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Vandaag wordt de dienst – samen met de Protestantse Gemeente Heemskerk – uitgezonden vanuit de
Vredevorstkerk De dienst is te volgen via https://www.youtube.com/watch?v=3grn9bzcEIc (beeld en
geluid) en via https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst (alleen geluid)
Palmpasen;
Vandaag starten de kinderen
direct in de eigen ruimte.
Zij gaan Palmpasen stokken versieren.
Met Palmpasen stok zien wij
ze straks terug in de dienst.

40 dagentijd: De bijbel over ‘de doden begraven’
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’- Tobit 2:7
Wie Mattheüs 25 leest komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. Toch is het al snel een van de werken
geworden. Volgens sommigen om op 7 werken uit te komen. Volgens anderen omdat het begraven van de
doden zeker net zo’n plicht is als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie. Het goed begraven van
de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn
lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus
goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan.
Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven
betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we
ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit
naar de dag van het nieuwe leven.
Tip voor de week: Volwassenen: Steek een kaarsje aan voor een bekende overledenen of voor mensen die
wereldwijd zijn omgekomen door honger of geweld. Kids: Ken je iemand die is gestorven? Brand een
kaarsje en denk aan hem of haar.
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’
In de komende goede of stille week vieren we de volgende diensten:
-Op maandag, dinsdag en woensdagavond, 19.30 uur is er telkens een korte gebedsdienst met
medewerking van gemeenteleden uit Beverwijk en Heemkskerk.
Zie https://www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopnamen
-Op de avond van Witte Donderdag, 19.30 uur, komt de dienst vanuit de Vredevorstkerk. We vieren Jezus’
laatste maaltijd met zijn leerlingen. U wordt van harte uitgenodigd om thuis brood en wijn mee te delen.
-Op Goede Vrijdag, 19.30 uur, lezen we het verhaal van Jezus’ lijden en sterven in de Dorpskerk in Wijk
aan Zee
-Tijdens de Paaswake (zaterdagavond, 21.30 uur, Morgensterkerk) wordt de nieuwe paaskaars ontstoken
en geven we het licht van Christus aan elkaar door. Misschien wilt u ook thuis dit licht ontsteken?
-Op eerste paasdag (10.00 uur, Morgensterkerk) vieren we het feest van de Opstanding in verbondenheid
met u en jou thuis.
Voor alle diensten geldt dat voorgangers uit Heemskerk en Beverwijk in wisselende samenstellingen samen
voorgaan. Er verschijnt één liturgieboekje waarin alle vieringen van donderdag t/m zondag zijn opgenomen.
U ontvangt dat boekje halverwege volgende week in uw mailbox.

Bloemen. De bloemen gaan als groet en bemoediging vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk naar
Mevr. E. Vlas en Mevr. A.H. Rijs.

Sam’s Kledingactie
Vorige week zaterdag was de Sam’s kledingaktie.
Dank voor uw inbreng. De diaconie.

Radio kerkdienst Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Baptisten
op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel. Zondag 4 april is er geen dienst in de VK. Radio Beverwijk
zal daarom de dienst van 21 april 2020 uitzenden.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 4 april is tot Do.1 april 18.00 uur te mailen naar
samenklankopzondag@gmail.com

