Kerkbrief 904 voor zondag 15 september 2019, Startzondag
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

Ds. Rien Wattel

Ouderling

Henk Blomberg

Diaken

Alida Gorter

Organist

Frans Koning
ORDE VAN DIENST

OP EN OVER DE DREMPEL…
- Orgelmuziek
- Welkom en mededelingen
- Openingslied: lied 1005 nieuwe versie (zie bijlage)
- Onze hulp en groet
- Gebed voor de nood van de
wereld
- Glorialied: lied 275, Heer
onze Heer

23Het

is niet rechtvaardig een arm maar wijs mens te
verachten, het past niet een zondig mens te eren.
24Een hooggeplaatste, een rechter en een machthebber
worden geëerd,
maar geen van hen is groter dan wie ontzag heeft voor de
Heer.
28‘Wees

bescheiden maar behoud je
zelfrespect,
geef jezelf die eer die je verdient.
29Wie zal je een betrouwbaar mens
noemen als je jezelf afvalt?
Wie zal je eren als je jezelf
geringschat?’

ROND HET WOORD
- Gebed om Gods Geest
- Inleiding op de dienst
- Eerste lezing: Sirach 10 vers
6 – 8, 20- 24, 28.29
groot ook het onrecht dat je
is aangedaan,
koester geen wrok tegen de
ander,
neem niet het recht in eigen
hand.
7Hoogmoed is bij de Heer en de
mensen gehaat,
voor beiden is onrecht een
wanklank.
8Door onrecht, gewelddadigheid en hebzucht
veroveren de volken elkaars heerschappij.

- Lied 321, Niet als een storm, als
een vloed
- Lezing uit het evangelie: Lucas 15,
1-7; 11 - 20

6Hoe

20Mensen

eren hun leiders,
maar de Heer eert wie ontzag voor hem heeft.
21Aanvaarding door de Heer begint met ontzag voor de
Heer,
halsstarrigheid en hoogmoed zijn het begin van
verwerping.
22De vreemdeling, de buitenlander en de arme,
zij zoeken hun roem in ontzag voor de Heer.

- Lied: 283, In de veelheid van geluiden
- Preek
- Lied na orgelspel: 362, Hij die gesproken heeft
DANKEN EN DELEN
- Gebeden, stil gebed, Onze Vader….
- Collecten
OP WEG MET DE ZEGEN
- Slotlied: Lichtcredo, nr. 229 uit Zangen van zoeken
en zien. (zie bijlage)
-

Zegen, gem.: Amen:

Omzien naar elkaar
Mevr. Niny van Zanen was blij verrast met de bloemen uit de
kerk en de kaarten die zij heeft gekregen. Zij wil iedereen
hartelijk bedanken.
Laten we alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen
vragen.
Terugblik op 8 september
Ds. Willemien van Berkum staat stil bij de tekst uit Lucas 14
waarin Jezus erop wijst dat het
Hem volgen véél van je vraagt,
kan leiden tot breuken in je leven,
tot het moeten achterlaten van wat
je lief is. Daarmee wordt geloven
méér dan zomaar een sleutel tot
het grote geluk zoals je eigenlijk
voortdurend zou moeten ervaren,
als je de normen van nu zou
volgen, zoals die op Facebook en
Instagram lijken te gelden. Zij noemt de Vlaamse psychiater Dirk
de Wachter die ervoor pleit dat je de ongemakken van het leven
niet uit de weg gaat. Die kunnen je overkomen als je Jezus volgt.
Wees dan standvastig, ga de ongemakken aan en laat ze zo een
zinvol leven niet in de weg staan.
Collecteopbrengsten 8 september
Voor ons weeshuis Sunshine House in Pietermaritzburg was de
opbrengst een bedrag van € 251,95. Opbrengst tweede collecte,
voor onze eigen kerkgemeente: een bedrag van € 131,52.
Dank voor uw gaven.
Collectedoelen 15 september
Eerste collecte: Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de lang slepende oorlog in Syrië, zij n er sprankjes hoop.
Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen
terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig
teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen
zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en
drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u
deze hulpverlening door kerken ter plaatse.
Tweede collecte: Eigen kerkgemeente.
Pareltjes uit de Barok
Als afsluiting
van de serie
Wandelconcerten van deze
zomer geeft
Psallite Edam
op 22 september een concert in De Swaen onder het motto ‘Pareltjes uit de
Barok’. Psallite zal begeleid worden door een instrumentaal ensemble bestaande uit strijkers en kistorgel. Het geheel staat onder leiding van Frans Koning. Locatie: De Swaen (Lutherse
Kerk), Voorhaven 135, Edam. 22 september, 15.00 uur. Toegang gratis. Collecte bij de uitgang.

Erev Shabbat
Als voorbereiding op het weekend houden we op vrijdagavond
een gezamenlijke maaltijd, Erev Shabbat. Met ons samenzijn
brengen we de hectiek van alledag even tot stilstand. En hebben
we aandacht voor Gods aanwezigheid in de wereld. Tijdens het
liturgisch moment spreekt de voorganger een speciale
zegenbede uit over het licht, brood en de wijn. Waarna we
kunnen genieten van een heerlijke maaltijd op keurig gedekte
tafels. Het is gemoedelijk en gezellig samenzijn op vrijdagavond
om 18.00 uur in De Swaen.
Uitzondering: 27 september is er geen vrijdagavondmaaltijd.

Diensten komende weken:
22 september Vredesdienst
Grote Kerk
Diaken Thom van der Woude
ds. Hans Reedijk
29 september ds. Juup van Werkhoven 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: Aly Lagerburg
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299 371272

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

