Samenklank op Zondag 20 september 2020
Aanmelding kerkdiensten.
Voorlopig moet u zich voor ELKE kerkdienst apart aanmelden, uiterlijk vrijdagavond 10 uur.
Dit kan op telefoonnummer: 0616931518 of via het emailadres: naardevredevorst@gmail.com.
Het moet gezegd……….
Al meer dan een half jaar leven we in een ongewone, onnatuurlijke situatie. We missen ontmoetingen, ook in
kerkelijke kring. De “open kerk ochtenden” waren een goed alternatief. We waren blij met de online-diensten, maar
toch………… En daarna: we mochten weer “voorzichtig” naar de kerk met de nodige voorbereiding.
Persoonlijk stond ik versteld hoe de kerk was ingericht en hoe de begeleiding bij binnenkomst was georganiseerd.
Bij mooi weer konden we elkaar weer persoonlijk spreken bij een kopje koffie buiten. Wat deed dat ons allen goed.
En een heerlijke traktatie op de Startzondag! Veel werk is en wordt er verricht om dit mogelijk te maken, waarvoor
alle waardering!
Een kerkganger.
Opening Vredesweek – zondag 20 september
Net als vorig jaar openen we de vredesweek met een brede oecumenische viering. Een
fysieke viering is op dit moment helaas niet mogelijk. In goede samenwerking met RTV
Heemskerk is er daarom gekozen voor de opname van een viering in de Grote Kerk van
Beverwijk. De opname heeft afgelopen week plaats gehad.
Het thema van de viering is ‘vrede verbindt het verschil’. Vertegenwoordigers van
geloofsgemeenschappen in Beverwijk en Heemskerk verlenen hun medewerking in woord,
lied en muziek. De uitzending is vandaag – zondag 20 september – ieder uur te zien op
RTV Heemskerk via kanaal 42 (Ziggo) of 1466 (KPN). U kunt daarnaast vandaag en in de
komende week kijken naar het You Tube kanaal van RTVH.
Dinsdagmiddagkring – 22 september
In Samenklank van september schreef ik over de dubbele bijeenkomst van de dinsdagmiddagkring. Voor de
ochtendbijeenkomst van 22 september heb ik echter geen aanmeldingen ontvangen. Die bijeenkomst vervalt dus.
Voor de middagbijeenkomst (14.00 – 15.30 uur) heb ik tot nu toe 4 aanmeldingen. Die bijeenkomst gaat door, er is
nog ruimte voor 4 deelnemers. Mocht u alsnog mee willen doen, meldt u zich dan spoedig mogelijk aan. Graag tot
ziens. ds. Arrie van Nierop
Ontmoeting en verdieping
Juist in deze tijd hebben we ontmoeting, gesprek en verdieping hard nodig. Herbezinning op wat er werkelijk toe
doet. Daarom organiseren we toch ook deze herfst weer onze serie avonden over een thema dat de drie grote
godsdiensten raakt. Deze keer over het gebed in jodendom, christendom en islam. De eerste bijeenkomst is op
donderdag 24 september in de Morgensterkerk: dan zal Fred Sprenger van de liberaal Joodse synagoge in
Amsterdam spreken. De volgende data: donderdag 8 oktober (spreker Arjan Plaisier in de Vredevorstkerk), dinsdag
27 oktober (Abdoellah Moulay in de Morgensterkerk), donderdag 12 november (Marco Visser, Vredevorstkerk).
Steeds om 19:30 uur, info en aanmelden bij Thetie Deen.
Bloemengroet: De bloemen zijn als groet en bemoediging bestemd voor: dhr. en mevr. Tibboel. Wie wil ze
wegbrengen ?
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 Vredevorstkerk.
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel. Uitgezonden wordt de dienst van 29 september 2019.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 27 september kunt u aanleveren tot donderdag 24 september
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

