Kerkbrief 956 voor zondag 13 september 2020, 13e zondag van de zomer
We mogen weer allemaal naar de kerk. Zie ook de liturgie aan ommezijde. Maar voor diegenen, die nog niet willen, durven of
kunnen: u kunt weer om 10.00 uur via onze website en “kerkdienst gemist” ‘live’ meeluisteren.
Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren

Omzien naar elkaar
Mevr. Jos Aberson was heel blij met de kaart de ze van de kerkgemeente heeft
ontvangen, het heeft haar erg goed gedaan vertelde ze. Zij doet u alle de
hartelijke groeten. Zondag 6 Sept startzondag en ja anders dan anders het was
ondanks alles een mooie dienst om te beluisteren. En de verrassing was groot
voor de thuisblijvers toen wij na de dienst verrast werden met een doosje
heerlijke bonbons. Ik denk dat ik namens alle ontvangers mag zeggen hartelijk
bedankt. Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en
kracht vragen. Ik wens u allen een goede week. Aly Lagerburg.
Henk Blomberg draagt taak graag over aan opvolger
In 2018 heb ik in overleg met Ria Lagerburg, die toen ziek was , aangeboden haar functie als voorzitter van de
kerkrentmeesters tijdelijk waar te nemen. Mei 2018 trad ik weer officieel toe . Helaas is Ria in de loop van dat jaar
overleden , maar eind van dat jaar heb ik in de kerkenraad aangegeven dat er per april 2019 een opvolger gevonden
moest worden. De periode van problemen, die in de kerkenraad ontstond was toen uiteraard niet het geschikte
moment om te vertrekken . Met verwijzing naar de toespraak door de voorzitter van de kerkenraad op zondag 6
september , is het goed nu aan te kondigen dat ik per 1 november alsnog mijn functie zal neer leggen . De tijdelijke
waarnemingsperiode , die ik voor ogen had , is zo ongewild toch nog uitgelopen tot 2 1/2 jaar . Ik draag mijn taak dan
ook graag over aan een opvolger, die in ieder geval terecht komt in een plezierig kerkrentmeesters-team met Dirk
Tump en Janny Slegt, en op de achtergrond Jan van Zalingen als administrateur. Henk Blomberg
Terugblik op de startzondag
Deze startzondag was minder uitgebreid dan andere jaren
maar er gebeurde toch van alles. De nieuwe paaskaars werd
alsnog, zonder
ophef, in gebruik
genomen. Dankzij
de medewerking
van de
Nicolaascantorij was
er (met alle respect)
voor het eerst weer
een echt koor in de dienst. En ook de kinderen kregen weer volop aandacht.
Zij kwamen met
een wensboom
terug, waar ook
na de dienst
mooie wensen voor de kerk aan werden toegevoegd. Voor
de mensen die niet meer kunnen komen werd een kleine
verrassing meegenomen. Jacqueline Bakker had een
aansprekend verhaal over het thema ‘Het goede leven’. En
na de dienst gaf voorzitter Kees Bak meer inzicht in waar
we nu staan als gemeente. Tenslotte werd er uitgebreid
nagepraat met koffie en gevulde koek. Henri,Kalk (van wie
ook de foto’s)

Orde van dienst voor zondag 13 september 2020
locatie: Grote Kerk
Voorganger: ds. Willemien van Berkum
Ouderling: Henk Blomberg

Diaken: Tom Lagerburg
Organist: Frans Koning

Mededelingen door ouderling van dienst
(Allen gaan staan)
Intochtslied 975: 1, 2 Jezus brengt hier
mensen samen
Stilte, Onze Hulp, 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 laat varen het werk van zijn handen
V:
Genade zij u en vrede van God,
onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A:
Amen
vervolg Intochtslied 975: 3
(Allen gaan zitten)
Inleiding op de Dienst
Gebed van Toenadering
Lied 328
Inleiding op de Lezing
Lezing Exodus 32:7-14
Lied Psalm 103: 3, 4 & 5

Inleiding op de Lezing
Lezing Mattheüs 18:21-35
Lied 844: May we see Christ’s loving face
Overdenking
Muzikaal Intermezzo + Lied 568a ubi caritas
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze
Vader
Toelichting op collecten
Slotlied 838: 1 & 3 O Grote God, die liefde
zijt
Zending & Zegen
beantwoord met:

Collectedoelen voor 13 september. De eerste collecte is bestemd voor “Abba Child Care”. Voor
weeskinderen wereldwijd wil ‘Abba Child Care’ iets concreets doen. Helpen, zorg verlenen en een
thuis bieden ongeacht hun ras, religie, opleiding, geslacht of leeftijd met perspectief op een
hoopvolle toekomst. Kinderen zwervend op str aat, hongerig, eenzaam, verkocht om als slaven te
werken in mijnen, op het veld of nog erger in de prostitutie. Met onze
hulp naar blije, gezonde, gelukkige kinderen die weer
toekomstperspectief hebben. www.abbachildcare.org. De tweede
collecte is als altijd bestemd voor al het andere werk van onze “eigen
kerkgemeente”. Voor wie nog niet naar de dienst durft of kan gaan: u
kunt uw collecte-bijdrage overmaken op Rekening
NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v.
Collecte zondag ............
Nogmaals de restauratie van het Bätzorgel in de Swaen.
De kerkbriefredactie zijn vragen gesteld over de restauratie, neerkomende op: moet het wel zo duur,
kan niet ergens een orgel uit een uit de dienst genomen kerkgebouw op de kop worden getikt
waarvan dan de pijpen in ons orgel kunnen worden geplaatst. Deze vraag aan het orgelfonds
voorgelegd. Dat laat weten, bij monde van Nico Vriend, dat de pijpen van ons orgel een zo speciale
klank hebben dat het zo goed als uitgesloten is dat je die in een ander orgel terugvindt. Dat heeft te
maken met de legering waaruit de pijp is gemaakt, dikte van het materiaal, etc. Daarbij komt dat
slechts ca. een vijfde van de restauratie in herstel van de pijpen gaat zitten. Maar blijft: adopteer een
orgelpijp! Maak uw bedrag over op:
NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds
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 Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak Email: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

