Dorpskerk Blaricum

NIEUWSFLITS
_______________________________________________________________________________________
Nr. 7 - 2021 19 november
Lieve lezers,
Hieronder vier korte berichten van de kerkenraad, die niet konden wachten op de volgende Onderweg.
Het zou mooi zijn als u het laatste bericht niet doorvertelt aan Ds. Arie de Boer.
Hartelijke groet, Margot Cornelis

-------------------------------------------------------------------------------------------------- IN HET KORT---------------------------

Berichten van de kerkenraad
- Aanstaande zondag 21 november herdenken we met vijftien nabestaanden de in het afgelopen kerkelijk
jaar gestorven gemeenteleden, waarbij de namen van hun geliefden worden genoemd. Vanaf deze zondag
worden niet alle coupletten van de liederen meegezongen. We behoeven niet mee te neuriën, gewoon
zachter zingen voldoet, dus dat is fijn!
- Met ingang van maandag 22 november dient u zich uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur aan te melden voor
de kerkdienst van de daarop volgende zondag via aanmelden@protestantsegemeenteblaricum.nl (ons
nieuwe mailadres daarvoor). Omdat maximaal 50 personen de dienst mogen bijwonen, worden de
boventalligen doorgeschoven naar de eerstkomende kerkdienst, indien zij daar gebruik van willen maken.
- Voor alle duidelijkheid: we dragen een mondkapje in de kerk vanaf de entree van de kerk totdat we op
onze zitplaatsen zijn en vanaf vertrek vanaf de zitplaats naar buiten. We houden ook weer 1,5 meter
afstand (ook van bubbel tot bubbel). De banken in de kerk worden om en om gebruikt. Helaas drinken we
voorlopig geen koffie na de dienst.
--------------------

---------------------------------------------------- VOOR ARIE DE BOER-----------------------

- Op zondag 12 december a.s. nemen we afscheid van Ds. Arie de Boer in de dienst waarin hij zelf zal
voorgaan. Arie, die ruim twee jaar als pastorale ondersteuner onze gemeente ten dienste was, heeft al
langere tijd de wens een reis naar Israël te maken. Het lijkt de kerkenraad een goed idee hem die dag te
verblijden met een bijdrage aan zo’n inspirerende reis, zodat hij ook met eigen ogen de pracht van de
bakermat van ons geloof kan zien! Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken op een speciaal
bankreknummer t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum, NL48 RABO 0332 4500 07 onder vermelding
van: ‘cadeau Arie de Boer’.

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

Via de volgende links kunt u direct of later meekijken en luisteren 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
en

21 nov. Ds. P. Barnard
(gedachtenisdienst)
28 nov. Ds. P. Verhoeff
05 dec. Ds. K. Touwen
12 dec. Ds. A. de Boer
(afscheidsdienst)
19 december Ds. J. Zeilstra

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

