Kerkbrief 986 voor zondag 11 april 2021
Vanwege de corona-maatregelen kunnen we de dienst helaas nog 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
Op 3 april mocht Jacqueline Cool namens onze kerkgemeente een bloemetje
brengen bij Femke van Wanrooij-Visser. Helaas was ze zelf niet thuis, maar gelukkig
kon haar man de bloemen voor haar in ontvangst nemen. Diaken Ed Broeze nam de
bloemen uit de eredienst mee naar Jur Slotboom, die herstelt van een rugoperatie.
Omzien naar elkaar doen we samen
Maandag 12 april zijn Dhr. en Mevr. Arie en Nel Schotanus 60 jaar gehuwd! Een kaartje naar Friese Vlaak 100;
1132 MP Volendam zou heel leuk zijn! Op 16 april is ons oudste gemeentelid jarig en wordt 99 jaar!
Laten we ook hem verrassen met een kaartje: Dhr. George Rijswijk; Burg. Versteegsingel 28; 1135 VW Edam.
Mevr. Hermien Douwma gaat van Nova Where verhuizen naar haar nieuwe woning; dat is:
Het Max Plazierhuis; Schagerweg 97; app. 11; 1751 CB Schagerbrug.
Het was heel erg schrikken, maar ik, Aly , ben donderdag weer thuis gekomen en moet nu thuis verder
revalideren. Ik ben blij verrast met al de kaarten met lieve en bemoedigende woorden; heel veel dank daar voor!
Mailen naar pastoraat@kerkgemeente.nl kan wel; voor telefonisch contact graag de scriba bellen: 0299 374038.
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed om Gods zegen en kracht vragen.
Ik wens u allen een goede week.
Aly Lagerburg
Terugblik: Stille Week…
De avondgebeden en vieringen van afgelopen week heb ik thuis en in de kerk mogen
meemaken. De passietijd, het lijden en de opstanding van Christus, mochten we samen
beleven door de geluids- en beeldverbinding die we gelukkig hebben.
Doordat een groot aantal gemeenteleden de diensten hebben voorbereid en
uitgevoerd, werd ook de saamhorigheid uitgebeeld en het vertrouwen in de toekomst.
Alles is nog terug te zien en te horen via Kerkdienstgemist.nl. Van mij krijgt u hierbij een
impressie in beeld van de vieringen op Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen.
Met dank aan al die mensen die hard gewerkt hebben om het Paasfeest bij u thuis te
brengen!

Tekst en foto’s:
Arie van Ginkel
…en Pasen
Bedankt!
Een bedankje aan Helma de Vries in de kerkbrief is op zijn plaats: Helma heeft nieuwe gordijntjes voor de
Hulpkerk gemaakt! En het resultaat mag er zijn: de ramen zien er zo weer piekfijn uit!
40dagentijd collectedoosjes
Wilt u het 40dagentijd collectedoosje s.v.p. inleveren bij één van onze diakenen: Ellen Vriend, Chris Kotterer,
Ed Broeze of Alida Gorter. Dank voor uw medewerking.

Orde van dienst voor zondag 11 april 2021
Voorganger: ds. Coosje Verkerk
Ouderling: Hans van Drongelen
Diaken:
Alida Gorter
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 81: 1 en 2
‘Jubel God ter eer’

Organist: Jan van Ginkel
Zang:
Mirjam van Wijhe
Lied 825: vers 8 en 9
‘God heeft zich zelf ons toegewend’
Overdenking

Votum en groet

Orgelspel

Psalm 81: 8 en 9
‘Ik ben Hij-die-is: God wil Ik u wezen’

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Kyriëgebed
Gloria: melodie van lied 634 ‘U zij de glorie’
Gebed

Toelichting op de collecten
Slotlied: Lied 655
‘Zing voor de Heer een nieuw gezang!’
Heenzending en zegen
Amen

1e lezing: Psalm 111
Lied 825: 1 en 5
‘De wereld is van Hem vervuld’
2e lezing: Johannes 20: 19 – 31

Collectedoelen
Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria (Zuid-Afrika)
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is de toekomst een zwart gat. Zij groeien op in
gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis.
De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos.
Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme kinderen met onderwijs en biedt hen een
omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden.
Zie ook www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika
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 11 april
De Paasbattle voor Sunshine House (zie kerkbrief 985) heeft €275 opgebracht. Iedereen hartstikke bedankt!
Jacqueline Cool
De PaasChallenge

van onze Kerkgemeente trok wel een aantal wandelaars, maar het Paasweer werkte niet echt mee…
Er is wel hard aan gewerkt!
‘de Weg door
Jeruzalem’
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Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
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