Samenklank op Zondag 7 juni 2020
Bij de dienst van deze zondag
Zondag 7 juni komt de protestantse kerkdienst om 10 uur vanuit de Vredevorstkerk, voorgangers zijn
ds. Evelien Plaisier uit Uitgeest/Akersloot en Esther Seijmonsbergen uit Heemskerk.
De dienst is te beluisteren via de kerktelefoon, maar ook te zien via You Tube. Klik daarvoor de volgende
link: https://www.youtube.com/watch?v=K61bJVV6b9I
Komende dienst
Volgende week zondag – 14 juni – wordt de dienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk in Heemskerk met als
voorganger 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!
Collecte voor “Jarige Job”
Vandaag collecteren wij voor stichting Jarige Job. Deze stichting wil de kloof tussen arm en rijk zoveel
mogelijk dichten en maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen van 4 tot en met
12 jaar. Ouders van jarige kinderen krijgen een verjaardagsbox met de volgende inhoud: slingers,
ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Omdat de ouders deze boxen
ontvangen, weten de kinderen niet dat dit alles door Stichting Jarige Job wordt gegeven. Jarige Job werkt
onder andere samen met voedselbanken, omdat deze veel gezinnen in financiële nood in beeld hebben.
De voedselbank zorgt er dan voor dat de verjaardagsboxen ruim voor de verjaardagen van de kinderen
worden uitgereikt aan de ouders.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder
vermelding van ‘Jarige Job’.
De collecte van zondag 24 mei voor het Werelddiaconaat / Straatkinderen Kampala heeft een bedrag van
€ 156,- opgebracht.
Bloemengroet: De bloemen vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk gaan als groet en bemoediging
naar de familie van der Stel.
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 14 juni 2020 kunt u aanleveren tot donderdag 11 juni 2020 voor
18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

