Kerkbrief 802 voor zondag 1 oktober 2017, 2e zondag van de herfst
Locatie

Protestantse Kerk De Swaen

Voorganger

mw. Jacqueline Bakker

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Frans Koning

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
De gemeente gaat staan
Morgenlied
Lied 213
Stilte
V: Onze hulp in de Naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat
varen het werk van zijn handen
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen
Intochtslied
Lied 121
de gemeente gaat zitten
Inleiding op de Dienst
Gebed van Toenadering

Inleiding op de lezingen
Lezing: Filipenzen 2: 1-13 (BGT)
Lied 970: 1, 3
Lezing: Mattheus 21: 23-32 (NBV)
Lied 970: 5
Overdenking
Orgelspel
Lied 25: 2, 10
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze
Vader
Inzameling van onze gaven
Slotlied
Lied 418
Zending en Zegen

Lied 305
Gebed bij de opening van het woord

Even voorstellen: Jacqueline Bakker
Mijn wieg stond in Broek op Langedijk en op mijn 6e zijn we naar
Edam verhuisd. Op mijn 18e verhuisde ik naar Amersfoort voor
mijn studie aan een Mikojelopleiding en inmiddels woon ik al weer
26 jaar in Voorburg. Mijn ouders
wonen nog wel in Edam. Vanuit
nieuwsgierigheid ben ik theologie
gaan studeren in Amsterdam. Die
nieuwsgierigheid is o.a. aangewakkerd in de kerk van Edam maar zeker ook bij de Zondagsschool.
Ik werk als geestelijk verzorger in een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische stoornis.
Het Westerhonk te Monster, onderdeel van ’s Heeren Loo.

Een bijzondere plek waar het nog elke dag pionieren is om
iets van Gods warmte en licht te laten doorschemeren in
alle gebrokenheid van het leven…
Alles wat aan het licht komt, wordt licht.
Zien, soms even… In mijn werk probeer ik zichtbaar te
maken wat onzichtbaar is. Bijbelverhalen nodigen ook uit
tot zichtbaar te maken. Of dit ook op 1 oktober lukt?
Sleutelbos verloren
Een kerkgangster is afgelopen zondag bij de Vredesdienst
haar sleutelbos (met sleutelhanger met een beertje en een
label) verloren. Toen zij thuis kwam kon zij de sleutels
nergens vinden. Heeft iemand de sleutelbos gevonden?
Graag een berichtje naar mij. Tel. 366486 of
pastoraat@kerkgemeente.nl. Cora den Engelse

Feestelijke dag voor Kees en Ina Bakker
Voor Kees en Ina Bakker wordt dit een heuglijke zondag.
Dochter Jacqueline gaat voor en Kees viert zijn verjaardag.
Daarnaast willen zij
met een traktatie
stilstaan bij het feit
dat zij onlangs 50
jaar
getrouwd
waren. Van harte
gefeliciteerd
namens ons allen.
Terugblik op de dienst van vorige week
Een oecumenische vredesviering verloopt altijd wat anders
dan een gewone dienst, maar was dit keer zeker weer geslaagd. Een goed verhaal van de voorgangers, mooie zang
van
Psallite,
maar ook ruimte
voor de gemeente om voluit te zingen.
Kinderen kregen een steen
en leerden over
de knoop in de
zakdoek.
Na de viering was de eerste ‘walk of peace’. Deze vredeswandeling ging langs de voormalige Kleine Kerk (met boeiende uitleg van Wim de Wolf), De Swaen (met gedichten,
een lied en
ook
een
steen) naar
de Nicolaaskerk voor
een lied. In
de Ontmoeting werd afgesloten
met wat lekkers.
Collectedoelen
Vandaag, zondag 1 oktober 2017, is het Israëlzondag en
collecteren we voor “Kerk en Israël”.
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk
stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de
opbrengst van deze collecte worden projecten en
activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie
tussen joden en christenen levend te houden. In Israël
steunen we het werk van Nes Ammim. Deze christelijke
leefgemeenschap zet zich in om het vertrouwen tussen
joden en christenen te vergroten. In Nederlands steunen
we het werk van OJEC en zorgen we dat het gesprek
tussen joden en christenen gevoerd wordt.
www.pkn.nl/collecterooster
Natuurlijk collecteren we vandaag ook voor het vele werk
van, voor en door onze eigen kerkgemeente.

Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van startzondag 17 september was
bestemd voor “PKN-Vredeswerk, Verbeeld de Vrede”.
Met de goede opbrengst van € 295,65 helpen we wereldwijd pioniers die werken aan vrede en rust tussen volken,
groeperingen en individuen.
De collecte voor het vele werk van onze eigen kerkgemeente kende eveneens een goede opbrengst van €
205,50 als ook een gift van € 60,-.
In de oecumenische viering van 24 september was één
collecte, met een fraaie opbrengst van €426,45. Deze
wordt gelijkelijk verdeeld over de eigen gemeente en het
werk van Kerkinactie voor de Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië. Dank voor uw gaven.
Forumavond n.a.v. 500 jaar Reformatie
Het Venster organiseert op 12 oktober namens de Raad
van Kerken en in samenwerking met het Nut Edam een forumavond n.a.v. 500 jaar Reformatie, rond de vraag “Hoe
gaan we verder?”
Aan vier forumleden wordt deze vraag voorgelegd, wat wellicht eerder tot een gezamenlijk zoeken dan tot een heftig
debat zal leiden. Bezoekers worden uitgenodigd zich in dat
zoeken te mengen. Want “vieren of betreuren?”, dat is de
vraag, ook als je bedenkt dat de oecumene wel eens op
een dood spoor lijkt te zijn geraakt. Forumleden zijn: pastoor Paul Stomph uit Volendam, ds. Mirjam Koole,
diaken Thom van der
Woude uit Edam en ds.
Engele Wijnsma uit Bergen; forumvoorzitter is
Hans van Drongelen. Zie
ook het nieuwe Venster.
U bent van harte uitgenodigd. De toegang is gratis.
12 oktober, 20:00 uur, De Swaen

Diensten komende weken
8 oktober - mw. Hanna Rijken
15 oktober - ds. Mirjam Koole
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur
naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl
Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!
Voor meer informatie zie onze website
www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de
predikant ds. Mirjam Koole, e-mail
mirjamkoole@kerkgemeente.nl
Tel. 06 57089225
Woensdag is de vaste vrije dag
Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
Email:cbak-kees@kpnmail.nl
Tel. 0255-577499

