
 
 

 

   Kerkbrief 951 voor zondag 9 augustus 2020, 8e 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 Rob van der Spek en fam. Brommersma 
Jitske bezorgde zaterdag de bloemen ter bemoediging bij Rob en Trudy. Ze 
vonden het heel erg leuk een bloemetje te ontvangen en waren er blij mee.  
En fam. Cornelis en Betty Brommersma mocht zondag de bloemen uit de dienst 
ontvangen, Alida wilde ze graag in Oosthuizen bezorgen. 
                                                             
Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen naar mw. Nel Schotanus - Krijgsman. Adr. Bleysstraat 12, 
1132 VB Volendam. Nel is ernstig ziek en wacht nog op één uitslag en gaat dan 
aan haar behandeling beginnen. Wij wensen Nel en haar gezin heel veel sterkte. 
Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. 
Ik wens u allen een goede week. Aly Lagerburg 
 
Avondmaalviering 
Volgende zondag 16 augustus willen we het heilig avondmaal vieren, op gepaste wijze, volgens de richtlijnen van de 
PKN. Niet aan de tafel, losse bekertjes, brood via een tangetje aangereikt en plastic handschoentjes aan. We hopen op 
een mooie viering. Ds. Simon Bijl hoopt dan voor te gaan. 
 
Zangers blijven welkom 
Voorlopig is het zingen door de kerkbezoekers nog niet mogelijk. Het voorstel is om de liederen mee te laten zingen 
door minimaal vier zangers/-essen. Allen die graag zingen vraag ik: geef je bij me op en ik zal proberen iedere zondag 
een groep samen te stellen.  Frans Koning, e-mail: frannelies@gmail.com, tel. 0299-372026. 
 
Lieuwe Kramer overleden 
Op 1 augustus is Lieuwe Kramer overleden op de leeftijd van 85 jaar. Hoewel hij een 
paar jaar geleden was vertrokken naar Wilnis willen we hem hier toch noemen omdat 
hij lange tijd zeer betrokken was bij onze gemeente. Onder andere in het maken van de 
kerkbrief heeft hij jarenlang een hoofdrol gehad.  
Corr.adres:  Burg. Padmosweg 264, 3648 BN Wilnis. 
 
Terugblik vorige week 
Geen ruimte dit keer voor de foto’s van onze onvolprezen kerkfotograaf Arie van 
Ginkel. U kunt ze wel op de website vinden, waarbij het corona tijdperk nog duidelijk 
zichtbaar is. 
 
Collecte(doelen) zondag 9 augustus 
Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor  “Vluchtelingenhulp in de gemeente Edam-
Volendam". Vluchtelingenwerk vindt dat er meer gedaan kan worden dan de overheid doet om goed in te burgeren. 
Onze bijdrage zorgt voor een beetje extra op weg naar een nieuwe toekomst met:  
- hulp bij allerlei procedures en bij het leren van onze taal,  
- hulp bij het vinden van werk en het vertrouwd raken met onze gewoontes en gebruiken.  
Nog kort geleden hebben we bijgedragen in het leren fietsen van een groep volwassenen.   
De tweede collecte is bestemd voor “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 …. 



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 9 augustus 2020 
locatie: Grote Kerk 

 
Voorganger:  ds. Truus de Boer  
Ouderling:  Kees Bak 

Diaken: Chris Kotterer 
Organist: Frans Koning

 
 

Orgelspel – Jesu, meine Freude (Lied 907) 
Mededelingen door ouderling van dienst 
   (allen gaan staan) 
Lied 212: 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 
Lied 212:  3, 4, 5 
   (allen gaan zitten) 
Inleiding op de dienst  
   
Gebed van toenadering  
Lied 304: 1, 2, 3 
 
Lezing: Jona 2: 1-11 
 
 
 

Lied 155:  1, 2, 3, 4, 7, 8 
Lezing: Mattheüs 14: 22-33 
Lied  918: 1, 2, 3, 4 
 
Overdenking 
Muzikaal intermezzo: Gymnopédie 2  
(E. Satie) en lied 422 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
Collecte aankondiging 
 
Lied 416: 1, 2, 4 
Zending en Zegen 
Gemeente antwoordt met 

 
 
Orgelspel – Pavane (G. Fauré) 
 
 

Talentvol organist  
Afgelopen zondag was de familie Reinders uit Langbroek op 
bezoek in Edam. Na afloop van de dienst speelde zoon Teun 
(10) de sterren van de hemel en alles uit het hoofd. Met zijn 
vader als registrant en de aanmoediging van een van zijn 
zusjes vulde hij de kerk met mooie bekende klanken.  
 
Opbrengst collecte 
De opbrengst van de collectes was als volgt: 
€ 127,50 voor het Dovenproject in Peru, voor de eigen 
kerkgemeente  € 129,40 
 
De kerk is weer open voor publiek! 
De Grote Kerk is 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. 
Tijden:   1 augustus t/m 30 september van 13:30 – 17:00 uur;  
1 oktober t/m 25 oktober van 13:30 - 16:00 uur 
 
 


