Samenklank op Zondag 24 mei 2020
Bij de dienst van deze zondag
Vandaag wordt de dienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk in Heemskerk met voorgangers ds. Arrie van Nierop en
ds. Evelien Plaisier. U kunt de dienst live (d.w.z. zondagmorgen om 10.00 uur) beluisteren via
https://www.pknbeverwijk.nl/kerkdienst-in-heemskerk Als u de dienst (of een andere dienst) op een later tijdstip
terug wilt luisteren, klikt u dan op 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/rtvheemskerk/
Diensten in beeld op computer
Ook zondag de 24e mei kunt u de dienst zo u wilt met beeld 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=Ly1WVA3_gZo
Komende dienst
Volgende week zondag – 31 mei – vieren we Pinksteren in een oecumenische dienst. De dienst wordt uitgezonden
vanuit de Dorpskerk in Wijk aan Zee met als voorgangers Nico Smit en Fred van der Louw.
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!
Kinderneven-ZOOM
Aanstaande zondag is er weer Kinderneven-ZOOM. Wij vonden het de vorige keer heel leuk, wat goed zoveel
kinderen te zien. We hopen dat jullie er weer bij zijn. We gaan met een volgend verhaal aan de slag. En zorg dat je
weer de kaars bij de hand hebt om aan te steken. We beginnen ook deze keer om 10:30 uur.
Als je mee wilt doen, stuur dan even een berichtje aan marcovisser64@kpnmail.nl

In juni weer wat mensen in de kerk
Als kerkenraad hebben we afgesproken met de gemeenten in Heemskerk en Uitgeest/Akersloot dat we ook in juni
de diensten nog gezamenlijk doen.
En ja, er mogen weer wat mensen naar de kerk komen in juni, maar mondjesmaat. In de nieuwe anderhalve meter
samenleving is het vanaf 1 juni met slechts 30 mensen en vanaf 1 juli in wat grotere getalen. Een verheugende
ontwikkeling, al zal die gepaard gaan met veel voorzorgsmaatregelen. We onderzoeken nu hoe we dat aan gaan
pakken conform alle voorschriften en richtlijnen van het RIVM en van de landelijke kerkorganisatie van de PKN.
Duidelijk is wel dat het anders is dan vroeger. Afstand houden, als u zich niet lekker voelt thuisblijven, geen vaste
zitplaatsen, alleen huisgenoten mogen naast elkaar zitten, u wordt naar uw stoel begeleid, er zal niet gezongen
worden. Ik hoop dat u na deze opsomming toch nog positief blijft, maar er wordt van ons alleen veel gevraagd.
We houden u op de hoogte. Heeft u vragen, schroom niet: scriba@pknbeverwijk.nl
Teun-Jan Tabak
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Per zondag worden 5 à 6 mensen per gemeente uitgenodigd om de dienst op de betreffende locatie mee te vieren.
Alle diensten worden uitgezonden via ‘kerkdienst gemist’ en live gestreamd via you tube.
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.
Zaterdags van 10.30 uur tot 12 uur de Vredevorstkerk. 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. En…. de mand van barmhartigheid staat er om
gevuld te worden.
Jaarrekening Diaconie 2019
De jaarrekening van de diaconie over 2019 is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11 mei 2020. Normaal
gesproken wordt deze jaarrekening achter in de kerk ter inzage gelegd, maar dat is nu even niet mogelijk. Als u
geïnteresseerd bent en een exemplaar van de jaarrekening (papier of digitaal) wilt ontvangen, kunt u contact
opnemen met de penningmeester, Hans Kattouw. Zijn emailadres is: hanskattouw@ziggo.nl. Een samenvatting van
de jaarrekening zal t.z.t. ook op de website van de kerk (www.pknbeverwijk.nl) worden opgenomen.
De diakenen
Bloemengroet: De bloemen van deze week gaan als groet en bemoediging naar dhr. Opgelder vanuit de
Vredevorstkerk. We hopen op een goed herstel.
Wij brengen voorlopig de bloemen weg gezien de omstandigheden in deze Coronatijd.
Bart en Froukje de Niet
Collectedoel : Collecte voor het Werelddiaconaat
De collecte van zondag 24 mei is bestemd voor een project van het werelddiaconaat. Het project richt zich op de
straatkinderen van Kampala. In deze Oegandese hoofdstad leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen,
hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben
de handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met
hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Met de
collecteopbrengst dragen we bij aan een nieuw leven voor deze kinderen.
De collecte van zondag 10 mei voor het landelijk jeugdwerk PKN heeft een bedrag van
€ 141,- 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 31 mei 2020
kunt u aanleveren tot donderdag 28 mei 2020 voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

