
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 901 voor zondag 25 augustus 2019, 10e zondag na Trinitatis 

Locatie Grote Kerk 

Voorganger Ds. Aage Smilde 

Ouderling Dirk Tump 

Diaken Tom Lagerburg 

Organist Frans Koning 

 

Zeventig jaar getrouwd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze ouders, grootouders Jan Bak en Mien Bak-
Bronsvoort zijn zondag 25 augustus  70 jaar getrouwd. Er 
wordt aansluitend aan de kerkdienst gelegenheid 
gegeven het bruidspaar te feliciteren. Na de kerkdienst is 
er, --na de koffie -- ook een drankje.  

Wil Meerman-Bak 
 

Terugblik op de dienst van 18 augustus 

 
 
 
In de dienst van vorige week ging dhr. Eric Wegman voor. 
Het thema van deze dienst was: Geen zorgen voor 
morgen! Niet een erg gemakkelijke opdracht. 
De bloemen gingen met een groet vanuit de 
kerkgemeente naar Jan Everaars. 
 

 
Omzien naar elkaar. 
Even een kaartje sturen of misschien een bezoekje bren-
gen: mevr Alie de Graaf - Vlasbloem,Ye 14 ,1135 JH 
Edam is weer thuis gekomen en wij wensen haar veel 
sterkte. 
Laten wij in ons gebed allen zieken gedenken en Gods 
zegen vragen. 
 
Collecteopbrengsten 18 augustus. 
De collecte opbrengst van de eerst collecte t.b.v. Hospice 
Thuis van Leeghwater in de Midden Beemster  bracht het 
mooie bedrag van € 232,40 op. 
De tweede collecte voor het werk van onze eigen kerk 
bracht € 115,50 op 
Dank voor uw giften! 
 
Collectedoelen 25 augustus 
Het leven van Nederlanders in een (buitenlandse) 
gevangenis is zwaar. Overbevolkte cellen, geen gezond 
eten, nauwelijks luchten, je begrijpt de taal niet, juridische 
procedures zijn ingewikkeld, je familie zie je niet.  
Vandaag daarom een bijzondere collecte nl. voor 
“Epafras”, een organisatie die er voor zorgt dat 
Nederlanders die vast zitten in buitenlandse 
gevangenissen bezoek steun, advies en bijstand krijgen, 
daar of bij hun terugkeer naar de eigen omgeving om hun 
leven weer op de rit te krijgen. Dat doel is niet het enige 
bijzondere maar ook het feit dat onze voorganger van 
vandaag ds. Aage Smilde één van die van de vrijwilligers 
is, die bezoeken afleggen in buitenlandse gevangenissen. 
Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laat 
Epafras niemand zitten, luistert naar hun verhalen, hun 
verdriet, hun spijt en hun hoop. Geeft geestelijke steun en 
helpt met en uitgestoken hand, met medicijnen of een 
telefoontje naar familieleden. Ook zij die na een foute fase 
in hun leven in gevangenissen terecht komen zijn onze 
naaste en verdienen het om “gepaste” hulp en 
begeleiding te krijgen. 
De tweede collecte is, zoals altijd, bestemd voor het vele 
werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 

Foto Arie van Ginkel 

Foto Arie van Ginkel 



Zondag 15 september startzondag 
Op 15 september. vindt de start plaats van het nieuwe 
kerkelijk seizoen.   
Om 10.00 uur beginnen we met een viering in de Grote 
Kerk, onze voorganger is dan ds. Rien Wattel uit 
Amsterdam. Het thema van deze startzondag is:  

De Bijbel in het Midden. 
Direct na de dienst zal onze voorzitter het programma 
voor het nieuwe seizoen presenteren, aansluitend is er 
koffie met wat lekkers.  
Na de koffie hebben we een interessant programma 
waarin we ons buigen over stellingen over de Bijbel. We 
sluiten af met een heerlijke lunch in het koor van de Grote 
kerk.  
Voor de kinderen is er de kinderkerk en voor de aller- 
kleinsten is er de kindercrèche. U bent van harte 
uitgenodigd!! 

De commissie van de startzondag 
 
Oproep voor startzondag 15 september 
We zouden het fijn vinden als u wat lekkers voor bij de 
koffie wil bakken, of als u niet kunt bakken, wellicht iets 
lekkers mee wil nemen uit de winkel.  
Graag noteren wij uw naam  op de flip-over die vanaf 
zondag  1 september naast de koffietafel staat! 
Alvast hartelijk dank namens de commissie van de 
startzondag. 

Alida Gorter 
 
Alexander de Bie  (18)  speelt a.s. zondag in de Grote 
Kerk 

Alexander de Bie, leerling van Jos van der Kooy, komt 
zondag 25 augustus naar Edam. Alexander heeft al vanaf 
zeer jonge leeftijd een passie voor klassieke muziek en 
orgel en piano. Sinds zijn 5e  kreeg hij pianoles van zijn 
vader, en vanaf zijn 6e  orgelles van Jos van de Kooy 
(Jong Talent-klas van het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag). Alexander geeft regelmatig concerten als organist, 
als pianist, en met zijn ensemble Jong Barok. Het concert 
begint om 15.00 u. Toegang gratis. Collecte voor het 
orgelfonds.  

Erev Shabbat   

 
Vanaf deze week bent u weer iedere vrijdag van harte 
welkom om aan te schuiven bij de maaltijd in de Swaen. 
Schroom niet en geniet met elkaar van een heerlijke maal-
tijd in een bijzonder ontspannen sfeer. Het is een mooie 
voorbereiding op het weekend. Graag uiterlijk donderdag 
17.00 uur opgeven bij Christine Vreeswijk 06-18167991. 
De maaltijd is in de Swaen, ingang Nieuwe Haven. 
 
Solidariteitskas 
De solidariteitskas heeft in 2019 tot nu toe een bedrag 
van € 1722,50 opgeleverd. Een mooi resultaat! 
In 2018 was de opbrengst € 2075. Mocht u het nog 
vergeten zijn dan kunt u dit bericht als herinnering 
beschouwen. 
Het banknummer van de kerk is NL73RABO0373711417 
tnv. CvL Protestantse Gemeente Edam. 
Bedankt voor uw bijdrage. 

Namens de kerkrentmeesters, Henk Eijk 
 
Diensten komende weken: 
1 september ds. Margrietha Reinders      Grote Kerk 
8 september ds. Willemien van Berkum 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: Aly Lagerburg 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl     Tel. 0299 371272 
 
 

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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