Samenklank op Zondag
Zondag 3 mei 2020
________________________________________________________________________________
Even in de kerk vertoeven
De kerk is op afstand, maar toch ook dichtbij, geen zondagse diensten met het gezamenlijk zingen en
na afloop de ontmoeting, maar wel via de computer een verkorte dienst, om al luisterend mee te
maken. We willen daarnaast graag gelegenheid bieden om (met in achtneming van alle
veiligheidsvoorschriften) toch even in de kerk te zijn.
We stellen ons voor zaterdags, te beginnen op 2 mei van 10.30 uur tot 12 uur de Vredevorstkerk
open te stellen. U kunt daar even in stilte zijn, mogelijk een kaarsje opsteken of een gebedsintentie
achterlaten voor de zondag erop. Er is géén koffie en géén gelegenheid voor onderling gesprek,
alleen maar de optie om een kwartiertje in de kerk te zijn.
Bij de diensten
Vandaag wordt de dienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk in Heemskerk. U kunt de dienst live
(d.w.z. zondagmorgen om 10.00 uur) beluisteren via https://www.pknbeverwijk.nl/kerkdienst-inheemskerk Als u de dienst (of een andere dienst) op een later tijdstip terug wilt luisteren, klikt u dan
https://www.pknheemskerk.nl/terugluisteren-diensten-heemskerk 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/
Collecte voor Kerk in Actie / Noodhulp Corona
Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg is.
Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Lokale kerken staan op om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld door medische hulp te bieden aan
mensen die daar anders geen toegang tot hebben. Steeds meer organisaties en kerken vragen Kerk
in Actie om hen hierbij te ondersteunen. Vandaag collecteren we om steun te bieden aan al die
kerken die opstaan tegen corona. U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v.
Diaconie PG Beverwijk, onder vermelding van ‘Noodhulp Corona’.
De collecte van zondag 19 april voor ‘Stem in de Stad’ heeft een bedrag van € 210,- opgebracht.
Komende dienst
Volgende week zondag – 10 mei – komt de dienst vanuit de Dorpskerk in Wijk aan Zee met als
voorgangers Fred van der Louw en Arrie van Nierop.
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!
Met het oog op de zondag
Nu de sluiting van onze gebouwen voortduurt ben ik op zoek naar alternatieve mogelijkheden om
elkaar te ontmoeten. A.s. dinsdagavond (5 mei, 19.30 – 20.30 uur) wil ik een poging wagen om on
line met een groepje belangstellenden vooruit te kijken naar de dienst van volgende week zondag.
Als u (jij) het leuk vindt om mee te doen, laat het mij dan zsm weten via een bericht aan
predikant.pgbwz@gmail.com . Ik stuur dan nadere instructies voor onze ontmoeting. U dient hiervoor
te beschikken over een tablet, laptop of PC met beeld/geluid.
Uitgangspunt voor het on line gesprek is de lezing van volgende week zondag uit Exodus 19.
De bloemen gaan als groet en bemoeding naar; Mevr. Riet v.d. Weg- v.d. Beeken Mevr. Nel
Haeck- Keukelaar en naar Marjan Bubberman.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 10 mei is tot do. 7 mei 18.00 uur te mailen naar
samenklankopzondag@gmail.com

