
Kerkbrief 991 voor zondag 16 mei 2021, 7e zondag van Pasen 

Alle maatregelen in acht nemend zijn we blij weer 20 bezoekers te kunnen ontvangen in de kerkdienst.                                  
U dient zich hier wel voor op te geven: scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 374038.                                                                    

En er is ook de mogelijkheid om de dienst met beeld en geluid  te volgen via onze website en ook  
(eventueel later)  via “kerkdienstgemist.nl”.  Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 

 
Bloemengroet     
Afgelopen zaterdag bracht Jacqueline de bloemen bij Joop Wijnandts. Hij was niet thuis maar via de buren heeft hij 
ze alsnog gekregen.  De bloemen uit de dienst van zondag gingen naar Voufke Hermanides-bij ’t Vuur. Ook hiervan 
geen foto. Voufke stuurde wel een bedankje terug:   
“Lieve allemaal, Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik kreeg op 9 mei! Ze staan erg gezellig!” 
Omzien naar elkaar doen we samen 
Maandag 17 mei a.s. zijn dhr. en mw. Munneke-Ensing 60 jaar gehuwd. Een felicitatie waard! U kunt een kaartje 
sturen naar: Koggehoorn 20, 1474HX Oosthuizen.                 
 
Terugblik zondag 9 mei 
Een mooie dienst, waarin ds. Willemien 
van Berkum ons met het beeld van de 
wijnstok en de druiven aan het denken 
zette.  
Het nieuwe zangersduo Rien en Jan 
bracht de liederen harmonieus ten 
gehore. En nu we weer de dienst mogen 
bezoeken waren er zowaar nog plaatsen 
over. Schijnbaar wilden veel mensen ook 
een kans aan een ander geven.  
 
Kerktaxi al hervatten? 
De kerkdienst is, met een maximum van 20 personen, gelukkig weer te bezoeken. En zoals beloofd zou ik dan een 
taxirooster maken. Echter, mijn vraag is: Zijn er al mensen die gebruik willen maken van de taxi-service? 
Zo ja, dan graag een telefoontje naar mij, dan zal ik kijken of ik weer een aantal mensen bereid kan vinden om u te 
halen en weer thuis te brengen. Tel : 0299-372969                                            Met vriendelijke groet, Rien de Vries 
 

 



Orde van dienst voor 16 mei, Wezenzondag 
 

Voorganger: ds. Kick Koldewijn 
Ouderling: Dirk Tump 
Diaken: Ellen Vriend 
 

 

Organist: Jan van Ginkel 
Zang: Mirjam van Wijhe en Janny van der Zaag 
 
 

 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 68: 1   ‘God richt zich op, de vijand vlucht’ 
 

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 68: 5 
 

Inleiding op de Dienst 
Gebed van toenadering 
Lied 305       ‘Alle eer en alle glorie’ 
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Lezing: Jesaja 49: 14 - 23 
 
 

Lied 608            ‘De steppe zal bloeien’ 
 
Lezing:  Johannes 14: 1 - 18                                         
Acclamatie 339a      ‘U komt de lof toe’ 
 

Overdenking 
 

Orgelspel  
Lied 663         ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied 675        ‘Geest van hierboven’ 
 
Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  
Orgelspel 

 

Collectedoelen 
Vandaag is het wezenzondag, de eerste collecte is daarom bestemt voor Sunshine House. Al jaren steunen we dit 
weeshuis in Zuid-Afrika dat 40 kinderen uit de onderste laag van de bevolking onderdak biedt. 
De kinderen zijn HIV positief, hebben aids of hun ouders verloren aan aids. De pleegmoeders van het Sunshine 
House proberen deze kinderen een nieuw huis te bieden. Via sponsorouders en het organiseren van ludieke acties 
wordt geld ingezameld om het leven van deze kinderen te verbeteren. Zie www.weeshuissunshinehouse.nl 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening  
NL95RABO 0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag 16 mei. 
De tweede collecte is voor het werk van onze eigen kerk, beide collectes van harte aanbevolen. 

Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of 
cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels 
en oud geld. Nog steeds!!!! Inleveren in de dozen in 
de Swaen of bij één van de diakenen! 

 
 
Orgelfonds      
De nalatenschap van Gideon Bätz willen wij in ere houden door de restauratie van het orgel in de Swaen. De actie 
heeft sinds september ruim € 8000 opgeleverd. Hartelijk dank voor alle donaties! Er lopen verzoeken voor subsidies. 
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, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939 

Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 


