Kerkbrief 850 voor zondag 2 september 2018, 11e zondag van de zomer
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

ds. Mirjam Koole

Ouderling

Henk Blomberg

Diaken

Alida Gorter en Chris Kotterer

Muziek

Frans Koning en Anneke Moolenschot

Thema Gastvrijheid
orgelspel
lied 793

Bron van liefde, licht en leven

welkom - aansteken van de kaarsen
we gaan staan
intochtslied 287: 1,4 en 5
Rond het licht dat leven doet

rond de tafel van brood en wijn (in het koor)
uitnodiging
we lopen samen naar het koor

voorganger:
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
gemeente:
die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen

collecte bij de ingang van het koor
lied 388: 1 en 2
Voor een ieder is plaats aan de tafel
tafelgebed

we gaan zitten
lied 825: 1 en 4
De wereld is van Hem vervuld

Onze Vader
lied 388: 4 en 5

inleiding op het thema en het kindergesprek
kinderen gaan naar de kinderkerk
lied 274

tijdens het ronddelen van brood en wijn zingen wij
lied 399
Brood van leven

Wij komen hier ter ere van uw naam
kinderen komen terug in de kerk

gebed
tot slot
we lezen Jozua 2
lied 978
lied 790

Aan U behoort, o Heer der Heren

Hoog als de hemel de liefde
de zegen wordt beantwoord met:

“Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor
hebben sommigen, zonder het te weten, engelen
geherbergd.” (Hebr.13:2)
overweging
meditatieve muziek

Lieve broeders en zusters,
Vanaf het Kloosterhof wil ik iedereen hartelijk bedanken voor
de aandacht die wij hebben ontvangen van velen. Heel veel
bloemen, kaarten en fruit mochten wij in ontvangst nemen.
Heel fijn.
Dit laatste half jaar is er veel veranderd voor ons maar
contact via de pc en ipad blijft toch heel fijn.
Coos en ik mogen 4 september vieren dat wij 49 jaar
getrouwd zijn en daarom willen wij iets om te snoepen bij de
koffie geven. We zijn dankbaar dat dit toch mag doorgaan.
Gode zij dank.
Omzien naar
Tineke Visser is weer thuis, maar is nog in afwachting van
uitslagen van de lopende onderzoeken. Ze schrijft een:
Bedankje
Vorige week vrijdag mocht ik thuiskomen uit het ziekenhuis.
Ik wil iedereen bedanken voor alle aandacht in de vorm van
bezoekjes, kaarten en telefoontjes. Het is fijn dat jullie zo met
ons meeleven. Dat doet ons goed.
Ronald en Tineke Visser
Burg. Versteeghsingel 13, 1135 VT Edam.
Annie Witte, Jan Hoeckstraat 15, 1135 GV Edam, verblijft
nog op de Medium Care afdeling van het AMC. De ene dag
gaat het beter dan de andere. Ze krijgt binnenkort
onderzoeken waaruit blijkt hoe ernstig de gevolgen zijn van
de hersenbloeding. Bezoek alleen in overleg met haar
dochter Janneke, tel. 06-22387232. Een kaartje is natuurlijk
altijd welkom. We wensen en bidden haar beterschap toe.
Startzondag 2018
Zondag 16 september vieren we met een feestelijke
kerkdienst het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen.
Gerard Cazemier zal op de piano de dienst muzikaal
omlijsten, Jan van Ginkel bespeelt het orgel. Het thema van
deze zondag is tevens het thema voor het komende seizoen:
‘Een goed gesprek’. In de kerk voeren we het gesprek over
alles en nog wat, maar wat betekent een goed gesprek
eigenlijk in het licht van mijzelf, de ander en God? Voor het
volledige programma van de startzondag verwijs ik naar het
september nummer van het Venster en onze website. We
sluiten de startzondag af in De Swaen met een lunch. U bent
van harte uitgenodigd en ik hoop u te ontmoeten.
Het is inmiddels een
mooi gebruik geworden
dat veel mensen
meehelpen om hier iets
bijzonders van te maken.
Ook dit jaar vragen wij u
iets lekkers te bakken of
kopen voor bij de koffie.
Voor de lunch hoeft u zelf
niets te doen, behalve u
op te geven als u mee
wilt lunchen. Dit is nodig
voor de inkoop van
producten. We hopen op
veel aanmeldingen. Opgeven kan bij Cora tel. 366486 of per
mail cde@quicknet.nl Of na de dienst bij Henri Kalk of
Kees Bak. Of u schrijft uw naam op de flipover.

Collecteopbrengsten.
De diaconale collecte van afgelopen zondag 26 augustus
was bestemd voor Epafras, om steun te bieden aan
Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
Met de opbrengst van € 166,50 leggen geestelijke verzorgers
bezoeken af, luisteren naar de verhalen, zien verdriet en
hoop, helpen als zij hun hand uitsteken, praktisch en
geestelijk en staan stil 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”.
De collecte voor het vele werk van, voor en door onze
eigen kerkgemeente kende een opbrengst van € 114,84.
Dank voor uw gaven.
Collectedoelen.
De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor “Mercy
Ships”, een christelijke organisatie, opererend van uit vele
landen waaronder Nederland, met als doel om “in navolging
van Christus hoop en genezing te brengen aan de aller
armsten” in de wereld. Medische hulp in
ontwikkelingslanden voor kansarmen, ongeacht leeftijd, ras
of geloof. Medische hulp, gegeven vanuit ziekenhuisschepen
zoals de Africa-Mercy. De allerarmsten voorzien van gratis
medische- en ontwikkelingshulp. www.mercyships.nl
De tweede collecte is, als gebruikelijk, bestemd voor het vele
werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente.
Vredesweek 2018
Het thema van de Vredesweek, 15 t/m 23 september, is dit
jaar ‘Generaties voor vrede’. Alle informatie over de
activiteiten deze week vindt u in het Venster.
Diensten komende weken:
9 september ds. Hans Blom
16 september ds. Mirjam Koole

Grote Kerk
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

