Samenklank op Zondag 14 juni 2020
Het culturele hart van Beverwijk.
De gemeente Beverwijk heeft een onderzoek laten verrichten naar de haalbaarheid van het verplaatsen van het
culturele hart naar het centrum, in de nabijheid van het Stationsplein. Wanneer dit haalbaar blijkt betekent dit dat
het theater en eventueel de bibliotheek van het kerkplein verdwijnt en dat daar woningbouw verrijst.
Voor de herbestemmingsmogelijkheden kan dit een bedreiging vormen maar ook kansen bieden. Een bedreiging
wanneer het culturele hart vervangen wordt door woningbouw de Grote Kerk geïsoleerd in een woonwijk komt te
staan, het nog moeilijker wordt dit gebouw een publieke functie te geven. Een kans als het theater verdwijnt, de
bibliotheek in de Grote Kerk gesitueerd kan worden.
Daarom is het voor de projectgroep van belang hier bovenop te zitten. Dat doen we:
1. In februari van dit jaar heeft het onderzoeksbureau een tussentijdse presentatie gegeven aan de
gemeenteraad en hebben we duidelijk kunnen maken de Grote Kerk mee te nemen in hun denkproces.
2. Op 9 juni heeft een besluitvormende raadscommissievergadering plaatsgevonden waar Jan Boudesteijn
spreektijd heeft gekregen om duidelijk te maken waar de protestantse kerk middels de projectgroep mee
bezig is en wat haar missie is.
3. Er vindt een gesprek plaats met de wethouders die cultuur en monumentenzorg in hun pakket hebben om
de herbestemmingsmogelijkheden van de Grote Kerk te bespreken. De architecten hebben middels
tekeningen aangetoond dat een bibliotheekfunctie hier heel goed haalbaar is.
Ik benadruk hierbij nog maar even dat de middenbeuk altijd beschikbaar zal blijven voor kerkdiensten,
orgelconcerten e.d.
Namens de projectgroep “herbestemming Grote Kerk” Jan Kramer
Collecte zondag 14 juni ‘Dorpskerken’
Zondag is de landelijke collecte bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen,
minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het
dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de PKN helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap
van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de
Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder vermelding van
‘Dorpskerken’.
De pinkstercollecte (zending) van zondag 31 mei heeft een bedrag van € 88,50 opgebracht.
Bloemengroet:
De bloemen gaan deze week als groet en bemoediging vanuit de Vredevorstkerk naar Mevr. Klingeler en naar
Froukje en Bart de Niet.
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!!!!!!
Maar een nieuwe doos staat er weer. Helpt u mee deze ook weer helemaal vol te krijgen? Iedere zaterdagmorgen
tussen 10 en 12 uur kunt u ze in de kerk inleveren.
Denkt u ook aan de Barmhartigheidmand voor de Voedselbank? Ook op zaterdagmorgen.
De diaconie
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit het Leger des Heils. Op 105.4 via de
ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 21 juni kunt u aanleveren tot donderdag 18 juni voor 18.00 uur op
samenklankopzondag@gmail.com

