
 
Kerkbrief 959 voor zondag 4 oktober 2020, 3e zondag van de herfst 

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 dhr. van Ravenzwaaij en mw. Koning 
Zaterdag kreeg dhr. Hans van Ravenzwaaij de bloemen omdat hij herstelt van een ingreep. Zondag bracht Henri Kalk 
bij mw. Koning-Bajema aan de Kooiweg de bloemen uit de oecumenische viering. Dat werd erg op prijs gesteld.             
 
Bijzondere viering op 11 oktober 
De dienst van volgende week is in meerdere opzichten bijzonder. Het is de voorlopig laatste in de Grote Kerk. Door de 
ruime afstand die in de Grote Kerk kan worden aangehouden heeft de kerkenraad besloten om bij uitzondering ook de 
diensten van 4 en 11 oktober in de Grote Kerk te houden. Om de kosten in de hand te houden zal de kerk niet 
verwarmd worden. We vragen uw begrip hiervoor. Vanaf 18 oktober zijn de vieringen in De Swaen. 
Ds. Juup van Werkhoven zal voorgaan en we willen dan het heilig avondmaal vieren. Uiteraard op gepaste en vooral 
veilige wijze. Tevens zal dan de doop bediend worden aan Elianne, de dochter van Janneke Tump en Ramon Buis.   
 
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. 
 
Aangeboden: radio/CD speler, Philips (zonder boxen). Slechts voor een bijdrage aan het orgelfonds de Swaen. 
Inlichtingen Hans van Drongelen 06-44810672. 
 
Mooie oecumenische viering 
De viering van vorige zondag in het kader van de Vredesweek 
gaf de bezoekers een goed gevoel. Ds. Hans Reedijk en diaken 
Henk Bak hadden er samen met de andere medewerkenden 
een mooie dienst van gemaakt. Het gelegenheidskoor was dit 
keer ook oecumenisch samengesteld.  
In de ruim gevulde kerk met broeders en zusters van 
katholieke huize en onze buurgemeente uit de Zeevang bleek 
ook het koffie drinken op een gemoedelijke en toch veilige 
wijze te kunnen verlopen.  
 
 
De neef van tante Bets heeft steun nodig 
Het beroemde Bätzorgel in de Evangelisch- Lutherse Kerk in Den Haag (1762) wordt wel ‘tante Bets’ genoemd. Tante 
Bets heeft een uitgebreide familie waaronder een paar neefjes. Eén neef bevindt  zich in de Swaen in Edam, maar deze 
familietelg is intussen sterk verouderd en enigszins aan lager wal geraakt in de afgelopen 200 jaar. 
We willen hem graag aan laten sterken en een verjongingskuur geven.  
Het gaat natuurlijk om de actie voor ons Bätzorgel in de Swaen. Deze loopt op rolletjes: de laatste 
stand is bijna € 3800, niet in de laatste plaats door een gulle gift van de Handwerkclub. Hartelijk 
dank, dames,  en natuurlijk allen die tot nu toe gedoneerd hebben! Wij hebben verzoeken voor 
een subsidie bij diverse culturele fondsen en b.v. de Provincie. Intussen: adopteer een 
orgelpijp! Maak uw bedrag over op:  

NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds  



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 4 oktober 2020 
locatie: Grote Kerk 

 
Voorganger:  ds. Peter Verhoeff  
Ouderling:  Henri Kalk 

Diaken: Alida Gorter 
Organist: Frans Koning

 
 

Orgelspel – Ps. 24 (F. Koning/W. Berendsen) 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
   (allen gaan staan) 
Psalm 24: 1, 4 
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 
   (allen gaan zitten) 
Inleiding op de dienst  
   
Gebed van toenadering  
Lied 303 
 
Lezing: Lucas 7: 36-50 
 
 
 

Lied  990 
 
Overdenking 
 
Video:  Johnny Cash - Hurt  
https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
Collecte aankondiging 
 
Lied 978 
Zending en Zegen 
beantwoord met:  

 
 
Orgelspel – Concerto in A   

(C.W. Druckenmüller) 
 
 

Collecte(doelen)  
Vandaag, zondag 4 oktober, Israel-Zondag,  is de eerste collecte bestemd voor “PKN-Kerk en Isreal, 
Ontmoeting en Dialoog.” Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israel een essentieel 
element van de  eigen identiteit. Gesprek en ontmoeting staan daarbij centraal om ons te bezinnen 
op de wortels van ons geloof en alert te zijn bij het bestrijden van antisemitisme. 
www.protestantsekerk.nl/kerkenisraël   
De tweede collecte is ook vandaag bestemd voor al het 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 …. 

Opbrengst collecte 
De opbrengst van de collecte in de oecumenische viering was € 497,67. Dit wordt 50/50 verdeeld 
over vredesorganisatie PAX en onze eigen kerkgemeente. 
 
Steun de SKME in de actie van de Rabobank  
Als lid van de Rabobank kunt u van 5 tot 24 oktober vijf stemmen uitbrengen op maatschappelijke 
organisaties die u belangrijk vindt. Deze ontvangen dan een financiële bijdrage van de Rabobank. De 
Stichting Kerkelijke Monumenten Edam staat ook op deze lijst, daarmee steunt u de Grote Kerk.   
Nog geen lid? Als rekeninghouder kunt u dat eenvoudig worden. 
Namens het bestuur van SKME veel dank hiervoor! 
  


