Kerkbrief 1048 voor zondag 19 juni 2022, 1e zondag van de zomer of 1e zondag na Trinitatis
De kerkdiensten worden gehouden in de Grote Kerk.
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl
Terugblik op de dienst van 12 juni:
Het was zondag Trinitatis maar ds. Ole van Dongen had een ander thema in
deze dienst. We hoorden uit de Bijbel over Mozes die bij de brandende
braamstruik een opdracht krijgt van God en van de ontmoeting van Nicodemus
met Jezus. Voor beiden krijgt het leven een nieuw perspectief.
De bloemen gingen ter bemoediging naar mw.
Marijke de Vries-Korver.
Goed om te zien dat na twee jaren waarin
heel veel niet kon doorgaan er nu weer zoveel
georganiseerd wordt, ook in de Grote Kerk.
Daarvan getuigden het opgebouwde podium
en de opgehangen posters.
Groet, Henri

Bedankjes:
Beste kerkgemeente.
Een leuke verrassing, ondanks onze afwezigheid bij het senioren
reisje, om een medeleven van de gemeente te ontvangen.
Hartelijk dank,
Arie en Nel Schotanus
De fam. Van Ravenzwaaij dankt u allen hartelijk voor alle
felicitaties en kaarten bij de viering van ons 55 jarig huwelijk.
Vriendelijke groeten,
Hans en Weina v Ravenzwaaij.
Wat leuk om van ‘t ouderendiaconaat en reizigers in Harderwijk
een humoristische groet te zien liggen op de mat! Zo was ik er toch nog een beetje bij, want ik keek geregeld of de
zon nog scheen!!!
Bedankt, Truus Siebel.
AGENDA:
Henk Verhoef speelt op 19 juni in de Grote Kerk
De serie wandelconcerten in de Grote Kerk wordt geopend op 19 juni om 15.00 uur door
Henk Verhoef. Henk Verhoef (Amsterdam) is organist van de Nieuwe Kerk en de
Oosterkerk te Amsterdam, en organist van de Vrije Universiteit. Behalve organist is hij
ook beiaardier van Monnickendam, Woerden en de Vrije Universiteit. Henk Verhoef is
tevens orgeladviseur en heeft o.a. het groot onderhoud van het Edamse orgel begeleid.
Het concert begint om 15.00 u. Toegang gratis. Collecte voor het groot onderhoud.
Maandag 20 juni Moderamenvergadering
Woensdag 22 juni Avondmaaltijd in de Ontmoeting (opgeven tot vanavond!)

Orde van dienst voor zondag 19 juni 2022
Voorganger: Ds. Juup van Werkhoven
Ouderling: Ria van Saarloos

Organist: Frans Koning
Diaken:
Chris Kotterer

Een heel bijzondere dienst:
Vandaag doopt Ds. Juup van Werkhoven haar kleindochter bij ons in de kerk:
Hannah Thirza Krop, geboren 16 februari 2022, dochter van Judith van
Werkhoven en Pieter Krop
Er is Kinderkerk en zelfs crèche.
Maar dat niet alleen: Er is dus een gastvoorganger, een gastdoop en zelfs
een gastfotograaf, want Jaap van Werkhoven maakt de foto’s. We zijn dus
blijkbaar heel gastvrij!! (gastvol?
)
Er is voor vandaag een mooie liturgie gemaakt. Die krijgt u in de kerk.
(Afbeelding hiernaast).
Aanvulling daarop: Frans Koning speelt:
Vooraf: Lof zij de Heer, Lied 868 (K. van Eersel
Na afloop: Preludium en Fuga (J. Schneider)
En het koor Psallite, o.l.v. diezelfde Frans Koning,
zingt!
Collectedoelen:
De 1e collecte is bestemd voor Kinderhospice Het Jeroen Pit Huis in Amsterdam
Chronisch, ernstig zieke kinderen worden vaak langdurig opgenomen in het ziekenhuis. De overstap van ziekenhuis
naar huis is vaak heel erg lastig. Het Jeroen Pit Huis is erop gericht die overstap makkelijker, veiliger en bestendiger
te maken. EEN PLEK DIE VOELT ALS THUIS. Het Jeroen Pit Huis wil die plek bieden! Een nieuw zorgconcept in een
nieuw gebouw. De ontbrekende schakel in de zorg voor chronisch ernstig zieke kinderen tussen ziekenhuis en thuis.
Een huiselijke setting waar het gezin wordt omringd door de beste zorg op medisch, verpleegkundig en psychosociaal
gebied. Het Jeroen Pit Huis ontvangt geen subsidie. Ze zijn voor de bouw en de inrichting van het huis dan ook geheel
afhankelijk van donaties. Elk bedrag is welkom. www.hetjeroenpithuis.nl
De 2e collecte is voor onze eigen kerk
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.
U kunt u bijdrage overmaken via rekeningnr. NL95 RABO 0037 3711 409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v.
Collecte zondag 19 juni Het Pit Huis.
De collecte opbrengsten van zondag 12 juni:
1e collecte voor Stichting Hoeboeh € 192,15
2e collecte voor onze eigen kerk € 153,90
Hartelijk dank voor uw bijdrage
Jaarrekening 2021 gecontroleerd
De samenvatting van de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters vindt u op de website in de rubriek
‘Over ons’. De complete jaarrekening ligt ter inzage bij Dirk Tump en Jan van Zalinge.
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld.
Inleveren bij één van de diakenen
of bewaren voor als we weer naar De Swaen gaan!
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