
 

Kerkbrief 998 voor zondag 4 juli 2021, 5e zondag na Trinitatis 

De kerkdiensten worden weer gehouden in de Grote Kerk. Helaas is hier nog geen beeldbewerking mogelijk. 
Wel kunt u de dienst beluisteren via: https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 

 
Bloemen en kaarten 

De jongste dochter van Jacqueline Cool, Emma, vindt het altijd heel leuk om mee te 
gaan als ze vanuit de kerk bloemen mogen langsbrengen. Dus zo kwamen ze vorige 
zaterdag in De Beurs aan, op zoek naar Edwin Wiersema. Blij verrast nam Edwin 
daar de bloemen met een hartelijke groet van de kerk in ontvangst en dat mochten 
ze in deze foto nog even vastleggen.  
 

De bloemen uit de eredienst werden bezorgd bij Atie de Ruiter, die weer thuis 
mocht komen en de volgende reactie schreef: “Beste mensen, Hierbij wil ik jullie 
hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die ik zondag in ontvangst mocht 

nemen. Tevens wil ik een ieder bedanken die mij met kaarten verraste en dat waren er zeer veel.”  
Met hartelijke groet Atie de Ruiter 

 

Er werd ook een kaart met beterschaps-wensen getekend voor Tineke Visser, die een operatie achter de rug heeft 
en nog kalm aan moet doen.     

Afgelopen maandag 29 juni vierde het bruidspaar Zwiers dat ze 50 jaar geleden in het 
huwelijk traden. Het bruidspaar had het feest op zaterdag ervoor gevierd met de familie; 
ze hebben o.a. een vaartocht gemaakt door Edam. Op de trouwdag werd het 
bruidspaar verrast door een boeket bloemen van de kerk, bezorgd door Alida Gorter. 
 

In Memoriam 
Afgelopen donderdag is ons gemeentelid Ineke Remijnse overleden in de leeftijd van 77 
jaar. We wensen haar familie sterkte bij dit verlies. Correspondentieadres: Brede 
Vogelstraat 11a, 1022XM Amsterdam 
 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 
Mevr. Betty Brommersma- Jongerbloed is voor revalidatie opgenomen in het Transitorium; afd C3 kamer 3.1.7; 
Waterlandlaan 250; 1441 RN Purmerend. Wij wensen haar een voorspoedig herstel.  
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 27 juni in de Grote Kerk met ds. Juup van Werkhoven 
Ouderling Wijnanda Hamstra opende de dienst, 
waarna ds Juup van Werkhoven ons welkom 
heette en het Votum en Groet uitsprak. Altijd fijn 
als je de voorganger kent, haar weer hoort en ziet 
voorgaan in je eigen kerk waar je na de Corona-
stilte uitgenodigd wordt mee te zingen. Dat zingen 
ging in het begin wat aarzelend dus was het goed dat de gemeentezangers Ed, 

Wim, Janny en Lida uit volle borst ons voorgingen met liederen die ons zo bekend zijn. Heel 
benieuwd hoelang dat een gewoonte blijft. (Nog twee keer laten we ons helpen; dan weer 
op eigen kracht. Red.) 
Na afloop van de viering trakteerden Janny en Bart 
Wijnandts, die op 21 juni 60 jaar getrouwd waren en ook 
bloemen en een kaars van de Kerkgemeente ontvingen, op 
een heerlijke koek bij de door Rie Kemper geserveerde 
koffie. Er was weer tijd voor een praatje en "als toerist" de 
kerk te herontdekken.    
                                                                                 Mvg Arie 

 



Orde van dienst voor 4 juli 2021 
 

Voorganger:  Ds. Charlotte Kremer 
Ouderling:  Hans van Drongelen 
Diaken: Alida Gorter                                                                        

Organist: Gerard Jan Slegt 
Zangers:  Tineke, Rita, Hans en Rien 
(U mag weer -zachtjes- meezingen) 

Aanvangslied: Psalm 96A vers 1 en 2  
 
Stilte, bemoediging en groet  
 
Vervolg aanvangslied: Psalm 96A vers 3 en 4 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: lied 880  
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 2:1-7 
 
Zingen: lied 909 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 6: 1-6 
 
Zingen: lied 528 vers 1, 2 en 5 

Uitleg en verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Zingen: lied 391 
 
Gebeden (afgesloten met Stil Gebed en gezamenlijk 
gebeden Onze Vader) 
 
Toelichting op de collecten 
 
Slotlied: lied 419  
 
Zending en zegen   
beantwoord met:  

  

 
 
Collectedoelen: Kerk in Actie - Diaconaat (NL – actie vakantietas 2021)                                                                           
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl 
jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een 
zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, 
toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal 
protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun 
omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in 
Actie kinderen in armoede helpt. Ook onze kerkgemeente doet mee met 
de actie "Vakantietas". Na de dienst kunt u een tasje meenemen, een 
tasje dat u kunt vullen voor een kind dat in armoede leeft. De diaken 
vertelt u hier zondag meer over. 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 4 juli.                                                                                         
 
De collecte opbrengsten van zondag 27 juni waren:                                                                                                            
1e collecte Noodhulp Griekenland                € 192,25                                                                                                              
2e collecte voor onze eigen kerkgemeente € 150,45 
 
Jaarrekening 
Ook de Jaarrekening 2020 van de Diaconie staat nu op de website en ligt ter inzage bij de Diaconie. 
 

 Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
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