Samenklank op Zondag 9 februari 2020
Met het oog op de zondag
Morgenavond (maandagavond 10 februari) 19.30 – 21.00 uur, blikken we vooruit naar de dienst van volgende week
zondag. De lezing is Exodus 2: 1 – 10. Welkom, ook als u zomaar een keertje mee wilt doen.
Dinsdagmiddagkring
De februari bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 februari. Koffie en thee staan vanaf 13.45 uur klaar, we beginnen
om 14.00 uur en sluiten af om 15.30 uur. Welkom! Met vriendelijke groet, ds. Arrie van Nierop
Jongerenreis Taizé
Van 28 april tot en met 3 mei 2020, wordt er door de Protestantse Kerk Alkmaar een jongerenreis naar Taizé
georganiseerd. Taizé is een oecumenische gemeenschap waar jaarlijkse duizenden jongeren naartoe gaan. Een
week in Taizé staat voor ontmoeting, bezinning en vooral veel gezelligheid. Deze reis wordt georganiseerd voor
jongeren van 16 tot en met 30 jaar. Ben of ken je iemand die onder deze groep valt en wil je graag meer over Taizé
weten of daarheen gaan, dan kun je meer informatie vinden op de website van Protestantse Gemeente Alkmaar of
je aanmelden via jansponne@hetnet.nl.
Taizé-viering
Op 16 februari is er om 10:00 uur een Taizé-viering in de Vrijheidskerk in Alkmaar (Hobbemalaan 2a). Na de dienst
is er om 11:30 een informatiebijeenkomst in zaal 2 omtrent de Jongerenreis naar Taizé.
Rommelmarkt
Van verschillende kanten komt de vraag voor een rommelmarkt.
Het is ook weer bijna voorjaar dus mooi de tijd om eens thuis te gaan opruimen en overtollige spullen naar de
rommelmarkt te doen. Het plan is om dit op 18 april te organiseren. Om dit goed te laten verlopen hebben we veel
helpende handen nodig.
Vindt u/je het leuk om te helpen bij b.v. klaarzetten, verkoop, horeca etc. dan graag opgeven op de lijst achter in de
kerk of bij mij. Ook goede ideeën voor de opbrengst zijn natuurlijk welkom. Hopelijk lukt het om met elkaar een
gezellige rommelmarkt te organiseren. Met hartelijke groet, Bert Veltkamp
Bloemengroet: De zondagse bloemen gaan, als groet en bemoediging vanuit de gemeente, naar dhr. Tukker.
Collectedoel voor zondag 16 februari: Werelddiaconaat
Lege cartridges en oude mobiele telefoons
De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds! Helpt u mee deze ook weer helemaal vol te krijgen? De diaconie
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Baptistengemeente.
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 16 februari kunt u aanleveren tot donderdag 13 februari
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

