
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 889 voor zondag 2 juni 2019, 7e zondag van Pasen, Wezenzondag 

Locatie De Swaen 

Voorganger ds. Truus de Boer 

Ouderling Cora den Engelse 

Diaken Alida Gorter 

Organist Frans Koning 

 

 

Orgelspel  

Welkom - Aansteken van de kaarsen 

 

allen gaan staan 

Intochtslied 280: 1, 2, 3  

De vreugde voert ons naar dit huis 

 

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. 

V:        Genade zij u en vrede van God, onze Vader  

en van Jezus Christus, de Heer 

A:        Amen 

 

Lied 280: 4 - 7 

        allen gaan zitten 

 

Inleiding op de Dienst 

Gebed van Toenadering 

 

Lied 645:  1, 3, 4, 6  

   Zingt ten hemel toe 

 

Eerste lezing:  1 Samuel 12: 19b – 24                                                    

 

Lied 320:  1 - 4  

  Wie oren om te horen heeft 

 

Tweede Lezing:  Johannes 14: 15- 21                                                         

 

Acclamatie, lied 339a  U komt de lof toe 

 

Overdenking    

 

Orgelspel 

Lied 632  Dit is de dag… 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 

 

Collecten 

    allen gaan staan 

Slotlied 416      

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Wegzending en zegen  

Vg. …. 

Gem  

 

  

Omzien naar…. 
Mw. Tineke Visser verblijft voorlopig nog in het BovenIJ zie-
kenhuis. Wij wensen haar van harte beterschap toe. 
Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam 
 
Gemeenteavond op 5 juni 
Op woensdag 5 juni (en niet op 19 juni, zoals in het nieuwe 
Venster staat) organiseert de kerkenraad een gemeentevond. 
Met name om u als leden te informeren over de actuele ontwik-

kelingen die er spelen. Hierbij zal ook ds. Verhoeff als classis-
predikant aanwezig zijn.  
Andere onderwerpen zijn de jaarrekening van de kerk en een 
aantal keuzes die gemaakt moeten worden n.a.v. de verander-
de privacyregels. 
De Swaen, 5 juni, aanvang 20.00 uur, koffie en thee vanaf 
19.45 uur. 
  



Collectedoelen 
De eerste, ofwel de diaconale, collecte is vandaag bestemd 
voor “Banja Luka”. Samen met onze rooms-katholieke broe-
ders en zusters in Purmerend helpen we de armsten in Banja 
Luka Bosnië. De oorlog is al lang voorbij maar de gevolgen zijn 
nog steeds zichtbaar en voelbaar.  
Via de plaatselijk  kerken krijgen ouderen eten, drinken en me-
dicijnen, krijgen schoolkinderen kleding en schoolmaterialen 
zoals boeken en wordt  vervoer geregeld, worden velen gehol-
pen met bouw-materialen om vervallen en kapotgeschoten wo-
ningen te herstellen. www.babalubo.blogspot.com  
De tweede collecte is voor de eigen kerkgemeente. 
 
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-
ten van een kopje koffie met wat lekkers en  
een uitgebreide lunch. De eigen bijdrage bedraagt net als voor-
gaande 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. 
 
Solidariteitskas 
In de komende weken worden weer de folder en acceptgiro-
kaarten voor de actie van de solidariteitskas verzonden. Het 
bedrag is net als vorig jaar € 10 per kerklid. Een echtpaar ont-
vangt dus 2 enveloppen en wij hopen dat u beide honoreert. De 
helft van het bedrag is voor de eigen kerkgemeente en aange-
zien het een gift is, is het bedrag ook aftrekbaar bij uw belas-
tingaangifte. 
Namens de kerkrentmeesters alvast hartelijk dank. 
 
Terugblik vorige week 
Ds. Kick Koldewijn preekte n.a.v. het verhaal van Thomas over 
de zekerheid van het geloof. Kan dat eigenlijk wel? Niet als we 
het alleen in ons 
zelf zoeken. Maar 
wel als we ons 
openstellen voor 
het voorbeeld van 
Jezus en zien hoe 
dat door de eeuwen 
heen op steeds 
nieuwe manieren 
mensen heeft geïn-
spireerd. 
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 26 mei was be-
stemd voor “Kerk in Actie, Een beter inkomen voor Ghanese 
Vrouwen, het Kariténoten-project”. Met de collecteopbrengst 
van € 166,- steunt Kerk in Actie de Ghanese vrouwen bij het 
winnen, verwerken en vermarkten van kariténoten en –boter. 
Een paar stappen naar een beter leven, kinderen naar school 
en nog wat geld over om te sparen.  De collecte voor het werk 
van, voor en door onze eigen kerkgemeente kende een op-
brengst van € 132,75. Dank voor uw gaven. 

Pinkstervuur 
Zaterdagavond a.s. om 19.00 uur is het jaarlijkse Pinkstervuur. 
Een mooie oecumenische viering, dit keer in de Grote Kerk. 
Voorgangers zijn Truus de Boer en Agaath van den Hogen. Er 
is muzikale medewerking van de Zeevangsfanfare.  
 
Pinkstermorgen 
Op Eerste Pinksterdag zal ds Janneke Nijboer uit Noordwijk 
voorgaan in de Grote Kerk. Muzikale medewerking wordt ver-
leend door Gerro de Boer (trompet) en Frans Koning (orgel). 
  
Pelgrims verder op weg  
Op Hemelvaartsdag liepen de wandelaars van het Pelgrimspad 
van Reeuwijk naar Haastrecht. Het was opnieuw een prachtige 
tocht met prima wandelweer. Dwars door de Reeuwijkse plas-
sen, over dijken en onverharde paden. Veel oevers waren geel 
van de overal bloeiende gele lis.  
De volgende etappe is op 30 juni. Als u een keer mee wilt lopen 
kunt u terecht bij Cora (zie onderin). 

 
 
Correctie op rooster in Venster 
In het Venster staat dat de Nicolaascantorij in de dienst van 7 
juli zal zingen. Dit is verplaatst naar 30 juni, wanner we het 
Avondmaal vieren. 
 
Agenda: 
Vrijdagavond: Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk donder-
dagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-
18167991 of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl  
 
Diensten komende weken: 
8 juni     Pinkstervuur   19.00 uur   Grote Kerk 
              ds. Truus de Boer / A. v.d. Hogen  
9 juni ds. Janneke Nijboer  Grote Kerk 
16 juni ds. Kick Koldewijn  Grote Kerk 

 
 
 
 
 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 
 


