Kerkbrief 1061 voor zondag 18 september 2022; Startzondag
De kerkdienst wordt gehouden in de Grote Kerk!
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl
Bloemengroet

De bloemen van afgelopen zondag gingen
ter bemoediging naar Maisa van der Kolk.

Een vriendelijk verzoek aan iedereen
die naar de kerk komt:
Neem een kleurige bloem mee!!

In Memoriam
Wij hebben gehoord, dat mw. Jannie Feenstra-Oskam
afgelopen dinsdag is overleden. Zij werd 86 jaar en
was een dooplid van onze Kerkgemeente.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Terugblik op vorige week:
Voor aanvang van de dienst
stond de cantorij te wachten
tot Frans het voorspel van
het openingslied in zou
zetten. Maar dan moet hij
dat wel kunnen zien. Chris
bracht op geheel eigen wijze
uitkomst. Voorganger ds.
Margrietha Reinders had een
bemoedigende preek bij de lezing over Gideon. Voor wie het
zwaar heeft, heeft God deze boodschap: Ga in je kracht staan, ik
ben bij je.
Ook de fraaie zang van de Nicolaascantorij droeg eraan bij dat dit
een mooie dienst was. Die zoals gewoonlijk werd gevolgd door de
ontmoeting onder de koffie.

Samen maken
we een bloemstuk

Oecumenische Vredesdienst
Op zondag 25 september organiseert de Raad van Kerken een oecumenische
vredesdienst. Er zal aangesloten worden bij het thema van de 4 V’s: vrijheid,
verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.
De voorgangers zijn kap. Mario Agius en ds. Hans Reedijk. Het orgel wordt
bespeeld door Frans Koning. Medewerking wordt verzorgd door de cantorij
Zeevang-Oudendijk/Koggenland.
Volgende week zondag zingt Capella Sine Vinculis in de Grote Kerk
Op zondag 25 september komt het koor Capella Sine Vinculis uit Weert naar Edam. Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea
van der Kaaij is een Anglicaans vocaal ensemble, oorspronkelijk samengesteld uit leden van één gezin. Het koor zingt
in kerken van allerlei denominaties, maar de basis ligt in de Anglicaanse koortraditie, aangezien het gezin 10 jaar in
het Verenigd Koninkrijk heeft gewoond. Terug in Nederland vanaf 2017, hebben meer bevriende zangers uit heel
Nederland zich aangesloten.
De naam impliceert dat het
koor niet gebonden is aan een
bepaalde kerk of locatie:
Capella sine vinculis betekent
koor zonder banden (of
boeien). Het concert begint om
15.00 u. Toegang gratis.
Collecte voor het orgelfonds.

Startzondag 18 september 2022
Voorganger: Ds. Charlotte Kremer (Zuiderwoude)
Organist: Frans Koning
Ouderling: Hans van Drongelen
Diaken:
Chris Kotterer
Deze dienst zal feestelijk worden opgeluisterd door de fanfare uit Zuiderwoude. Zie ook het liturgieboekje.
Een dienst, waarin we Audrey Vreemann als diaken rentmeester en Lambrecht Bak als kerkrentmeester welkom
heten en afscheid nemen van Chris Kotterer als diaken.
Na de dienst is er
eerst koffie/thee met meegebracht lekkers;
daarna gaan we in zeven groepen
langs zeven tafels met
afwisselende activiteiten en
sluiten we af met een Bijbelse lunch.

Collectedoelen:
De 1e collecte is bestemd voor KIA, Najaarszending Syrië.
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal
belang voor de stabiliteit van het land, omdat daarmee de
sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te
helpen, heeft Kerk in Actie het herstelfonds opgericht: een
samenwerking van Kerk In Actie en twaalf Syrische
kerkgenootschappen. Op de lijst van het Herstelfonds staan 76
gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land
verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar
-bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente- minstens
30 procent van de kosten.
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. Maar ook kunt u uw bijdrage overmaken naar ons rekeningnummer
NL95RABO 0373 711 409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 18 september Syrië
De collecte opbrengsten van zondag 11 september zijn:
1e collecte voor Stichting De Regenboog € 140,30
2e collecte voor onze eigen kerk
€ 104,60
Hartelijk voor uw bijdrage!
Rabo Club Actie
Excelsior en de S.K.M.E. zijn aangemeld voor de Aktie Rabo ClubSupport.
U kunt, als u lid bent van de Rabobank, een stem uitbrengen van 5 september 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:
20 september: gezellige middag (80+) van het ouderendiakonaat
25 september: 10.00 uur Vredesdienst in Grote Kerk o.l.v. ds. Hans Reedijk en kap. Mario Agius
6 oktober: 10.00 uur Speciale oecumenische viering, samen met mensen met een verstandelijke beperking;
Keyserkerk, Middenbeemster, met ds. N. Schroevers en ‘De B-star Gospel & Soulsingers
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