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muziek
welkom
mededelingen
allen gaan staan
Onze Hulp (naar psalm 121)

mijn zwijgen niet klein en gebukt
zijn maar waardig hoog
en breed als de kroon van de boom
nu zijn wortels en stilte zich
hechten aan hem en alle gebed
wordt gesmoord in de aarde.
Hester Knibbe, Verstoorde grond (2002)

psalm 8
lied 8b
gedicht ‘
gebed
lied 103e
psalm 103
lied 103e

allen gaan zitten
lied 84a: 1-3 Wat hou ik van Uw huis
psalm 84
lied 84a: 4 en 5
inleiding op het thema
psalm 4631
In mijn nood roep ik
niet en tot niemand, ik zwijg. Wie na zoveel
zand erover nog leeft, heeft het schreeuwen
verleerd. Laat de eik maar kreunen
en klagen om blad dat voortijdig
te gronde, de tak van zijn stam
afgerukt, laat mij woordeloos
staan in zijn schaduw. Laat

Zie de zon, zie de maan (laatste vers anders!)
Wie ben ik?’ (K. Eykman)
Bless the Lord, my soul (2x)

overweging
meditatieve muziek
lied 221
Zo vriendelijk en veilig als het licht (naar
psalm 27)
gebeden met als acclamatie
lied 368d
Houd mij in leven (naar psalm 25)
collecte
allen gaan staan
lied 726: 1 en 6
Hoor, een heilig koor van stemmen
zegen met als slot lied 16b Behoed mij, O God (3x)
(naar psalm 16)

Omzien naar
Dodo van der Straaten is onlangs geopereerd aan haar voet. De
operatie is goed verlopen. Nu is het tijd om te herstellen. Zij is
daardoor wel aan huis gebonden. Adres: Baandervesting 81
1135DG Edam
Terugblik op dienst 15-7-2018.
Jona, eerst onwillig om tegen Ninevé op te treden, toen ontevreden dat de Heer Ninevé spaarde en toen verongelijkt dat een
boom, waaronder hij had zitten mokken, door de Heer weer werd
weggenomen (Jona 4: 6 e.v.), met Zijn uitleg: als jij zo’n verdriet
hebt om een boom, mag Ik dan misschien verdriet hebben om
Ninevé? Ds. Reinders hield ons met dit verhaal uit het OT een
spiegel voor: hoe wij (ook) kunnen zijn als gelovigen. Die evengoed (Matth, 28: 19 e.v.) worden uitgezonden.
Collecteopbrengsten in de dienst van 15-7-2018
De diaconale collecte van afgelopen zondag was bestemd
voor “Abba Child Care”. Met de opbrengst van € 158,95 helpen we stichting wereldwijd iets concreets te doen, het verschil
te maken, kinderen te helpen met een thuis, voedsel, medische
zorg en onderwijs, op weg naar een hoopvolle toekomst.
De collecte voor het vele en belangrijke werk van, voor en
door onze eigen kerkgemeente kende een opbrengst van €
114,25.
Dank voor uw gaven.
Collectedoelen vandaag.
'Een straaltje Sunshine in de winter'.
Het is winter in Zuid-Afrika. De kinderen van Sunshine House in
Pietermaritzburg hebben het niet altijd makkelijk. Het dak lekt,
slaapkamerdeuren vallen uit elkaar en er ontbreken ruiten. Tot
overmaat van ramp heeft één van de oude wasmachines het begeven. Deze pleegmoeder wast nu alles van de 15 kinderen die
zij onder haar hoede heeft op de hand (en staat toch blijmoedig
op de foto)!

op Broadway, New York. Voordien
was hij o.a. organist in
Birmingham,
Alabama,
en
Wilmington, Delaware. Patrick
Allen is al vaker in Nederland
geweest en heeft toen gespeeld in
de Nieuwe Kerk (Amsterdam) en
de Hooglandse Kerk (Leiden). Het
concert begint om 15.00 u.
Toegang gratis. Collecte voor het
groot onderhoud.
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 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 hartelijk groeten! Het KOW team
Zomervakantie
Van 28 juli tot 25 augustus is ds. Mirjam Koole met zomervakantie. U kunt zich in deze periode wenden tot het pastorale meldpunt. Zij zullen u vraag en/of verzoek beantwoorden.
Diensten komende weken:
29 juli ds. Audrey Lehne
5 aug. Mw. Menny de Wolf-Boorsma
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Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur
naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Herstelwerkzaamheden zijn niet goedkoop, ook niet in ZuidAfrika. Helpt u mee de nood iets te verlichten? Dat kan door een
gulle gave deze zondag in de collectezak of via een donatie op
rekening NL98RABO0313968861 t.n.v. Stichting Weeshuis
Sunshine House
De tweede collecte is voor onze eigen gemeente.
Patrick Allen (New York, USA) 29 juli in de Grote Kerk
Dr. Patrick James Allen bespeelt zondag 29 juli a.s. het geheel
gerenoveerde Smit-Verhofstadtorgel in de Grote Kerk te Edam.
Hij is ‘Organist and Master of Choristers’ van de Grace Church

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

