Kerkbrief 984 voor zondag 28 maart 2021, 6e 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
beluisteren

Bloemengroet
Zondag 20 maart heeft Jose
e Hermanides de bloemen bezorgd bij Jacqueline Cool als dank voor haar werk voor de
kinderkerk. Ze was er erg blij mee.
Elske de Leng heeft de bloemen van zondag 221 maart gekregen met een hartelijke groet uit de kerkdienst
ker
overhandigd door Ed Broeze.
Bedankje
Jos en Albert Aberson willen iedereen bedanken voor de hartelijke
felicitaties die zij ontvingen bij hun 60 jarig huwelijk.

Mededeling kerkenraad

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag en de
ontwikkelingen in onze regio heeft de kerkenraad moeten besluiten, dat
er de eerste weken nog geen sprake kan zijn van meerdere kerkgangers in
onze kerkdiensten. (Enkel de mensen zonder internet
ernet zijn welkom in De
Swaen.) Ook dit jaar zullen we dus Palmpasen, de Stille Week èn Pasen
thuis bij de computer meebeleven. Weet u of kent u mensen, die onze
diensten niet op deze manier kunnen bezoeken; stuur een berichtje
naar scriba@kerkgemeente.nl;; er is vast een oplossing te bedenken!
Activiteiten in en rond de Stille Week
A.s. zondag 28 maart 10 uur gaat ds. Margrietha Reinders voor in de Swaen m.m.v. Emmely Siebrecht (altviool en
zang) en Frans Koning (orgel/piano). Tegelijkertijd gaan de kinderen thuis Palmpasenstokken maken. Met vrolijke
klanken van Maisa van de Kolk op de psalter of draailier gaan zij rond 10.45 uur in optocht op weg naar de Swaen.
In de Stille Week
eek is er elke dag een vesper om 19.30 uur. Met woord, gebed, zang en stilte staan we stil bij de weg
die Jezus in zijn laatste dagen is gegaan. Maandag, dinsdag en woensdag staan in het teken van “De Passion – de
Cast”:drie hoofdpersonen uit het lijdensverhaal,
rhaal, n.l. Judas, Petrus en Pilatus. We sluiten deze vespers af met een
passend fragment uit The Passion.
Op Witte Donderdag gaat ds. Peter Hoogstrate voor in een viering met Heilig Avondmaal. Zet thuis brood en wijn
klaar om dit samen ‘op afstand’ te delen
len met elkaar. Op Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal uit het MarcusMarcus
Evangelie
vangelie gelezen. Menny de Wolf gaat voor en Mirjam van Wijhe zingt.
De week eindigt op Paasmorgen om 10 uur als ds. Janneke Nijboer voorgaat m.m.v. Mirjam van Wijhe (zang), Gerro
de Boer (trompet) en Frans Koning (orgel). In het Paasweekend volgt de PaasChallenge 2021, een avontuurlijke tocht
door Edam alsof je 2000 jaar geleden door Jeruzalem loopt aan de hand van QR
QR-codes. De PaasChallenge is een
coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers
lnemers in groepjes van twee personen (of meerdere personen mits uit één
huishouden) mee kunnen doen. Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Meer details volgen later. De
start is in ieder geval aan de Voorhaven 135 (de Swaen) en de tocht eindi
eindigt bij de Grote Kerk.

Terugblik kerkdienst 21 maart
In deze bijzondere
jzondere periode is het fijn dat er zoveel bekende dominees
met grote regelmaat op de kansel staan in Edam. In een nagenoeg
lege kerk blijkt dat ds. Kremer alle aanwezigen kent en dat zij tijdens
haar preek zowel de kerkgangers in de kerk als de kerkgangers thuis
"in het
vizier heeft".
De paasgedachte uit haar preek is me duidelijk bijgebleven: dat alleen
als een graankorrel sterft hij veel vruchten voortbrengt (joh.12:24)
Met Nico voor de techniek, Jan voor het beeld, Frans op het orgel en
Mirjam met haar prachtige stem leek het bijna een normale dienst.
Trouwens is het u opgevallen dat er ook tijdens deze coronapandemie
wekelijks een goed verzorgde kerkbrief verschijnt die u thuis alleen
maar hoeft uit te printen om, naast alle wetenswaardighed
wetenswaardigheden, de
liturgie
te kunnen volgen
Doet u dat ook thuis?
mvg Arie
Tekst en foto Arie van Ginkel

Liturgie voor de 6e zondag van de 40-dagentijd
Voorganger: ds. Margrieta Reinders
Ouderling: Nel Eijk
Diaken: Ellen Vriend

Organist: Frans Koning
Zang: Emmely Siebrecht

Orgelspel – Benedictus qui venit (Gezegend Hij die
daar komt), uit de Missa Brevis van Joseph Haydn
Woord van welkom

Uitleg en verkondiging
Lied “Change will come” van Alain Clarke, gezongen
Door Emmely
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Votum en groet,drempelgebed
Intochtslied : Lied 550 “Verheug U, gij dochter van Sion”
Kyriegebed
Kyrielied:756, vs. 1, 4 en 6 “Laat komen Heer uw rijk”
Gebed om Gods Geest

Aankondiging collecte
Aria “Ich folge dir gleichfalls” uit de Johannes-Passion
Johannes
Sopraan: Tineke Roseboom. Traverso: Emma Zoe
Elkinson, Radna Kubinova. Cello: Roberto Alonso Alvarez
Orgel: Elly Meijer. Recording: Jochem Geene-Studio
Geene
Schuppen. Opgenomen in de St. Alexanderkerk,
Bennekom

Lezen: Jesaja 50:4-7

Zegen

Lied: 256 “Blijf met uw genade bij ons”, 3 keer herhaald

Amen

Lezen: Matheus 21: 1-17

Muziek tot de kinderen komen: Perfect van Ed Sheeran
“Ik zal er voor je zijn” gezongen door Emmely, of “Be
Thou my Vision”(medolie Lied 263

Lied: 536,vs.1,3 en 4 “Alles wat over ons geschreven is”
Collectedoelen

De 1e collecte is bestemd voor "Ons Plan Adoptie Kind" Ons sponsorkind heet Abednego
Adedze hij woont in Ghana. Hij is 11 jaar oud. Wij steunen Abednego en zijn familie in
Ghana voor een
en gezonder en beter leven. www.plannederland.nl De tweede collecte is
bestemd voor “onze eigen kerkgemeente”. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening

NL 95 RABO 0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte
zondag 28 maart.
Einde bandjesservice
andjesservice
Jarenlang werd de kerkdienst opgenomen op een cassettebandje en dan bezorgd bij
mensen, die zelf niet naar de kerk konden komen. Ook de laatste gebruiker van de
bandjesservice kijkt nu met beeld naar de zondagse eredienst. Hiermee is dus een eind
gekomen aan deze dienstverlening.
Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of
cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en
oud geld.Nog steeds!!!!Inleveren
Inleveren in de dozen in de Swaen
of bij één van de diakenen!
Orgelfonds
De nalatenschap van Gideon Bätzwillen wij in ere houden door de restauratie van het orgel in de Swaen. De actie
heeft sinds september ruim € 8000 opgeleverd. Hartelijk dank voor alle donaties! Er lopen verzoeken voor subsidies.
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. MirjamKoole, e-mail: mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, ee-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, ee-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939
Ledenadministratie: Nico Vrie
Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres
e
kerkbrief@kerkgemeente.nl

