Kerkbrief 989 voor zondag 2 mei 2021, 5e Zondag van Pasen
Kerkbezoek: Alle maatregelen in acht nemend zijn we blij vanaf zondag 2 mei weer 20 bezoekers te kunnen
ontvangen in de kerkdienst. U dient zich hier wel voor op te geven bij de scriba.
Ria van Saarloos - scriba@kerkgemeente.nl of telefoon: 0299 – 37 40 38
Afgelopen week werden er bloemen bezorgd bij Ron
Kaars. Hij nam ze dankbaar in ontvangst en was er bij
mee.
De bloemen uit de dienst gingen met een groet
namens de kerkgemeente naar Marian Marseille.
Rien de Vries werd afgelopen maandag
onderscheiden met een koninklijk lintje. Oprecht
verdiend vanwege zijn grote inzet voor o.a. de
kerkgemeente en de SMKE. Nel Eijk overhandigde
hem bloemen namens de kerkgemeente,
DANK: Tot een viering van ons diamanten huwelijk kwam
het dit jaar niet, maar de vele kaarten met felicitaties en
goede wensen en woorden hebben onze dag tot een
feest gemaakt. Daarvoor hartelijk dank!
Wim en Menny de Wolf

Terugblik op de dienst van Zondag 25 april:
Het was een fijne dienst. Ds. Burret Olde ging ons vandaag voor en met een
mooie muzikale begeleiding van Frans Koning op het orgel en Jan Schoute die
voor ons zong werd het een mooi geheel. Ds. Burret Olde stelde ons de vraag
wat onze gevoelens waren tijdens de Coronacrisis. In het begin kenden we
ontreddering, angst en eenzaamheid. Hij las ons voor over de getergde Job
die zich door God verlaten voelde en uit Jesaja over het verdreven volk van
Israël. Hoe zwaar was wel de weg door de woestijn. Hij bracht de gevoelens
terug naar iets essentieels in het leven. Waar is God in deze crisis en hoe is het tussen u en God in deze crisis? Hij
legt ons uit dat deze “waarom vragen” ons dichter bij de bron brengen. God zegt: jullie zijn kostbaar, belangrijk en
geliefd. Ik ben met je, je bent niet alleen. Dat is een mooi begin voor deze nieuwe week.
Pinksterproject: Dertien Waterlandse kerken bereiden een gezamenlijk
project voor, als onderlinge pastorale groet en teken van verbondenheid over
de grenzen van de eigen gemeente heen. In het kort: gemeenteleden schrijven
een Pinksterwens op een rood, geel of oranje blaadje, waarvan ze een duif
vouwen. De duiven worden op 12 mei in de vorm van een grote vlam
neergelegd in de Grote Kerk van Edam, waarbij de 13 predikanten rondom die
vlam een Pinksterlied zingen. Een filmpje van de vlam en de zingende
predikanten wordt gebruikt in de opname van de Pinksterdienst (23 mei) en is later terug te zien op de website.
Vervolgens worden de duiven als groet van gemeenteleden elders in Waterland weer rondgedeeld bij alle
deelnemende gemeenteleden. Blaadjes en vouwinstructie zijn vanaf zondag a.s. na de dienst te verkrijgen in De
Swaen of stuur een mailtje naar scriba@kerkgemeente.nl of bel 0299 374038 (tussen 19.00-20.00 uur) en u kunt
meedoen met dit mooie Pinksterproject.

Orde van dienst voor zondag 2 mei 2021
5e Zondag van Pasen
Voorganger: Dhr. Jan Willem van der Straten
Ouderling: Dirk Tump

Diaken: Chris Kotterer
Orgel: Frans Koning / Zang: Hans en Tineke Siebrecht

Orgelspel: delen uit de Valerius-suite (Willem Vogel)
Welkom en mededelingen
Psalm 89: vers 1 en 2
“Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied”
Stilte, Onze Hulp, Begroeting:
V: Onze hulp in de 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
Psalm 89: vers 6
“Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied”
Inleiding op de Dienst
Gebed van toenadering
Lied 221: “Zo vriendelijk en zo veilig als het licht”

Inleiding op de Lezing
Eerste lezing: Deuteronomium 4: 32-40
Lied 391: vers 1 en 2 “Hij ging van stad tot stad”
Inleiding op de lezing
Tweede lezing: 1 Johannes 3, 18-24
Lied 391: vers 3 en 4 “Hij ging van stad tot stad”
Overdenking
Muzikaal Intermezzo
Lied 634: “U zij de glorie”
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecten
Slotlied: Lied 416
“Ga met God en Hij zal met je zijn”
Heenzending en zegen
Amen
Wilhelmus: Lied 708: vers 1 en 6
Orgelspel: Ouverture in G (G.P. Telemann)

1e collecte: voor Syrische vluchtelingen in Libanon: Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer
terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en
proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen
werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een
opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen
bedrijf. www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Steun dit werk door uw bijdrage over te maken naar ons
bankrekeningnummer NL95RABO 0373711409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte zondag 2 mei.
De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerkgemeente. Beide collectes van harte aanbevolen.

Bericht van de kerkenraad
Namens de kerkenraad deel ik u mee dat we de beslissing van het Generale college voor de behandeling van
bezwaren en geschillen hebben ontvangen. Dit college heeft besloten dat de uitspraak van het Generale college
voor de ambtsontheffing blijft staan. Dit besluit is definitief. Dit betekent dat de losmaking van onze predikant
een feit is, en wel per 1 juni. Het breed moderamen van de classis heeft de kerkenraad dringend geadviseerd om
een interim-predikant aan te trekken. We willen dat advies ter harte nemen. Er zijn interim-predikanten die
speciaal zijn opgeleid om in een situatie, zoals die nu bij ons is ontstaan, de kerkenraad en gemeente te
begeleiden en te ondersteunen in het zo noodzakelijke proces van heling en verzoening. Deze interimpredikanten zijn in dienst van de landelijke kerk. Er blijkt per 1 juni een interim-predikant beschikbaar te zijn voor
5 tot 8 uur in de week. Meer gegevens zijn bij ons nog niet bekend. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een
interim-predikant alle taken van een gewone dominee op zich neemt. Hij of zij werkt een beperkt aantal uren en
zal bijvoorbeeld niet of slechts sporadisch voorgaan en is niet inzetbaar voor het pastoraat. We zijn daarom blij
dat ds. Charlotte Kremer bereid is om ook in de interim-periode het pastoraat te blijven doen in onze gemeente.
Voor het aantrekken van een interim-predikant is niet (zoals bij het beroepen van een predikant) de instemming
van de gemeente vereist. Maar natuurlijk zullen we er alles aan doen om u zoveel mogelijk bij het te volgen
traject te betrekken. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarvoor terecht bij de scriba, Ria van Saarloos
(scriba@kerkgemeente.nl), of bij mij (zie gegevens onderaan de kerkbrief). Zodra er meer bekend is, zullen we u
daarover informeren.
Nel Eijk, voorzitter
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