Samenklank op Zondag 4 april 2021
Bij de dienst van deze zondag, eerste paasdag:
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
Voor de overige diensten tijdens de paascyclus verwijzen we u naar eerdere berichten over deze
diensten. U vindt het overzicht tevens op www.pknbeverwijk.nl
Volgende week zondag:
In de dienst van volgende week zondag gaat ds. Arrie van Nierop voor. Het is op dit moment nog niet
helemaal duidelijk vanuit welke de kerk de dienst zal worden uitgezonden.
Houd u de berichten via “Samenklank op Zondag” vooral in de gaten.
Dank! Goede dagen,
Met vriendelijke groet, ds. Arrie van Nierop
Predikant Protestantse gemeente Beverwijk - Wijk aan Zee
Nog géén gemeenteleden in de kerk:
In aanloop naar deze zondag van Pasen toch ook nog een paar zakelijke mededelingen. Met het oog
op de besmettingen door corona kunnen we de kerken in Beverwijk en Wijk aan Zee in april en begin
mei nog niet openen voor kerkdiensten met publiek, hoe spijtig en vervelend voor iedereen, we
achten het op dit moment niet verantwoord. Dat betekent dat we gezamenlijk met onze broeders en
zusters in Heemskerk de kerkdiensten organiseren. Op zondag 11 april is ds. Arrie van Nierop de
voorganger.
We werken er aan dat zo lang we door corona gedwongen zijn geen gemeenteleden bij de diensten
toe te laten, de diensten ook via een video-link te volgen zijn.
Ook hebben we om dezelfde reden besloten om de in het kerkblad Samenklank eerder
aangekondigde gemeentebijeenkomsten voor april te laten vervallen.
Waardeloos en ook frustrerend omdat we ook met u als gemeente de ontwikkelingen voor de
komende tijd willen bespreken, dat wordt nu allemaal vertraagd. Veel mooier kunnen we het niet
maken.
Namens het moderamen
Teun-Jan Tabak
Paascollecte Werelddiaconaat: “Toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika”
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken
gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare
school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen
vaak een duister gat.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en
jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze Bijbelonderwijs en hulp bij
het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de
collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG
Beverwijk, onder vermelding van ‘paascollecte’.

40 dagentijd:
De bijbel over “Ik ben er voor jou”
‘Wie God liefheeft moet ook de ander liefhebben’ 1 Johannes 4 :21
In de traditie van de kerk zijn de zes – later zeven – daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven
werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die
duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait. Wil je je hart
openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als hij een beroep op jou doet met zijn honger,
dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de
boodschap van de bijbel. Voed de hongerige en geef dorstige te drinken; geef de vreemdelingen
onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer
barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou.
Heeft u in de afgelopen weken een bijdrage in uw doosje/potje gedaan? U mag dit dan overmaken op
NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk o.v.v. 40 dagentijd.
Namens onze gemeente zijn er Paasgroeten gestuurd naar gedetineerden met zoveel mogelijk
namen van gemeenteleden.
Bloemengroet:
De bloemen gaan als groet vanuit de Gemeente van de Vredevorstkerk naar mevr. G. Veenstra.
Heeft u suggesties voor de bloemengroet? Graag melden bij Froukje de Wijs.
.
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Vredevorstkerk
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.

