Kerkbrief 881 voor zondag 7 april 2019, 5e zondag van de Veertigdagentijd
Locatie

De Swaen

Voorganger

dhr. Willem Nijsse

Ouderling

Cora den Engelse

Diaken

Alida Gorter

Organist

Jan van Ginkel

Orgelspel
Welkom - Aansteken van de kaarsen
allen gaan staan
Intochtslied Psalm 126: 1, 2
Toen God de Heer uit ’s-vijands macht

Eerste lezing: Jesaja 5: 1-7
Psalm 80: 4, 5
Gij hebt een wijnstok uitgegraven
Tweede Lezing: Lucas 20: 9-19

Stilte
V:
Onze hulp in de Naam van de Heer
A:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw is tot in eeuwigheid

Lied 556: 1, 2, 4
Alles wat over ons geschreven is

A:

Orgelspel
Lied 575: 1, 2, 6 Jezus, leven van ons leven

en niet laat varen het werk van zijn handen

Amen

Psalm 126: 3
Inleiding op de Dienst

allen gaan zitten

Gebed van Toenadering
Lied 280: 1, 4, 5
De vreugde voert ons naar dit huis
Kinderen naar de kinderkerk

Bericht over de paascyclus
Op dit moment is nog niet te zeggen hoe snel ds. Mirjam Koole
weer kan voorgaan. Daarom zijn diverse aanpassingen nodig in
de komende vieringen van de stille week.
Alle vieringen - zoals genoemd in het nieuwe Venster - gaan in
ieder geval door, evenals de activiteiten voor de jeugd op stille
zaterdag. Het regelen van vervangende voorgangers voor Palmpasen, Witte Donderdag en Pasen is in volle gang.

Overdenking

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied 418

Kinderen komen terug
God, schenk ons de kracht

Wegzending en zegen
Vg.
….
Gem

De voor Palmpasen aangekondigde doop wordt tot een later moment uitgesteld. De Palmpasen optocht voor de kinderen gaat
gewoon door. Omdat ook de Zangertjes van Volendam aan deze
dienst meewerken belooft het toch een bijzondere viering te worden.
Spaardoosjes
Denkt u nog aan de spaardoosjes? Ze zijn bedoeld om te vullen
voor iets extra’s voor de collectedoelen in de tijd tot aan Pasen.

In memoriam mw. Vogel
Op zondag 24 maart is overleden
mevrouw Adriana Maria Vogel, roepnaam Jeannet. Zij was met 102 jaar
ons oudste gemeentelid. Zij verbleef
al jaren in afnemende gezondheid in
de Meermin.
De crematie heeft op 29 maart
plaatsgevonden. Corr.adres: Jacob
Grootstraat 1, 162 XG Middenbeemster.

Collectedoelen
Rwanda 25 jaar na de genocide. In 2019 is het 25 jaar geleden
dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren.
De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide,
maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze
God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te
brengen in pleeggezinnen.
Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25
jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of
zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren
om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun
gezin. Maakt u dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of
maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
De tweede collecte is voor de eigen gemeente.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte was afgelopen zondag 31 maart bestemd
voor het “Dovenproject Peru”. Met de opbrengst van € 115,10
(en de extra bijdrage die de diaconie jaarlijks geeft) steunen we
de “Stichting Gelijke Kansen Peru”, om de positie van dove werkenden en schoolkinderen in de maatschappij te verbeteren met
onderwijs, het stimuleren van activiteiten die de emancipatie en
participatie bevorderen en het creëren van opleidings-, stage- en
werkplekken. De collecte voor het vele werk van, voor en door
onze eigen kerkgemeente kende een opbrengst van € 114,55.
Dank voor uw gaven.
Terugblik vorige week
Ds. Pettinga bracht de bekende gelijkenis van de verloren zoon
en liet zien dat we ons in beide zonen kunnen herkennen. De
inkeer van de jongste, het terugverlangen naar de vader. Maar
lijken we soms niet teveel op de oudste zoon? Een brave maar
ook zure gelovige bij wie geen ruimte voor genade lijkt te zijn.
Gelukkig staat de vader altijd op de uitkijk.
Paasontbijt
Wat is er mooier dan Pasen te beginnen met het gezamenlijke
paasontbijt in de mooiste huiskamer van Edam?
Iedereen is van harte welkom, opgeven is niet nodig.
Paasmorgen, 9.00 uur, Grote Kerk.

Koperwerk in Grote Kerk weer blinkend gepoetst
Het vele koperwerk in de Grote Kerk is weer blinkend gepoetst.
Dinsdagavond 2 april waren er 11 mensen die gehoor hadden
gegeven aan de oproep.
Marjanne Gorter gaf om 19.15 uur aan de aanwezigen aanwijzingen hoe er gepoetst moest worden, en nog geen 2 uur later
was al het koperwerk weer blinkend gepoetst.
Dat was inclusief een pauze waarin de S.K.M.E. koffie met wat
lekkers van bakker Gorter had verzorgd.
’s-Middags hadden Piet Everaars en Jean Wieffering een gedeelte van de kroonluchters stof en vuil-vrij gemaakt en 80 %
van de kandelaren kaarsvetvrij gemaakt.
Namens de S.K.M.E.: dames en heren, dank voor deze “klus”.

Agenda:
Vrijdagavond:
Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk donderdagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-18167991
of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl
Diensten komende weken:
14 april
Palmzondag
15-17 april 19.30 avondgebeden
18 april - 19.30 Witte Donderdag
19 april - 19.30 Goede Vrijdag
20 april - 18.00 Paaswake voor de jeugd
21 april
Pasen

Grote Kerk
De Swaen
De Swaen
De Swaen
Grote Kerk
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

