Samenklank op Zondag
Zondag 13 September 2020

‘Ik zoek uw aangezicht…’ Over het gebed in Jodendom, Christendom en Islam
Ook dit najaar organiseren we een serie avonden over een thema dat de drie grote godsdiensten Jodendom,
Christendom en Islam raakt. Deze keer gaat het over het gebed. Hoe wordt in het Boek (Tenach, Bijbel, Koran)
over bidden verteld? Hoe heeft het zich in de traditie ontwikkeld, hoe is de dagelijkse praktijk, wat is de betekenis
ervan? Op vier avonden in de herfst van 2020 komen we bij elkaar om te leren, om overeenkomsten en
verschillen te ontdekken en in gesprek te gaan. Deskundigen nemen ons bij de hand. We komen afwisselend in
de Morgensterkerk en in de Vredevorstkerk bijeen, in (kerk)zalen die ruim genoeg zijn om voldoende afstand te
houden en ons aan de inmiddels bekende richtlijnen te kunnen houden.
Donderdag 24 september Morgensterkerk: Fred Sprenger (liberaal Joodse synagoge Amsterdam) over het
Jodendom
Donderdag 8 oktober Vredevorstkerk: dr. Arjan Plaisier (voormalig scriba PKN en docent spiritualiteit aan de
predikantsopleiding) over het christendom
Dinsdag 27 oktober Morgensterkerk: Abdoellah Moulay (islamitisch godsdienstonderwijzer) over de islam
Donderdag 12 november Vredevorstkerk: afsluitend gesprek o.l.v. Marco Visser
Van 19:30 tot 21:30 uur.
Kosten: 5,- euro per bijeenkomst, inclusief koffie, thee en lesmateriaal.
(Voor vervoer kan gezorgd worden. Laat u het gerust weten als u daar gebruik van wilt maken.)
Rock Solid ( jeugdprogramma tijdens de dienst)
Na lange tijd is er vanmorgen weer Rock Solid. De 1e van dit seizoen. Goed om jullie te zien & spreken.
Benieuwd hoe het met jullie gaat. Vanmorgen beginnen we met de vraag; “is er iets wat je ontzettend graag zou
willen doen of hebben?”. Wij zijn benieuwd. Noem direct ook maar even de data van de volgende Rock Solid’s,
Zondag 18 Oktober, Zondag 15 November en Zondag 20 December.
Zien je graag. Groet Erlinde, Regine en Charlotte
Bloemengroet: De bloemen gaan als groet & bemoediging van onze gemeente naar;
Dhr. A. Pieper en Mevr. R. Schuijt
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.
Aanmelding kerkdiensten.
Voorlopig moet u zich voor ELKE kerkdienst apart aanmelden, uiterlijk vrijdagavond 10 uur.
Dit kan via het emailadres: naardevredevorst@gmail.com.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 20 Sept. is tot do.17 Sept. 18.00 uur te mailen naar
samenklankopzondag@gmail.com
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