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Gerard Cazemier

Overstapdienst van Daniel van Wieringen en Lars Kuiper

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass
Mine is the sunlight
Mine is the morning
Born of the one light Eden saw play
Praise with elation, praise ev'ry morning
God's recreation of the new day
Voorganger
gemeente

onze hulp is in de naam van de eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
HEEFT
voorganger
… amen
- we gaan zitten
muziek With a little help from my friends (Joe Cocker)
inleiding op het thema vriendschap
muziek
woord van welkom
- de kaarsen worden aangestoken
- we gaan staan
lied 216

Morning has broken

Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world

kindergesprek ‘10 regels van vriendschap’
kinderkerk en 12 plus gaan naar hun eigen
programma
ROND HET WOORD
gebed
we lezen 1 Samuel 18: 1-9
lied 791: 1-3 ‘liefde, eenmaal uitgesproken’
we lezen Johannes 15: 9-17
lied 791: 4-6
overweging

‘de zegen van vriendschap’

meditatieve muziek Count on me (Bruno Mars)
- kinderkerk en 12 plus komen terug in de kerk
bevestiging van ambtsdrager Tom Lagerburg, diaken
overstappen
- bij het horen van hun naam komen Daniel van
Wieringen en Lars Kuiper met hun ouder(s) naar voren
en steken hun doopkaars aan op de liturgietafel.
zegen en lied 416

Songtekst van het lied Count on me van Bruno Mars
Als je ooit merkt dat je vast zit in het midden van de zee
Ik zal de wereld rond zeilen, om jou te vinden
Als je ooit merkt dat je de weg kwijt bent in het donker
en je kunt niets zien
Ik zal het licht zijn om je te begeleiden
Ontdek waarvan we gemaakt zijn
Als we geroepen worden om onze vrienden in nood te
helpen
Je kan op me rekenen als een, twee, drie
Ik zal er zijn
Want ik weet dat als ik het nodig heb
Ik op jou kan rekenen als vier, drie, twee
En jij zal er zijn
Want dat is wat vrienden horen te doen, oh yeah

gebeden, afgesloten met:
Onze Vader die in de hemelen zijt.
U naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
U wil geschiede gelijk in de hemel als ook op aarde
Geeft ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. AMEN.

we gaan staan
Nu wij uiteengaan

de zegen door de voorganger
wordt beantwoord met een gemeenschappelijk

muziek en ontmoeting

Ontdek waarvan we gemaakt zijn
Als we geroepen worden
onze vrienden in nood te helpen
Je kan op me rekenen als een, twee, drie
Ik zal er zijn
Want ik weet dat als ik het nodig heb
Ik op jou kan rekenen als vier, drie, twee
En jij zal er zijn
Want dat is wat vrienden horen te doen, oh yeah
Je zult altijd mijn schouder hebben om op te huilen
Ik zal het nooit laten gaan, nooit gedag zeggen

collecte

lied 423

Als je ligt te woelen en te draaien
en je gewoon niet kunt slapen
Zal ik naast je een liedje zingen
En als je ooit vergeet hoeveel je voor me betekent
Zal ik je er elke dag aan helpen herinneren

Je weet dat je op me kan rekenen als een, twee, drie
Ik zal er zijn
Want ik weet dat als ik het nodig heb
Ik op jou kan rekenen als vier, drie, twee
En jij zal er zijn
Want dat is wat vrienden horen te doen, oh yeah
Je kunt op me rekenen want ik kan rekenen op jou

Verwennerij Voor Vrijwilligers
Op zondagmiddag 8 juli is iedereen die iets doet voor de kerk
uitgenodigd voor de vrijwilligersmiddag. Neem gerust ook je
partner en (klein)kinderen mee. Jullie zijn vanaf 14.30 uur van
harte welkom in de pastorietuin (GKstr. 55) en bij slecht weer in
de hulpkerk. Opgave en info bij Erica Houtgraaf
(h.e.houtgraaf@gmail.com /06-13540924) en Mirjam Koole
(mirjamkoole@kerkgemeente.nl/06-57089225)
Programma:
14.30 welkom met een glaasje in
de pastorietuin
14.45 ontmoeting,
creativiteit,
muziek en Oud Hollandse Spelen
15.15 High Tea
17.00 einde
We hopen op een fijne middag met
elkaar! ds. Mirjam Koole, Erica Houtgraaf
Deze week afscheid kinderkerk
Op zondag 8 juli is er een overstapdienst. Lars Kuiper en Daniel
van Wieringen maken de overstap naar de middelbare school en
zetten daarmee een nieuwe stap in hun leven.
In de kerk staan we hier met elkaar bij stil. Het thema van de
dienst is vriendschap. Wat is een ware vriend, met wie kan je
vriend zijn en waarom is het belangrijk om vriendschappen in je
leven te zoeken en te koesteren?
Ook is het de laatste kinderkerk voor de zomervakantie. De
kinderkerk leiding heeft een leuk programma in petto met een
hapje en een drankje. Ook aan de 12+ groep is gedacht. Zij
hebben onder leiding van Ilse Lagerburg een eigen programma.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering.
Collectedoelen
Deze Zondag is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Bouwen aan Banja Luka. Doelstelling van de stichting is
het inzamelen van gelden ten behoeve van kansarmen in Banja
Luka in Bosnië-Herzegovina. Met onze rooms-katholieke broeders en zusters in o.a. Purmerend helpen we bij het opbouwen
van gastgezinnen voor wezen en ontheemden met als doel ondersteuning in de onkosten van schoolkinderen, het bijdragen in
de kosten van medicijnen en de stookkosten voor veelal ouderen
(medicatie gedurende het gehele jaar en stookkosten met name
in de winter periode). Jaarlijks gaat een bouwteam naar Banja
Luka met materialen om woningen te renoveren en leefbaar maken. www.babalubo.blogspot.com Zoals altijd is er ook een
tweede collecte en die is natuurlijk bestemd voor het vele werk
van, voor en door onze eigen kerkgemeente.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag was bestemd voor
JOP, Jong Protestant, Met de school naar de Kerk. Met de
opbrengst van € 118,05 helpen we Jong Protestant om de band
tussen kerk en school te vernieuwen en te versterken door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen
en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De collecte voor het vele, o zo belangrijke werk van onze
eigen kerkgemeente kende een opbrengst van € 112,05 . Dank
voor uw gaven.

Kerkenraad sluit af met maaltijd
Afgelopen dinsdag vergaderde de kerkenraad voor de laatste
keer voor de zomervakantie. Voorafgaand verzorgden Mirjam en
Cora een smakelijke vegetarische maaltijd.

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:
15 juli ds. Margarietha Reinders
22 juli ds. Mirjam Koole
Vervanging pastoraal meldpunt
Cora geniet in juli van haar vakantie. Zolang kunt u terecht bij
Henri Kalk op tel. 06-22291535. Het mailadres blijft gelijk.
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

