Kerkbrief 990 voor zondag 9 mei 2021
Alle maatregelen in acht nemend zijn we blij weer 20 bezoekers te kunnen ontvangen in de kerkdienst.
U dient zich hier wel voor op te geven: scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 374038.
En er is ook 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
José Hermanides, die onder andere het bezorgen
van de bloemen op zaterdag coördineert, kreeg
vorige zaterdag zelf de bloemen met een groet
van de kerkgemeente. Zij kreeg deze overhandigd
door Wijnanda Hamstra. De bloemen uit de
eredienst gingen naar Kees en Janny Rijswijk.
Kleurrijke boeketten werden met een groet van
de gemeente bezorgd bij Gerro de Boer, die het
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leuk vond ze te ontvangen, en Henk Kraay, die
allebei ook een lintje voor vrijwilligersactiviteiten kregen.
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Bron: Gem. Edam-V’dam

Omzien naar elkaar doen we samen
Maandag 17 mei a.s. zijn dhr. en mw. Munneke-Ensing 60 jaar gehuwd. Een felicitatie waard! U kunt een kaartje
sturen naar: Koggehoorn 20, 1474HX Oosthuizen.
Mededeling
In verband met de huidige maatregelen zal er komende donderdag,
Hemelvaartsdag, geen gezamenlijke dienst gehouden worden in
het Stolphoevekerkje in Volendam.
Terugblik zondag 2 mei
En dan heb je na zo'n lange tijd weer een "goed gevulde" kerkzaal welke
tot de laatste plaats bezet is met de toegestane 20 bezoekers. Wat een
verbetering met de afgelopen maanden waarbij slechts twee kerkenraadsleden aanwezig waren! Met voorganger
Jan Willem van der Straten, Frans Koning op het Bätzorgel en het echtpaar Hans en Tineke Siebrecht voor de
gemeentezang leek het bijna op een dienst van voor de pandemie. Het beeld voor de thuisblijvers werd dit keer
verzorgd door Jan Schoute. Henri Kalk keek toe; hij is ook lid geworden van de beeldgroep. Diaken Chris Kotterer
was merkbaar blij met de goed gevulde collecteschalen.
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Arie van Ginkel
KERKTAXI AL HERVATTEN?
De kerkdienst is, met een maximum van 20 personen, gelukkig weer te bezoeken. En zoals beloofd zou ik dan een
taxirooster maken. Echter, mijn vraag is: Zijn er al mensen die gebruik willen maken van de taxi-service?
Zo ja, dan graag een telefoontje naar mij, dan zal ik kijken of ik weer een aantal mensen bereid kan vinden om u
te halen en weer thuis te brengen. Tel : 0299-372969
Met vriendelijke groet, Rien de Vries

Orde van dienst voor zondag 9 mei 2021
Voorganger: ds. Willemien van Berkum
Ouderling: Ria van Saarloos
Diaken:
Alida Gorter

Organist: Frans Koning
Zang:
Rien de Vries en Jan Schoute

Koraalvoorspel ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’,
melodie Lied 653 (Gottfried August Homilius)

Inleiding op de Lezing

Welkom en mededelingen

2e lezing: Johannes 15: 1-17

Intochtslied: Psalm 119: 1 en 3
‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’

Lied 653: 1, 5 en 7
‘U kennen, uit en tot U leven’

Stilte, Onze Hulp, Groet
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

Overdenking

Inleiding op de Dienst

Muzikaal Intermezzo: Sortie (César Franck)
Lied 817: 1, 2 en 5
‘O, Christus, bron van lentebloei’
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecten

Gebed van Toenadering

Slotlied: 791: 1, 4 en 6
‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

Psalm 119: 34 en 35
‘In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht’

Zending en Zegen
beantwoord met:

Inleiding op de Lezing
1e lezing: 1 Johannes 3: 18-24
Lied 970: 1, 2 en 5
‘Vlammen zijn er vele’

Voluntary X (William Boyce)

Collectedoelen
De eerste collecte is bestemd voor Moedige Moeders. Het doel dat de MM nastreven is het drug/drankprobleem
in beeld te brengen en aan te pakken. Dit kan natuurlijk alleen door welwillende ouders, broers, zussen of andere
familieleden, die bereid zijn om het probleem te erkennen en te accepteren. Door vroege erkenning kan een
hoop ellende bespaard blijven. Het werk van de stichting is uitgegroeid tot een landelijke organisatie. De diaconie
steunt dit goede en zeer
noodzakelijke werk al jaren.
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 9 mei.
De 2e collecte is voor het werk
van onze eigen kerkgemeente.
Beide collectes van harte
aanbevolen.
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Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
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