
 
 

 

   Kerkbrief 947 voor zondag 12 juli 2020, 4e zondag van de zomer   

We mogen weer allemaal naar de kerk. Zie ook de liturgie aan ommezijde. Maar voor diegenen, die nog niet willen, durven of 
kunnen: u kunt weer om 10.00 uur via onze website en “kerkdienst gemist” ‘live’ meeluisteren.  

Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 
 
Bloemen voor Alie Springer en Stoffel Schreuder 
Jacqueline bezorgde met haar kinderen de bloemen ter bemoediging bij mw. Alie 
van Montfoort-Springer. Die stelde dat zeer op prijs.  
En Stoffel Schreuder mocht zondag de bloemen uit de dienst ontvangen, Ed wilde 
ze graag bezorgen. 
                                                             
Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen. Vorige week is dhr. Arie Westerneng in het ziekenhuis 
opgenomen. Als het goed is kon hij vrijdag naar Novawhere overgebracht worden. 
Prof. mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend. Wij wensen hem en zijn vrouw veel 
sterkte. 
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. 
 
Weer zingen in de Grote Kerk? 
Hoewel het zingen zoveel mogelijk beperkt moet blijven, zou het mooi zijn als de lofzang weer op bescheiden schaal 
gaat klinken. 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. 
 
Avondmaalviering 
Zondag 19 juli a.s. willen we het heilig avondmaal vieren, op gepaste wijze, volgens de richtlijnen van de PKN. Losse 
bekertjes, brood via een tangetje aangereikt en plastic handschoentjes aan. We hopen op een mooie viering. 
 
Vakantietasjes inleveren 
De actie ”Vakantietasjes voor kinderen die in armoede opgroeien”,  van zondag j.l. was een groot succes! 
De  21 tasjes die voor dit doel klaar lagen, waren in een mum van tijd weg.  
De leden van de diaconie zorgen voor de juiste verspreiding van het gevulde vakantie tasje. 
Wilt u het tasje s.v.p. zondag a.s. meenemen of inleveren  bij één van de adressen welke vermeld staat bij het tasje? 
Alvast héél  hartelijk voor uw medewerking. namens de diaconie Alida Gorter 
 
We mogen weer naar de kerk 
Er mochten weer meer dan 30 kerkgangers komen, 
maar nog niet iedereen voelde zich geroepen. Wel was 

er ds. Bakker met zijn 
karakteristieke baret en de 
zang van het vocaalkwintet 
(Mirjam, Annelies, Ria, Rien 
en Nico) met Frans Koning  
op orgel en vleugel.  
Met in het achterhoofd de 
emoties van de gehouden 
informatieavond bleek  
er na afloop nog veel te 
bespreken. Er was nog geen koffie, maar dat gaat komende zondag goed komen.  



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 12 juli 2020 
locatie: Grote Kerk 

 
Voorganger:  ds. Gerrit Fredrikze  
Ouderling:  Dirk Tump 

Diaken: Chris Kotterer 
Organist: Nico Vriend

 
 

Mededelingen door ouderling van dienst 
   (allen gaan staan) 
Lied 710b en 84: 1 
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 84: 2, 3 
   (allen gaan zitten) 
 
Aanvangstekst:  Spreuken 18 vers 4  
Inleiding op de dienst  
   
Gebed van toenadering  
Lied 314 
 
 

Lezing: Jesaja 55: 10 en 11       
Lied 65: 5 
 
Lezing: Mattheüs 13: 1-9, 18-23 
Lied 764 
 
Overdenking 
muzikaal intermezzo en lied 765 
 
Dankgebed, voorbeden met acclamatie 
367g, stil gebed, Onze Vader 
Collecte aankondiging 
 
Lied 313: 1, 5 
Zending en Zegen 
Gemeente antwoordt met 

Collecte(doelen) zondag 12 juli 
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor de “Moedige Moeders. Het bekende initiatief, 
gestart in Volendam, van moeders van drugs-gebruikende jongeren. De moeders bieden voorlichting, 
ondersteuning aan verslaafden en hun omgeving; zij organiseren ook activiteiten ter preventie van 
drugsgebruik of andere verslavingsvormen. www.moedigemoeders.nl    De tweede collecte is 
bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.  
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 …. 

Verslag informatieavond 
Op 1 juli is er een informatieavond gehouden over de situatie in onze gemeente. Er is 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 kerk gaat weer open voor publiek! 
Het kan weer en het mag weer: na maanden dicht te zijn geweest gaat de Grote Kerk in Edam op 
zaterdag 1 augustus a.s. weer open voor publiek. Om het interieur te bewonderen, stilte en 
meditatie te zoeken of om boeken, handwerken en cadeautjes uit de Wereldwinkel te kopen.  
Er is een grote voorraad 2e hands boeken - daarom kunnen er helaas geen boeken aangenomen 
worden. Zomeropenstelling kerk :   1 augustus t/m 30 september van 13:30 – 17:00 uur 
1 oktober t/m 25 oktober van 13:30 - 16:00 uur 
 
Zie voor de mededeling over de Kerk op Wintersport 2021 de kerkbrief van vorige week. 
 


