Zondag 17 mei 2020
Bij de dienst van deze zondag
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-inbeverwijk 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/rtv-heemskerk/
Diensten in beeld op computer
In deze coronatijd volgen de ontwikkelingen elkaar nu snel op. Vanaf zondag 17 mei zijn. onze
diensten ook op de computer in beeld te volgen. Klik daarvoor op de volgende link, of kopieer
deze en plak hem in het venster waarmee u het internet opgaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jdSvYhp3cxQ
Afgelopen zondag 10 mei is vanuit Wijk aan Zee onderzocht of het werkte, een dienst voor onze
gemeente uitzenden via YouTube, en dan dus te ontvangen en te zien op de computer. Zondag
17 mei kunt u kijken, maar ook gewoon luisteren naar de dienst met voorgangers ds. Marco Visser
en ds. Evelien Plaisier vanuit de Vredevorstkerk. Kort voor 10 uur wordt ingeschakeld. Voor alle
duidelijkheid, de dienst is ook gewoon via de computer als vanouds te beluisteren.
Komende dienst
Volgende week zondag – 24 mei – komt de dienst vanuit de Dorpskerk in Heemskerk met als
voorgangers Evelien Plaisier 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!
In juni weer wat mensen in de kerk
In de nieuwe anderhalve meter samenleving is het vanaf 1 juni mondjesmaat met 30 mensen en
vanaf 1 juli in wat grotere getalen mogelijk om met een deel van de geloofsgemeenschap voor de
kerkdienst bij elkaar te komen. Een verheugende ontwikkeling, al zal die gepaard gaan met veel
voorzorgsmaatregelen. We onderzoeken de komende weken hoe we dat aan gaan pakken
conform alle voorschriften en richtlijnen van het RIVM en van de landelijke kerkorganisatie van de
PKN.
Als kerkenraad hebben we afgesproken met de gemeenten in Heemskerk en Uitgeest/Akersloot
dat we ook in juni de diensten nog gezamenlijk doen.
We houden u op de hoogte. Heeft u vragen, schroom niet.
Teun-Jan Tabak

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.
Collecte voor Noodhulp Corona
Van Kerk in Actie ontvingen wij het volgende bericht:
“In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd
voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte
lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende
gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.
Noodhulp is nodig”
Op zondag 3 mei hebben we hiervoor gcollecteerd. Er is tot nu toe € 286,- binnengekomen.
Vandaag collecteren we nogmaals voor dit belangrijke doel. Hiermee willen we iedereen die nog
niet heeft bijgedragen in de gelegenheid stellen om een bedrag (mag ook een klein bedrag zijn)
over te maken. De diaconie zal uit eigen middelen de opbrengst van beide collecten verdubbelen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder
vermelding van ‘Noodhulp Corona’.
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Mevr. S. Stoker- v.d. Bij.
De bloemen worden voorlopig door Bart en Froukje de Niet zelf weggebracht
gezien de omstandigheden in deze coronatijd.
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 24 mei 2020 kunt u aanleveren tot donderdag 21 mei 2020 voor
18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

