
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 891 voor zondag 16 juni 2019 (Zondag Trinitatis) 
Locatie  Grote Kerk 
Voorganger Ds. Kick Koldewijn  
Ouderling Kees Bak 
Diaken  Tom Lagerburg 
Organist  Nico Vriend 

Orde van dienst
Orgelspel 
 
Mededelingen door ouderling van dienst / Welkom 
 
Intochtslied, lied 97: 1. Groot koning is de Heer 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
vervolg lied 97: 5 en 6   
 
Gebed van toenadering, inkeer en opening van het 
Woord  
 
lied 305.  Alle eer en alle glorie  
 
Eerste lezing: Spreuken 8: 22 t/m 31  
 
lied 213: 1 t/m 3.  Morgenglans der eeuwigheid 
 

 
Tweede lezing: Joh 3: 1 t/m 16 
 
lied 686. De Geest des Heren heeft 
 
Prediking n.a.v. Joh. 3: 6  
 
muzikaal tussenspel 
 
lied 705. Ere zij een God, de Vader 
 
Dienst der gebeden 
 
Collecte onder orgelspel 
 
slotlied 675.  Geest van hierboven 
 
Heenzending en zegen, waarna de gemeente beaamt met 
een gezongen Amen.   
 

 

Pinkstervuur 
Pinksterdienst 
Ds. Janneke Nijboer ging voor, 
met een bezielende overdenking 
over wind en vuur, de Geest.  
Wind die een koele bries , of een 
woedende storm kan zijn, net zo 
ongrijpbaar als vuur, maar wel 
aanwezig en manifest als je het 
niet verwacht. Kwaliteiten van de 
Eeuwige, energie om door te 
gaan, ook in tijden van krimp. 
Cora den Engelse nam afscheid 

als ouderling. Wat heeft zij 
veel gedaan. Door ieder 
onderschreven woorden 
van grote dank door voor-
zitter Kees Bak. De bloe-
men waren voor haar en 
velen bedankten haar per-
soonlijk, na afloop van de 
dienst.  

 

 
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen Pinksterzondag 9 juni 
was bestemd voor “Dovenproject Peru / Stichting Gelijke 
Kansen Peru”. Met de opbrengst van € 204,92 helpen we 
de Stichting ‘Gelijke Kansen Peru’/ ‘Oportunidades Iguales’ 
om doven en slechthorenden in Cajamarca (Peru) een be-
tere positie in de maatschappij te geven. We hebben ge-
hoord dat dat lukt en dat het project nog steeds groeit! De 



collecte voor het vele werk van, voor en door onze eigen kerk-
gemeente kende een opbrengst van € 251,05. 
Dank voor uw gaven. 

Collectedoelen 
De diaconale collecte is deze zondag, 16 juni, bestemd voor 
“Mercy Ships”, de internationale hulporganisatie die in navol-
ging van Jezus hoop en genezing wil brengen bij de allerarmsten 
in de wereld. 
Zij brengen met varende ziekenhuizen zoals de Africa Mercy 
gratis medische zorg en ontwikkelingshulp bij kansarmen in de 
allerarmste ontwikkelingslanden.  

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand 
met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door 
medische zorg en ontwikkelingshulp te bieden. Gods liefde op 
een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. En elke 
dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen ze die droom in ver-
vulling. 
De tweede collecte is, als altijd, bestemd voor het vele werk van, 
voor en door onze eigen kerkgemeente. 

Gele steentje voor S.K.M.E. 
De S.K.M.E. heeft afgelopen dinsdag van oud Edam het 'gele 
steentje' mogen ontvangen voor de restauratie van de Librije en 

het noorderportaal. wij zijn hier heel blij mee! Het is voor de 
S.K.M.E. een stimulans om door te gaan met de restauratie van 
de toren. Wilt u de S.K.M.E. hierbij helpen? U kan dit doen (als 
u dit nog niet bent) door lid te worden van de vrienden van de 
Grote Kerk. Stuur een berichtje naar wilspanjer@quicknet.nl  en 
zij stuurt u graag een aanmeldingsformulier. 
Rien de Vries 

 
Pastoraal meldpunt 
Door het afscheid van Cora den Engelse is het pastoraal meld-
punt tijdelijk niet bezet. Het wordt zolang waargenomen door 
Henri Kalk. Zie de gegevens onderin deze kerkbrief. 
 

Erev Shabbat 
Vanwege de zomerperiode wordt de frequentie van de 
vrijdagavond maaltijden, Erev Shabbat, aangepast. De 
volgende data zal er een maaltijd gepresenteerd worden: 

 7 en 21 juni 
 5 en 19 juli 
 2, 16 en 23 augustus 

Dat zijn de oneven weken plus de vierde vrijdag in augustus. Op 
deze data bent u van harte welkom om aan te schuiven. 
Schroom niet en geniet met elkaar van een heerlijke maaltijd in 
een bijzonder ontspannen sfeer. Het is een mooie voorbe-
reiding op het weekend. Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur 
opgeven bij Christine Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is in 
de Swaen, ingang Nieuwe Haven. 
 
Diensten komende weken: 
23 juni mw. Jacqueline Bakker De Swaen 
30 juni ds. Hans Reedijk  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 (waarnemend): Henri Kalk 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl     Tel. 06 2229 1535 
 

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 
 


