Samenklank op Zondag
Zondag 8 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 zowel de kerkgangers als de
voorganger 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.
(Huis)paaskaars 2020
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 vandaag zondag 8 maart.
Dinsdagmiddagkring
A.s. dinsdagmiddag (10 maart) komt de dinsdagmiddagkring weer samen. Koffie en thee staan vanaf
13.45 uur klaar, we beginnen om 14.00 uur en ronden om 15.30 uur af. Voor iedereen die het leuk vindt
om anderen te ontmoeten en door te praten over een thema dat te denken geeft. Welkom!
Sobere Maaltijd; Woensdag 11 maart wordt de sobere maaltijd gehouden bij de Regina Caeli
Hilbersplein 78 om 18.00uur. Graag een soepkom en lepel meenemen. Als u mee wilt doen schrijf u
dan in op de intekenlijst.
Palmzondag 5 april 2020 Extra act. voor alle (klein) kinderen. Zin in een verhaal, je eigen Palmpasen
stok versieren? Geef je dan op door je in te schrijven op de lijst achterin de kerk, een berichtje te sturen.
Ik zoek nog een vrijwilliger ter ondersteuning bij het versieren van de stokken. Wie? Hartelijke Groet,
Erlinde van Straten.
Sam’s kledingactie
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.
Mutsjes; Er is weer hard gebreid in Westerheem, we mochten j.l. zondag 800 mutsjes in ontvangst
nemen. Elke 1e zondag is het inleverdag.
De diaconale collecte voor zondag 15 maart: Waterpompen voor vluchtelingen
Sinds de burgeroorlog in 2013 uitbrak zijn ruim 2 miljoen Zuid-Soedanezen op de vlucht in eigen land of naar
andere landen. Velen wonen in vluchtelingen kampen. Via Kerk in Actie steunt u de aanleg en reparatie van
22 waterpompen in verschillende vluchtelingenkampen.11.000 mensen profiteren hiervan Van 1
waterpomp maken 500 mensen gebruik. Met 22 waterpompen kunnen dus 11.000 mensen geholpen worden.
Zij zijn niet langer afhankelijk van het water dat met enorme jerrycans van meer dan 1000 liter of via
tankauto’s wordt aangeleverd. Ze kunnen nu water tappen wanneer ze maar willen om van te drinken, om
zich mee te wassen en om eigen kleine moestuintjes mee te onderhouden. Dat is een hele verbetering voor
mensen die in vluchtelingenkampen moeten leven.1 nieuwe waterput kost 5.000 euro, 1 waterput repareren
kost gemiddeld 1.000 euro. voor 30 euro leert een iemand een waterput onderhouden
Bedankt voor uw steun Lees meer op: www.kerkinactie.nl/zuidsoedan
Radio kerkdienst Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de
Baptisten op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel
De bloemen gaan als groet en bemoeding naar; Mevr. J. De Soet- Roefs
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 15 maart is tot do. 12 maart 18.00 uur te mailen naar samenklankopzondag@gmail.com

