11e jaargang nr. 5
3 september 2020

KERKDIENSTEN
Beverwijk, Meerstraat 62, aanvang 10.00 uur
6 sept

Geen dienst

13 sept 10.00 Ds. J. Kubacki
Organist: Ronald Molenaar
20 sept

Geen Dienst

27 sept 10.00 Ds. J. Klanderman
Organist: Lucy Klanderman
04 okt 10.00 Geen dienst
11 okt 10.00 Ds. J. Kubacki
Organist: Ronald Molenaar
18 okt

Geen dienst

25 okt 10.00 Ds. Klanderman, (wintertijd)
Organist: Marco Bij de Vaate
01 nov

Geen dienst

08 nov 10.00 Ds. J. Kubacki
Organist: Ronald Molenaar

Noteert u vast in uw agenda:
2 november 2020
19.30 uur
Najaarsledenvergadering
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HERVATTING REGULIERE KERKDIENSTEN
Na onze laatste dienst in de vermaning begin maart en maar liefst
23 luisterdiensten, beginnen we weer voorzichtig met onze reguliere diensten eens in de twee weken. 21 luisterdiensten werden door ds. Jarek
Kubacki verzorgd en twee door br. IJke Aalders, de meesten begeleid door
Justina Oosters en allemaal tot een goede kwaliteit podcast in elkaar geschroefd door Lukasz Liniewicz. De diensten werden echt door velen beluisterd en gewaardeerd. Dank dus aan genoemde personen.
Op 13 september is weer de eerste dienst, uiteraard conform de regelgeving
van het RIVM. Daartoe heeft de kerkenraad een uitgebreid protocol opgesteld om de kans op besmetting met het coronavirus tot een minimum te
beperken. We heten u weer heel graag welkom in de kerk, maar houd rekening met de volgende regels:
Algemeen
• Blijf bij klachten thuis en laat u testen
• Houd 1,5 m afstand
Naar de kerk
• Als u met elkaar meerijdt: vanaf 1 juli mogen meerdere mensen samen
reizen in een auto. Ook als ze uit verschillende huishoudens komen. Het
advies is om een mondkapje te dragen, maar dat is niet verplicht. Zodra
u uitstapt geldt weer: afstand van 1,5 meter houden;
• Bij binnenkomst wordt gevraagd of u corona-gerelateerde klachten hebt;
• Uw naam wordt bij de ingang genoteerd;
• U ontsmet uw handen bij de entree van de kerk;
• Nadat u de kerkzaal bent binnengegaan kunt u geen gebruik meer maken
van het toilet, dat kan pas weer na de dienst;
• De koster of coronacoördinator wijst u een plaats in de kerk aan;
• U neemt uw jas mee naar uw stoel;
• U gaat via de pijlen direct naar uw plaats en u blijft op uw stoel;
• De stoelen mogen niet verplaatst worden;
• Er wordt niet gezongen;
• Na de dienst verlaat u de kerk via de zijdeur op volgorde van stoelnummer (1 t/m 20);
• Er is geen koffie na de dienst;
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• Denkt u buiten ook aan de afstand van 1,5 meter;
• Volg verder eventuele aanwijzingen van koster en kerkenraad op.

Het lijkt misschien wat veel, streng en formeel, maar we willen uiteraard
zo goed mogelijk zorg dragen voor ons aller gezondheid.
We hopen u dus de 13e september weer live te kunnen ontmoeten, al
moet het handen schudden helaas achterwege blijven.
Namens de kerkenraad,
Bert Colijn

OVER EN VAN DE LEDEN
Overleden
Op 20 juli j.l. overleed zr. Lenie Broekmeulen-Slagboom op 96 jarige
leeftijd. Zr. Broekmeulen was in het verleden in IJmuiden zeker een bekend gezicht. De laatste jaren woonde zij in De Moerberg. Zr. Bettie
Spigt is op 25 juli namens de gemeente aanwezig geweest bij de crematieplechtigheid in Haarlem. Op de rouwkaart stond een gedichtje van
M.C. Eberhart:
Als…..
Als dan de dag komt dat ik er niet meer ben,
Als ik afscheid genomen heb.
Wil je dan vergeten dat ik jou vergat?
En mij herinneren zoals ik was,
Voordat de ziekte mijn geheugen opvrat?
Verjaardagen
15 september
Zr. D. Jansen-de Gooijer
22 september
Zr. H. Meursing-Posthumus
29 september
Zr. T.A. ten Hoeve-Hommes
09 oktober
Zr. A.W. Overkamp-Makelaar
26 oktober
Zr.E.J. Soellaart
Allen een hele goede verjaardag toegewenst,
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88 jaar
92 jaar
84 jaar
82 jaar
82 jaar

Bedankje
Beste zusters en broeders,
Hierbij wil ik u allen hartelijk danken voor alle warme reacties die ik heb
ontvangen na mijn blindedarmoperatie. Mooie bossen bloemen, lieve
kaarten en telefoontjes. Het gaat steeds wat beter en ik hoop binnen niet al
te lange tijd weer helemaal de oude te zijn.
Hermien Fictoor

WATERRITUEEL OP ZONDAG 13 SEPTEMBER
In de eerste dienst na de vakantie wil ds. Kubacki weer het water bewaren
dat u van speciale plekken meenam. De afgelopen jaren was dat meestal
van vakanties, maar in dit speciale jaar bent u misschien wel aan zee geweest of een heeft u wandeling langs water gemaakt, waarbij u een flesje
water mee hebt kunnen nemen. We horen graag uw verhaal en na afloop
van de dienst kunt u uw flesje legen in de grote schaal.

KOSTERDIENSTEN
Na jarenlang de kosterdiensten met leden te hebben ingevuld, hebben we
nu onze beheerder Wendy Overkamp bereid gevonden om samen met
Wim de kosterwerkzaamheden op zich te nemen. Zeker nu de werkzaamheden ivm de corona-crisis sterk veranderd zijn, komt deze wijziging eigenlijk ook heel goed uit.
We zijn de vele vrijwilligers die de kosterdienst jarenlang hebben vervuld
vanzelfsprekend buitengewoon dankbaar en willen daar in de dienst van
27 september aandacht aanbesteden.
We hopen dus dat de zrs. Vegter, Beems, Brandenburg, Spigt, Van Meningen, Klaassens en br. Koorn in die dienst aanwezig zullen zijn.
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COLLECTEROOSTER
13 september
27 september
11 oktober
25 oktober
08 november

Bijna Thuis Huis
Collecte ten behoeve van het vredeswerk van de Stichting Doopsgezind Wereldwerk.
Collecte ten bate van projecten van de Doopsgezinde
Zending
Hospicegroep Kennemerland
Collecte ten bate van projecten voor gemeenteopbouw

Bij de zijuitgang van de kerkzaal staan twee collecte zakken/schalen opgesteld. De zwarte collectezak is bestemd voor het werk van de eigen gemeente en de groene collectezak is bestemd voor bovenvermeld doel.
VAKANTIE
Ook in Frankrijk vonden veel aanpassingen plaats:

“Ik wacht hier”
“Geduld is de sleutel tot welbevinden”
(we hebben geoefend, we stonden hier 1,5 uur)
Bert en Justina
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