
Kerkbrief 992 voor zondag 23 mei 2021, Pinksterzondag 

Alle maatregelen in acht nemend zijn we blij weer 20 bezoekers te kunnen ontvangen in de kerkdienst. 
U dient zich hiervoor wel op te geven: scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 37038  

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 

 
De bloemengroet 
Mirjam bracht zaterdag al de bloemengroet naar 
Egbert Snijders. Deze nam ze van harte in ontvangst. 
Groet José.  
De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag 
werden door Voufke Hermanides bij Aly Lagerburg 
gebracht als dank voor het pastoraats werk. Zij was er 
zichtbaar blij mee. 
Groet, Nico  
 
Omzien naar elkaar  
Dat doen we samen, dus: Even een kaartje sturen 

naar onze jubilarissen. Op 28 mei zijn Dhr en Mevr Henk en Nel Eijk- Schaeffer 50 jaar getrouwd, Achterhaven 61 
1135 XS Edam. Op 31 mei zijn Dhr en Mevr Henk en Trudy Blomberg - Vermeiden 55 jaar getrouwd, 
Overhoeksparklaan  92  1031 KC Amsterdam. Op 9 juni zijn Dhr en Mevr Siem en Anneke Vreeling - v Meerveld 55 
jaar getrouwd, Berkmeerstraat 13 1135 JM Edam. Aly Lagerburg 
 
Dank Wij willen graag een ieder danken voor de felicitaties met ons 60-jarig huwelijk. 
Vriendelijke dank! Dini en Jan Munneke 
 
Kinderkerk 
Deze pinksterzondag is er kinderkerk in de tuin van de Grote Kerk van 10.00 uur tot 11.00 uur.  Mocht het 
regenen, dan gaan we naar binnen, maar anders blijven we lekker buiten. Waar denk jij aan bij Pinksteren en bij 
de Heilige Geest? Wij aan vuur, bellen en bruisen en daar gaan we leuke dingen mee doen. Wijnanda Hamstra 

 
Pinksterproject 
Meer dan tien kerken uit Waterland en Edam 
hebben een gezamenlijk project voorbereid, als 
onderlinge pastorale groet en teken van 
verbondenheid over de grenzen van de eigen 
gemeente heen. Ook diverse jongere en oudere 
enthousiaste gemeenteleden in Edam hebben 
een Pinksterwens op een blaadje geschreven en 
hiervan een duif gevouwen. Alle duiven werden 
verzameld in de Grote Kerk en in de vorm van 
een grote vlam neergelegd. Rondom die ‘vlam 
van duiven’ hebben de predikanten van de 
deelnemende Waterlandse kerken een 
Pinksterlied (lied 695) gezongen met begeleiding 
van Frans Koning op de piano. Hier is een filmpje 
van gemaakt, dat u kunt zien bij de 
Pinksterdienst en later ook op onze website (www.kerkgemeente.nl)  
Daarna zijn alle Pinksterduiven met een wens van een gemeentelid elders in Waterland weer verdeeld.  

 
     

 
 



 
 

Orde van dienst voor 23 mei 2021, Pinksterzondag 
 

Voorganger:  ds. Klaas Holwerda 
Ouderling:  Nel Eijk 
Diaken: Ed Broeze 

Organist: Frans Koning 
Zang: Tineke, Hans en Emmely Siebrecht

Be Thou My Vision’, bewerking voor altviool en piano 
(Trad.). 
Mededelingen      
de gemeente gaat staan   
Intochtslied: Lied 360 
Stilte, Onze Hulp, Groet                               

Voorstel: 
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 

de gemeente gaat zitten 
Inleiding op de Dienst 
Gebed van Toenadering                              
Lied 695 (opname pastores Waterland) 
Inleiding op de Lezing  
Lezing  Genesis 11, 1-9                    
Lied 850 
Inleiding op de Lezing 

Lezing  Handelingen 2, 1-13            
Lied 338b 
Inleiding op de Lezing  
Lezing  Johannes 14, 23-24             
Lied 339a 
Overdenking                                              
Muzikaal Intermezzo: Gabriella’s Song’ uit de film 
‘As it is in heaven’   
Lied 673 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
(afgewisseld met het lied ‘Dit is een huis van 
verhalen en dromen’ -tekst: Sytze de Vries; melodie: 
Ignace de Sutter). 
De gemeente bidt het  Onze Vader luid op mee. 
Collecten             
Slotlied Lied 672: 1 en 6 
Zending & Zegen 
beantwoord met:  

  
 
 

There is None Like You’ (L. LeBlanc) 

 
 
Collectedoelen 
De eerste collecte is voor Stichting "Hoeboeh" ofwel  "Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers. De 
stichting Hoeboeh is opgericht in 2003 en werkt vanuit een Bijbelse inspiratie. Vanaf 1991 verlenen zij hulp aan 
inwoners van Roemenië en Moldavië, door steun  aan zowel maatschappelijke projecten, zoals een moederhuis 
voor jonge meisjes, of voedselbanken, als ook aan individuele hulpverlening.  
Zie ook www.hulpoosteuroamonnickendam.nl 
De tweede collecte is voor het werk van onze eigen kerk, beide collectes van harte aanbevolen. U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekening NL95RABO 0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. collectes 
zondag 23 mei. 
 
Solidariteitskas 
 Volgende week worden weer de folder en acceptgirokaarten voor de actie van  de solidariteiteitskas verzonden. 
In 2020 is in onze kerkgemeente een bedrag ontvangen van € 1825,00 en in 2019 €  1802,50. Een prima resultaat 
waar we erg blij mee waren. Het bedrag is net als vorig jaar € 10 per kerklid. Een echtpaar ontvangt dus 2 
enveloppen en wij hopen dus dat u beide honoreert. De helft van het bedrag is voor de eigen kerkgemeente en 
aangezien het een gift is, is het volledige bedrag ook aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Namens de 
kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Namens de kerkrentmeesters, Henk Eijk. 
 
 

 
 
 

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: phm@quicknet.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 


