
 

NIEUWSBRIEF | 14 december 2020

Mercy Ships gelooft dat medische zorg voor ieder mens
beschikbaar moet zijn. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld,
vol professionele vrijwilligers (zonder salaris en betalend voor hun
eigen inwoning), maken ze door operaties en trainingen,
chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten.

Sheltersuit, een jas met aanritsbare slaapzak, wordt o.a.
gemaakt door statushouders en in sociale werkplaatsen. Niet
alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook op Lesbos, in
Calais, Afghanistan, Syrië en zelfs New York, worden de

jassen via lokale organisaties zoals het Leger des Heils uitgedeeld aan daklozen en

Bekijk de webversie

Kerstactie - Diaconie
De Diaconie vraagt U om een financiële bijdrage voor onze Kerstactie.

De opbrengst is gedeeltelijk weer bestemd voor de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad
in Haarlem. 

Dit jaar vragen wij uw bijdrage ook voor de volgende twee doelen:
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vluchtelingen. Met uw hulp is Stichting Sheltersuit in staat om meer warmte en onderdak te
verspreiden.

Meer informatie over deze organisaties vindt u op de volgende
websites: voedselbankvelsen.nl   -   stemindestad.nl   -  
mercyships.nl   -   sheltersuit.com/nl

Dankzij uw bijdrage is de Diaconie in staat het werk van genoemde
instellingen te steunen. Helpt u mee? 

De diakenen wensen U gezegende Kerstdagen en een voorspoedig
Nieuwjaar. 

Namens deze, Jan Bothof 

Graag uw gift overmaken naar NL42 INGB 0001 7755 28  t.n.v.  “Diaconie Prot. Gem.
Santpoort Velserbroek”

Omdat de lichte lockdown ook zal gelden tijdens de Kerstdagen,
zal het Kinderkerstfeest op de avond van 24 december niet
kunnen doorgaan. Ook zal de cantorij niet kunnen zingen in de
Kerstnachtdienst. Daarom en vanwege het geringe aantal
toegestane bezoekers heeft de wijkkerkenraad besloten om de
Kerstnachtdienst dit jaar niet te laten plaatsvinden. In plaats
daarvan zal op 24 december de Dorpskerk ’s avonds van 21.00
tot 23.00 uur geopend zijn. Bezoekers kunnen dan een kaarsje
komen aansteken en genieten van de kerstsfeer met de lichtjes in
de kerstboom en zachte muziek.
  
Het is noodzakelijk dat u zich uiterlijk op 21 december aanmeldt
voor de dienst op de Eerste Kerstdag. Dat kan door uw naam en
e-mailadres of telefoonnummer in te vullen op de lijsten die op 13
en 20 december achter in de kerk klaar zullen liggen. U kunt zich
ook direct via de e-mail of per telefoon opgeven
(scribasantpoort@gmail.com of 023 5386993). 
  
Omdat er maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn
(exclusief de medewerkers), worden er zo nodig twee diensten na
elkaar gehouden, één om 9.30 uur en één om 11.00 uur. Ook

wanneer het aantal aanmeldingen rond de dertig blijft, begint de dienst om 9.30 uur. U hoort
uiterlijk 23 december wanneer u verwacht wordt. Welkom!

Website

Kerstmis 2020 in de Dorpskerk

Kerkelijk Bureau 
Prot. Gemeente te Santpoort en Velserbroek 
Burg. Enschedélaan 65 
2071 AT Santpoort-Noord 
Email: kerkburo@pg-spvb.nl
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