Kerkbrief 902 voor zondag 1 september 2019, 11e zondag na Trinitatis
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

Ds. Margrietha Reinders

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Frans Koning
Lied: 534

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Hij die de blinden weer liet zien
allen gaan staan

Intochtslied: 868,vs. 1 en 2
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
allen gaan zitten

Lied na het drempelgebed: 287, vs. 1, 2 en 5
Rond het licht dat leven doet

Uitleg
Lied na de uitleg: 802, vs. 1, 4 en 5
Door de wereld gaat een woord
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collecte
allen gaan staan

Loflied: 793
Bron van liefde, licht en leven
Lezing uit het OT: Richteren 6, vs. 11-16
Lied: 91A
Wie in de schaduw Gods mag wonen

Slotlied: 769, vs.1, 2, 5 en 6
Eens, als de bazuinen klinken
Wegzending en zegen
Vg. …..
Gem.

Lezing uit het NT: Lukas 6, vs. 17-23
Omzien naar elkaar
Een kaartje sturen of een bezoekje brengen.
Mevr Niny v Zanen,Ye 42, 1135 JJ Edam.
Niny heeft in huis een val gemaakt en haar kaak
gebroken, maar het gaat gelukkig weer goed met haar.
Wij wensen haar van harte beterschap.
Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en
om Gods zegen vragen.

Avondmaal op 29 september
In het vorige Venster stond nog vermeld dat deze zondag
het avondmaal gevierd zou worden. Dit is echter
verplaatst naar 29 september.

In memoriam
Wij hebben vernomen dat twee van onze leden zijn
overleden. Op 13 augustus mw. Moerman-Berger,
99 jaar, die sinds enkele jaren in de Meermin woonde.
En op 20 augustus mw. Schaatsbergen-Plas, 84 jaar.
Corr.adres: Paulus Pietersstraat 13, 1135 GS Edam

Op 15 september a.s. is het startzondag.
We zouden het fijn vinden als u wat lekkers voor bij de
koffie wil bakken, of als u niet kunt bakken,
wellicht iets lekkers mee wil nemen uit de winkel.
Graag noteren wij uw naam op de flip-over die vanaf
zondag 1 september naast de koffietafel staat!
Alvast hartelijk dank.

Terugblik op de dienst van 25 augustus
Een feestelijke dienst in een goed
gevulde kerk, waarin het echtpaar
Bak-Bronsvoort een hernieuwde
zegen over hun 70-jarig huwelijk
ontvingen van ds. Aage Smilde.

Foto’s A. van Ginkel

Collecteopbrengsten 25 augustus
De diaconale collecte was afgelopen zondag 25 augustus
bestemd voor “Epafras”. Met de opbrengst van € 316,85
helpen “Epafras” in het algemeen en ds Age Smilde in
het bijzonder, Nederlanders die vast zitten in buitenlandse
gevangenissen te bezoeken, te steunen en advies en
bijstand te geven. Een luisterend oor en een steuntje in de
rug voor de naaste in vreemde omstandigheden.
De collecte voor het vele werk van, voor en door
“onze eigen kerkgemeente” kende een opbrengst
van € 270,64.
Dank voor uw gaven .

Collectedoelen 1 september
Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor
“Huis aan het Water” in Katwoude.
Bij Huis aan het water kan iedereen terecht die te maken
heeft (of heeft gehad) met kanker. Patiënten, partners,
familie en vrienden vinden in Katwoude de ideale plek om
het hoofd vrij te maken, tot rust te komen, de balans terug
te vinden of juist samen dingen te doen. Het Huis biedt
diverse mogelijkheden om te leren leven vanuit een ander
perspectief, waarbij niet de ziekte, maar de kwaliteit
van leven centraal staat.
Zo dichtbij kunnen wij een ideale plek steunen voor
mensen met kanker om de balans in hun leven terug te
vinden. www.stichtinghuisaanhetwater.nl
De tweede collecte is, zoals altijd bestemd voor het vele
werk van “onze eigen kerkgemeente”.

Henk Verhoef op 8 september in de Grote Kerk.
Henk Verhoef (Amsterdam) bespeelt
volgende week zondag 8 september
het Smit-Verhofstadtorgel in de Grote
Kerk. Henk Verhoef is organist van de
Nieuwe Kerk en de Oosterkerk te
Amsterdam, en organist en beiaardier van de Vrije
Universiteit. Behalve organist is ook hij beiaardier van
Monnickendam, Woerden en de Vrije Universiteit. Henk
Verhoef is tevens orgeladviseur en heeft o.a. het groot
onderhoud van het Edamse orgel begeleid. Het concert
begint om 15.00 u. Toegang gratis. Collecte voor het groot
onderhoud.

Ronkend de vredesweek in.
De vredesweek is dit jaar van 21
t/m 29 september, en zondag 22
september is de vredesdienst. En
alweer voor de 8e keer wordt er
daarom een motortourtocht
georganiseerd in deze vredesweek. Dit keer gaan we de
vredesweek weer ' inronken ' en wel op zaterdag 21
september. We verzamelen om 9.00 uur bij de hulpkerk,
Grote Kerkstraat 57. In de hulpkerk drinken we dan eerst
een kop koffie met wat lekkers erbij en dan gaan we weer
een mooie toertocht maken. We hebben dit keer een mooie
tocht door Noord-Holland uitgezet (met name een heel stuk
over de West-Friese omringdijk) en verwachten dan weer
om +/- 16.30-17.00 uur bij de ontmoeting te eindigen met
een drankje en een hapje. De deelname aan deze rit is
wederom gratis, echter de gemaakte kosten voor koffie,
lunch en afsluitende borrel zijn voor eigen rekening.
Inschrijving kan bij Rien de Vries. Dat kan telefonisch:
06 22 94 83 05, maar ook (liever) per email:
rienenhelmadevries@ziggo.nl

Erev Shabbat-maaltijd elke vrijdag in de Swaen!
Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur opgeven bij
Christine Vreeswijk; tel. 06-18167991.

Diensten komende weken:
8 september ds. Willemien van Berkum Grote Kerk
15 september ds. Rien Wattel
Grote Kerk

Zondag 15 september startzondag
De start van het nieuwe kerkelijk seizoen!
Om 10.00 uur eerst een viering in de Grote Kerk; onze
voorganger is dan ds. Rien Wattel uit Hoofddorp.
Het thema van deze startzondag is:
De Bijbel in het Midden.
Direct na de dienst zal onze voorzitter het programma
voor het nieuwe seizoen presenteren; aansluitend is er
koffie met wat lekkers.
Na de koffie hebben we een interessant programma
waarin we ons buigen over stellingen over de Bijbel.
We sluiten af met een heerlijke lunch in het koor van de
Grote Kerk. Voor de kinderen is er de kinderkerk en voor
de allerkleinsten is er de kindercrèche. U bent van harte
uitgenodigd!!

De commissie van de startzondag

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: Aly Lagerburg
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
Email: cbak-kees@kpnmail.nl
Tel. 0255-577499

