
 
 

 

   Kerkbrief 944 voor zondag 21 juni 2020, 2e zondag na Trinitatis 

Komende zondag voor het eerst weer een dienst in eigen kerk, zij het voor een beperkt aantal deelnemers. Zie ook de liturgie aan 
ommezijde. Voor wie niet in de prijzen viel: U kunt weer om 10.00 uur via onze website en “kerkdienst gemist” ‘live’ meeluisteren.  
Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 
 
Bloemen voor Johan Caspers en André Burghouts 
Petra’s zoon Tjalling  bezorgt de bloemen bij Johan Caspers. Johan stelde 
dat zeer op prijs.  
Dat gold ook voor André Burghouts; hij mocht ook van Petra een boeket 
ontvangen, nu zijn gezondheid hem even in de steek heeft gelaten. 
                                                                   
Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen. 
Dhr. Jan Lijnes  Broekgouwstraat 12 1135 EA Edam is weer thuis uit het 
ziekenhuis maar moet thuis nog verder revalideren wij wensen hem veel 
sterkte. Mevr. Alie de Graaf Vlasbloem is weer thuis en is om verder te 
herstellen bij haar zoon Weegschaalstraat 5 1131 MS Volendam. Wij 
wensen haar een goed herstel . Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed 
gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens u allen een goede 
week.  Aly Lagerburg. 
 
Dank! 
Beste kerkgenoten, heel hartelijk dank voor de vele mooie wenskaarten 
die ik heb mogen ontvangen. Het voelt heel fijn en geeft mij veel steun in een vervelende tijd (weer) in het ziekenhuis. 
Ik hou de moed erin en hoop over enige tijd weer naar mijn  hersteladresje bij mijn zoon Jan te kunnen om verder aan 
te sterken. Vriendelijke groet, Alie de Graaf-Vlasbloem. 
 
We mogen weer naar de kerk! 
In Edam zullen vanaf 21 juni met maximaal 30 en vanaf juli met maximaal 100 kerkgangers de diensten weer opgestart 
worden. Zondag 21 juni zal in de Grote Kerk Jan Willem van der Straten voorgaan, op 28 juni ds. Charlotte Kremer. 
Aanmelden is noodzakelijk: via scriba@kerkgemeente.nl, of tel 371297, waarna u bericht krijgt of we u een plaats 
kunnen aanbieden.  Vanaf juli zal met de verruiming van het aantal kerkbezoekers de aanmelding vermoedelijk niet 
meer nodig zijn.  
De algemene regel om thuis te blijven bij koorts of hoesten blijft gelden. Verder: kom op tijd, was uw handen, pak zelf 
uw liedboek, laat u naar uw plaats leiden door een regelaar, zo min mogelijk toiletgebruik, zelf reinigen. Een volledig 
overzicht van de noodzakelijke regulering staat op de website.  De kerkenraad 
 
Weer zingen in de Grote Kerk? 
Hoewel het zingen in deze tijd zoveel mogelijk beperkt moet blijven, zou het mooi zijn als de lofzang weer gaat klinken, 
zij het op bescheiden schaal. Het voorstel is om vanaf 21 juni de liederen mee te laten zingen door vier zangers/-essen, 
verspreid in de viering. Allen die graag zingen en dat de laatste tijd node gemist hebben vraag ik: geef je bij me op en 
ik zal proberen iedere zondag een groep van vier zangers samen te stellen, te beginnen voor de viering op 21 juni met 
ds Jan Willem van der Straten (Amsterdam) en daarna op 28 juni ds Charlotte Kremer (Zuiderwoude), en zo verder in 
juli.  Frans Koning, e-mail: frannelies@gmail.com, tel. 0299-372026. 
 

Collecte(doelen) zondag 21 juni. 
Deze zondag is de diaconale helft van de collecteopbrengst bestemd voor “KIA Werelddiaconaat, Opvang en hulp 
voor ontheemden in Colombia.” Veel Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de 
sloppenwijken. Met psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s helpen wij hen om een nieuw bestaan 
op te bouwen. www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-hulp-voor-ontheemden-in-bogota   De andere helft van de 
opbrengst is bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.  

Tjalling voor Johan    foto: Petra Tjalsma 
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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 
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak Email: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499 
Ledenadministratie: Nico Vriend E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 

Orde van dienst voor zondag 21 juni 2020 
locatie: Grote Kerk 

 
Voorganger: Jan Willem van der Straten 
Ouderling: Kees Bak 

Diaken: Alida Gorter 
Organist: Frans Koning

 
 

Mededelingen door ouderling van dienst 
Lied 1016: 1,2 
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 
 
Inleiding op de dienst   
 Lied 1016: 3,4 
Gebed van toenadering    
Lied 538: 1,2 
 

Inleiding op de lezing 
Jeremia 20: 7-13 
 
Lied 538: 3,4 
Inleiding op de lezing 
Matteüs 10: 16-33 
Overdenking 
Lied 634 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
Collecten 
Lied 416 
Zending en Zegen 
Gemeente antwoordt met 

Vervolg collectes: Voor wie nog niet naar de dienst gaat of kan: u kunt uw bijdrage overmaken op 
Rekening NL95RABO0373711409,  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag …. 

Geen kerktaxi  
Helaas is het nog steeds niet toegestaan om met meerdere personen uit verschillende huishoudens, 
in één auto te zitten. Tevens moet ook de 1,5m in de auto worden gehandhaafd. Daarom is het, 
zolang deze regel nog van toepassing is, niet mogelijk om de kerktaxi te verzorgen. Met vriendelijke 
groet, Rien de Vries. 

Solidariteitskas 
De afgelopen 3 weken is er al een bedrag van € 1335,00 ontvangen. Alle schenkers hartelijk dank. 
Vorig jaar hebben we een totaalbedrag ontvangen € 1802.50 Mocht de acceptgirokaart aan uw 
aandacht ontsnapt zijn dan hopen wij u er met dit bericht aan te herinneren. Het banknummer van 
de kerk is NL73RABO0373711417 tnv. CvL Protestantse Gemeente Edam. Alvast bedankt voor uw 
gift. De kerkrentmeesters. 
 
Informatieavond op  1 juli 
Op woensdag 1 juli a.s. om 19:30 uur is er een bijeenkomst waarin u wordt geïnformeerd over de 
situatie in onze gemeente. Het is geen gewone gemeenteavond. Namens de classis komen de 
classispredikant en de voorzitter, en daarnaast de voorzitter van de visitatiecommissie. In verband 
met de gezondheidsrisico’s is de bijeenkomst in de Grote Kerk en wordt er geen koffie geschonken. 
Wij vragen u zich aan te melden via scriba@kerkgemeente.nl of tel. 371297. Zie ook de instructies 
voor de kerkdiensten, dus kom ruim op tijd.  De bijeenkomst is niet te beluisteren via internet. 
Achteraf zal een beknopt verslag beschikbaar komen. De kerkenraad. 
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