Dorpskerk Blaricum

NIEUWSFLITS
Nr. 2 - 2022 – 15 februari

Met ingang van aanstaande zondag 20 februari 2022
mogen we in de Dorpskerk zonder aan te melden!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------- IN HET KORT-------------------------* De kerkenraad heeft naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari, besloten dat voor het
bijwonen van onze kerkdiensten, aanmelden niet meer nodig is.
* Omdat de 1,5 meter verplicht blijft tot 25 februari 2022, houden we deze maatregel aan tot die datum.
En het mondkapje (bij aan- en uitlopen) graag dragen, maar niet als u zit.
* U hoeft GEEN QR-code te laten zien en hoeft ook geen zelftest te doen. Tenzij u vermoedens heeft van
besmetting natuurlijk.
* En als alles goed gaat, vervallen vanaf 25 februari alle maatregelen wat betreft anderhalve meter en
mondkapjes zijn dan ook niet meer nodig.
* Alvast vooruit: donderdag 28 maart is de eerste editie van een drietal lezingen van het Kerkcafé, met
als thema ”De wereld en het ik”, door Dr. Jurjen Zeilstra, waarover in de komende Onderweg een groot
artikel komt. Zet u ook alvast in uw agenda de donderdagen 28 april en 23 juni?
Redactie van deze Nieuwsflits: Margot Cornelis.
nieuwsflits@protestantsegemeenteblaricum.nl
Mocht u deze Nieuwsflits niet ontvangen of een ander e-mailadres
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
Dit zijn de links naar de kerkdiensten in onze eigen Dorpskerk:
(video livestream) https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263Protestantse-Gemeente-te-Blaricum
(alleen luisteren) https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
De meest actuele orde van dienst leest u als u klikt op
https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD.pdf

Kerkdiensten
Zondag 20 februari 10.00 uur
Ds. F. de Kok
Zondag 27 februari 10.00 uur
Ds. J. Zeilstra
Zondag 6 maart 10.00 uur
Ds. J. Zeilstra
tevens Avondmaal en Cantorij
Zondag 13 maart 10.00 uur
Ds. K. Touwen
Zondag 20 maart 10.00 uur
Ds. J. Zeilstra

Collectes
Als u op de website/startpagina
https://www.protestantsegemeentebla
ricum.nl/ kijkt, kunt u doorklikken naar
de collecte-doelen.

