
 

Kerkbrief 994 voor zondag 6 juni 2021, 1e zondag na Trinitatis 

We zijn blij weer 20 bezoekers te kunnen ontvangen in de kerkdienst in De Swaen.                                                   
U dient zich hier 6 en 13 juni nog 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 zondag zijn de bloemen uit de eredienst gebracht bij de familie Has. Jos was blij 
verrast door deze groet van de Kerkgemeente. Vorige week zaterdag zijn er door josé 
Hermanides ook bloemen met een hartelijke groet bezorgd bij Frank Kaars thuis. Frank was een 
weekendje weg; de bloemen zijn thuis hartelijk in ontvangst genomen en onze gemeentegroet 
is later aan hem overgebracht.   
 

Dank!  
We voelen ons erg verwend met de vele mooie kaarten,  

die we voor ons 55-jarig huwelijk ontvingen. Sommige zelfs met een prachtig  
gedicht of zelf geschilderde uitvoering. Hierbij een impressie van  
onze ‘schat uit Edam‘                                                       Trudi en Henk Blomberg 

Wat een feest om zoveel kaarten te 
ontvangen vanuit de kerkgemeente! We 
ontvingen hartelijke felicitaties, goede wensen en lieve woorden. En ook nog een 
prachtig boeket, gebracht door Jan Schoute en Menny de Wolf.  
Hartelijk dank!                                                                                         Henk en Nel Eijk 
 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen!  
Mevr. Anna de Wit - Groot is tijdelijk opgenomen in Nova Where; kamer 334;  

P.J Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend. Op woensdag 9 juni zijn Siem en Anneke Vreeling 55 jaar gehuwd; 
Berkmeerstraat 13, 1135 JM Edam. Ook voor Bart en Janny Wijnandts-Gaasbeek zijn de bruidsdagen ingegaan.  
Op 21 juni a.s. vieren zij hun 60-jarig huwelijk! Pieter Taemszstraat 7; 1135 HG Edam. Wij wensen ze een mooie 
dag. Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen vragen. Ik wens u allen een goede 
week.                                                                                                                                                                       Aly Lagerburg                                                                       
                                                                                                                                                           
Naar de Grote Kerk vanaf 20 juni a.s. 
Nu de coronamaatregelen dusdanig versoepeld zijn, dat er weer kerkdiensten met 60 mensen gehouden mogen 
worden, verhuizen wij met ingang van 20 juni a.s. weer naar de Grote Kerk. U hoeft zich dan niet meer op te 
geven voor een kerkdienst. Het betekent wel, dat u thuis alleen geluid kunt ontvangen en geen visueel beeld bij 
de viering heeft. Misschien is dat een reden om dan (ook) naar de kerk te komen en fysiek de dienst bij te wonen? 
 

Vele handen… 
De tuin van de Swaen kan wel wat helpende handen gebruiken! A.s. maandag, 8 juni, om 14.00 uur maken een 
aantal kerkenraadsleden een begin met het opknappen en schoonmaken van de straat en de tuin achter het  
kerkgebouw, maar we kunnen uw hulp goed gebruiken! Neem tuingereedschap mee, waarvan u denkt dat het 
handig is of kan zijn, en kom ons (gezellig) helpen!   
 

Terugblik op 30 mei 2021 in de Swaen met voorganger ds. Burret Olde 
Een viering vol "wetenswaardigheden" met 
ds. Burret Olde. Onze jeugdouderling 
Wijnanda Hamstra begon met het tonen van 
de prachtige tekening van de Pinksterviering 
door de kinderen. Het aantal getoonde dia's 
tijdens de viering, en dan met name voor de 
thuiskijkers, was meer dan gebruikelijk.     
                                                    Arie van Ginkel 

 



 
 

 

Orde van dienst voor zondag 6 juni 2021 
  
 Voorganger: Ds. Hans Blom 
 Ouderling:    Hans van Drongelen 
 Diaken:         Alida Gorter 

