Kerkbrief 802 voor zondag 8 oktober 2017, 3e zondag van de herfst
Locatie

Protestantse Kerk De Swaen

Voorganger

ds. Hanna Rijken

Ouderling

Dirk Tump

Diaken

Tineke Visser

Organist

Frans Koning

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Kyrie en Gloria Lied 299e

De gemeente gaat staan
Intochtslied

Psalm 118: 7, 8 en 9

Bemoediging en gebed van toenadering
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a.

Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij die ons hart aan ziet,
Gij die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf,
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.

Zondagsgebed
Lezing: Jesaja 5: 1-7
Antwoordpsalm: Lied 80a
Lezing: Matteus 21: 33-43
Acclamatie: lied 339a
Verkondiging
Orgelspel
Lied 653: 1,5 en 7
Dankgebed, voorbeden
Voorbeden beaamd met Lied 368j
Stil gebed en Onze Vader
Inzameling van onze gaven
Slotlied

Liefste lied van overzee 8 (zie los blad)

Zending en Zegen

De gemeente gaat zitten

Meeleven
We ontvingen het volgende berichtje van Hans van
Drongelen: Lida is vorige week na een val in een
ziekenhuis beland in een ziekenhuis in Gerona/Catalonië.
De MRI-scan wees op een lichte herseninfarct (reden van
de val) en een bloedinkje in haar hoofd veroorzaakt door
de val. Het gaat nu, 5 oktober, redelijk goed met haar. Ze
mag zo nu en dan uit bed, geen infuus meer, voorzichtig
wat lopen. We hopen spoedig veilig naar huis te vliegen.

Mijnheer Lof is deze week opgenomen in het
Waterlandziekenhuis. Als u een kaartje wilt sturen dan
graag naar zijn huisadres Groenland 5, 1135 TE Edam.
Namens de Kerkgemeente beide gemeenteleden van
harte beterschap.

Collectedoelen
De diaconale collecte van 8 oktober is voor Stichting Chivombo. Het doel: structurele verbetering van onderwijs en
gezondheidszorg in het dorpje Chivombo, Noordwest
Zambia. Eén van de pijlers in het onderwijs is het lesmateriaal. De regering stelt de lesboeken ter beschikking. Het
geld voor het overig lesmateriaal moet door de school zelf
worden opgebracht. De goederen moeten uit de hoofdstad komen en het transport is kostbaar.
De tweede collecte is voor het werk van de eigen kerkgemeente.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag was bestemd
voor ‘PKN– Kerk en Israël’. De opbrengst was € 166,40.
De collecte voor het belangrijke werk door onze eigen
kerkgemeente kende een opbrengst van € 164,65.
Op de thee bij de dominee
Onze predikant ds. Mirjam zit elke donderdagmiddag klaar
met een kopje thee. Iedereen is van harte welkom voor
een gesprekje in de predikantskamer, zo leert men elkaar
beter kennen. Neem gerust iemand mee. De
predikantskamer is in de Grote Kerk, voorheen de
consistoriekamer. De Grote Kerk is ’s middags open voor
bezoek, dus je kan er zo inlopen. Voor jong én oud!
Predikantskamer, donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur

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

Oproep
We zoeken mensen voor de kinderoppas voor de
allerkleinsten, alleen op die zondagen dat er ook
kinderkerk is.
Misschien iets voor uzelf, uw (klein)dochter of (klein)zoon!
Info Mirjam Koole en/of Annie Witte.

Kerstspecial
Voor in uw agenda: op kerstavond vanaf 17.00 uur
organiseren we dit jaar onder de titel ‘Volg de Sterren’ een
evenement voor kinderen van binnen en buiten de kerk.
Op een eigentijdse en verrassende manier wordt het
kerstverhaal belicht. In het volgende Venster leest u hier
meer over. Om deze ‘special’ te laten slagen, hebben we
een flink aantal vrijwilligers nodig die de schouders
eronder zetten. Het gaat om vrijwilligers die:
1. mee willen spelen in het kerstverhaal
2. het lichtspoor uit willen zetten en weer opbergen
3. mee willen helpen met de opbouw en afbouw van
de route
4. gastheer/gastvrouw willen zijn.
5. de kerk willen helpen inrichten in Kerstsfeer
6. de catering willen verzorgen
Enthousiast en beschikbaar? Meld u aan door een mail te
sturen
naar
ds.
Mirjam
Koole
(mirjamkoole@kerkgemeente.nl). Op zaterdag 21 oktober
is er om 16.00uur een informatiemiddag in de Grote Kerk
voor iedereen die meedoet. Dus: noteer alvast dit
evenement van 24 december in uw agenda en … maak
het alvast bekend bij familie, buren en vrienden!
Glazen Potjes Sparen
Wie o wie spaart met ons mee? Voor onze kinderspecial
‘Volg de Sterren’ op kerstavond hebben wij heel veel
glazen potjes nodig, waar een waxinelichtje in past.
U kunt de schone potjes inleveren op zondagmorgen. Er
staat een doos in de keuken van de Swaen. Ook kunt u
de potjes inleveren in de Grote Kerk op donderdagmiddag
van 14.00-15.00uur (werkkamer ds. Mirjam Koole)
Diensten komende weken
15 oktober - ds. Mirjam Koole
22 oktober – dhr. Jan W. van der Straaten

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

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499

