
 
 

 

   Kerkbrief 952 voor zondag 16 augustus 2020, 9e 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 mevr. Ada Bak-Bos en dhr. Coos Lagerburg 
"Afgelopen zondag mochten Benjamin en ik , mevr. Bak verblijden met een bloemetje 
namens onze Kerkgemeente. En wat was zij daar ontzettend blij mee! Mevr. Bak is niet  
in de gelegenheid om in deze Corona-tijd naar de kerk te gaan, dus bracht ik haar het 
bloemetje met de boodschap dat er aan haar gedacht wordt. 
Ik wens een ieder een iets minder warm weekend toe dan de afgelopen dagen het  
geval was, maar bovenal in goede gezondheid!  Een zonnige groet, José Hermanides" 
 

De bloemen uit de eredienst werden gebracht bij dhr.  Lagerburg in Volendam. 
 
Lieve mensen van de Kerkgemeente Edam 
Ik ben dankbaar en blij dat we zoveel reacties van uit Edam hebben 
gekregen na het overlijden van Lieuwe. Het heeft ons goed gedaan.  
Ik wil een ieder hiervoor hartelijk dank zeggen;  
meteen warme groet,Hennie, kinderen en kleinkinderen 

 
Avondmaalviering 
Deze zondag,16 augustus. willen we het Heilig Avondmaal vieren; op gepaste wijze, volgens de richtlijnen van de PKN. 
Niet aan de tafel, maar met losse bekertjes; brood via een tangetje aangereikt en plastic handschoentjes aan.  
We hopen op een mooie viering. 
 
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. 
 
Terugblik vorige week 

Een impressie in beeld van de viering waarin ds Truus de Boer, ons welbekend,  voorging. 
Een voor corona begrippen redelijk gevulde kerk waarbij ook nu "het kerkkoor rondom Frans 
Koning" ons tijdens het zingen mocht vertegenwoordigen. Een kerk met nog steeds voldoende 
ruimte zodat de fam. Janny 
en Bart Wijnandts met 
kleinzoon Joop en zijn 
vriendin fijn naast elkaar 
konden zitten. 

Tijdens de koffie bleek verder dat de vleugel 
van Frans, zelfs met gesloten deksel na de 
dienst, een belangrijk instrument is met vele toepassingen. 
Met vriendelijke groet, Arie van Ginkel (kerkfotograaf) 
 
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. 

 
 



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: AlyLagerburg, 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 

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2020 
locatie: Grote Kerk 

 
Voorganger:  ds. Simon Bijl 
Ouderling:  Dirk Tump 

Diaken: Tom Lagerburg 
Organist: Frans Koning

           Orgelspel: Variaties over Psalm 43 (K. Bolt) 
Mededelingen door ouderling van dienst 
   (allen gaan staan) 
Intochtslied 75: 1, 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 
Vervolg intochtslied 75:  7 
   (allen gaan zitten) 
 

Kyrië-gebed, afgesloten met lied 301f  
 

Glorialied 304 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing: Matteüs 15: 21-28 
 

Acclamatie lied 339a 

 
Overdenking 

Muziek: Prière (C. Franck) 
 

 

Lied 647: 1, 2 en 3 
 

Voorbeden, Stil Gebed, Allen: Amen 
 

Collecte aankondiging 
Muziek: Orgelversetten (D. Zipoli) 

 

Inleiding: rondom de Tafel van de Heer 
Tafelgebed 
 

Loflied 405: 1, 4 
Instellingswoorden 
 

Lied 408e 
 

Onze Vader 
Delen van brood en wijn 

Muziek: All’ Elevazione (D. Zipoli) 
 

Dankgebed 
 

Slotlied 422 
 

Zending en Zegen 
Gemeente antwoordt met 

 
          Muziek: Al Post Comunio (D. Zipoli) 

Collectedoelen 
De eerste collecte is deze zondag, volgens rooster, bestemd  voor “KerkInActie, ZendingRwanda”.  
De kerk als plek van hoop, hulp en verzoening voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide 
in 1994. Trainingen en hulp bij het samen verwerken van trauma’s leiden naar een betere toekomst 
waarin daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. www.kerkinactie.nl/kerkrwanda Maar er 
is vandaag meer, actueel is de explosie in Beiroet!!!!! Van vele kanten, ook via KerkInActie,  wordt 
actie en hulp gevraagd voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. Zonder de kerk 
in Rwanda te laten vallen wil de diaconie vandaag ook collecteren voor “KerkInActie, Slachtoffers 
explosie Beiroet”. Mensen zijn in shock en totaal ontredderd, gebouwen zijn weggevaagd of 
onbewoonbaar en er zijn heel veel gewonden en overvolle ziekenhuizen. Graansilo’s met voorraden 
zijn  verloren gegaan  en er dreigt voedseltekort. www.kerkinactie.nl/actueel/2020/08/kerk-in-actie-
start-actie-voor-getroffenen-explosie-libanon  Vandaag dus een dubbel diaconaal doel waarbij de 
opbrengst wordt gedeeld,  en mag het waar zijn dat we een dubbele opbrengt tegemoet kunnen 
zien?!?! Slachtoffers van toen en slachtoffers  van nu; beiden verdienen onze hulp!! Zeker is dat de 
diaconie de afdracht voor beide doelen uit eigen middelen zal ophogen. 
Natuurlijk is er ook een tweede collecte en die is als altijd 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 …. 


