Kerkbrief 1054 voor zondag 31 juli 2022; 7e 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
Dit prachtige boeket ging deze week met een hartelijke groet
namens de kerkgemeente naar mevrouw Anny Brommersma-Duim
Bedankje
Zondag werd ik verrast met de bloemen van de kerk en een gezellig
bezoek. Heel leuk. Hartelijk bedankt . Met een groet, Anny Duim.
Mededeling: In het Venster staat, dat volgende week zondag (7 augustus) Margrietha Reinders voorgaat.
Dit is niet (meer) juist. Op 7 augustus gaat ds. Martien Pettinga uit Monnickendam voor.
Terugblik op vorige week: Ds. Kick Koldewijn gaf ons een indringende
verklaring over Lucas 11 waarbij de discipelen aan Jezus vroegen hoe zij
moesten bidden. Uit de aandacht die hij kreeg mogen we concluderen dat dit
onderwerp nog steeds boeit en actueel is.
Zoals gebruikelijk zijn veel kerkgangers in deze zomerperiode met vakantie of
ze volgen de dienst via internet. Maar alle zaken bij een eredienst horend
kwamen wel weer tot uiting in de activiteiten "rondom het woord".
Frans liet zich virtuoos horen op het orgel, ondergetekende mocht de
beeldverzorging voor zijn rekening
nemen.

Er werd gekosterd door Marijke en Albert en Rie en Lia zorgden voor de
koffie. Genoeg dus om na afloop even over door te praten.
Wilt u gebruik maken van de kerktaxi, kijk dan even in het Venster. Chauffeur
Henk, of een andere vrijwilliger, komt ook u graag ophalen. Aly Lagerburg, ons
"pastoraal meldpunt" liet zich vanmorgen deze luxe welgevallen.
Zondag 31 juli is de chauffeur: Henry Kalk
(zie verdere informatie hierover in het Venster)

En mocht u weten wat de eeuwenoude consoles in het voorportaal van de
Grote Kerk verbeelden.
Dan ontvangt ondergetekende graag een berichtje van u.
Met groet, Arie
De eerstvolgende Woensdagavondmaaltijd is op 24 augustus
(graag uiterlijk 21 augustus opgeven)

Orde van dienst voor zondag 31 juli 2022
Voorganger: Dhr. Eric Wegman
Ouderling: Nel Eijk
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Lied 146: vers 1, 2 en 3
‘Zing, mijn ziel, voor God, Uw Here’
Stilte, Votum en Groet
V: Onze hulp en onze verwachting is in de Naam
van de Heere
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
en nooit laat varen het werk van Zijn handen
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer en door de werking
van de Heilige Geest
A: Amen
Vervolg intochtslied: Lied 146: vers 4 en 5
‘Aan wie hongert geeft Hij spijze’

Organist: Gerard Jan Slegt
Diaken:
Alida Gorter
Lied: 513: vers 1, 3 en 4
‘God heeft het eerste woord’
Inleiding op de tweede lezing
2e Lezing: Mattheus 5: 21 - 26
Lied 834: vers 1, 2 en 3
‘Vernieuw Gij mij, O eeuwig Licht’
Overdenking: “Het leven is geen spelletje”
Muzikaal intermezzo
Lied: 835: vers 1, 3 en 4
‘Jezus, ga ons voor’
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed,
gezamenlijk Onze Vader
Collecten

Inleiding op de Dienst
Thema van deze dienst is “Het leven is geen spelletje”

Slotlied: Lied 769: vers 1, 3, 5 en 6
‘Eens als de bazuinen klinken’

Gebed om hulp van God en wijsheid van de Heilige
Geest

Zending en Zegen: En de genade van Jezus Christus,
onze Here, en de liefde van God, onze Vader en de
gemeenschap van de Heilige Geest, onze Trooster, zij
met ons allen! Beantwoord met:

Lied 755: vers 1 en 2
‘Toch overwint eens de genade’
Inleiding op de eerste lezing
1e Lezing: Efeze 4: 17 - 32

Orgelspel

Collectedoelen:
1e collecte is voor de Stichting Afrikaanse Albino’s. Deze stichting zet zich al jaren in voor de levensverbetering van
de meer dan 4000 albino’s in Afrika. Deze levensverbetering proberen ze te behalen door de albino’s te voorzien van
zonnebrand, zonnebrillen, hoeden en UV-beschermende kleding. De albino’s zijn door hun aandoening zeer gevoelig
voor de zon en de dagelijkse blootstelling hieraan zorgt bij veel van hen voor
huisproblemen en huidkanker.
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 NL95RABO0373711401
t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 31 juli Stichting Afrikaanse Albino's
Opbrengst kerkcollecten 24 juli:
Collecte diaconieproject Banda Luca € 97,00

Collecte Kerk € 116,15
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