Samenklank op Zondag 20 juni 2021
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 één ochtendbijeenkomsten, op:
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!
Een stap verder in de versoepeling
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen zijn er nu meer dan 30 mensen welkom bij de kerkdiensten. Ook mogen de
laatste 2 coupletten van het laatste lied op ‘praatsterkte’worden meegezongen, een mooie stap!
Volgende week volgen er hopelijk meer stappen op de weg naar ‘normaal’.
We houden ons tot dan aan de bekende regels dus 1,5 meter afstand houden en onder begeleiding naar de zitplaats
waar het mondkapje weer af mag. En natuurlijk het van tevoren aanmelden, dit kan telefonisch 06-13713019 of per email naardevredevorstkerk@gmail.com, wel graag voor vrijdagavond 20.00 uur.
Met hartelijke groet, Froukje Veltkamp Post
Collectedoel 20 juni
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 de wereldwijde noodhulp van Kerk in Actie.
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 20 juni’.
Bloemengroet
De bloemengroet deze week is bestemd voor Mevr.J. Stoel-Muste, als groet en
bemoediging vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk.
Orgelconcert.
Uniek Barok concert in de Grote Kerk van Beverwijk.
Orgel,klavecimbel,Theorbe en zang, werken van Bach, Purcell, Schütz e.a.
Zondag 27 juni aanvang 13.30 uur
Toegang 20 euro per persoon.
Aanmelden via de website:www.luthersbachensemble.nl
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
groet Hans Kelder
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Baptistenkerk op
105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 27 juni kunt u aanleveren tot donderdag 24 juni
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

