Samenklank op Zondag 11 juli 2021
Dienst in de Vredevorstkerk
In tegenstelling tot wat in kerkblad Samenklank vermeld staat, is de Vredevorstkerk vanmorgen gewoon
geopend. Oorspronkelijk was het inderdaad de bedoeling om samen met de PGH in de Morgenster te
kerken maar gezien de beperkingen die het coronavirus toch nog met zich meebrengt zijn er vanmorgen
diensten in beide gebouwen. Met excuses voor de verwarring.
Aanmelding
Blijft u zich alstublieft op de gebruikelijk wijzen aanmelden als u naar de kerk wilt komen.
Per mail, naardevredevorst@gmail.com of telefonisch 06-137-130-19 voor vrijdagavond 20 uur.
Zie ook de rondzendmail die in de afgelopen week is rondgestuurd. Dank voor uw medewerking.
Bij de dienst van deze zondag
Vandaag is de tweede dienst in een serie zomerdiensten rond een aantal dierbare. 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?
Het dierbare woord van deze morgen is het woord ootmoed. In onze vorige Bijbelvertaling (die van het
NBG uit 1951) kwamen we ootmoed nog met enige regelmaat tegen. In de huidige NBV is het consequent
vervangen door nederigheid.
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 !
Collectedoel 11 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 plaatselijk werk
van onze diaconie. 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 11 juli’.
Jaarrekening van de Diaconie
De jaarrekening 2020 van onze Diaconie is opgesteld en wordt binnenkort vastgesteld door de Diaconie en
de Kerkenraad. Belangstellenden kunnen een exemplaar van deze jaarrekening aanvragen bij Hans
Kattouw, penningmeester van de Diaconie .
Bloemengroet
De bloemengroet van deze week gaat als groet en bemoediging vanuit de gemeente van de
Vredevorstkerk naar Mevr. P. Johansen
Radio kerkdienst
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit Evangelische Maranatha
gemeente op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 18 juli kunt u aanleveren tot donderdag 15 juli voor 18.00 uur op
samenklankopzondag@gmail.com

