
 
Kerkbrief 964 voor zondag 8 november 2020, 8e 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 Mevr. Gerda Medik en Mevr. Atie Snijder 
Vorige week zaterdag werden de bloemen door Mirjam (maakte ook de foto) 
bezorgd bij Mevr. Medik, die daarvoor de kerkgemeente zeer erkentelijk was. De 
bloemen uit de dienst gingen naar mevr. Atie Snijder 
 

Terugblik op de dienst van 1novemberr 
Met gastvoorganger ds. G. Frederikze uit 
Harderwijk en op het orgel Jan van Ginkel hadden 
we een mooie dienst.  Frans Koning, Wim de Wolf, 
Tiny van Dillen en Nel Eijk verzorgden de 
gemeentezang. Ed Broeze bracht dit in beeld. 
Gezien de reacties ging de samenwerking 
voortreffelijk. 
Ps. 1 Wist u dat we vorige week minimaal 40 meelevende kijkers thuis hadden en dat 
er ook nog 10 luisteraars waren?? Groet Arie v.G. 

Omzien naar elkaar.  
Even een kaartje sturen. Mevr Bep v Montfort is 

tijdelijk opgenomen om te herstellen in de Seevanck Raadhuisstraat 5 1474 HE 
Oosthuizen. Laten we alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods 
zegen en kracht vragen. Wij wensen elkaar een goede week toe. Aly Lagerburg. 
 
Beste gemeenteleden. 
Donderdag 14 November is onze (schoon)zus Els jarig en zij is altijd erg blij om een kaart te ontvangen en nu extra, 
want al begrijpt ze het niet het is voor haar ook moeilijk in deze tijd. 
Els Klijnsma, Kersenhout 41, 1787 RD Julianadorp.  Groeten Aly, 
 
Denk aan het aanmelden! 
Vergeet u niet aan te melden, wanneer u de dienst wilt bijwonen. Dat moet via scriba@kerkgemeente.nl of 0299 
371297.  De kerkenraad 
 
Orgelbouw had vroeger ook last van epidemieën 
Over Gideon Thomas Bätz (1751-1820), de bouwer van het orgel in de Swaen, wordt gezegd dat hij een bescheiden, 
wat stille man, die een minder zakelijke instelling had en bovendien regelmatig kampte met ziekte. De bouw van het 
orgel van de Lutherse Kerk van Enkhuizen (1782) was een van de projecten die onder ziekteverzuim te lijden had. In 
het kerkarchief zijn een paar brieven bewaard gebleven waarin hij schrijft over de tegenslagen die hij ondervond. 
Orgeladviseur en publicist Jaap Jan Steensma legt een verband met de dysenterie-epidemie die in die jaren heerste in 
verschillende Nederlandse steden, waaronder Utrecht en Enkhuizen.   
Wij proberen de nalatenschap van Gideon Bätz in ere te houden door de restauratie van het orgel in de Swaen. De 
actie heeft sinds begin september € 6640 opgeleverd. Hartelijk dank voor alle donaties! Wij hebben verzoeken voor 
subsidies lopen 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  

Mevr. Medik 

foto: Arie v. G. 

koffieopstelling; foto: Nico Vriend 



Orde van dienst voor zondag 8 november 2020 
locatie: De Swaen 

 
Voorganger:  ds. Willemien van Berkum  
Ouderling:  Henri Kalk 

Diaken: Tom Lagerburg 
Organist: Frans Koning

 
Orgelspel 
Mededelingen ouderling van dienst 
Intochtslied psalm 84:1 & 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: psalm 84:3 
Inleiding op de Dienst 
Kyriegebed 
Glorialied: lied 103e (bless the Lord) 
Inleiding op de Lezing 

Lezing Mattheüs 16: 16-22 
Lied 330 (woord dat ruimte schept) 
Overdenking                                               
Muzikaal Intermezzo 
Lied 809 (blijf niet staren op wat vroeger 
was) 
Dankgebed, Voorbeden, 
Afgewisseld met gezongen acclamatie 368d 
Stil Gebed, Onze Vader De gemeente bidt het 
Onze Vader luid op mee. 
Toelichting collecten  
Slotlied 416: 1, 2 & 4 
Zending & Zegen, afgesloten met gesproken 
amen. 
Orgelspel na zegen:  Nachspiel, Johann 
Christian Kittel (1808) 

 
 
Collectedoelen, 
De eerst collecte is vandaag, zondag 8 november, bestemd voor “De Voedselbank”. Ook daar geldt 
het motto “Voor niets gaat de zon op”. Vele vrijwilligers zorgen dat wekelijks zo’n 150 gezinnen een 
extra steun in de rug krijgen met een voedselpakket. Zo helpen zij de armste mensen in de regio 
Waterland aan voedsel en voorkomen zij verspilling. Het voedsel ontvangen ze gratis en ze werken 
uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. 
Maar toch is er geld nodig, zo’n €5,- per voedselpakket. Dat zijn de kosten voor transport, 
onderhoud, huisvesting en energie. De opbrengst van deze collecte is daarvoor bestemd en echt 
nodig om het voedsel bij de mensen te krijgen. Onze bijdrage komt daarom rechtstreeks ten goede 
aan de armsten in onze omgeving. www.voedselbankpurmerend.nl  
De tweede collecte is, zoals altijd, bestemd voor het vele werk van, voor en door onze “eigen 
kerkgemeente”. www.kerkgemeente.nl 
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 1 november was bestemd voor “Kerk in Actie, Sterke 
vrouwen in Papua”. Met de voorlopige opbrengst van € 63,50 helpen we vrouwen met onderwijs en 
voorlichting aan een volwaardige plaats in kerk en samenleving. De collecte voor het vele werk van, 
voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een voorlopige opbrengst van € 74,90.  
Beide collecten hebben nog steeds het predicaat “voorlopig” omdat via bankoverschrijvingen nog 
vele bijdragen nadruppelen van hen die de diensten nog niet willen, 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 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 


