
Kerkbrief 1046 voor zondag 5 juni, 1e Pinksterdag. 

De kerkdienst wordt gehouden in de Grote Kerk! 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

                                 
Bloemengroet  
De bloemen van afgelopen zondag werden bezorgd (door Kees Bak) bij mevrouw 
Wil Meerman-Bak, met een beterschapswens namens de kerkgemeenschap.  
 

Seniorenuitje: HOERA!!! Het is zover. We vertrekken a.s. 
dinsdag 7 juni om 9.00 uur bij De Meermin!!!!!  
 

Terugblik op de dienst van 29 mei  
Dat de auto van Stoffel Schreuder voor de 
kerk een eigen plekje heeft, vinden we zo 
langzamerhand normaal. Maar dat er bij de 
ingang ook een mini-fiets en kindersteppen 
staan is bijzonder.  
Dat schept verwachtingen! 
Ouderling Wijnanda Hamstra opende de 
dienst met de mededelingen en het 

aansteken van de kaarsen. Voorganger Wegman bracht zijn eigen statenbijbel mee voor de lezingen. Als de zondag 
tussen Hemelvaart en Pinksteren "Wezenzondag" wordt genoemd is het dan toeval dat de kerkgemeente juist nu 
wordt bezocht door een vakantie vierend echtpaar uit Vlaardingen met 4 jonge kinderen? Daarnaast dat dhr. 
Wegman uit de Statenbijbel bijbelgedeeltes leest waarin er gesproken wordt over de Sabbat en de daarbij horende 
verplichtingen die hem deden denken aan zijn jeugd? 
Een jeugd met alles wat op zondag, de rustdag, niet mocht en wel moest, zoals de 
kerkgangen van bijna twee uur, niet zwemmen en geen ijsje. Ook al vielen de 
mussen door de hitte dood van het dak. Veel deed me denken aan de zondagen 
van mijn jeugd! U kunt zijn voordracht (preek) nog eens terugzien en beluisteren 
via kerkdienstgemist.nl Dat de kinderen na afloop frisdrank kregen en een extra 
koekje is nu vanzelfsprekend. Vroeger waren dat pepermuntjes om je stil te 
houden... Dat er na afloop nog volop gelegenheid was om na te praten ziet u op de 
foto’s op de website. Mhg Arie 

 
KINDERKERK: Komende zondag is het Pinksteren en is er kinderkerk met als onderwerp: 
‘de heilige Geest komt’. 
De wind is een teken van de komst van de heilige Geest. Zoals de wind bijvoorbeeld de 
blaadjes aan een boom laat bewegen, zo zet de heilige Geest mensen in beweging. 
Kom je ook naar de kinderkerk? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee, 
iedereen is welkom. De foto is van Pinksteren 2021 
 

Pinkstervuur a.s. zaterdag 4 juni, aanvang 19.00 uur. De Ontmoeting, Voorhaven 130a.  
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Nicolaaskerk. Het thema is dit jaar ‘Feest van hoop’. 
De voorgangers zijn kap. Anton Goos en ds. Charlotte Kremer. Er wordt gezongen door het 
enthousiaste koor Ars Musica uit Purmerend.  Na afloop is er koffie, thee en limonade.  
 
Agenda: 
8 en 22 juni: avondmaaltijd in De Ontmoeting aanvang 18.00 uur (uiterlijk de zondag er voor opgeven, zie Venster)         
12 juni: Korendag 14.30 uur in de Grote Kerk 
15 juni: 450 jaar godsdienstvrijheid? Thema-avond in de Grote Kerk. Aanvang 20.00 uur. 
 

