Samenklank op Zondag 21 januari 2018
Collecten diakonie
De eerste collecte van vandaag is de landelijke collecte, bestemd voor de Oecumene.
De opbrengst is voor het werk van SKIN en voor andere oecumenische activiteiten in Nederland.
SKIN staat voor Samen Kerk in Nederland. Er zijn hier ruim 1200 internationale en
migrantenkerken.
SKIN biedt toerustingscursussen voor kerkleiders en stimuleert de contacten tussen de lokale- en
de migrantenkerken.
De avondmaalscollecte van volgende week (28/1) krijgt een lokale bestemming. De opbrengst is
bestemd voor het werk van het Hospice Beverwijk.
Gebedsweek voor de eenheid
Vandaag begint de gebedsweek voor de eenheid. Het thema luidt 'Recht door zee'. Gedurende de
week zijn er elke avond korte gebedsdiensten. In onze kerk vindt deze gebedsdienst a.s.
vrijdagavond plaats. De aanvang is 19.00 uur. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, zie
de Samenklank van deze maand.
Actie Kerkbalans 21 januari t/m 4 februariActie Kerkbalans is in de vorige maanden al op
digitale wijze gestart. Hier is al veel op gereageerd. Helaas is er een technische fout ingeslopen,
maar dat mocht het aantal reacties niet in de weg staan.
De komende 2 weken gaan de vrijwilligers met de papieren versie weer op pad.
De vrijwilligers kunnen de enveloppen vanaf 21 januari in de kerk ophalen. 5 februari tussen
18.30-19.30 uur kunnen ze weer ingeleverd worden.
Actie kerkbalansteam
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar Jenny Piëst.

Lege cartridges en oude mobiele telefoons
De groene doos achter in de kerk staat er weer!! Hij is helemaal leeg. Helpt u mee
om hem weer vol te krijgen? De eerste telefoons en cartridges zitten er alweer in.
De diaconie
Collectedoel
De eerste collecte op zondag 28 januari is bestemd voor het Hospice huis in Beverwijk.
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit het
Leger des Heils. Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 28 januari 2018 kunt u aanleveren tot donderdag
25 januari voor 18.00 uur bij dhr. J.J. Bubberman

