Kerkbrief 930 voor zondag 15 maart 2020, zondag Oculi, 3e zondag in de 40 dagentijd
Locatie

PK De Swaen

Voorganger

Ds.Juup van Werkhoven-Romeijn

Deze dienst gaat helaas niet door als voorzorgsmaatregel i.v.m. het coronavirus.
Voor wie wil kan toch de betreffende liederen en bijbelteksten opzoeken.
Over de diensten van volgende weken wordt u nog geïnformeerd.

Orgelspel
Welkom - Mededelingen
Aansteken van de kaarsen
allen gaan staan

Intochtslied 283: 1 - 5
In de veelheid van geluiden
Allen 1, 3 en 5 Cantorij 2 en 4

Nicolaascantorij zingt: Johannes 4: 13b - 14:
Een ieder die van dit water drinkt zal weder dorst krijgen,
maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem geven
zal; geen dorst zal hij krijgen in eeuwigheid.
Maar het water dat ik hem geven zal, zal worden tot een
fontein van water, dat spring’ ten eeuwige leven.
(motet - Hermanides)

allen gaan zitten

Bemoediging en groet
Gebed
Kyrië
De Cantorij zingt Kyrië-Orlando di Lasso (1530-1594)

Vervolg evangelielezing: Johannes 4: 15 - 34 en 39 - 42
Zingen: Lied 653: 1 en 3
U kennen, uit en tot U leven
Preek
Nicolaascantorij zingt: Psalm 95

Lied 25b
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

Zingen: Lied 816
Dat wij onszelf gewonnen geven

Inleiding op de schriftlezingen

Gebeden
Acclamatie 367e
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Zingen: Lied 335 (2x zingen)
In canon met Cantorij
Hoor het woord
Schriftlezing: Exodus 17: 1 - 7

Gaven
allen gaan staan

Slotlied 605
De toekomst is al gaande

Zingen: Lied 655: 1 - 5
Allen 1, 3 en 5Cantorij 2 en 4
Zing voor de Heer een nieuw gezang
Evangelielezing: Johannes 4: 1 – 13a

Wegzending en zegen
Vg.: ….
Gem.:

Kinderen geroepen
Kinderen worden geroepen om op weg te gaan (lied 832)
… en zijn wij niet allen kinderen van onze hemelse Vader?
Bij het bijbelkaartje van
15 maart de tekst: Jullie
moeten goed zijn voor alle
mensen. Net zoals jullie
hemelse Vader goed is
voor iedereen.
(Matteüs 5: 43-48)

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

Collectedoelen
De diaconale collecte is vandaag, zondag 15 maart,
bestemd voor de “Voedselbank Purmerend e.o.
Onderhoud en Verdeling”. Helaas maar waar; de
Voedselbank kan nog steeds niet zonder geldelijke steun.
Niet voor het kopen van voedsel maar wel voor
aanschaffen en onderhouden van transportmiddelen,
gebouwen, materialen en inrichtingen. Zonder die
voorzieningen is er geen verdeling. Ook uit onze
(burgerlijke) gemeente maakt men gebruik van de
voedselbank om het hoofd boven water te houden. Wij
helpen daar toch bij?! www.purmerendsevoedselbank.nl
Ook deze zondag is er een tweede collecte en die is
bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze
eigen kerkgemeente”. www.kerkgemeente.nl

Een gulle bijdrage van de Handwerkclub voor het
gebruik van de vleugel
Zoals eerder gemeld, staat er sinds kort een prachtige
Pleyel-vleugel in de Grote Kerk, geschonken door
mevrouw Mea Menalda, vroeger werkzaam als
anesthesioloog in het Sint Liduina Ziekenhuis in
Purmerend. Nu heeft ook de Handwerkclub gul
bijgedragen door de vervaardiging van een bijpassende
hoes en de aanschaf van speciale transportwielen en
een pianokruk. Hulde!

Terugblik 8 maart
Op deze 2e zondag in
de Veertigdagentijd,
zondag Reminiscere
(Latijn voor ‘Gedenk
uw barmhartigheden’)
ging ds. Robert Jan
Bakker uit Amsterdam
voor. Hij hield ons
voor, dat wachten op de dingen die komen gaan, niet
altijd zo gemakkelijk is, maar wel de moeite waard; veertig
dagen wachten en bezinnen.
Deze zondag, 15 maart, heeft de naam ‘Oculi’gekregen:
Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer (Psalm 25:15)
Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag 8 maart was
bestemd voor “De Stichting HOEBOEH”. Met de
opbrengst van € 272,35 helpen we de stichting Hulp
OostEuropa Buurtschap Overleeken Helpers om vele
projecten in arm Roemenie en Moldavië, te voorzien van
goederen voor onderwijs, gezondheidszorg en
huisvesting. De collecte voor het vele werk van, voor en
door “onze eigen kerkgemeente” kende deze zondag
een opbrengst van €103,65.
Dank voor uw gaven.

Vrijdagavondmaaltijd ‘Erev Shabbat’
Ter voorbereiding op het weekend houden we op
vrijdagavond een maaltijd in de Swaen (ingang Nieuwe
Haven). U bent 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
Onder voorbehoud!
22 maart
ds. Peter Hoogstrate
29 maart
ds. Burret Olde

De Swaen
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
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg
E-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
E-mail: cbak-kees@kpnmail.nl
Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend
E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl

