Kerkbrief 836 voor zondag 27 mei 2018, Trinitatis
Locatie

Protestantse kerk De Swaen

Voorganger

ds. Juup van Werkhoven-Romeijn

Ouderling

Kees Bak

Diaken

Tineke Visser

Organist

Frans Koning

Welkom - Aansteken van de kaarsen

Eerste lezing: Exodus 34, 4-9

allen gaan staan
Intochtslied 705 Ere zij aan God, de Vader

Lied 150

Bemoediging en groet
Vg.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
a.
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen het werk van zijn
handen
Vg.
a.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen
allen gaan zitten

Gebed
Lied 967 Zonne der gerechtigheid
Verhaal voor de kinderen
Zingen met de kinderen Lied 832
Geroepen om op weg te gaan

Tweede Lezing: Mattheus 28, 16-20
Lied 362
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
Preek
Musica pro Deo
Lied 687 Wij leven van de wind
Gebeden en gaven
Slotlied 969 In Christus is noch west noch oost
Zegen
Vg.
….
Gem

Terugblik Pinksterdienst
Tijdens de feestelijke Pinksterviering bespeelde Margaret
Mathot prachtig de dwarsfluit en werden Kees Bak
als ouderling-voorzitter en Henk Blomberg als ouderlingkerkrentmeester (her-)bevestigd in het ambt.

In de dienst van 10 juni zal ook Cora den Engelse worden
herbevestigd

Het seniorenuitje
Dit jaar gaan we met de senioren op dinsdag 12 juni een
dagje op stap. We gaan met de bus naar de Orchideeënhoeve
in Luttelgeest. Er zijn daar niet alleen veel verschillende orchideeën te zien, maar er is nog veel meer met als hoogtepunt
een vlindertuin. Natuurlijk is er ook een restaurant waar we
zowel de koffie als een warme lunch zullen gebruiken.
Kortom: het wordt vast een gezellig dagje uit!
We vertrekken ’s morgens om 9.00 uur vanaf de Bibliotheek
en zijn om ongeveer 17.00 uur weer terug in Edam.
De eigen bijdrage bedraagt net als voorgaande jaren 25 euro,
contant te voldoen in de bus.
Aanmelden kan bij:
Elly Lemsom, tel. 366845, ellylemsom@gmail.com of bij
Nel de Wijn, tel.364201, gj.de.wijnkpn@planet.nl
Stichting Weeshuis Sunshine House en de Pareltjesloop!
De collecte van vandaag is bestemd voor de kinderen van
Weeshuis Sunshine House. Het wordt de aanloop naar een
groot evenement. Zondag 17 juni staat in het teken van wandelen voor drie goede doelen. Stichting Weeshuis Sunshine
House is daar één van. Het wordt een dag vol muziek, verschillende wandelafstanden en lekker eten. Het wordt de zomerversie van Het Glazen Huis in 1 dag, een dag die u niet mag
missen! www.pareltjesloop.nl
SOLIDARITEITSKAS
In de komende weken worden weer de folder en acceptgirokaarten voor de actie van de solidariteitskas verzonden.
In 2017 is in onze kerkgemeente een bedrag ontvangen van
€ 1815. Een prima resultaat waar we erg blij mee waren.
Het bedrag is net als vorig jaar € 10 per kerklid.
Een echtpaar ontvangt dus 2 enveloppen en wij hopen dus
dat u beide honoreert.
De helft van het bedrag is voor de eigen kerkgemeente en
aangezien het een gift is, is het bedrag ook aftrekbaar bij uw
belastingaangifte.
Namens de kerkvoogden alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 20 mei was bestemd voor “Het Dovenproject in Peru”. Met de opbrengst
van € 248,20 helpen we, via de stichting “Gelijke Kansen Peru”,
dove en slechthorende scholieren en werknemers in
Cajamarca in Peru door scholing en werkervaring te integreren
in de maatschappij.
De collecte voor het vele werk van, voor en door onze eigen
kerkgemeente kende een opbrengst van € 136,74.
Extra collecte kanselbijbel
Uw bijdrage in “De Bus”, bestemd voor de tweede
KanselBijbel kende de voorbije twee zondagen een resultaat
van € 208,70. De Bijbel zal worden aangeschaft maar u kunt
nog altijd bijdragen door een bedrag over te maken naar rekening NL32FVLB0225423561.

Extra
De koffie- / gespreksgroep heeft (voor het gebruik van de kerkruimten) een donatie aan de kerkgemeente gedaan van € 12
Allen dank voor uw gaven.

Groeten uit Armenië
Johan en Marianne zijn inmiddels al een tijdje terug van de
kerkreis van Bergen naar Armenië en Georgië. Maar hun
kaartje willen we toch met u delen:
“Armenië is een prachtig land waar het christelijk geloof al
in het jaar 301 staatsgodsdienst werd. We hebben heel wat
gezien: kloosters, kerken, ruïnes en musea.”
Diensten komende weken:
3 juni ds. Simon Bijl
10 juni ds. Mirjam Koole

Grote Kerk
Grote Kerk

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

