Zondag 16 februari 2020
Ontmoetingsochtend Heemskerk
A.s. dinsdagmorgen (18 februari) mag ik tijdens de ontmoetingsochtend bij onze buren iets vertellen over
de vertaling van de Bijbel in het Dagbani in Noord Ghana. Gasten, zo begrijp ik van de organisatie, zijn
harte welkom. Aanvang 10.00 u. in de Vrijburcht.
Lunchen & Luisteren in de Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk
Langs deze weg nodigen we belangstellenden uit voor een ontspannen middag op donderdag 20 februari
a.s. Tijdens deze middag komt Miranda Turato voordragen uit haar Mattheus Evangelie op rijm. We
beginnen om 12.00 uur met een lunch om vervolgens om 13.30 uur te gaan luisteren naar de voordracht
van Miranda Turato. We sluiten de middag rond 15.30 uur af. Iedereen is van harte welkom. De toegang is
gratis. Opgeven kan via secretaris@vegbeverwijk.nl U vindt de VEG aan de Van Riemsdijklaan 1 in
Beverwijk.
Soep en brood op 21 februari
Nogmaals een herinnering voor de brood en soep maaltijd op 21 februari om 18:00 in de Vredevorstkerk,
welkom vanaf 17:30.
In de laatste Samenklank staat meer over deze bijeenkomst waarbij iedereen welkom is, zeker al onze
vrijwilligers! Graag opgeven bij scriba@pknbeverwijk.nl of Froukje Veltkamp.
We hopen op een grote opkomst.
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 alles goed te laten verlopen
hebben we veel helpende handen nodig.
Vindt u/je het leuk om te helpen met 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.
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Mevrouw Markerink.
Lege cartridges en oude mobiele telefoons
De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds!! Hij is vol. DANK U WEL. Maar een nieuwe doos
staat er weer. Helpt u mee deze ook weer helemaal vol te krijgen? De diaconie
Radio kerkdienst Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit van het Leger des Heils, van 67 uur, op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 23 februari 2020 kunt u aanleveren tot donderdag 20 februari 2020 voor
18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

