Gezamenlijke diensten in januari
Nu de lockdown nog wel even aanhoudt ziet het er voorlopig niet naar uit dat we weer fysiek
bij elkaar mogen komen. Dus blijven we digitaal vieren. Deze diensten doen we graag
gezamenlijk, dus telkens vanuit één kerk van de Protestantse Gemeente. Daarnaast gaat ds.
Tom de Haan wekelijks een podcast maken en verzorgt jeugdpastor Peter van der Beek weer
wekelijks een InstaLive-viering. We ontmoeten elkaar dan wel niet ‘live’, maar het geeft toch
een gevoel van verbondenheid.
Diensten
Zondag 16 januari | ds. W. van Dijk | uitgezonden vanuit de Nieuwe Kerk via
www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 23 januari | ds. J.C. Bos | uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk via
www.kerkomroep.nl
Zondag 30 januari | ds. K. Bras | uitgezonden vanuit de Oosterkerk via
www.kerkdienstgemist.nl
De dienst op 23 januari wordt extra feestelijk: ds Jan C. Bos, oud-predikant van de
Ontmoetingskerk gaat voor en hij viert op die dag zijn 50-jarig ambtsjubileum!
Podcast-vieringen met ds. Tom de Haan
Elke zondag nodigt ds. Tom de Haan een gast uit om in gesprek te gaan over een bijbeltekst.
De drie gasten zijn zeer waarschijnlijk:




Judith van der Wildt, sinds een jaar projectleider van het Stadsklooster
Joost van den Bogert, pastoraal manager Stem in de Stad én
ds. Anette Sprotte die op 6 februari in de Ontmoetingskerk bevestigd wordt als nieuwe
predikant van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Je vindt de afleveringen via de podcastapp op Iphone of Ipad, of je Spotify app. Luisteren via
de computer kan ook via: www.buzzsprout.com/1002304
InstaLive-vieringen met jeugdpastor Peter van der Beek
Elke zondag om 12:00 neemt jeugdpastor Peter van der Beek je mee langs de dingen die hem
persoonlijk energie geven. Dat de positieve energie in deze serie aanstekelijk mag zijn voor
alle kijkers! Peter nodigt je uit om met hem en elkaar te delen wat je bezighoudt in deze
aparte tijd. Daarnaast steekt hij graag, als jij dat wilt, voor iets of iemand een kaarsje voor je
aan.
De vieringen zijn te volgen via het Instagramaccount van de jeugdpastor (petervdbeek87).
Natuurlijk zijn de InstaLives ook terug te kijken.

