Kerkbrief 928 voor zondag 1 maart 2020, zondag Invocabit, eerste in de 40 dagentijd
Locatie

PK De Swaen

Voorganger

Ds. Simon Bijl

Ouderling

Henk Blomberg

Diaken

Alida Gorter

Organist

Frans Koning

Orde van Dienst
Orgelspel
lied 944: 1 en 4
Welkom, mededelingen
O Heer verberg U niet voor mij
Aansteken kaarsen
lezing Matteüs 4: 1 - 11
Allen gaan staan
lied 539
Intochtslied psalm 91: 1 en 2
Jezus, diep in de woestijn
Heil hem wien God een plaats
overdenking
Stilte
orgelspel
V. Onze hulp in de naam van de Heer
lied 538
A. die hemel en aarde gemaakt heeft
Een mens te zijn op aarde
V. die trouw is tot in eeuwigheid en niet
dankgebed, voorbeden, stil gebed en
laat varen het werk van Zijn handen.
Onze Vader
V. Genade zij u en vrede van God, onze
collecte
Vader en van Jezus Christus de Heer
slotzang 536
door de heilige Geest
Alles wat over ons geschreven is
A. Amen
lied psalm 91a
Wegzending en zegen
Wie in de schaduw Gods
Vg.: ….
Allen gaan zitten
Gem.:
Kyriegebed, afgesloten met
beurtzang 301f
Heer ontferm U
gebed van de zondag
lezing Genesis 2: 15 - 3: 9
Terugblik dienst 23 februari.
Had u nog tegoed van een week eerder: Marianne Gorter met bloemen als dank voor haar
werk als
diaken. .
Voorganger
was dhr.
Jan Willem van
der Straten. “Het is zo’n puinhoop in de wereld, hoe
kun je in een god geloven? En toch komen we
elke zondag bij elkaar om ons geloof in God te
vieren. Hoe gaat het fout? Als je vergeet dat je
altijd te maken hebt met mensen zoals jezelf…
Dank!

Op 19 februari mochten Henk en Grietje Kalk
herdenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Hoewel
ze wegens hun afnemende gezondheid in
Novawhere verblijven zijn ze hier dankbaar voor
en hebben ze het in kleine kring toch gevierd.Ze
willen langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven dat ze de afgelopen tijd
hebben mogen ontvangen.”

Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 23 februari was
bestemd voor “KIA – De kracht van Bijbelverhalen in de
Golfstaten”. Met de opbrengst van € 472,31 helpen we het
evangelie te brengen bij de arbeidsmigranten in de Golfstaten.
De tweede collecte,bestemd voor het vele werk van, voor en
door “onze eigen kerkgemeente”, kende een opbrengst van €
125,50. Dank voor uw gaven.
Collectedoelen
Zondag 1 maart, is de eerste collecte bestemd voor “Pastoraat
Zeevaart, de Nederlandse Zeevarendencentrale”, de stichting die het welzijn wil bevorderen van mensen die werkzaam
zijn in de koopvaardij. Zij richt zich op de Nederlandse zeevarenden, zeevarenden in Nederlands havens en iedereen die
zich bij de zeevaart betrokken voelt. Werkend vanuit een christelijke achtergrond bezoeken predikanten en pastorale werkers
schepen, verlenen zij diaconale hulp aan zeevarenden die tussen wal en schip komen en geven steun aan en houden vieringen in Centra voor zeevarenden. Ook zijn zij in allerlei organen
vertegenwoordigd om de belangen van zeevarenden te behartigen. www.nederlandsezeevarendencentrale.nl De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor het vele werk van,
voor en door “onze eigen kerkgemeente”.
ACTIE KERKBALANS 2020
De actie kerkbalans heeft tot nu toe aan toezeggingen een bedrag van € 65.187,34 opgeleverd. Van ca 30 leden
moet ik nog een reactie krijgen. Vorig jaar hebben we
een totaalbedrag van € 66.587,05 ontvangen.
Het verschil zit voornamelijk in het overlijden en vertrek van gemeenteleden.
Namens de kerkrentmeesters,
Henk Eijk.
Studiedag Bonhoeffer.
De NLVB nodigt u en uw gemeenteleden van harte
uit deel te nemen aan de studiedag op 7 maart as. in
de Lutherse kerk te Utrecht. Deze studiedag zal,
mede in het kader van 75 jaar ‘Vrijheid’, gewijd zijn
aan Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). De inleiding wordt gehouden door Prof. dr. Markus Matthias.
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden, dat de Duitse theoloog
Dietrich Bonhoeffer is terecht gesteld, vlak voor de bevrijding.
In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven gedichten en gebeden, voor zijn familie, vrienden, zijn verloofde en
zijn medegevangenen van het Naziregime een troost. Uitgebreidere informatie over het programma: www.nlvb.net. Van
harte uitgenodigd; met het oog op catering etc. is het belangrijk
dat u zich aanmeldt. U kunt zich uiterlijk tot 4 maart 2020 opgeven bij Helena Axler, h.v.axler
Gespreksgroep Apostolische geloofsbelijdenis
Woensdag 4 maart in de Swaen. De avond wordt geleid door
Trudi Blomberg. Het doel is om met elkaar in gesprek te gaan
over wat die oude woorden ons nu nog zeggen. Graag uiterlijk 1
maart opgeven bij Henri Kalk, persoonlijk, of via e-mail:
info@kerkgemeente.nl
Piano uit de Grote Kerk te koop
Omdat wij als Kerkgemeente voor de Grote Kerk een vleugel
hebben gekregen, is de huidige piano overbodig geworden. Het
betreft een Samick piano, goed onderhouden, met een

taxatiewaarde van rond de € 550 (zie Marktplaats voor vergelijkbare piano’s). Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Dirk Tump. Doe een bod! Voor nadere informatie
over het instrument kunt u contact opnemen met Frans Koning.
De kerkrentmeesters
Wereldgebedsdag
“Vrijdag 6 maart a.s. is de
jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag. Deze keer
voorbereid door een jonge
werkgroep en met als themaland Zimbabwe. Muzikale
medewerking is er van
Ringo Maurer en Gerro de
Boer. Aanvang 19:30 uur in
de Doopsgezinde Vermaning aan de Kaasmarkt. “
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. Graag aanmelden vóór donderdagmiddag 16.00 uur bij Christine 06-18167991. Van harte welkom.

Diensten komende weken
8 maart
ds. Robert Jan Bakker
De Swaen
15 maart
ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 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

