Samenklank op Zondag 25 februari 2018
Oproep ontvangstdames/ontvangstheren.
Wanneer u op zondag de kerk binnenkomt wordt u altijd vriendelijk welkom geheten door één van onze
ontvangstdames. Dat zijn Mevrouw Bax en Mevrouw Huttinga.
Nu heeft mevrouw Huttinga aangegeven dat ze na al die jaren graag zou willen stoppen.
Het leek ons ons als diaconie een goed idee om een rooster te maken met mensen die dit zouden willen
overnemen. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe minder vaak u aan de beurt bent.
Mevrouw Bax blijft nog even om iedereen in te werken en zal er dan ook langzamerhand mee gaan stoppen.
Lijkt dit iets voor u? Meldt u zich dan bij één van onderstaande diakenen.
Greet Faber, Hans Kattouw, Froukje de Niet, Jacqueline Bosch, Bertil van den Berg of Tanneke van der Boor
Kindernevendienst
Er is vandaag weer Kindernevendienst We starten 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’.
Collectedoel 40dagentijd zondag 25 februari 2018: Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra
kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project
SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met
schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000
mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er
een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden
en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De
collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op
hun taak.
Volgende week collecteren we voor het opleiden van vrouwen in West-Papoea.
Actie kerkbalans 2018
De toezeggingen voor de actie kerkbalans zijn verwerkt.
Dit levert voor 2018 een voorlopig totaal op van € 98.003 en mogelijk komt er nog wat bij. Er zijn namelijk nog
enkele brieven onderweg.
Bijna de helft van dit bedrag is via de digitale weg ontvangen. Er zijn daarvoor 228 mails verstuurd en
daarvan heeft bijna 2/3 positief gereageerd.
‘Lopers’ van de actie kerkbalans bedankt voor jullie inzet en gulle gevers hartelijk dank voor uw toezeggingen.
Namens het team “actie kerkbalans”, Peter Bosch
Sobere maaltijd.
Woensdag 28 februari om 18.00 uur wordt de 3e sobere maaltijd gehouden in de Vredevorstkerk, Geeft u op
de lijst aan of u aanwezig wilt zijn?
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar
mw (Anneke) Bakker
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 Vredevorstkerk.
Het is de dienst van 26 februari 2017. Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 4 maart 2018 kunt u aanleveren tot donderdag 1 maart voor 18.00 uur bij
dhr. J.J. Bubberman

