Kerkbrief 962 voor zondag 25 oktober 2020, 6e zondag van de herfst
We mogen slechts in een beperkt aantal naar de kerk. Zie ook de mededelingen in deze kerkbrief. Voor diegenen, die niet
bij de kerkdienst aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid om de dienst met beeld en geluid te volgen via onze website
en ook (eventueel)later via “kerkdienst gemist”. Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren
https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst

De bloemengroet
vanuit de Kerkgemeente ging de afgelopen week naar mw. Kolijn-Duim,
Burg. Versteeghsingel 21A, en werd hartelijk ontvangen.
De bloemen uit de kerkdienst
dienst zijn bezorgd bij Aly Slegt.
Omzien naar elkaar
en een kaartje sturen of even een telefoontje.
telefoontje
Mevr. Nel Schotanus-Krijgsman
Krijgsman is na 8 weken erg blij om weer thuis
te zijn; Adr. Bleysstraat 12, 1132 VB Volendam.
Onze diaken Alida Slotboom-Gorter
Gorter is afgelopen woensdag aan haar
voet geopereerd en moet voorlopig in het gips. Wijkermeerstraat 18,
1135JK Edam.
En laten wij nu de maatregelen van het Coronavirus weer aangescherpt
zijn naar elkaar om blijven kijken. Want er zijn nog steeds gemeentegemeente
leden die niet naar de kerk kunnen of durven. Gelukkig kunnen wij wel kerk zijn via het internet; nu zelfs met
beeld en geluid. Dan ben je toch weer even bij elkaar als kerk.
kerk Laten we elkaar in ons gebed gedenken en om
Gods zegen en kracht vragen; in het bijzonder voor hen die ziek zijn. Wij wensen elkaar een goede week toe.
toe
AlyLagerburg
Terugblik zondag 18 oktober
Na maanden in de Grote Kerk
erk kerkten we voor het eerst weer in de
Swaen. Voorganger was mw. Eveline Masetti.
Mas
Wel met alle beperkingen van het Corona tijdperk maar ook voor het
eerst LIVE met "woord en beeld". Uit reacties van kijkers bleek dat zij
hebben genoten van het prachtige beeld en de camera registratie.
registratie
Foto: AvG

Regels Kerkdiensten in de Swaen
Nu we weer in de Swaen kerken, moeten we i.v.m. de ruimte rekening
houden met enkele, deels nieuwe Corona
orona-spelregels. Het klinkt misschien soms erg streng, maar wij willen
iedereen een zo veilig mogelijke omgeving bieden. We zijn met en voor elkaar verantwoordelijk.
Wanneer
Wanneer u de dienst wilt bijwonen, moet u zich aanmelden, via scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371297.
Er zijn maximaal 30 zitplaatsen beschikbaar, méér kunnen we dus momenteel helaas niet toelaten.
De kerk is niet meer aan de achterzijde toegankelijk.
toegankelijk Is dit noodzakelijk? Dan aangeven
angeven bij aanmelding.
U wacht buiten met de 1,5m regel tot u toegelaten wordt, dus ook bij slecht weer.
Bij binnenkomst maakt u uw handen schoon met de gel.
Uw naam wordt gecontroleerd / genoteerd en u krijgt door de ‘regelaar’ een plaats aangewezen.
aangewezen
Uw jas / paraplu neemt u mee naar uw zitplaats.
zitplaats
Uw
Liturgie
Liturgie en liedboek liggen daar al klaar, het liedboek laat u na afloop liggen. Meezingen mag niet.
Er
Er kan helaas tot nader order na afloop van de dienst geen koffie gedronken worden.
De
De predikant blijft na afloop van de dienst voor de preekstoel staan; er kan op afstand
wederzijds een groetgebaar gemaakt worden,
wo
wanneer u de zaal weer verlaat.
Na
Na afloop van de dienst zal de ‘regelaar’ u weer om beurten, rij voor rij, naar buiten geleiden.
Collecteschalen
Collecteschalen staan bij de uitgang.
Teveel regels? Gelukkig
kkig kunt u ook altijd via internet de dienst volgen en thuis meezingen mag wel!
Weet u dat er ook een App bestaat om de dienst te bekijken? Deze heet Kerkdienstgemist,
Kerkdienstgemist zie >>>
Meehelpen met de dienst in beeld en geluid? Stuur een mailtje naar DeSwaen@kpnmail.nl
De kerkenraad

Orde van dienst voor zondag 25 oktober 2020
locatie: De Swaen
Voorganger: ds. Jurjen de Bruijne
Ouderling: Dirk Tump

Diaken: Tineke Visser
Organist: Frans Koning

Orgelspel: ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’

Inleiding op de lezingen

Lied 209 (G. Böhm 1661-1733)

1e Lezing: Genesis 1: 1-13
Mededelingen door ouderling van dienst
(allen gaan staan)

Lied 216: 2

Intochtslied: Psalm 104: 1 en 2
2eLezing: Matteus 6: 28-33
Stilte
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

Lied 339a
Overdenking
Muzikaal intermezzo over Lied 1005
Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5 (Ned.)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging

Vervolg Intochtslied:Psalm 104: 8
(allen gaan zitten)

Slotlied:841: 1 en 2

Inleiding op de dienst
Gebedom ontferming, telkens afgesloten met Lied

Zending en Zegen, beantwoord met:

367e Kyrie
Glorialied: 216: 1
Orgelspel: Andante in D (F. Mendelssohn, 1809-1847)
Collectedoelen
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor “Hebron Amsterdam”. Hebron is een eigentijdse christelijke
gemeenschap in de Spaarndammerbuurt. De veelkleurigheid van de wijk is een kracht, maar ook een uitdaging.
Hebron zet zich in voor meer eenheid, juist in deze diverse wijk. Vandaag een bijzonder doel omdat de
inspirerende kracht achter Hebron, “Jurjen de Bruijne”, vandaag bij ons voorgaat. www.hebron.amsterdam. De
tweede collecte is, als altijd, bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. Nu we in
de Swaen kerken en de Corona-Maatregelen zijn aangescherpt is het belangrijk om te weten dat:“een ieder die
(nog) niet naar de dienst durft of kan gaan, zijn of haar bijdrage aan de collectedoelen kan overmaken naar
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte-doel ....... zondag …...”.
De (voorlopige) opbrengsten van de collecte vorige week: 1e collecte € 119,90 en 2e collecte € 83,50. Dank!
Een klein gedenkjaar voor het Bätzorgel in De Swaen
De bouwer van het orgel in De Swaen is Gideon Thomas Bätz. Hij stierf op 69-jarige leeftijd in
1820, nu precies 200 jaar geleden. Van zijn hand zijn een aantal kleinere orgels bekend, zoals
die van de protestantse kerken van Heukelum, Vleuten en Breukelen, maar ook van de R.K. St
Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort. Daarnaast heeft hij een aantal prachtige kabinetorgels
gemaakt; één in het Kasteel van Amerongen en één in de Koepelkerk te Purmerend.
Wij proberen zijn nalatenschap in ere te houden door de restauratie van ons Bätzorgel in de
Swaen. De actie loopt nog steeds op rolletjes: de laatste stand overstijgt de € 6000! Hartelijk dank voor alle
donaties! Wij hebben verzoeken voor subsidies lopen bij diverse culturele fondsen en b.v. de Provincie.
Intussen: adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op: NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds
Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak e-mail: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

