Samenklank op Zondag 21 juni 2020
Om de dienst te bekijken/beluisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=gRfBwUe4hHI&

Beheerders Vredevorstkerk
De Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee is op zoek naar meer beheerders voor de
Vredevorstkerk. Deze vrijwilligersfunctie is voornamelijk op vrijdagen en avonden.
Zij die geïnteresseerd zijn kunnen mailen naar de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Hennie
van den Berg, kerkrentmeesters@pknbeverwijk.nl.
Collecte op zondag 21 juni: “Ontheemden”
Vandaag is het wereldvluchtelingen dag.
De collecte is bestemd voor de opvang en hulp aan ontheemden in Colombia
Na het tekenen van de vredesakkoorden met de FARC is er in grote delen van Colombia nog steeds geen
sprake van vrede. Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen
belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen
daar een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun
trauma’s. Kerk in Actie vraagt uw steun om dit mogelijk te maken.
Uw bijdrage is welkom op NL 69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk ovv. “Ontheemden”

Zomerconcerten in de Grote Kerk op het Christian Mullerorgel
Ondanks Covid gaan de concerten in de Grote Kerk van Beverwijk door. We hebben minimaal 3
concerten en een concert onder voorbehoud. In verband met Covid regels zijn er richtlijnen
opgesteld.
Programma: Vrijdag 24 juli
Willeke Smits
Vrijdag 7 augustus Jochem Schuurman
Vrijdag 21 augustus Rien Donkersloot
Vrijdag 4 september Krysztof Urbaniak (onder voorbehoud)
Aanvang 20.00 uur Toegang € 8,= Meer informatie: www.pknbeverwijk.nl/orgelconcerten
Concert bijwonen? Opgeven bij hanskelder@pknbeverwijk.nl
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar dhr W. Bakker
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 28 juni 2020 kunt u aanleveren tot donderdag 25 juni 2020 voor 18.00
uur bij dhr. J.J.Bubberman, Laan der Nederlanden 66 Q, 237064, samenklankopzondag@gmail.com

