Kerkbrief 1043 voor zondag 15 mei 2022, 5e zondag van Pasen Cantate
De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen.
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl
Omzien naar elkaar doen we samen
Even een kaartje sturen!
Er is van de dochter van Karen Dekker een verzoek gekomen om de post voor Karen
naar de Fortuna te sturen, Spuistraat 7 1135 AV Edam. Bezoek kan zij nog niet
ontvangen want dat is voor haar te emotioneel en te zwaar.
Dhr en Mevr Hendriks, Stellingmolen 15, 1135 KA Edam zijn 28 mei 40 jaar getrouwd.
Dhr en Mevr Hans en Weina van Ravenzwaaij – Balder, Nieuwehaven 56, 1135 VL
Edam zijn 31 mei 55 jaar getrouwd.
Beide bruidsparen hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.
Laten we de zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen.
Ik wens ons alle een goede week. Aly Lagerburg
Bericht van overlijden
We hebben vernomen dat deze week op 87-jarige leeftijd is overleden de heer J. Lijnes. In het verleden is hij actief
geweest in de Hervormde Gemeente, onder andere als diaken.
Ook heeft hij zich jarenlang ingezet voor de Zondagsschool. Wij wensen zijn vrouw en familie sterkte bij dit verlies.
Corr.adres: Broekgouwstraat 12, 1135 EA.
Terugblik op de dienst van 8 mei
Op deze vierde zondag van Pasen hadden we met ds. Frank Leever
een nieuw gezicht als voorganger. Hij hield een mooie preek over
de goede herder. Een overbekend bijbelverhaal, waarbij je toch
weer aan het denken werd gezet.
Voor de dienst
speelde Frans weer
een mooi stuk op de
piano, al had niet
iedereen daar oor
voor. Het was vast
geen toeval dat op
deze moederdag de collecte naar de Moedige moeders ging, helaas is
dat werk nog steeds nodig.
De bloemen waren bestemd voor Albert Dijkstra voor zijn werk als
koster. Na de dienst werd er weer druk bijgepraat bij de koffie.
Seniorenuitje
Eindelijk is het weer zo ver en mogen we weer een dagje uit. Zowel de datum als de bestemming zijn bekend: we
gaan dit jaar op 7 juni naar het Marius van Dokkum museum in Harderwijk. Marius is bekend van zijn humoristische
schilderijen, stillevens en vrije onderwerpen.
De bus vertrekt ‘s morgens om 9.00 uur vanaf de Meermin en we verwachten om 16.30 uur weer terug te zijn in
Edam. Voordat we naar het museum gaan, gaan we eerst genieten van een kopje koffie met wat lekkers. Na het
museumbezoek gaan we lunchen en via een andere route rijden we dan weer terug naar Edam. De eigen bijdrage
bedraagt net als voorgaande jaren € 25; contant te voldoen in de bus.
U kunt zich opgeven vóór 15 mei per e-mail: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl of bij Ellen Vriend; tel. 371418
Deze zondag, 15 mei, is er weer kinderkerk. Kom je ook?? Het wordt weer leuk!!

Orde van dienst voor zondag 15 mei 2022
Voorganger: Jan Willem van der Straten
Organist:
Jan van Ginkel

Ouderling: Nel Eijk
Diaken:
Ellen Vriend

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Lied 391: 1 en 2

Intochtslied: 276: 1 en 2

“Zomaar een dak”

Stilte
Bemoediging en 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
Lied 276: 3

Schriftlezing: Johannes 13: 31-35
Lied 391: 3 en 4
Overdenking
Orgelspel
Lied 634

kinderen vertrekken naar kinderkerk
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9

“U zij de glorie”

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collecten
kinderen komen terug
Slotlied: 416

Inleiding op de dienst
Gebed van toenadering
Lied 413
“Grote God, wij loven U”

“Hij ging van stad tot stad”

“Ga met God en Hij zal met je zijn”

Zending en Zegen, beantwoord met:

Orgelspel

Collectedoelen
1e collecte is voor Binnenlands diaconaat: Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uit huis
geplaatste kinderen, die in deze hechte dorpsgemeenschap kunnen herstellen van hun trauma's, weer gewoon kind
mogen zijn. En jongeren werken er aan hun toekomst. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28
gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.
2e collecte voor het werk van onze eigen kerk.
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL95 RABO 0373 7114 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam
o.v.v. collecte 15 mei Binnenlands diaconaat.
Collecte opbrengsten zondag 8 mei:
1e collecte voor de Diaconie (Moedige Moeders): € 161,95
2e collecte voor onze eigen kerk: € 150,85

Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of cartridge, ansicht- en geboortekaarten,
postzegels en oud geld. Nog steeds!!!!
Inleveren in de dozen in de
Swaen of bij één van de
diakenen!
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