Samenklank op Zondag 2 augustus 2020
Vacature
De Protestantse Gemeente Beverwijk is op zoek naar een beheerder. De functie is voor 16 uur per week. De uren
kunnen soms wisselend per week zijn.
De functiewerkzaamheden zijn:
- Gastvrouw/heer zijn
- Aanwezigheid bij reserveringen en verzorgen van koffie/thee
- Klaarzetten van tafels en stoelen in diverse opstellingen
- Schoonhouden van het gebouw
- Voorraad beheer
- Kleine klusjes verhelpen
- Signaleren van gebreken
- Aanwezigheid voor openstelling, vooral ’s avonds en elke vrijdag
- Enkele malen per jaar catering klaarmaken voor grote groepen
- Overleg met huurders
- Regelen van geluid- en beamer installatie
- Tuinman ondersteunen
- Kopieerwerk
Opleiding:
- Minimaal MBO
- BHV of EHBO
Heeft u affiniteit met horeca en gastvrouw/manschap en houdt u van afwisseling in werkzaamheden, kunt u goed
sjouwen en bent u bereid alles schoon te maken, solliciteer dan nu.
Stuur uw CV en motivatie naar kerkrentmeesters@pknbeverwijk.nl voor 10 augustus a.s..
Ouderling gezocht
In september neemt ouderling Fred Gorter afscheid nadat hij zijn termijn al met twee keer een jaar heeft verlengd.
We zijn Fred erkentelijk voor al zijn inzet maar realiseren ons ook dat er nu nog maar één pastorale ouderling
overblijft. Dat is feitelijk te veel werk - en verantwoordelijkheid - op te weinig schouders. We zijn daarom dringend op
zoek naar versterking. We hopen op iemand die:
bij wil dragen aan het bestuurlijk werk van de kerkenraad
de rol van ouderling van dienst wil vervullen tijdens de zondagse diensten
het (onderling) pastoraat in de gemeente een warm hart toedraagt
Wilt u (jij) eens nadenken of dit mogelijk iets voor u is? We gaan graag met u in gesprek over uw mogelijkheden.
Teun Jan Tabak, Arrie van Nierop
Open Kerk
De Open Kerk gaat in augustus op een iets lager pitje verder. De deuren van de Vredevorstkerk staan op donderdag
6 en 13 augustus van 10.00 – 12.00 uur voor u open. U bent van harte welkom voor een kop koffie of thee en een
gesprekje. Om 12.00 uur sluiten we af met een eenvoudig middaggebed. Graag tot ziens, ds. Arrie van Nierop
Orgelconcert.
Op 7 augustus komt Jochem Schuurman een concert verzorgen. Jochem Schuurman is titulair organist van de
Martinikerk te Franeker en daarmee de vaste bespeler van het monumentale Van Dam orgel uit 1842. Voor
Beverwijk heeft hij het volgende op het programma staan, o.a. werken van G Böhm, J.S.Bach Triosonate nr 3, Piet
Post (Toccata en Fuga in C) en August Gottfried Ritter.
Grote Kerk van Beverwijk, Kerkstraat 37 a, 1941 GC Beverwijk Aanvang concert: 20.00 uur.
Toegangsprijs: € 8,00 p.p.

Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag gaan naar Afke de Jong als groet en bemoediging.
Ook gaat een boeket naar Dhr. en Mevr. v.d. Lugt. Zij hebben aangegeven te stoppen met de bloemengroet
rondbrengen.
Vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk, wensen we deze mensen alle goeds en voor zover mogelijk een goede
zomertijd toe.
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? De diaconie
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Baptistenkerk.
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 9 augustus kunt u aanleveren tot donderdag 6 augustus voor 18.00 uur
op samenklankopzondag@gmail.com

