Samenklank op Zondag 28 januari 2018.
Paaskaars 2018
Alhoewel het nog even duurt voordat het Pasen is, wordt het tijd om na te denken over de nieuwe paaskaars. In de
ontmoetingsruimte vindt u een afbeelding met de drie kaarsen waaruit we dit jaar een keuze hopen te maken. U bent
allemaal in de gelegenheid om uw voorkeur kenbaar maken.
Daarnaast kunt u van de gelegenheid gebruik maken om een huispaaskaars te bestellen. De sluitingsdatum voor uw
keuze voor zowel de paaskaars in de kerk als voor uw huispaaskaars is zondag 18 februari.
Samenklank op zondag.
Wie is er bereid om mee te helpen bij het samenstellen van Samenklank op Zondag?
U bent ongeveer 1 maal per 6 weken aan de beurt. De tijdsinvestering is ongeveer dan een half uur. Dat is toch niet
veel. U moet wel in het bezit zijn van een computer.
Geeft u zich op bij Jaap Bubberman.
4 februari collecte voor het werelddiaconaat Kindslaven in Ghana naar huis.
Vandaag liggen er folders klaar waarin u alles kunt lezen over dit collectedoel.
Hierbij is ook een envelop die u kunt vullen met uw goede gaven.
Volgende week worden de enveloppen ingezameld in collecte mandjes.
Van harte aanbevolen!
De diaconie.
Visserijslaven in Ghana naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens,
worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen
van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet
ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan,
krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te
bouwen.
Lief en leed.
Op dinsdag 23 januari j.l. is in vrede overleden ons gemeentelid Martin Heerema, in de leeftijd van 83 jaar. De
uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 30 januari a.s. om 13.00 u in de aula van begraafplaats Duinrust aan de
Bankenlaan. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangstkamer van de begraafplaats.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar
mw C.J. Verbree-van Leeuwen
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 4 februari is bestemd voor het Werelddiaconaat.
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Vredevorstkerk. Het is de dienst van
15 januari 2017. Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 4 februari 2018 kunt u aanleveren tot donderdag
1 februari voor 18.00 uur bij dhr. J.J. Bubberman

