Dorpskerk Blaricum

NIEUWSFLITS
_______________________________________________________________________________________
Nr. 8 - 2021 – 8 december

Kerst-Nieuwsflits
Evenals vorig jaar verzoekt de Kerkenraad u ook dit jaar weer te kiezen naar welke Kerstdienst u komt!!
- Kiest u voor de Kerstnachtdienst, vrijdag 24 december 21.30 uur met als voorganger Ds. Jurjen
Zeilstra? Er is plaats voor maximaal 50 personen.
OF
- Komt u naar de Kerstdienst op eerste Kerstdag, zaterdag 25 december 10.00 uur, met als
voorganger Ds. Jurjen Zeilstra? Omdat ook de cantorij zingt, is er plaats voor slechts 35 personen.
EN
- Vergeet u zich niet op te geven voor de tweede Kerstdag op zondag 26 december 10.00 uur, ook
met voorganger Ds. Jurjen Zeilstra? Hier mogen weer maximaal 50 personen komen.
Aan U de keuze!
Welke dienst wilt u bijwonen?
Aanmelden via de mail
Aanmelden voor deze diensten kan tot uiterlijk woensdag 23 december 20.00 uur via:
aanmelden@protestantsegemeenteblaricum.nl .

-------------------------------------------------------------------------------------------------- IN HET KORT-------------------------Het optreden van het Kerstkoor op donderdag 16 december gaat NIET door wegens Corona-regels.
Aankomende zaterdag 11 december vindt er daarom in de Dorpskerk een opname plaats van een
Kerstzangdienst m.m.v. een koor met een klein aantal zangers (15 personen). De koorleden die optreden
zijn negatief getest op Corona met een zelftest vooraf thuis. U kunt de opname bijwonen en όόk zingen.
Maar… als u mee wilt zingen, dient u hiervoor ook thuis een zelftest met uitslag negatief te hebben
gedaan!
Wij verzoeken u zich voor het bijwonen van de opnames en/ of het zingen op te geven tot uiterlijk
vrijdag 10 december 20.00 uur via: aanmelden@protestantsegemeenteblaricum.nl (onder vermelding van
“11 december”)

Programma voor zaterdag 11 december:
- start opname 13.00 uur (hierbij kunt u ook aanwezig zijn, maar u houdt zich aan de Corona-regels).
- start samenzang 15.30 uur (gemeenteleden van de Dorpskerk die meezingen met het koor, nemen in de
kerkbanken plaats net als de koorleden).

Bovenstaande is steeds onder voorbehoud van nog eventuele nieuwe Corona-beperkingen
die van overheidswege en/of PKN worden opgelegd!!!!

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

Mocht u de dienst niet kunnen bijwonen, dan is er nog altijd de
live-stream die u kunt volgen vanuit huis.
Dit zijn de links 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

Kerstdiensten
Zoals in deze Nieuwsflits op de
eerste pagina al is uitgelegd:
u dient te kiezen naar welke
Kerstdienst u komt!!
Vrijdag 24 december 21.30 uur
Ds. Jurjen Zeilstra KERSTNACHT
Zaterdag 25 december 10.00 uur
Ds. Jurjen Zeilstra 1 e KERSTDAG
Zondag 26 december 10.00 uur
Ds. Jurjen Zeilstra 2 e KERSTDAG

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

