Kerkbrief 1059 voor zondag 4 september 2022, 12e 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
Bloemen
Dat Niny van Zanen zondag het boeket zonnebloemen
mee mocht nemen was voor haar een plezierige
verrassing. Graag liep ze mee voor een fotootje om dit ons
te tonen.
En Eissam en Marianne Ghawali vierden hun 50 jarig
huwelijk en kregen naast bloemen ook een kaars.
Bedankje
Hierbij willen wij iedereen bedanken, die ons d.m.v. een
kaart, bloemen of leuke reacties gefeliciteerd hebben met
ons 50 jarig huwelijk. Het was geweldig. Eissam en Marianne Ghawali
Oproep!
Op 18 september a.s. is het startzondag. Wij zoeken enthousiaste gemeenteleden die iets lekkers kunnen en willen
bakken voor bij de koffie. Wilt u met ons uw eigen baksel delen? U kunt dan denken aan cake, taart (appel,
chocolade, vruchten, kwark…) of koek. Na de dienst op 4 en 11 september staat naast de koffietafel een flip-over
waarop u kunt vermelden wat u wilt meenemen.
Victor Baena speelt a.s. zondag in de Grote Kerk Edam
De van origine Spaanse organist Victor Baena, die regelmatig de mis begeleidt in de RK
Nicolaaskerk aan de Voorhaven, speelt a.s. zondag 4 september in de Grote Kerk. Het
concert begint om 15.00 u. Toegang gratis. Collecte voor het orgelfonds.
Volgende week Monumentenweekend met veel muziek!
Op zaterdag 10 september komt het AMC-kamerkoor naar de Grote Kerk. Het AMC-kamerkoor, afkomstig uit het
Academische Medische Centrum Amsterdam, bestaat uit 13 zangers en wordt geleid door Fienie Gerekink. Het
repertoire omvat madrigalen, liederen en chansons van de 16e tot de 20e eeuw. Aanvang 13.00 uur. Toegang gratis.
Vanaf 16 uur geeft Friday Brass een openbare repetitie ter voorbereiding van hun wandelconcert op de volgende
dag. Friday Brass is een semi-professioneel koperensemble opgericht in 2020 en speelt een zo breed mogelijk
repertoire koperensemblemuziek, van klassiek tot bigband en poparrangementen, van musical en filmmuziek tot
feestelijke walsen en polka’s.
Op zondag 11 september speelt Friday Brass in het kader van de zomerwandelconcerten. De kopermuziek wordt
afgewisseld met orgelmuziek door Frans Koning. Aanvang 15 uur. Toegang gratis, collecte voor het orgelfonds.
Terugblik op vorige week

Bij binnenkomst zag ik het 6-luik waarop een feestelijk geklede trommelaar uitkijkt
naar een koopvaardijschip. Ogen hebben om te zien en oren om te horen, ook voor
“Pelgrims die de weg zoeken”, en deze morgen aanwezig waren om naar de uitleg
van ds. Peter Hoogstrate te luisteren. Met 49 jaar ervaring als predikant, waarvan
hij in de beginjaren aan Edam was verbonden, is hij als emeritus nog steeds actief.

Gezegend met een scherp verstand en een goede
stem, weet hij de gemeente nog steeds te boeien.
En ook nu weer waren er twee kaarsen ontstoken
bij de gedenkplek.
Arie van Ginkel

Orde van dienst voor zondag 4 september 2022
Voorganger: ds. Robert Jan Bakker
Organist:
Frans Koning

Ouderling:
Diaken:

Orgelspel

Lied 678: 1 - 4, 9

Sonate in F over lied 755 (F. Koning)

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 33: 1
“Kom nu met zang en roer de snaren”

Wijnanda Hamstra
Ellen Vriend
“Vrees niet, gij land”

Lezing: Lucas 12: 32-40
Lied 317: 1, 2, 3
“Grote God, Gij hebt het zwijgen”

Votum 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

Overdenking

Psalm 33: 8

Zegen en wegzending

Inleiding op de dienst
Gebed van Toenadering
Lied 713: 1, 2, 5
“Wij moeten Gode zingen”

Orgelspel
Lied 751

”De Heer verschijnt te middernacht”

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecten
Lied 835: 1, 4

Orgelspel

“Jezus, ga ons voor”

Fantasia in c moll (J.S. Bach)

Lezing: Jesaja 65: 17-25

Collectedoelen
De 1e collecte is voor Kerk in actie: Myanmar, gehandicapten.
The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) zet zich al sinds 1898 in voor mensen met een beperking. De
organisatie heeft zeventien centra, waar niet alleen de noodzakelijke zorg en revalidatie wordt geboden, maar waar
mensen met een beperking ook geholpen worden met hun re-integratie of integratie in de gemeenschap.
Kerk in Actie steunt dit werk. https://kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar
De 2e collecte is voor 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 4 september Myanmar
De collecteopbrengsten van de vorige weken zijn:
Zondag 21 augustus
1e collecte KIA Zuid-Afrika € 127,95
Zondag 28 augustus
1e collecte tbv Epafras
€ 176,65
Hartelijk dank voor uw gaven

2e collecte eigen kerk
2e collecte eigen kerk

€ 93,20
€ 122,75

Rabo Club Actie
Excelsior en de S.K.M.E. zijn aangemeld voor de Aktie Rabo Club Support. U kunt, als u lid bent van de Rabobank, een
stem uitbrengen van 5 tot 27 september. Wilt u ook familie en vrienden vragen om op Excelsior en de S.K.M.E. te
stemmen? Excelsior en de S.K.M.E. zijn u dan zeer dankbaar!
Agenda:
14 september: avondmaaltijd in De Ontmoeting aanvang 18.00 uur (uiterlijk de zondag er voor opgeven)
17 september: motortoertocht ‘ronkend de vredesweek in’ (zie blz. 13 nieuwe Venster)
18 september: startzondag

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 Mw. 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

