Kerkbrief 849 voor zondag 26 augustus 2018, 10e zondag van de zomer
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

ds. Aage Smilde

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Tom Lagerburg

Organist

Jan van Ginkel

Orgelspel
Welkom - Aansteken van de kaarsen
allen gaan staan
Intochtslied 971
Zing een nieuw lied voor God de Here

Tweede Lezing: Handelingen 17: 24-28

Stil gebed, bemoediging en groet
Vg.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
a.
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen het werk van zijn
handen
Vg.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
a.
Amen
Lied 339a
U komt de lof toe
allen gaan zitten

Lied 326: 2 en 3
Van ver, van oudsher aangereikt

Inleiding op de dienst (Over het wonen van God)
Gebed van toenadering
Lied 314

Here Jezus, om uw woord

Eerste lezing: 1 Koningen 8: 12-15, 27-30
Lied Psalm 84 : 1, 2 en 3
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Meeleven
Riet Koolaard, Nieuwvaartje 7, 1135 BJ Edam, mocht deze
week het ziekenhuis weer verlaten. Ze moet nog wel aansterken, verder gaat het goed met haar.
Tineke Visser, Burg. Versteeghsingel 13, 1135 VT Edam,
hoopte dinsdag thuis te komen uit het ziekenhuis, maar ze
moest toch nog even blijven. Vrijdag 24 augustus mag/mocht
ze naar huis.

Lied 825: 1, 2 en 8

De wereld is van hem vervuld

Derde Lezing: Johannes 1: 1-5, 14

Verkondiging - thema: “Waar woont God? ”
Orgelspel
Lied 906 : 1, 4, 7 en 8

God is tegenwoordig

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze
Vader
Collecte
Slotlied 867

Loof overal, loof al wat adem heeft

Wegzending en zegen
Vg.
….
Gem

Annie Witte, J. Hoeckstraat 30-A, 1135 GV Edam, ligt nog in
het AMC. We zijn heel blij te kunnen vertellen dat de gevolgen
van de hersenbloeding mee lijken te vallen. Ze ligt nog wel op
de Medium Care-afdeling. Bezoek alleen in overleg met haar
dochter Janneke, tel. 06-22387232.
Een kaartje is natuurlijk altijd welkom. Van harte beterschap gewenst.

Collectedoelen
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Epafras.
Epafras steunt Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij
niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar,
overbevolkte cellen, geen gezond eten, nauwelijks luchten,
vreemde talen, ingewikkelde juridische procedures en geen
familie bezoek. De medewerkers van Epafras bezoeken,
luisteren naar de verhalen, zien verdriet en hoop, helpen als zij
hun hand uitsteken, praktisch en geestelijk. Bij geestelijke steun
stil staan bij belangrijke levensvragen. “Hoe krijg je je leven weer
op de rit, hoe ga je om met schuld en verantwoordelijkheid, met
een gemiste kans en een nieuwe”. Daarom bezoeken de
geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot
Japan. Ook begeleiden ze lokale geestelijk verzorgers in de
ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak
jarenlang worden opgesloten. Zo maken ze de zware tijd in
detentie iets lichter. www.epafras.nl
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, voor het vele werk van,
voor en door onze eigen kerkgemeente.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 19 augustus
was bestemd voor de Stichting ABaCus.
Met de opbrengst van € 184,70 helpen we de stichting een bijdrage te leveren aan de verbetering van het onderwijs in o.a.
Ghana – Afrika.
Onderwijs met de inzet van lokale materialen en mensen.
De collecte voor het vele werk van, voor en door onze eigen
kerkgemeente kende een opbrengst van € 154,65.
Dank voor uw gaven.
De Librije wordt opgeruimd
Maandag 27, dinsdag 28 en (als het nodig is) woensdag 29
augustus gaan we de zolder van de Librije leeg maken. Met
name het afvoeren van stalen kasten is best wel een klus. Ook
de boeken van de Librije moeten in verhuisdozen worden gezet.
Wie wil komen helpen? We beginnen om
9.00 uur, maar je mag natuurlijk ook later
komen. Graag een telefoontje of mailtje
naar Rien de Vries als je één van deze
dagen wilt komen helpen.
Tel: 06 22 94 83 05 of mail: rienenhelmadevries@ziggo.nl
Terugblik vorige week
Het was een prettig
weerzien met ds. Jurjen
Fennema en Anneke
Roozen.
In de preek ging het over
verschillende manieren om
te leren. God maakt het ons
niet makkelijk. Maar de
beste weg lijkt het om al
doende te leren en stappen
te durven zetten in het
vertrouwen op God.

Leerlingen van Bach en een nachtegaal?
Dat is het thema van het wandelconcert dat Frans Koning
zondag 26 augustus om 15 uur geeft in de Grote Kerk.
Bach heeft gedurende vele jaren tientallen orgelleerlingen
gehad. Frans Koning zal van negen van hen werken laten horen,
en ook een nachtegaal? Toegang gratis, collecte bij de uitgang.
Oecumenische motortoertocht: "Ronkend de vredesweek
in"
Zaterdag 15 september wordt de 7e
editie gereden van de interkerkelijke
vredesrit "Ronkend de Vredesweek
in". Verzamelen 9.00 uur bij de
Ontmoeting. Daar koffie met wat
lekkers erbij. De bedoeling is een
mooie tocht door Noord/ Zuid-Holland te maken en om +/- 16.3017.00 uur bij de Grote Kerk te eindigen met een drankje en een
hapje.
De deelname is gratis; de gemaakte kosten voor koffie, lunch en
afsluitende borrel zijn voor eigen rekening.
Inschrijven kan bij Rien de Vries. Telefonisch: 06 22 94 83 05,
maar ook ( liever) per e-mail: rienenhelmadevries@ziggo.nl
èn … Wandelend de vredesweek uit
De vredesweek 2018 zal op 23 september worden afgesloten
met een oecumenische vredeswandeling. Het thema dit jaar is
“Generaties voor vrede”.
De wandeling is voor alle gezindten en generaties en heeft
speciaal de bedoeling de verschillende geloofsgemeenschappen van de regio bij elkaar te brengen.
Vertrek per fiets om 12 uur, na de oecumenische vredesdienst
in de Grote Kerk in Edam. Uiteraard kunt u ook met andere
vervoersmiddelen naar Monnickendam gaan. Verzamelen bij de
Grote Kerk in Monnickendam.
Om 13.00 uur begin van de wandeling, samen met delegaties
uit Monnickendam en Ilpendam. Van harte aanbevolen!
Diensten komende weken:
2 september
ds. Mirjam Koole Grote Kerk
9 september
ds. Hans Blom 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

