
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 885 voor zondag 5 mei 2019, 2e zondag na Pasen 

Locatie De Swaen 

Voorganger ds. Jan Willem van der Straten 

Ouderling Henk Blomberg 

Diaken Marianne Gorter 

Organist Jan van Ginkel 

 

 

Orgelspel  
Welkom - Aansteken van de kaarsen 

 
allen gaan staan 

Intochtslied Psalm 33: 1, 2, 3  
Kom nu met zang en roer de snaren 

 
Stilte 
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. 
 Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
en van Jezus Christus, de Heer 

A:        Amen 
 

       allen gaan zitten 
Inleiding op de Dienst 
 
Lied 313:  1, 2, 3  
   Een rijke schat van wijsheid 
Gebed van Toenadering 
 
Lied 313:   4, 5 
 

Eerste lezing:  Jeremia 32: 36-41 
 
Lied 644:  1 - 5  
  Terwijl wij hem bewenen 
 
Tweede Lezing:  Lucas 24: 35-48 
 
Overdenking    
 
Orgelspel 
Lied 634  U zij de glorie 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
    allen gaan staan 
Slotlied 416      

Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Wegzending en zegen  
Vg. …. 
Gem  
 
 
Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe 

  

Omzien naar…. 
Mw. Maaike van der Spek, P. Taemszstraat 2, 1135 HG Edam, 
wordt verpleegd op de Intensive Care in het Waterlandzieken-
huis. Ze is heel erg ziek. Wij wensen haar en haar familie kracht 
toe. 
Annie Witte mocht vrijdag 3 mei weer naar huis uit Novawhere. 
Het gaat heel goed met haar maar zal nog ambulant verzorgd 
worden. Dit zowel thuis als in Novawhere. Het is de bedoeling 
dat ze voor fysio 3 maal in de week naar Purmerend gaat en de 
rest thuis is. 

 
  



Collectedoelen 
De eerste collecte is vandaag bestemd voor “Kerk in Actie, 
Noodhulp Syrië”.  
Al meer dan 70 jaar mogen we in Nederland onze vrijheid vieren, 
kennen we geen tijden van oorlog meer. Een bijzonder voor-
recht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoe-
nen mensen al vele jaren onder de gevolgen van een 
burgeroorlog. Mensen in nood doen een beroep op kerken voor 
onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken zijn zelf ook 
zwaar getroffen, maar kiezen er toch voor om in tijden van nood 
een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water, tijde-
lijk onderdak en medische zorg. Zij staan mensen bij die voor-
zichtig terugkeren met vakopleidingen of leningen om een eigen 
bedrijf te starten.  
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van de kerken in 
Syrië en andere noodhulpprojecten in het Midden-Oosten.  
www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag  
De tweede collecte is voor de eigen kerkgemeente. 
 
Terugblik vorige week 
Ds. Willemien van Berkum had een mooie overdenking over het 
verhaal van de Emmaüsgangers. Het gaat om het meelopen met 
de ander en daarbij goed te luisteren zonder direct met antwoor-
den te komen. In de ontmoeting met de ander kunnen we ook 
God ervaren. 

 
 
Opname Nederland Zingt 
Op woensdag 15 mei vindt in de Grote Kerk een televisieopname 
plaats van het EO-programma Nederland Zingt. 
Naast samenzang werken aan de opname mee: 
Mannenkoor De Gouwestem o.l.v. Martin Mans. Een koor met 
160 leden. 
The Martin Mans Formation o.l.v. Martin Mans 
Young Ladies Choir o.l.v. Ria van der Noort. 
Joke Buis en band 
Koperkwartet: 2 trompetten en 2 trombones 
Carine Bossenbroek : panfluit 
Willeke Smits: hoofdorgel 
Martin Mans en Martin Zonnenberg: orgel, piano en leiding sa-
menzang. 
De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via de website: ne-
derlandzingt.nl, dit in verband met het aantal beschikbare plaat-
sen. Bezoekers krijgen een programmaboekje. 
Aanvang opname 19.30. De kerk gaat open om 18.45. 
De eerste uitzending van deze opname is op zondag 25 mei op 
NPO 2 om 18.45. Het beloofd een prachtige avond te worden, 
dit mag u niet missen!   
Atie de Ruiter 

Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 28 april was  be-
stemd voor “MAF” (Mission Aviation Fellowship). Met de op-
brengst van € 126,90 helpen we de organisatie om met 
vliegtuigen mensen in arme, afgelegen gebieden bereikbaar te 
maken voor allerlei vormen van hulp en het Evangelie.  
De collecte voor het vele werk van, voor en door onze eigen 
kerkgemeente kende een opbrengst van € 123,50.  
Met de “Spaardoosjes 40-dagen tijd” brachten we een bedrag 
bijeen van totaal € 262,19. Dat bedrag wordt overgemaakt naar 
Kerk in Actie ter ondersteuning van de projecten onder het 40-
dagen thema “een nieuw begin”.  
Dank voor uw gaven. 
 
Pelgrims verder op weg  
Zondag liepen de wandelaars van het Pelgrimspad van Reeuwijk 
naar Aarlanderveen. Het was een prachtige tocht van 16 km 
langs sloten, molens en voorjaarsbloemen.  
De volgende etappe is op 30 mei (Hemelvaartsdag). Als u een 
keer mee wilt lopen kunt u terecht bij Cora (zie onderin). 

 
 
Agenda: 
Vrijdagavond: 
Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk donderdagavond even op-
geven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-18167991  
of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl  
 
Diensten komende weken: 
12 mei ds. Burret Olde  De Swaen 
19 mei ds. Margrietha Reinders De Swaen 
 
 
 
 
 Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!  

Voor meer informatie zie onze website 
www.kerkgemeente.nl  of neem contact op met de 
predikant ds. Mirjam Koole, e-mail 
mirjamkoole@kerkgemeente.nl        Tel. 06 57089225 
Woensdag is de vaste vrije dag 
  
Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486 
 

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak   
Email: cbak-kees@kpnmail.nl  Tel. 0255-577499 

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur 
naar het e-mailadres  kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 


