Zondag 12 april 2020 Pasen
Bij de diensten
U treft bij deze Samenklank op Zondag de orden van dienst voor de gezamenlijke diensten op
Goede Vrijdag (vanuit de Vredevorstkerk) en de paasmorgendienst (vanuit de Dorpskerk in
Heemskerk). Daarnaast is ook de orde van dienst opgenomen van de oecumenische dienst op
paasmorgen vanuit de Dorpskerk in Wijk aan Zee. Bij elke dienst wordt aangegeven via welke link
u de dienst kunt beluisteren.
Voor algemene informatie over het beluisteren van de diensten verwijzen we u naar de pagina
https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst U moet dan even zoeken naar de het
gebouw van waaruit en de datum waarop de dienst is uitgezonden.
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
Volgende week zondag – 19 april – komt de dienst vanuit de Dorpskerk in Wijk aan Zee met als
voorgangers Marco Visser en Arrie van Nierop.
Voedselbank
De Voedselbank is heel blij met alle steun in de afgelopen weken. Op de vrijdagen in april kunnen
daardoor telkens waardebonnen aan cliënten worden uitgereikt waarmee men zelf boodschappen
kan doen. In de maand mei hoopt men de uitdeling van pakketten te herstarten. Houdbare
producten zijn zeer welkom. Komende dinsdag en donderdag is er van 10.30 tot 14.30 mensen in
de kerk aanwezig. De achterdeur is dan open. Er staat een krat neer waar de producten in gedaan
kunnen worden.
Voorbeden
Als u suggesties hebt voor dank- of voorbeden voor deze diensten-op-afstand, wilt u die dan
doorgeven via predikant.pgbwz@gmail.com Bij voorbaat dank!
Paascollecte voor Kinderen in de Knel
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van
volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor
straatkinderen en werkende kinderen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie
deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen .Hun rechten moeten nageleefd
worden, zoals hun recht op onderwijs.
Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat de kinderen een betere toekomst kunnen krijgen. U
kunt uw bijdrage overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder
vermelding van ‘Kinderen in de Knel.
De uitgereikte spaardoosjes kunnen nu niet worden ingeleverd. Als u in het bezit bent van een
spaardoosje, mag u de inhoud voor dit doel overmaken op bovenstaande rekening.

Afluisteren kerkdiensten Vredevorstkerk op IPAD of computer
www.pknbeverwijk.nl
In de grijze balk klikken op “Diensten”
Klik op “Luisteren naar de dienst”.
Om 10 uur luisteren?
Onder Vredevorstkerk klikken op “directe uitzending vanuit de Vredevorstkerk”
Later beluisteren?
Op het pijltje klikken wat in de foto van de Vredevorstkerk staat.
Afluisteren kerkdiensten Dorpskerk in Heemskerk op IPAD of computer
www.pknbeverwijk.nl
In de grijze balk klikken op “Diensten”
Klik op “Luisteren naar de dienst”.
Om 10 uur luisteren?
Onder Morgenster&Dorpskerk in Heemskerk klikken op www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopname
Klikken op het pijltje in de foto van de Dorpskerk
Later beluisteren?
Klikken op de tekst onder de foto van de Dorpskerk
Radio kerkdienst Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit van het Leger des
Heils, van 6-7 uur, op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 19 april 2020 kunt u aanleveren tot donderdag 16 april 2020
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

