Kerkbrief 907 voor zondag 10 oktober 2019, 16e zondag na Trinitatis
Locatie

PK De Swaen

Voorganger

ds. Gerrit Fredrikze, Harderwijk

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Tom Lagerburg

Organist

Frans Koning

Orgelspel
Welkom – Mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Eerste lezing: Leviticus 23: 39 - 44 en
Zacharia 14: 16 -19
allen gaan staan

Intochtspsalm: 122: 1, 2
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
V:
A:
V:
V:
A:

Onze hulp in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw is tot in eeuwigheid en niet los
laat het werk dat zijn hand begon
Genade zij u en vrede van God, onze
Vader en van Jezus Christus, de Heer
Amen

Lied 122: 3

allen gaan zitten

Aanvangstekst: 2 Korintiërs 8 vers 9
Inleiding op de Dienst
Gebed van Toenadering
Lied 317

Grote God, Gij hebt het zwijgen

Inleiding op de lezing

Opgeven voor gesprekken
De eerste bespreking van de preek van die ochtend vindt plaats
op zondag 13 oktober om 20.00 uur in de Swaen.
De eerste gespreksavond is op woensdag 16 oktober.
I.v.m. de voorbereiding graag uiterlijk 10 oktober aanmelden.
Zie de agenda onderin en pagina 7 van het nieuwe Venster.

Psalm 105: 15, 16
God gaf een wolk die hen geleidde
Tweede lezing: Johannes 7: 1 – 17 en 37 en 38
Lied 653: 1, 3, 5, 7

U kennen, uit en tot u leven

Overdenking
Orgelspel
Lied 910

Soms groet een licht van vreugde

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collecte

allen gaan staan
Slotlied 33: 7, 8
Heil hem die hoopt in vrees en beven
Wegzending en zegen
Vg.
….
Gem

Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 29 september was
bestemd voor “Vluchtelingenwerk Edam-Volendam”. Met
de opbrengst van € 150,60 helpen de vrijwilligers om de hier
(ver)blijvende “vluchtelingen” te begeleiden bij opvang, onderdak en inburgeren met iets extra’s waar de burgerlijke overheid
niet mag of kan.
De collecte voor het werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een opbrengst van € 91,26.

Collectedoelen
De eerste collecte is bestemd voor “PKN - Kerk en Israel”. De
relatie met het Joodse volk is een essentieel element van onze
eigen identiteit. De Protestantse Kerk steunt daarom het gesprek
met en over onze Joodse wortels.
Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tĳdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes
Ammim, een internationale christelĳke gemeenschap in Israël
gericht op ontmoeting en dialoog. Onze steun maakt al deze activiteiten mogelijk. www.kerkinactie.nl/collecte
De tweede collecte is voor onze eigen kerkgemeente.

De kosten voor deze midweek zijn afhankelijk van het aantal
deelnemers, maar zal tussen de € 320 en € 400 per volwassene
zijn. We hopen natuurlijk dat er ook veel kinderen mee gaan,
daarom is de prijs voor het eerste kind 90%, het tweede 80% en
de derde gaat voor 70% mee. Deze prijs is incl. overnachting en
ontbijt / avondeten, waarbij we zelf gaan koken.
Betreffende het vervoer van en naar het huis willen we met de
inschrijvers overleggen of dit met eigen vervoer kan of dat we
een bus( je ) huren.
Inschrijven kan bij: rienenhelmadevries@ziggo.nl
En voor vragen kan je altijd bellen naar 06 22 94 83 05

Terugblik vorige week
Het was afgelopen zondag een inspirerende viering. Een hartelijk weerzien met ds. Juup van Werkhoven, mooie liederen en
teksten, samen aan tafel in het koor, en het geheel omlijst met
fraaie muziek van Frans Koning en Anneke Moolenschot.

Agenda
13 oktober: nabespreking preek (20:00 uur, Swaen)
o.l.v. Henk Blomberg
16 oktober: Een goed gesprek over de dood
o.l.v. Henk Blomberg
6 november: De Bijbel in het midden
o.l.v. Kees Bak
5 februari: De Apostolische Geloofsbelijdenis
o.l.v. Trudi Blomberg
Elke 2e zondag van de maand: Nabespreken van de preek.
Voor alle activiteiten graag aanmelden bij Henri Kalk, per e-mail
(info@kerkgemeente.nl) of persoonlijk contact.
Zie voor nadere informatie over o.a. tijd en locatie van de bijeenkomsten het oktobernummer van het Venster, pagina 7.
Erev Shabbat
Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur opgeven bij Christine
Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is in de Swaen, ingang
Nieuwe Haven.

Kerk op wintersport: twee reizen
Dit jaar gaan we 2 x met ‘Kerk op Wintersport’: de eerste reis is
voor volwassenen, zoals ieder jaar. Ook dit jaar gaan we naar
hotel Berghof in Wagrain (Oostenrijk); het ligt midden op de
piste. Goed verzorgd en in een prachtig skigebied.
We vertrekken vrijdagavond 17 januari en komen terug zaterdagmorgen 25 januari. Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen
zodat er nog maar enkele plaatsen beschikbaar zijn.
De kosten per persoon bedragen voor de busreis en 6 dagen
halfpension € 695. De toeslag voor een 1 persoonskamer is
€ 174. De skipas en lunches zijn voor eigen rekening.
Voor meer informatie en/of aanmelden kan je terecht bij Rien:
rienenhelmadevries@ziggo.nl
Kerk op wintersport voor gezinnen
We gaan in februari nog
een keer, en dan is de
reis vooral bedoeld voor
gezinnen. We hebben in
een plaatsje vlak bij Winterberg een prachtig huis
gehuurd voor een midweek van 17 tot en met
21 februari 2020. Het huis ‘landhuis Winterberg’ heeft plaats voor
30 personen en alle kamers hebben een eigen badkamer. Het
huis ligt vlak aan een (kleine) piste met een skischool dus ideaal
als je kinderen nog moeten leren skiën

Diensten komende weken:
13 oktober
ds. Kick Koldewijn
20 oktober
ds. Janneke Nijboer

De Swaen
De Swaen

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

