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Kerkgemeente Edam
Wij zijn onderdeel van de PKN: 
Protestantse Kerk Nederland      
 

Zondag 30 augustus 2009 
 

Voorganger:      drs. Fons van Zijl 
Ouderling van Dienst:     Jur Slotboom 
Locatie:      St. Nicolaas of Grote Kerk  
Klokkenluiders:     Han, Theo, Tiny, Annelies, Josée & Jan 
Collectanten:      Maayke Karman, Marieke Zuidervaart & Chris Kotterer 
1e Collecte:          Vluchtelingenwerk Edam-Volendam     Volgende week: Ons adoptiekind Byron Pacheco 
2e Collecte:      Het werk van de Kerkgemeente     Koster: Bob van Dillen & Rob van der Spek 
 
 

Danklied bij het diamanten huwelijk van familie Bak 
 

Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 

Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

Meeleven: 
Daan Groot, Peteystraat 25, is de laatste fase van zijn 
leven ingegaan. Mw. T. Prijs-Nicolai, Schepenmakersdijk 
20, verblijft nog op het Transitorium van het Waterland. 
Daar is ook Yvonne Splinter uit Oosthuizen met enige zorg 
opgenomen  (Postbus 250 , 1440 AG Purmerend)  
 

Kerkreis Groningen 
Het weekend naar Groningen vrijdag 25-zaterdag 26 
september in het kader van het Calvijnjaar leek niet zo 
populair, maar inmiddels komen er steeds meer 
aanmeldingen binnen. Wie nog mee wil, graag even met 
spoed melden bij  ds. Engele Wijnsma . 0299-373199. 

 Info ook  in Venster  en op: www.kerkgemeente.nl  (kerkreizen) 
 
 

Viering in de Meermin (Raad van Kerken) 
Komende vrijdag is er geen viering! 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Protestantse Kerk van Bottrop in Edam 
Deze kerk in Duitsland organiseert al 25 jaar vakanties in 
Edam. Hiervoor komen daklozen in aanmerking en andere 
mensen die in een uitzichtloze situatie dreigen te raken. 
Vanaf zondag 6 september is er een kleine tentoonstelling 
in het koor van de Grote Kerk. Veertien grote portretten 
van mensen van de straat. De tentoonstelling wordt die 
zondagmorgen om 10.00 uur officieel geopend door ds. 
Engele Wijnsma tijdens een tweetalige kerkelijke viering in 
de Grote Kerk. De Duitse Kerk wil de Edammers tevens 
bedanken met een gratis vlammend concert in de Grote 
Kerk op zaterdag 12 december om 16.00 uur. Het 
‘Menschens-infonieorchester’ uit Keulen staat voor 
harmonie die iedereen verrast. Bij hen is het zowel blues 
als carnaval. Deze Duitse formatie van straatmuzikanten 
en beroepsmusici o.l.v. de Italiaanse Jazzmusicus 
Alessandro. Palmitessa heeft al vele zalen in vervoering 
gebracht.     
 
 
 
 
 
 
 

Kerkreis naar het Midden-Oosten 
De belangstelling voor de Kerkreis naar Oost-Turkije, 
Syrië en wellicht Libanon in begin Mei 2010 is groot. 
Inmiddels staan er dertig mensen op de lijst. Daarom 
wordt op woensdag 16 september een informatie-avond 
gehouden in de Kosterij van de Grote Kerk. Iedereen, die 
belangstelling heeft wordt van harte uitgenodigd. Daarna 
wordt besloten of deze reis definitief doorgang zal vinden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik Doopviering Megan Bakker 
Zondag 23 augustus mocht Megan Baker worden gedoopt 
in de viering met het thema ‘Een teken van leven.’ Onze 
predikant ging verder met de prekenserie over Paulus 
’brief aan de Romeinen. De apostel houdt ons daarin voor 
steeds te kiezen voor gerechtigheid en elkaar te 
bemoedigen met tekens van leven en de open houding 
van Gods Koninkrijk. Marika Fraenkel en Elvis Sergo 
brachten prachtige gedifferentieerde muziek in een goed 
bezochte dienst met opvallend veel kinderen. Haar twee 
andere liederen gaven cachet aan de zomerse sfeer in de 
kerk. De trotse doopouders Patrick en Carola Baker-Sens 
trakteerden op iets lekkers bij de koffie en mochten na 
afloop veel mensen de hand schudden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieavond Allerzielen Alom 
Allerzielen Alom is een landelijk project waarmee 
kunstenaar Ida van der Lee de gemeenschappelijk 
beleefde herinnering aan de doden een nieuwe impuls wil 
geven. In Edam en veel andere plaatsen in het land 
werken kunstenaars en nabestaanden samen om de 
uitstraling, het gedachtegoed en de betekenis van 
gestorven dierbaren levend te houden. In september 
starten de voorbereidingen en iedereen is daarbij welkom. 
Ook in Edam wordt op de begraafplaats bij de Grote Kerk 
een Allerzielen Alom-avond georganiseerd. De eerste 
informatie bijeenkomst is op dinsdag 1 september om 20.00 
uur. Meer informatie is te vinden op www.allerzielenalom.nl 
of bij Annemieke Romeijn 020-6631619. 

De Singel, Burg. Versteeghsingel 5b, Edam 

Filmhuis Grote Kerk: ‘Slumdog Millionaire’ 
Op donderdag 10 september 
draaien wij de eerste film van 
het nieuwe seizoen. Slumdog 
Millionaire is de met acht 
Oscars bekroonde film. Het 
verhaal van Jamal Malik, een 
jong weeskind dat besluit deel 
te nemen aan de Hindi versie 
van het programma 'Who 
Wants to be a Millionaire'. Het 
hele land kijkt toe terwijl Jamal 
nog maar één vraag verwijderd is van de hoofdprijs. 
Tijdens de pauze van het programma gebeurt er echter 
iets waar Jamal niet op had gerekend; hij wordt 
gearresteerd. Vastberaden zijn onschuld te bewijzen 
vertelt Jamal verhalen over de krottenwijk waar hij samen 
met zijn broer opgroeide, de avonturen die ze beleefden, 
ontmoetingen met bendes en hij vertelt over zijn vroegere 
liefde. Elk hoofdstuk in zijn verhaal is een wonderbaarlijke 
sleutel naar het antwoord op elk van de vragen. Entree: €4 

Kosterij Grote Kerk Aanvang: 20:15 uur (drankje incluis) 
 

Wie zijn de huidige Exposanten in de Grote Kerk? 
Ellen van der Meulen werkt in 
het dagelijks leven als 
filmproducent. Haar grote 
passie is schilderen. Ellen ge-
bruikt voornamelijk olie-verf 
om daarmee de intensiteit van 
de kleuren te vergroten. In de 
afgelopen jaren heeft zij de 
vrijheid ervaren om grote kleurrijke doeken te 
beschilderen en hoopt dit nog lang te blijven doen. 
Meer weten over deze kunstenaar?  

www.ellenvandermeulen.com 
 

Vakantie groeten uit de rode brievenbus 
Afgelopen week kregen we een kaart van Dia de Boer en 
haar familie uit Beiroet. De moeite waard om nog even te 
bekijken en vooral te lezen op de brievenbus. En een 
kaart van Jaap en Rita de Boer, die hieronder is afgedrukt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wat is Nederland mooi !! Hartelijke groeten uit Friesland 


