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Pinksterdienst uit Wijk aan Zee
De kerkdienst op 1e Pinksterdag voor Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest/Akersloot komt uit de Dorpskerk
in Wijk aan Zee. Om 10 uur begint een oecumenische dienst waaraan ook leden van de St Eloy-parochie
meewerken. Voorgangers zijn: Pastor Nico Smit, pastor Fred van der Louw en Cor Castricum. Bijgevoegd
de liturgie voor deze dienst uit 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, maar ook zien via You Tube. Klik
vanaf 9.50 uur op uw computer op de volgende link aan en het zou goed moeten komen:
https://www.youtube.com/watch?v=OFAUXfFxF7Q 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.
Woorden uit de Dorpskerk
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/
Zendingscollecte Pinksteren
De collecte van zondag 31 mei is de landelijke Pinksterzendingscollecte.
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer
migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land.
Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren.
Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen
verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van
mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Met de collecteopbrengst steunen wij deze kleine
maar groeiende kerk in Marokko.
De collecte van zondag 17 mei voor Noodhulp Corona heeft een bedrag van € 675,- opgebracht. De
diakonie heeft uit eigen middelen een gift van € 1.000,- voor dit doel gedaan.

Bloemengroet: De bloemen gaan als groet van onze gemeente (vredevorstkerk) naar Mevr. H.I. van der
Ende- Erkelens
In deze corona tijd worden de bloemen weggebracht door Bart en Froukje de Niet
Voetje voor voetje weer naar de kerk
Nu de ergste crisis in deze coronatijd mogelijk achter ons ligt, beginnen we in juni weer heel voorzichtig met
gemeenteleden op zondag in de kerkdienst. Dat gaat allemaal nog omslachtig met veel
voorzorgsmaatregelen, maar het begin is er. Voor de diensten vanuit de Vredevorstkerk hebben we
afgesproken gemeenteleden uit te nodigen, dat heeft er ook mee te maken dat we in juni nog gezamenlijk
kerken met Heemskerk en Uitgeest/Akersloot. In juni mogen we zo’n 30 mensen in de kerk hebben, vanaf
juli gaan we naar 60 personen in de Vredevorstkerk. Daar gaan we een reserveringssysteem voor
ontwikkelen, voelt u zich ziek of bent u verkouden dan bent u niet welkom, in de kerk zitten we op
anderhalve meter van elkaar, mensen zitten niet op hun vertrouwde plek, en in de diensten wordt niet
gezongen door de gemeente. Het klinkt allemaal als zeer vervelend en onwerkelijk, en dat is het ook, maar
veel mooier kunnen we het nu niet maken. We hebben als kerkenraad de afgelopen week de voor
‘kerkdiensten in coronatijd’ vereiste gebruiksplannen opgesteld, voor onze Protestantse Gemeente met een
bijlage waarin nog wat extra punten voor Wijk aan Zee staan beschreven. U krijgt dit plan de komende
week allemaal thuis. We houden moed en gaan gestadig door op weg naar de tijd dat we elkaar weer
onbekommerd in de kerk kunnen ontmoeten. Teun-Jan Tabak
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Volgende week
De gezamenlijke dienst van volgende week (7 juni) wordt uitgezonden vanuit de Vredevorstkerk in
Beverwijk met als voorgangers Evelien Plaisier en een liturg uit de Protestantse Gemeente Heemskerk.
Voorbeden
Als u suggesties hebt voor dank- of voorbeden voor deze dienst-op-afstand, wilt u die dan doorgeven via
predikant.pgbwz@gmail.com Bij voorbaat dank!
Diensten in de maand juni,
PG Beverwijk/Wijk aan Zee, Heemskerk, Uitgeest/Akersloot
Datum
Locatie
Voorganger

Liturg uit

7/6

Vredevorstkerk

Evelien Plaisier

PG Heemskerk

14/6

Dorpskerk Heemskerk

Fred v.d. Louw

PG Beverwijk/WaZ

21/6

Vredevorstkerk

Marco Visser

PG Uitgeest/Akersloot

28/6

Dorpskerk Heemskerk

Arrie van Nierop

PG Heemskerk

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.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 7 juni is tot do.4 juni 18.00 uur te mailen naar
samenklankopzondag@gmail.com

