Kerkbrief 837 voor zondag 3 juni 2018, tweede zondag na Pinksteren
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

ds. Simon Bijl

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Alida Gorter

Organist

Frans Koning

Orgelspel: bewerking over psalm 95
Welkom - Aansteken van de kaarsen
allen gaan staan

Psalm 95: 1 en 2
Steek nu voor God de loftrompet

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.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
a.
Amen
Drempelgebed
Psalm 95: 3
allen gaan zitten
Kyrie-gebed

afgesloten met in beurtzang
voorganger en allen lied 301f

Glorialied 985
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
Gebed van de zondag

Dankwoord
Hartelijk bedankt voor de felicitaties en goede wensen en de
bloemen van de kerk, bij ons 50 jarige huwelijk wat we 26 mei
hebben gevierd, Hans en Weina van Ravenzwaaij.
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

Eerste lezing: Deuteronomium 26: 23 - 3: 6
Psalm 105: 18
Die gunst heeft God zijn volk bewezen
Tweede Lezing: Marcus 2: 23 - 3: 6
Lied 339a
‘U komt de lof toe’
Uitleg en verkondiging
orgelspel: Andante (Felix Mendelssohn)
Lied 534
Hij die de blinden weer liet zien
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze
Vader
Collecte
Slotlied 423

Nu wij uiteen gaan

Zegen
Vg.
….
Gem
orgelspel: preludium en fuga (Johann Schneider)

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

Uitslag eindexamens
De examens zijn achter de rug. Rond 13 juni is het zover, dan
ontvangen de eindexamenkandidaten bericht of ze wel of niet
geslaagd zijn en voor sommigen wacht wellicht nog een herexamen. Wij willen graag meeleven. Als u weet welke jongere uit de
kring rond de kerkgemeente eindexamen heeft gedaan, wilt u de
naam en adres dan doorgeven aan mij?
Cora den Engelse, 366486 of pastoraat@kerkgemeente.nl
Volgende week avondmaal
In de dienst van volgende week hopen we het avondmaal te
vieren aan de tafels in het koor.
Collectedoelen
De eerste collecte is vandaag voor de stichting Hoeboeh.
“Hulp Oost-Europa buurtschap Overleek en helpers” steunt vele
projecten in Roemenië, Moldavië, etc. O.a. door het inzamelen
van goederen, transporteren en verdelen van hulpgoederen bij
kerkgenootschappen en sociale projecten.
De tweede collecte is voor onze eigen kerkgemeente.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 27 mei was bestemd voor Sunshine House-Pietermaritzburg-Zuid Afrika.
Met de opbrengst van € 149,25, aangevuld met een extra bijdrage vanuit de Diaconie, helpen we de “moeders en kinderen”
in het weeshuis bij de opvang en verzorging en de begeleiding
naar een hoopvolle toekomst. De collecte voor het werk van,
voor en door onze eigen kerkgemeente kende een opbrengst
van € 125,75. Dank voor uw gaven.
Een tweede leven voor uw oude
mobieltje, toner of cartridge.

We gaan ermee door!
Inleveren in de dozen in de Swaen

of bij één van de diakenen!
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.
Twee koorjubilea
Al eerder vermeld: dit jaar vieren de beide koren die veel bijdragen aan onze eredienst een jubileum. De Nicolaascantorij viert
haar 50-, Psallite haar 25 jarig bestaan. Inmiddels is in het Venster van mei aan beide aandacht gegeven, warm aanbevolen.
De cantorij geeft in drie kerken een jubileum concert, aansluitend op de viering (De Rijp (20-5), Edam (10-6), Midden Beemster (17-6)) met highlights uit de vieringen; Psallite geeft in de
middag van 24-6 haar jubileumconcert, eveneens met highlights. Beide koren voegen er een groter werk aan toe. Van
harte uitgenodigd!

Terugblik Trinitatis
Het was op deze
zondag van de drieeenheid een warm
weerzien met ds.
Juup van Werkhoven. Zij preekte over
zending rond het
thema ‘Geroepen
om op weg te gaan’.
Doe mee met de Pareltjesloop!
Op zondag 17 juni – Vaderdag – organiseren drie Goede Doelen
uit onze gemeente: Pater Zwarthoed, Alle Beetjes Helpen en
Weeshuis Sunshine House een nieuwe wandeltocht. Eerder
werkten ze met veel succes samen tijdens Het Glazen Huis dat
in de Grote Kerk plaats vond.
De wandeltocht leidt de deelnemers langs de mooiste parels van
onze gemeente. De routes zijn 5, 15 en 25 km. Start- en finishlocaties zijn PX in Volendam, de Grote Kerk en bezoekerscentrum De Breek in Oosthuizen/Etersheim. Pareltjes zijn natuurlijk
ook de kinderen in Indonesië en Afrika die onze steun nodig hebben voor een goede toekomst. Deelname voor kinderen is € 5
en voor volwassenen € 10. Loop met het gezin, vrienden of
vriendinnen deze heerlijke wandeling. Tussen 14.00 en 17.00
uur is op alle locaties een gezellig muziekprogramma en een
tombola met veel winstkans op mooie prijzen En natuurlijk ontbreekt het Indisch of Afrikaans eten weer niet!
Kijk voor meer informatie: www.pareltjesloop.nl
Op de Thee bij de Dominee
Nog maar eens een herinnering. Graag ga ik als uw dominee persoonlijk met u in
gesprek.
datum: elke donderdagmiddag 14.00 - 15.00 uur
plaats: predikantskamer
Grote Kerk
onderwerp: alles dat onder het genot van een kop thee ter tafel
kan komen
Diensten komende weken:
10 juni ds. Mirjam Koole
17 juni ds. Jurjen Fennema

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

