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Nr. 6 - 2021 – 10 november
Lieve lezers,
Het gaat niet goed met het aantal besmettingen met Covid-19 in Nederland, vandaar dat ook in de
Dorpskerk weer strengere richtlijnen zijn gaan gelden. Op de volgende pagina staat het volledige Protocol
dat per maandag 8 november is ingegaan voor alle kerkgangers.
Hartelijke groet, Margot Cornelis
------------------- --------------------------------------------------------------------------- IN HET KORT---------------------------

-

Op zondag 7 november is Jurjen Zeilstra bevestigd als predikant. Voor op onze website zijn hiervan
schitterende foto’s gemaakt door onze Dorpskerkfotograaf Harry van Schaik. Die zijn geplaatst op de
Welkomstpagina Dorpskerk, bij Activiteiten/Actueel en bij Onze Dorpskerk/ Onze Predikant.
Jurjen Zeilstra heeft ook een eigen blog genaamd "Jurjen schrijft". En mocht u hem willen mailen dan graag
goed opletten dat zijn mailadres is zeilstar@xs4all.nl en NIET zeilstra@xs4all.nl want dat mailadres behoort
toe aan een ander persoon, zo heeft hij expliciet laten weten.
Op zondag 14 november legt onze kerkenraadsvoorzitter Annette Horsman haar taak neer. Er wachten haar
nieuwe uitdagingen (kinderen en kleinkinderen vragen veel aandacht evenals haar werkzaamheden als
uitvaartverzorger en mantelzorger bij de Hofdames). Ze dankt een ieder voor het vertrouwen en wenst ons
allen veel heil en zegen op ons pad.
Dank je Annette: voor hetgeen je bewerkstelligde binnen de kerkenraad de afgelopen tweeënhalfjaar!

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
14 nov. ds. J. Zeilstra
21 nov. ds. P. Barnard
(gedachtenisdienst)
28 nov. ds. P. Verhoeff
05 dec. ds. K. Touwen
12 dec. ds. A. de Boer
(afscheidsdienst)

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

