Kerkbrief 1017 voor zondag 14 november 2021, 2e zondag van de voleinding
De kerkdiensten worden weer gehouden in De Swaen
U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkdienstgemist.nl of via www.kerkgemeente.nl
Weer strenge(re) coronamaatregelen
Het moderamen heeft, in navolging van het protocol van de PKN, moeten besluiten tot weer strengere maatregelen
bij onze kerkdiensten. We nemen immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf. Dit
houdt voor u het volgende in:
1. er zijn in De Swaen slechts 35 zitplaatsen beschikbaar; graag weer aanmelden bij scriba@kerkgemeente.nl ;
2. bij binnenkomst en vertrek dragen we weer een mondkapje; 3. we houden ons weer strikt aan de 1.5 meter;
4. we ontsmetten onze handen bij binnenkomst; 5. we zingen ingetogen;
6. de collecteschalen staan weer bij de uitgang; 7. er zal na de dienst geen koffie geschonken worden.
Bloemengroet
De bloemen uit de dienst van 7 november gingen met een hartelijke groet namens de
kerkgemeente naar de heer Jan Munneke.
Omzien naar elkaar doen we samen:
Even een kaartje sturen! Mirjam en Mathieu van Wijhe - Visser, Voorhaven 73, 1135 BM
Edam zijn op 20 november 12,5 jaar getrouwd. Wij wensen ze een mooie dag.
Lieve kerkgemeente. Corona heeft ons weer in zijn greep. Laten wij omzien naar elkaar want dat is zo belangrijk.
Gelukkig mogen wij weten dat er één God is die altijd zorgt en dat wij hem om zijn zegen en kracht mogen vragen
voor onze zieken en voor elkaar. Ik wens ons allen een goede week toe.
Aly Lagerburg
Begrotingen 2022
De samenvattingen van de voorlopige begrotingen voor het jaar 2022 van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie
staan op de website. De volledige begrotingen liggen ter inzage. Leden kunnen hun mening kenbaar maken.
Gedachtenisdienst: Zoals bekend zal op 21 nov a.s. weer de gedachtenisdienst plaatsvinden. De
nabestaanden van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden zijn zoals
gewoonlijk uitgenodigd voor deze dienst. Zij kunnen een kaars opsteken voor hun geliefde. Wegens
de heftige coronagolf zal er geen gelegenheid zijn om daarnaast apart voor overleden geliefden een kaarsje op te
steken; hierbij zou onmogelijk de afstandsregel gehandhaafd kunnen worden. In plaats daarvan wordt u uitgenodigd
vooraf de naam door te geven voor diegene waar u een kaars voor aan wilt steken. Deze naam zal dan door de
voorganger worden genoemd, en ook voor niet genoemden, zal de voorganger de laatste kaars aansteken. De naam
graag opgeven bij de scriba. De genodigden hebben vanzelfsprekend toegang tot de dienst. Hoort u daar niet bij dan
verzoeken wij u zich aan te melden bij de scriba (scriba@kerkgemeente.nl). Dan kan, afhankelijk van de situatie met
corona, het bezoekersaantal op een eerlijke wijze worden geregeld.
Terugblik op de dienst van zondag 7 november
Het was niet de vrolijkste zondag die we de afgelopen tijd hebben gehad. De covid-maatregelen zijn noodgedwongen
weer een stuk strenger: minder mensen welkom, ingehouden zingen en geen koffiedrinken meer. En de voorganger

Geerco Deij, die voor het eerst bij ons voorging, had ook geen makkelijke teksten gekozen om over te preken. Het
thema was het lijden en onrecht omwille van het geloof, dat is alleen vol te houden in de wetenschap dat God
uiteindelijk recht zal doen. Boven verzorgde Frans weer fraai orgelspel en leverde Arie het bewegende beeld. Henri

Orde van dienst voor zondag 14 november 2021
Voorganger: Ds. Dirk Meijvogel
Ouderling: Dirk Tump

Diaken: Ed Broeze
Organist: Jan van Ginkel

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 412: 1 en 3
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: 412: 4 en 6
Inleiding op de Dienst
Gebed van toenadering
Lied: 146C: 1 en 7

1e Lezing: Jesaja 40: 21 - 31
Lied: 8: 1, 2 en 3
2e Lezing: Matteüs 11: 28 - 30
Lied: 130: 3 en 4
Overdenking : Jes. 40:31 “Wie hoopt op de Heer krijgt
nieuwe kracht”
Muzikaal intermezzo
Lied: 886
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: 416: 1, 2, 3 en 4
Zending & Zegen
beantwoord met:
Orgelspel

De collectes: De 1e collecte is voor de stichting "Tot heil des Volks". Tot Heil des Volks (THDV) is sinds 1855 een
beweging die stem geeft aan kwetsbare groepen in Nederland. In 1855 begint het verhaal van THDV in de Jordaan in
Amsterdam. Ds. Jan de Liefde is geraakt door de diepe armoede van die tijd en start het werk van de organisatie door
brood en Bijbel uit te delen. Vanuit een bewogen hart staat THDV nog steeds naast de meest kwetsbare groepen in
onze samenleving. Medewerkers en vrijwilligers bieden professionele hulp en laten Jezus zien, omdat ze geloven dat
Hij echte vrijheid geeft.
De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerk
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL95RABO037311409
t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 14 november. Voor de aanwezigen in de kerk staan de collecteschalen weer
klaar achter in de kerk.
Collecteopbrengsten van zondag 7 november: 1e collecte: zending Guatemala € 46,05 - 2e collecte: Kerk € 55,55
Inzamelingsactie voor Kerk in Actie: Heeft u oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels?
Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een
mooie toekomst geven. In 2020 was de opbrengst € 24.625,90. Met zo’n opbrengt kan Kerk in Actie weer
veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen
Laat de ster stralen!
Vanaf 28 november brandt hij weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. De ‘sterrenploeg’ heeft
ze net als elk jaar met zichtbaar plezier op de hoogste top van de gemeente aangebracht. En zondag 28
november gaan ze weer branden t/m driekoningen (6 januari 2022). Hierdoor is de ster voor iedereen
zo’n 40 dagen goed zichtbaar. De ster begeleidt een periode van bezinning en is het symbool van het
licht dat komt. “Ik ben erg blij als ik ‘m weer zie”, aldus een van de velen die de ster jaarlijks met
blijdschap begroeten. Bent u ook blij dat ie er weer staat? En vindt u ook dat dit in lengte van dagen zo
moet blijven? Steun dan de S.K.M.E. met een donatie voor dit prachtige licht. De sterren stralen extra
mooi als u hun licht verbindt met een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U
kunt zelf een datum kiezen. Stort € 24,00 (hele dag) of € 12,00 (halve dag) op Ibannummer: NL08 RABO
01563.66.142 ten name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan welke dag of avond
de ster voor een geliefd persoon schijnt https://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen/ Die
dag straalt de ster extra mooi voor u of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. Hartelijk dank!
Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
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