Samenklank op Zondag 4 juli 2021
Bij de dienst van deze zondag
Vandaag is de eerste dienst in een serie zomerdiensten rond een aantal ‘dierbare woorden’. Het zijn soms
een beetje ouderwetse woorden die het niet meer zo goed lijken te doen in deze ‘moderne tijd’. Lukt het om
het stof er wat af te blazen? En kunnen dergelijke woorden zo al zoekende hier & nu van betekenis zijn?
We beginnen vanmorgen met het woord ‘geduld’.
Open Kerk
In de maand juli staan de deuren van de Vredevorstkerk op dinsdagmorgen en die van de Dorpskerk in
Heemskerk op donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur open.
U kunt gewoon even binnenlopen op het moment dat het u past. U hoeft zich niet aan te melden en kunt
weer verder gaan wanneer u wilt. Er is een kopje koffie of thee en alle ruimte om elkaar even te spreken.
In de Vredevorstkerk sluiten we rond de klok van 12.00 uur af met een kort middaggebed. Van harte
welkom!
Wandeling
A.s. donderdag (8 juli) trekken we de stoute (?) wandelschoenen weer eens aan. We laten de omgeving op
ons inwerken (was het ooit zo groen aan het begin van de zomer?), zijn stil, wisselen van gedachten over
een tekst of gespreksvraag en zetten vooral onze ene voet voor de andere.
Dit keer maken we een rondje door park Westerhout in Beverwijk. Jaap Koornstra is daar goed bekend en
wijst ons de weg.
We verzamelen op donderdag 8 juli, 14 uur bij de parkeerplaats op de Westerhoutweg, vlakbij
kinderboerderij De Baak. Graag een berichtje aan ondergetekende als u mee wilt wandelen. Hartelijke
groet, ds. Arrie van Nierop.
Collectedoel 4 juli
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 binnenlands diaconaat. Met uw bijdrage
ondersteunt u de vakantiemogelijkheden van kwetsbare kinderen in ons land.
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 4 juli’.
Bloemengroet
De bloemen van deze week gaan als groet en bemoediging vanuit de gemeente van de
Vredevorstkerk naar Dhr. W. Bakker. Hartelijke groeten, Froukje
Orgelconcerten Grote Kerk
Aankomende vrijdag 9 juli gaan de orgelconcerten weer van start in de Grote Kerk van Beverwijk.
Victor Baena de la Torre opent op 9 juli de zomeravond orgelconcerten in de Grote Kerk van Beverwijk.
Victor was de grote winnaar van het Internationale Schnitger Orgelfestival van Alkmaar in 2019.
Voor zijn concert in Beverwijk heeft hij een gevarieerd programma samen gesteld hij begint zijn concert met
een Toccata in C van J.P.Sweelinck, daarna werken van Böhm, Krebs, Walther en besluit zijn concert met
de imposante Toccata en Fuga in F-dur BWV 540 met zijn pedaal solo’s.
Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Toegangsprijs € 8,00 inclusief programma.
Grote Kerk van Beverwijk Kerkstraat 37A 1941 GC Vanaf heden kunt u de volledige programma’s zien op
de website. Klik daarvoor op: http://www.pknbeverwijk.nl/orgelconcerten Met een vriendelijke groet,
Hans Kelder
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 11 juli kunt u aanleveren tot donderdag 8 juli 2021
voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

