Kerkbrief 859 voor zondag 4 november 2018, 7e zondag van de herfst
Locatie

PK De Swaen

Voorganger

ds. Rien Wattel

Ouderling

Cora den Engelse

Diaken

Alida Gorter

Organist

Frans Koning

Welkom - Aansteken van de kaarsen

ORDE VAN DIENST

Intochtslied: 275, “Heer onze Heer….”
Onze hulp, drempelgebed:
Bijeen zijn in Uw naam
en dan, eerst zacht,
hoor ik een stem.
Een klank groeit uit tot woord.
Is dat Uw woord?
Dan hoor ik niet alleen.
Bijeen zijn in Uw naam
en dan, eerst zwak,
zie ik een licht.
Een vonk groeit uit tot vuur.
Is dat Uw vuur?
Dan zie ik niet alleen.
Bijeen zijn in Uw naam
en dan, eerst vaag,
weet ik een doel.
Een richting groeit tot weg.
Is dat Uw weg?
Dan ga ik niet alleen.
(t: Jacqueline Roelofs)

Groet
Kyriegebed
Glorialied: Scheppende kracht (uit Scheppende
kracht, Jacqueline Roelofs)

ROND HET WOORD
Inleiding op de dienst
Gebed om Gods Geest
Eerste lezing: Genesis 2, 4b – 7 en dan 18 – 25

Zingen: lied 833, “Neem mij aan zoals ik ben..” 3x
Tweede
lezing uit
Woord voor
Woord, ‘Een
griezelig
mens’ (naar
Marcus 5)
Zingen: lied
647, “Voor
mensen die
naamloos…”

Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgegaan.
Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

Preek
Orgelspel
Zingen: uit
Zangen van
zoeken en zien nr. 229, Wij geloven in het leven…,
melodie Liedboek 103c, tekst Jacqueline Roelofs –
van der Linden

Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.
GEBEDEN EN GAVEN

LICHTCREDO

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Wij geloven in het leven,
uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt.

Collectes
Slotlied: lied 657, “Zolang wij ademhalen….”
Zegen, gem. Amen.

Terugblik op dienst 28 oktober j.l.
Ds Mirjam Koole was verhinderd dus trad het "noodprotocol" in
werking: Henri Kalk, niet alleen onze scriba, maar ook gezegend met een duidelijke stem las de "noodpreek" die daarvoor
gereed lag.
En
verder
verliep
de
kerkgang
volgens het
bekende
stramien met
Kees Bak als
ouderling van
dienst, Frans
Koning achter het orgel, Jacqueline Cool bij de kinderen, Chris Kotterer als
diaken, en Kees en Janny Rijswijk als collectanten. Een bijzondere dienst met een lege preekstoel, die door de goede organisatie normaal verliep. En waarbij onze gedachten en beden bij
Mirjam waren, toen, en nu nog steeds.(tekst met dank aan Arie,
die ook de foto maakte)

Kaartje sturen

De kerkelijke organisatie COMIN, partner van kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en
landrechten. Door onderwijs, uitwisseling en publicaties leert de
inheemse en niet-inheemse bevolking begrip te hebben voor
elkaars cultuur en levensvisie.
De tweede collecte is bestemd voor de eigen kerkgemeente.
Herhaalde uitnodiging
Lieve, beste KOW-ers! Op basis van de voortreffelijke
ervaringen uit voorgaande jaren heeft het KOW team ook voor
2019 weer een Wintersport reis 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... midden óp de piste!
Een schitterend huis voorzien van alle gemakken en comfort. U
skiet direct vanuit het huis en komt daar ook weer aan!
Met onze eigen après ski bar bij het huis op de piste!
Kan het beter en mooier? Wij denken van niet.
Tevens zijn alle andere faciliteiten die we nodig hebben om er
(wederom) een prachtige week van te maken aanwezig.
Vanzelfsprekend! De data van vertrek tot aankomst zijn: vrijdag
18-1-2019 t/m zaterdag 26-1-2019

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

Bedankt!
Lieve, beste mensen,
Het was een spannende tijd voor iedereen, hoe ik na mijn
hersenbloeding weer bij zou komen en wat ik wel of niet kan.
Het heeft even geduurd maar na 8 weken ziekenhuis en
revalidatie ben ik weer thuis.We hebben veel steun gehad van
u allen in de vorm van heel veel kaarten, bloemen en fruit ,
zowel in het ziekenhuis en revalidatieperiode, als bij mijn
thuiskomst .
MENSEN HEEL HARTELIJK DANK
Groeten van Annie en Arie
Collecteopbrengsten.
De diaconale collecte van afgelopen zondag 28 oktober (Hervormingsdag), was bestemd voor KIA- De kerk als
goede buur, Oekraïne. Met de opbrengst van € 145,50 helpen
de kerken in Oekraïne bij het bestrijden van armoede en het
creëren van een sociaal-vangnet in een corruptie en bureaucratische maatschappij. Met het project “De Goede Buur” helpt
Kerk in Actie lokale kerken om voor gezinnen met jonge kinderen sociale initiatieven te ontplooien om het geloof in verandering en verbetering te stimuleren.
De collecte voor het vele werk voor en door onze eigen kerkgemeente kende een opbrengst van € 130,15.
Dank voor uw gaven.
Collectedoelen 4 november
De eerste collecte is bestemd voor Collecte Najaarszending:
Meer kansen inheemse Brazilianen.

Bij het lezen van dit prachtige nieuws krijgt u natuurlijk direct
zin om mee te gaan.
En doe dat dan ook want het aantal plaatsen voor dit prachtige
huis is niet onbeperkt, maar op dit moment kunnen we nog wel
enkele inschrijvingen gebruiken. Stuur direct een mail aan Rien
de Vries ( rienenhelmadevries@ziggo.nl) en hij voorziet u
van alle informatie over deze prachtige ski week!
Dan staat uw plaats gereserveerd!
Met lieve en hartelijk groeten! Het KOW team
Diensten komende weken:
11 november ds. Annelies Molenaar
18 november ds. Peter Hoogstrate

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. 025557749op dienst9

