Samenklank op Zondag 11 februari 2018
Sobere maaltijd - Viering Aswoensdag Woensdag 14 februari beginnen de sobere maaltijden in
de 40 dagentijd weer. We beginnen dan om 17.30 uur in de Odulpuskerk in Wijk aan Zee. Wilt u op
de lijst achter in de kerk aangeven of u mee doet, dit ivm doorgeven over het aantal aanwezigen.
A.s. woensdag begint de veertigdagentijd. Aansluitend aan de sobere maaltijd in de Odulphuskerk
(aanvang 17.30 uur) bent u van harte uitgenodigd bij de Aswoensdagviering (aanvang 19.00 uur)
in dezelfde kerk. U bent dan in de gelegenheid een askruisje opgetekend te krijgen maar ook als u
dat kruisje liever aan u voorbij wilt laten gaan, bent u van harte welkom.
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
Zondag 18 februari is de jaarlijkse “theaterzondag” 7Jongeren 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. Op 18
februari a.s. wordt de vierde dienst gehouden in het seizoen 2017 - 2018 van de Aangepaste
Gezinsdiensten met het jaarthema: “Pluk de Vruchten”. Hierbij nodigen wij u uit voor deze
Aangepaste Gezinsdienst. Het thema van deze dienst is “Heilig Brood”. De dienst is in de
Engelmunduskerk, Kerkplein 1, Velsen – Zuid. Aanvang 15.00 uur. In deze dienst is Ds. Barbara
de Groot, de voorganger.
Orgelconcerten in 2018 Op 6 juli 2018 zal de organist Geert Bierling de concertserie in
Beverwijk openen. Op 20 juli 2018 bespeelt Sander van den Houten het orgel. Op 3 augustus
2018 komt Bert den Hartog naar Beverwijk. Op vrijdag 17 augustus 2018 zal Minji Choi de serie
afsluiten. Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Toegangsprijs € 7,50 inclusief programma. Vanaf
juni 2018 zullen de te spelen programma’s op onze website geplaatst worden.

Gesprekskring op woensdagochtend A.s. woensdag 14 februari is er weer een bijeenkomst van
de gesprekskring. Het thema is dit keer "Levenskunst". De koffie staat om 09.45 u klaar, we
beginnen om 10.00 u en sluiten af om 11.30 u. Weet u welkom!
Namen kerkzalen De zalen in onze Vredevorstkerk hebben een naam en foto van één van onze
vroegere kerken gekregen. Het idee om de zalen zo te noemen leek de kerkenraad een mooie
herinnering. Loop gerust even langs de zalen waar een foto van de betreffende kerk hangt. De
wand waar de foto's hingen van kerkgebouwen uit onze en omliggende gemeentes, krijgt nu een
prikbord. Kijkt u hier vooral met regelmaat naar een variatie aan mededelingen, verzoeken en
jeugdberichten. Met hartelijke groet, Kerkrentmeesters
Lief en leed In de nacht van zondag 4 op maandag 5 februari is overleden ons gemeentelid Jan
Willem van Ess. Hij is 97 jaar geworden. De uitvaartdienst heeft plaats gevonden op zaterdag 10
februari om 10.30 u in de Dorpskerk in Uitgeest, waarna om ong. 12.00 u de begrafenis heeft
plaatsgevonden op Duinrust. Na afloop was er gelegenheid de familie te condoleren.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar
mevrouw W. Hemstra- Binnema.
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
11 februari aankondiging 40 dagen tijd Komende week start de 40 dagentijd . De diaconie wil in
deze periode uw aandacht extra vestigen op de collectes van “kerk in actie” . Elke week zal het
doel met wat informatie en een filmpje worden verhelderd en hopen dat u in deze vastentijd wilt
stilstaan bij de vrouwen die het in de wereld moeilijk hebben om hun kinderen kansen op een
goede toekomst te geven. Het thema dit jaar is “ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE”
Volgende week collecteren we voor Syrische vrouwen die met hun kinderen zijn gevlucht
naar de Beekaavallei in Libanon
Collectedoel De 1e collecte van vandaag is de landelijke collecte, bestemd voor Missionair Werk
en Kerkgroei. Met de opbrengst van de collecte steunt de kerk Crosspoint in Nieuw-Vennep en
andere pioniersplekken in Nederland. Met deze pioniersplekken zijn wij op een vernieuwende wijze
zichtbaar in de samenleving.
Radio kerkdienst Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de
Baptistenkerk. Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 18 februari 2018 kunt u aanleveren tot donderdag 15 februari
voor 18.00 uur bij dhr. J.J. Bubberman