 
  
 Orgel: Frans Koning  
 Zang:  Mirjam van Wijhe en Nico Vriend

Orgelspel: ‘Was Gött tut das ist wohlgetan’ 
                      (Johann Peter Kellner, 1705-1772) 
Welkom en mededelingen  
Openingslied: Lied 205 

‘Daar kraait een haan, een goed bericht’ 
Openingswoorden en -gebed 
Glorialied: Lied 706 

‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ 
Schriftlezing: Joh. 5: 1 t/m 18 (NBV) 
                        ‘Genezing in het bad van Bezata’ 
Schriftlied: Lied 534 

‘Hij die de blinden weer liet zien’ 

Preek 
Muziek: Adagio (Theodore Dubois, 1837-1924) 
Gebeden  
(dankgebed, voorbeden, stilte, ONZE VADER) 
Toelichting op de collecten 
Slotlied: Lied 800: 1 en 4 

‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’ 
Zegen 
 
 
Muziek: Preludium (Johann Christian Kittel; 1732-1809) 

 
Jaarcijfers 
Op onze website zijn de samenvattingen van de balans en de baten en lasten 2020 van de kerkrentmeesters 
gepubliceerd. De volledige stukken liggen de komende twee weken ter inzage bij de scriba. 
 

Collectedoelen: De 1e collecte is voor Kinderhospice Het Lindenhofje in Amsterdam 
Het Lindenhofje is een huis waar ernstig zieke en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen logeren en 
waar zij 24 uur per dag goede verpleegkundige zorg krijgen. Ook is er veel aandacht en ruimte voor de begeleiding 
van het kind, de ouders en andere gezinsleden. Er is plaats voor tien kinderen en er zijn twee extra plaatsen voor  
opname in een crisissituatie. Ouders en/of andere gezinsleden kunnen, als zij willen, blijven logeren. Afhankelijk 
van de zorgbehoefte kan een verblijf variëren van enkele dagen tot enkele maanden. www.vriendenlindenhofje.nl 
De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerk, beide collectes worden van harte aanbevolen. U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekening NL95RABO 0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. collectes  
zondag 6 juni 
 

Inzamelen: postzegels, kaarten, oude mobieltjes, cartridges en stiften, pennen, buitenslands- en oud geld 
Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. 
Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en 
geboortekaarten, postzegels en oud of buitenslands geld in te leveren in de kerk.  
Heeft u deze vakantieperiode buitenlandse of bijzondere kaarten of postzegels; bewaar ze! 
Als  het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.                          
Ook pennen kunnen in deze bak. Deze worden verzameld voor de stichting Ubomi Obutsha. 
 

Nieuwe Kerkbriefredacteur 
Rob van der Spek en Trudi van Leuzen hebben moeten constateren dat ‘de middelen niet toereikend’ waren. 
Heel jammer, maar wel worden zij heel hartelijk bedankt voor de getoonde inzet! Gelukkig is Hans Siebrecht 
bereid gevonden de taak van redacteur op zich te nemen. Hij is van harte verwelkomd bij het kerkbriefteam! 
 

Vraag naar herdenkingsboekje 
Een achterkleinzoon van ds. M. van der Mast, predikant van 1888 tot 1914 in onze voormalige gereformeerde 
kerk aan het Groenland, vroeg mij om informatie over zijn betovergrootvader en evt. tastbare herinneringen aan 
zijn verblijf in Edam. De enige manier waarop ik dit nu kan doen is hem mijn herdenkingsboekje uit 1997, 'een 
gemeente in beweging' te geven. Maar ik heb geen extra exemplaren meer. Heeft iemand uit onze gemeente een 
boekje dat ik hem zou kunnen geven?                                                                        Wim de Wolf, wmdewolf@ziggo.nl 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
Predikant: vacant per 1 juni 2021 

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 


