
 
Kerkbrief 961 voor zondag 18 oktober 2020, 5e zondag van de herfst 

We mogen slechts in een beperkt aantal naar de kerk. Zie ook de mededelingen in deze kerkbrief. Voor diegenen, die niet in de 
kerkdienst aanwezig kunnen zij,  is er de mogelijkheid om de dienst via beeld en geluid mee te maken via onze website en 
“kerkdienst gemist”.  Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 
Bloemen voor Jannie van Ginkel en de doopouders 
Vorige week zaterdag werden de bloemen door Jacqueline Cool en haar dochtertje 
bezorgd bij mw. Jannie van Ginkel. 
Jaqueline: “Jannie was erg verrast en heel blij met de bloemen. We hebben beloofd 
nog een keer langs te komen als de coronamaatregelen niet meer nodig zijn.” 
De bloemen vanuit de dienst gingen uiteraard naar de doopouders Janneke Tump en 
Ramon  Buis. 
 
Terugblik op de dienst van 11 oktober 

 
Een echte herfstdag vol vreugde! 
Voor het eerst in bijna 4 jaar was er 
weer in echte doopdienst in onze 
kerkgemeente. 
Arie van Ginkel maakte weer een aantal mooie foto’s van deze 
bijzondere viering waarin de dopeling Elianne Buis, de ouders en de 
grootouders centraal stonden. Op de website van de kerkgemeente 
staan alle foto’s van deze inspirerende dienst, die geleid werd door ds. 
Juup van Werkhoven.  
 

 
Regels Kerkdiensten in de Swaen vanaf 18 oktober 
Helaas worden de Coronamaatregelen verder aangescherpt met ook voor ons als kerkgemeente consequenties. Nu we 
in de Swaen gaan kerken, moeten we i.v.m. de ruimte rekening houden met enkele, deels nieuwe spelregels. Het klinkt 
misschien soms erg streng, maar wij willen iedereen een zo veilig mogelijke omgeving bieden. We zijn met en voor 
elkaar verantwoordelijk. 
Allereerst moet u zich aanmelden, wanneer u de dienst wilt bijwonen. Dat moet via scriba@kerkgemeente.nl of 0299 
371297. Er zijn maximaal 30 zitplaatsen beschikbaar, méér kunnen we dus helaas niet toelaten. Afhankelijk van de 
adviezen zal dit aantal bijgesteld kunnen worden. 
Maar gelukkig kunt u dan altijd nog via internet de dienst volgen, vanaf 18 oktober met beeld. 
De kerk is niet meer aan de achterzijde toegankelijk, ook al was u dit jaren gewend. We krijgen dan anders niet meer 
goed te controleren looprichtingen en hebben dan nog meer ‘regelaars’ nodig. Als u echt niet aan de voorzijde binnen 
kan komen, meldt dit dan bij uw aanmelding, dan wordt als uitzondering de achterdeur voor u geopend. 
U wacht buiten met de 1,5m regel tot u toegelaten wordt, dus ook bij regen moet u helaas buiten blijven wachten en 
kunt u niet even snel naar binnen wippen. 
Bij binnenkomst maakt u uw handen schoon met de gel. Uw naam wordt gecontroleerd / genoteerd en krijgt u door 
de  ‘regelaar’ een plaats aangewezen, waarbij in principe van voor naar achteren de zaal gevuld wordt. Uw jas / 
paraplu neemt u mee naar uw zitplaats. Liturgie en liedboek liggen daar al klaar, het liedboek laat u na afloop liggen. 
Meezingen zal nog steeds niet mogelijk zijn. Er kan helaas tot nader order na afloop van de dienst geen koffie 
gedronken worden. 
De predikant blijft na afloop van de dienst voor de preekstoel staan; er kan op afstand wederzijds een groetgebaar 
gemaakt worden, wanneer u de zaal weer verlaat. 
Na afloop van de dienst zal de ‘regelaar’ u weer om beurten, rij voor rij, naar buiten geleiden. Collecteschalen staan 
bij de uitgang. 
De kerkenraad 
 

Foto Jacqueline Cool 

https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren


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 18 oktober 2020 
locatie: De Swaen 

 
Voorganger:  mw. Eveline Masetti  
Ouderling:  Henk Blomberg 

Diaken: Tom Lagerburg 
Organist: Frans Koning

 
Orgelspel: Freu dich sehr, o meine Seele,  

wijze Psalm 42 (G. Böhm, 1661-1733)      

Mededelingen door ouderling van dienst 
   (allen gaan staan) 

Intochtslied: Psalm 122 
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 om ontferming, telkens afgesloten met 

Lied 367b 

Glorialied: 305 

Inleiding op de lezingen 
1e Lezing: Jesaja 45: 1-7 
 

Lied 96 a 
 
2e Lezing: Matteus 22:15-22 
Lied  287: 2 en 5 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo: 
Adagio in G (J.C.H. Rinck, 1770-1846) 

Lied 993 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
 
Collecte aankondiging 
 
Slotied 969 
Zending en Zegen, beantwoord met:  

 
 
Orgelspel: Andante in D (F. Mendelssohn, 1809-1847)

Collectedoelen, 
De diaconale collecte is vandaag, zondag 18 oktober bestemd voor “KIA – Werelddiaconaat, Rwanda, 
werken aan voldoende voedsel”. In het dichtbevolkte Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners 
van de landbouw. Te weinig grond en slechte landbouwmethoden, zorgen voor armoede. Rwandese 
diaconessen ondersteunen en trainen de armste boeren. Daardoor kunnen ze hun gezin 
onderhouden en hun kinderen naar school laten gaan. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda.   
De tweede collecte is als altijd ook deze zondag bestemd voor al het werk van, voor en door “onze 
eigen kerkgemeente”.  
  
Nu we weer in de Swaen gaan kerken en de Corona-Maatregelen weer zijn aangescherpt is het 
belangrijk om te weten dat een ieder die (nog) niet naar de dienst durft of kan gaan, zijn of haar 
bijdrage aan de collectedoelen kan overmaken naar Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. 
Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte-doel ....... zondag …... 
 
Collecteopbrengsten. 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 11 oktober was bestemd voor de “Stichting De 
Regenboog”. Met de (voorlopige) opbrengst van € 128,45 helpen we mensen in sociale- en/of 
psychische  armoede, “de zwakken in de samenleving” op weg naar een beter bestaan. 
www.deregenboog.org.  De tweede collecte, zoals we gewend zijn, bestemd voor al het werk van, 
voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een (voorlopige) opbrengst van € 132,65. 
Beide collecten hebben nog steeds het predicaat “voorlopig” omdat via bankoverschrijvingen nog 
vele bijdragen nadruppelen van hen die de diensten nog niet durven of kunnen bijwonen. 
Voor allen “Dank voor uw Gaven”.  
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