Kerkbrief 875 voor zondag 24 februari 2019, 7e zondag van Epifanie
Locatie

De Swaen

Voorganger

ds. Klaas Henk Ubels

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Marianne Gorter

Organist

Gerardjan Slegt

Orgelspel

2e Lezing: Handelingen 28: 11 – 20 en 30 – 31

Welkom – Aansteken van de kaarsen

Samenzang: lied 919: 1, 2, 3 en 4
Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen

Aanvangslied: Lied 24: 1 en 2 De aarde en haar
volheid zijn des Heren koninklijk domein
Stil gebed en Bemoediging

Verkondiging – Jezelf zijn
Samenzang Lied 910: 1, 2, 3 en 4
Soms groet een licht van vreugde

Samenzang: Lied 1005: 1, 2 en 3
Zoekend naar licht, hier in het duister

Dankzegging en voorbede

Verootmoedigingsgebed

Collecte

Woord van vergeving

Slotlied Lied 419: 1, 2 en 3
Wonen overal, nergens thuis

Loflied 868: 1, 2 en 3
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zegen
Gem

1e Lezing: Psalm 139: 1 -16
Orgelspel
Samenzang: Psalm 139: 1, 2, 3 en 14
Heer, die mij ziet zoals ik ben

Omzien naar….
Afgelopen maandag mocht mw. Grietje Kalk na
ziekenhuisopname weer terug naar haar kamer in Novawhere,
Professor Meester P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend.
Vrijdag 15 februari is Jan Dierdorp, Hoogstraat 10, 1135 BZ
Edam, opgenomen in het ziekenhuis voor een spoedoperatie.
Hij mocht donderdagmiddag weer naar huis.
Alle zieken, ook diegenen die hier niet genoemd worden,
wensen wij troost en beterschap toe.
Gemeenteavond uitgesteld
De in het Venster aangekondigde gemeenteavond op 27 februari gaat niet door. Er is meer tijd nodig om deze goed voor
te bereiden.

Terugblik 17 februari
Vorige week ging onze vorige predikant Juup van Werkhoven
voor met als thema: de zee. Jezus stuurt zijn leerlingen in een
boot de zee op. Er is een sterke tegenwind, ze komen niet
vooruit. Er gaat een enorme dreiging uit van het water. Je kunt
je leven zien als een scheepje op de levenszee. Een schip dat
op weg is naar een veilige haven, maar onderweg de nodige
stormen moet doorstaan. Kwetsbaarheid, angst en vertrouwen,
daarover ging het zondag. Ontroerend was het citeren in de
preek van het gedicht van Nicolaas Beets: De moerbeitoppen
ruisten. (pag 568 in het Liedboek). Chris Kotterer, die ook op
persoonlijke wijze de collecte voor de Zeemanscentrale toelichtte had er voor gezorgd dat we het ‘zeemanslied’ vanuit het
liedboek konden zingen. Een inspirerende dienst.

Collectedoelen.
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor “PKN - Missionair,
De Bijbel dichtbij”. Het lezen van de bijbel, bron-boek voor ons
geloof en ons kerk zijn, is in de seculiere Nederlandse context
niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse
Kerk initiatieven die het lezen van de bijbel bevordert en mensen, soms opnieuw, enthousiast maken voor de Bijbel. Samen
met lokale gemeenten en initiatieven uit het hele land brengt de
Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier
met de Bijbel kunt werken. Deze voorbeelden worden zo breed
mogelijk gedeeld, zodat andere gemeenten daarvan kunnen leren en kennis kunnen maken met verschillende initiatieven en
werkvormen rond Bijbel-lezen. De collecteopbrengst is bestemd om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen, met als doel bijbelgebruik en bijbelbeleving in Nederland te
bevorderen.
De tweede collecte is, als altijd, bestemd voor het vele o zo nodige werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 17 februari was
bestemd voor het “Diaconaat en Pastoraat van de Nederlandse
Zeemanscentrale”. Met de opbrengst van € 175,52 steunen wij
de Nederlandse Zeemanscentrale van waaruit predikanten en
pastorale medewerkers schepen bezoeken waar zeevarenden
hun hart kunnen luchten of gewoon eens een gesprek kunnen
voeren, pastorale hulp bieden in moeilijke situaties en aan
boord en in zeemanshuizen kerkdiensten verzorgen.
De collecte voor het vele werk van, voor en door onze eigen
kerkgemeente kende een opbrengst van € 122,00.
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!
Begroting 2019
De begroting van de kerk voor 2019 is al eind vorig jaar vastgesteld. Door een miscommunicatie is dit nog niet in de kerkbrief vermeld. U kunt de verkorte versie vinden op onze
website. Voor de volledige versie en vragen kunt u terecht bij
penningmeester D. Tump.
https://www.kerkgemeente.nl/wpcontent/uploads/2018/12/begro
ting-2019publicatiedd031118.pdf
40 dagenkalender 2019
De jaarlijkse veertigdagentijdkalender van de Protestantse
Kerk is in een nieuw jasje
gestoken. Een dagelijkse
Bijbeltekst en quote, recept,
verhaal of gedicht brengen u
steeds een stapje dichter bij
Pasen, feest van een nieuw
begin. Vraag de kalender nu gratis aan (www.pkn.nl )

Wandelend naar Santiago: 3
Zondag 24 februari gaan we weer wandelen. Startpunt is de
Bovenkerk in Amstelveen. Onderweg pauzeren we in de
manege bij het Schinkelbos. Opgave bij Dodo van der Straaten
(06-20603627) of via de app is nu heel nuttig: dit keer gaan we
waarschijnlijk met auto’s heen en terug. We lopen verder door
het waterrijke en bosrijke deel van het Amsterdamse Bos en
Schinkelbos richting Aalsmeer.
24 maart is de volgende datum waarop we weer gaan
wandelen. Op zaterdag 30 maart is er een evaluatie over dit
initiatief om 10.00 uur in de hulpkerk. Wees welkom!
ds. Mirjam Koole.
Oecumenische Vesper Kwadijk
Op 24 februari om 16.30 uur is er een Oecumenische Vesper in
Kwadijk. De vesper bestaat uit stilte en muziek, enkele liederen
uit het oecumenisch repertoire, een instrumentale bijdrage en
een korte overweging. Aansluitend is er gelegenheid voor
ontmoeting. Wil je informatie of meedenken, of er muzikaal aan
bijdragen, neem dan contact met ons op. Hans Reedijk.
dominee@pknzeevangenoudendijk.nl
Taizé-viering op zondagavond 24 februari met medewerking
van zangkoor Eigenwijs In de PKN-kerk van Westwoud
Locatie: PKN-kerk aan de Dr Nuijensstraat 24. Aanvang 19:30
uur. Vanaf 19:00 uur is eenieder die belangstelling heeft van
harte welkom.
Agenda:
Donderdagmiddag:
op de thee bij de dominee; Grote Kerk 14.00 - 15.00 uur.
Vrijdagavond:
Erev Shabbatmaaltijd; P.K. De Swaen; vanaf 18.00 uur; ingang
aan de Nieuwe Haven. Graag uiter lijk donderdagavond even
opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-18167991 of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl
Diensten komende weken:
3 maart
ds. Mirjam Koole
10 maart
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. 0255-577499

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499

