
 
 

 

   Kerkbrief 954 voor zondag 30 augustus 2020, 11e 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. Truus Siebel, mevr. Dini Munneke en de fam. van Dijken-van Dijk 

Emma en ik mochten op 20 augustus namens de kerk de bloemen brengen bij 
Mw. Siebel. Mevrouw Siebel was intens verheugd om de bloemen te 
ontvangen en kon elke bloem bij naam noemen. Met trots vertelde zij ons 
over haar kleinkinderen en maar liefst 8 achterkleinkinderen. De extreem 
warme week was een pittige voor mevrouw Siebel, 
maar zelfs daarover vertelde zij met humor en een 
lach op haar gezicht. Met bewondering zeiden we 
deze lieve mevrouw gedag en wensten haar nog een 
fijne dag toe.  Lieve groet, Jacqueline en Emma Cool.  
 

Zaterdag 22 augustus bracht Mirjam van Wijhe de 
bloemen naar de fam. Dijken-van Dijk. Ze waren 
heel blij verrast! 
 

 
 
Meneer Munneke nam de bloemen uit  
de eredienst van 23 augustus met een  
hartelijke groet mee voor zijn vrouw.              
                                                         
 
Omzien naar elkaar en even een kaartje sturen. 
‘Ik was blij verrast met de mooie kaart die ik zondag van de kerkgemeente heb ontvangen. 
Hartelijk bedankt en een hartelijke groet voor u allen.’ Dhr. George Rijswijk 
Woensdag is Arie Westerneng weer thuis gekomen uit Nova Where. 
Mevr. Nel Schotanus - Krijgsman is opgenomen in het Transitorium, kamer 323, Waterlandlaan 250,  
1441 RN Purmerend. Wij wensen haar heel veel sterkte. 
Mevr. Weina van Ravenzwaaij- Balder heeft een nare val gemaakt en zit behoorlijk in de lappenmand. 
Nieuwe Haven 56, 1135 VL Edam. Wij wensen haar van harte beterschap . 
Laten wij allen zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. 
Ik wens u allen een goede week.                                                                Aly Lagerburg 
 
Startzondag 6 september 
Volgende week is de startzondag. Door de huidige omstandigheden zal deze dit jaar een bescheiden 
karakter dragen, zonder uitgebreid programma. De voorganger is Jacqueline Bakker. Er wordt wel speciaal 
wat georganiseerd voor de kinderen, dus we hopen dat zij allemaal komen. 
 
Terugblik vorige week   

Gastpredikant was ds. Ole van Dongen uit Amsterdam. Na het 
aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst, Kees Bak, 
werd de zang verzorgd door een 8-stemmig koor (Erica-Annelies-
Rita-Ria-Jannie-Jan-Joop-Nico) met Frans Koning op het orgel en de 
vleugel van Mea Menalda. Ds. van Dongen had een hoopvolle preek 
over Petrus (Simon, zoon van Jona), die twijfelend en onzeker was; 
een leerling bij uitstek en zeker niet perfect, maar wèl de rots bleek, 
waarop de kerk gebouwd is. Na afloop van de viering praatten de 

meeste kerkgangers nog even bij en "deden ‘n koppie" voor ze naar huis gingen. 



Orde van dienst voor zondag 30 augustus 2020 
locatie: Grote Kerk 

 
Voorganger:  ds. Aage Smilde  
Ouderling:  Henri Kalk 

Diaken: Alida Gorter 
Organist: Jan van Ginkel

Orgelspel 
Mededelingen door ouderling van dienst 

   (allen gaan staan) 
Intochtslied: Psalm 70: 1 en 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 
 
Zingen: Klein Gloria (Lied 195) 

   (allen gaan zitten) 
 

Inleiding op de dienst    
 

Gebed van toenadering (en om verlichting 
met de Heilige Geest) 
 

Lied 314: 1, 2 en 3 
 

Lezing uit de Brieven: 1 Cor. 12: 31b - 13: 13  
 (de grootste is de liefde)                                                                              
 

Lied 791: 1, 2, 3 en 4 
 
Lezing uit het Evangelie: Matt. 17: 14 - 20  
(geloof als een mosterdzaadje) 
 
Gezang 55 (uit het Oude Liedboek): 1 t/m 4 
 

Verkondiging 
Thema: “Al had ik het geloof dat bergen kan 
verplaatsen, maar had de liefde niet…” 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Lied 754: 1 en 3 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze 
Vader 
 

Collecte aankondiging 
(allen gaan staan) 

Slotlied 838: 1, 2 en 3 
 

Wegzending en Zegen 
Gemeente antwoordt met 

 
 

Collectedoelen 
De eerste collecte is vandaag bestemd  voor “de Stichting Epafras”. Het leven van Nederlanders in 
een (buitenlandse) gevangenis is zwaar. Overbevolkte cellen, geen gezond eten, nauwelijks luchten, 
je begrijpt de taal niet, juridische procedures zijn ingewikkeld, je familie zie je niet. Daarom vandaag 
een collecte  voor “Epafras”, een organisatie die er voor zorgt dat Nederlanders, die vast zitten in 
buitenlandse gevangenissen, bezoek, steun, advies en bijstand krijgen, daar of bij hun terugkeer naar 
de eigen omgeving om hun leven weer op de rit te krijgen. Bijzonder is ook dat onze voorganger van 
vandaag, ds. Aage Smilde, één van die vrijwilligers is, die bezoeken afleggen in buitenlandse 
gevangenissen. De tweede collecte is, zoals 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. Prot. Gem. Edam, o.v.v. Collecte zondag …. 
 

Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 23 augustus was bestemd voor ons eigen project “Beeld 
en Geluid”, om de diensten vanuit de Swaen ook voor de niet-kerkgangers hoorbaar en zichtbaar in 
de huiskamer te krijgen. De voorlopige opbrengst van de collecte was € 250,-. De tweede collecte 
voor al het andere werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een voorlopige 
opbrengst van € 125,-. Beide collecten krijgen het predicaat “voorlopig” omdat nog vele bijdragen 
nadruppelen van hen die de diensten nog niet durven of kunnen bijwonen. “Dank voor uw Gaven”. 

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, 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 


