Kerkbrief 856 voor zondag 14 oktober 2018, 4e zondag van de herfst
Locatie

De Swaen

Voorganger

ds. Mirjam Koole

Ouderling

Dirk Tump

Diaken

Alida Gorter

Organist

Frans Koning

Meeleven
Annie Witte, Jan Hoeckstraat 15, 1135 GV Edam,
revalideert nog in Revalidatiecentrum Reade, Overtoom
283, 1054 HW Amsterdam.
Mw. Diny Munneke verblijft nog in Novawhere,
Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend.
Bijbel-Basics
De kinderkerk gaat vandaag weer op een interactieve
manier aan de slag met de mooiste Bijbelverhalen uit
het evangelie volgens Marcus. Er is natuurlijk ook weer
een verzamelkaartje!
Voor de allerkleinsten is er oppas.
Wandelend naar Santiago
Na deze dienst starten we onze pelgrimstocht richting
Santiago. We lopen het eerste deel van het pelgrimspad
‘Langs Kansels, Ketters en Kaarsen’ (LAW 7-1).
7 U kunt
meelopen. We vertrekken rond 12.00 uur vanaf
busstation Edam. Startpunt is het Begijnhof
nhof in A’dam.
A’
We lopen 6-8 km. Dus ook leuk en
toegankelijk voor uw kinderen en
kleinkinderen!
De volgende wandeldata zijn zondag
25 november, 27 januari en 24 februari.
Opgave en info: Dodo van der Straaten,
dodo@essentiecoach.nl of 0620603627.
Terugblik zondag 7 oktober
Voorganger Jaqueline Bakker
was weer even terug in Edam
en betrok iedereen actief in de
dienst.

Collectedoelen
De eerste collecte is voor een doel van Kerk in Actie:
De grond in de bergachtige RukumRukum
regio in het westen van Nepal is arm.
Landbouw is moeilijk en levert maar
voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. Door
het voedseltekort is 35% van de kinderen onder de vijf
jaar chronisch ondervoed.
In deze regio ligt
gt een groot meer, dat heel geschikt is
voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis
op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten.
Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission
Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten
te vergroten
groten door het verbeteren van de visteelt in het
Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van
kweekvijvers, geeft advies over watermanagement
tijdens het regenseizoen en over de verkoop van de
vis.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen kerk.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 7 oktober
(“Israëlzondag”)) was bestemd voor “PKN - Kerk en
Israel”.. Met de opbrengst van € 159,15 helpen we om
het gesprek tussen christenen en joden te
onderhouden. Dat gesprek over onze relatie
r
met het
volk Israël en de Joodse traditie maar ook over onze
binding met de Palestijnse christenen gaat altijd door.
De collecte voor het vele en belangrijke werk van,
voor en door onze eigen kerkgemeente kende een
opbrengst van € 151,40.
Dank voor uw gaven.

Inzamelingsactie van de
Diaconie:
Oude mobieltjes,
toners, cartridges,
ansicht- en geboortekaarten,
postzegels en
oud geld.
Inleverdozen bij
de ingang van de
Swaen in het
voorportaal van
de kerk.
Doen!!!!!!
Informatie Alida Slotboom-Gorter
Gorter of Chris Kotterer.
www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties
www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.
Lieve, beste KOW-ers!
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...
Wagrain
midden óp de piste!. Een schitterend huis voorzien
van alle gemakken en comfort.

Actie kerkbalans 2018
Aan toezeggingen heeft de actie kerkbalans voor
2018 een bedrag opgebracht van € 69.207,-Hiervan is al ontvangen € 55.597,-55.597,
Omdat we al in het laatste kwartaal van het jaar
zitten wil ik u vragen om even te controleren of u al
betaald heeft. Zo niet, dan ontvangen wij graag
alsnog uw bijdrage.
Dan hoeven we u geen herinnering te sturen.
Dit verzoek geldt uiteraard niet voor de leden die
een incassomachtiging hebben afgegeven, of hun
bijdrage automatisch betalen. Namens de
kerkrentmeesters alvast bedankt voor uw
medewerking.
De administrateur van de vrijwillige bijdrage.
Activiteiten
Zondag 14 oktober: 1e etappe van het Pelgrimspad
Pelgr
Dinsdag 16 oktober 20.00 uur kerkenraad
Elke donderdag 14.00 uur: Op de Thee bij de
Dominee
Donderdag 18 oktober deadline kopij Venster
Iedere vrijdag 18.15 uur eten in De Swaen
Zondag 28 oktober Bijbelzondag
Diensten komende weken:
21 oktober dhr. Robbert -Jan
Jan van Duijn De Swaen
28 oktober ds. Mirjam Koole
De Swaen

De data van vertrek tot aankomst zijn: vrijdag 18-118
2019 t/m zaterdag 26-1-2019
2019 U krijgt natuurlijk
direct zin om mee te gaan. Het aantal plaatsen voor
dit prachtige huis
uis 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 hartelijkee groeten!
Het KOW team

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
mail
mirjamkoole@kerkgemeente.nl
Tel. 06 57089225
Woensdag is de vaste vrije dag
Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl
eente.nl Tel. 0299-366486
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
Email: cbak-kees@kpnmail.nl
Tel. 0255-577499

