Kerkbrief 987 voor zondag 18 april 2021, 2e zondag na Pasen
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
Zaterdag 13 april zijn er door Mirjam bloemen bezorgd bij Matthijs Harmsen.
De bloemen uit de dienst van zondag zijn bezorgd bij Kees en Ina Bakker.
Terugblik zondag 11 april
De dienst op Beloken Pasen had last van een haperende tafelkaars en microfoon.
Maar dankzij alle medewerkenden werd het toch een mooie dienst. Met dank aan de
zang van Mirjam, het orgelspel van Jan van Ginkel en natuurlijk de mensen aan de
knoppen.
Dominee Coosje Verkerk wierp een nieuw licht op het bekende verhaal van Thomas. In
het evangelie van Johannes vallen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren veel meer met
elkaar samen dan wij vaak denken. De opgestane Heer is een hemelse Heer. Jezus
leeft in ons en wij mogen leven in Hem. Met dat overgeleverde woord mogen wij het
doen.

Felicitaties voor George
Rijswijk
Arie van Ginkel ging deze
vrijdag even op bezoek bij
de heer George Rijswijk. Wij
feliciteren hem met zijn
99ste verjaardag!
Wie oud mag worden kan
veel verhalen vertellen. Zo
te zien kwamen de oude
foto’s ook op tafel.

Liturgie voor de 2e zondag na Pasen
Voorganger: ds. Truus de Boer
Ouderling: Nel Eijk
Diaken: Ellen Vriend

Organist: Nico Vriend
Zang: Ed Broeze

Welkom en mededelingen

Acclamatie ‘U komt de lof toe’

Lied 212: 1 en 2

Overdenking

Stilte, Onze Hulp, Groet

Orgelspel
Lied 650: 1, 2, 3 4 en 7

Lied 212: 3, 4 en 5
Inleiding op de Dienst
Gebed van toenadering
Lied 645: 1, 2, 3 en 4
Lezing: Micha 4: 1- 5

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecten
Slotlied 655: 1, 2, 4 en 5

Lied 322: 1 en 3

Zending & Zegen
beantwoord met:

Lezing: Johannes 21: 15- 24

Orgelspel

Collectedoelen
De eerste collecte gaat naar ondersteuning diaconaat in arme regio’s In Oost-Groningen en Limburg zijn de
armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in
Actie wil lokale kerken in arme regio’s van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij
wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht
op kinderen die in armoede leven. Wilt u meehelpen om het diaconale werk op deze kwetsbare plekken in
Nederland vorm te geven? U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening
NL95RABO 0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag 18 april.
De tweede collecte is voor het werk van onze eigen kerk, beide collectes van harte aanbevolen.
Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of
cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels
en oud geld. Nog steeds!!!! Inleveren in de dozen in
de Swaen of bij één van de diakenen!

Orgelfonds
De nalatenschap van Gideon Bätz willen 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. Mirjam Koole, e-mail: mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
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