Samenklank op Zondag 5 april 2020
Bij de zondag
Vandaag wordt de dienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk in Wijk aan Zee. U kunt
dan - om 10.00 uur – rechtstreeks naar de dienst luisteren.
Afluisteren kerkdiensten op IPAD of computer op 5 april 2020
WWW.pknbeverwijk.nl
In de grijze balk klikken op “Diensten”
Klik op “Luisteren naar de dienst”.
Om 10 uur luisteren?
Onder DORPSKERK klikken op “directe uitzending vanuit de Dorpskerk”
Later beluisteren?
Op het pijltje klikken wat in de foto van de Dorpskerk staat.
Op RTV Heemskerk (Ziggo kanaal 42, KPN, XS4ALL kanaal 1466) vindt u elke
zondag ‘Woorden uit de Dorpskerk in Heemskerk’. In het programma, dat doorlopend
wordt uitgezonden zoekt Marco Visser samen met gasten naar ‘woorden om de
moed erin te houden’. Het programma is ook te zien via
http://www.omroepheemskerk.nl/rtv-heemskerk/
Komende diensten
In goed overleg met onze buurgemeentes Heemskerk en Uitgeest-Akersloot is een
uitzendschema voor de maanden april en mei opgesteld. De diensten worden vanuit
verschillende gebouwen uitgezonden. Voor de komende Goede Week geldt:
10/4, Goede Vrijdag

12/4, Eerste Paasdag

Vredevorstkerk

Evelien Plaisier, Marco Visser,
Fred van der Louw,
Arrie van Nierop

Dorpskerk, Heemskerk Evelien Plaisier, Fred vd Louw

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!
Verantwoording collecte voedselbank 29 maart 2020
In Samenklank op Zondag van vorige week stond een collecteoproep voor de
Voedselbank.
Aan deze oproep is goed gehoor gegeven. Tot nu toe heeft de diaconie een bedrag
van € 1.475,- ontvangen voor dit collectedoel. Een mooi resultaat waar we blij mee
zijn. Gelet op de bijzondere situatie zal de diaconie dit bedrag verdubbelen, zodat de
Voedselbank een bedrag van € 3.000,-tegemoet kan zien.
De diakenen

Collecte voor Kerk in Actie
Tijdens de 40 dagentijd zijn de diaconale collecten bestemd voor verschillende
activiteiten van Kerk in Actie. Voor iedere zondag heeft Kerk in Actie een speciaal
doel uitgelicht. In de afgelopen weken waren deze doelen: noodhulp voor ZuidSoedan, vakantieweken voor ouderen en zieken in Nederland, straatkinderen in
Ghana en het landelijk PKN-jeugdwerk.
Door de sluiting van de kerken in ons land vanaf 15 maart loopt Kerk in Actie veel
van deze collectegelden mis. De diaconie vraagt u om alsnog deze doelen van Kerk
in Actie te steunen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Beverwijk, onder vermelding van ‘Kerk in Actie’.
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de
Baptistenkerk. Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 12 april kunt u aanleveren tot donderdag 9 april voor
18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

