
Beste kerken van Heemskerk en Beverwijk, 

 

 

Eind mei hebben we u geïnformeerd dat #Impact 2020 doorgaat, van 6 tot en met 10 juli. Inmiddels                  
hebben we hiervoor ook toestemming van de gemeente Beverwijk en is er een duidelijk protocol voor                
het gebruik van de Immanuelkerk (alleen door team en organisatie).  

We zijn dankbaar dat onze plannen zijn goedgekeurd en dat we opnieuw de kans krijgen om iets van                  
God’s liefde te laten zien in de wijk. Bij deze brief treft u het programma voor de week. 

Zoals we eerder hebben laten weten zal de Immanuelkerk dicht zijn, behalve voor mensen van het                
team en de organisatie. Gezellig langskomen voor een kopje koffie of ad-hoc hulp is dus helaas niet                 
mogelijk. Ook zijn de activiteiten dit jaar exclusief voor mensen uit de buurt, omdat we met een                 
vergelijkbare drukte als de afgelopen jaren onmogelijk aan de huidige regels van de overheid kunnen               
voldoen. Dit betekent ook dat kinderen van kerkleden niet langs gebracht kunnen worden door hun               
ouders. 

We kunnen uw hulp wel goed gebruiken voor: 
 
Gebed 
Geef u per mail op voor de gebedsmail en bid dagelijks gedurende de week van #Impact. 
Aan de kerken willen we vragen in elk geval in de diensten van 5 juli voor #Impact te bidden. 
 
Taartenbactie 

● Bak een taart bestemd voor werkers bij maatschappelijke organisaties en breng deze op             
dinsdag 7 juli tussen 12.00 en 14.00 uur naar de Immanuelkerk. 

● Help met het bezorgen van de taarten op dinsdag 7 juli tussen 14.00 en 16.30 uur. 
● Opgeven via impactbeverwijk@gmail.com of bij Roald Borms (06-15159690). 

 
Bloemenactie 

● Sponsor een bosje bloemen bestemd voor kwetsbare of oudere mensen door een bedrag te              
doneren op de rekening van #Impact (NL 58 RABO 0149 3580 59 tnv J.W. Meems-Schep)               
ovv “bloemen”.  

● Help met het bezorgen van de tulpen op donderdag 9 juli tussen 14.00 en 16.30 uur. Opgeven                 
via impactbeverwijk@gmail.com of bij Jessica Schaap-Jansen (06-12732981) 

 
Schoonmaak 
Geef je op voor het schoonmaken van de kerk. Maandag t/m vrijdag van 16.30 tot ongeveer 17.00 uur.                  
Opgeven via impactbeverwijk@gmail.com of bij Beltran of Gerben. 
 
Presentklus 
Bij voldoende animo willen we op donderdagochtend 9 juli of vrijdagochtend 10 juli een (buiten)klus               
doen voor mensen die nodig wat hulp kunnen gebruiken. Denk aan een tuin opknappen, schutting               
schilderen, etc. Opgeven via impactbeverwijk@gmail.com of bij Gerben. 
 
Alvast veel dank! 
 
Namens het Locatieteam #Impact Beverwijk, 
 
Beltran de Jong (06-19140403) 
Gerben Drenth (06-40142104) 
impactbeverwijk@gmail.com 
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