Samenklank op Zondag 26 april 2020
Bij de diensten
Vandaag wordt de dienst uitgezonden vanuit de Vredevorstkerk in Beverwijk. U kunt de dienst live (d.w.z.
zondagmorgen om 10.00 uur) beluisteren via https://www.pknbeverwijk.nl/kerkdienst-in-beverwijk
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 dienst
Volgende week zondag – 3 mei – komt de dienst vanuit de Dorpskerk in Heemskerk met als voorgangers
Fred van der Louw en Marco Visser
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!
Collectedoel: het Hospice Midden-Kennemerland
De collecte van zondag 26 april is bestemd voor het Hospice Midden-Kennemerland. Naast een verblijf in
het hospicehuis te Beverwijk wordt door het Hospice ook ondersteuning thuis aangeboden. Het Hospice
ontvangt rijkssubsidie, maar is voor een deel afhankelijk van ondersteuning via giften. Met dit geld worden
opleidingen verzorgd voor de vrijwilligers en kunnen uitgaven betaald worden die het verblijf in het
hospicehuis prettig maken. U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG
Beverwijk, onder vermelding van ‘Hospice Beverwijk’.
De collecte van zondag 12 april voor Kinderen in de Knel heeft een bedrag van € 435,- opgebracht.
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 3 mei kunt u aanleveren tot 30 april
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com
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