Kerkbrief 851 voor zondag 9 september 2018, 12e zondag van de zomer
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

ds. Hans Blom

Ouderling

Cora den Engelse

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Frans Koning
ORDE VAN DIENST

Muziek
Gezang 836 "O Heer die onze Vader zijt"
Welkom
Preek
Intocht: Psalm 89 vers 1, 6 en 7 "Ik zal zolang
ik leef, bezingen in mijn lied"

Preeklied: Gezang 905 "Wie zich door God alleen laat leiden"

Stilte, bemoediging en groet
Gebeden
KYRIE: gebed
Collecte
GLORIA: gezang 706 "Dans mee met Vader,
Zoon en Geest"

Slotlied: Gezang 791 "Liefde eenmaal uitgesproken"

Zondagsgebed
Zegen
Uit de Bijbel: Filippenzen 1 vers 12 t/m
26 (NBV)

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,

Muziek

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 met een
lunch in De Swaen.. 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.
Ds. Mirjam Koole

Omzien naar
Annie Witte, Jan Hoeckstraat 15, 1135 GV Edam, is vrijdag 7
september overgebracht naar het Waterland Ziekenhuis. Het
gaat naar omstandigheden goed met haar. Ze kijkt uit naar bezoek, misschien eerst nog even Janneke bellen, tel. 0622387232 (liefst ’s avonds). Een kaartje is natuurlijk altijd welkom
Bedankkaartje
Beste gemeente, Hartelijk bedankt voor de vele reacties in allerlei vorm met ons verhuizen naar Oosthuizen. Wij hebben het hier
heel goed. We hopen hier nog enkele jaren te wonen. Ieder die
eens wil komen kijken is van harte welkom. Wel even een telefoontje naar 351656.
Groeten, Cornelis en Betty Brommersma
Traktatie bij koffie op Startzondag
Ná de dienst drinken we gezamenlijk koffie met wat lekkers. 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.
Lunch op Startzondag, u komt toch ook?
Na de workshops, zie Venster pagina 5, sluiten we af met een
lunch in De Swaen. Daar hoeft u zelf niets voor te doen, behalve
uzelf 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 Cora, Henri of Kees.
Jacqueline van der Spek krijgt ondersteunende rol
De kerkenraad heeft besloten tot de aanstelling van Jacqueline
Cool-van der Spek in een ondersteunende functie voor secretarieel werk. Door de vakantietijd was het nog niet eerder meegedeeld, maar zij is inmiddels per 1 september begonnen op een
jaarcontract. Aan het eind van dit jaar wordt bekeken of dit wordt
voortgezet. Wij wensen Jacqueline veel succes in haar nieuwe
taak.
23 september Vredesviering
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken weer een oecumenische Vredesviering in de Grote Kerk. Dit jaar is het thema ‘Generaties voor vrede’. Voorgangers zijn ds. Willemien van Berkum
en diaken Thom van der Woude en het koor Ars Musica verleent
muzikale medewerking.
Werkkamer ds. Mirjam Koole
Van de week is er begonnen met de restauratie van de Librije
van de Grote Kerk. Met ingang van 20 september wordt ‘Op de
thee bij de dominee’ daarom gehouden in De Swaen. De tijd blijft
hetzelfde. Tevens wordt dit mijn tijdelijke werkplek gedurende de
werkzaamheden in de Grote Kerk. Van harte uitgenodigd voor
een kopje thee. Ds. Mirjam Koole.
Collecteopbrengsten in de dienst van 2-9-2018
De diaconale collecte was bestemd voor “Mercy Ships”. Met de
mooie opbrengst van € 242,10 helpen we “in navolging van
Christus hoop en genezing te brengen” de allerarmsten in
ontwikkelingslanden aan gratis medische hulp, ongeacht leeftijd,
ras of geloof. De tweede collecte, bestemd voor het werk van,
voor en door onze eigen kerkgemeente, kende een opbrengst
van € 142,80.
Dank voor uw gaven.

Collectedoelen vandaag.
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor (Stichting
Vrienden van) “Het Lindenhofje”, een
verpleegkundig
kinderzorghuis aan de Lindengracht in Amsterdam,. Het
Lindenhofje (van het
Leger des Heils) is een
huis waar ernstig en/of
chronisch zieke kinderen
van 0 tot 19 jaar kunnen
logeren. Het wil een
(t)huis
zijn,
waar
professionele
verpleegkundige zorg
wordt geboden. Stichting
Vrienden van Het Lindenhofje (www.vriendenlindenhofje.nl)
zorgt dat er geld is voor activiteiten en projecten die niet uit de
reguliere middelen worden gefinancierd, maar wél van belang
zijn voor het welzijn van de kinderen.
De tweede collecte is voor al het werk van, voor en door onze
eigen kerkgemeente.
De oecumenische motortoertocht: "Ronkend de
vredesweek in" Ter herinnering: Zaterdag 15 september
Verzamelen 9.00 uur bij de Ontmoeting. Om +/- 1630-17.00 uur
terug bij de Grote Kerk. De deelname gratis. Inschrijving bij Rien
de Vries. Telefonisch :06-22948305 ;liever per
email rienenhelmadevries@ziggo.nl
Wandelend de vredesweek uit: Walk of Peace, 23 september
Ter herinnering: Vertrek per fiets om 12 uur vanaf Grote Kerk,
Om 13.00 uur begin van de wandeling in Monnickendam, samen
met een delegatie uit Monnickendam en Ilpendam.
Van harte aanbevolen!
Wijziging taxidienst
De taxi dienst van 16-9 ( startzondag ) niet wordt verzorgd door
A. Witte maar door Gert Dijkema, tel 06-83379558
Rien de Vries
Diensten komende weken:
16 september ds. Mirjam Koole
23 september ds. Willemien van Berkum
en diaken Thom van der Woude

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

