
 

NIEUWSBRIEF 
25 januari 2021

Bekijk de webversie

Rooster voor de kerkdiensten in februari en maart
De kerkenraden hebben besloten om ook in februari en maart door te gaan met het om en om
uitzenden van kerkdiensten vanuit het Kruispunt en de Dorpskerk. Het ziet er helaas niet naar
uit dat we op korte termijn weer diensten met kerkgangers kunnen hebben. 
 
Het rooster, dat iets verschilt met het laatste kerkblad, ziet er als volgt uit:

 
31 januari   Dorpskerk ds. Gilda Polderman
7 februari   Kruispunt  ds. Gilda Polderman

14 februari   Dorpskerk ds. Arie Molendijk
21 februari   Kruispunt ds. Joep van den Berg
28 februari   Dorpskerk ds. Gilda Polderman

7 maart   Kruispunt ds. Ineke Clement
14 maart   Dorpskerk ds. Otto Sondorp
21 maart   Kruispunt ds. Jarek Kubacki
28 maart   Dorpskerk ds. Gilda Polderman (Palmpasen)

 
Alle diensten kunt u zondags vanaf 10:00 uur bekijken via YouTube. 
Op onze website www.pg-spvb.nl vindt u steeds de link. 

Woord van bemoediging
Omdat er onder de aangescherpte maatregelen in deze corona-periode zoveel minder contact-
momenten zijn, wil ds. Gilda Polderman zich graag in onderstaand filmpje tot u richten met een
persoonlijk woord, ter bemoediging en inspiratie.

https://protestanste-gemeente-santpoort-en-velserbroek.email-provider.nl/link/tzozlytnsg/y4qg6ymmpm/7v4ekhiykz/t9q1h7iw7w/ptzkgj1cus
javascript:;
https://protestanste-gemeente-santpoort-en-velserbroek.email-provider.nl/link/tzozlytnsg/y4qg6ymmpm/c0w265jkfz/t9q1h7iw7w/ptzkgj1cus


Website

Wilt u naar aanleiding van bovenstaand filmpje contact opnemen, dan kunt u haar bereiken via
de volgende gegevens: tel.: 023-5834656 of 06-43715888, email: gildapolderman@planet.nl
 
Stuurt u liever een brief? Stuurt u die dan naar: 
 
Mw. ds. Gilda Polderman, Ramplaan 86, 2015 GZ  Haarlem.

Activiteitencommissies
Hieronder vindt u de e-mailadressen en telefoonnummers van de aanspreekpunten van de
activiteitencommissies van Velserbroek en van Santpoort. Wanneer u behoefte hebt aan contact
of anderszins, kunt u de dames bellen of mailen.
 
Velserbroek

Lieke van Beek, tel. 06 46288542 of cornelievanbeek@hotmail.com;
Alies Passchier, tel 06 12218039 of alies.passchier@gmail.com.

 
Santpoort

Fija Borst, tel 023-5375071 of fijaborst@kpnmail.nl
Coba Slings, tel 023-5376634 of slings-terpstra@kpnmail.nl

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