Samenklank op Zondag 6 juni 2021
Bij de dienst van deze zondag:
Vanaf vandaag staan de deuren van de Vredevorstkerk elke week weer open. We verwelkomen u graag
maar rekenen er wel op dat u zich opgeeft. Zie het bericht verderop in deze Samenklank op zondag.
De diensten zijn voorlopig alleen met geluid te beluisteren via:
https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst
In de Morgensterkerk vindt vanmorgen de overstapdienst plaats. Binthy en Sem zijn de overstappers
van dit jaar. We wensen hun – en hun families – een mooie overstap toe.
U kunt deze dienst meebeleven via www.pknheemskerk.nl
Kerkdiensten bijwonen:
Alleen mensen die zich per mail, naardevredevorst@gmail.com of telefonisch
, 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.
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. 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
Collectedoel:
Bij het verlaten van de kerk wordt er één collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte wordt
verdeeld tussen kerk en diaconie.
Het diaconale deel van de collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat. Dit maal gericht op Oeganda.
Met steun van Kerk in Actie worden vrouwen door de vrouwenbond van de Oegandese kerk geholpen
hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren.
Als u de dienst niet in de kerk bijwoont bestaat de mogelijkheid om uw bijdrage aan de collecte over te
maken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder vermelding van ‘collecte 6
juni’.
Bloemengroet:
De bloemen gaan als groet en bemoediging vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk
naar Mevrouw H.M. Crecee.
Kerk na corona:
Nu er voorzichtig meer ruimte ontstaat om elkaar weer te ontmoeten, organiseren we in de
Vredevorstkerk een aantal ontmoetingsmomenten. Het belangrijkste doel is inderdaad de onderlinge
ontmoeting. We drinken een kopje koffie, sluiten af met een broodje en kop soep. We zoeken ook het
gesprek: hoe kijkt u terug op de tijd die achter ons ligt, hoe kijkt u vooruit naar de toekomst?
We organiseren vooralsnog drie ochtendbijeenkomsten, op:
donderdag 10 juni
dinsdag 15 juni
maandag 21 juni

De opzet is als volgt:
10.30 uur, inloop met koffie en thee
11.00 uur, gesprek
12.00 uur, brood en soep
13.00 uur, afsluiting
Per ochtend verwelkomen we maximaal 15 bezoekers. Opgave vooraf is noodzakelijk.
Aanmelding en informatie bij Froukje Veltkamp
Graag tot ziens!
Lege cartridges en oude mobiele telefoons:
De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds!!
Helpt u mee deze ook weer helemaal vol te krijgen? Hartelijk dank De diaconie

Vrijdagochtend soos:
Heeft u zin om een spelletje te doen? Of wilt u gewoon wat praten onder het genot van een kopje koffie?
Of wilt u bezig zijn met een handwerkje? Dan bent u van harte welkom op de vrijdagochtend soos van
9.30 tot 11.30 uur in de Vredevorstkerk.

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 13 juni kunt u aanleveren tot donderdag 10 juni voor 18.00 uur
op samenklankopzondag@gmail.com

