Kerkbrief 949 voor zondag 26 juli 2020, 6e 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 om 10.00 uur via onze website en “kerkdienst gemist” ‘live’ meeluisteren.
Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren

Bloemen voor Weina van Ravenzwaaij en Riet Janssen
Tijdens het beluisteren van de kerkdienst op zondagmorgen vernam Weina van
Ravenzwaai dat er bloemen bij haar waren bezorgd. Dat was echter nog niet gelukt,
omdat zij zaterdagmiddag niet thuis was, pas voor de tweede keer sinds de corona
uitbraak in maart. Op zondagmorgen om 11.15 u stonden Lucas en Wijnanda alsnog
op de stoep om de bloemen te bezorgen.
Nadat Lucas de bloemen had overhandigd hebben we gezellig gepraat en heeft Lucas
hij ook nog de kippen bewonderd en genoten van een stukje vlaai.
Wijnanda Hamstra-Bark
En Riet Janssen-Hettema mocht zondag de bloemen uit de dienst ontvangen, met
een groet van ons allen.
Foto Wijnanda Hamstra

In memoriam
Op 18 juli is mw. Hendrika de Boer-Hein overleden op de leeftijd van 98 jaar.
Zij woonde aan het Ye en was al enige tijd ziek. Ze was de moeder van Joke en Trudy de Boer.
De uitvaart is maandag a.s. om 14.00 uur op de begraafplaats naast de Grote Kerk.
Corr.adres: Voorhaven 104, 1135 BT Edam
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.
Terugblik op de dienst van 19 juli
In de dienst van vorige week mochten we een vertrouwd gezicht
begroeten: ds. Kick Koldewijn leidde de dienst op de hem eigen
wijze. Opnieuw ging het over het
zaad in de akker.
Na afloop van de dienst werd
goed opgelet of tijdens het
koffiedrinken de 1,5 meter in acht
werd genomen. De meetstok
werd gehanteerd!
Foto AvG
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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.
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

Orde van dienst voor zondag 26 juli 2020
locatie: Grote Kerk
Voorganger: ds. Klaas Holwerda
Ouderling: Henri Kalk
Orgelspel: Psalm 146 (P. Ritchie)
Mededelingen door ouderling van dienst
(allen gaan staan)

Lied 86: 1,4 en 5
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
(allen gaan zitten)

Kyrie en Gloria
Lied 299e
Inleiding op de 1e lezing
Lezing: 1 Koningen 3: 5-12
Lied 119b

Diaken: Tineke Visser
Organist: Frans Koning
Inleiding op de 2e lezing
Lezing: Matteüs 13: 44-52
Lied 339a
Overdenking
Muzikaal intermezzo: Méditation (C. Franck)
Lied 848
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader
Collecte aankondiging
Lied 981
Zending en Zegen,
Beantwoord met: Amen
Orgelspel: Courante in G (J.S. Bach)

Collecte(doelen) zondag 12 juli
Deze zondag,26 juli, is de diaconale collecte bestemd voor “Vereniging ’t Nest”. De Vereniging
Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam (V.V.G.V.), beter bekend als ’t Nest, zorgt voor
activiteiten en gezelligheid voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zie
ook: www.vvgv.nl
De tweede collecte is als altijd bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen
kerkgemeente”.
Voor wie nog niet naar de dienst durft of kan gaan: u kunt uw collectebijdrage overmaken op
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag ….
Let op bij het koffiedrinken
Het doet ons goed elkaar weer na de dienst te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Dit
verloopt nu als volgt:
De koffie wordt op 3 plekken aan de koffiebar uit geschonken. Dit gebeurt in kartonnen (zelf weg te
gooien) bekertjes. Houd bij het afhalen de 1,5 meter afstand in de gaten. Zoek daarna een plek rond
de 5 receptietafels, de zitplekken of elders in de ruimte.
Let op: de 1,5 meter afstand dient door een ieder te worden nageleefd.
Afgelopen zondag ging het beter dan de eerste keer, maar we moeten met zijn allen er goed op
blijven letten dat we afstand houden.
Vooraankondiging: Ronkend de vredesweek in!!
Dit jaar wordt voor de 9e keer een motortoertocht georganiseerd aan het begin van de vredesweek,
op zondag 19 september.
Opgave en informatie: rienenhelmadevries@ziggo.nl, tel. 06 22 94 83 05.
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

