt het ons dat we voorlopig
door kunnen gaan met de diensten zoals nu
Afstand houden in toegangspaden en
zitplaatsen, niet te luid zingen, napraten buiten
bij de kof e
We volgen de ontwikkelingen en zullen
eventuele aanpassingen in de nIeuwsbrief en
op de website vermelden

Van 19 juli t/m 13 augustus heeft ds Afke
Boezewinkel vakantie
In deze periode neemt ds Jan Ek waar

Over de nieuwsbrief
Kopij inleveren voor donderdagavond bij
onderstaand mailadres.
Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar:
nieuwsbrief@pknbrummen.nl

Geen CJW Zomerkamp
Helaas, helaas, geen CJW Zomerkamp dit jaa
Wegens de nieuwe maatregelen kan het CJW
Zomerkamp dit jaar niet doorgaan
Afgelopen weken is er ontzettend hard
gewerkt om met de toen geldende regels een
veilig kamp te organiseren. Helaas is het met
de aanscherping van het ‘We gaan op
zomerkamp’-protocol, en het vervallen van de
mogelijkheid tot ‘Testen voor Toegang’ voor de
leiding, onmogelijk om op zo’n korte termijn
nog een veilig zomerkamp voor zowel leiding
als kinderen te organiseren. Naast dat dit veel
praktische uitdagingen, voor bijvoorbeeld eten
en slapen, teweegbrengt die niet meer te
realiseren zijn, kunnen we dan ook ons motto
‘CJW Zomers, altijd leuk!’ niet meer waar
maken.
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Alle kinderen en leiding, die zouden meegaan,
zijn afgelopen weekend al op de hoogte
gebracht. Iedereen is ontzettend teleurgesteld,
maar begrip voor het besluit overheerst. Om
de pijn enigszins te verzachten, bieden we het
‘Kampkriebel’-pakket weer aan. Op deze
manier kan er thuis toch met vriendjes en
vriendinnetjes een kampgevoel gecreëerd
worden! Deze kamp pakketten, met een heuse
CJW-tent en attributen zijn voor slechts 25€ te
huur tijdens de ‘kampweek’. Info of reserveren
via info@cjw-brummen.n

Artisjok in ‘De Historische Groentehof’ te Beesel.

