Samenklank op Zondag 21 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). Als u de dienst op een later tijdstip met beeld terug wilt zien, gaat u dan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/84-Morgensterkerk
Goede Verhalen-Podcast
Net als in de tijd van Advent verzorgt de Protestantse Gemeente Heemskerk een serie verhalen in
Podcast-vorm. Na de kinderverhalen in de Advent nu een aantal Bijbelverhalen uit het boek Genesis.
Over de mens in de paradijstuin. Over de man, de vrouw, de slang en de vrucht van de boom. Over Kaïn
en Abel. Juist in crisistijden, als de dingen wankelen, bieden deze verhalen inspiratie en hoop:
https://goedeverhalen.buzzsprout.com/1485670.
Volgende week zondag is het Palmzondag.
De dienst wordt dan uitgezonden vanuit de Vredevorstkerk in Beverwijk. Pastor Fred van der Louw en
ds. Arrie van Nierop gaan samen voor.
40 dagentijd: ”Ik had honger en jullie gaven mij te eten” Mattheus 25:35.
De hongerigen voeden in Indonesië. Het is zo ongelijk verdeeld in de wereld. Op sommige plekken is
obesitas een gevaar voor de volksgezondheid, op andere plekken lijden mensen honger. Dat komt onder
andere voor op Java, waar boeren en boerinnen soms niet of nauwelijks kunnen rondkomen van de
schamele opbrengsten van hun land. Kerk in Actie helpt hen. Door anders te werken hebben ze genoeg
te eten hebben en zelfs nog geld over om in te investeren in betere materialen of duurzame landbouw.
Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk hen om een coöperatie op te zetten.
Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun
producten.
Tip voor de week: Eet een week geen of minder vlees. Kids: lukt het jullie om een week niet te
snoepen?
Zondag 28 maart is het Palmpasen.
Alle kinderen zijn uitgenodigd om deze zondag een Palmpasen stok te versieren in de Vredevorstkerk.
We beginnen meteen om 10.00 uur in de kindernevendienst ruimte en de zaaltjes daarnaast. Later in de
dienst laten we het resultaat zien. Doe je mee? Geeft je dan op bij Rommie Klijn. Ieder kind krijgt een
eigen pakketje met versierspullen. Tot 6 jaar heb je misschien wat meer hulp nodig. We zien je dan
graag samen komen met een ouder, opa oma of andere begeleider. Nog vragen? Neem contact op met
Rommie of Erlinde . Alvast een hele fijne Palmpasen gewenst. Hartelijke Groet, Erlinde en de leiding
kindernevendienst Heemskerk
Bloemengroet:
De bloemen vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk gaan deze week naar Dhr. J.J.Dijkstra en naar
Mevr. T.J. v.d. Boor- Tollenaar als groet en ter bemoediging .
Collectedoel 21 en 28 maart
De opbrengst van de collecte zondag 21 en 28 maart wordt verdeeld tussen kerk en diaconie.
Het diaconale deel van de collecte is bestemd voor de “bloemengroet”. Doordat de kerk al weer geruime
tijd gesloten is, worden er geen donaties meer ontvangen in de potjes van de bloemengroet. Wel worden
er nog iedere week bloemen bezorgd als groet en blijk van medeleven. De diaconie wil dan ook graag
het diaconale deel van de collecte bestemmen voor deze groet vanuit de gemeente.
U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG
Beverwijk, onder vermelding van ‘collecte 21 en 28 maart’.

