Kerkbrief 838 voor zondag 10 juni 2018, tweede zondag na Trinitatis
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

ds. Mirjam Koole

Ouderling

Cora den Engelse

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Frans Koning

muziek

meditatieve muziek

lied 281:
Wij zoeken hier uw aangezicht
cantorij: 1-6; allen: 7-10

bevestiging van ambtsdragers

welkom en mededelingen
- de kaarsen worden aangestoken
- we gaan staan
lied 287:
Rond het licht dat leven doet
cantorij: 1 en 3; allen: 2, 4 en 5
voorganger
gemeente
voorganger

lied 8c :

onze hulp is in de naam van de eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

wij zijn hier bijeen in de naam van de
Eeuwige, U die ons kent, u die naar ons
omziet. Wij danken U voor Uw
aanwezigheid onder ons. Amen.
we gaan zitten
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw
naam

inleiding op het thema en het kindergesprek
- kinderen gaan naar de kinderkerk
lied 305:

Rejoice in the Lord always
(anoniem 16e eeuw)

Alida Gorter, Cora den Engelse en Sita de Waal
ROND DE TAFEL VAN BROOD EN WIJN
collecte
muziek
uitnodiging
lied 385

De tafel van samen

tafelgebed
Onze Vader
lied 646
De Heer is onze reisgenoot
cantorij: 1 en 3 ; allen: 2 en 4
tijdens het ronddelen van brood en wijn zingt de cantorij
lied
103e Bless the Lord ,my soul
-

Alle eer en alle glorie

lied 704

we gaan staan
Dank, dank nu allen God

ROND HET WOORD
gebed
lezing uit Handelingen 8: 26-39
lied 894
cantorij: 1 ; allen: 2-4
overweging

de zegen door de voorganger
wordt beantwoord met een gemeenschappelijk

Wanneer ik zoek naar woorden
muziek

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
Collectedoelen: Bijenhouden biedt jongeren toekomst.
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-Bevolking
behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig
kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, biedt deze
jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld
een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken,
De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze
gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren
op te komen voor hun rechten. Zo krijgen ze een unieke kans
om een eigen inkomen te verwerven en hun
levensomstandigheden structureel te verbeteren. De eerste
collecte is bestemd voor dit belangrijke project.
De tweede collecte is voor onze eigen kerkgemeente.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 3 juni was
bestemd voor de Stichting HOEBOEH. Met de opbrengst van
€ 221,15 helpen we Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en
Helpers bij het inzamelen, transporteren en verdelen van
hulpgoederen voor kerkgenootschappen en instellingen en
steunen van maatschappelijke en sociale projecten in
Roemenië en Moldavië. De collecte voor het vele werk van
onze eigen kerkgemeente kende een opbrengst van € 137,40.
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!
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!
Alvast voor in de agenda
Op zondagmiddag 8 juli (vanaf 14.30 uur) is iedereen die iets
doet voor de kerk uitgenodigd voor de vrijwilligersmiddag.
Neem gerust ook je partner en kinderen mee. In het volgende
Venster en in de kerkbrieven van de komende weken
aanvullende informatie.

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. 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
Wie loopt er met ons mee?
Het kan niemand ontgaan zijn. Op zondag 17 juni is er de
pareltjesloop.
De route met start in Oosthuizen (bij bezoekerscentrum De
Beek) is erg leuk om met kinderen te lopen. Die loopt via
Warder en het huis van Dik Trom en terug naar het beginpunt.
Dus: welk kind (en natuurlijk pappa, mamma, opa en/of oma)
loopt er met ons mee? Opgave en informatie: ds. Mirjam Koole
(0657089225)
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:
17 juni ds. Jurjen Fennema
24 juni dhr. R.J. Duyn

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

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499

