Samenklank op Zondag
Zondag 23 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
Zoom koffie drinken
Wellicht las het u al in het mei nummer van Samenklank: pastor Corina Voskamp nodigt ons uit om op zondagmorgen
thuis na de dienst een kopje koffie te drinken terwijl we via het beeldscherm verbonden zijn. Voor meer informatie en
opgave: graag een berichtje naar corinavoskamp@pknheemskerk.nl
Bloemen. De bloemen gaan als groet en bemoediging vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk naar Dhr.
Hendrikse.
Collectedoel 23 mei
De opbrengst van de collecte zondag 23 mei wordt verdeeld tussen kerk en diaconie. Het diaconale deel van de
pinkstercollecte is traditiegetrouw bestemd voor het wereldwijde zendingswerk van de Protestantse Kerk. U kunt uw
bijdrage aan de collecte overmaken op;
NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder vermelding van ‘collecte 23 mei’.
Volgende week zondag hopen we voor het eerst weer 30 mensen in de Vredevorstkerk te verwelkomen. De dienst
wordt echter ook nog een keer uitgezonden. Ds Marco Visser en ds Arrie van Nierop gaan samen voor. Zoals het zich
nu laat aanzien is dit de laatste dienst in een lange periode waarin we als buurkerken gezamenlijk hebben
opgetrokken. We zijn dankbaar voor alle goeds wat onze samenwerking ons gebracht heeft en willen ons inzetten
voor blijvende verbondenheid, ook als we allebei weer in onze eigen gebouwen samenkomen. We zullen in deze
dienst het heilig avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd om thuis mee te vieren. Misschien wilt u van te
voren een stukje brood (en wijn) klaarzetten?
Draad oppakken
Geachte leden van de Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee,
Voor de Vredevorstkerk pikken we de draad weer op, vanaf zondag 30 mei om 10 uur bent u als leden van onze
gemeente weer welkom om de dienst in de kerk mee te beleven. We zijn blij dat het eindelijk weer kan al zijn er
natuurlijk de nodige restricties.
We zetten de nog steeds noodzakelijke maatregelen op een rij:

1. In onze zondagse kerkdiensten in Beverwijk en Wijk aan Zee mogen maximaal 30 bezoekers worden
toegelaten, waarbij niet worden meegerekend de mensen die de dienst mogelijk maken zoals b.v. de
predikant, de organist, de koster.
2. Alle mensen die naar de kerkdienst komen moeten een mondkapje dragen. Alle mensen die in de kerk actief
zijn dragen een mondkapje, dus ook de medewerkers. Pas wanneer mensen op hun stoel zitten mag het
mondkapje af. Na afloop van de dienst als u opstaat om de kerk te verlaten moet het mondkapje weer op.
3. Tijdens de dienst zullen door de kerkbezoekers geen liederen gezongen worden. De enige mogen zingen zijn
de voorganger en eventueel enkele zangers op het liturgisch centrum, mits voldoende afstand kan worden
gehouden.
Wat betekent dit nu concreet:

1. Alleen mensen die zich per mail, naardevredevorst@gmail.com of telefonisch 06-137-130-19 (nieuw
nummer), voor vrijdagavond 20 uur hebben opgegeven, en dus op de namenlijst bij de deur staan
ingeschreven, kunnen de dienst bezoeken. Wanneer zich meer dan 30 mensen melden, komen de nummers
31, 32 etc. automatisch op de lijst voor de dienst van volgende week te staan. Als u niet naar de
dienst ‘mag’ komen, omdat u nummer 31, 32 etc. bent, krijgt u daarvan per mail of telefonisch bericht.
2. U moet zich dus hoe dan ook aanmelden. Het afgelopen najaar konden mensen die vergeten waren zich op
te geven, zich alsnog bij de deur aanmelden, maar dat kan nu niet meer. Opgave per mail of telefoon is
verplicht.
Bovenstaande maatregelen dateren van oktober, waarna we tot half december nog diensten mét gemeenteleden
hadden, daarna is de kerk inmiddels dus 5 maanden gesloten geweest, het zijn ongekende tijden. Nu beginnen we
weer en zijn de maatregelen (nog) nodig. Mochten door het uitdovend virus en de toegenomen vaccinatiegraad, de
maatregelen verder versoepeld kunnen worden (meer mensen, koffie na de dienst), dan zullen we niet nalaten dat te
doen en u daarover te informeren. Hartelijke groet, Teun-Jan Tabak

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.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 30 mei is tot Do.30 mei 18.00 uur te mailen naar samenklankopzondag@gmail.com

