Samenklank op Zondag 5 juli 2020
Open Kerk
In de maand juli staan de deuren van de Vredevorstkerk elke dinsdag en donderdagmorgen van 10.00 –
12.00 uur open. Er is koffie en thee maar verder geen programma. Er is dus alle gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en te spreken. 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.
De openstelling in de afgelopen maanden van de kerk op zaterdagmorgen komt hiermee te vervallen.
Graag tot ziens! 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.
Bloemengroet:
Deze week zijn de bloemen bestemd voor: Charlotte, Sam en Sophie Dimassi.
Diaconale collecte zondag 5 juli: Binnenlands diaconaat. Kinderen in armoede
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas. Dat moet anders!
Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en
informatie.
Wie de collecteschaal in de kerk nog mist kan een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie.
NL 69 ABNA 0501 6926 30 o.v.v. Binnenlands Diaconaat
Lege cartridges en oude mobiele telefoons
De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds!! Helpt u mee ook deze doos weer helemaal vol te
krijgen? De diaconie
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur,
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 12 juli kunt u aanleveren tot donderdag 9 juli 2020 voor 18.00 uur op
samenklankopzondag@gmail.com

