Kerkbrief 988 voor zondag 25 april 2021, 3e 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
De bloemen uit de dienst van 18 april zijn bezorgd bij Tiny en Arjan Maas, als dank voor
de verspreiding en het bezorgen van het Venster in Volendam.
Omzien naar elkaar
Op 26 april zijn Wim en Menny de Wolf-Boorsma 60 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd! U kunt hen een kaart sturen of brengen naar:
Klein Westerbuiten 21B, 1135GL Edam
In het Dijklanderziekenhuis is opgenomen Dhr. Julius Van Wijck, Waterlandlaan 250,
1441RN Purmerend.
Lieve kerkgemeente we mogen nog steeds niet naar de kerk, maar wat is het fijn dat we op zondag via beeld
en geluid toch met elkaar kerk kunnen zijn. En we weten dat er een God is die altijd zorgt voor ons. En ook
buiten de kerk kunnen wij Gods schepping ervaren nu alles weer zo mooi in bloei komt in het voorjaar. Laten
wij elkaar niet uit het oog verliezen maar stuur nog maar weer eens een kaartje of bel eens iemand op voor
een praatje. En hopelijk als we onze vaccinatie hebben gehad kunnen wij dan weer samen naar de kerk.
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens u allen
een goede week toe.
Aly Lagerburg.
Bedankt: Beste kerkgemeente ik wil u alle hartelijk bedanken voor de mooie kaarten die ik gekregen heb
voor mijn 99 ste verjaardag. Vriendelijke groeten George Rijswijk.
Bedankt: Hartelijk bedankt voor de kaars en de prachtige bloemen van de kerk. Beste kerkgemeente hartelijk
dank voor de vele mooi kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 60 jarig huwelijk. Arie en Nel SchotanusKrijgsman.
Terugblik zondag 18 april
Voorganger Truus de Boer stond vanmorgen op de kansel alsof ze voor een goedgevulde kerk stond, maar de
plaatjes laten de werkelijkheid zien... En dan valt ook op dat onze kerk sterk afhankelijk is van vrijwilligers.
Naast de kerkenraad zijn er nog een groot aantal kerkleden wekelijks bezig met het in stand houden van de
kerkgemeenschap. Twee ervan, en niet de minsten(!), kregen vanmorgen de gebruikte paaskaarsen van 2019
en 2020 overhandigd door de voorzitter van de kerkenraad, Nel Eijk. Erica kreeg de kaars van 2019 voor het
vele werk dat zij deed en doet als kerkrentmeester en het inroosteren en instrueren van de kosters e.d., voor
het jaarlijks bedenken en uitwerken van de folder Kerkbalans, etc. Voor de activiteiten waar Nico bij
betrokken is, zoals: koster, drukker kerkbrief, leden administrateur, vraagbaak voor velen, etc. etc. kreeg hij
de paaskaars van 2020. (Gezien de lengte van de beide kaarsen hebben zij nog heel veel branduren!) Met
heel veel dank van de kerkgemeente en applaus van de aanwezigen.

Liturgie voor de 3e zondag na Pasen
Voorganger: ds. Burret Olde
Ouderling: Wijnanda Hamstra
Diaken: Ed Broeze

Organist: Frans Koning
Zang: Jan Schoute

Orgelspel: Jesus, meine Zuversicht (J. C. Kellner)

Inleiding op de lezing

Mededelingen door ouderling van dienst

Lezing Job 30: 20-27

Intochtslied (melodie oude liedboek Gez. 415)
Vrede voor jou

Lezing Jesaja 43: 1-7

Stilte, Onze Hulp, Groet
V: Onze hulp in 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

Acclamatie Lied 339a
Overdenking
Muzikaal Intermezzo
Lied 981: 1-5
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecten

Vervolg Intochtslied 2e couplet
Inleiding op de Dienst

Slotlied 416 vers 1, 3 en 4

Gebed van Toenadering

Zending & Zegen
beantwoord met:

Glorialied Lied 314 vers 1 en 2

Orgelspel: Preludium in C (J.C. Kittel)

Collectedoelen
De 1e collecte is voor Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat: Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak
nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun
van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en
jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil
De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen
en hun veerkracht versterken. Asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht
versterken. Meer lezen kerkinactie.nl/vrolijkheid Uw kunt uw bijdrage overmaken naar
NL95RABO 0373711409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte zondag 25 april.
De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerkgemeente
Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud
geld.Nog steeds!!!! I
nleveren 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. MirjamKoole, e-mail: mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939
Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

