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De dienst van vandaag
is te beluisteren via www.pknbeverwijk.nl klik op de groene knop ‘luisteren naar de diensten’
is te zien (en te horen…) via deze link, https://www.youtube.com/watch?v=G9wK_33uym8
Rock Solid
Tijdens deze dienst maken we extra ruimte voor kinderen en jongeren, onder de titel Rock Solid. We
spreken dus niet langer over ‘kindernevendienst’ alhoewel er best overeenkomsten aan te wijzen zijn. Rock
Solid is echter breder: voor kinderen en jongeren in de basisschoolleeftijd & daarna. Rock Solid is in
principe 1 keer per maand. De data worden afgestemd met activiteiten voor kinderen & jongeren in de PG
Heemskerk. Volgende Rock Solid data: 15 november en 20 december.
Collecte
Vandaag wordt er bij het verlaten van de kerk één collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte 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. In de
dienst wordt een kort filmpje vertoond met achtergrondinformatie.U kunt uw bijdrage voor dit doel ook
overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder vermelding van collecte
Werelddiaconaat.
Dinsdagmiddagkring
De in Samenklank aangekondigde dinsdagmiddagkring (20 oktober) gaat in verband met de beperkingen
door het coronavirus niet door.
Bloemengroet: De bloemen gaan als groet en bemoediging van onze gemeente Frieda en Dieuwe
Kloosterman. Wie wil ze wegbrengen ?

Tip Brillenglazen en mondkapjes.
Door het mondkapje, hebben we last van condens op de bril. Mijn brillenglazen, maakte ik vroeger schoon
met afwasmiddel. Maar sinds de opticien, een anti-vuil-laag op mijn brillenglazen heeft aangebracht, helpt
dat niet meer. De elastiekjes gekruist om het oor doen helpt mij nu beter. Inge Hiemstra
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 25 oktober is tot Do.22 oktober 18.00 uur te mailen naar
samenklankopzondag@gmail.com
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