
 
 

 

   Kerkbrief 953 voor zondag23 augustus 2020, 10e 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 Annie Brommersma 
De bloemen werden bij Annie bezorgd, met hartelijke groeten van de kerkgemeente.  Helaas is er deze keer heen foto 
van. 
 
Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen.Mevr. Nel Schotanus is donderdag weer thuis gekomen uit het ziekenhuis en wacht nu op de 
laatste uitslagen. Wij wensen haar en haar man en kinderen heel veel sterkte.(Mevr. Nel Schotanus-Krijgsman,  Adr. 
Bleysstraat 12, 1132 VB Volendam).  Mevr. Bep van Montfort is na een operatie weer thuis uit het ziekenhuis en 
verblijft in de ziekenboeg van de Meermin om verder aan te sterken; zij doet de groeten aan de kerkgemeente (Mevr. 
Bep van Montfort, Meermin,  Paulus Pieterstraat 1, 1135 GS Edam). 
Er zijn nog steeds gemeente leden die niet naar de kerk kunnen of durven laten wij hen niet vergeten  en misschien 
eens een kaartje sturen of eens even een telefoontje plegen om toch met elkaar verbonden te blijven.En zondags als 
er een kerkdienst te beluisteren is, is heel fijn maar toch mis je wel wat.Laten wij in ons gebed de zieken gedenken en 
om Gods zegen en kracht vragen.Ik wens u allen een goede weekAlyLagerburg. 
 
Weer zingen in de Grote Kerk 
Nog steeds kun je je opgeven als je graag mee wil doen in het verzorgen van de zang in de eredienst, bij Frans Koning, 
e-mail: frannelies@gmail.com, tel. 0299-372026. 
 

Terugblik op 16-9 
Met voorganger ds. Simon 
Bijl en 47 gemeenteleden 
vierden we vandaag het 
Heilig Avondmaal.Dit keer 
in de zgn. corona-
opstelling waarbij de 
routing was aangepasten 
iedereen persoonlijk door 
de ouderling van dienst 
werd uitgenodigd omdeel 
te nemen aan de "maaltijd 

van de Heer". Dit alles met inachtnemingvan de door de PKN 
geadviseerde voorschriften.(handschoenen voor deambtsdragers, 
een broodtang en vooraf ingeschonken avondmaalsbekertjes)Met 
Frans op het orgel werd voor-gezongen door het vocaal dubbel 
kwartetMirjam, Tiny, Janny en Lida, Nico. Rien, Jan en Edde 
bloemen uit de dienst gingen met een hartelijke groet naar 
AnnieBrommersma. mvg Arie  
  



Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website 
predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl
Pastoraal meldpunt: AlyLagerburg Email: pastoraat@kerkgemeente.nl
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak Email: cbak
Ledenadministratie: Nico Vriend E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e

Orde van dienst

Voorganger: ds. Ole van Dongen
Ouderling: Kees Bak 

 
 

 
Mededelingen door ouderling van dienst 

(Allen gaan staan)
Intochtslied: 139: 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 139: 10,11 

(Allen gaan zitten
Inleiding op de Dienst 
 
Gebed van Toenadering 
Lied903: 1,2,6 

 
 Inleiding op de Lezing  
 
 
Collecte-doelen zondag 23 augustus,
De eerste collecte is bestemd voor een speciaal project
kerkgemeente. Als we binnenkort weer gaan “kerken” in de Swaen
met geluid de ether in sturen maar ook met beeld. Er wordt een nieuw installatie aangebracht met 
een camera zodat ook thuis de dienst in “beeld en geluid” gevolgd kan worden.In Corona
we, met de diensten uit o.a. Midden
wordt voorzien en nu, binnenkort, dus ook vanuit onze eigen diensten.Dat is belangrijk gebleken, niet 
alleen vanwege de corona-beperkingen, waardoor velen nog niet naar de kerk kunnen of dur
komen, maar ook voor velen die, om andere redenen, niet naar de kerk komen.
Met “Beeld en Geluid” weten we velen te bereiken met Gods woord en, ook niet onbelangrijk, we 
kunnen zelf de hele dienst terugkijken als we iets gemist menen te hebben.
De tweede collecte is als altijd bestemd voor al het andere werk van, voor en door onze
kerkgemeente”.  
Voor wie nog niet naar de dienst durft of kan gaan: u kunt uw collecte
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Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de 
mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225 

pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
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Orde van dienst voor zondag 23 augustus 2020
locatie: Grote Kerk 

 
Ole van Dongen Diaken: Tom Lagerburg

Organist: Frans Koning

Mededelingen door ouderling van dienst  
(Allen gaan staan) 

Onze hulp in de Naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw is tot in eeuwigheid en 
varen het werk van zijn handen 

Genade zij u en vrede van God, onze 
Vader en van Jezus Christus, de Heer 

 
(Allen gaan zitten) 

Lezing Jesaja 51: 1-6 
Lied 138: 1,2 
 
Inleiding op de Lezing 
 
Lezing: Mattheüs 16: 13
 Acclamatie: 339a 
 
Overdenking 
 Muzikaal Intermezzo + 
 
Lied 346 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze 
Vader  
acclamatie 368j 
 
Toelichting op collecten
 
Slotlied 119a 
Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  
 

doelen zondag 23 augustus, 
bestemd voor een speciaal project “Beeld en Geluid” in onze eigen 

. Als we binnenkort weer gaan “kerken” in de Swaen willen we de diensten niet alleen 
met geluid de ether in sturen maar ook met beeld. Er wordt een nieuw installatie aangebracht met 
een camera zodat ook thuis de dienst in “beeld en geluid” gevolgd kan worden.In Corona

.a. Midden-Beemster, al mogen ervaren dat daarmee in een behoefte 
wordt voorzien en nu, binnenkort, dus ook vanuit onze eigen diensten.Dat is belangrijk gebleken, niet 

beperkingen, waardoor velen nog niet naar de kerk kunnen of dur
komen, maar ook voor velen die, om andere redenen, niet naar de kerk komen. 
Met “Beeld en Geluid” weten we velen te bereiken met Gods woord en, ook niet onbelangrijk, we 
kunnen zelf de hele dienst terugkijken als we iets gemist menen te hebben. 

de collecte is als altijd bestemd voor al het andere werk van, voor en door onze

Voor wie nog niet naar de dienst durft of kan gaan: u kunt uw collecte-bijdrage overmaken op 
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag ….
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Lezing: Mattheüs 16: 13-25 
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een camera zodat ook thuis de dienst in “beeld en geluid” gevolgd kan worden.In Corona-tijd hebben 
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Met “Beeld en Geluid” weten we velen te bereiken met Gods woord en, ook niet onbelangrijk, we 

de collecte is als altijd bestemd voor al het andere werk van, voor en door onze “eigen 

bijdrage overmaken op 
dam, o.v.v. Collecte zondag …. 


