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Lieve lezers,
Misschien heeft u het op onze Dorpskerk website al gelezen: de nieuwe Corona richtlijnen van de regering
betekenen concreet voor onze Dorpskerk ook “versoepelingen” van de huidige regels.
Volgens de adviezen van het CIO voor de kerken, die door de Kerkenraad gevolgd worden, zijn de adviezen
per zondag 26 september dat wij nog steeds max. 50 kerkgangers mogen ontvangen. In lijn met het advies
van de overheid is samenzang mogelijk. Wel wordt benadrukt dat ventilatie een belangrijk punt van
aandacht blijft. En er is nog wel de gebruikelijke looprichting en de banken worden om en om gebruikt.
Bezoekers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de Kerkdienst. En het
advies blijft: zorg voor gepaste afstand!
De streaming van de diensten zal voorlopig ook nog doorgaan, voor de link zie bij het colofon op de
volgende blz. van deze Nieuwsflits.
Margot Cornelis, redactie

Startzondag 19 september

in het Achterom
De Startzondag was een groot succes! Na de dienst verzamelden nog velen
zich in het zonovergoten Achterom. Er was koffie/ thee en gebak (zelf
gemaakt door leden van onze kerk). En er was een gezellige tent zodat
iedereen een fijn plekje kon kiezen, nog steeds op gepaste afstand. En er
zijn, ten bate van ‘Het Vergeten Kind’, kaarten verkocht door ons
gemeentelid: Annelet Weegenaar.
Mocht u een- of meerdere foto’s van deze ochtend willen ontvangen dan
kan dat op aanvraag bij onze “kerkfotograaf” Harry van Schaik :
van.schaik.dorpskerk.blaricum@gmail.com

Muntgeld
Sebastiaan door
Reitsma,
penningmeester
Met dank bij
aanCollecten
Stad & Landedoor
Ruiters
Anne-Marie
de Fouw,Diaconie
namens Cie Kruispunt
Op zaterdag 4 september bracht Cie. Kruispunt een
bezoek aan het Nederlands Kampioenschap
Samengestelde Men-wedstrijden op ’t Harde.
Senioren zittende op strobalen achter de
dranghekken (en voorzien van een polsbandje ten
teken dat je toegang had) genoten van de kunsten
van de diverse menners, maar er was vooral
bewondering voor mens en paard en dat we zó dicht
bij huis weer konden genieten met elkaar.
Bij deze nogmaals onze hartelijke dank aan het
Bestuur van Stad en Lande Ruiters voor de
aangeboden lunch!

Redactie van deze Nieuwsflits: Margot Cornelis.
nieuwsflits@protestantsegemeenteblaricum.nl
Mocht u deze Nieuwsflits niet ontvangen of een ander emailadres hebben dan waar wij over beschikken, mail uw
(nieuwe) adres aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
Alle andere informatie over onze Dorpskerk vindt u op onze
website: https://protestantsegemeenteblaricum.nl

Via de volgende links kunt u direct of later meekijken en luisteren naar de kerkdiensten in onze eigen Dorpskerk:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-ProtestantseGemeente-te-Blaricum (video livestream)
of https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255 (alleen
luisteren).
De meest actuele orde van dienst leest u als u klikt op
https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD.pdf

Kerkdiensten
en
26 sept. ds. S. de Vries
03 okt. ds. H. van Beelen
10 okt. ds. C. Hendriks
(mmv. de Cantorij olv. Peter den Ouden)
17 okt. ds. J. de Valk
24 okt. Ps. F. Flantua
(Heilig Avondmaal)
31 okt. ds. P. Barnard

Collectes
Als u op de website/startpagina
https://www.protestantsegemeenteblar
icum.nl/ kijkt, kunt u doorklikken naar
de collecte-doelen van de
Kerkrentmeesters en de Diaconie

