Kerkbrief 840 voor zondag 24 juni 2018, 1e zondag van de zomer
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

ds. Fred Omvlee

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Tineke Visser

Organist

Frans Koning

Inleiding:
Zondag 24 juni mag ik voorgaan
bij u als dominee bij de marine.
Sinds kort ben ik Hoofd Geestelijke Verzorging. Voor militairen
te land ter zee en in de lucht geldt dat ze vaak weg
moeten. Op oefening of uitzending. Naar lastige
landen, vaak. Weg gaan is lastig, weg zijn is lastig.
Maar wat vaak onderschat wordt is dat thuiskomen
moeilijk kan zijn. Daarom is het thema vandaag:
Missie Thuiskomst.

Fred Omvlee
Tel: 0653441895
Mail: fredomvlee@gmail.com
Twitter: @fromvlee

Hartelijke groeten van Ria Lagerburg:
Goedendag allemaal.
Ik wil via de kerkbrief iedereen hartelijk bedanken voor hun meeleven tijdens mijn verblijf in het Waterlandziekenhuis en Nicolaas
in Lutjebroek. Zoveel kaarten en bezoek. Dank voor deze liefde.
Zaterdagmorgen ben ik door mijn jongste zus naar Volendam
gehaald en mede door het harde werken van de kinderen en familie wonen we nu op Kloosterhof 229, 1131 HG VOLENDAM.
Als u wilt komen is dat prima, maar ik moet nog steeds rusten
van één tot drie uur. Mijn telefoonnummer is 06 15379594.

Collega Charissa Meeuwenoord, dominee bij de
landmacht, schreef daar dit gedicht over, dat we ook
zullen lezen.
'Ik zie je wel
Maar je bent er niet
Ik zoek je
Maar ik vraag me af of je gevonden wilt worden
Ik heb verlangd naar je thuiskomst
Maar nu je thuis bent
Vraag ik me af of je hier wel bent
Waar ben je?
Ben je hier of ben je daar?
Ben je bij mij of ben je bij hen?
Ik mis diegene die je was'

staat onder leiding van Frans Koning. Collecte bij de uitgang.
Het concert duurt ongeveer een uur met na afloop een hapje
en een drankje.
Kerk Op Wintersport
Op basis van de voortreffelijke ervaringen uit voorgaande jaren
heeft het KOW team ook voor 2019 weer een wintersportreis
georganiseerd. En dat is deze keer wel heel bijzonder
geworden. Het KOW huis voor 2019 staat namelijk midden

Jubileumconcert Psallite 24 juni 15.30 uur De Swaen:
‘Door de eeuwen heen en weer terug’
Zondag 24 juni geeft Psallite ’s middags om 15.30 uur in
De Swaen een jubileumconcert met liederen, motetten en
anthems. Het concert wordt afgesloten met de opgewekte
cantate ‘Jauchzet den Herrn alle Welt’ van Johann Pachelbel.
Psallite wordt bijgestaan door een instrumentaal ensemble
bestaande uit strijkers, blokfluiten en kistorgel. Het geheel

in het prachtige "elck wat wils" skigebied van Wagrain...
midden óp de piste!. Een schitterend huis voorzien van alle
gemakken en comfort.

De data van vertrek tot aankomst zijn:
vrijdag 18-1-2019 t/m zaterdag 26-1-2019 U krijgt natuurlijk
direct zin om mee te gaan. Het aantal plaatsen voor dit
prachtige huis is niet onbeperkt! Stuur dus direct een mail aan
Rien de Vries (rienenhelmadevries@ziggo.nl) en hij voorziet u
van alle informatie.
Met lieve en hartelijke groeten! Het KOW team
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.
Terugblik op dienst 17-6-2018
Het was een vertrouwd weerzien met ds. Jurjen Fennema.
Hij hield een betoog over de opvatting van Jezus over wat
liefde is. Liefde is meer dan lieve vrede, meer dan een
feelgood-movie, meer dan vlinders in je buik. In Jezus’ visie op
liefde staat niet hijzelf, maar God centraal, niet de Zoon, maar
de Vader.
Collecteopbrengsten in de dienst van 17-06-2018
De eerste, diakonale collecte was bestemd voor inloophuizen.
Deze ontmoetingsplekken voor jeugd, alleenstaanden, sociaal
zwakken, ouderen, dak- en thuislozen zijn niet meer weg te
denken. Diverse gemeenten zijn daarmee actief en worden gesteund door Kerk in Aktie. De opbrengst hiervoor was €142,60
De collecte voor de eigen kerkgemeente bedroeg €140,40.
Collectedoelen vandaag
Over de eerste collecte van wordt u uitgebreid geïnformeerd
door de diaken. De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, voor
onze eigen kerkgemeente.

Na 4 ochtenden hopen we donderdagavond antwoord te hebben op onze vragen. Deze avond sluiten we de vbw spetterend
af met pannenkoeken eten, een buitenspel en een swingende
afsluiting. Tijdens de afsluiting laten we aan ouders, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden horen en zien wat we deze
dagen gehoord, geleerd, gevoeld en gezien hebben.
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom van
ma.23 t/m do.26 juli 2018 in de Herv.kerk in Ilpendam en in
het dorpshuis De Nieuwe Boet in Watergang. Het duurt van
9.30 uur tot 11.30 uur.
De donderdagavond begint om 17.30 uur met pannenkoeken
eten en een fantastisch buitenspel. Daarna om 19.00 uur mogen de ouders en andere belangstellenden komen kijken wat
wij de afgelopen dagen gehoord hebben. Daarna is er nog tijd,
onder het genot van een kop koffie/thee, om na te praten en
iets te kopen van de gevarieerde boekentafel. Het belooft
weer een vrolijke en gezellige week te worden!
Met vriendelijke groet namens het VBW-team,
Astrid Wals(0299-372778)
PS. Speciaal voor tieners (11- 16 jaar) zijn er een paar
gezellige avonden op maandag, dinsdag en woensdag
van 19.30-21.30 uur.
Van harte welkom in het dorpshuis “de Nieuwe Boet” te
Watergang!

Diensten komende weken:
1 juli ds. Eric Wegman
8 juli ds. Mirjam Koole

Grote Kerk
Grote Kerk

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

VakantieBijbelWeek 2018 Ilpendam
en omstreken
Voor de 37e keer wordt de VakantieBijbelWeek(VBW)
georganiseerd. Het thema van dit jaar is: Zoek je mee?!
Ga je mee op zoek? We gaan uitzoeken wie Jezus is. Als een
reporter gaan we op onderzoek uit. We stellen vragen; Wie is
Jezus, Waar woont en Wat doet Jezus? We gaan luisteren
naar bijbelverhalen, zingen, spelletjes doen en knutselen.

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

