
 
 
 
 
 

Kerkbrief 898 voor zondag 

Locatie Grote Kerk

Voorganger Ds. Klaas Holwerda

Ouderling Henri Kalk

Diaken Tineke Visser

Organist Frans Koning

 

Inleidendorgelspel 
 
Mededelingen door ouderling van dienst   
 
Intochtslied 280: 1-4 

De vreugdevoertonsnaardit huis
 
Stilte 
  
V:           Onzehulp in de Naam van de Heer 
A:           Die hemelenaardegemaaktheeft 
V:           Die trouw is tot in eeuwigheid 
A:           ennietlaatvaren wat zijn hand begon.
V:           Genadezij u envrede van God, onze Vader 

en van JezusChristus, de Heer 
A:           Amen 
 
VervolgIntochtslied: Lied 280: 5-7  
 
Inleiding op de Dienst 
 
Lied 281:1, 4 en 9 

Wijzoekenhieruwaangezicht 
 
Gebed van Toenadering 
 
Acclamatie: Lied 333 

Kom, Geest van God 
 

Inleiding op de lezing 
 
Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen of een bezoekje brengen.
Janny Wijnandts,  P.Taemszstraat 7, 1135 HG Edam
heeft een nare val gemaakt en is nu aan huis gebonden.
Nel en Arie Schotanus,Adr.Bleysstraat 12, 
1132 VB Volendam, zitten ook al even thuis omdat 
het niet gaat zoals zij graag zouden willen. 
Betty en Cornelis Brommersma, Burg. Jan Schoonstraat 5
1474 HS Oosthuizen kunnen ook wel een opkikkertje 
gebruiken. 
Wij wensen ze van harte beterschap. 
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De vreugdevoertonsnaardit huis 

 

tvaren wat zijn hand begon. 
Genadezij u envrede van God, onze Vader  

 

 
Lezing:Psalm 139 
 
Lied: Psalm 139: 2 en 14 

Heer, die mijzietzoalsik ben
 
Inleiding op de Lezing 
 
Lezing:Johannes 14: 1-6 
 
Acclamatie: Lied 339a 

U komt de lof toe
 
Overdenking 
 
Muzikaal Intermezzo + Lied 848

Al wat eenmenstekennenzoekt
 
Dankgebed, Voorbeden, StilGebed, Onze Vader
De gemeentebidt het  Onze Vader luid op mee.
 
Collecten 
 
Slotlied: Lied 981 

Zolangermensenzijn op aarde
 
Zending&Zegenbeantwoordmet

Even een kaartje sturen of een bezoekje brengen. 
1135 HG Edam, 

heeft een nare val gemaakt en is nu aan huis gebonden. 

en thuis omdat  

Jan Schoonstraat 5, 
1474 HS Oosthuizen kunnen ook wel een opkikkertje 

 
 
 

Pastoraal meldpunt weer bezet
Als opvolger van Cora is AlyLagerburg
bereid gevonden als pastoraal meldpunt te 
fungeren. U kunt bij haar terecht om lief en 
leed te delen of als u graag wat pastorale 
aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor 
uzelf of een ander. Wij wensen 
AlyLagerburg veel succes in deze rol en 
hebben er all
zal vervullen.

mailadres staan onderin de kerkbrief.
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Terugblik 28 juli: 
een zomerse viering met gast-voorganger ds Jan Willem  

van der Straten, 
die aan de hand van 
Abrahams’smeekbede 
en het Onze Vader stelde 
dat ‘vrede’ voor ons een 
werkwoord is. 
 
 

Foto’s: A. van Ginkel 
 
 
Een hartelijke 
begroeting tussen de 
fam Van Ginkel, Jan 
Munneke en Stoffel 
Schreuder. 
 

