Kerkbrief 888 voor zondag 26 mei 2019, 6e zondag van Pasen, zondag Rogate
Locatie

De Swaen

Voorganger

ds. Kick Koldewijn

Ouderling

Dirk Tump

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Frans Koning

M.m.v.

Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermanides
Acclamatie; lied 339a

Orgelspel

U komt de lof toe
Welkom en mededelingen
Prediking n.a.v. Johannes 14: 8
Aansteken van de kaarsen
Cantorij: O praise the Lord – A. Batten (1591-1637)
allen gaan staan

Lied 33: 1 en 2
Kom nu met zang en roer de snaren
Stilte

Lied 657: 1 en 3 door de cantorij; 2 en 4 door gemeente
Zolang wij ademhalen
Collecte
Dienst der gebeden
Cantorij: Ecce quomodo moritur Justus et nemopercipit
corde – J. Handl (1550-1591)

Bemoediging en Groet
Lied 33: 7 en 8
Heil hem, die hoopt en vrees en beven
allen gaan zitten

Gebed van toenadering, inkeer en
opening van het Woord
Cantorij: Miserere mei Domini – Jan Psz. Sweelinck
(1562-1621)
Eerste lezing: Hebreeën 11: 1 t/m 3 en 8 t/m 10
Lied 803: 1 en 6
Uit Oer is hij getogen
Tweede lezing: Johannes 14: 1 t/m 14
Gemeenteavond op 5 juni
Op woensdag 5 juni (en niet op 19 juni, zoals in het nieuwe
Venster komt te staan) organiseert de kerkenraad een
gemeentevond. Met name om u als leden te informeren over de
actuele ontwikkelingen die er spelen. Andere onderwerpen zijn

Zie hoe de rechtvaardige sterft
en niemand neemt het ter harte.
De rechtvaardigen worden weggerukt.
Niemand slaat er acht op.
Vanwege de boosheid wordt
de rechtvaardige weggerukt en
in vrede zal zijn nagedachtenis zijn.
In vrede is zijn rustplaats,
en in Sion is zijn verblijf.
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn.

Slotlied 793

allen gaan staan

Bron van liefde, licht en leven
Heenzending en zegen
Vg.
….
Gem

de jaarrekening van de kerk en een aantal keuzes die gemaakt
moeten worden n.a.v. de veranderde privacyregels.
De Swaen, 5 juni, 20.00 uur, koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Omzien naar
Vorige week is Tineke Visser met een infectie opgenomen in
het BovenIJZiekenhuis. Ze zal er nog een aantal weken
moeten blijven. Wij wensen haar van harte beterschap toe.
Terugblik vorige week
Aan de hand van teksten uit Psalm 46 en
Joh. 20 legde ds. Margrietha Reinders uit
dat de Bijbelse God overal is en zich
-zonder aarzelen- geeft aan zijn mensen.
God laat zich niet tegenhouden door
gesloten deuren en opgetrokken muren, maar laat zich voelen
en ervaren; juist ook voor de ongelovige Thomassen van nu,
die zo graag met eigen ogen willen zien en zeker willen weten.
Wandelen op Hemelvaartsdag
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, gaan we weer
wandelend op weg naar Santiago. We starten dit keer in
Reeuwijk en wandelen naar Haastrecht, een traject van
ongeveer 18 kilometer. Halverwege lunchen we gezamenlijk
in Driebruggen. We verzamelen om 8.30 uur op de
parkeerplaats bij het busstation in Edam. Het belooft weer
een prachtige wandeling te worden, dus trek de
wandelschoenen aan en loop mee! Wel graag even
aanmelden (christine.vreeswijk@quicknet.nl of 06 18167991
of via de app).
Collectedoelen
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor “Kerk in
Actie , Een beter inkomen voor Ghanese Vrouwen, het
Kariténoten-project”. Het noorden van Ghana, de rand van
de Sahel, droogte, een gevecht tegen honger.
Ondernemende vrouwen winnen dat gevecht door
kariténoten te verzamelen en er boter van te maken.
Tijdrovend en slecht voor de gezondheid. Met steun van
Kerk in Actie en de Presbyteriaanse kerk krijgen vrouwen
betere oventjes om noten te branden en een landbouw- en
marketingopleiding. Er komen moderne ‘fabrieken’ en de
boter wordt gebruikt en voor het overgrote deel verkocht.
Een paar stappen naar een beter leven, kinderen naar
school en nog wat geld over om te sparen.
www.kerkinactie.nl/projecten/karite-noot-zorgt-voor-inkomen
Dit project is één van de doelen die naast uw collectebijdrage
extra financiële steun van de Diaconie ontvangen.
Ook vandaag is er een tweede collecte en die is zoals
altijd bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze
eigen kerkgemeente”.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 19 mei was
bestemd voor “Vluchtelingenwerk Edam-Volendam,
Steun en begeleiding”. Met de opbrengst van € 121,10
helpen we vluchtelingenwerk en hun vrijwilligers om de
“vluchtelingen die hier mogen blijven” te begeleiden bij
opvang, onderdak en inburgeren en ze iets extra’s te geven
waar de burgerlijke overheid niet mag of niet kan. De collecte
voor het vele werk van, voor en door “onze eigen
kerkgemeente” kende een opbrengst van € 110,65. Ook
kwam er nog € 25,- bij de opbrengst van de “Spaardoosjes
40-dagentijd” waarmee we een totaal bedrag van € 303,24
kunnen overmaken naar “Kerk In Actie”. Dank voor uw
gaven.

Seniorenuitje
We gaan op 4 juni naar de zandsculpturen in Garderen. Het
thema van de zandsculpturen is dit jaar ‘Reis om de wereld’.
De bus vertrekt ’s morgens om 9.00 uur vanaf de Meermin
en we verwachten om 17.00 uur weer terug te zijn in Edam.
Voor we de zandsculpturen gaan bewonderen, gaan we
eerst genieten van een kopje koffie met wat lekkers en
een uitgebreide lunch. De eigen bijdrage bedraagt net als
voorgaande jaren 25 euro, contant te voldoen in de bus.
U kunt zich opgeven bij
Elly Lemsom, tel.366845,ellylemsom@gmail.com of bij
Nel de Wijn, tel.364201, gj.de.wijn@kpnplanet.nl
Het ouderendiaconaat.
Vakantiegroet
Een hartelijke groet van Arie en
Jannie van Ginkel uit het mooie
Schotland.
SOLIDARITEITSKAS
In de komende weken worden weer de folder en
acceptgirokaarten voor de actie van de solidariteitskas
verzonden. Het bedrag is net als vorig jaar € 10 per kerklid.
Een echtpaar ontvangt dus 2 enveloppen en wij hopen dat
u beide honoreert. De helft van het bedrag is voor de eigen
kerkgemeente en aangezien het een gift is, is het bedrag
ook aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Namens de kerkrentmeesters alvast hartelijk dank.
Nederland zong … en zingt!
De opnamen voor dit televisieprogramma werden door ruim
600 mensen bezocht. Een team van bereidwillige mensen
hebben hiervoor bergen werk verzet. Hulde en dank
hiervoor. De uitzending zal in het najaar 2019 worden
uitgezonden.
Theo Buijten
Agenda:
30 mei ds. Hans Reedijk 11.00 uur PG Volendam
8 juni Pinkstervuur
19.00 uur tuin Grote Kerk
mw. Truus de Boer / A. v.d. Hogen
Vrijdagavond:
Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk donderdagavond even
opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-18167991
of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl
Diensten komende weken:
2 juni mw. Truus de Boer
De Swaen
9 juni ds. Janneke Nijboer Pinksteren 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

