Samenklank op Zondag 9 mei 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/84Morgensterkerk
Komende diensten
Op Hemelvaartsdag (a.s. donderdag 13 mei) en volgende week zondag worden de diensten vanuit de
Morgensterkerk uitgezonden. In beide diensten is ds. Arrie van Nierop de voorganger van dienst.
Bloemengroet: De bloemen vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk gaan deze week
als groet en bemoediging naar Coby van Duinen.
Collectedoel 9 mei, 13 mei en 16 mei
De opbrengst van de collecte zondag 9 mei, Hemelvaartsdag 13 mei en zondag 16 mei wordt verdeeld tussen kerk
en diaconie.
Het diaconale deel van de collecte is bestemd voor de wereldwijde noodhulpprojecten van Kerk in Actie. Kerk in
Actie o.a. actief in Libanon en Jordanië. Er is weliswaar opvang in de regio, maar de Syrische vluchtelingen leven
daar in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is er nauwelijks werk te vinden. Kerk in
Actie biedt waar mogelijk ondersteuning.
U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder
vermelding van ‘collecte 9, 13 en 16 mei.

Lege cartridges en oude mobiele telefoons
De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds!! De vijfde is ook vol! DANK U WEL!!!!!!
Maar een nieuwe doos staat er weer. Helpt u mee deze ook weer helemaal vol te krijgen? De diaconie
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit het Leger des Heils.
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 16 mei 2021 kunt u aanleveren tot donderdag 13 mei 2021
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

