Samenklank op Zondag 7 maart 2021
Bij de dienst van deze zondag
Vandaag wordt de dienst – samen met de Protestantse Gemeente Heemskerk – uitgezonden vanuit de
Morgensterkerk. De dienst is te volgen via https://www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopnamen (beeld en geluid).
Open Dorpskerk
In de veertigdagentijd is de Dorpskerk in Heemskerk op een aantal momenten geopend. Om zomaar even binnen te
wandelen, te bidden, een kaars aan te steken, om een vriendelijk gezicht te zien. Zo kan ieder op een eigen manier
invulling geven aan de stille en hoopvolle dagen voor Pasen. En juist in de ruimte van de kerk is de verbondenheid
met anderen voelbaar. Welkom: alle vrijdagen in maart en in de stille week voor Pasen (29 maart t/m 3 april) van
13:30 tot 15:30 uur.
40 verhalen
Nog een initiatief in deze tijd op weg naar Pasen. Ter bemoediging en inspiratie. Kijk eens op www.40verhalen.nl.
Hier wordt elke dag van de veertigdagentijd op video een nieuw verhaal geplaatst, met op zondag een kookvideo.
Van harte aanbevolen.
Volgende week zondag wordt de dienst uitgezonden vanuit de Morgensterkerk in Heemskerk. Ds. Arrie van Nierop
is dan de voorganger van dienst.
Voortzetting on line diensten
Wellicht hebt u in de afgelopen tijd gehoord over het advies van de landelijke kerk om, waar mogelijk, weer mensen
in de kerk te gaan ontvangen. Er zouden ook weer voorzangers ingezet kunnen worden. Als moderamen hebben we
- met spijt in ons hart - besloten dit advies niet te volgen. De besmettingscijfers zijn in onze eigen provincie nog erg
hoog, het vaccineren vordert maar langzaam. We menen daarom dat het op dit moment niet verantwoord is om
diensten met kerkgangers te hervatten. Vooralsnog gaan we daarom in ieder geval tot Pasen door met onze on line
vieringen samen met onze goede buren in Heemskerk. Mocht de situatie in de komende weken veranderen dan
beraden we ons opnieuw. We hopen op uw begrip en uithoudingsvermogen.
Biddag
A.s. woensdagavond, 10 maart, kunt om 19.30 uur de gebedsdienst voor gewas en arbeid volgen vanuit de
Morgenster. zie https://www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopnamen
40 dagentijd
De vreemdelingen onderdak bieden (Mattheus 25:35).
De vreemdeling onderdak bieden in Libanon. Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld
en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land is inmiddels 1 op de 4 inwoners vluchteling.
Dit zet de samenleving onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de werkloosheid is verdubbeld. Kerk in
Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon.
Tip voor de week
Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens op 16 graden. Kids: koud hè? Een dikke trui doet
wonderen. En heeft u al wat in uw spaardoosje of ander potje gedaan?
Sam’s kledingactie komt er aan en wel op zaterdag 20 maart. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw kleding en
schoenen weer brengen bij de Vredevorstkerk. Wij vragen u de kleding in gesloten plastic zakken en de schoenen
gepaard aan te leveren.
Kunt u het niet zelf brengen dan mag u Bertil v.d. Berg.
Soos
Helaas kunnen we nog steeds niet de soos op vrijdagochtend houden. Maar mutsjes breien kunt u altijd doen. En
wie nog een kaartje wilt hebben/kopen mag altijd bellen naar Sary.

Collectedoel 7 en 14 maart
De opbrengst van de collecte zondag 7 en 14 maart wordt verdeeld tussen kerk en diaconie.
Het diaconale deel van de collecte is bestemd voor de Zending. Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt
Kerk in Actie het opleidingsinstituut voor predikanten in Beiroet, Libanon. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op
voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug
naar huis om hun eigen gemeente te leiden Helpt u mee?
U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder
vermelding van ‘collecte 7 en 14 maart.
Boeket
Graag wilde ik laten weten, dat de verrassing groot was, een prachtig boeket te ontvangen van de kerk.
Niet alleen de verrassing, maar ook te weten, dat er aan je gedacht wordt in deze nare corona-periode: een
bijzonder mooi gekleurd lichtpuntje.
Ik werd daar ontzettend blij van!
Mijn hartelijke dank.
Mevrouw W. de Loor-v.d. Burg
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet en bemoediging vanuit de gemeente van de
Vredevorstkerk naar Mevr. C.M. Kamink- Verkruijssen.
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Vredevorstkerk.
De dienst van zondag 8 maart 2020 wordt uitgezonden op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 14 maart kunt u aanleveren tot donderdag 11 maart
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

