Kerkbrief 1053 voor zondag 24 juli 2022; 6e zondag na Trinitatis
De kerkdienst wordt gehouden in de Grote Kerk!
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl
Bloemengroet
Mevr. Riet Jansen
wordt gegroet met het
boeket zonnebloemen
uit de dienst. Kees Bak
en Henri Kalk krijgen
de bloemen die zij
verdienen voor de
ondersteuning van de
kerkenraad.
Terugblik op vorige week
Soms zit het mee, soms zit het tegen. Want wat doe je als zondagmorgen om 08.15 uur de telefoon gaat en de
dominee zich wegens corona af moet melden…
1) Vragen of de dominee zijn preeknotities op wil sturen.
2) Henri Kalk vragen of hij de dienst wil leiden,
maar die zou het beeld verzorgen..
3) Ria vragen het beeld, wat Henri al uitgewerkt heeft,
voor haar rekening te nemen.
En dan blijkt dat de dienst gewoon kan doorgaan!!
De aanwezigen worden geïnformeerd door ouderling Dirk Tump.
Henri doet met verve
waar hij voor gevraagd is:
Hij geeft de kinderen
aandacht en gaat voor “in woord en
gebed”.
Jeugdouderling Wijnanda Hamstra
neemt de kinderen mee naar de
kinderkerk en zij vermaken zich prima.
Ze krijgen na afloop een boekje
genaamd “Zomer” cadeau.
Na de dienst informeert voorzitter Nel Eijk de aanwezigen over een drietal zaken:
– De pastorie zal per 1 september definitief vrijkomen voor de nog te beroepen predikant. Hiermee sluiten we een
zeer moeilijke periode af en lijkt onze kerkgemeente ruimte te krijgen voor een nieuwe start.
– Mede daardoor kan de reeds geformeerde beroepingscommissie aan de slag,
onder voorzitterschap van Wijnanda Hamstra en met Nico Vriend als secretaris.
– De fusiebesprekingen met de Protestantse Gemeente Volendam verlopen voorspoedig.
Er wordt toegewerkt naar een fusie per 1 januari.
Met Groet, Arie
Agenda:
24 juli: Concert van Stroud Choral Society (VK)
o.l.v. Simon Bell; 15.00 uur Grote Kerk (z.o.z.)
27 juli: Woensdagavondmaaltijd; uiterlijk 24 juli opgeven.
(de eerstvolgende maaltijd is op 24 augustus)

Orde van dienst voor zondag 24 juli 2022
Voorganger: Ds. Kick Koldewijn (Badhoevedorp)
Ouderling: Ria van Saarloos

Organist: Frans Koning
Diaken:
Ed Broeze

Orgelspel: Sonate No. 6, "Vater unser im Himmelreich"

Lezing: Romeinen 8: 18 t/m 27

(F. Mendelssohn)

Welkom en mededelingen

Lied: 314: 1, 2 en 3
‘Here Jezus, om uw woord’

Intochtslied: Lied 107: 1
‘Gods goedheid houdt ons staande’

Inleiding op de tweede lezing

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: Lied 107: 20
‘Wie wijs is, zal de Here’
Inleiding op de Dienst
Gebed van toenadering en ontferming
Glorialied 221: 1, 2 en 3
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Gebed voor de opening van het Woord
Inleiding op de eerste lezing

Lezing: Lucas 11: 1 t/m 13
Acclamatie: Lied 339a
‘U komt de lof toe’
Overdenking
Muzikaal intermezzo:
Lied: 995: 1 en 2
‘O Vader, trek het lot U aan’
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collecten
Slotlied: Lied 675: 1 en 2
‘Geest van hierboven’
Zending en Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: "O, for the Wings of a Dove"
(F. Mendelssohn)

Collectedoelen:
De 1e collecte is bestemd voor Stichting Banja Luca
De Stichting Banja Luca heeft als doel: ondersteuning geven aan mensen in het bisdom Herzegowina, die rond of
onder de armoedegrens moeten leven. Dit doet de stichting onder meer door het bieden van financiële en
bouwtechnische hulp. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door fondswerving; door het houden van
collectes, doelgerichte acties en het genereren van sponsors: www.babaluba.blogspot.nl
De 2e collecte is voor onze eigen kerk.
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.
De collecteschalen staan weer klaar in de kerk.
Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar ons rekeningnummer NL95RABO 0373 711 401 t.n.v. Protestantse
Gemeente Edam o.v.v. collecte 24 juli Banja Luca
De collecte opbrengsten van zondag 17 juli:
1e collecte voor hulp aan Oekraïne € 260,80
2e collecte voor onze eigen kerk € 112,30
Hartelijk dank voor uw bijdrage
Stroud Choral Society komt naar Edam!
Op zondag 24 juli komt het gerenommeerde koor Stroud Choral Society
(VK) o.l.v. Simon Bell een concert geven in de Grote Kerk. Tijdens de
concerten zullen bekende stukken gezongen worden, als ook stukken
van minder bekende componisten die ter viering van het 70-jarig jubileum van de Britse koningin deze zomer
ten gehore werden gebracht. Het koor verheugt zich op uw komst! Het concert begint om 15.00 uur.
Toegang gratis. Collecte voor het orgelfonds.
Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad: Nel Eijk e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299-371939
Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

