Kerkbrief 820 5e zondag na Epifanie 4 februari 2018
Locatie

Protestantse kerk De Swaen

Voorganger

Ds. P.M.J.Hoogstrate

Ouderling

Kees Bak

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Jan van Ginkel

Muziek

Gebed om de Heilige Geest.

Voorbereiding
Mededeling door de ouderling van dienst.
Aansteken van de kaarsen.
We gaan staan

Lezing Oude Testament: Psalm 63: 1 – 6

Zingen lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste
Stilte
Onze hulp en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
A:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt 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
Kyrie: Smeekgebed
Zingen lied 413: 3 Heer, ontferm u over ons

Zingen Psalm 27: 4,7 Zoals Gij eenmaal mijn geroep
Gehoorde.
Lezing Nieuwe Testament: Marcus 1: 29 – 39, 45b
Zingen Lied 837: 1, 2,3 Iedereen zoekt U, jong of oud
Preek: “Allen zoeken U”.
Zingen lied 837: 4 Koning, uw rijk is zo nabij.
Dankgebed, Voorbeden en Psalm 25b (refr.3x)
Stil Gebed, Onze Vader.
De gemeente bidt het Onze Vader luid op mee.
Collecten
Zingen lied 531: 1.3 Jezus, die langs het water liep
Zending en Zegen en lied 425; Vervuld van uw zegen.

Glorialied
Zingen lied 413: 1,2 Grote God, wij loven u
-----------------------------------------------------------------------------------

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

KOMT ALLEN TEZAMEN! - Gemeenteavond
Ook op 8 februari is uw aanwezigheid van belang …
Na het startschot van het kerkelijk jaar afgelopen startzondag
komen we volgende week bij elkaar in De Swaen. We hebben
het dan met elkaar over de belangrijkste ontwikkelingen
richting de toekomst van onze kerkgemeente. Zo wisselen we
ideeën met u uit met betrekking tot de vele vrijwilligers, de
nieuwe doopboom, de mogelijke betrokkenheid van
gemeenteleden bij het leiden van uitvaarten en zo meer.
En na de pauze verdiepen we ons - met onze dominee Mirjam
Koole als inspirator - in de plannen voor de komende

maanden. Weer met als thema: “Werk aan de kerk”. Een
avond dus om als geloofsvrienden met elkaar mee te denken,
ruimhartig te overleggen en elkaar te ontmoeten. Omdat dat
ons inspireert en goed doet. Maar ook omdat dat noodzakelijk
is. Want de juiste plannen maken voor een kansrijke toekomst
kunnen en mogen we niet aan een enkeling overlaten.
Werk dus van harte mee aan de toekomst van onze kerk en
kom ons versterken!
De avond begint om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur is De Swaen
open en is er uiteraard koffie en thee.

ACTIE KERKBALANS 2018.

Op de Thee bij de Dominee.

Heeft u de loper gemist, dan een dringend verzoek om de
antwoordenvelop zelf weg te brengen. Voor u een kleine moeite en de lopers zullen u dankbaar zijn. Het is in deze tijd geen
pretje om diverse keren bij hetzelfde adres aan te moeten bellen. Namens de lopers alvast bedankt voor uw medewerking.
De kerkrentmeesters.

Graag ga ik als uw dominee persoonlijk met u in gesprek.
datum: iedere donderdag, plaats: predikantskamer
Grote Kerk. tijd: van 14.00 uur tot 15.00 uur.
onderwerp: alles dat onder het genot van een kop thee ter
tafel kan komen.

Collectedoelen.
Deze zondag 4 februari is de diaconale collecte bestemd voor
“KIA-Werelddiaconaat – Ghanese kind-slaven bevrijd”.
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kind-slaven, voornamelijk afkomstig uit kwetsbare en arme gezinnen, worden vastgehouden op
kleine eilandjes.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, vier keer zo groot als
Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen
van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kind-slaven en
vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs.
Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee?
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen kerkgemeente.
Warm, droog, vrij, rijk, gezellig samenzijn en luisteren naar
Gods woord en naar elkaar is toch ook wat waard!

Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk. Het is
het feest van leven uit de dood.

Collecteopbrengsten.
De diaconale collecte van afgelopen zondag was bestemd
voor “Lepra-Zending” en kende een opbrengst van € 163,70.
Lepra een verschrikkelijk ziekte met grote gevolgen maar eenvoudig te bestrijden.
Met onze hulp geven we genezing en herstel en voorkomen
we uitsluiting, handicaps en armoede.
Een gelijk bedrag wordt door de Diaconie overgemaakt naar
“Heilig Vuur West”.
De geloofsgemeenschap in Amsterdam Oud West zoekt
op een laagdrempelige manier verbinding met mensen aan de
zelfkant van de maatschappij.
Met open armen en een luisterend oor op zoek naar verborgen
en verloren talenten en waardevolle kwaliteiten.
De collecte voor het vele werk van onze eigen kerkgemeente
kende een opbrengst van € 113,95.
Dank voor uw gaven.

Diensten komende weken:
11 februari Ds. Simon Bijl
18 februari Ds. Mirjam Koole Eerste Vastentijd.
HULP BIJ UW Apple IPAD
Weet u even iets niet over de ipad en zou u graag
even wat willen vragen dan kan dat bij:
Ria Lagerburg, tel. 372660.

Veertigdagentijd
Voorafgaand aan Pasen wordt gedurende veertig dagen naar
dit centrale feest toegeleefd. In de protestantse traditie wordt
deze periode de lijdenstijd of veertigdagentijd genoemd. De
veertigdagentijd loopt van Aswoensdag tot Stille Zaterdag.
Veel christenen vasten in de veertigdagentijd. Zij onthouden
zich in deze periode van bepaalde gewoontes zoals alcohol,
drinken, snoepen, maar ook bijvoorbeeld televisie kijken of het
gebruik van sociale media. Vaak wordt het geld dat daarmee
wordt uitgespaard aan een goed doel gegeven. Er is binnen
het protestantisme geen expliciete gezamenlijke traditie van
vasten. Het wordt op individuele basis gedaan of door kleine
groepen, binnen kerkelijke gemeenten.
>De Veertigdagentijdkalender en de app van Kerk in Actie bieden tijdens de veertigdagentijd dagelijks teksten ter bezinning. PKN site Utrecht.
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

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur
naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

