Samenklank op Zondag 29 maart 2020
Bij de zondag
Het ziet er naar uit dat de beperkingen in verband met het corona virus veel langer gaan duren dan we ooit hadden
kunnen denken. Als kerkenraad bezinnen we ons voortdurend op de situatie en zoeken we naar alternatieve vormen
waarin we ons gemeente-zijn gestalte kunnen geven. Vandaag vieren we onze dienst samen met de Protestantse
Gemeente Heemskerk in de Dorpskerk in Heemskerk. We kijken naar verbreding van deze samenwerking met de
Protestantse Gemeente Uitgeest – Akersloot. We houden u op de hoogte.
Omzien naar elkaar
Binnen de beperkingen waarmee we te maken hebben, is het mooi om te merken dat er nieuwe vormen van contact
ontstaan. Allerlei mensen binnen & buiten de kerk die elkaar normaal gesproken niet zomaar spreken, bellen elkaar
nu spontaan. De Protestantse Vrijwilligersdienst organiseerde een telefoonteam gericht op oudere gemeenteleden. Ds.
Arrie van Nierop blijft per mail en telefoon bereikbaar. Zo blijven we naar elkaar omzien en hopen we te voorkomen
dat er mensen tussen wal en schip vallen.
Voorbeden
Als u suggesties hebt voor dank- of voorbeden voor deze dienst-op-afstand, wilt u die dan doorgeven via
predikant.pgbwz@gmail.com Bij voorbaat dank!
Collecte voor de voedselbank
Tijdens onze vieringen-op-afstand is er geen gelegenheid voor een collecte in de gebruikelijke zin van het woord. We
maken u wel graag attent op de moeilijke situatie bij de voedselbank. Als gevolg van de crisis stokt de aanvoer van
goederen bij de centrale inzamelpunten. Ook de distributie via de gebruikelijke uitdeelpunten – onder meer in de
Vredevorstkerk – stuit op problemen. In plaats daarvan wil de voedselbank daarom graag waardebonnen aan cliënten
uitdelen. Afgelopen week ontvingen cliënten een bon ter waarde van €15,= p.p. per week. Op deze manier nemen de
reserves wel heel snel af. Onze diaconie zou graag een extra bijdrage aan de voedselbank overmaken en hoopt daarbij
op uw steun. We verwelkomen uw bijdrage graag op NL69ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Beverwijk, onder vermelding van ‘Voedselbank’
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer 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 5 april kunt u aanleveren tot donderdag 2 april voor 18.00 uur op
samenklankopzondag@gmail.com

