Kerkbrief 1014 voor zondag 24 oktober 2021, 21e Zondag na Trinitatis
De kerkdiensten worden vanaf nu weer gehouden in De Swaen.
U kunt de dienst meebeleven via www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl
Terug in De Swaen
Vanaf deze zondag kerken we voorlopig weer in De Swaen. Omdat we nog steeds te maken
hebben met (weer oplopende) corona-besmettingen hanteren we nog een aangepaste opstelling
van de stoelen en een beperkte bezetting van de banken, zodat het mogelijk blijft om enige
afstand te bewaren.
Natuurlijk willen we graag na afloop van de kerkdienst elkaar ontmoeten en een kopje koffie
drinken. We zullen dat wel op een enigszins aangepaste manier doen.
We gaan ervan uit dat een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en thuis blijft bij
verkoudheidsklachten. U kunt dan via www.kerkdienstgemist.nl de dienst toch meebeleven.

De

De bloemen uit de dienst gingen deze week met een
hartelijke groet namens de Kerkgemeente naar de
familie Berghuis in de Jan Schriverstraat in Edam.

Kinderkerk: Wat fijn dat er weer Kinderkerk is. Kom je ook? Het wordt vast super leuk. We gaan
net als in de dienst praten over hoe het is om van elkaar te houden. Misschien net als
dat je van je broertjes en/of zusjes houdt of van je allerbeste vriendjes of
vriendinnetjes? Dat klinkt makkelijk, maar is dat ook altijd zo??
Wijnanda gaat met jullie mee.

Terugblik op de dienst van 17 oktober in de Grote Kerk met voorganger ds. Peter Verhoeff

Ook nu weer bleek dat je rustig een paar weken (of langer) afwezig kunt zijn om je toch welkom te
weten tijdens de kerkdienst. Je wordt bij de deur vriendelijk begroet, zoekt vervolgens een
plaatsje en bekijkt de orde van dienst.
Je ziet Henri achter de knoppen voor de beeldvoorziening en Frans bij het orgel en de vleugel. Dat
zit wel goed.
En als gast-voorganger ds. Peter Verhoeff binnenkomt met ouderling Hans en diaken Alida dan
staat er niets in de weg voor een aandachtige viering. Alleen blijkt dat je geen rekening hield met
het feit dat de dominee kan voor te gaan van achter de tafel of bij de
lezenaar of op de preekstoel. Toen hij voor de preekstoel koos blijkt onze
kerk prachtige kroonluchters te bezitten die de zichtlijnen soms
belemmeren... Dus voor beter zicht had ik beter thuis de dienst kunnen
volgen of alsnog een andere plaats moeten zoeken. Volgende week zitten
we weer in De Swaen, daar kennen we deze "problemen" gelukkig niet.
Mvg. Arie

Orde van dienst voor zondag 24 oktober 2021
Voorganger: Ds. Dirk Meijvogel
Ouderling: Nel Eijk

Diaken: Ellen Vriend
Organist: Jan van Ginkel

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Lied 133: vers 1,2 en 3
“Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen”

Intochtslied: Lied 24: vers 1 en 5
“De aarde en haar volheid zijn”

2e Schriftlezing: Romeinen 12 vers 1 - 11

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

Lied 912: vers 1,2 en 3
“Neem mijn leven, laat het, Heer”
Overdenking: Rom. 12:10 : Heb elkaar lief als broers
en zussen
Muzikaal Intermezzo en Lied 905: vers 1 en 4
“Wie zich door God alleen laat leiden”
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Lied 413: vers 1,2 en 3
“Grote God, wij loven U”

Toelichting op de collecten

Inleiding op de Dienst

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk

Gebed van Toenadering

Slotlied: Lied 885: vers 1 en 2
“Groot is uw trouw, o Heer”

Gloria Lied 705: vers 1,2 en 4
“Ere zij aan God, de Vader”

Zending en Zegen, beantwoord met gezongen
Amen

De kinderen gaan naar de Kinderkerk
Orgelspel
1e Schriftlezing: Psalm 133

Collectedoelen zondag 24 oktober:
1e collecte : Voor de twee keer dit jaar collecteren we voor het vluchtelingenwerk in Edam-Volendam. Dat past
goed in de jarenlange relatie die wij met dit werk hebben. We verlenen op aanvraag hulp bij
plaatselijke problemen. Edam-Volendam is onderdeel van Vluchtelingenwerk West- en Midden
Nederland. Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland zet zich in voor vluchtelingen en
asielzoekers in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.
2e collecte voor onze eigen kerk.
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen in de kerk staan de collecteschalen klaar.
Maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam
o.v.v. 24 oktober
Collecteopbrengsten: 17 oktober
1e collecte voor het project van KerkinActie in Kameroen € 104,50
2e collecte voor onze eigen kerk is € 109,00
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