Samenklank op Zondag 10 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 dienst van deze zondag
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-wijk-aan-zee
Als u de dienst (of een andere dienst) op een later tijdstip terug wilt luisteren, klikt u dan op
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/rtvheemskerk/
Komende dienst
Volgende week zondag – 17 mei – komt de dienst vanuit de Vredevorstkerk in Beverwijk met als voorgangers
Marco Visser en Evelien Plaisier.
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!
Zoom kindernevendienst
In Heemskerk wordt deze zondag een kindernevendienst op afstand gehouden. Kinderen en ouders in Beverwijk en
Wijk aan Zee zijn van harte welkom om mee te doen. Rommie, Mieke en Anton de verhalenraaf vertellen over
David, die een herder is en koning wordt. Als je mee wilt doen, of als je alleen het materiaal wilt ontvangen, stuur
dan een berichtje aan ds Marco Visser
Collectedoel voor het landelijk jeugdwerk
De collecte van zondag 10 mei is bestemd voor het landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Landelijk worden door “Jong Protestant” vele initiatieven ondernomen om lokale activiteiten te ondersteunen
en te stimuleren. Met uw bijdrage steunt u dit werk van Jong Protestant. U kunt uw bijdrage overmaken op
NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder vermelding van ‘Collecte Jeugdwerk’.
De collecte van zondag 26 april voor het Hospice Kennemerland heeft een bedrag van € 155,- opgebracht.
Lege cartridges en oude mobiele telefoons
De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds!! De vijfde is ook vol! DANK U WEL!!!!!!
Bewaart u uw cartridges en oude mobiele telefoons thuis om ze straks, wanneer we weer gewoon
naar de kerk kunnen gaan, om ze dan in de doos te doen!
De diaconie
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Vredevorstkerk.
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 17 mei kunt u aanleveren tot donderdag 14 mei voor 18.00 uur op
samenklankopzondag@gmail.com

