Beste mensen,
In 1993 en 1995 woonden wij in het Land van Maas en Waal. We hebben toen van dichtbij het
hoge water meegemaakt in de rivieren. We hoefden zelf uiteindelijk niet te evacueren. Beide
keren hielden de dijken het. Anders dan in 1926, toen de Maasdijk was doorgebroken. In één van
mijn kerkjes (te Leur) was een markering aangebracht tot waar het water toen had gestaan. De
boeren uit de gelijknamige heerlijkheid hadden hun vee in de kerk in veiligheid gebracht. Onder
mijn gemeenteleden waren mensen, die zich de overstroming van ’26 levendig konden
herinneren.
De berichten en beelden uit Limburg, en meer nog uit België en Duitsland grijpen aan. Water
heeft een verwoestende kracht. We hopen dat het herstel snel op gang komt en dat de
wateroverlast stroomafwaarts mee zal vallen. Het moet allemaal nog langs Maas en Waal…
Wat betreft onze eigen gemeente:
Morgenochtend hoop ik weer voor te gaan in de dienst om 9.30 uur.
De quarantaine van de afgelopen week is gelukkig voorbij. Negatief getest en inmiddels heb ik
ook de tweede vaccinatie gehad.
Deze week zijn de nieuwe camera’s in de kerk opgehangen en is de regie-apparatuur
geïnstalleerd.
De diensten worden vanaf nu alleen nog maar uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Dat betekent
dat u niet meer mee kunt luisteren via Kerkomroep.nl. In plaats daarvan is er nu geluid én beeld.
Het zal nog even wennen zijn, voor de bedienaars van de apparatuur. Maar in ieder geval zijn de
mogelijkheden vergroot en dat geldt ook voor de kwaliteit van de uitzending.
Dat allemaal dankzij de investering van het College van Kerkrentmeesters, bijdragen van fondsen
én natuurlijk het geld dat door jullie en anderen uit onze eigen gemeenschap is gegeven. Dank
daarvoor!
In de dienst van morgen zal Jaap Berghuis het orgel bespelen en Cora van der Linde verleent
medewerking als zangeres en fluitist. We zijn blij met hun inzet en die van andere zangers en
musici. Daar blijven we voorlopig gebruik van maken, want de samenzang houden we beperkt.
Verder blijft gelden dat u wordt gevraagd zich aan te melden voor de kerkdiensten.
We kunnen 40 kerkgangers per zondag ontvangen.
Vanaf volgende week graag weer aanmelden bij de scriba, tel. 5433134 (scriba@pkn-vries.nl)
In de afgelopen week hielden we de eerste van twee dagen Summerschool. Een studiedag rond
het boek Job. Naar aanleiding daarvan een link naar het Lied van Job van Stef Bos.
Jullie allemaal een goede zondag gewenst en alle goeds voor een nieuwe (zomer)week,
met vriendelijke groet,
Bert Altena

