
 
 

 

   Kerkbrief 946 voor zondag 5 juli 2020, 3e zondag van de zomer 

Komende zondag mogen we weer allemaal naar de kerk! Maar voor diegenen, die nog niet willen, durven 
 of kunnen is er om 10.00 uur de mogelijkheid om via onze website en ‘kerkdienst gemist’ mee te luisteren. 

Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 
Bloemen voor ds. Charlotte Kremer en mevr. De Graaf 

Afgelopen zondag mocht ds. Charlotte 
Kremer de bloemen uit de dienst 
meenemen als dank voor haar inzet  
in onze kerkgemeente. 
   

Zaterdag 27 juni ben ik bij mevr. De Graaf 
langs geweest om namens de kerk een 
bloemetje aan te bieden. Mevr. De Graaf 

logeert nog steeds bij haar zoon in Volendam om aan te sterken na haar 
operatie. Ze gaat gelukkig vooruit en was ontzettend blij met de bloemen.                                                        
Hartelijke groeten, Lubie Bruinink            
 

Orde van dienst zondag 5 juli 2020 
Locatie: Grote Kerk

  Voorganger: ds. R. J. Bakker 
  Ouderling: Henri Kalk 

Diaken: Alida Gorter 
Orgel/Vleugel: Frans Koning

 

Orgelspel: bewerkingen over Psalm 65 
 

Mededelingen door ouderling van dienst 
 

wie dat kan, gaat staan 

Luisteren: Intochtslied Psalm 65: 1 en 2 
 

Stilte, Onze Hulp, Groet 
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 
 

Luisteren: Vervolg intochtslied Psalm 65: 4 en 6 
we gaan weer zitten 

Inleiding op de Dienst 
 

Gebed van Toenadering 
 

Luisteren: Lied 299e Kyrie en Gloria 
 

Inleiding op de Lezing 
 

Lezing: Zacharia 9: 9-12 
 

Luisteren: Lied 550: 1, 2 en 3 

  
  Inleiding op de Lezing      
 

 Lezing: Mattheüs 11: 25-30 
 

 Luisteren: Lied 840: 1, 2 en 3 
 

 Overdenking 
 

 Muzikaal Intermezzo 
 

 Luisteren: Lied 837: 1, 2 en 4 
 

 Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

 Toelichting Collecten 
we gaan staan 

 Luisteren: Slotlied: 315: 1 en 3 
 

 Zending & Zegen 
 beantwoord met: 

 
 

 Pianospel: “As torrents in summer”  (Edward Elgar) 
 
Vertaling: Zoals bergstroompjes in de zomer, halfdroog in hun   
bedding, plotseling opkomen terwijl de lucht onbewolkt is, is er regen 
gevallen, ver weg, bij hun bronnen. Zo is het ook met ons verlangen, 
wat verzwakt, groeit of overstroomt… je ziet het en verwondert je en 
weet niet dat God hun bron is. Ver weg heeft het geregend. 
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Bedankt 
Bedankt beste mensen, voor uw reacties en wensen na mijn val onder de hortensia. Het moet nog "beter worden". 
Diaconie, leuk om de bloemen te ontvangen, ook namens mijn vrouw.                                                      Jan + Truus Lijnes                            
 

Terugblik  
28 juni 2020; de 2e  en tevens laatste "30-leden Corona Viering" in de Grote Kerk 
met voorganger ds Charlotte Kremer, Frans Koning op orgel en vleugel, en dit keer 
een vocaal kwintet voor de begeleidende zang. 
 
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 de liederen mee te laten zingen door een aantal zangers/-essen. 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. Frans Koning, e-mail: frannelies@gmail.com  tel. 0299-372026. 
 
We mogen weer (allemaal) naar de kerk! 
Vanaf juli is met de verruiming van het aantal kerkbezoekers de aanmelding niet meer nodig.  
Wel blijven de algemene regels gelden: 1,5 m afstand houden, niet zingen en thuis blijven bij  
koorts of hoesten. Zie ook de instructies voor kerkbezoek in het Venster; pag. 15.   
Maar via internet kunt u de dienst -zoals voorheen- ook altijd volgen.                                           
 
Verslag informatieavond 
Op 1 juli is er een informatieavond gehouden over de situatie in onze gemeente. Daar is een en ander uitgelegd en er 
zijn veel vragen behandeld. Er komt een kort verslag van deze avond. Dat is voor iedereen beschikbaar, maar met 
name bestemd voor de mensen die er niet bij konden zijn. U kunt dat verslag opvragen via scriba@kerkgemeente.nl 
of  tel. 371297.   
   
De Collecten 
De diaconale collecte is deze Zondag 5 juli, bestemd voor “KIA Binnenlandsdiaconaat, Vakantiepret voor kinderen  
in armoede”.  Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen niet op vakantie; blijven thuis als anderen gaan. 
Kerk in Actie helpt die kinderen aan spulletjes en spelletjes om zich in de vakantie te vermaken. 
www.kerkinactie.nl/kinderenenarmoede   De tweede collecte is als altijd bestemd voor het vele werk van, voor en 
door onze eigen kerkgemeente. Voor de gemeenteleden die nog niet naar de kerk kunnen of durven komen, is er  
nog steeds de mogelijkheid om toch een bijdrage aan de collectedoelen over te maken:  
Rek. NL95RABO0373711409,  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..doel......  
Zelf aangeven of uw bijdrage voor de diaconie of voor de eigen gemeente is. Doet u dat niet, dan zal uw bijdrage  
fifty-fifty worden verdeeld.  
 
Wie doet mee en wil een vakantietasje vullen voor de kinderen die in armoede leven in onze eigen gemeente? We 
hebben 20 vakantietasjes, neemt u er a.u.b. eentje mee en vul deze; de instructie zit erbij. De vakantietasjes zijn bij de 
uitgang verkrijgbaar bij de diakenen. Inleveren kan bij Chris Kotterer en bij Alida Gorter. Wij zorgen ervoor dat de 
tasjes bij de juiste adressen terecht komen! 
 
KERK OP WINTERSPORT 2021 

Ondanks de CORONA perikelen hebben we voor de 3e maal een optie genomen 
op het hotel Berghof in Wagrain (Oostenrijk). In 2021 is dit voor de periode 
van  15-23 januari 2021. De werkgroep Kerk Op Wintersport heeft, in het kader 
van het glas is half vol, toch maar het initiatief genomen om de K.o.W. 2021 te 
organiseren. Echter omdat er nu nog geen duidelijkheid is welke 

coronamaatregelen er in januari 2021 nog gelden hebben we met Duke Travel afgesproken dat we eind juli bespreken 
wanneer we de eerste aanbetaling moeten overmaken. Vandaar dat we nu alvast de mogelijkheid bieden om je in te 
schrijven voor K.o.W. 2021. Meer informatie op pag. 14 in het Venster. 
Wij, de K.o.W. werkgroep, hopen dat er voldoende voorinschrijvingen zullen zijn om de reservering definitief te 
maken. Namens het KOW team: Rien de Vries, Achterhaven 39, 1135 XS Edam.  
Tel : 0299-372969   Mobiel: 06 22 94 83 05   e-mailadres: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
    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 e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
    Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak e-mail: 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                                                                                                                                  
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