Kerkbrief 878 voor zondag 17 maart 2019 tweede zondag van de veertig dagen tijd.
Locatie

De Swaen

Voorganger

ds. Kick Koldewijn

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Marianne Gorter

Organist

Jan van Ginkel

Liturgie voor zondag 17 maart 2019
Welkom , mededelingen,- aansteken van de kaarsen

-lied 543: 1 en 3

Intochtslied lied 280: 1, 2 en 3

- prediking n.a.v. Lucas 9: 33

- stilte, bemoediging en groet

- muzikaal tussenspel

-lied 280: 6 en 7

- lied 753

-gebed van toenadering, inkeer en opening van het Woord

- dienst der gebeden

- lied 538: 1 en 4

- collecte onder orgelspel

- eerste lezing: Exodus 34: 27 t/m 35

- slotlied 802: 1 en 6 allen, 2 en 4 vrouwen, 3 en 5 mannen,
refrein allen.

- lied 315
- tweede lezing: Lucas 9: 28 t/m 36

- heenzending en zegen,.
Voorg:….
Gem:

__________________________________________________

__________________________________________________
Terugblik op 10 maart
Ds. Peter Hoogstrate overdacht het bestaan van het kwaad,
onze neiging, wellicht, dat te ontkennen, de noodzaak tóch van
de bede “Verlos ons van de boze”. Dit naar aanleiding van de
verzoeking van Jezus door de duivel, aan het einde van de
veertig dagen in de woestijn. Hij zette het af tegen Adam en
Eva: die konden de verleidingen van het kwaad niet weerstaan.
Jezus wel en de Eeuwige maakt daarmee een nieuw begin met
ons, mensen.

foto Henri Kalk

Omzien naar
Annie Witte is afgelopen woensdag uit het ziekenhuis thuis gekomen en moet daar verder herstellen.
Alle zieken, ook als hier niet genoemd, wensen wij troost en beterschap toe. Een kaartje wordt vast op prijs gesteld.
Wandelend naar Santiago: 4
24 maart is de volgende datum waarop we weer gaan
wandelen. Op Zaterdag 30 maart is er een evaluatie over dit
initiatief om 10.00uur in de hulpkerk. Wees welkom!
ds. Mirjam Koole.
Collecteopbrengsten.
De diaconale collecte van afgelopen zondag 10 maart was bestemd voor de “Voedselbank Purmerend e.o. Onderhoud en
Verdeling”. Met de opbrengst van € 192,65 steunen we De
Voedselbank in het onderhouden van het systeem van verdelen
en het onderhouden van transportmiddelen, gebouwen, materialen en inrichtingen. Zonder dat geen verdeling. De collecte
voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een opbrengst van € 112,82.
Dank voor uw gaven.
.
Collectedoelen.
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor “KIA –
Binnenlandsdiaconaat,
Re-integratie,
Verlaat
de
gevangenis……en dan?” Veel gevangenen willen na het
uitzitten van hun straf een nieuw leven beginnen. Op eigen
kracht is dat erg moeilijk. Hoe vind je werk, hoe ben je weer
vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met
familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg Nederland
en Exodus begeleidt
Kerk
in
Actie
gevangenen naar een
stabiele
toekomst
zonder criminaliteit.
Voorbereiding
al
tijdens
hun
gevangenschap via
gesprekken
en
cursussen over het
nemen
van
verantwoordelijkheid,
het zoeken naar werk
en het werken aan
herstel en vergeving.
Buiten de gevangenis
begeleiden
en
ondersteunen
vrijwilligers (ex)gevangenen en hun naasten bij de verdere reintegratie. Laten wij niet (ver)oordelen maar onze naaste helpen
aan een “Nieuw Begin”. Natuurlijk hebben we ook nog
een tweede collecte. Die is zoals altijd bestemd voor het vele
werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente.
Kinderkerk
In de 40 dagentijd lezen we in de kinderkerk de verhalen die
horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem
gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn
opstanding. We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in
deze verhalen over het lijden en de dood van Jezus. Via leuke

opdrachten, mooie
verhalen
en
interessante
proefjes maken we
kennis met deze
indrukwekkende
Bijbelverhalen. Ook
gaan we werken
aan een erg leuk
project waarmee
deze verhalen een
beetje tot leven
komen:
samen
gaan we bouwen
aan
de
stad
Jeruzalem, met de
plaatsen
waar
Jezus komt in de
dagen voor Pasen.
We hopen dat je ook komt!! Groetjes van het kinderkerkteam!
Op de volgende data is er kinderkerk.
24-3 Jezus deelt brood en wijn uit Petra
7-4 Petrus zegt dat hij Jezus niet kent Petra
14-4 Palmpasen, Jezus komt bij Pilatus Allen
21-4 Pasen, Jezus is opgestaan! Allen
Agenda:
Donderdagmiddag: op de thee bij de dominee; Grote Kerk 14.00
- 15.00 uur.
Vrijdagavond: Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk
donderdagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 0618167991 of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl
Diensten komende weken:
24 maart
ds. Mirjam Koole
31 maart
ds. Martien Pettinga

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

