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ds Mirjam Koole

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Frans Koning

Bevestiging diaken
De kerkenraad is verheugd te kunnen mededelen dat
mw. Marianne Gorter bereid is gevonden het ambt van
diaken te vervullen. Zij zal deze zondag, 28 oktober,
worden bevestigd. Tevens wordt de heer Ed Broeze
aangesteld als pastoraal medewerker. Wij wensen beiden
veel zegen in hun werk.
Bijbelzondag
Op zondag 28 oktober is het Bijbelzondag!
Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen willen we
deze dag extra stilstaan bij de Bijbel.

Bijbelzondag heeft dit jaar het thema ‘Met andere ogen’.
We willen mensen uitnodigen op Bijbelzondag eens op
een andere manier naar de Bijbel te kijken.
In een bijbelverhaal zit namelijk meer dan je op het eerste
gezicht ziet (overgenomen van de website NBG)
Kaartje sturen
Hoera jarig!!
Op 14 nov is onze lieve zus
Els Klijnsma, Kersenhout 41,
1787 RD Julianadorp jarig en
misschien willen jullie haar
weer een kaartje sturen, want
daar wordt zij erg blij van.
Groeten Ria en Aly Lagerburg
en Ina Klijnsma.

Collectedoelen
De diaconale collecte is vandaag (Hervormingsdag)
bestemd voor “Kerk in Actie, De Kerk als goede buur,
Oekraïne”.
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de
economische crisis en het militaire
conflict in het oosten van het land.
Veel gezinnen moeten rondkomen
van minder dan €50 euro per maand.
Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en
bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen
hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het
project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv
Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale
initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor
kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met
jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge
generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De
opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om 120
vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar
vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te
zetten. www.kerkinactie.nl/hervormingsdag
De tweede collecte is, als gebruikelijk, voor het vele, ook
belangrijke werk van, voor en door onze eigen
kerkgemeente.
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 of Chris Kotterer.
www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties
www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

Terugblik 21 oktober

Wandelend naar Santiago
Iedere maand wandelen we een deel van het pelgrimspad
‘Langs Kansels, Ketters
en
Kaarsen’.
De
volgende wandelingen
staan gepland op 25
november, 27 januari en
op 24 februari. Meld je
aan bij Dodo van der
Straaten: 06-20603627 of Dodo@essentiecoach.nl

Vorige week zondag ging Robbert Jan van Duyn voor. Op
de wekelijkse vragen van zijn oma kon hij melden dat er
goed werd meegezongen in Edam, vooral met het slotlied
‘Ga met God en hij zal bij je zijn’.

Opruimen?
Op zaterdag 15 december a.s. wordt weer de Ideële
kerstmarkt in de Grote Kerk georganiseerd. Ook dit jaar
staan wij met onze lootjeskraam op deze kerstmarkt, voor
een goed doel. De opbrengst gaat naar de Stichting Clini
Clowns. Met het kopen van een lot brengt u vrolijkheid,
ontspanning, zelfvertrouwen, kracht en warmte in het
leven van een ziek kind. Een lach verandert hoe een kind
zich voelt. Voorgaande jaren was de lootjeskraam een
succes. Uiteraard met uw onmisbare hulp.
Dus ……………. wilt u alstublieft op uw zolder of in uw
kast kijken naar leuke, mooie (voor u ongebruikte) spullen.
U kunt deze inleveren bij: Terry Regter-Visje, Dijkgraaf
Poschlaan 14 – tel. 0299-351513 of
Erica Houtgraaf, Westervesting 15 – tel. 0299-368663

Collecteopbrengsten.
De diaconale collecte van afgelopen zondag 21 oktober
was bestemd voor “Stichting Oudezijds 100” en kende
een opbrengst van € 125,75. Met die opbrengst helpen
we de christelijke woongemeenschap in Amsterdam om,
geïnspireerd door en op basis van het evangelie, hulp te
bieden aan mensen aan de zelfkant van de
maatschappij. Hulp in de vorm van inloop,
maatschappelijke opvang, begeleid wonen en medische
en maatschappelijke bijstand en zorg.
De tweede collecte, bestemd voor het vele belangrijke
werk van onze eigen kerkgemeente, kende een
opbrengst van € 103,10.
Dank voor uw gaven.
Komen uw (klein)kinderen ook?

Het zou leuk zijn als
uw (klein)kinderen bij
de volgende bijeenkomsten van de kinderkerk aanwezig
kunnen zijn! Er staan
leuke activiteiten gepland rond verschillende mooie verhalen
uit de bijbel. En wist u dat de kinderen verzamelkaartjes sparen
van de Bijbelverhalen die ze horen?
Op zondag 11 november luisteren we naar het verhaal over
hoe Job alles kwijtraakte.. (leiding: Petra)
Op de laatste zondag van de maand, 25 november, blijven we
nog even bij Job, die het heel fijn vindt om met God te praten.
(leiding: Petra)
Er is ook opvang voor de allerkleinsten, dus wees welkom!

Activiteiten in de komende week:
Donderdag 1 november Op de Thee bij de Dominee (in de
Swaen)
Vrijdag 2 november Erev Shabbat-maaltijd om 18.15 in De
Swaen
Diensten komende weken:
4 november
ds. Rien Wattel
11 november
ds. Annelies Molenaar

De Swaen
De Swaen

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
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