Kerkbrief 808 voor zondag 12 november, 8ste zondag van de herfst
Locatie

De Swaen

Voorganger

Ds.P. M.J.Hoogstrate

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Tineke Visser

Organist

Frans Koning
ORDE VAN DIENST

Muziek
Lied 834:

Voorbereiding
Welkom en mededeling
-

De kaarsen worden aangestoken
We gaan staan

Lied 99: 1 en 4
God is Koning
Stil gebed, onze hulp en groet

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Lezing Nieuwe Testament:
1 Petrus 2: 9 -10 en 3: 13-18a
Lied 837: 1 en 4
Iedereen zoekt U, jong of oud
Preek: “Aantrekkelijk en hoopvol”
Lied 315: 1 en 3
Heb dank, o God van alle leven

Lied 99: 8
Kyriegebed
Lofprijzing en Lied 885
Groot is uw trouw, o Heer
Gebed om de Heilige Geest

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed
Onze Vader
Inzameling der gaven
Lied 289: 1 en 3
Heer, het licht van uw liefde schittert

Lezing Oude Testament:
Psalm 87

Zegen met lied 431C

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Elke week worden de zondagse bloemen bij iemand gebracht
als groet of als bemoediging of met een beterschapswens etc.
Sinds kort gaat er ook af en toe een kaart rond tijdens het koffiedrinken. Zo kunnen we ook aan een ander onze groet of
wens doen toekomen. Er zullen hierin wel keuzes gemaakt
moeten worden. Weet u iemand die een wens vanuit de kerkgemeente goed kan gebruiken? Laat het mij weten.
Cora den Engelse, contactpersoon pastoraat

De volgende kerkdiensten:
19 november Ds. Suzan ten Heuw, in de Swaen
26 november Ds. Mirjam Koole
Gedachtenisdienst, Grote Kerk
Allen beginnen om 10.00 uur.

Collectedoelen 12 november
Geef voor een glimlach van een vluchtelingkind
Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen,
steeds weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in
Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En als ze eenmaal
hier zijn, krijgen ze nog meer te verwerken.
Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres
voor deze kinderen. Zo wordt het voor de kinderen bijvoorbeeld mogelijk om een weekje op vakantie te kunnen, naar recreatieve en sportactiviteiten te gaan in asielzoekerscentra en
individuele rechtshulp of juridische bijstand te krijgen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 5 november was
bestemd voor De Voedselbank.
Met de goede opbrengst van € 243,80 helpen we de Voedselbank bij de aanschaf en het onderhoud van transportmiddelen,
gebouwen, materialen en inrichtingen.
Die maken het mogelijk voedselpakketen op de juiste plaats,
op tijd en bij de juiste mensen terecht te laten komen.
De collecte voor al het werk van onze eigen kerkgemeente
kende eveneens een goede opbrengst van 269,90.
Uit een dienst met het thema “dankbaarheid”, dank voor uw
gaven!
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 14.0015.00 uur (werkkamer ds. Mirjam Koole)
Op vakantie en toch in gedachten bij Edam.
Deze rotsformatie in het uiterste
zuiden van Frankrijk heet ‘Les
Orgues’. Ik moest direct denken
aan onze beide orgelbouwers die
samen proberen het orgel van De
Swaen te versterken met een register uit het orgel van de Groenlandkerk. In de hoop dat het slaagt en ook een imponerend geheel
wordt. Hartelijke groet, Arie van Ginkel.
Zaanse Wintermarkt 18 november 10-16 uur Bullekerk,
Westzijde 75 in Zaandam
Alvast pakjes scoren voor Sinterklaas of iets voor in huis met
de kerst. Gezelligheid zoeken bij erwtensoep en gluhwein. Een
herfststukje maken of kopen. Snuffelen bij de boekenkraam,
meedoen met de loterij, allemaal ingredienten voor een geslaagd bezoek aan de Wintermarkt. Natuurlijk ook nu weer

voor een goed doel, dit keer St. Tamam Nederland, voor structurele hulp aan straatjongeren in Zuid Afrika. Heel hartelijk
welkom! Voor meer informatie minnyscheele@hotmail.com,
075-6353996 na 19.00 uur

Diaconie.
Inzamelingsactie!!!!!
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner, cartridge
en oud geld.
Inleverpunt
De box en koker in het portaal van onze kerk De Swaen
Niet weggooien of ergens anders inruilen of inwisselen
maar meenemen naar De Swaen en in de box en/of koker.
Niet vergeten, Doen!
Spullen gevraagd voor de kerstmarkt
Op zaterdag 16 december a.s. wordt weer de Ideële
kerstmarkt in de Grote Kerk georganiseerd. Ook dit jaar staan
wij met onze lootjeskraam op deze kerstmarkt, voor een goed
doel.
De opbrengst gaat naar de allerarmsten voor
voedselpakketten in Oost-Europa. De organisatie verloopt via
Stichting Dorcas. Dorcas is een internationale organisatie voor
ontwik-kelingssamenwerking en armoedebestrijding.
Vorig jaar was onze actie voor de voedselbank een groot
succes. Wij hebben hiervoor 560,00 euro opgehaald. Dit
succes willen wij graag dit jaar evenaren. Dus ... wilt u
alstublieft op uw zolder of in uw kast kijken naar leuke, mooie
(voor u ongebruikte) spullen. U kunt deze inleveren bij:
Terry Regter-Visje, Dijkgraaf Poschlaan 14 – tel. 0299-351513
Of: Erica Houtgraaf, Westervesting 15 – tel. 0299-368663
Of: zolder hulpkerk
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
E-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
E-mail:cbak-kees@kpnmail.nl
Tel. 0255-577499

