Kerkbrief 1069 voor zondag 13 november 2022, 22e zondag na Trinitatis
De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl
Bloemengroet
De bloemen en een zakje fruit uit de Oogstdienst van zondag 6 november
werden door Tanny Bleeker gebracht naar Anny Westerneng.
Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen!
Mevr. Karen Dekker is opgenomen in Magentazorg, Jupiterstraat 10,
1829 CA Oudorp. Mevr. Ria Splinter-Stallenberg; Chr. V. Abcoudestraat 64,
1132 AE Volendam, is weer thuis uit het ziekenhuis om verder te herstellen.
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en
nabijheid vragen. Ik wens ons allen een goede week.
Aly Lagerburg
Gemeenteavond 10 november
Na de behandeling van enkele zakelijke punten werd de Paaskaars als dank overhandigd aan
onze penningmeester Jan van Zalinge en heeft de
Kerkgemeente volmondig en enthousiast ingestemd met het
voorstel van zowel
de beroepingscommissie als de
kerkenraad om
ds. Charlotte Kremer
te beroepen als
predikant in Edam.
Tot en met dinsdag
15 november a.s. kunt u eventueel nog bezwaar maken tegen de gevolgde beroepingsprocedure.
Terugblik op vorige week
Als er op de liturgie vermeld wordt dat de fam. Rijswijk haar medewerking
verleent aan de Oogstdienst dan weet je als trouwe kerkganger dat de kans
groot is dat je verrast wordt met een tableau met het mooiste fruit naast de
preekstoel. Zo groot dit keer, dat voorganger ds. Peter Hoogstrate de
preekstoel liet voor wat die was en ervoor koos ons vanachter de lezenaar toe
te spreken. Of hij bij de voorbereiding van zijn preek, waarin hij o.a. de nadruk
legde op onze houding t.a.v. de kerkgang: "je komt er om iets te brengen", aan
de fam. Rijswijk dacht, dat zou kunnen maar
waag ik te betwijfelen. Na de viering was er
weer tijd om bij te praten. De dominee en
zijn vrouw waren weer even thuis onder
oude bekenden. Dat de bezoekers werden
getrakteerd moge duidelijk zijn als u Kees
en Janny met assistente Ria de zakken met
fruit ziet vullen en er na afloop alleen nog
een aangebroken kistje appels te zien was. "Nieuwkomer" Kees Bak verzorgde dit keer het beeld.

Mhg Arie

Verhalen lezen
Met een kleine groep mensen lezen we dit seizoen bijbelverhalen. Eenmaal per maand komen we bij elkaar in de
Swaen en lezen we teksten die bekend en minder bekend zijn. Omdat er zoveel vertalingen zijn wordt er een keuze
gemaakt voor twee vertalingen die met elkaar vergeleken worden. Interessant zijn vooral de verschillen en de
interpretaties van de teksten, omdat die juist de discussie oproepen. Woensdag 23 nov. om 19.30 uur komen we
weer samen en er is plaats voor enkele nieuwe mensen. Voel je vrij om het eens mee te maken.
Menny de Wolf ( gespreksleider) tel. 0299 372120 (graag opgave)

Orde van dienst voor zondag 13 november 2022
Voorganger: ds. Annelies Moolenaar (Lisse)
Organist:
Nico Vriend

Ouderling: Ria van Saarloos
Diaken:
Ellen Vriend

Orgelspel

Lezing NT: 1 Korinthiërs 13: 1 t/m 7

Welkom en mededelingen

Lied 791: 1, 2, 4 en 6
Liefde, eenmaal uitgesproken

Intochtslied: Lied 107: 1 en 9
Gods goedheid houdt ons staande
Stilte, Onze Hulp 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
Vervolg intochtslied 107: 10
Laat ons nu voor de Here
Gebed van toenadering
Inleiding op de Dienst (met de kinderen)
Lied 166A: 1, 4 en 6
Hij wandelt in zijn koningsjas

Overdenking
Muzikaal Intermezzo
Lied 377: 1, 2, 3 en 4
Zoals ik ben, kom ik nabij
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
afgewisseld met acclamatie 367e

Collecten
Slotlied 423: 1, 2, en 3
Nu wij uiteengaan
Zending & Zegen
beantwoord met:

Inleiding op de Lezing
Lezing OT: Genesis 44: 1 t/m 13, Genesis 45: 1 t/m 5
Lied 823: 1 en 4
Gij hebt, o Vader van het leven

Orgelspel

Collectedoelen
De 1e collecte is bestemd voor: "Stichting Mensenkinderen"
Een Christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, sociale hulp en ondersteuning van
diaconale- en evangelisatieactiviteiten. Mensenkinderen biedt in navolging van Jezus Christus hulp aan de
allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. www.mensenkinderen.nl
De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerk.
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan!
De Collecte opbrengsten van zondag 6 november zijn:
1e collecte voor vrienden van Hebron € 119,40
2e collecte voor onze eigen kerk
€ 201,20
Hartelijk dank voor uw gave!
Agenda:
20 november 10.00 uur Gedachtenisdienst in de Grote Kerk
23 november 19.30 uur Bijbelverhalen lezen in de Swaen o.l.v. Menny de Wolf
26 november 20.00 uur; Prot. Kerk ‘de Swaen’
Jong strijkorkest Vignolle Ensemble (met o.a. Emmely Siebrecht, altviool)
speelt 'In het Holst van de nacht'. Sfeervolle werken van o.a. Glazoenov, Sibelius, Holst en
Foote. Kosten: € 15/€ 10 (<18, student, 65+) Kaarten zijn verkrijgbaar via www.vignolle.nl
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

