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Nr. 9 - 2021 – 22 december

Tweede Kerst-Nieuwsflits
-------------------------------------------------------------------------------------------------- IN HET KORT-------------------------* De kerkenraad heeft besloten dat ivm. de lock-down de Dorpskerk sluit voor kerkgangers t/m 14
januari 2022. Degenen, die zich hebben aangemeld voor één van de fysieke kerkdiensten, ontvingen
gisteren een email van onze scriba Henk Oort, dat zij niet kunnen komen en eveneens de diensten thuis
on-line kunnen volgen. Dat geldt voor alle diensten op 24, 25 en 26 december. Ook de oudejaarsdienst,
evenals die van 2 en 9 januari, zijn on-line diensten.
* On-line kijken kan via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-Protestantse-Gemeente-te-Blaricum.
Op onze website staat sinds kort een rode knop die het voor u nog makkelijker maakt om de kerkdiensten
on-line te volgen, zie
klik op
om de kerkdiensten rechtstreeks (of later) te zien op computer, mobiele telefoon of tablet.
* Er is afgelopen maandag een interview met Ds. Jurjen Zeilstra opgenomen in onze Dorpskerk. Hierbij
gaat hij ook in op de huidige lock-down situatie in onze kerk. Dit interview staat op de website. U kunt
klikken op: https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/activiteiten/actueel en vervolgens
komt er een filmpje dat u moet aanklikken.
*
Er is een opname van de Kerstsamenzang in onze eigen Dorpskerk. Deze opname is beschikbaar op 24
december vanáf 23.00 uur. De inleiding van deze opname wordt verzorgd door onze eigen predikant
Jurjen Zeilstra. U kunt daarvoor klikken op https://reformatorischeomroep.nl/kerstconcert-2021-blaricum
(let op: de link werkt pas 24 december na 23.00 uur en blijft enkele dagen werkzaam).
* De meest actuele orde van dienst vindt U elke week op de website. Maar nu staan ook die van alle
Kerstdiensten erop (én ze blijven nog een week staan).

****

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 of bent u een
nieuwe belangstellende: mail uw (nieuwe) adres aan
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
Alle andere informatie over onze Dorpskerk vindt u op onze
website: https://protestantsegemeenteblaricum.nl
Voor het meeluisteren en/of kijken van de on-line Diensten:
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

Kerkdiensten
Vrijdag 24 december 21.30 uur
Ds. Jurjen Zeilstra KERSTNACHT
Vrijdag 24 december vanaf 23.00
uur is de link van de opname van het
Kerstconcert beschikbaar: klik op
https://reformatorischeomroep.nl/kerst
concert-2021-blaricum

Zaterdag 25 december 10.00 uur
Ds. Jurjen Zeilstra 1 e KERSTDAG
Zondag 26 december 10.00 uur
Ds. Jurjen Zeilstra 2 e KERSTDAG
Vrijdag 31 december 19.30 uur
Ds. Jurjen Zeilstra Oudejaarsdienst

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

