Samenklank op Zondag 11 maart 2018.
Uitnodiging avondmaalsviering op de middag van Witte Donderdag
Op de middag van de a.s. Witte Donderdag is er een avondmaalsviering speciaal voor mensen voor wie het bezwaarlijk is om ’s
avonds naar de kerk te komen. Er liggen uitnodigingsbrieven klaar voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Wie helpt ons om
de brieven te bezorgen om op deze manier zoveel mogelijk oudere gemeenteleden een mooie viering te bezorgen?
Bij voorbaat dank, ouderenpastor Trudy Joosse, ds. Arrie van Nierop
Gesprekskring.
Woensdag 14 maart is alweer de zesde bijeenkomst van de gesprekskring. Als thema heb ik deze keer gekozen: 'Vrouwen die
de wereld veranderen'. Te denken valt aan Malala, Maria, Marie Curie, Angela Merkel, Amelia Earheart, e.v.a. Zoals gebruikelijk
staat de koffie om 09.45 u klaar. We beginnen om 10.00 u en sluiten uiterlijk 11.30 u af. Van harte welkom!
Trudy Joosse
Van de kerkrentmeesters.
De kerkenraad heeft begin februari gesproken over het voortgaande proces van het regelen van de werkzaamheden voor kerk
en zalen in de Vredevorstkerk. Als het gaat om het kosteren op zondag door de kerkrentmeesters met de groep vrijwilligers is
afgesproken dat zij hun zondagse werkzaamheden voortzetten. Men vindt het leuk om te doen en krijgt er een gevoel van
betrokkenheid bij. Voor het beheer van het gebouw, heeft de kerkenraad ingestemd met een constructie, waarbij tegen een
vrijwilligersvergoeding twee beheerders de verantwoordelijkheid krijgen. Gesteund door andere vrijwilligers voor grotere
projecten zoals concerten, gaan deze twee beheerders ervoor zorgen dat doordeweeks de zalen en de kerk gebruikt kunnen
blijven worden voor sociale en culturele activiteiten. De opzet is dat in de maand mei de kerkenrentmeesters twee vrijwilligers
daarvoor aangezocht moeten hebben. Om dit te realiseren, wordt er een oproep gedaan aan geïnteresseerden die deze functie
graag willen vervullen. Aanmeldingen graag doorgeven voor 10 april a.s. aan kerkrentmeesters@pknbeverwijk.nl of melden bij
Dries van Duinen.
Collectedoel 40dagentijd zondag 11 maart 2018
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere
kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt.
Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun
behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en
1.500 mensen. Naast deze praktische hulp ondersteunen zij mensen met advies en cursussen om weer op eigen benen te
staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een
reguliere supermarkt.
Volgende week collecteren we voor organisatie SAVE voor hun strijd tegen kinderarbeid in India
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.
Sobere maaltijd.
Woensdag 14 maart om 18.00 uur wordt de sobere maaltijd in de kerk van het Apostolisch Genootschap in Heemskerk
Opgeven op de lijst achter in de kerk als u wilt deelnemen.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar mw.E. de Bruijn – Reichart
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 Baptistenkerk.
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 18 maart 2018 kunt u aanleveren tot donderdag 15 maart voor 18.00 uur bij dhr. J.J. Bubberman

