Kerkbrief 845 voor zondag 29 juli 2018, 6e zondag van de zomer
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

ds. Audrey Lehne

Ouderling

Henk Blomberg

Diaken

Alida Gorter

Organist

Jan van Ginkel

Welkom

Lied 705
Ere zij aan God, de Vader

Mededelingen
allen gaan staan
Openingslied: 103: 1 en 3
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Votum en groet
Vg.:In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.
Gem.: Amen
Vg,: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg.: Gebed …. Amen
Gem.: De almachtige God schenke ons zijn genade.
Vg.: Amen
allen gaan zitten
Kyriegebed
Glorialied: 985
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
Collectagebed
Eerste schriftlezing: Romeinen 12: 1 – 12

Evangelielezing Johannes 11:17-26 en 34-36
Lied 838:1 en 4
O grote God die liefde zijt
Overdenking
Orgelspel
Lied 836: 1,2 en 3
O Heer die onze vader zijt
Voorbeden en Onze Vader
Collectes
Slotlied 968: 1,2 en 5
De ware kerk des Heren
Zegen, beantwoord met

Collecteopbrengsten
De diaconale collecte was afgelopen zondag 22 juli
bestemd voor Sunshine House waar voor de moeders en
kinderen een nieuwe wasmachine hoog op het
verlanglijstje stond. Die wasmachine komt er! Met de
collecteopbrengst van € 311,75 en een extra bijdrage uit
de diaconale reserves kon daarvoor een bedrag van
€400,- worden overgemaakt naar de “Stichting Weeshuis
Sunshine House”. De collecte voor het vele werk van,
voor en door onze eigen kerkgemeente kende een
opbrengst van € 217,90.
Dank voor uw ruime gaven.

Solidariteitskas
De opbrengst voor de solidariteitskas van dit jaar is tot nu
toe € 2035.
Ter vergelijking: in 2017 was de totale opbrengt € 2045 en
in 2016 € 2075.
Iedereen die een gift heeft gedaan hartelijk dank.
Heeft u de acceptgirokaart nog liggen dan is uw gift nog
steeds welkom. Bent u hem kwijt dan is ons banknummer
NL26FVLB0225423669 tnv. Cvk Protestantse Gemeente
Edam.
Misschien overtreffen we dan het bedrag van 2016.
De kerkrentmeesters.

Collectedoelen
De eerste collecte is bestemd voor ‘Vluchtelingenwerk
Edam-Volendam’. We helpen de vrijwilligers pm de hier
(ver)blijvende vluchtelingen te begeleiden bij opvang,
onderdak en inburgeren
De tweede collecte is voor het werk in onze eigen
Kerkgemeente.

Kerk op wintersport
Op basis van de voortreffelijke ervaringen uit voorgaande
jaren heeft het KOW team ook voor 2019 weer een
Wintersport reis 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. U skiet direct vanuit het huis en komt daar ook
weer aan! Met onze eigen après ski bar bij het huis op de
piste! Kan het beter en mooier? Wij denken van niet.
Tevens zijn alle andere faciliteiten die we nodig hebben
om er (wederom) een prachtige week van te maken
aanwezig.
De data van vertrek tot aankomst zijn:
vrijdag 18-1-2019 t/m zaterdag 26-1-2019.
Bij het lezen van dit nieuws krijgt u natuurlijk direct zin om
mee te gaan. En doe dat dan ook want het aantal
plaatsen voor dit prachtige huis is niet onbeperkt! Stuur
direct een mail aan Rien de Vries
(rienenhelmadevries@ziggo.nl) en hij voorziet u van alle
informatie om ook direct een aanbetaling in orde te
maken. Dan staat uw plaats gereserveerd!
Met lieve en hartelijk groeten!
Het KOW team

Patrick Allen (New York, USA) speelt a.s.
zondag 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 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.
Diensten komende weken:
5 augustus
mw. Menny de Wolf
12 augustus ds. Kick Koldewijn

Grote Kerk
Grote Kerk

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.

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

