Kerkbrief 929 voor zondag 8 maart 2020, zondag Reminiscere, tweede zondag in de 40 dagentijd
Locatie

PK De Swaen

Voorganger

Ds. Robert Jan Bakker

Ouderling

Henri Kalk

Diaken

Chris Kotterer

Organist

Nico Vriend
Orde van Dienst

Orgelspel
Welkom, mededelingen
Aansteken kaarsen

Eerste lezing: Exodus 24: 12-19
Lied 527: 1 t/m 5

Uit uw hemel zonder grenzen

Allen gaan staan

Intochtslied Psalm 33: 1 en 2
Kom nu met zang en roer de snaren
Stilte
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 laat varen
het werk van Zijn handen.
V. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en
van Jezus Christus de Heer door de heilige Geest
A. Amen
Vervolg intochtslied Psalm 33: 7 en 8
Heil Hem, die hoopt in vrees en beven
Allen gaan zitten

Gebed van toenadering
Lied 967: 1, 4 en 5

Zonne der gerechtigheid

Tweede lezing Matteüs 17: 1-9
Lied 333

Kom, Geest van God

Overdenking
Muzikaal intermezzo
Lied 755: 1 en 2 Toch overwint eens de genade
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
Allen gaan staan

Slotlied 556: 1,2 en 3
Alles wat over ons geschreven is
Wegzending en zegen
Vg.: ….
Gem.:

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.
Omzien naar elkaar
Even een kaartje sturen:
Mevr. De Haan - Jansen is opgenomen in de Meermin op kamer 5 om aan te sterken wij wensen haar van harte beterschap.
Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen.

Bedankje
Na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis mocht ik diverse aardige
en warme reacties ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
Bep Huurdeman

Terugblik 1 maart
Vorige week ging Simon Bijl voor, een vertrouwd gezicht. Hij
legde naast elkaar de verleiding door de slang in het paradijs
en de verzoeking door de satan van Jezus in de woestijn. De
vraag is hoe wij met verleiding omgaan: zijn we net zo standvastig als Jezus?

Collectedoelen
De diaconale collecte is vandaag, zondag 8 maart, bestemd
voor de “Stichting HOEBOEH”. De stichting Hulp Oost Europa
Buurtschap Overleek en Helpers steunt, via kerken en instellingen, vele projecten in Roemenie en Moldavië, de armste en
minst ontwikkelde gebieden in het rijke Europa. Goederen voor
onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting worden hier ingezameld en daar onder de armen verdeeld. De vele vrijwilligers
met verschillende kerkelijke achtergronden brengen zo, met
woord en daad, het evangelie in de praktijk.
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl
Zoals altijd is ook deze zondag de tweede collecte bestemd
voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. www.kerkgemeente.nl
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 1 maart was bestemd voor “Pastoraat Zeevaart, de Nederlandse Zeevarendencentrale”. Met de opbrengst van €168,35 helpen we het
welzijn te bevorderen van mensen die werkzaam zijn in de
koopvaardij. Predikanten en pastorale werkers bezoeken schepen, verlenen diaconale hulp aan zeevarenden, geven steun
aan en houden vieringen in Centra voor zeevarenden.
De collecte bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een opbrengst van € 146,43.
Dank voor uw gaven.
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

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.
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 0618167991. Van harte welkom.
Diensten komende weken
15 maart
ds. Juup van Werkhoven-Romeijn De Swaen
22 maart
ds. Peter Hoogstrate
De Swaen
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00
uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl
Inleveren
kerkbrief vóór
donderdagmiddag
16.00
Welkom
in dekopij
Protestantse
Gemeente
Edam!
uurmeer
naar het
e-mailadres
kerkbrief@kerkgemeente.nl
Voor
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
Welkom
in de Protestantse Gemeente Tel.
Edam!
Email:
pastoraat@kerkgemeente.nl
0299 371272
Voor meer informatie zie onze website

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
www.kerkgemeente.nl
of neem contactTel.
op met
de
Email:
cbak-kees@kpnmail.nl
0255-577499
predikant ds. Mirjam Koole, e-mail
mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Woensdag
is de vaste vrije dag
Email:
cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 06 57089225

Tel. 0255-577499

