Samenklank op Zondag 4 februari 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.
Beste gemeenteleden,
Na het door de storm mislukte bezoek aan Guben, werd door de Gubengroep besloten een nieuw
bezoek te plannen voor oktober 2018. Toen heb ik aangeboden om een wandkleed te weven om in
Guben aan te bieden. Om de teleurstelling om het misgelopen bezoek te verzachten en ook om
onze verbondenheid te bevestigen. Het onderwerp zou worden: “Het schip der kerk”, dat ook bij
eerdere ontmoetingen als onderwerp heeft gediend. Mevrouw Coos Addis maakte, op mijn
verzoek, een prachtig ontwerp van 90 x 120 cm. Het weefraam staat al opgespannen, alleen heb
ik nog niet genoeg materiaal. Dus kom ik nu met een verzoek aan de gemeenteleden. Net als
destijds voor het Vredevorst-kleed vraag ik uw medewerking. Heeft u nog lappen, lapjes of oude
kleren liggen die we tot repen kunnen knippen? Ik zoek in de kleuren: blauw, van licht tot donker,
(voor de zee en de lucht) wit (voor de zeilen) en rood, oranje geel, groen (voor de regenboog),
bruin (voor de boot) en grijs en oker. Neem het dan volgende week of de week erna mee naar de
dienst. Of breng het bij me thuis. Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Loek Boer
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.
Collecte Werelddiaconaat -- Visserijslaven in Ghana naar huis.
Vorige week hebt u informatie meegekregen over het collectedoel van vandaag:
De kindslaven uit de visserij in Ghana kansen geven op onderwijs.
Bij de informatiefolder zat een envelop die u kunt vullen met uw goede gaven.
Tijdens de collecte worden deze enveloppen ingezameld in een collectemand.
Voor het geval u deze informatie gemist hebt liggen er vandaag nog extra enveloppen klaar om te
vullen met uw bijdrage.
Zondag 18 februari is de jaarlijkse “theaterzondag”.
7 Jongeren gaan een heel ( theater) weekend aan de slag met een verhaal en presenteren dit op
zondagochtend. Vorig jaar was deze jeugdactiviteit in de Vredevorstkerk. Dit jaar zijn we te gast in
de Morgensterkerk.
Let op !! Er is zondag 18 februari GEEN kindernevendienst in de Vredevorstkerk.
Lief en leed.
Een week geleden kregen we een telefoontje van onze oud- predikant Jeroen Bellwinkel.
Hij moest een aantal diensten binnen onze gemeente afzeggen a.g.v. persoonlijke
omstandigheden.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar dhr. A. Vroonland.
Collectedoel
De eerste collecte op zondag 11 februari is bestemd voor het Missionaire werk.
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 11 februari 2018 kunt u aanleveren tot donderdag
8 februari voor 18.00 uur bij dhr. J.J. Bubberman

