
 
 

 

 

    Kerkbrief 950 voor zondag 2 augustus 2020, 7e 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 Arie en Nel Schotanus en Bob en Frouwina van der Meulen  
Bart Wijnandts bracht de bloemen met de hartelijke 
groeten van de kerkgemeente naar de familie 
Schotanus en een "van harte sterkte kaart" voor      
oud- gemeentelid Lieuwe Kramer ging op de post.  
 

Afgelopen zaterdag mocht ik Bob en Frouwina een 
bemoedigend bloemetje brengen namens onze 
Kerkgemeente. Hun camper is recentelijk gestolen en 
dat geeft de nodige kopzorgen, maar bovenal is er het 
gemis van hun o zo vertrouwde vakantievervoer met 

persoonlijke eigendommen en herinneringen, die een ander je zomaar afneemt. De bloemen werden 
dankbaar in ontvangst genomen en erg gewaardeerd! Van harte wens ik ze spoedig een 'vervangende' 
camper toe, waar vele nieuwe mooie reisjes en herinneringen mee gemaakt kunnen worden.     
Daarnaast aan een ieder een liefdevolle groet en zonnig weekend gewenst!                      José Hermanides                                                                                                                             
 

Omzien naar elkaar en/of even een kaartje sturen. 
Mevr. Alie de Graaf - Vlasbloem is na een periode van herstellen bij haar zoon deze week weer thuis 
gekomen op het Ye 14, 1135 JH Edam. Ook al is de kerk weer begonnen zijn er nog altijd onder ons die 
niet heen kunnen. Laten wij hen niet vergeten. Laten wij elkaar gedenken in ons gebed en om Gods 
zegen en kracht vragen. Ik wens u alle een goede week.                                                             Aly Lagerburg   
                                                                                                                                                                                                                                
Kun/wil je nog zingen, zing dan mee!                                                                                                                                    
We hebben nu zes keer met een kleine groep wisselende zangers de liederen in de eredienst gezongen 
en daar gaan we nog even mee door. Het is echter wel steeds dezelfde groep waar ik uit put. Dus, allen 
die graag zingen en dat de laatste tijd node gemist hebben vraag ik: schroom niet en geef je bij me op en 
ik zal proberen iedere zondag een groep van 6-8 zangers samen te 
stellen. Frans Koning, e-mail: frannelies@gmail.com , tel. 0299-372026  

Terugblik op de dienst van 26 juli                                   
Je kunt wel merken dat het boerenbedrijf  in de 
aandacht staat: de voorgaande twee zondagen werd er 
gepreekt over het zaad wat op de akker viel; dit keer 
werd een schat van grote waarde in de grond gevonden 
door ds Klaas Holwerda. Frans Koning had in deze viering een koor van acht, soms negen 
zangers om zich heen had verzameld.  

Let op bij het koffiedrinken                                                                                                                                     
Het doet ons goed elkaar weer na de dienst te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.           
Maar we moeten er met zijn allen wel goed op blijven letten dat we de 1,5 meter afstand houden!    

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 en 1 oktober t/m 25 oktober van 13:30 - 16:00 uur. 
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