Samenklank op Zondag
Zondag 1 maart 2020
Banken en stoelen anders geplaatst
Na overleg in moderamen en kerkenraad is afgesproken te onderzoeken of een andere opstelling van de
stoelen en banken in de kerk tijdens de diensten beter werkt. Nu is het zo dat we met nogal wat minder
mensen in de kerk tijdens de diensten verspreid zitten. Voor de kerkgangers is het prettig als de gemeente
ook als een gemeenschap aanwezig is.
We hebben
afgesproken dat we beginnen op zondag 22 maart. De ‘vrijgekomen’ ruimte onder en voor het orgel zal
gebruikt worden om na de dienst koffie te drinken, en dat scheelt weer een hoop gesleep met stoelen en
tafels. Nogmaals, het is een proef van enkele maanden, die daarna door de kerkenraad geëvalueerd zal
worden. Het zal vast even wennen zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in en rekenen op uw
welwillendheid en medewerking.
Bloemengroet: De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar dhr. en mw. Schuitema

Woensdag 4 maart wordt de sobere maaltijd gehouden bij de KGIJ in de Stut Maasstraat 3 om 18.00 uur. Als
u mee wilt doen schrijft u dan in op de intekenlijst.
Vandaag zal er na de dienst de welbekende spaardoosjes uitgedeeld worden samen met een vastenkaart
waar tips op staan.
De diaconale collecte voor zondag 8maart: Als kerk naar de mensen toe.
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En
hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren
zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen
toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze
ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van
het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk
ondersteunt startende pioniersplekken. Doe mee en steun de pioniersplekken! Geef in de collecte of maak uw
bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pionieren. Hartelijk dank!
Zaterdag 14 maart is er weer de jaarlijkse Sam’s Kledingactie. Dit jaar is het voor Ethiopië.
Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw dichtgebonden zakken inleveren bij de hoofdingang
(Huis)paaskaars
Op de welkomsttafel vindt u informatie over de nieuwe paaskaarsen. U kunt een huispaaskaars, voor bij u
thuis bestellen. Er zijn verschillende formaten en reliëfs. Daarnaast kunt u uw voorkeur kenbaar maken voor
een nieuwe paaskaars in de kerk. De sluitingsdatum is zondag 8 maart.
Gelukkig hebben zich voldoende vrijwilligers aangemeld zodat de geplande rommelmarkt op 18 april door
kan gaan! Zet deze datum dus in je agenda en verzamel vanaf nu spullen voor de rommelmarkt of mooie
prijsjes voor de loterij. Ook voor cake en taart bij de koffie kun je straks aan de slag. We kunnen uiteraard nog
meer hulp gebruiken voor opbouw vrijdag 17 april en rommelmarkt op 18 april dus als je wilt helpen laat het
dan even weten.
Radio kerkdienst: Vanavond zendt Radio Beverwijk een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Evangelische
Maranatha Gemeente. Op 105,4 via de ether en op 104,5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 8 maart a.s kunt u aanleveren tot donderdag 5 maart vóór 18.00 uur op
samenklankopzondag@gmail.com

