Kerkbrief 1004 voor zondag 15 augustus 2021, 11e zondag na Trinitatis
De kerkdiensten worden weer gehouden in de Grote Kerk. Helaas is hier nog geen beeldbewerking mogelijk.
Wel kunt u de dienst beluisteren via: https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren

Afgelopen zondag
werden de bloemen
van de Eredienst door
Ed Broeze bezorgd bij
mevrouw Anneke de
Jong uit Volendam. Ze
was aangenaam
verrast.

Arjan Maas bezorgt
al 37 jaar het Venster
in Volendam. Hij is
op zoek naar
vrijwilligers die een
wijk(je) over willen
nemen. Ook
Edammers zijn van
harte welkom

Terugblik op de viering van 8 augustus in de Grote Kerk met ds. Simon Bijl

Dominee Bijl nam ons dit keer mee via de lezingen van Koningen en Marcus, naar de vraag: Wat is dat toch met die
grenzen waar mensen zich achter proberen te verschuilen. Wat is dat kwaadaardige dat in sommige leeft? God zegt:
Ik ben gekomen om mensen een toekomst te geven, mensen te laten leven in vrijheid en ruimte. Ongeacht kleur of
afkomst. De moederkerk moet het opnemen voor zijn “kinderen”. Genoeg stof weer tot nadenken.
Collectedoelen
1e collecte KIA Zending in Pakistan. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt
beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel
christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel
leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend
mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! 2e collecte voor onze eigen kerkgemeente
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen hier staan de collecteschalen klaar
Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar rekening nummer NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente
Edam o.v.v. collectes 15 augustus

Collecteopbrengsten
De collecteopbrengsten van zondag 8 augustus zijn: 1e collecte: Diaconale collecte De Regenboog € 296,15
2e collecte voor onze eigen kerk € 168,90
Gift Kerk voor beeldverbinding € 100,00

Orde van dienst voor zondag 15 augustus 2021
Voorganger: Pastor Eveline Masetti
Ouderling: Ria van Saarloos

Diaken: Chris Kotterer
Organist: Frans Koning

Orgelspel: “Wij moeten Gode zingen” Lied 713

Lezing: Jesaja 35: 1 - 10
Lied 984: 1, 4 en 5

(Th.Meurs/F.Koning)

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 139: 1 en 2

“Gezegend die de wereld schept”

Lezing: Marcus 7: 31 - 37

“Heer, die mij ziet zoals ik ben”

Stilte

Lied 534

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

“Hij die de blinden weer liet zien”

Vervolg intochtslied: Psalm 139: 3 en 4
Inleiding op de Dienst
Gebed om ontferming
Glorialied: 704: 3
“Lof, eer en prijs zij God”

Gebed voor de opening van de Bijbel
Inleiding op de Lezingen

Muzikaal Intermezzo: Toccata sixta fragment
(Johann Ernst Eberlin, 1702-1762)

Lied 675: 1 en 2
“Geest van hierboven”

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
De voorbeden worden beantwoord met een gezongen
acclamatie 367 K
“ Hoor ons bidden, God, en luister
wees nabij in licht en duister”

Toelichting op de collecten
Slotlied: 422:
“Laat de woorden die we hoorden”

Zending & Zegen
beantwoord met:

Orgelspel: Toccata con Fuga (Johann Gottfried Walther, 1684-1784)

Bordje Groenlandkerk:
Vrijdag 6 augustus jl. heeft Nel Eijk, als voorzitter van de kerkenraad, een bordje met daarop de historie van de
Groenlandkerk, overhandigd aan de familie Hartong, die het pand nu met veel plezier bewoont. Het ANWB-bordje
met een zorgvuldig samengestelde tekst en daarbij het logo met ‘Gemeentelijk Monument’ is inmiddels aan de muur
bevestigd en te bewonderen.
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