Overstapdienst - 23 augustus
Normaal gesproken vindt de overstapdienst voor de zomervakantie plaats. Dit jaar is alles anders dan anders en vieren
we de overstap aan het begin van het nieuwe schooljaar. We hebben de vorm wat aan moeten passen aan de
omstandigheden van dit moment, maar de kinderen (en hun leiding) zijn er niet minder enthousiast om. Wat ook niet
veranderd is, is onze samenwerking in dezen met onze goede buur Heemskerk. De eigenlijke overstap vindt volgens
schema plaats in de Morgenster. Collega Fred van der Louw en ondergetekende wisselen deze zondag van kansel. Wat
de dienst ook bijzonder maakt, is de planning (we moeten nog een voorzichtige slag om de arm houden...) om het
overstapmoment in de Morgenster via de beamer 'live' mee te maken in de Vredevorst. We kijken er samen met de
kinderen en hun families naar uit! Hartelijke groet , ds. Arrie van Nierop
Noodhulp Beiroet
De diaconie heeft van Kerk in Actie de volgende oproep ontvangen, die wij graag met u willen delen.
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn er vele doden en duizenden gewonden gevallen, de helft van de
stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische
crisis en de gevolgen van de coronacrisis.
Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor
Libanon is zeer hard nodig! Kom ook in actie en help de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet.
Geef een extra gift en maak uw bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet.
De diaconie heeft inmiddels uit eigen middelen een bedrag van € 1.500,- overgemaakt voor dit doel.
Bloemengroet:
De bloemen groet van deze zondag is bestemd voor mw. G.T.Bakker Als
groet en ter bemoediging vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk.
Concerten:
Alweer het derde concert, 21 augustus 2020 komt Rien Donkersloot naar de Grote Kerk van Beverwijk, hij heeft een
afwisselend programma samengesteld met werken van Bohm, Kittel en Bach, hij besluit het concert met een improvisatie.
21 aug 2020 20.00 uur
Grote Kerk. 8 euro pp
Opgeven door een mail te sturen naar hanskelder@pknbeverwijk.nl
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 Baptisten Gemeente. Op 105.4 via de
ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 23 augustus 2020 kunt u aanleveren tot donderdag 20 augustus voor 18.00 uur op
samenklankopzondag@gmail.com

