Kerkbrief 925 voor zondag 9 februari 2020, 6e zondag van Epifanie
Locatie

PK De Swaen

Voorganger

ds. Coosje Verkerk

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Tineke Visser

Organist

Gerardjan Slegt

1e lezing : Exodus 1, 1-14

Orgelspel
Welkom – Mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Psalm 105: 8
allen gaan staan

Intochtslied 513

God heeft het eerste woord

Bemoediging en groet
V:
Onze hulp in de Naam van de Heer
A:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat
het werk dat zijn hand begon
V:
Genade zij u en vrede van God, onze
Vader en van Jezus Christus, de Heer
A:
Amen
allen gaan zitten

Kyrie
Glorialied 304

Evangelielezing: Lucas 4, 14-20
Acclamatie: Lied 339a

U komt de lof toe

Overdenking
Orgelspel
Psalm 78: 1 en 2 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied: 315

Zing van de Vader

Zo kwamen Jacob en zijn zonen

Vg.
Gem

Heb dank, o God van alle leven

….

Na de dienst is er koffie, thee en limonade.
In aansluiting daarop is er gelegenheid om met elkaar de preek na te bespreken.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Meeleven
Even een kaartje sturen:
Dinsdag is de Dhr Luuk Snijder opgenomen in het Hospice te Midden- Beemster wij wensen hem en de familie
veel kracht en sterkte toe.
Mevr Alie de Graaf-Vlasbloem is opgenomen om aan te
sterken in Verpleeghuis Oostergouw, afd. Grote Kaar kamer 123, Koningin Julianaweg 10 1502 DZ Zaandam.
Dhr Henk Kalk en Mevr Grietje Kalk - Mulder
Prof.P.J.Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend zijn op woensdag 19 februari 60 jaar getrouwd: van harte gefeliciteerd.

Laten wij allen in ons gebed gedenken en om Gods zegen
en kracht vragen.
Gespreksgroep Apostolische geloofsbelijdenis
Wegens ziekte van Trudi Blomberg kon de avond van 5
februari niet doorgaan. Wie zich had opgegeven werd tijdig geïnformeerd. Een nieuwe datum zal nog bekend gemaakt worden.

Terugblik op de dienst van 2 februari
Vorige week zondag was ds. Hans Blom onze gastvoorganger. Op inspirerende wijze nam hij ons mee naar het
verhaal over de doop van Jezus door Johannes de Doper.
Aan de kinderen liet hij zien, dat planten soms sterker zijn
dan steen.

Inzamelingsactie
Het blijft mogelijk
om uw oude
mobieltje, toner,
cartridge in te
leveren achterin De
Swaen. Ook uw overtollige buitenlandse geld is van harte
welkom.
Schenking
Sinds kort staat een prachtige Pleyel-vleugel in de Grote
Kerk. Hij is aan onze kerkgemeente geschonken door
mevrouw Mea Menalda, vroeger werkzaam als anaesthesioloog in het Sint Liduina Ziekenhuis in Purmerend. Een
verrijking voor de Kerkgemeente en de Grote Kerk!

Foto AvG
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Met een mooie liturgie waarbij de bekende instellingswoorden klonken, vierden we met elkaar het Heilig
Avondmaal.

Foto Frans Koning
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Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 2 februari
was bestemd voor “Het Lindenhofje, het kinderzorghuis
van het Leger des Heils”. Met de opbrengst van € 297,15
helpen we de “vrienden van het Lindenhofje” omFoto
aanAvGde
daar verblijvende, ernstig zieke kinderen, naast de professionele zorg en begeleiding, iets extra's te geven om zich
thuis en veilig te voelen. De collecte voor het werk van,
voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een opbrengst van € 125,27. Dank voor uw gaven.
Collectedoelen
Deze zondag 9 februari is de diaconale collecte bestemd
voor “Mercy Ships”. Mercy Ships is een christelijk goed
doel met een duidelijke missie om met ziekenhuisschepen, bemand met vrijwilligers, in de armste landen van de
wereld te helpen met medische zorg, en Gods liefde op
een praktische manier aan de allerarmsten te laten zien.
We steunen ‘s werelds ziekenhuisschip “Africa Mercy” op
haar weg naar de allerarmsten voor gratis medische hulp
en ontwikkelingsprojecten. www.mercyships.nl De tweede collecte is natuurlijk ook deze zondag bestemd voor
het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.

Erev Shabbat
Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur opgeven bij Christine
Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is in de Swaen, ingang
Nieuwe Haven.

Diensten komende weken
16 februari
dhr. Eric Wegman
De Swaen,
23 februari
dhr. Jan Willem van der Straten
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

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499

