Samenklank op Zondag 19 januari 2020
Week van gebed in 2020
Wie de krant openslaat, leest dat religie veel verdeeldheid brengt. In de internationale gebedsweek voor de eenheid
van de christenen laten de kerken daarentegen zien hoe onderlinge verschillen elkaar juist kunnen aanvullen.
Ook in Beverwijk en Heemskerk wordt weer een serie vieringen georganiseerd, die de kerken verbindt en waarin
gebeden wordt om eenheid en vrede.
Het weekprogramma ziet er als volgt uit:
zondag 19 januari 10:00 uur Oecumenische viering, Dorpskerk Wijk aan Zee
maandag 20 januari 19:00 uur Vesper, Leger des Heils, Geyssendorferlaan 4 Beverwijk
dinsdag 21 januari

9:30 uur Ochtendviering, Regina Caeli, Hilbersplein 61 Beverwijk

woensdag 22 januari 19:30 uur Vesper, Immanuëlkerk, Olieslagerslaan 20 Beverwijk
vrijdag 24 januari

19:00 uur Vesper, Dorpskerk, Kerkplein 1 Heemskerk

zaterdag 25 januari 19:15 uur Slotbijeenkomst, Kritische Gemeente IJmond Vrijburglaan 2 Heemskerk
Aangepaste Gezinsdienst.
Volgende week zondag 26 januari is er weer een Aangepaste Gezinsdienst. Het thema van deze dienst is:
“Liefde is ……… zien”.
De aanvang is zoals gewoonlijk om 15.00 uur.
De voorganger is drs. Greet Bijl.
De plaats is de Vredevorstkerk.
U komt toch ook? In ieder geval van harte welkom!!!!!!!
Meeleven met elkaar
Aan de ene kant willen we zuinig zijn op elkaars privacy, aan de andere kant willen we graag met elkaar meeleven.
Daarom noem ik op deze plaats – met hun toestemming – namen van gemeenteleden die wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Mocht u aanvullingen hebben, laat u het mij vooral weten. ds. Arrie van Nierop.
- Dhr. E.H. Kouwenhoven verblijft voor revalidatie in Meerstate, kamer A. 405
- Froukje de Niet (Dellaertlaan 90) liep een lelijke blessure aan haar kniebanden op. Ze is thuis maar moet het
voorlopig rustig aan doen.
Bloemengroet: De bloemen van a.s. Zondag gaan als groet en bemoediging vanuit de gemeente naar
Mevr. G. Groeneweg.
Heeft u suggesties voor de bloemengroet: graag melden via Froukje de Niet.
Collectedoel
Het collectedoel voor volgende week zondag 26 januari is bestemd voor het Jeugdwerk.
Lege cartridges en oude mobiele telefoons
De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds!! De zesde is ook al weer vol! DANK U WEL!!!!!!
Maar een nieuwe doos staat er weer. Helpt u mee deze ook weer helemaal vol te krijgen? Graag!!!! De diaconie
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit het Leger des Heils.
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 26 januari kunt u aanleveren tot donderdag 23 januari voor 18.00 uur
op samenklankopzondag@gmail.com

