Kerkbrief 1018 voor zondag 21 november 2021, Eeuwigheidszondag
Deze Gedachtenisdienst wordt gehouden in de Grote Kerk
U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkdienstgemist.nl of via www.kerkgemeente.nl
Wederom coronamaatregelen
Ook al zijn er meer plaatsen in de Grote Kerk, vragen wij of u zich toch wilt aanmelden, als u geen speciale
uitnodiging heeft ontvangen voor de gedachtenisdienst, zodat bezoekersaantallen enigszins te reguleren zijn.
We nemen immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf.
We dragen een mondkapje bij binnenkomst (tot we zitten)en vertrek en ontsmetten onze
handen. We houden ons aan de 1,5 meter en we zingen zachtjes (of neuriën)!
Helaas kan er geen koffie/thee geschonken worden na de dienst.
Graag aanmelden bij scriba@kerkgemeente.nl of via de knop op de website.
Bloemengroet

De twee bossen bloemen uit de dienst van 14 november gingen met
een hartelijke groet namens de Kerkgemeente naar mw. Janny Rijswijk
en ter bemoediging naar Mirjam van Wijhe.

Terugblik op de dienst van zondag 14 november
Na de afgekondigde maatregelen had ik deze
opkomst niet verwacht: Terwijl beide Jannen
(Schoute en Van Ginkel) beeld en muziek
verzorgden liep de kerk vol met jong en oud. Allen binnenkomend met masker en op
gepaste afstand plaatsnemend; dat dan weer wel.
Zo stond het afgelopen week op de website van onze kerk:
‘Komende zondag is er weer Kinderkerk!
“Een boodschapper met goed nieuws”
Zondag preekt ds. Dirk Meijvogel over Jesaja 40: 21 – 31.
Vers 31: Wie op de Heer vertrouwt krijgt nieuwe kracht.
Ook in de kinderkerk lezen we een verhaal van Jesaja, een
boodschapper met goed nieuws. Daarbij gaan we het
hebben over de moed niet verliezen en elkaar moed geven.’
Het was niet alleen de preek die ons
moed gaf in soms moeilijke tijden toch
te vertrouwen op de Eeuwige, ook de
kinderen en de KND gaven ons een
positieve impuls.
Mvg Arie

Eeuwigheidszondag 21 november 2021
(de orde van dienst vindt u in een apart liturgieboekje)
Voorganger: ds. Juup van Werkhoven
Organist: Frans Koning
Ouderling: Nel Eijk
M.m.v.: Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermanides
Diakenen: Ellen Vriend en Chris Kotterer
Collecten

De 1e collecte is voor : Hospice Thuis van Leeghwater.
Het hospice in Middenbeemster biedt een liefderijk
onderkomen voor de laatste dagen van iemands bestaan.
Doel is dit afscheid van het leven zoveel mogelijk zonder pijn
en dicht bij geliefden te laten gebeuren. Het hospice is in
belangrijke mate afhankelijk van donaties. Er werken
professionals en vele vrijwilligers.
www.hospiceleeghwater.nl
De 2e collecte is voor 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. 21 november.
Voor de aanwezigen in de kerk staan de collecteschalen weer klaar.
De collecte opbrengsten van zondag 14 november zijn:
1e collecte diaconie voor het heil des volks: € 134,10
2e collecte voor onze eigen kerk: € 133,00
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!
Tot slot: Heel veel beterschap gewenst voor al die mensen, die ziek zijn door het
coronavirus; sterkte voor de mensen in quarantaine, de mensen die graag bij deze
bijzondere dienst hadden willen zijn, maar toch maar weer thuis blijven.
En een hart onder de riem voor alle mensen, die (weer) weinig of geen bezoek krijgen,
veel alleen zijn, door alle maatregelen niet kunnen doen wat ze graag zouden willen…
We denken aan u! Laat het maar even
weten als de Kerkgemeente iets voor u
kan doen.
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