Kerkbrief 919 voor zondag 29 december 2019, 1e zondag na Kerstmis
Locatie

PK De Swaen

Voorganger

Jan Willem van der Straten, Amsterdam

Ouderling

Henk Blomberg

Diaken

Marianne Gorter

Organist

Jan van Ginkel

Orgelspel
Welkom – Mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Intochtslied - 496: 1, 2

Inleiding op de lezing
Eerste lezing: Jesaja 61: 10 - 62: 3
allen gaan staan

Een ster ging uit op Israel

V:
A:
V:

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
V:
Genade zij u en vrede van God, onze
Vader en van Jezus Christus, de Heer
A:
Amen
Lied 496:3
allen gaan zitten
Inleiding op de Dienst
Gebed van Toenadering
Lied 452

Als tussen licht en donker

In memoriam
Op vrijdag 20 december is toch nog onverwacht overleden
mw. Jannetje Tiebout – Boshuizen. Zij woonde in de Meermin en
zij is 98 jaar geworden. De uitvaart heeft afgelopen zaterdag
plaatsgevonden. Corr.adres: Jacob Peteijsstr. 5, 1135 HB Edam

Lied 494: 1, 2

Vanwaar zijt Gij gekomen

Tweede lezing: Galaten 3: 23 – 4: 7
Lied 494: 3
Overdenking
Orgelspel
Lied 487

Eer zij God in onze dagen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collecte

allen gaan staan
Slotlied - 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Wegzending en zegen
Vg.
….
Gem

Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van kerstavond was bestemd voor “Alle
Beetjes Helpen” en kende een opbrengst van € 464,83. Met die
opbrengst helpen we, in het laatste jaar van de Stichting, onderwijs projecten in Indonesië op een waardige manier af te ronden.
De collecte voor het werk van “onze eigen kerkgemeente”
Omzien naar elkaar
kende deze avond een opbrengst van € 408,80.
Even een kaartje sturen. Wij hebben gehoord dat Joke Roodhart De diaconale collecte op kerstochtend was bestemd voor het
ernstig ziek is. Wij wensen haar heel veel sterkte.
project “Kerk in Actie, Kinderen in de knel in Moldavië”. Met
Haar adres is Rijsenborch 275, 4132 HT Vianen.
de opbrengst van € 446,40 helpen we verweesde en eenzame
Laten wij al de zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen kinderen in het arme Moldavië aan een beetje licht naar een been kracht vragen.
tere toekomst. De collecte voor het werk van “onze eigen kerkgemeente” kende kerstochtend een opbrengst van € 305,79.

Voor oliebollen naar de Grote Kerk hollen!
Dit jaar ten bate van “Restauratie toren Grote Kerk”.
Verkooppunt: de Grote Kerk is op oudejaarsdag vanaf 09.30
uur tot 15.00 uur geopend. U bent van harte welkom op
oudejaarsdag, waar koffie en thee voor u klaar staat, met live
muziek van Klezmerpolitan John & Jaye Vickers.
De oliebollen kosten per bol € 0,80 en 10 stuks voor € 7,50.
Glutenvrije oliebollen kosten €1,00/stuk. Appelbeignets €
1,50/stuk. (pinnen mag).
U kunt bestellen via www.grotekerkedam.nl/bestellingen of het
formulier t/m 30 december 18.00 uur.

Vrijdagavondmaaltijd ‘Erev Shabbat’
Ter voorbereiding op het weekend houden we op vrijdagavond
een maaltijd in de Swaen (ingang Nieuwe Haven). Welkom vanaf
18.00 uur, stipt om 18.15 start de maaltijd. Vrijdag 3 januari wordt
het een extra feestelijke maaltijd vanwege het nieuwe jaar.
Graag aanmelden vóór donderdagmiddag 17.00 uur bij Christine
06-18167991. Van harte welkom.

Collectedoelen
De eerste collecte is bestemd voor het Carité notenproject in
Ghana, de tweede voor de eigen kerkgemeente.
Oudjaarsavond
Op 31 december om 19:30 uur verzorgen leden van de kerkenraad een avondgebed in De Swaen.
Terugblik kerst
We kijken terug op twee prachtige kerstvieringen.
In de sfeervolle kerstnachtdienst ging veel aandacht naar het vocale kwartet Mix & Match dat zang van hoog niveau liet horen.
Ds. Charlotte Kremer vertaalde het kerstverhaal actueel naar
onze tijd.

Kerk op Wintersport
Dit jaar gaan we 2 x met kerk op Wintersport.
Op de eerste reis is een kamer vrijgekomen. Dit is een reis voor
volwassenen van 17-1 tot 25-1-2020 in Wagrain, Oostenrijk. Het
hotel ligt op de piste in een prachtig skigebied.
De tweede reis is vooral bedoeld voor gezinnen. We hebben in
een plaatsje vlak bij Winterberg een prachtig huis gehuurd voor
een midweek van 17-02-2020
t/m 21-02-2020. Het ligt vlak bij
skigebied
Bödefeld-Hunau
waar ook een skischool is.
Hier zijn nog plaatsen beschikbaar.
Wil je meer weten of inschrijven? Mail naar: rienenhelmadevries@ziggo.nl Of bij vragen
even bellen naar 06 22 94 83 05
Agenda
12 januari: nabespreking preek (na de dienst, De Swaen)

Op kerstmorgen ging ds. Robert Jan Bakker voor en stonden het
kerstkoor en de kinderen centraal.
De laatste sterren werden opengemaakt en onder leiding van
een echte magiër werd een prachtige bruislantaarn gebouwd.
Zie voor meer mooie foto’s van Arie van Ginkel de website.

Diensten komende weken:
31 december 19:30 avondgebed op oudjaarsavond
5 januari
ds. Kick Koldewijn
De Swaen
12 januari
ds. Engele Wijnsma
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

