Kerkbrief 1015 voor zondag 31 oktober 2021, 22e zondag na Trinitatis, Hervormingsdag
De kerkdiensten worden weer gehouden in De Swaen.
U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl
Bloemengroet en omzien naar elkaar
De bloemengroet van zondag is bezorgd bij mw. Linda Rijswijk.
Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen!!
Lieve kerkgemeente al enige jaren sturen jullie een kaart naar onze
zus Els. Els is altijd erg blij met de kaarten die zij krijgt.
Mevr Els Klijnsma, Kersenhout 41, 1787 RD Julianadorp.
Laten wij de zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods
zegen en kracht vragen.
Ik wens ons allen een goede week toe.
Aly Lagerburg
Bedankje !
Beste kerkgemeente ,ik was blij verrast dat Lubie bij mij langs kwam
met bloemen uit de kerk. Hartelijk dank.
Vriendelijke groeten Linda Rijswijk.
In memoriam
Afgelopen woensdag is dhr. Jan Pieter Westerneng overleden. Hij mocht 95 jaar worden.
De afscheidsdienst zal zaterdag a.s. om 11.00 uur in de Grote Kerk plaatsvinden. Vanaf
10.40 uur is er gelegenheid de familie te condoleren. Corr. adres: Volendammerpad 15,
1135 VR Edam.
Terugblik zondag 24 oktober

Onze eigen (interim)predikant Dirk Meijvogel wordt
inmiddels een goede bekende voor de gemeente.
Zijn preek over de broeders en zusters (hoe
verschillend ze soms ook zijn) die samenwonen, gaf
ons stof tot nadenken. Zijn liedkeuze spoorde de aanwezigen aan om uit volle
borst mee te zingen.
Door corona-perikelen was er dit keer weinig animo voor de kindernevendienst,
wel was er alle aandacht voor Lucas Hamstra. Vol trots liet hij zien dat je met een
actieve moeder leuk bezig kunt zijn en ook nog een boodschap voor de gemeente
hebt. Zijn rode hart met tekst vond een plekje op de preekstoel.
Oscar Aberson, op bezoek bij zijn vader, maakte zich verdienstelijk bij het
koffiedrinken en dat Stoffel zeer vriendelijk de
collecteschaal werd voorgehouden zal wel toeval geweest
zijn:-) Het
herfstboeket ging
met een
hartelijke groet
naar Linda
Rijswijk.
Mvg Arie

Orde van dienst voor zondag 31 oktober 2021
Voorganger: ds. Marit Eikelenboom
Ouderling: Wijnanda Hamstra
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied 275: 1 en 2
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
Intochtslied 275: 3 en 5
Inleiding op de Dienst
Kyriëgebed - Lied 367e

Diaken: Alida Gorter
Organist: Nico Vriend

Lezing: Psalm 23
Lied 653: 6 en 7
Lezing: Marcus 12: 18-27
Lied 840: 1, 2 en 3
Overdenking
Orgelspel
Lied 418: 1 en 3
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecten
Slotlied 898: 1 en 2

Glorialied 150a: 1 en 2

Zending & Zegen
beantwoord met:

Gebed bij de opening van het Woord

Orgelspel

Collectedoelen
Onze eerste collecte is bestemd voor "Chris en Voorkom".
Deze organisatie bied aan kinderen en jongeren een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon, sociaalemotionele weerbaarheidstrainingen met thema's als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag.
Daarnaast zijn ze het kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat.
Met "Voorkom" bieden zij aan kinderen en jongeren weerbaarheidstrainingen, geven daarbij voorlichting over de
gevolgen en gevaren van middelengebruik. Dit doen zij door het verzorgen van trainingen en workshops die
voornamelijk op scholen worden gegeven. www.chrisvoorkom.nl
De 2e collecte is voor onze eigen kerkgemeente.
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen hier staan de collecteschalen klaar. Ook kunt u
uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v.
collectes 31 oktober.
Collecteopbrengsten
De collecteopbrengsten van 24 oktober zijn:
1e collecte voor het vluchtelingenwerk Edam-Volendam € 85,30
2e collecte voor onze eigen kerk € 124,00
Iedereen hartelijk dank!!
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