Samenklank op Zondag 11 oktober 2020
Met het oog op de zondag
De in Samenklank aangekondigde bijeenkomst ‘met het oog op de zondag’ van morgenavond (12 oktober) gaat in
verband met de beperkingen door het coronavirus niet door.
Volgende week zondag…
De doopdienst is ook al als gevolg van de corona beperkingen, uitgesteld. Een teleurstelling voor alle betrokkenen.
Op een later tijdstip hopen we het feest van zijn doop natuurlijk alsnog te kunnen vieren.
Wat volgende week wèl doorgaat, is de geplande Rock Solid bijeenkomst. Voor wie zich afvraagt, wat was dat ook
al weer, Rock Solid? Rock Solid is de activiteit voor kinderen en jongeren in de basisschoolleeftijd & daarna, tijdens
de dienst. We starten met een gezamenlijk opstapmoment in de kerk (meestal een filmpje en een gesprekje) waarna
de kinderen naar hun eigen ruimte gaan. We zijn volgende week getuige van het gesprek van Jezus met Farizeeën
en Herodianen in Matteüs 22: 15 - 22: wie moet je het meest gehoorzamen, de keizer of God? Die discussie lijkt
eens te meer actueel nu we als kerken vriendelijk doch dringend geadviseerd worden niet meer dan 30 mensen in
onze diensten toe te laten. Voor wie de dienst niet zelf kan bijwonen: de dienst zal zoals altijd via internet te
beluisteren zijn maar dit keer ook te zien via you tube. Meer info om SopZ van volgende week.
Algemeen.
Zoals u misschien al gemerkt heeft is de inrichting van de kerk veranderd, dit na enthousiasme van de diaconie en
in overleg met het moderamen. De parkeerplaats achter de kerk wordt de komende weken deels gebruikt voor
opslag van bouwmateriaal voor de omringende buurt. Alternatieve parkeerplekken zijn bij de Wijkerbaan en
Koolhovenstraat (schuin tegenover de kerk) Bert Veltkamp
De vrijdagsoos.
Dit jaar hebben we weer meegedaan aan de aktie: de goedgemutste breicampagne van het Ouderenfonds.
Maar liefst 2641 mutsjes werden gebreid en opgestuurd. Een geweldig resultaat! Dank aan alle breisters.
We gaan gewoon weer door om volgend jaar weer zo'n monsterscore te maken.
De dames van de soos, Sary en Hanneke.
Bloemengroet:
De bloemen van a.s. Zondag gaan vanuit de Vredevorstkerk als groet en bemoediging naar Frieda en
Dieuwe Kloosterman. Nog een boeket voor Mevr. R. Gigante. Als groet en bemoediging vanuit de Vredevorstkerk.
Collecte 11 oktober
Vandaag wordt er bij het verlaten van de kerk één collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte wordt
verdeeld over de Diaconie en de Kerk.
Collecte 18 oktober
De collecte van volgende week is in z’n geheel bestemd voor het Werelddiaconaat.
Kerk in Actie vraagt onze aandacht voor het werk in Ghana. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het
noorden vormen christenen een minderheid. Er worden door Kerk in Actie verschillende onderdelen van het
plaatselijk kerkwerk ondersteund, zoals de training van voorgangers, alfabetiseringscursussen en projecten om
jongeren aan het werk te helpen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder vermelding
van collecte Werelddiaconaat.
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 18 oktober kunt u aanleveren tot donderdag 15 oktober voor 18.00 uur op
samenklankopzondag@gmail.com