De vlag uit? Kent u (eind-)examenkandidaten, die bijna hun diploma zullen krijgen? Geef het even door 
aan de scriba (scriba@kerkgemeente.nl), dan kan de Kerkgemeente hen ook feliciteren!                                                                                                                                 



Orde van dienst voor zondag 5 juni 2022 
 

Voorganger:  Ds. Margrietha Reinders 

Ouderling:     Hans van Drongelen 
Diaken:          Alida Gorter 
 

Organist:  Frans Koning  
M.m.v.: de Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermanides 
Kinderkerk: Mirjam van Wijhe en Wijnanda Hamstra 
 

Orgelspel “Nun bitten wir den heiligen Geist, Lied 671  
                    (D.Buxtehude, J.G. Walther) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 672: 1, 2 en 3 
“Komt laat ons deze dag” 

 

Votum en groet, drempelgebed 
V:  Onze hulp en onze verwachting is in  
      de Naam van de Heere 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw is tot in eeuwigheid 
      en nooit laat varen het werk van Zijn handen 
V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
      en van Jezus Christus, de Heer en door de werking  
      van de Heilige Geest. 
A:  Amen 
 

Lied 694  “Dat wij volstromen” 
 
 

Gebed om ontferming 
 
Cantorij: “Zij zit als een vogel” (Lied 701) 
   
Gebed om de Geest            
 

Lied 663: 1 en 2 
“Al heeft Hij ons verlaten” 

 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 
Lezing: Handelingen 1: 4-9 
 
Cantorij: “En toen de Pinksterdag aanbrak” (H. Jansen) 
 
Lezing: Handelingen 2: 1-13 (De cantorij zingt 
Handelingen 2:1-11 in een zetting van Hans Jansen) 
 
Lezing Galaten 5: 22 en 23 
 
Lied 670: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 5 cantorij, 7 allen 

“Kom schepper God, o heilige Geest” 
Uitleg en prediking 
 

Cantorij: ”Lobet den Herrn alle Heiden (G.Dressler) 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: Lied 687 : vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 
“Wij leven van de wind” 

 

Zegen en wegzending:  
 
 
  
 

Orgelspel “Veni Creator Spiritus (P.Lehenbauer) 

De 1e collecte is bestemd voor de Stichting Gelijke Kansen Peru en dan bedoelen we gelijke 
kansen voor doven in de stad Cajamarca. De afgelopen twee jaar waren extra moeilijk door de 
corona. Twee jaar lang waren alle scholen dicht van kleuterschool t/m de universiteiten.  Er werd 
lesgegeven via de computer of de telefoon, maar daarbij hebben de doven wel een gebarentolk 
nodig. Die hadden het er erg druk mee! De plannen voor de komende jaren hoort u in de 
toelichting bij de collecte. Voor dit alles is veel geld nodig. Helpt u alstublieft mee?                                                            
De 2e collecte is voor onze eigen kerk.                    Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.                                                 
U kunt uw  bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL95 RABO 0373 7114 09 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 5 juni Doven Peru                                                                                                                                                          
De collecteopbrengsten van zondag 29 mei zijn:                                                                                                                                   
1e collecte voor Sunshine House  € 152,25  en de 2e collecte voor onze eigen kerk  €   92,00       

1572- 2022     450 jaar godsdienstvrijheid?    Thema-avond op 15 juni a.s. in de Grote Kerk. Aanvang: 20.00 uur.                 
Hoe ging het met de overgang van katholiek naar protestants. Hoe kon het dat de mennonieten 
aanvankelijk zo zwaar werden vervolgd, terwijl de tirannie van Alva, de bloedraad, de brandstapels 
juist reden voor de onafhankelijkheidsstrijd waren? Over deze en/of andere vragen rond de vrijheid 
van godsdienst en hoe die zich heeft ontwikkeld gaat het op deze thema-avond, georganiseerd door 
de Raad van Kerken. Meer informatie in het Venster. Inleiders zijn Liesbeth Geudeke, hoofd van het 
Onderzoeksbureau Geesteswetenschappen van de VU, en diaken Thom van der Woude, vloot aalmoezenier. 
Burgemeester Lieke Sievers zal als avondvoorzitter optreden. 

 

 

 
 

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


