Kerkbrief 869 voor zondag 13 januari 2019, 1e zondag na Epifanie
Locatie

De Swaen

Voorganger

ds. Engele Wijnsma

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Tom Lagerburg

Organist

Frans Koning

Orgelspel “Hoe helder staat de morgenster”
Welkom - Aansteken van de kaarsen
allen gaan staan
Intochtslied Lied 527: 1, 2, 3
Uit uw hemel zonder grenzen
Bemoediging en groet
Lied 527: 4, 5
allen gaan zitten
Inleiding op de viering
Thema: Licht en muziek als vensters op de hemel
Lied:

Kinderen naar de kinderkerk
Gedicht ‘Verwondering’
Lied 833
(Engels en Nederlands)
Neem mij aan zoals ik ben
Evangelielezing: Johannes 1 : 1 – 13
Lied 681 (3 maal)

Veni sancte spiritus

Overdenking
Orgelspel
Lied 78a : 1, 2 en 3

Luister, volk van God

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
(orgelspel: Fantasie over lied 834, Benjamin Culli)
Kinderen komen terug
Slotlied 423
Nu wij uiteengaan
Wegzending en zegen
Vg.
….
Gem
Orgelspel: “Sing of the Lord’s Goodness”,
(Psalm 150, Ernest Sands, 1949-2016)
Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Bij de viering van
deze zondag:
Wat heeft Gothic te
maken met Gotiek? En
wat met ons zelf? O.a.
die vraag zal ds.
Engele Wijnsma in
deze viering aan
iedereen voorleggen.

Standpunt over Nashville-verklaring
U heeft afgelopen week ongetwijfeld de ophef vernomen over de
zogeheten Nashville-verklaring.
De kerkenraad van de kerkgemeente wil er geen misverstand
over laten bestaan dat zij zich niet in deze verklaring kan vinden.
Zij sluit zich aan bij het
standpunt zoals verwoord
door de scriba van de PKN,
ds. de Reuver. Dat wordt
ook naar buiten uitgedragen
door het ophangen van de
regenboogvlag.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nashville-verklaringis-pastoraal-onverantwoord/?utm_source=nieuwsbrief_protestantse_kerk&utm_medium=referral

Collectedoelen
De eerste collecte is bestemd voor Oudezijds 100, een woongemeenschap in Amsterdam. Oudezijds 100 biedt opvang aan
mensen en leeft met ze samen in een woongemeenschap. Met
professionele begeleiding helpen ze mensen weer zelfstandig in
de maatschappij te functioneren. De woongemeenschap is als
een grote familie en een oefenschool voor zelfstandig leven.
Ze doen veel samen: koken, eten, schoonmaken, op vakantie
gaan, bidden en voor kleine kinderen zorgen.
Zo leren mensen sociale contacten te leggen, met geld om te
gaan en eigen kwaliteiten te ontdekken.
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, voor het vele werk van,
voor en door onze eigen kerkgemeente.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 6 januari was bestemd voor “Interkerkelijk Noodfonds / Stille hulp” en kende
een opbrengst van € 129,10. Samen met de andere kerken in
Edam-Volendam “helpen waar geen andere helpers zijn”, “Stillehulp” voor hen die buiten de reguliere hulpverlening hulp nodig
hebben in bijzondere situaties. De collecte voor het vele werk
van, voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een opbrengst van € 122,50. Dank voor uw gaven.
Diaconale Inzamelingsactie!!!
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner, cartridge en oud geld. Inleverpunt: de boxen en kokers in het
portaal van onze kerk De Swaen.
Niet weggooien of ergens anders inwisselen maar meenemen naar De
Swaen en in de boxen en/of koker.
Niet vergeten, Doen!
Mededeling ds. Jurjen Fennema
Het is met pijn in het hart dat ik u moet vertellen dat ik mij terugtrek als gastpredikant voor de Kerkgemeente Edam.
Mijn motoriek is zo onberekenbaar geworden dat ik geen stabiliteit kan garanderen voor de duur van de kerkdienst. Voor de
twee dit jaar geplande diensten zal een andere gastpredikant
moeten worden gevonden.
Graag had ik het anders gezien, maar ik wist dat dit moment een
keer zou komen. Jammer genoeg is dat nu aangebroken.
Ga met God, het ga jullie goed!
Hartelijke groeten,
Jurjen

Kerk op wintersport vertrekt
Vrijdag 18 januari vertrekt de KOW naar Wagrain in Oostenrijk.
Over gebrek aan sneeuw hoeven ze zich dit keer zeker geen
zorgen te maken!
Het vertrek is om 22.00 uur, maar vanaf 21.00 uur kunt u voor
koffie en glühwein terecht in de Grote Kerk om ze uit te zwaaien.
Ze hopen op de avond van 26 januari terug te zijn.
Oecumenische viering op 27 januari
Zoals gebruikelijk organiseert de Raad van Kerken een oecumenische viering in het teken van de week van het gebed voor de
eenheid van de kerken. Voorgangers zijn ds. Mirjam Koole en
diaken Thom van der Woude en medewerking wordt verleend
door het Marker mannenkoor. De viering is in de H. Nicolaaskerk
aan de Voorhaven.
Terugblik vorige zondag
In deze eerste keer dat ds. Dekker voorging trakteerde hij de
aanwezigen op een boeiende preek over de drie wijzen. Dat de
kerstversiering er nog
hing was daarom wel
toepasselijk.
Na de dienst hield de
voorzitter van de
kerkenraad Kees Bak
een
korte
nieuwjaarstoespraak.
Kees bedankte de
vele vrijwilligers en
vertelde kort over de
toekomstplannen.
Ook deed hij een dringend beroep op de gemeenteleden zich
beschikbaar te stellen voor het kerkenraadswerk, bijv. dat van
voorzitter van de kerkrentmeesters.
Agenda:
Donderdagmiddag: op de thee bij de dominee;
Grote Kerk 14.00 - 15.00 uur.
(niet op 24 januari)
Vrijdagavond: Erev Shabbatmaaltijd; P.K. De Swaen; vanaf
18.00 uur; ingang aan de Nieuwe Haven. Graag uiterlijk donderdagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 0618167991 of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl
Diensten komende weken:
20 januari
ds. Rieks Hoogenkamp
27 januari
Oecumen. viering RvK

De Swaen
RK 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

