Samenklank op Zondag
Zondag 15 maart 2020

________________________________________________________________________________
Met het oog op de zondag
Op dinsdag 17 maart, 19.30 – 21.00 uur, blikken we vooruit naar de dienst van zondag 22 maart.
Uitgangspunt voor de bijeenkomst is Exodus 7: 8 – 25. Ondanks de plagen waarmee Egypte geslagen
wordt, houdt het verzet tegen de uittocht aan. Welkom, ook als u zomaar een keertje mee wilt doen.
Sobere Maaltijd;
Woensdag 18 maart wordt de sobere maaltijd hier in de Vredevorstkerk gehouden. Als u
mee wilt doen schrijf u dan in op de intekenlijst.
Paasgroetenactie
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het
buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant
door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt,
met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende! Voor gedetineerden is het
bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook
al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het
feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet
goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. Ook onze gemeente doet
mee aan de paasgroetenactie. Vandaag kunt u na de dienst deze kaarten
meenemen. Het versturen gaat iets anders dan andere jaren, u krijgt daar de
uitleg van.
De diaconale (1E) collecte voor zondag 22 maart: Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen
die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en
gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding
nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar
om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten,
(persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.Kerk in Actie steunt het werk van Het
Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op
en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Geef in de collecte of maak
uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vakanties met
aandacht. Hartelijk dank!

Radio kerkdienst Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur,
vanuit Leger de Heils op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel
De bloemen gaan als groet en bemoeding naar; Teun Jan Tabak en familie. En naar Mevr. S.
Kramer-Kuijt.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 22 maart is tot do.19 maart 18.00 uur te mailen naar
samenklankopzondag@gmail.com

