Kerkbrief 981 voor zondag 7 maart 2021, 3e zondag van de veertigdagentijd (Oculi)
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

Bloemengroet:
Van de week bracht Jacqueline Cool samen
met haar dochtertje, dit prachtige
voorjaarsboeket namens de kerk bij een blij
verraste Marten Schoute.
De bloemen uit dienst van afgelopen zondag
werden door Nico en Ellen Vriend gebracht bij
Piet Buitenhuis in de Ambachtstraat. Hij was
zichtbaar blij en verrast.
Bedankje:
Beste mensen van de Kerkgemeente, Graag wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de kaarten, telefoontjes en
bloemen, die ik de afgelopen weken mocht ontvangen. Jullie aandacht en betrokkenheid in deze voor ons toch
wel moeilijke periode doet Jan en mij goed. Nogmaals heel veel dank en een vriendelijke groet,

Anny Westerneng- Duim

Mededeling van de Kerkeraad: komende zondagen zullen we de diensten nog op de huidige manier voortzetten;
dus de medewerkers in de kerk en u thuis. Dit om het voor ons allen zo veilig mogelijk te houden. De kerkenraad
beraadt zich op korte termijn over wat er verantwoord kan.
Terugblik zondag 28 februari:

De kerkenraad heeft besloten vooralsnog alleen die gemeenteleden de dienst te laten bijwonen die thuis geen
internet hebben. Zo mochten we nu verwelkomen Stoffel Schreuder en Rie Lof in de verder lege kerkzaal. Naast
voorganger ds. R.J. Bakker waren aanwezig de kerkenraadsleden Ellen Vriend en Hans van Drongelen. Met Erica
en Nico voor de techniek, Frans Koning op het Bätzorgel en Jan Schoute achter de beeldknoppen ziet u zanger
Ed Broeze, die de gemeentezang voor zijn rekening neemt. Ds. Bakker, die zich aan het einde van de dienst
realiseerde dat hij "in beeld" was, toonde Kees Bak, thuis achter de buis, zijn paarse stola en zijn karakteristieke
baret, nam met een flinke armzwaai afscheid van de kerkgemeente. Een uitgebreide impressie in beeld kunt u
lezen op de website, waarbij een extra plaatje van de ingebouwde warmte stoof "voor de koude dagen" onder
het staplankje in de preekstoel.
Mvg Arie v. Ginkel

Orde van dienst voor zondag 7 maart 2021
3e zondag van de veertigdagentijd (Oculi)
Voorganger: ds. Kick Koldewijn
Ouderling: Wijnanda Hamstra

Diaken: Alida Gorter
Organist: Jan van Ginkel

Orgelspel:
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm/lied 84, vers 1 en 2 “ Hoe lieflijk,
hoe goed is mij, Heer”
Bemoediging en groet
Vervolg Intochtslied: Psalm/lied 84 vers 4 en 5.
Inleiding op de Dienst
Gebed van toenadering
Lied 221 (geen glorialied in de veertigdagentijd)
Inleiding op de eerste lezing
Eerste lezing: Exodus 20: 1 t/m 17
Lied 119: vers 1 “Welzalig wie de rechte wegen
gaan”
Inleiding op de tweede lezing

Tweede lezing: Johannes 2: 13 t/22
Acclamatie 339a
Overdenking
Stilte
Muzikaal Intermezzo
Lied 556: vers 1,2 en 5 “Alles wat over ons
geschreven is”
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecten
Heenzending en zegen
Slotlied: 425 “” Vervuld van uw zegen”
Gezongen Amen
Orgelspel

Collectedoelen
Vandaag is de collecte bestemd voor Libanon. Wilbert van Saane is daar door Kerk in Actie uitgezonden en
theologiedocent in Beiroet. Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East
School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon.
Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor voor NESTstudenten. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.
De tweede collecte is bestemd voor het werk voor onze eigen kerkgemeente.
Helaas ook nog steeds strenge coronamaatregelen en daarom een heel beperkt aantal aanwezigen in de dienst.
Maar dat kan geen reden zijn om niet bij te dragen aan de collectedoelen. Daarom is het belangrijk om te weten
dat: “een ieder die niet naar de dienst 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 …...”
Actie voor Isis vanuit de Diaconie:
In de Stadskrant van 22 februari j.l. en in de kerkbrief van vorige week deed Marie Verwoert, lid van onze
kerkgemeente, een oproep. Er is 25.000 x € 5 nodig om een zeer kostbare, maar ook zeer noodzakelijke medische
ingreep bij haar kleindochter Isis mogelijk te maken. De diaconie draagt hieraan bij uit eigen middelen maar
opent op verzoek van diverse gemeenteleden de mogelijkheid om via de diaconie aan deze actie bij te
dragen. Dat maakt het mogelijk dat u anoniem aan dit goede doel bijdraagt. U gebruikt daarvoor het nummer
NL73 RABO 0315622385, t.n.v. Diaconie Protest. Gemeente Edam, onder vermelding van " Isis".
Voor meer informatie zie de website: stichting helpmeevoorisis: https://helpmeevoorisis.nl/

Orgelfonds : Wij proberen de nalatenschap van Gideon Bätz in ere te houden door de

restauratie van het orgel in de Swaen. De actie heeft sinds begin september ruim € 8000 opgeleverd.
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 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

