Samenklank op Zondag 18 april 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
"Walk for persecuted women."
Zaterdag 24 april a.s. organiseren wij, de Vlijtige (Huis) Vrouw van EG De Verandering, een
wandeltocht (3 of 5 km, gespreide starttijd vanaf 10:00 uur i.v.m. corona.) in Beverwijk/Heemskerk
met als startpunt ons kerkgebouw, Diezestraat 18, Beverwijk.
De opbrengst van de wandeltocht is voor Open Doors.
Deelname uitsluitend via inschrijving, tot en met 21 april en kost 3,- Euro p.p., via het email
adres: vhv@egdeverandering.nl
Volgende week zondag
In de dienst van volgende week zondag gaat ds. Marco Visser opnieuw voor. Ook dan wordt de
dienst vanuit de Morgensterkerk uitgezonden.
Collectedoel 11 en 18 april
De opbrengst van de collecte zondag 11 en 18 april wordt verdeeld tussen kerk en diaconie.
Het diaconale deel van de collecte is bestemd voor de Voedselbank IJmond. De vrijwilligers van
de Voedselbank zorgen iedere week voor het uitreiken van de voedselpakketten aan de
deelnemers. De Voedselbank maakt hiervoor kosten. Niet alle kosten worden vergoed door de
Gemeenten. De Voedselbank is dus ook afhankelijk van giften.
U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG
Beverwijk, onder vermelding van ‘collecte 11 en 18 april’.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet en bemoediging vanuit de gemeente van de
Vredevorstkerk naar mevr. Lokhorst en mevr. C. van Oosten.
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 25 april kunt u aanleveren tot donderdag 22 april
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

