Kerkbrief 985 voor zondag 4 april 2021, Eerste Paasdag
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

Afgelopen zaterdag werden de bloemen bezorgd bij
Maisa van der Kolk, met dank voor haar muzikale
bijdrage aan de Palmpasenoptocht. Het werd een
feestelijke optocht. De bloemen uit de dienst gaan ter
bemoedigingen groet naar Klaas en Marjan Lagerburg
in Volendam. Natuurlijk werd ook Emmely Siebrecht
bedankt met een mooie bos bloemen voor haar
muzikale bijdrage aan de dienst, zowel met zang als op
de altviool en piano.

MEDEDELING:
Het pastoraal meldpunt wordt komende week door omstandigheden even vervangen door: scriba@kerkgemeente.nl/
Bedankjes:
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die er al die jaren voor hebben gezorgd dat ik een cassettebandje kreeg om
de kerkdiensten te beluisteren. Met vriendelijke groet,
George Rijswijk.
Hierbij wil ik u namens mijn kleindochter Isis en haar moeder Chantal en bonusvader Michel bedanken voor de vele kaarten
en de financiële steun die zij van de kerk en de kerkgemeenteleden mochten ontvangen. Dit hadden zij nooit verwacht en
het geeft hen de moed om verder te gaan met de crowdfunding.
Inmiddels is er uit de omgeving Edam-Volendam € 50.000 aan financiële donaties binnengekomen. De teller staat nu op
€ 113.000. Nog ongeveer € 60.000 te gaan. Er is weer hoop op een toekomst voor Isis! Nogmaals onze dank hiervoor!
Ik heb het hierna genoemde lied aangedragen voor de Paasdienst, maar omdat de liturgie al klaar was, kon het niet meer
opgenomen worden. Maar ga vooral luisteren, het is zo prachtig: An Easter Halleluja
Luister naar een eigentijds mooi lied over kruisiging en opstanding op: https://youtu.be/-j3NZEdHQaI
Met groet,
Marie Verwoert
Hartelijk dank voor de vrolijke en mooie paasattentie die ik mocht ontvangen. Met vriendelijk groet,

Elly ten Holt

Terugblik zondag 28 maart:

Palmpasen. Ds. Margrietha Reinders ging ons voor in deze dienst. Naast Frans Koning op orgel en piano mochten we deze
zondag ook genieten van Emmely Siebrecht die haar veelzijdigheid toonde op haar altviool, met haar zang en haar pianospel.
Onze jeugdouderling Wijnanda Hamstra had de kinderen gevraagd samen Palmpasenstokken te maken en te verzamelen bij
de Grote kerk. Met Maisa van der Kolk spelend op een van haar snaarinstrumenten, liepen de kinderen naar de Swaen waar
zij aan het einde van de dienst een rondje door de kerk maakten om tot slot naar de thuisblijvers te zwaaien. Een kleine
impressie in beeld. De overige foto’s kunt u op de website bekijken.
Mvg Arie van Ginkel

Orde van dienst voor zondag 4 april 2021
Eerste Paasdag
Voorganger: ds. Janneke Nijboer
Ouderling: Ria van Saarloos, Diaken: Ed Broeze

Organist: Frans Koning
Zang: Cor Flens, Trompet: Gerro de Boer

Orgel en trompet - Concert in F
van C. Druckenmuller met lied 604 “De eerste dag van de week”
Welkom en mededelingen
Openingshymne: Lied 630: vers 1 en 2
“Een morgen ongedacht”
Begroeting:
v: Christus is opgestaan!
g: Hij is waarlijk opgestaan!
v: Christus is opgestaan!
g: Hij is waarlijk opgestaan!
v: Christus is opgestaan!
g: Ja, waarlijk, Hij is opgestaan!
Bemoediging
Kyrie
v: Laten we de Heer aanroepen om
ontferming voor de nood van de wereld
In afwisseling met de intenties:
Refrein Lied 547: Kyrie eleison, wees met ons begaan
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan
Gloria

Dienst van het woord
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing: Jesaja 25: 6-9
Antwoordlied Lied 451: vers 1, 4 en 5 “Richt op uw
macht, o Here der heerscharen”
Tweede lezing: Johannes 20: 1 - 18
Antwoordlied Lied 628: vers 1,2,6 en 7 “Nu moet gij
allen vrolijk zijn”
Preek
Orgel en trompet: Intrada over Lied 637
“O vlam van Pasen, steek ons aan”
Geloofslied: Lied 624: vers 1
”Christus onze Heer, verrees”
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecten
Slotlied: Lied 632: vers 1 en 3 ” Dit is de dag die de
Heer heeft gemaakt en gegeven”
Heenzending en zegen
Amen
Orgel en trompet: Chaconne, Purcell (1659-1695)

Mededeling van de Kerkenraad:
Afgelopen week bereikte ons het bericht dat ds. Aage Smilde, die met
regelmaat bij ons voorging, op 27 maart jl. is overleden. Hij werd 74 jaar.
Wij wensen zijn vrouw Coby, zijn dochter en schoonzoon en twee
kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
Correspondentieadres: Adriaan Bleijenburgstraat 30; 3311LB Dordrecht.
Collectedoelen
De eerste collecte is bestemd voor het "Dovenproject Peru". Alweer meer dan 10 jaar steunen wij de "Stichting
Gelijke Kansen Peru". Het project van Pim Heijster en zijn vrouw, de ijsfabrikanten in Cajamarca in Peru. Steun en
hulp is nog altijd nodig om de positie van dove werknemers, vrouwen en schoolkinderen in de maatschappij te
verbeteren. Onderwijs, het stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie bevorderen en het
creëren van opleiding-, stage- en werkplekken. www.gelijkekansenperu.nl
De 2e collecte is voor onze eigen kerkgemeente.
Jacqueline Cool vroeg ons het volgende bericht te plaatsen: Vanuit de kerkgemeente Berltsum, waar mijn broer Robert en
schoonzus Milou met hun kinderen wonen is er een Paasbattle opgezet. Hier doen zij aan mee en voor één van de
onderdelen doen zij de volgende oproep: Lieve mensen, wij doen als gezin mee met de #BerltsummerBattle. Wij hebben u
hulp nodig bij de mooiste challenge. Het goede doel waar wij geld voor ophalen is Sunshine House. Bij u allemaal wel bekend.
We hopen natuurlijk zoveel mogelijk op te halen voor dit geweldige doel. https://weeshuissunshinehouse.nl/ of
https://tikkie.me/pay/vav6skpuma184gtOlbna
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