Kerkbrief 971 voor zondag 27 december 2020, kerstmis
Wegens de aangescherpte maatregelen kunnen we de dienst helaas niet bezoeken.
Maar gelukkig is er de mogelijkheid om de dienst met beeld en geluid te volgen via onze website en ook
(eventueel later) via “kerkdienstgemist.nl”. Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren

Diensten zonder bezoekers
Wegens de aangescherpte corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten dat we de komende diensten
geen bezoekers in onze diensten kunnen toelaten. Dit geldt minimaal tot en met 3 januari.
Ook bij de twee kerstvieringen in de Grote Kerk kunnen helaas geen bezoekers worden toegelaten.
Alle diensten zijn wel online met beeld te volgen via onze website en Kerkdienst gemist. Op kerstavond om 22.00
uur, met ds. Juup van Werkhoven en op kerstochtend om 10.00 uur, met ds. Rien Wattel. U vindt de verkorte
liturgie op de website.
De viering op oudjaarsavond gaat in het geheel niet door.
Bloemengroet en omzien naar elkaar
De bloemengroet van afgelopen week ging naar Klaas Jan Kalk en Ada Rentzenbrink.
Beiden waren er erg blij mee.
Laten wij ook nu het nieuwe jaar voor de deur staat ook weer naar elkaar omzien.
Laten wij om onze zieken denken, wij wensen ze beterschap en veel sterkte toe.
Ja en het is nu kerstfeest en dat is dit jaar toch wel heel anders dan anders. Wij kunnen
niet naar de kerk en maar heel klein het kerstfeest vieren in familieverband. Maar
gelukkig is er een groep vrijwilligers die er voor zorgen dat wij via beeld en geluid toch
kerk kunnen zijn. Heel hartelijk dank voor jullie inzet, want dat is ook omzien naar
elkaar. Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gezond en goed 2021 en laten wij
hopen dat wij elkaar dan weer mogen ontmoeten in de kerk. Laten wij voor elkaar
bidden om Gods zegen en kracht. Aly Lagerburg
Vervulling vacatures kerkenraad
Beste gemeenteleden, de vacaturecommissie heeft diverse mensen bereid gevonden lid te worden van de
kerkenraad. Als ouderlingen: Nel Eijk, Ria van Saarloos en Wijnanda Hamstra (met speciale taak ‘’jeugdouderling”). Als ouderling-kerkrentmeester: Hans van Drongelen en Frans Koning. En als diaken: Ellen Vriend en
Ed Broeze. Daarnaast is Marie Verwoert bereid gevonden om de notulen te maken van de kerkenraad.
Hiermee kunnen de huidige vacatures en de vacatures die ontstaan door het aftreden van Tom Lagerburg, Henk
Blomberg, Henri Kalk en Kees Bak worden gevuld. Waarmee de kerkenraad weer voltallig is, gebaseerd op een
vernieuwde plaatselijk regeling.
In januari wordt een gemeenteavond georganiseerd. Op die avond stellen we de kandidaten voor en vragen we u
in te stemmen middels een verkiezing. Graag willen we de mensen danken voor hun keuzes en inzet voor de
kerkgemeente. Want dankzij hun kan de kerkgemeente Edam weer verder. Namens de vacature commissie, Kees
Bak.
Terugblik zondag 20 december
Een noodgedwongen primeur, de eerste online viering zonder
bezoekers. Ds. Janneke Nijboer maakte er echt wat bijzonders van met
mooie gedichten en beelden. Alles gezien “door de ogen van Maria”.
De kijkers thuis konden nu ook het zangkwartet zien en Frans Koning
op zijn (met Nico Vriend) zelfgebouwde kistorgel. De vierde kaars werd
aangestoken.
Vierde kaars, nu jij ook schijnt, zien we hoe de nacht verdwijnt.
Want jouw vlam is ons een teken, dat de vrede aan zal breken.

Orde van dienst voor zondag 27 december 2020
Voorganger: dhr. Eric Wegman
Ouderling: Henk Blomberg

Diaken: Tom Lagerburg
Organist: Jan van Ginkel

Orgelspel
Mededelingen door ouderling van dienst

Lied 1010: 1, 2, 4
Lezing: Matth. 2: 19-23

Intochtslied: Lied 24: 1, 3
Stilte
Bemoediging en groet
V: Onze hulp in de Naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Jezus Christus, de Heer
A: Amen
Vervolg intochtslied: Lied 24: 4, 5

Lied 898 vers 1,3 en 4

Inleiding op de viering – thema ‘Dream on!’
Gebed van toenadering
Lied 837: 1, 3, 5
Lezing: Matth. 1: 18-25

Slotlied: Lied 913 vers 1,2 en 3
Zending & Zegen, beantwoord met:

Overdenking: Dream on !
Muzikaal intermezzo
Lied 90a vers 1, 4, 5 en 6
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecte

Oliebollenactie 2020 in de Grote Kerk gaat door!
Op 31 december bent u van harte welkom in de Grote Kerk om uw bestelde oliebollen of appelbeignets op te
halen. Dit jaar helaas geen losse verkoop. U kunt de oliebollen en appelbeignets vooraf bestellen op de website
www.oliebollenactiegrotekerkedam.nl Ook betalen gaat vooraf. Zie verder de website.
Laat de ster stralen
Nog t/m 6 januari kunt u de vernieuwde stralende kerstster op de Grote Kerk laten schijnen en met uw bijdrage
de SKME steunen. Zie voor alle verdere informatie via : https://www.grotekerkedam.nl/1597-2/
Collectedoelen
Geen diensten met bezoekers, maar gelukkig wel diensten die online te volgen zijn. Geen collecte-bijdragen in de
zakjes of schalen, maar gelukkig kunnen we wel bijdragen aan de collectedoelen, om, juist bij steeds strengere
corona-maatregelen, toch bij te dragen in de zorg voor onze medemens.
Daarom is het belangrijk om te weten dat u ook vanaf huis uw bijdrage aan de collectedoelen kan overmaken
naar rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. “Collecte-doel .......”+ datum.
Kerstavond, 24 december, is de eerste collecte bestemd voor de “Voedselbank Purmerend e.o. - Onderhoud en
Verdeling”. De Voedselbank kan niet zonder geldelijke steun. Niet voor voedsel maar voor aanschaffen en
onderhouden van transportmiddelen, gebouwen, materialen en inrichtingen. Zonder dat geen verdeling.
www.purmerendsevoedselbank.nl
Kerstochtend, 25 december, is de eerste collecte bestemd voor “KIA, Een beter leven voor vluchtelingen
kinderen in Griekenland”. Vaak alleen, natte tenten, slecht sanitair en weinig eten, op zoek naar warmte en
veiligheid. KIA helpt kinderen met voedsel, kleding en onderwijs op weg naar een beter leven.
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster
Zondag 27 december is de eerste collecte bestemd voor de “Brandwondenstichting”. Ieder jaar, rond deze tijd,
komen de herinneringen maar ook telkens weer nieuwe slachtoffers. De Brandwondenstichting steunt
specialisten in brandwondencentra bij onderzoek en patiëntenprojecten. www.brandwondenstichting.nl
Natuurlijk is er ook bij al deze diensten een tweede collecte bestemd voor “onze eigen kerkgemeente”.
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

