Kerkbrief 871 voor zondag 27 januari 2019, 3e zondag van Epifanie

Oecumenische viering; thema: Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen
Locatie

H. Nicolaaskerk Edam

Voorgangers

ds. Mirjam Koole en diaken Thom van der Woude

M.m.v.

Het Marker Mannenkoor

Organist

Jan van Ginkel

Organisatie

Raad van Kerken Edam-Volendam

Omzien naar….
Mw. Grietje Kalk is verplaatst van de revalidatieafdeling
naar een eigen kamer in Novawhere, kamer 246. Het is
moeilijk voor haar, zo veel dingen niet meer te kunnen.
We wensen haar en haar man, die ook in Novawhere
verblijft, beterschap toe.
Mw. Munneke woont daar ook, op dezelfde gang. Prof.
Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend.
Jan Everaars, de echtgenoot van Marijke, is ernstig ziek.
Ook voor hem het allerbeste gewenst. Lingerzijde 61,
1135 AN Edam.
Ook alle zieken die hier niet genoemd worden wensen wij
troost en beterschap toe.
Terugblik op de dienst van 20 januari

Bericht van Kerk op Wintersport
Op mijn kalender prijkt op 18 januari wintersport vakantie
met de kerk met de afkorting K.O.W. (Kerk Op Wintersport).
Het is dit keer de 15e editie, 3e lustrum. Gezamenlijk met
43 zielsverwanten verzamelen wij ons om 19.30 uur in de
grote Kerk waar wij verrast worden op glühwein. De reis
vangt aan om stipt 22 uur. Opgetogen nemen wij plaats in
de zeer luxe bus van de onderneming Duke Travel. Het
voelt als een schoolreisje. Na enige uitleg door de buschauffeur, ronkt de motor.
De reis verloopt soepel door de nacht. Na enige tijd wordt
de chauffeur vervangen door Peter, die ons uiteindelijk in
Wagrain afzet. Het aanblik van zoveel sneeuw geeft ons
een blij gevoel.

foto AvG
In de dienst van vorige week nam ds. Rieks Hoogenkamp
ons mee naar de bruiloft te Kana. Hij wist op de hem
bekende, beeldende wijze duidelijk te maken, dat het in
dit verhaal niet alleen gaat om een feestelijke gebeurtenis,
maar ook om een verwijzing naar het bloed van Christus.

Met een aantal busjes naar ons prachtig gelegen hotel
Berghof, direct aan de piste met liften voor de deur. Na de
kamerindeling voelden wij ons direct thuis. De avonden tot
nu toe waren gevarieerd gevuld, met onder andere smartlappen-avond, pastorale avond door Mirjam Koole.
Woensdagavond stond Bingo op de rol. Heden, donderdag, wordt waarschijnlijk onze Bonte avond.
Groet vanuit Wagrain.

Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 20 januari
was bestemd voor: PKN - Zondag van de Eenheid,
Migratie verbindt kerken wereldwijd. Met de opbrengst van
€ 110,55 helpen we de contacten te onderhouden tussen
de interculturele kerken onderling en de autochtone
Nederlandse kerken. Leiders worden toegerust en
migrantenkerken worden geholpen zichtbaar te worden in
de Nederlandse samenleving.
De collecte voor het vele werk van, voor en door onze
eigen kerkgemeente kende een opbrengst van € 90.40.
Dank voor uw gaven.
Actie Kerkbalans 2019
De komende week worden de envelopjes van Actie Kerkbalans weer bij u opgehaald.
Wilt u ze klaar leggen?
Hartelijk dank namens de lopers.
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!

Pelgrimstocht
In het kader van ons jaarthema ‘een goed gesprek’ lopen
we zondag 27 januari 2019 de tweede etappe (8 à 10 km)
van het Pelgrimspad ‘Langs kansels, ketters en kaarsen'.
We vertrekken zondag om 12.15 uur vanaf het busstation
van Edam naar Amsterdam. We denken rond 17.00 uur
weer terug te zijn. Dus ook leuk en toegankelijk voor uw
kinderen en kleinkinderen!
Neem je OV-chipkaart én uw aantekenboekje van de
vorige keer mee. Heb je dat schriftje niet? Dan krijg je er
zondag één.
Opgave en info: Dodo van der Straaten,
dodo@essentiecoach.nl of 0620603627.
Zet alvast de volgende datum in uw agenda:
•
Zondag 24 februari

Vrijdagavondmaaltijd

U bent allen elke vrijdag vanaf 18.00 uur van harte
welkom in de Swaen om rond 18.15 uur aan tafel aan te
schuiven. Graag uiterlijk donderdagavond even
opgeven bij Christine Vreeswijk:
vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl of via 0618167991. Nadere informatie: zie www.kerkgemeente.nl
Diensten komende weken in De Swaen:
3 februari ds. Mirjam Koole, Heilig Avondmaal
10 februari ds. Mirjam Koole
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

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499

