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Alleen online/digitale kerkdiensten met ingang van 20 december
Afgelopen week is door de overheid opnieuw een lockdown ingesteld in de strijd tegen het Covid-19 virus.
Deze lockdown is strenger dan die in het voorjaar, maar is nodig om het aantal besmettingen terug te dringen en
de druk op de zorg te laten afnemen.
Afgelopen woensdagavond heeft de kerkenraad overleg gehad over wat te doen met de kerkdiensten en andere
bijeenkomsten in de huidige situatie. We hebben hierbij ook gekeken naar wat de landelijke PKN aangeeft.
Het moderamen van de PKN laat het echter aan de kerkenraden zelf over om een beslissing te nemen die past bij
hun context. Wel wordt op de website van PKN een aantal overwegingen meegegeven aan kerkenraden die
kunnen helpen om tot een besluit te komen.
Dit gelezen en besproken hebbend, heeft de kerkenraad besloten om met ingang van a.s. zondag 20 december
tot en met in ieder geval zondag 17 januari online/digitale kerkdiensten uit te zenden die alleen thuis
(via kerktelefoon of kerkomroep.nl) gevolgd kunnen worden. De diensten zullen op zondag op de gebruikelijke
tijd vanuit de kerk uitgezonden worden. Als de voorganger naar de kerk komt, dan zullen daar ook een ouderling,
een diaken, koster en beamist aanwezig zijn. Wanneer de voorganger er voor kiest om de dienst inclusief de
preek/overdenking helemaal digitaal te maken, dan zal alleen de beamist in de kerk zijn om de dienst via
kerktelefoon en kerkomroep.nl uit te zenden.
Alle diensten, m.u.v. oudjaarsavond, zijn live op de gebruikelijke en/of afgesproken tijden mee te beleven.
Er is nl. besloten om dit jaar de dienst van oudjaarsavond te laten vervallen.
De dienst voor het herdenken van overledenen die gepland is op zondag 27 december, zal ook alleen
online/digitaal thuis gevolgd kunnen worden.
Eerder dit jaar was er al besloten dat de Kerstnachtdienst en de morgendienst op 1e kerstdag inhoudelijk precies
hetzelfde zouden zijn. Hier is voor gekozen zodat i.p.v. maximaal 30 gemeenteleden er dan 60 gemeenteleden
live een kerstdienst bij zouden kunnen wonen.
Nu de dienst alleen thuis gevolgd kan worden zal deze alleen op 1e kerstdag om 10.00 uur uitgezonden worden.
De kerkenraad realiseert zich dat de lockdown en het besluit om in Zwammerdam geen fysieke kerkdiensten te
houden, een enorme impact heeft. Ook wij voelen dat verdriet en die teleurstelling. Toch hopen we dat we met
de online kerkdiensten ‘verbonden op afstand’ met elkaar het feest van de geboorte van ons Licht in de
duisternis, Jezus Christus mogen vieren.
Ondanks alles wensen we u gezegende kerstdagen toe.
De kerkenraad
Allen heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten en attenties, die ik van u mocht
ontvangen tijdens mijn verblijf in het Zorgpension.
Het was geweldig zoveel aandacht. Nogmaals bedankt!
Een lieve groet van Trudy van Asselt
Giften
Voor de kerk hebben we giften ontvangen van: € 25,--, € 50,-- en € 100,--.
Ook voor het plaatselijk jeugdwerk en het onderhoud van de gebouwen werden giften ontvangen.
Voor beide doeleinden € 25,- Heel hartelijk dank voor uw giften!!!
Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters.

Het zijn helaas hele andere feestdagen dan dat we allemaal hadden gedacht. Toch hopen we dat
we er mooie dagen van maken met elkaar. Niet fysiek samen, maar wel in elkaars hart.
Zo kunnen we deze moeilijke tijd vol kracht en liefde doorstaan.
Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht.
Collecteopbrengsten
Ontvangen in de dienst van:
13 december

Kerk
Exploitatie ‘de Ontmoeting’

€ 22,80
€ 22,40

BERICHT VOOR ROOSTERMAKERS
U hebt onlangs een oproep ontvangen om uw roostergegevens voor 2020 aan te leveren voor
plaatsing in de kerkapp. Zolang de Zondagsgroet nog verschijnt, wil ik u vragen de roosters ook voor
dit nieuwsmedium aan te blijven leveren. Neem mij in uw verzending dus mee als cc.
Ook tussentijdse wijzigingen in de roosters blijf ik graag van u ontvangen. Zo blijven ook zij, die de app
niet gebruiken, op de hoogte.
Dank alvast!
Pieter Klüver

Liturgie voor zondag 20 december 2020 – 10.00 uur
Digitale Liturgiedienst 4e Advent
Voorganger: Pastor mw. Wilna Wierenga (Amsterdam)
Ouderling van dienst: Marianne Verburg
Diaken van dienst: Mathilde Raadgever
Organist: Jaap Snel
Schermen/Koster: Mathieu van Wijngaarden
- Inleidend orgelspel door Jaap Snel
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Aansteken van de vierde Adventskaars
- Aanvangslied: ‘Hoe is uw naam waar zijt Gij te vinden’ (lied bij Psalm 103)
- Moment van stilte
- Groet
- Bemoediging
- Lied: ‘Beroep op God’ (met: ‘Licht, dat terugkomt’)
- Kindermoment: Over vriendschap tussen 2 vrouwen en hun liederen
- Kinderlied: ‘Groot en geweldig’
- Gebed om verlichting door de Heilige Geest
- Lezing: Lucas 1:26-38
- Tussenzang: ‘Ave Maria’ van Johann Sebastian Bach
- Lezing Lucas 1:39-46

- Lied Jubilate 748: Magnificat: ‘Mijn hart zingt voor de Heer’
- Verkondiging
- Een ieder spreekt mee in zijn of haar hart uit psalm 146 vrij

- Lied: ‘Waar vriendschap is en liefde daar is God’
- Dankzegging – voorbeden – stil gebed – ‘Onze Vader’
- Slotlied: ‘Wees Gij mijn Toevlucht’ (Liedboek 263)
- Zegen
- Uitleidend orgelspel door Jaap Snel
1e collectedoel: Kosten verwarming
2e collectedoel: Diaconie: Diaconaal Centrum ‘De Bakkerij’ te Leiden
U kunt aan deze doelen bijdragen via de links in de Zondagsgroet en de betaalfunctie in de
Kerkapp. Maakt u over via de Kerkapp; vergeet dan ook de Zending(sbusjes) niet!

