Kerkbrief 1047 voor zondag 12 juni, zondag Trinitatis
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 meegenomen door Rie Kemper voor haar werk als koffieschenker. Ook
ds. Reinders en Els Hermanides kregen een boeket mee.
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!
In memoriam
We hebben gehoord, dat afgelopen zondag dhr. Cor van Zanen op zijn 86e verjaardag is overleden.
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 11 juni om 11.00 uur in de Grote Kerk. Vanaf 10.40 uur is er
gelegenheid de familie te condoleren. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte
met dit verlies. Corr. adres: Lingerzijde 47; 1135 AN Edam
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.

Henk Verhoef speelt op 19 juni in de Grote Kerk
De serie wandelconcerten in de Grote Kerk wordt geopend op 19 juni om 15.00 uur door
Henk Verhoef. Henk Verhoef (Amsterdam) is organist van de Nieuwe Kerk en de Oosterkerk te
Amsterdam, en organist van de Vrije Universiteit. Behalve organist is hij ook beiaardier van
Monnickendam, Woerden en de Vrije Universiteit. Henk Verhoef is tevens orgeladviseur en
heeft o.a. het groot onderhoud van het Edamse orgel begeleid.
Het concert begint om 15.00 u. Toegang gratis. Collecte voor het groot onderhoud.
Terugblik op Pinksteren

De liturgische kleur was rood, de
lievelingskleur van ds. Margrietha
Reinders. Pinksteren is het feest
van de Geest. Die zien we niet
maar deze wordt gesymboliseerd
door vuur en wind. De kinderen
lieten dat zien door de tafelkaarsen
aan te steken en een molentje te
laten draaien.
Ds. Reinders riep ons op om als
'influencers' de geest van God te
verspreiden. De Nicolaascantorij leverde een prachtige bijdrage aan de dienst,
het stuk 'En toen de Pinksterdag aanbrak' maakte veel indruk.
Op zaterdagavond was al het Pinkstervuur. In een heerlijk avondzonnetje
naast de Ontmoeting werd het een mooie viering, mede dankzij de zang van
Ars Musica. Voorgangers ds. Charlotte Kremer en kapelaan Anton Goos
stonden stil bij ons huis, maken we daar ruimte om de Geest doorheen te
laten waaien?

Orde van dienst voor zondag 12 juni 2022
Voorganger: ds. Ole van Dongen (Zaandam)
Organist: Frans Koning

Ouderling:
Diaken:

Orgelspel “Allein Gott in der Höh sei Ehr ,
Lied 302 (J.S. Bach)”

Lezing: Exodus 3: 1-6
Lied 93
“Koning is onze God”

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Lied 204: 1, 2
“Gij bron van tijd en eeuwigheid”
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 204: 7, 8, 9
Inleiding op de dienst
Gebed
Kyrie en Gloria: Lied 299e

Dirk Tump
Ellen Vriend

Lezing: Johannes 3: 1-16
Lied 339a “U komt de lof toe”
Overdenking
Orgelspel - Chaconne over Lied 686
Lied 686 “De Geest des Heren heeft”
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collecten
Lied 611 : 1, 2, 3

“Wij zullen leven, God zij dank”

Zegen en wegzending:

Orgelspel - “Preludium en Fuga in C (J.F.N. Seger)

De 1e collecte is bestemd voor Hoeboeh ( Stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek En Helpers)
De stichting heeft ten doel: het inzamelen en transporteren van goede hulpgoederen van Nederland naar Roemenië
en andere landen in Oost Europa. Het distribueren van de hulpgoederen aldaar aan kerkgenootschappen en
instellingen en het ondersteunen van de maatschappelijke en sociale projecten met geldelijke middelen, verkregen
door gevoerde acties in Nederland.
Aan al dit vrijwillig(st)ers werk, zoals sorteren, inpakken, transporteren wordt gewerkt door mensen met en zonder
kerkelijke achtergrond, uit buurtschap Overleek en wijde omtrek. Het is fijn dat er met deze verschillen geen
belemmeringen zijn om het evangelie van Jezus Christus te helpen verbreiden in woord en daad.
Hoeboeh wil zich blijven inzetten voor de sociaal zwakkere- en achtergestelde mede mens in Oost Europa.
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 12 juni Hoeboeh
De collecteopbrengsten van zondag 5 juni zijn:
1e collecte voor het Dovenproject in Peru € 170,10 en de 2e collecte voor onze eigen kerk € 236,-.
Jaarrekening 2021 gecontroleerd
De samenvatting van de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters vindt u op de website in de rubriek
‘Over ons’. De complete jaarrekening ligt ter inzage bij Dirk Tump en Jan van Zalinge.
Agenda:
12 juni: Korendag 14.30 uur in de Grote Kerk
15 juni: Thema-avond ‘450 jaar godsdienstvrijheid?’ 20.00 uur in de Grote Kerk
19 juni: 10.00 uur Grote Kerk; doopdienst met ds. Juup van Werkhoven
22 juni: avondmaaltijd in De Ontmoeting aanvang 18.00 uur (uiterlijk de zondag er voor opgeven, zie Venster blz. 20;
NB de juiste data in juli zijn 13 en 27 juli )
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

