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Het laatste

actuele informatie vindt u op onze website:
https://protestantsegemeenteblaricum.nl

* Maandag 23 maart wordt er door PKN en de regionale classis opnieuw bekeken hoe lang de kerken
hun deuren gesloten houden. Met de Paastijd voor de deur is dat een belangrijk besluit, maar vanzelfsprekend nemen we geen enkel risico als het om uw en onze gezondheid gaat. Daarom zullen de richtlijnen van RIVM en regering leidend zijn in de keuzes die we als kerk maken.
* De komende week wordt de jaarlijkse Paasgroet van de Dorpskerk rondgebracht bij al onze leden.
Onze Wijkcontactpersonen staan altijd weer voor u klaar, door weer en wind en zelfs nu met het
Corona-virus. Helaas zal er deze ronde geen praatje aan de deur worden gemaakt. Mocht u wel
behoefte aan contact hebben, dan kunt u bellen met ds. Arie de Boer, uw contactpersoon of een
ouderling (telefoonnummers vindt u op de Paasgroet). Mocht de boel ‘op slot’ gaan, dan ontvangt u de
Paasgroet per mail.

BLOEMENGROET
De Bloemengroet van deze week gaat naar Supriya Kos-Van Vembde in Huizen, met een hartelijke wens
voor beterschap.
Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven en steun, dank of blijdschap?
Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!
Nu de kerkdiensten in de Dorpskerk niet doorgaan en wij het
noodgedwongen voorlopig nog moeten stellen zonder eigen
predikant, hebben we enkele betrokken predikanten uit de regio
gevraagd of wij mogen ‘aanhaken’ bij hun online-diensten.
Dat juichen zij van harte toe, dus hierbij ontvangt u een link naar de diensten:
-Vanuit de (lege) Ontmoetingskerk in Laren https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739 door ds. Job de
Bruijn, voorlopig elke zondag om 10.00 uur (of later naar wens). De dienst duurt ca. een half uur, met
gebeden, stilte, overdenking, muziek en liederen.
-Vanuit de Nieuwe Kerk in Ede https://www.kerkomroep.nl/pages/kerk.php?mp=10635 door onze
interim-predikant ds. Cees Hendriks, aanvang 9.30 uur , of later via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1904-Nieuwe-Kerk-Ede.

KERKDIENSTEN
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Collectedoelen
Uw giften in de 40-dagentijd zijn bestemd voor de
40-dagenaktie van de BEL-gemeenten. Zie
www.40-dagenaktie.nl voor meer details over de
diverse projecten. U kunt uw donatie overmaken
op rekeningnummer NL72RABO 0334 9515 93
t.n.v. Interkerkelijke 40-dagenaktie BEL.

Gebed, van Taizé
Christus,
Redder van elk leven,
U komt altijd tot ons.
U ontvangen in de vrede van de
nacht,
In de stilte overdag.
In de pracht van de schepping,
En ook in de uren
Van harde innerlijke strijd
-U ontvangen is weten
Dat U met ons zult zijn
In elke situatie, altijd.
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Dorpskerk Jeugd

Omdat ook het jeugdwerk in de kerk stil ligt, biedt Kind op Zondag (het werkblad waarmee we in de
Kinderkerk en Jeugdkerk 12+ werken) nu online materiaal aan om thuis mee aan de slag te gaan met de
kinderen. Begin maart hebben de aanwezige kinderen het gezinsboekje “Een teken van Leven” cadeau
gekregen, om samen met de rest van het gezin de 40-dagentijd te beleven. Wie ‘m niet heeft, kan dus nu
via onderstaande link het boekje alsnog in huis halen.
En kijk ook vooral eens verder op de site, je komt er allemaal leuke en interessante (christelijke)
onderwerpen tegen, waar je eens lekker in kunt duiken.
https://www.kindopzondag.nl/gezinsboekje/?utm_source=Kind+op+Zondag&utm_campaign=a97215a1c2KOZ-gratis-materiaal&utm_medium=email&utm_term=0_9c385807f7-a97215a1c275684945&mc_cid=a97215a1c2&mc_eid=d3f4dc2999
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Contactinformatie Dorpskerk:
Website: www.protestantsegemeenteblaricum.nl
Pastorale zorg: ds. A. de Boer, tel. 030-236 9886 of 06-2310 9242 /e-mail: adeboer@hetnet.nl
Algemeen e-mail: scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
Redactie nieuwsbrief: consistoriepgb@gmail.com (reacties en kopij welkom)
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