Samenklank op Zondag
Zondag 28 juni 2020

Om de dienst van zondag 28 juni te bekijken/beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=1nU3bycipAc
Open Kerk
Meestal betekent de zomertijd een soort dip in het kerkelijk leven. Nu we de afgelopen tijd al een dip
zonder weerga beleefd hebben, lijkt het me de moeite waard om mogelijkheid te verkennen om elkaar
in zomerse sferen te ontmoeten. In de maand juli zal ik daarom elke dinsdag en donderdagmorgen
(eerste keer op 2 juli) van 10.00 – 12.00 uur in de Vredevorstkerk aanwezig zijn voor ontmoeting en
gesprek. Er is koffie en thee maar verder geen programma. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt
binnenlopen en vertrekken op het moment dat het u past. Om 12.00 uur sluiten we af met een kort
middaggebed (maximaal 15 minuten). We lezen een gedeelte uit de bijbel, zijn stil en bidden samen
het Onze Vader. Graag tot ziens. Met hartelijke groet, ds Arrie van Nierop
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 zondag 28 juni: “Bloemengroet”
Sinds de kerk gesloten werd in maart vanwege corona, zijn er geen donaties meer gedaan in de pot
voor de bloemengroet. Wel worden er in deze coronatijd nog steeds bloemen bezorgd als groet en
blijk van medeleven namens de gemeente van de Vredevorstkerk. En worden in dankbaarheid
ontvangen. Vandaag wil de diaconie dan ook graag de diaconale collecte bestemmen voor deze
groet vanuit de gemeente. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL 69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v.
Diaconie PG Beverwijk o.v.v. “bloemengroet” Alvast hartelijk bedankt.
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Mevr. J. Wynia-Brouwer.
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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 5 juli is tot donderdag 2 juli 18.00 uur te mailen naar
samenklankopzondag@gmail.com
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