
Kerkbrief 995 voor zondag 13 juni 2021, 2e zondag na Trinitatis 

Deze zondag hanteren we nog het maximum om 20 bezoekers te 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 en omzien naar elkaar 
Wijnanda bracht zaterdag de bloemen met een hartelijke groet naar Trudy Oudhuis. Zij 
was aangenaam verrast. 
En de bloemen uit de dienst werden bezorgd bij Lubie Bruinink, Waardmeerhof 6. De 
foto laat zien, dat ze er blij mee was.  
Op maandag 21 juni a.s. zijn Bart en Janny Wijnandts-Gaasbeek 60 jaar getrouwd. Een 
felicitatie waard! U kunt een kaartje sturen naar: Pieter Taemszstraat 7, 1135HG Edam.                 
 
Een interim predikant 
Afgelopen maandag heeft de kerkenraad kennis gemaakt met de (door het landelijke 
bureau) aan ons voorgestelde interim-predikant, ds. Dirk Meijvogel. Na een positief en open verlopen gesprek heeft 
de kerkenraad unaniem het vertrouwen in ds. Meijvogel uitgesproken en besloten dat we graag met hem verder 
willen. Voorlopig is dat voor een periode van een half jaar, maar wellicht langer.  
In de dienst van 20 juni zal ds. Meijvogel bij ons voorgaan en kunt u met hem kennis maken. Hieronder stelt hij zich 
aan u voor. De kerkenraad is blij dat we binnenkort een begin kunnen maken met het proces van heling en herstel 
van vertrouwen in elkaar, zodat we met elkaar kunnen werken aan de opbouw van de kerkgemeente.      Nel Eijk 
 
Interim predikant: even voorstellen 

Beste gemeenteleden, als interim predikant mag ik een periode in uw midden verkeren. Mijn 
naam is Dirk Meijvogel en ben 54 jaar oud. Interim predikant in landelijke dienst van de PKN. 
Met mijn vrouw Joke woon ik in Harderwijk. Samen hebben wij 4 kinderen, die inmiddels allen 
een eigen stekkie hebben gevonden. Als Interim predikant kom je voor een bepaalde taak en 
ben je altijd maar kort verbonden aan een gemeente. Mijn hoofdtaak hier zal bestaan uit 
begeleiden van de kerkenraad in het zoeken naar heling. Samen met u hoop ik te werken aan 
verwerking van het verleden. Verwerking van de pijn en herstel van vertrouwen. Ik hoop 
daarom met velen van u te spreken. Ik zie uit naar een vruchtbare en goede samenwerking. 
(de volledige brief vindt u op de website)             

Met hartelijke groet, Ds. Dirk Meijvogel, mail: d.meijvogel@protestantsekerk.nl , tel: 06 3104 1389 
 
Naar de Grote Kerk 
De komst van ds. Meijvogel op 20 juni is mede de reden dat we vanaf zondag 20 juni weer kerken in de Grote Kerk. U 
hoeft zich vanaf deze zondag niet meer op te geven. Natuurlijk blijven de basisregels in stand: zoveel mogelijk een 
mondkapje als u loopt en we houden anderhalve meter afstand.  
Helaas hebben we in de Grote Kerk nog geen beeldvoorziening. Uiteraard kunt u de dienst wel volgen via de 
geluidsopname. Het goede nieuws is dat we wel bezig zijn om de beeldvoorziening tot stand te brengen in de Grote 
Kerk. Daar zullen nog een aantal weken overheen gaan, want er moeten een aantal aanpassingen worden verricht en 
dat kost tijd. En natuurlijk moeten we ook de nodige financiële middelen vinden.  We hopen dat u er begrip voor 
heeft. Het streven is om in ieder geval met de Startzondag beeld te hebben in de Grote Kerk. En voor wie wel in staat 
is om naar de kerk te komen: we hopen u te zien op 20 juni!    De kerkenraad 
 
20 juni kinderkerk 
Zondag 20 juni is er voor het eerst weer een kerkdienst in de Grote Kerk, er is die zondag ook kinderkerk. 
 
 



Orde van dienst voor zondag 13 juni 2021 
 

Voorganger: ds. Robert Jan Bakker 
Ouderling: Ria van Saarloos 
Diaken: Ellen Vriend 
 

 

Organist: Frans Koning 
Zang: Hans en Tineke Siebrecht 
 
 

 

Orgel:  ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’,  
              melodie Lied 209 (J. G. Walther,  1684-1748) 
 
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 103: 1        ‘Zegen mijn ziel…’ 
 

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 103: 4 
 

Inleiding op de Dienst 
Gebed van toenadering 
 
Lied 103: 8         

Lezing: Romeinen 8: 13- 23  
Lied 209: 1, 2, 3           ‘Licht van Pasen’  
 
Lezing:  Johannes 16:  12 - 24                                        
Lied 680: 1-5      ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’ 
 

Overdenking 
 

Orgelspel  
Lied 904: 1, 2, 4, 5       ‘Beveel gerust uw wegen’ 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied 675: 1, 2        ‘Geest van hierboven’ 
 
Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  
Orgelspel 
     Preludium en Fuga in d    (J.S. Bach, 1685-1750) 

 

 
Collectedoelen 
De eerste collecte is bestemd voor KIA (kerk in actie) Oeganda, kwetsbare vrouwen en kinderen.  Het jarenlang 
gruwelijk geweld van het verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij de ontwrichte gezinnen in Noord-
Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan.  
De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om  hun grootste uitdagingen 
te overwinnen.  www.kerkinactie.nl/vrouwenoeganda 
De tweede collecte is voor het vele werk van onze eigen kerk. 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 13 juni. 
Beide collectes van harte aanbevolen. 
De collecteopbrengsten van zondag 6 juni waren:   1e collecte tbv Hospice Het Lindenhofje € 127.70 
2e Collecte voor onze eigen Kerk € 172.00 
 
Terugblik zondag 6 juni 
Met bijna de hele ‘oude’ en ‘nieuwe’ kerkenraad vertegenwoordigd in 
de kerk, gaf ds. Hans Blom ons allen n.a.v. het verhaal van de genezing 
in het bad van Bezata (Joh. 5: 1-18) de opdracht: ‘Sta op!’ en kom in 
beweging. Niet blijven rusten in het bed van het verleden; je màg -
bevrijd- verdergaan! Neem het verleden, opgerold als een mat, onder 
je arm mee en wandel er mee rond, maar leef telkens weer opnieuw 
naar de toekomst!  
Onze nieuwste beeldverzorger, Henri Kalk, gaf ons een duidelijk beeld 
bij de dienst en een nieuw duo, bestaand uit Mirjam van Wijhe en Nico 
Vriend, zong de liederen voor ons. Een dienst om blij van te worden; 
met een opdracht waar we wat mee kunnen… 
 
 
  
 

  

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 


