Samenklank op Zondag 4 oktober 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.
Beperkingen corona.
Het was spannend, afgelopen maandagavond toen het kabinet nieuwe maatregelen bekend maakte om verdere
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We leven mee met iedereen voor wie de beperkingen grote
gevolgen hebben. Voor de kerk lijken de gevolgen mee te vallen, ook al zijn we er opnieuw bij bepaald hoe
belangrijk het is om zeer zorgvuldig met alle voorzorgsmaatregelen om te gaan. We hebben wel besloten om het
slotlied in onze vieringen niet langer samen te zingen. Vanmorgen zal de voorganger het reeds geplande slotlied
zingen, voor de komende weken zullen we per zondag bekijken welke mogelijkheden er zijn.
Ontmoeting en Verdieping.
Komende donderdag (8 oktober) is voormalig scriba van de PKN ds. Arjan Plaisier te gast in de Vredevorstkerk. Het
is de tweede avond in een reeks van vier over het gebed in jodendom, christendom en islam. De bijeenkomst begint
om 19:30 uur. Aanmelding is verplicht: bij Thetie Deen. Voor luisteraars thuis is de bijeenkomst te volgen via
kerkdienst gemist. De link naar de uitzending is te vinden via www.pknbeverwijk.nl
4 oktober is het Israëlzondag
Op deze zondag worden de ontwikkelingen rond het volk Israël in meerdere kerken onder de aandacht gebracht.
Er is dan informatie beschikbaar in de vorm van het maandblad "Israëlactueel" en de jeugdbladen "Tov" en
"Israëlreality". De bladen worden uitgestald bij de vooruitgang. Heeft u belangstelling?.... neem een blad mee.
Vriendelijk groetend, Dieke Fekkes en Joke Pel.
Bloemengroet:
De bloemen van a.s. Zondag gaan als groet en bemoediging naar Mevr. J. Piëst- Dekkers.
Ook een bloemengroet vanuit de gemeente voor Mevr. S. Quax.
Collectedoel.
Bij het verlaten van de kerk wordt er één collecte gehouden.
De opbrengst van deze collecte wordt verdeeld over de Diaconie en de Kerk.
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 Evangelische Maranatha gemeente.
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 11 oktober kunt u aanleveren tot donderdag 8 oktober
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

