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Kindernevendienst
Er is vandaag GEEN Kindernevendienst vanwege de Theaterzondag in de Morgensterkerk. Zondag 25 Februari
starten we met het 40 dagentijd project ‘Ik zorg voor jou’. Het gaat dan over de verheerlijking op de berg.
Marcus 9: 2-10 Thema ’Ik praat met je’.
Met het oog op de zondag
Morgenavond (= maandagavond 19 februari 19.30 - 21.00 uur) richten we de blik alweer op de volgende zondag. We
lezen met elkaar Marcus 9:2-10 en vragen ons af hoe we deze woorden op weg naar Pasen tot klinken kunnen
brengen. Welke (andere) woorden, teksten en liederen hebben we daarbij nodig? Welkom, als u (jij) mee wilt denken,
praten en luisteren!
Aangepaste Gezinsdienst
Vanmiddag 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.
Collectedoel 40dagentijd zondag 18 februari 2018
Met je kinderen op de vlucht. Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel
moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en
kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders
hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian
Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor
ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen
kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.
Volgende week collecteren we voor het project SCHULDHULPMAATJE van Kerk in Actie Nederland.
Sobere maaltijd.
Woensdag 21 februari om 18.00 uur wordt de 2e sobere maaltijd gehouden bij Leger des Heils, Geysendorfferlaan 4.
Geeft u op de lijst aan of u aanwezig wilt zijn?
40 dagentijdkalender.
De mooi geïllustreerde kalender biedt voor elke dag in de tijd voor Pasen een gedachte, bijbeltekst, gedicht of een
woord ter bezinning. Deze kalender kan nog gratis besteld worden met een bon die achter in de kerk klaar ligt.

De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar
Dhr. W.J. van Leeuwen
Lege cartridges en oude mobiele telefoons
De groene doos achter in de kerk staat er weer!! Hij is gelukkig niet meer helemaal leeg. Helpt u mee om hem weer vol
te maken? De bodem is al bedekt. 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.

