Samenklank op Zondag 25 maart 2018
Zomertijd: Als het goed is, hebt u vannacht om 2 uur de klok een uur vooruit gezet.
Houdt u er rekening dat de aanvangstijd van de kerkdienst volgende week zondag 1 april om 9.30 uur is?
Geen beamer: Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond a.s. is er tijdens de kerkdienst geen beamerpresentatie
Gezocht bezorger Samenklank. Voor het bezorgen van de Samenklank in de omgeving van de Plantage zoeken
we een nieuwe bezorger. Neemt u als u dit wil doen contact op met Sary v.d. Kooi
Pasen 2018
We maken ons op de viering van een serie diensten die met elkaar het hart van ons christelijke geloof vormen.
Feitelijk is er sprake van één doorgaande viering van Pasen, die op de Witte Donderdag begint en eindigt op de
morgen van de eerste Paasdag. We nodigen u & jou van harte uit om de diensten zoveel als maar mogelijk is mee
te vieren.
De middagdienst op Witte Donderdag – aanvang 14.30 uur – is in het bijzonder bedoeld voor mensen die ’s
avonds niet naar de kerk kunnen komen. Maar ook daar is natuurlijk iedereen van harte welkom.
Goede en gezegende diensten toegewenst,
Ouderenpastor Trudy Joosse, ds. Arrie van Nierop
Collectedoel 40-dagentijd zondag 25 maart 2018: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken
hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen.
Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het
leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen
zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Mothers’ Union geeft ook voorlichting over hiv/aids, ze traint vrouwen
in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen zich door dit
netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
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.
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
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar: Mw. E. Vlas- de Hoop.
Collectedoel: De eerste collecte op zondag 1 april is bestemd voor het Jeugdwerk
Lege cartridges en oude mobiele telefoons:DDe 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 maart 2017. Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 1 april 2018 kunt u aanleveren tot donderdag 29 maart voor 18.00 uur bij dhr. J.J.
Bubberman

