Kerkbrief 913 voor zondag 20 november 2019, 9e zondag van de herfst
Locatie

PK De Swaen

Voorganger

ds. Simon Bijl

Ouderling

Kees Bak

Diakenen

Tineke Visser en Alida Slotboom

Organist

Frans Koning

Orgelspel
Welkom – Mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Psalm 81: 8,9 en 11

Jubel God ter eer

Overdenking
allen gaan staan

Orgelspel

Intochtslied: Psalm 9: 1, 4 en 5
Met heel mijn hart zing ik uw eer

Lied 769: 1, 2 en 6 Eens als de bazuinen klinken

De groet
V: De HEER zal bij u zijn
G: de HEER zal u bewaren

Inzameling van de gaven

De bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de HEER
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
V: "..... door Jezus Christus onze HEER"
G: Amen
allen gaan zitten

Het Kyrie
V: Laat ons de HEER om ontferming aanroepen voor
nood van de wereld
V: Kyriegebed
...daarom roepen wij U aan:
Lied 301 f in beurtzang: voorganger en allen
Heer ontferm U

Voorbeden
Tafelviering
Toebereiding van de tafel, tijdens orgelspel
Dankzegging
V:
De Heer is met u allen
G:
Zijn vrede is met u
V:
Verheft uw harten
G:
Wij heffen ze op tot de HEER
V:
Laten wij danken de Heer, onze God.
G:
Het past ons de HEER te danken
V:
..................... en zingen wij uit alle macht:
Lied 705: 1 en 4 Ere zij aan God, de Vader
V:
met:

Instellingswoorden en gedachtenis, eindigend

Lied 408-E Lam van God, dat wegdraagt de zonde

Glorialied: Lied 985
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

G: Gebed des Heren

Gebed van de zondag

Dankgebed

Schriftlezing: Exodus 3: 1 – 15

Lied 416

Lied 319: 1, 2, 5 en 7
Alles wat er staat geschreven

Wegzending en zegen
Vg.
….
Gem

Schriftlezing: Lucas 20: 27 – 38

Uitdeling en communie
Ga met God en Hij zal met je zijn

Bachs Orgelmesse
Johann Sebastian Bach heeft een aantal koraalbewerkingen
geschreven die gebaseerd zijn op de Lutherliederen die de Latijnse misdelen, zoals Kyrie en Gloria, moesten vervangen. Op
deze zondagmorgen hoort u een aantal van deze bewerkingen,
hoewel niet altijd op de juiste liturgische plek. Vooraf hoort u
het Kyrie en Gloria: ' Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit', 'Christe, aller Welt Trost', 'Kyrie, Gott heiliger Geist' en 'Allein Gott in der
Höh sei Ehr'. Verder hoort u het Credo 'Wir glauben all an einen Gott' (tijdens de inzameling), het Onze Vader 'Vater unser
im Himmelreich' (voorbereiding), het Agnus Dei 'O Lamm Gottes unschuldig' (brood en wijn), en na de zegen 'Jesus Christus, unser Heiland'.
Collectedoelen
De diaconale collecte is deze zondag 17 november bestemd
voor “ Vereniging ‘t Nest” in Volendam. De Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam (V.V.G.V.), in onze
gemeente beter bekend onder de naam ’t Nest, zorgt er, met
een groep van ongeveer 35 vrijwilligers, voor dat mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kunnen kiezen
uit allerlei ontspanningsactiviteiten. Activiteiten met gezelligheid
waaraan iedereen kan meedoen. www.vvgv.nl. De tweede
collecte is, naar goed gebruik, bestemd voor het vele werk van,
voor en door onze eigen kerkgemeente. www.kerkgemeente.nl
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 10 november was
bestemd voor de “Voedselbank Purmerend e.o- Onderhoud en
Verdeling”. Met de goede opbrengst van € 206,65 helpen we
de Voedselbank bij het in stand houden en onderhouden van
het inzamel- en verdeelsysteem. Zonder transport, gebouwen
en materialen geen inzameling en verdeling van voedsel. De
collecte bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze
eigen kerkgemeente” kende deze zondag een opbrengst van
€ 126,35. Dank voor uw gaven.
Terugblik vorige week
We mogen ons gelukkig prijzen met zoveel oud-predikanten die
tijdens de ziekte van onze eigen dominee willen voorgaan. Dit
keer was Peter Hoogstrate onze voorganger, inmiddels met
emeritaat maar ooit als 26-jarige in Edam als dominee bevestigd. Op zijn geheel eigen wijze (en dat die gewaardeerd wordt
bleek uit de volle kerkzaal!) liet hij ons via het “knielen op een
bed violen” zingen
“zoals ik ben kom ik
nabij”.
En omdat afgelopen
week ook op de Veluwe Dankdag werd
gevierd kregen hij en
zijn vrouw een smakelijk
aandenken
mee uit de rijke
oogst van Cees
Rijswijk.
Arie van Ginkel

Een
tweede
leven
voor uw oude mobieltje,
toner of cartridge,
ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld.
Inleveren in de dozen in de Swaen of bij één van de diakenen!
Zaterdag 14 december Ideële Kerstmarkt 2019
Ook dit jaar staat de loterijkraam in de Grote Kerk tijdens de
Ideële Kerstmarkt. Deze keer hebben wij weer voor de
VOEDSELBANK als goed doel gekozen.
Informatie over de Voedselbank kunt u vinden op de website:
www.voedselbankennederland.nl De voorbereiding blijft een
spannende tijd, want…. wat wordt er geschonken. U maakt
ons blij als u daarmee wilt helpen. Als u dat doet, dan kunnen
wij zorgen voor een goed verzorgde kraam. Alvast onze
hartelijke dank en graag tot ziens op 14 december! U kunt uw
spullen afgeven bij: Erica Houtgraaf, Westervesting 15, Edam,
tel.0299-368663 of Terry Regter, Dijkgraaf Poschlaan 14,
Edam, tel.0299-351513
Erica , Terry en Margreet
Een knipoog naar Kerst
Op zondag 24 november geeft het Edams mannenkoor Excelsior een concert in de Grote Kerk. Het concert is in samenwerking met De Zangertjes van Volendam en het Ensemble Concento. Aanvang: 14.30 uur.. Kaarten à € 15: voor aanvang in de
kerk of via excelsior-edam@live.nl. Voorverkoop: kaarten á
€ 14,- verkrijgbaar bij VVV Edam-V’dam en De Leuke Keuken.
Erev Shabbat
In verband met de inschrijving van de wintersportgroep voor de
Erev Shabbat op 29 november kunt u zich voor die datum niet
opgeven voor deze maaltijd. Maar alle andere keren bent u
natuurlijk wel van harte welkom. Nog nooit mee gegeten?
Schuif gerust eens aan, het is gezellig, lekker en een mooi
begin van het weekend. Graag aanmelden bij Christine tel. 061816799..
Diensten komende weken:
24 november
ds. Juup van Werkhoven Grote Kerk
Gedachtenisdienst
1 december
ds. Margrietha Reinders De Swaen
1e Advent
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

