
 
 

 

   Kerkbrief 955 voor zondag 6 september 2020, 12e 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 fam. Westerneng en dhr. Grimmelikhuijse  
De bloemen zijn deze zaterdag bezorgd bij Jan en Anny Westerneng met een hartelijke groet vanuit de kerkgemeente. 
Bezorgers waren Lucas en Wijnanda Hamstra, geen foto dit keer. En op zondag mocht de heer Grimmelikhuijse 
bloemen uit de dienst ontvangen, Alida wilde ze graag bezorgen. 
 
6 september startzondag  
Deze zondag is de jaarlijkse startzondag. Door de huidige omstandigheden zal deze dit jaar een bescheiden karakter 
dragen, zonder uitgebreid programma. De voorganger is Jacqueline Bakker en de Nicolaascantorij werkt mee. Er wordt 
wel speciaal wat georganiseerd voor de kinderen, dus we hopen dat zij allemaal komen. 
Na de dienst is er een korte toespraak van de voorzitter. 
 
Adopteer een orgelpijp! 
Ons Bätzorgel in de Swaen is aan restauratie toe, zoals u in het Venster 
gelezen heeft. De kosten worden geraamd op ca. € 110.000. Dat is wel even 
slikken. Maar het wordt dan ook grondig aangepakt. Het orgel zal in zijn 
geheel naar orgelmaker Van Rossum in Wijk en Aalburg vervoerd worden. 
Gelukkig hadden we al een orgelfonds van zo’n € 13 000 als startpunt, en 
we hopen op een gulle bui van de vele fondsen die we inmiddels hebben 
aangeschreven. Maar zelf kunnen we ook een fikse aanzet geven.  
Daarom: adopteer een orgelpijp!  
Het orgel telt 552 orgelpijpen: grote pijpen in het front van zo’n 2,5 meter 
lengte tot kleine potloodjes van enkele centimeters. De grootste kunt u 
adopteren voor € 100, en dan aflopend voor € 50, € 20 en € 10. Als het 
klaar is nodigen we u graag uit voor een mooi orgelconcert met een hapje 
en een drankje, zodat u opnieuw kunt horen hoe dit prachtige orgel uit 
1809 klinkt! Maak uw bedrag over op:  

NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds 
 

Orgelconcert Grote Kerk op YouTube 
Omdat de orgelconcerten van de Orgelkring Waterland dit jaar niet doorgaan vanwege corona, is er onlangs een 
concert opgenomen in de Grote Kerk van Edam. Het fraaie resultaat daarvan is te zien op YouTube: 
https://youtu.be/uGDb17Ijet4. Het concert werd verzorgd door de Friese organist Peter van der Zwaag, organist van 
de Salviuskerk te Dronrijp. Ook heeft NH-Nieuws een leuke reportage van dit evenement gemaakt, te zien op: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/271596/geen-orgelfestijn-maar-online-
concerten-de-wereld-ligt-aan-je-voeten 

Terugblik afgelopen week 
Vorige zondag ging ds. Smilde voor, de predikant die elke keer als hij bij ons 
voorgaat even verwijst naar zijn Edamse wortels.  
Hij verbond het verhaal van de genezing van een bezetene op een mooie manier 
met het bekende gedeelte uit Korintiërs over de liefde. Geloof heeft te maken met 
het gaan van de weg van de liefde. De oer-boodschap van het evangelie is “je mag 
er zijn”. De collecte was bestemd voor Epafras. Voor deze stichting gaat ds.  Smilde 
binnenkort weer gevangenissen bezoeken.  



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 6  september 2020 

locatie: Grote Kerk 
 

Voorganger:  mw. Jacqueline Bakker  
Ouderling:  Dirk Tump 
Diaken: Chris Kotterer 

Organist: Frans Koning 
m.m.v. de Nicolaascantorij 

 
zie het aparte liturgieboekje 

 
 
Collectedoelen 
Vandaag, start-zondag 6 september, is de diaconale collecte bestemd voor “Weeshuis Sunshine 
House, Pietermaritzburg Zuid-Afrika”.  
Stichting Weeshuis Sunshine House en daarmee het “weeshuis” en de “moeders” en de “kinderen” 
hebben nog altijd steun nodig bij de opvang en verzorging van verweesde kinderen en om hen te 
begeleiden naar een hoopvolle toekomst. Zij hebben nog altijd een speciaal plekje in ons kerkelijk 
hart en verdienen nog altijd onze steun en die krijgen ze toch! www.weeshuissunshinehouse.nl   
De tweede collecte is als altijd bestemd voor al het andere werk van onze “eigen kerkgemeente”. 
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 …. 
 
Collecteopbrengsten 
De collecte opbrengsten van zondag 30 augustus waren:  
Diaconale collectie tbv Epafras € 136,70 ; Eigen kerk € 149,60 
 
Camera in de kerk 
Een grote stap vooruit voor onze kerk. In De Swaen is 
de video-installatie gereed waarmee we opnames van 
diensten kunnen maken. Nico Vriend gaf afgelopen 
week een korte demonstratie aan een aantal 
vrijwilligers. Het is voorlopig maar één camera, maar 
daarmee blijkt al verrassend veel mogelijk.  

 
 
We zoeken nog meer vrijwilligers die af en toe 
een zondag willen helpen met de bediening. Dat 
is snel te leren.  
 
 

 
 


