Kerkbrief 890 voor zondag 9 juni 2019, EERSTE PINKSTERDAG
Locatie
Grote Kerk
Voorganger
ds. Janneke Nijboer
Ouderling
Dirk Tump
Diaken
Tom Lagerburg
Organist
Frans Koning
Trompet
Gerro de Boer

Terugblik op de dienst van 2 juni

Vorige week hadden
we een vertrouwd gezicht op de kansel:
Truus de Boer. In de
overdenking stond het
gedeelte uit Johannes
14 centraal, dat volgens de traditie op deze
Wezenzondag
gelezen wordt.
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Afscheid Cora den Engelse
Deze zondag neemt Cora den Engelse afscheid als ouderling.
Zij is de afgelopen jaren als ouderling en pastoraal meldpunt
nauw betrokken geweest bij het wel en wee in onze
gemeente. We zullen haar daarin zeker gaan missen.
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 2 juni was bestemd voor “Banja Luka” en kende een opbrengst van €
158,45. Via onze rooms-katholieke broeders en zuster in
Purmerend en plaatselijke kerken in Bosnië krijgen ouderen
eten, drinken en medicijnen, krijgen schoolkinderen kleding
en schoolmaterialen zoals boeken en wordt vervoer geregeld, worden velen geholpen met bouw-materialen om vervallen en kapotgeschoten woningen te herstellen. De tweede
collecte, bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze
eigen kerkgemeente”, kende een opbrengst van €143,10.
Dank voor uw gaven.
Collectedoelen
Op deze Pinksterzondag, het feest van “spreken in tongen”,
wordt er gecollecteerd voor het “spreken met de handen”: ons
project “Gelijke Kansen Peru” in Cajamarca. Pim Heijster
(van de ijsfabriek) schreef ons vorige week dat hij samen met
Julia van Grinsven, een Nederlandse deskundige op het gebied van doven en slechthorenden die drie weken bij hen in
Peru is, een plan aan het schrijven is voor wat de Stichting de
komende vijf jaar kan doen voor de doven daar. Julia schreef

ons vervolgens een uitgebreid (enthousiast) verslag, waar
Hans Siebrecht bij de collecte een paar dingen uit zal lichten.
De tweede collecte is ook warm aanbevolen: ons eigen pinkstervuur vraagt ook om (financiële) olie...!
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.
Vervolg Pelgrimspad op 23 juni
In de vorige kerkbrief stond dat de volgende etappe op 30 juni
is. Het is echter al op 23 juni. Als u een keer mee wilt lopen
kunt u terecht bij Cora (cde@quicknet.nl).
Erev Shabbat
Vanwege de zomerperiode wordt de frequentie van de
vrijdagavond maaltijden, Erev Shabbat, aangepast. De
volgende data zal er een maaltijd gepresenteerd worden:
 7 en 21 juni
 5 en 19 juli
 2, 16 en 23 augustus
Dat zijn de oneven weken plus de vierde vrijdag in augustus.
Op deze data bent u van harte welkom om aan te schuiven.
Schroom niet en geniet met elkaar van een heerlijke maaltijd
in een bijzonder ontspannen sfeer. Het is een mooie voorbereiding op het weekend. Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur
opgeven bij Christine Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is
in de Swaen, ingang Nieuwe Haven.
Diensten komende weken:
16 juni ds. Kick Koldewijn
23 juni mw. Jacqueline Bakker

Grote Kerk
De Swaen

Terugblik op de gemeenteavond van 5 juni
De gemeenteavond van afgelopen woensdag was druk
bezocht. De gemeenteleden waren vooral benieuwd naar de
stand van zaken rond de problemen die zijn ontstaan. Ds.
Verhoeff leidde het deel van de vergadering waar dit punt aan
de orde kwam. Tot teleurstelling van vele aanwezigen kon hij
niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

Het seniorenuitje: een groot succes

Foto NV

foto:AvG

Duidelijk is dat er pas voortgang geboekt kan worden als de
predikant weer in staat is tot een gesprek. Ds. Verhoeff
benadrukte dat gestreefd wordt naar een oplossing die voor
kerkenraad, predikant en gemeente het beste is.

Afgelopen dinsdag gingen de senioren uit onze kerkgemeente
een dagje uit. Het reisdoel was Garderen, waar we de zandsculpturen hebben bewonderd.
Hierbij vast een paar foto’s, een uitgebreid verslag kunt u in
het komende Venster
lezen.
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Er stonden nog enkele andere punten op de agenda: de
paaskaars werd uitgereikt aan Marijke Everaars. Alle
aanwezigen vonden dat zeer terecht en Marijke kreeg dan
ook een groot applaus. Ze was er zichtbaar blij mee.
Kees Bak, voorzitter van de kerkenraad, gaf een toelichting
op de opgestelde privacy-verklaring. Deze werd met
instemming ontvangen.
Als laatste kreeg de penningmeester, Dirk Tump, het woord
om de financiën toe te lichten. Hij gaf een duidelijke uitleg bij
de cijfers. Door enkele leden werd gevraagd om de hulpkerk
te moderniseren. Er zijn al vergevorderde plannen, maar
gezien de huidige situatie worden er nu geen definitieve
beslissingen genomen.
De avond werd besloten met het zingen van lied 263: Wees
gij mijn toevlucht de komende nacht. Daarna was er
uitgebreid gelegenheid om na te praten.

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
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