 
Collectedoelen, 
Vandaag, zondag 4 augustus, is de diaconale collecte 
bestemd voor "Abba Child Care". Voor meer dan 148 
miljoen weeskinderen wereldwijd, wil 'Abba Child Care' iets 
concreets doen, het verschil maken, kinderen helpen. Zorg 
verlenen aan kinderen wereldwijd, ongeacht hun ras, religie, 
opleiding, geslacht of leeftijd. Een liefdevol thuis, voedsel, 
medische zorg en onderwijs, zodat ze perspectief krijgen op 
een hoopvolle toekomst. www.abbachildcare.org  De tweede 
collecte is als altijd bestemd voor het vele werk van, voor en 
door "onze eigen kerkgemeente". www.kerkgemeente.nl 

Collecteopbrengsten, 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 28 juli was  
bestemd voor Kerk in Actie, Zending "De Bijbel voor 
iedereen". Met de opbrengst van € 160,67 helpen  we Gods 
Woord te verspreiden op het Chinese platteland. Specifiek 
onder de Witte Yi, een christelijke minderheid, steunt Kerk in 
Actie een alfabetiseringsprogramma en een "Bijbelvertaling" 
in hun eigen taal. 
De tweede collecte, als altijd bestemd voor het vele werk van, 
voor en door onze eigen kerkgemeente, kende een 
opbrengst van € 115,96. 
Dank voor uw gaven. 
 
ErevShabbat 
Vanwege de zomerperiode wordt de frequentie van de 
vrijdagavond maaltijden, ErevShabbat, aangepast.  
De volgende data zal er een maaltijd gepresenteerd worden: 

16 en 23 augustus 
Dat zijn de oneven weken plus de vierde vrijdag in augustus. 
Op deze data bent u van harte welkom om aan te schuiven. 
Schroom niet en geniet met elkaar van een heerlijke maaltijd 
in een bijzonder ontspannen sfeer. Het is een mooie 
voorbereiding op het weekend. Graaguiterlijk donderdag 
17.00 uur opgevenbij Christine Vreeswijk 06-18167991. De 
maaltijd is in de Swaen, ingang Nieuwe Haven. 

 
 

Amerikaans koor komt naar Edam 
Op zondag 11 augustus doet ChoralArt uit Portland 
(Maine, USA) tijdens hun Europese tour de Grote Kerk 
te Edam aan. ChoralArtwerd opgericht in 1972 en heeft 
sindsdien een grote naam opgebouwd in de VS en 
daarbuiten. Het koor beschikt over een breed repertoire: 
van oratoria tot volksmuziek en spirituals. Sinds 1979 
staat het koor onder leiding van de huidige dirigent 
Robert Russell. Dit is de derde keer dat het koor een 
tour maakt door België en Nederland. Tijdens het 
concert zal o.a. de Missa Brevis in F (KV 192) van 
Wolfgang Amadeus Mozart klinken. Daarnaast worden 
er Afro-Amerikaanse spirituals, Amerikaanse 
volksliederen en Amerikaanse gospelliederen gezongen, 
b.v. Wana Baraka, Hush! Somebody’s callin’ myname, 
Awake, awake to love and work, Hark, I hear the harps 
eternal, Keep out the DevilenWill the circle be unbroken. 
Organist Nicholas Abbott zal hen begeleiden en ook solo 
het orgel bespelen. 

         Aanvang 15 uur, toegang vrij, collecte voor het orgelfonds. 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth 
Een "Zomernummer" voor U !! 
Vandaag heeft de diaconie, voor de liefhebbers, een 
gratis exemplaar van "het Zomernummer van 
Elisabeth". 
Na de dienst kunt U (zo lang de voorraad strekt) een 
exemplaar meenemen.  
Ze liggen achter in de kerk of bij één van de diakenen. 
 
Diensten komende weken: 
11 augustus       ds. Ole van Dongen          Grote Kerk 
18 augustus       dhr. Eric Wegman             Grote Kerk 
 
 
 

 
 

 
 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!  
Voor meer informatie zie onze website 

www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de 

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail 
mirjamkoole@kerkgemeente.nl      Tel. 06 57089225 
Woensdag is de vaste vrije dag 

  
Pastoraal meldpunt: AlyLagerburg 

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl     Tel. 0299 371272 
 
 

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak   
Email: cbak-kees@kpnmail.nl  Tel. 0255-577499 
 

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 
uur naar het e-mailadres  kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 


