Samenklank op Zondag 23 februari 2020
De 40 dagentijd komt er aan en daarbij ook de vasten(sobere)maaltijden.
We beginnen a.s. woensdag 26 februari met een sobere maaltijd in de St. Odulphuskerk in Wijk aan Zee,
aanvang 17.30 uur. Aansluitend is een oecumenisch dienst met als thema ‘laten we opstaan en terugkeren

naar de Heer’. Er is gelegenheid om een askruisje op het voorhoofd getekend te krijgen.
Pastoor Kaleab en ds. Arrie van Nierop gaan samen voor. U bent hartelijk welkom.
Als u mee doet meld u zich dan aan op de lijst op de welkomsttafel.
Zondag 1 maart zal er na de dienst de welbekende spaardoosjes uitgedeeld worden samen met een
vastenkaart waar tips op staan.
De diaconale collecte voor zondag 1 maart is de eerste in de 40dgtijd en bestemd voor Golfstaten, de
kracht van Bijbelverhalen. De Golfstaten zijn bij ons vooral bekend om de ongekende rijkdom en luxe. Voor
arbeidsmigranten uit met name Azië is de werkelijkheid totaal anders. Ze komen naar de Golf om geld te
verdienen voor hun familie. Maar hun werk wordt slecht betaald en is zwaar. Ze maken lange dagen en
voelen zich eenzaam. Onder hen zijn vele honderdduizenden christenen. In deze 40dgtijd staan we op voor
iedereen die vastzit in moeilijke omstandigheden. Daarom steunt Kerk in Actie deze arbeidsmigranten- met
Bijbelverhalen.
Rock Solid; De eerstvolgende rock Solid ( jeugdkerk op zondagochtend) is op 22 maart 2020
Palmzondag 5 April 2020
Met Palmpasen is er een losse activiteit voor alle (klein) kinderen in onze jeugdruimte.
Tijdens de dienst horen we een kort verhaal & leggen we de laatste hand aan het versieren
van een Palmpasen stok. In optocht komen we terug in de dienst.
Afhankelijk van belangstelling / aantal aanmeldingen voor deze act. ben ik op zoek naar
1 of 2 vrijwilligers die mij tijdens de dienst willen helpen. Het gaat om hulp bij het versieren.
Belangstelling? Sms, app, mail naar Erlinde van Straten
Uw (klein)kind alvast aanmelden, dat mag, in Maart volgt nog een oproepje.
Groet, Erlinde
Bloemengroet: De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar dhr. Kroesen.
Heeft u suggesties voor de bloemengroet? Graag melden via e-mail: Froukje Wijs.
.
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 Vredevorstkerk
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 1 maart 2020 kunt u aanleveren tot donderdag 27 februari 2020 voor
18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

