Samenklank op Zondag 19 april 2020
Bij de diensten
Vandaag wordt de dienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk in Wijk aan Zee. U kunt de dienst live
(d.w.z. zondagmorgen om 10.00 uur) beluisteren via https://www.pknbeverwijk.nl/kerkdienst-in-wijkaan-zee. Als u de dienst (of een andere dienst) op een later tijdstip terug wilt luisteren, klikt u dan
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 – 26 april – komt de dienst vanuit de Vredevorstkerk met als voorgangers
Evelien Plaisier en Arrie van Nierop
Omzien naar elkaar
Vandaag worden er als bemoediging en groet bloemen bezorgd bij Aad en Annie Zandbergen.
Suggesties voor de bloemengroet (namen en adressen) graag doorgeven aan Froukje de Niet.
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!
Collecte voor Stem in de Stad
Dichtbij mensen zijn, vooral bij mensen in nood. Dat is de missie en het werk van ‘Stem in de Stad’
in Haarlem. Stem in de Stad zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben en die vaak niet
gehoord of gezien worden, zoals dak- en thuislozen. Er wordt op veel verschillende manier hulp
geboden. Dankzij de inzet van 230 vrijwilligers en 15 medewerkers voert Stem in de Stad een groot
aantal programma’s en projecten uit. Sleutelwoorden hierbij zijn: ontmoeten, helpen, activeren en
inspireren. De Corona-crisis brengt voor instellingen, zoals Stem in de Stad, extra inspanning en
kosten met zich mee. Uw steun is hierbij nodig. De collecte van vandaag is daarom bestemd voor
Stem in de Stad.U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG
Beverwijk, onder vermelding van ‘Stem in de Stad’.
De collecte van zondag 5 april voor Kerk in Actie heeft een bedrag van € 430 opgebracht.
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Vredevorstkerk,
opname van 28 april 2019. Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 26 april 2020 kunt u aanleveren tot donderdag 23 april voor 18.00
uur op samenklankopzondag@gmail.com

