Samenklank op Zondag 4 maart 2018.
Petitie ‘Ze zijn al thuis’
De diakenen brengen graag de petitie ‘Ze zijn al thuis’ onder uw aandacht. Vanaf half januari
is Kerk in Actie deze petitie gestart voor een ruimer kinderpardon.
“Als kerken staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. In het vluchtelingenbeleid
zien we dat te weinig terug”, zegt Karel Jungheim. Hij is werkzaam bij de Protestantse Kerk.
“De Kinderombudsman wijst erop, dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar
gewoond hebben ontwrichtend en schadelijk is. Daar moet beter naar geluisterd worden”,
vindt Jungheim die het belang van deze kinderen noemt als belangrijkste reden om als
kerken in actie te komen voor een ruimer kinderpardon. Kerk in Actie roept de kerken op te
bidden voor de kinderen die in Nederland zijn neergestreken en daar willen blijven en hun
gemeenteleden te vragen de petitie te ondertekenen. Dat kan via de website
www.kerkinactie.nl/zezijnalthuis. Daar vindt u ook meer informatie over deze actie.
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
Collectedoel 40dagentijd zondag 4 maart 2018
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat
is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel
voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het
vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven,
volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.
Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee
terug naar hun dorpen. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Volgende week collecteren we voor de sociale supermarkt in Almere.
zondag 11 maart
Paasgroetenactie 2018
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 11 maart kunt u na de dienst deze kaarten meenemen, ondertekenen en
verzenden (uiterlijk 21 maart)
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de
privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de
gedetineerden erg goed doen. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
De diakenen
Sobere maaltijd.
Woensdag 7 maart om 18.00 uur wordt de sobere maaltijd in de Regina Caeli op het
Hilbersplein gehouden. Soepkom en lepel a.u.b. meenemen.
Opgeven op de lijst als u wilt deelnemen.

De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar
mevrouw Heerema- van Esch
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, het Leger des Heils
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 11 maart 2018 kunt u aanleveren tot donderdag 8 maart voor
18.00 uur bij dhr. J.J. Bubberman

