
 

Kerkbrief 996 voor zondag 20 juni 2021, 3e zondag na Trinitatis 

Vanaf zondag 20 juni worden de kerkdiensten weer gehouden in de Grote Kerk. Er is op zondag 20 juni ook 

weer Kinderkerk. U hoeft zich niet meer aan te melden om de dienst bij te wonen. Helaas is er nog geen 

beeldbewerking in de Grote Kerk mogelijk. Wel kunt u de dienst beluisteren.   
https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren                                                                     

Bloemengroet                                 
Afgelopen zondag zijn de bloemen uit de eredienst met een 
hartelijke groet namens de kerkgemeente door Rien en Helma de 
Vries gebracht bij mevrouw Anna de Wit in Edam, vanwege haar 
thuiskomst uit Nova Where. Helaas was mevrouw De Wit niet thuis 
maar de buren hebben het boeket voor haar in ontvangst genomen. 
Jacqueline Cool bracht deze week een boeket bloemen, natuurlijk 
ook met een hartelijke groet namens de kerkgemeente, bij Wim 
Maas. Hij was aangenaam verrast.             
                                                                                  

We maken deze zondag kennis met onze interim predikant Ds. Dirk Meijvogel.            
Na de dienst is er, onder het genot van een kopje koffie/thee,  gelegenheid om hem persoonlijk te 
ontmoeten. 
 
Omzien naar elkaar doen we samen.  
Even een kaartje sturen! 
Mevr. Atie de Ruiter heeft een heup operatie ondergaan en woont, om te revalideren, tijdelijk  in de Friese Vlaak 39, 
kamer 57 , 1132 MP Volendam. 
Mevr. Janny Rijswijk - Eijk is geopereerd aan haar schouder en gaat thuis verder revalideren, Nieuwehaven 69 1135 VM 
Edam. Wij wensen beide dames van harte beterschap. 
Ons oud gemeentelid Mevr. Gre Schreuder is verhuisd van Alkmaar naar Huize Guisveld, Afd.:  Olieslager, Kamer 245, 
George Gershwinstraat 207, 1544 NX Zaandijk.  . 
Misschien is het leuk om haar eens te verrassen met een kaartje vanuit onze kerkgemeente. 
 
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zeggen en kracht vragen. 
Ik wens ons allen een goede week toe.                                                                                                            Aly Lagerburg                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                              
Terugblik op 13 juni in de Swaen met voorganger ds. R.J. Bakker                                                      

    
 

A.s. zondag kerken we weer in de Grote kerk. De beperkingen door het Covid virus zijn inmiddels in zoverre 
versoepeld dat we weer zonder beperkingen worden opgeroepen om naar Gods Huis in de Grote Kerkstraat te 
komen.  
Zullen we er ooit met een zekere weemoed aan terug denken? 
toen de thuisblijvers ook thuis-bij-de-buis de kerkgang konden volgen doordat Jan Schoute de camera bediende 
toen Hans en Tineke Siebrecht samen de gemeentezang verzorgden? 
toen Frans Koning op het orgel en de kerkenraadsleden Ria van Saarloos en Ellen Vriend gewoon in functie                   
bleven? 
toen dominee Bakker "gecamoufleerd" binnen kwam en zijn baret en mondkapje alleen tijdens de viering af deed  
toen de dominee na afloop van de dienst in gesprek ging met bezoekers die er soms anders over dachten? 
en er gelukkig bloemen waren voor Anna de Wit die Rien en Helma de Vries wel wilde bezorgen? 
Ik denk het niet, al doen de beelden mij geloven dat we wel een bijzondere tijd achter de rug hebben. 

                                                                                                                                   mhg Arie 

 
 

 

https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren


 
Orde van dienst voor zondag 20 juni 2021 

  
 Voorganger: Ds. Dirk Meijvogel 
 Ouderling:    Nel Eijk 
 Diaken:         Ed Broeze 

 
 Orgel: Frans Koning  
 Zang: Mirjam van Wijhe, Annelies Koning 
            Rien de Vries en Nico Vriend    

Orgelspel: Dankt, dankt nu allen God 
                    (F.Koning/C.W. Druckenmüller)                       
Welkom en mededelingen  
Intochtslied: Lied 89: vers 1 en 4 
“Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied” 
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 
Lied 221: vers 1 en 3 
 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
Inleiding op de Dienst 
Gebed van Toenadering 
Gloria Lied 413: vers 1 en 2 
“Grote God wij loven U” 

                                                                                                                                          

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
Schriftlezing: Psalm 107: vers 21 - 32 
Lied 107: vers 12 en 13   
“Gods goedheid houdt ons staande”                   
Schriftlezing: Marcus 4: vers 35 - 40  
Lied 65: vers 4 
“De stilte zingt U toe, o Here” 
Overdenking: En het meer kwam tot rust (vs 39) 
Muzikaal Intermezzo en Lied 352: vers 2 en 7 
“Jezus meester alle dingen” 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
Toelichting op de collecten 
De kinderen komen terug van de Kinderkerk 
Slotlied: Lied 965:  vers 1 en 3 
“Heer, stuur zelf het schip der kerk” 
Zending en Zegen, beantwoord met gezongen 
Amen 
Orgelspel: Water Music – Hornpipe (G.F. Handel) 
  
 

  
COLLECTENDOELEN: 

De 1e collecte is voor ”Het Huis aan het Water”. Het Huis aan het Water is een huis waar iedereen die te maken 
heeft (of heeft gehad) met kanker, terecht kan. Het Huis staat in Katwoude, ongeveer 10 km boven Amsterdam 
en het heeft een prachtig uitzicht over de Gouwzee en een heerlijke tuin. De ideale plek om het hoofd vrij te 
maken, tot rust te komen of juist dingen te doen. In het Huis vinden mensen een luisterend oor, begrip,  maar ook 
praktische hulp bij problemen ontstaan als gevolg van deze ziekte. Het Huis biedt diverse mogelijkheden om te 
leren leven vanuit een ander perspectief, waarbij niet de ziekte, maar de kwaliteit van leven centraal staat. De 
Stichting wordt niet gesubsidieerd en draait volledig op giften.                                                                                          
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 20 juni 

De collecteopbrengsten van zondag 13 juni zijn: Diaconie: vrouwen van Oeganda € 86,40 en Eigen kerk:  € 116,00 

    

 

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 

 

DE  KERKTUIN:  Maandagmiddag 7 en 14 
juni zijn een zevental mensen in de weer 
geweest om de straat en tuin achter De 
Swaen weer mooi te maken. Er is gerooid, 
gehakt, geschoffeld, onkruid uitgestoken, 
enz. Het resultaat van alle inspanningen 
mag er wezen, maar een paar uur was 
niet genoeg. A.s. maandagmiddag gaan 
we weer verder. We houden u op de 
hoogte. 
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