
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 900 voor zondag 18 augustus 2019, 9e zondag na Trinitatis 

Locatie Grote Kerk 

Voorganger Dhr. Eric Wegman 

Ouderling Henk Blomberg 

Diaken Marianne Gorter 

Organist Jan van Ginkel 

ORDE VAN DIENST  
 
Inleidend orgelspel  
 
Mededelingen door ouderling van dienst       
 
Intochtslied: - Lied 24  - vers 1 en 2 ‘De aarde en haar volheid zijn’ 
 
Stilte, Votum en Groet 
Votum:  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 
Groet:  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 
 
Vervolg Intochtslied:- Lied 24 vs 3 en 5  ‘God is hem zegenrijk nabij’ 
 
Inleiding op de Dienst: Het thema van deze dienst is ‘Geen zorgen 
voor morgen’  
 
Gebed van Toenadering en om de Heilige Geest 
 
Lied 146 vers 1, 2 en 3 ‘Zing, mijn ziel, voor God Uw Here’ 
 
Inleiding op de 1e Lezing  
 
Lezing-1 – Matth.5:1-16                            

 
Lied 978 vers 1,3 en 4 ‘Aan U behoort O Heer der heren’ 
 
Inleiding op de 2e Lezing 
 
Lezing-2 – Matth.6:24-34                            
 
Lied 913 vers 1,2 en 3  ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
 
Overdenking : Geen zorgen voor morgen ! – o.b.v.  Matth.6:24-34 
(NBV) 
 
Muzikaal Intermezzo - Orgel 
 
Aansluitend Lied 912 vers 1, 4, 5 en 6 ‘Neem mijn leven laat het Heer’ 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 
De gemeente bidt het  Onze Vader luid op mee. 
 
Collecten 
 
Slotlied: - Lied 413 vers 1,2 en 3 ‘Grote God wij loven U’ 
 
Zending & Zegen: beantwoord met: 

 

Terugblik op 11 augustus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

Ds. Ole van Dongen overdacht hoe “Wees waakzaam, want Hij 
kan elk moment komen” zich verhoudt tot “Vrees niet, want uw 
Vader heeft u het koninkrijk nu al geschonken”. Is de vrees die  

 
 
bij waakzaamheid hoort dan toch niet de bedoeling. En wél dat 
je mag leven als in het koninkrijk? Wat (ook) betekent dat je het 
koninkrijk herkent (waakzaamheid?) als je er bent.  Zoals in de 
ontmoeting? Hier ds Van Dongen met de familie Wittmann, 
gasten uit Beieren. 
 

In memoriam Jaap Molenaar. 
Op 10 augustus is overleden Jaap 
Molenaar. Hij was onder meer aktief 
voor het Venster, waarvoor hij vele 
geschiedkundige bijdragen schreef. De 
afscheidsdienst was op 15 aug. in de 
Grote kerk  Wij wensen zijn geliefden 
sterkte en de nabijheid van de Eeuwige. 
(e.b.) 
 



De 900e Kerkbrief  
Voor u ligt de 900e kerkbrief. Een hele mijlpaal. Elke week op-
nieuw wordt er waarschijnlijk méér werk verzet dan u zich reali-
seert. Zo is daar een redacteur die de nieuwsbrief samenstelt, 

nadat door di-
verse mensen 
kopij en foto’s 

aangeleverd 
zijn. Eén van 
de drukkers 
zorgt dat ie ge-
print wordt én 
in de juiste 
kerk terecht 
komt. Daar-

naast wordt de kerkbrief in de Meermin en bij het IJe gebracht. 
Daar is dan weer iemand die hem bij de bewoners bezorgt. Zo-
dra de kerkbrief klaar is komt hij op de website en wordt er een 
mailtje gemaakt om u uit te nodigen voor de dienst. De kosters 
of gastvrouwen delen de kerkbrief uit bij binnenkomst. Kortom 
elke week een hele prestatie! Daarom bij deze mijlpaal hulde aan 
alle medewerkers!! Cora den Engelse 
 
Bijzondere hulde 
Bij zo’n mijlpaal komt één persoon wel in het bijzonder hulde toe: 
dat is Cora, die de brief jaren in haar eentje heeft samengesteld 
en gepubliceerd; bij al haar andere werk. (de redacteur van 
dienst, één van de vier, Ed Broeze) 
 
Collecteopbrengsten 11 augustus. 
De collecte opbrengsten zijn als volgt: 1e collecte voor KIA: 
Kansarme kinderen in Zuid-Afrika € 276,28 
2e collecte voor onze eigen kerkgemeente € 147,90 
Dank  voor uw gaven. 
 
Collectedoelen 18 augustus. 
De eerste collecte is vandaag bestemd voor de Stichting 
Hospice Thuis van Leeghwater in de  Middenbeemster. Een 
liefdevolle en thuis vervangende omgeving voor mensen in hun 
laatste levensfase. 

 
 
In het Hospice staat een bevlogen team van vrijwilligers klaar 
om het de bewoners in alles naar de zin te maken. 
Verpleegkundigen bieden medische zorg zowel overdag als ‘s 
avonds. Het Hospice is een vrijwilligersorganisatie, de 
coördinator is in loondienst. 
Binnen het hospice zijn circa 75 vrijwilligers werkzaam. 
Uw bijdrage is van harte welkom! 
De tweede collecte is, als altijd, bestemd voor het vele werk van, 
voor en door onze eigen kerkgemeente. 
 

Zeventig jaar getrouwd! 
Onze ouders, 
grootouders Jan 
Bak en Mien 

Bak-Bronsvoort 
zijn zondag 25 
augustus  70 jaar 
getrouwd. Er 
wordt aan-
sluitend aan de 
kerkdienst gele-

genheid gegeven voor iedereen die het bruidspaar wil feliciteren. 
Na de kerkdienst is er, --na de koffie -- ook een drankje. Wil 
Meerman-Bak 
 
Alexander de Bie  (18)  speelt op 25 augustus in de Grote 
Kerk 
Alexander de Bie, leerling van Jos van der Kooy, komt volgende 
week zondag naar Edam. Alexander heeft al vanaf zeer jonge 
leeftijd een passie voor klassieke muziek en orgel en piano. 
Sinds zijn 5e  kreeg hij pianoles van zijn vader, en vanaf zijn 6e  
orgelles van Jos van de Kooy. Alexander geeft regelmatig 
concerten als organist, als pianist, en met zijn ensemble Jong 
Barok. Het concert begint om 15.00 u. Toegang gratis. Collecte 
voor het orgelfonds. 
 
Erev Shabbat 
23 augustus bent u weer 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. Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur opgeven 
bij Christine Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is in de Swaen, 
ingang Nieuwe Haven. 
 
Diensten komende weken: 
25 augustus ds. Aage Smilde  Grote Kerk 
1 september ds. Margrietha Reinders Grote Kerk 
 
Alle foto’s, behalve Hospice: Arie van Ginkel 
 
 
 
 
 
 

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: Aly Lagerburg 
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 
 

Thuis van Leeghwater (foto website) 


