Kerkbrief 880 voor zondag 31 maart 2019
vierde zondag in de Veertig Dagen – zondag Laetare (Verheug u!)
Locatie

De Swaen

Voorganger

ds. Martien Pettinga

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Frans Koning

GEBEDEN EN GAVEN

Inleidend orgelspel

Gebeden met acclamatie 368 D

Begroeting en mededelingen
- de kaarsen worden aangestoken
- we gaan staan

VOORBEREIDING

Collecte
Slotlied: Gij woont niet waar het onrecht heerst
Tekst: Henk Jongerius, melodie Psalm 134

Openingslied 536: 1 en 3
- we gaan zitten

Bemoediging en drempelgebed
Gezongen inleiding op het Kyriëgebed
Lied 281: 1, 2 en 3
Kyriëgebed
Afgesloten met Kyrië 301 K
(I voorganger; II allen)
RONDOM HET WOORD
Groet en gebed

Gij woont niet waar het onrecht heerst,
waar men elkander kwetst, kleineert;
maar wie een mens in ere houdt,
raakt met uw eigen naam vertrouwd.
Gij woont niet waar de oorlog woedt,
geweld de levenshonger voedt,
maar waar er vrede wordt gesticht,
omgeeft ons mild uw levenslicht.
Gij woont waar mensen welgezind
om niet door and’ren zijn bemind
en, eerbied dragend voor hun naam,
bevrijdend voor elkaar bestaan.

Lezing uit de brieven Efeziërs 5: 8-24

Gij woont waar mensen onverbloemd
weer met elkander zijn verzoend
en voelbaar maken het geheim
dat wij in U verbonden zijn.

Lied 538: 1 en 4

ZENDING EN ZEGEN

Zingen van de psalm van deze zondag, psalm 122

- we gaan staan

Lezing Lucas 15: 11-32
Lied 333

Zegen met gezongen Amen

Uitleg en verkondiging
Lied 841: 1, 2 en 4

Uitleidend orgelspel

Omzien naar
Gerard Slegt is overgeplaatst naar de Novawhere.
Naar omstandigheden gaat het goed. Bezoek is welkom!
Professor Meester P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend,
kamer 330.
Terugblik 24 maart
In verband met ziekte van ds. Mirjam Koole werd de liturgie
op een uitstekende manier verzorgd door een viertal
kerkenraadsleden. Geduld was het thema van deze dienst;
voor ons mensen best moeilijk, maar gelukkig heeft God
een eindeloos geduld met ons. Een vierstemmig kwartet
o.l.v. Frans Koning ondersteunde de dienst muzikaal en in
de kinderdienst werd het laatste avondmaal behandeld.
Huispaaskaars
Misschien vindt u het mooi ook
thuis een (huis)paaskaars te
hebben staan. De kaarsen zijn
40 cm hoog en 8 cm diameter.
De prijs is € 44,50. U kunt
kiezen uit 4 decoraties.
Opgeven kan bij Dirk Tump,
tel. 321948.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte was afgelopen zondag 24 maart
bestemd voor “Kerk in Actie – Kinderen in de Knel, Stop
kinderarbeid in India”. Met de opbrengst van € 165,05
helpen we kinderen, die lange dagen hard moeten werken,
met scholing aan een betere toekomst, “een nieuw begin”.
De tweede collecte, die zoals altijd bestemd is voor het vele
werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente kende
een opbrengst van € 153,65.
Dank voor uw gaven.
Collectedoelen.
Deze zondag wordt er weer
gecollecteerd voor de doven
in Peru. Het is geweldig om
te zien hoe kansloze doven in
Cajamarca in Peru de
maatschappij ingetrokken
werden en worden. Het begon met Pedro, een dove
werknemer van de ijsfabriek, die vrijgeroosterd werd door
de eigenaars, de Nederlander Pim Heijster en zijn
Peruaanse echtgenote Luz Marina. Deze Pedro begon met
gebarentaalles aan andere dove werknemers en ging les
geven op basisscholen aan kinderen, leerkrachten en
ouders. Dit groeide de afgelopen tien jaar uit tot begeleiding
van middelbare scholieren en werknemers van andere
bedrijven. Ze werden financieel gesteund door de Stichting
Gelijke Kansen Peru, waar wij vanaf het begin aan
bijdragen. Inmiddels heeft dit project landelijke bekendheid
en mede hierdoor is er nu een wet in Peru die grote
bedrijven verplicht mensen met een handicap in dienst te
nemen. Uw steun wordt zeer op prijs gesteld!
De tweede collecte is ook heel belangrijk: Onze eigen
kerkgemeente.

Spaardoosjes
Denkt u nog aan de spaardoosjes? Ze
zijn bedoeld om te vullen voor iets extra’s
voor de collectedoelen in deze tijd tot aan
Pasen.

Niet vergeten!
Denkt u ook nog aan de lang lopende diaconale
inzamelingsactie: Een tweede leven
voor uw oude mobieltje, toner,
cartridge en (buitenlands) geld?
KOPERWERK in Grote Kerk poetsen
Na de NL doet dag is het nu tijd om het vele
koperwerk in de grote kerk weer blinkend te poetsen.
Op dinsdag 2 april 2019 willen we om 19.15 uur
(graag met een grote groep) al het koperwerk in de
Grote kerk poetsen of stofvrij maken. De kroonluchters
mogen niet worden gepoetst, maar zijn wel , o.a. door
de renovatie, vies geworden en moeten van af een
trap goed worden schoongemaakt. Ook alle koperen
kandelaren en het koperwerk aan het doophek moet
kaarsvrij en gepoetst worden. Marianne Gorter geeft
aan de aanwezigen aanwijzingen hoe er gepoetst
moet worden. De S.K.M.E. zorgt voor wat lekkers bij
de koffie. Wil je ook komen helpen? Graag opgeven
bij Marianne Gorter: tel 0299 372572, e-mail:
salon@parfumeriemarianne.nl of bij:
rienenhelmadevries@ziggo.nl
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. 06-18167991 of
vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl
Diensten komende weken:
7 april
dhr. Willem Nijsse
14 april
ds. Mirjam Koole

De Swaen
Grote 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

