Samenklank op zondag 1 november 2020
Aanmelding kerkdienst:
Voorlopig moet u zich voor ELKE kerkdienst apart aanmelden, uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur.
Dit kan via het mailadres: naardevredevorst@gmail.com
Deze dienst …
is te beluisteren via www.pknbeverwijk.nl klik op de groene knop ‘luisteren naar de diensten’
is te zien (en te horen…) via de link, https://www.youtube.com/watch?v=-SGp0QySpnw
Contact:
Nu de beperkingen als gevolg van het coronavirus langer duren, wordt de pijn van deze beperkingen door
meer mensen gevoeld. We zijn als ‘werkers in de kerk’ ook wat meer terughoudend in onze contacten.
Tegelijk willen we zoveel als maar mogelijk is naar elkaar om blijven zien. Mocht ik als uw wijkpredikant iets
voor u kunnen betekenen, aarzelt u dan vooral niet om mij te bellen of mailen. Samen komen we vast tot
een oplossing om elkaar te spreken of te ontmoeten. Hartelijke groet, ds. Arrie van Nierop.
Uitleg bij het liturgisch bloemstuk:
Op de rand van het doopvont staat een krans met rode rozen. De krans is een cirkel zonder begin en eind.
Rode rozen als symbool voor liefde en de mensen die we gedenken. We zijn dankbaar dat we weten
mogen dat ze zijn opgenomen in het licht van de Eeuwige. De verbondenheid tussen het licht (de
paaskaars) en het bloemstuk bestaat uit verschillende kleuren lint. Wit de kleur van het licht en het zijn bij
God. Rood de kleur van de liefde. En paars de kleur van rouw omdat we onze geliefden missen.
Froukje Veltkamp
Collectedoel:
Bij her verlaten van de kerk wordt er 1 collecte gehouden.
De opbrengst van deze collecte wordt verdeeld over de Diaconie en de Kerk.
Bloemengroet:
De bloemengroet van a.s. zondag is namens de gemeente van de Vredevorstkerk als groet en
bemoediging bestemd voor Dhr. P. Koopman. Wie wil ze wegbrengen ?
Weet u iemand die een bemoediging en groet kan gebruiken ?
Geef het door aan Froukje de Niet .
Zendingskalender:
Hij is er weer de zendingserfgoedkalender. De prijs is €9,Als u er 1 of meer wilt kopen neem dan contact op met Sary v.d. Kooi
Lege cartridges en oude mobiele telefoons:
De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds !!
Helpt u mee deze ook weer helemaal vol te krijgen? “DANK U WEL”, 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 8 november:
Kunt u aanleveren tot donderdag 5 november voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com
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