
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 887 voor zondag 19 mei 2019, 5e zondag van Pasen, zondag Cantate 

Locatie De Swaen 

Voorganger ds. Margrietha Rijnders 

Ouderling Henk Blomberg 

Diaken Tom Lagerburg 

Organist Frans Koning 

 

 

Orgelspel  
Welkom - Aansteken van de kaarsen 

 
allen gaan staan 

Stilte 
 
Votum en Groet 
 
Drempelgebed 
 
Intochtslied 287: 1, 2 en 5  
   Rond het licht dat leven doet 
 

       allen gaan zitten 

Gebed om ontferming 
 
Glorialied 659   Kondig het jubelend aan 
    
Lied 635: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 
     5 mannen, 6 vrouwen, 7 mannen, 8 allen 
 
Eerste lezing:  Psalm 46, vers 9- 12 
 
Lied 1009   O lieve Heer, geef vrede 

 
Tweede Lezing:  Johannes 21, vers 1 -14 
 
Lied 617: 1, 2, 3, 14, 15, 16 
  De Heer is waarlijk opgestaan 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
Lied 793: 1 en 3  Bron van liefde, licht en leven 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 
Collecte 

    allen gaan staan 

Slotlied 769: 1, 2 en 6     
 Eens, als de bazuinen klinken 
 

Wegzending en zegen  
Vg. …. 
Gem  
 
 

  

Terugblik vorige week 
Ds. Burret Olde stelde 
het rapport 'Kerk 2025 – 
Waar een Woord is, is 
een weg' centraal. 
Voorop het rapport staat 
een afbeelding van de 
bijbel met gymschoenen. 
In Marcus 6 staat  dat 
Jezus zijn leerlingen 
uitzond met alleen  
 
 

 

 
sandalen voor onderweg, dus met zo weinig mogelijk ballast. In 
de loop van de eeuwen hebben we er een hoop ballast aan 
toegevoegd. Meer over dit belangrijke stuk op de website van 
de PKN  https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kerk-
2025-waar-een-woord-is-is-een-weg 
Ds. Olde kreeg van mensen in de kerk mooie antwoorden op 
zijn vraag waarom we de kerk zouden missen als die er niet 
meer zou zijn. Hun antwoorden kwamen overeen met waar het 
volgens het rapport over zou moeten gaan: geloof, 
gemeenschap en gedrag. 
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Collectedoelen 
Deze zondag 19 mei is de diaconale collecte bestemd voor 
“Vluchtelingenwerk Edam-Volendam, Steun en begeleiding”. 
Met de opbrengst van deze collecte helpen we vluchtelingen-
werk en hun vrijwilligers om de “vluchtelingen die hier mogen 
blijven” te begeleiden bij opvang, onderdak en inburgeren. We 
geven ze iets extra’s waar de burgerlijke overheid niet mag of 
niet kan. www.svaz.nl  
De tweede collecte is, zoals altijd, bestemd voor het vele werk 
van, voor en door onze eigen kerkgemeente. 
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 12 mei was be-
stemd voor “De Moedige Moeders”. Met de opbrengst van  
€ 131,70 helpen we de moeders in hun voortdurende strijd te-
gen allerlei vormen van verslaving.  
De opbrengst van de tweede collecte, bestemd voor het werk 
van “onze eigen kerkgemeente”, kende een opbrengst van 
€ 134,95.  
Dank voor uw gaven. 
 
Inzamelingsactie Diaconie, 

Denkt u nog 
aan de al lang 
lopende maar 
niet te vergeten 
“Inzamelingsac-
tie – Een twee-
de leven voor 
uw oude mo-
bieltje, toner, 

cartridge en geld”?. Inleveren kan in de doos die in de hal van 
De Swaen staat. 
 
Nieuw banknummer voor de vrijwillige bijdrage! 
Sinds 1 januari heeft de kerkgemeente een nieuw banknummer 
voor de vrijwillige bijdrage van de kerk.  
Een aantal leden die zelf via een automatische betaling hun 
bijdrage naar de kerk overmaken doen dat nog via het oude 
nummer. Dat wordt binnenkort opgeheven. Wilt dat zo  
spoedig mogelijk wijzigen naar het nieuwe nummer?  
Dat is: NL73RABO0373711417 t.n.v. CvK Protestantse Ge-
meente Edam. Bedankt voor uw medewerking. 
 
Seniorenuitje 
We gaan op 4 juni naar de zandsculpturen in Garderen. Het 
thema van de zandsculpturen is dit jaar ‘Reis om de wereld’. 
De bus vertrekt ’s morgens om 9.00 uur vanaf de Meermin en 
we verwachten om 17.00 uur weer terug te zijn in Edam. Voor 
we de zandsculpturen gaan bewonderen, gaan we eerst genie-
tenvan een kopje koffie met wat lekkers en een uitgebreide 
lunch. De eigen bijdrage bedraagt net als voorgaande jaren 25 
euro, contant te voldoen in de bus. U kunt zich opgeven bij Elly 
Lemsom, tel. 366845,ellylemsom@gmail.com of bij Nel de 
Wijn, tel.364201, gj.de.wijn@kpnplanet.nl 
Het ouderendiaconaat. 
 
 
 
 
 

 
Agenda: 
Vrijdagavond: 
Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk donderdagavond even 
opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-18167991  
of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl  
 

Diensten komende weken: 
26 mei   ds. Kick Koldewijn  De Swaen 
2 juni mw. Truus de Boer  De Swaen 
 
Henri Kalk tijdelijk pastoraal meldpunt 
Mocht u pastorale hulp wensen of iemand weten die graag een 
ouderling of pastoraal medewerker op bezoek krijgt, dan kunt u 
tot 27 mei bij Henri Kalk terecht. 
Indien nodig graag contact opnemen met Henri, tel. 0299-
371297.  

Cora den Engelse 

 
 
 

 

 
 
 
 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 
 
 
 
Email: cbak-kees@kpnmail.nl       Tel. 0255-577499 
 

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