Samenklank op Zondag 7 januari 2018.
Afscheid themadienstcommissie A.s. zondag 14 januari willen we na afloop van de kerkdienst afscheid nemen van
de themadienstcommissie. Na 40 jaar hun diensten te hebben aangeboden aan de kerk, willen ze nu met “pensioen”
gaan. Wilt u daarom, na het gezongen “Amen”, weer even gaan zitten?
Met het oog op de zondag A.s. dinsdagavond, 19.30 uur in de Vredevorstkerk, blikken we alweer vooruit naar de
dienst van volgende week zondag. Het evangelie voor die zondag is het bekende verhaal van de bruiloft in Kana uit
Johannes 2:1-11. Wie mee wil denken en spreken over de betekenis van dit verhaal voor ons hier & nu is van harte
welkom. Opgave mag (bij ondergetekende) maar hoeft niet. Graag tot dinsdag, ds. Arrie van Nierop
Het Vakantiebureau Op 11 januari om 19.00 uur, aansluitend aan de ontmoetingsmaaltijd, zullen Afke de Jong en
Trudy Joosse het één en ander vertellen over de vakanties die georganiseerd worden door het Vakantiebureau. Zowel
Afke als Trudy zijn beiden vrijwilliger. Het Vakantiebureau organiseert vakanties voor senioren die zorg nodig hebben,
maar ook senioren die geen zorg nodig hebben zijn welkom. Als u niet bij de maaltijd aanwezig zult zijn, maar wel de
informatie over het vakantiebureau wil horen, dan bent u om 19.00 uur van harte welkom in de Vredevorstkerk. De
diakenen.
Auto-Vrienden-Dienst Wanneer je de ‘90’ gepasseerd bent, tja dan moet je eigenlijk stoppen met rijden. Maar als een
echtpaar uit de Maerelaan in Heemskerk, nu goede redenen heeft om toch naar de Vredevorstkerk te gaan……….. Zijn
er dan misschien toch kerkgangers die hen mee willen nemen? Als U zich meldt bij Inge Hiemstra, dan zijn we erg blij.
Dank Dank voor alle goede wensen die wij met de post of via de mail mochten ontvangen. Dat doet goed. Op onze
beurt wensen wij u en jou alle goeds toe voor het nieuwe jaar! We kijken er naar uit om u en jou te ontmoeten en samen
op te trekken. Ds. Arrie van Nierop en ouderenpastor Trudy Joosse-Ridder
Gesprekskring Woensdagochtend 10 januari a.s. is er weer een bijeenkomst in de Vredevorstkerk. Het thema zal deze
keer zijn ‘De berg’. De berg, een berg. Iedereen heeft ongetwijfeld een beeld bij het woordje berg. Misschien denkt u
direct aan een mooi vakantieland, misschien ziet u juist als een berg ergens tegenop, misschien heeft u direct een beeld
van een berg in de Bijbel. Allemaal verschillende gedachten en beelden bij ‘de berg’. We gaan er daarom samen over
in gesprek. Om 09.45 u staat de koffie klaar, om 10.00 u beginnen we en om 11.30 u sluiten we af. U bent
van
harte welkom, ook als u nog niet eerder in de gelegenheid was. Trudy Joosse-Ridder

De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar
mevr.J.de Soet-Roefs

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 zondagavond 14 januari is bestemd voor de diaconie.
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit van 6-7 uur, vanuit de Evangelische Maranatha Gemeente.
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kerstvakantie kindernevendienst Er is, vandaag 7 januari, geen kindernevendienst.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 14 januari 2018 kunt u aanleveren tot donderdag 11 januari voor 18.00 uur bij dhr.
J.J. Bubberman

