
  

Kerkbrief 997 voor zondag 27 juni 2021, 4e zondag na Trinitatis 

Vanaf zondag 20 juni worden de kerkdiensten weer gehouden in de Grote Kerk.  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 via: https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 

 

De bloemengroet 

De bloemengroet ging vorige week naar Carla Lagerburg aan het Oorgat. 

Ze werden bezorgd door Rita de Boer. 

Ook Ada Kraay kreeg een mooi boeket, bezorgd door Mirjam van Wijhe.  

Ze was er blij mee! (Zie hiernaast). 

 

Omzien naar elkaar doen we samen. 

Even een kaartje sturen! 

Mevr. Atie de Ruiter is dinsdag weer thuis gekomen: Jonkerlaantje 47, 1135 TK Edam. 

Mevr. Maisa v.d. Kolk-Schepel komt maandag weer thuis: Lingerzijde 31, 1135 AN 

Edam. 

Mevr. Betty Brommersma- Jongerbloed heeft haar heup gebroken. Nu ik dit schrijf ligt ze nog in het Dijklander 

Ziekenhuis in Hoorn, maar ze zijn aan het kijken naar een revalidatieplek voor haar. 

Dhr. Cornelis Brommersma is tijdelijk naar de Molentocht, Persijnlaan 99 1447 EG  Purmerend. 

Op 29 juni zijn Dhr. en Mevr. Zwiers 50 jaar getrouwd: Doelland 7, 1135 AH Edam. 

Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. 

Ik wens ons allen een goede week toe.                                                                                                      Aly Lagerburg. 

 

Terugblik op 20 juni in de Grote Kerk: Kennismaking met Ds. Dirk Meijvogel  

We mochten weer! Na een jaar vol beperkingen konden we weer kerken in de Grote kerk! 

Twintig plaatjes dit keer (waarvan we er zes hebben uitgekozen; Red.) om u een idee te geven van de dienst van 

vanmorgen mocht u er weinig of niets van meegekregen hebben. Het was de eerste keer dat we kennis konden 

maken met onze voorganger ds. Dirk Meijvogel, en zijn vrouw Joke, de interim predikant voor het komende 

halfjaar. 

Gezien het aantal bezoekers werd uitgekeken naar deze viering. De toepasselijke preek over een "scheepje op 

woelige baren" zagen we ook terug in de fleurige bootjes die de kinderen maakten tijdens hun eigen 

Kinderdienst. De anderhalve meter werd "redelijk" in acht genomen en ik zag ook één mondkapje. 

Er werd weer gegroet en gepraat na afloop van de dienst, koffie gedronken en kaarten geschreven namens 

meelevende gemeenteleden. Je kon merken dat we elkaar gemist hadden.                                                   Mvg Arie 

 

 



Orde van dienst voor 27 juni 2021 
 

Voorganger:  Ds. Juup van Werkhoven 

Ouderling:  Wijnanda Hamstra 

Diaken: Chris Kotterer 

Organist: Jan van Ginkel 

Zangers: Lida, Janny, Ed en Wim

Mededelingen door ouderling van dienst 

Intochtslied: Psalm 84 vers 1 en 2 

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 

A:           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: Psalm 84 vers 3 

Gebed van Toenadering 

Lied 103c Loof de koning, heel mijn wezen, vers 1 - 3 

Inleiding op de Lezingen 

Schriftlezing Genesis 44: 1 - 13 

Lied 995: O Vader, trek het lot U aan, vers 1 

Schriftlezing Genesis 44: 14 - 34 

Lied 995: vers 2  

Schriftlezing Lucas 18: 9 - 14 

Lied 339a 

Overdenking 

Muzikaal Intermezzo 

Lied 991 vers 1, 2, 3, 6 en 7 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  

Collecten 

Slotlied: Lied 418 God schenkt ons de kracht 

  vers 1, 2 en 4 

Zending & Zegen 

beantwoord met:  

 
 

 

Collectedoelen:  

 

De 1e collecte is voor de Noodhulp in Griekenland 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op 

de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het 

leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op 

zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 

Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, 

waaronder Lesbos. 

Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en 

onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen 

opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. 

De 2e collecte is voor onze eigen kerkgemeente 

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 27 juni. 

 

De collecte opbrengsten van zondag 20 juni waren: 

1e collecte "Huis aan het Water" € 215,30 

2e collecte voor onze eigen kerk € 248,25 

 

 

 

De fam. Wijnandts (Bart en Janny) waren afgelopen maandag 60 jaar gehuwd en trakteren vandaag bij de 

koffie/thee op wat lekkers! 

Afgelopen maandag zou de tuingroep weer aan de slag bij De Swaen, maar vanwege het weer is het verzet naar 

komende maandag; we hopen, dat het dan droog is! 

Bij de overdenking: 

Mass – Antony Gormley (2006) 

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 


