Kerkbrief 982 voor zondag 14 maart 2021, 4e zondag van de veertigdagentijd
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
Mirjam bracht vorige week de
bloemen naar Gerard-Jan Slegt.
Hij was er erg blij mee.
De bloemen uit de eredienst werden
bezorgd bij Mevr. Gerda Ton als
groet van de Kerkgemeente.
Omzien naar elkaar doe we samen
Lieve kerkgemeente, we hebben het
dinsdag weer gehoord van Mark
Rutte: hou nog even vol want Corona heeft ons nog steeds in zijn macht.
Foto: Mirjam van Wijhe
Dus wij kunnen nog steeds niet naar de kerk; geen bezoekjes naar familie; niet de
knuffel van de kleinkinderen en dat missen wij allemaal. Maar gelukkig kunnen wij op zondag naar onze ‘nieuwe
kerk’, de internet kerk, zodat wij toch even samen zijn met een dienst, die iedere keer weer goed in beeld wordt
gebracht en daar zijn wij dankbaar voor. Graag ook een woord van dank aan onze kerkfotograaf die op maandag
weer een verslag van de dienst deed met foto’s op de kerkwebsite. Arie: hartelijk bedankt!
En dan Isis: ik heb inmiddels haar adres, zodat u allen rechtstreeks een kaartje naar haar kan sturen.
Isis Jansingh; Skager Rak 121; 9642 CX Veendam. En wij weten allemaal gezondheid niet te koop is, maar wij
kunnen wel een donatie doen voor Isis, zodat ze dan straks naar Barcelona kan voor de operatie.
Stort u bijdrage op: Diaconie Protestantse Gemeente Edam NL 73 RABO 0315622385 tbv : Isis.
Laten wij de zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen.
Ik wens ons allen een goede week toe.
Aly Lagerburg
Kerkenraad
In de komende week neemt de kerkenraad een besluit over het kerkbezoek; wat kan er èn wat is verantwoord?
In de volgende kerkbrief leest u wat er besloten is. Ook wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de
Stille Week en Pasen.
Terugblik zondag 7 maart
Met voorganger ds. Kick Koldewijn, ouderling Wijnanda en diaken Alida, Ria achter de knoppen, Jan van Ginkel op
het Bätz-orgel en Jan Schoute als "gemeente zanger". De vanzelfsprekendheid waarmee Wijnanda Hamstra, voor de
eerste keer ouderling van dienst, de gemeente-voor-de-buis toesprak en de
zang van Jan vielen mij op. Duidelijk en
zonder schroom kweten zij zich van hun
taak in de verder lege kerkzaal!
Na afloop lag er een pracht boeket tulpen
klaar voor mevr. Gerda Ton. Samen met
Alida zijn we naar de Bult gereden om die
bij haar te bezorgen. De plaatjes laten
zien hoe verrast zij was met deze groet
van de kerkgemeente. Ook dit keer een impressie in beeld op de website.
Foto’s: Arie van Ginkel
Een reactie: Inderdaad, zeker lof voor de ‘ gemeente zanger ‘; goed volume en goed verstaanbaar; talenten die tot
nu toe onder de stolp verstopt lagen. Zo houden we het wel vol.
Groet Henk Blomberg

Liturgie voor de 4e zondag van de 40-dagentijd
Voorganger: ds. Burret Olde
Ouderling: Ria van Saarloos
Diaken: Alida Slotboom

Organist: Frans Koning
Zang: Mirjam van Wijhe

Orgelspel
Mededelingen

Gebed van Toenadering (kyrië)

Psalm 65: 1 en 5
Stilte, Onze Hulp, 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
Psalm 65: 6
Inleiding op de Dienst: ‘Tegen grenzen aan…’
Waar mensen tegen grenzen aanlopen gaat Jezus in de
ontmoeting met een groep van 5000 verder. Hoe gaat
om u met de grenzen, die u tegen komt? Persoonlijk,
rentmeesterschap over de aarde: klimaat &
duurzaamheid en politiek-sociale grenzen?

Lied 392
Inleiding op de Lezing
Lezing: Johannes 6: 1 t/m 15
Acclamatie: Lied 339a
Overdenking
Muzikaal intermezzo
Lied 836: 1, 2 en 3
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
(afgewisseld met lied 367e)
Toelichting op de collecten
Slotlied 546: 1, 4 en 5
Zending & Zegen
beantwoord met:

Collectedoelen
De diaconale helft van de collecteopbrengst van deze zondag is bestemd voor Kerk in Actie – “Een beter inkomen
voor Ghanese vrouwen / Het Kariténoten-project”. Het noorden van Ghana, de rand van de Sahel, alleen droogte,
een groot gevecht tegen honger. Ondernemende vrouwen winnen dat gevecht door kariténoten te verzamelen en er
boter van te maken. Kerk in Actie en de Presbyteriaanse kerk zorgen voor oventjes om de noten te branden en een
landbouw- en marketingopleiding. Dit zijn stappen naar een beter leven.
Zie ook www.kerkinactie.nl/projecten/karite-noot-zorgt-voor-inkomen. De andere helft van de collecteopbrengst is
uiteraard bestemd voor “onze eigen kerkgemeente”. U kunt uw collectebijdrage overmaken naar rekening
NL 95 RABO 0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag 14 maart.
Kerkbriefteam
Nu er twee redacteuren zijn gestopt om een omvangrijke taak in de kerkenraad te vervullen, is het kerkbriefteam
verheugd, dat er nieuwe mensen het team komen versterken. We waren al blij met Jan en Tineke Schoute en
binnenkort mogen we ook Rob van der Spek en Trudi van Leuzen verwelkomen.
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
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