
 
 
 
 
 

Kerkbrief 905 voor zondag 

Locatie Grote Kerk

Voorganger ds. Juup van Werkhoven

Ouderling Dirk Tump

Diaken Marianne Gorter

Organist Frans Koning

Blokfluit             Anneke Moolenschot

Orgelspel Liebster Jesu, wir sind hier (Lied 314),

J.G. Walther en J.S. Bach 
 

Intochtslied 287 ‘Rond het licht dat leven doet’, 

vers 1, 2, 4 en 5 
 

Bemoediging en groet 

Vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER

a. Die hemel en aarde gemaakt heeft

 Die trouw houdt tot in eeuwigheid

 En niet laat varen het werk van zijn handen

Vg. Genade zij u en vrede van God, onze Vader

 en van Jezus Christus, de Heer.              

a. Amen 

   

Gebed 

zo zingen wij samen en bidden… Kyrie 367d 
 

Lied 218 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’
 

DE SCHRIFTEN 
 

Moment met de kinderen 
 

Kinderlied 832 ‘Geroepen om op weg te gaan
 

Schriftlezing: Jesaja 56, 1-7 
 

Lied: Psalm 67 vers 1 en 2 
 

Schriftlezing: Mattheus 15, 21-28 
 

Zingen: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’

1 x Nederlands, 1 x Engels 
 

Preek 
 

Musica Pro Deo Capriccio, B. Storace
 

Voorbeden  

 
 
 

 29 september 2019, 15e zondag na Trinitatis 

Grote Kerk 

ds. Juup van Werkhoven - Romeijn 

Tump 

Marianne Gorter 

Frans Koning 

Anneke Moolenschot 

(Lied 314),   

Rond het licht dat leven doet’, 

Onze hulp is in de Naam van de HEER 

Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

En niet laat varen het werk van zijn handen 

Genade zij u en vrede van God, onze Vader 

en van Jezus Christus, de Heer.               

Kyrie 367d  

218 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ 

Geroepen om op weg te gaan’ 2 x 

: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’,           

Storace 

DE MAALTIJD VAN DE HEER
 

Toelichting op de collecte
 

Inzameling van de gaven 

Muziek Kleine Suite, H. Andriessen
 

Lied 385 ‘De tafel van samen’
 

Nodiging 

Muziek Larghetto uit Sonate in a klein, G.F. Händel
 

Tafelgebed 403d ‘Die wij kennen als een vader’
 

Onze Vader  
 

Vrede groet  

Vg. De vrede van de Heer zij met u allen

a. Zijn vrede zij ook met u
 

Gemeenschap van brood en wijn
 

Lied 117d ‘Laudate omnes
 

Muziek Allegro uit Sonate in a
 

Dankgebed 
 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied (staande): 691 ‘De Geest van God waait als 

de wind’ 

 

Zegen 

Gem: Amen  

 

Orgelspel Fuga in G  (J.S. Bach)

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

op de collecte 

Inzameling van de gaven  

, H. Andriessen 

385 ‘De tafel van samen’ 

uit Sonate in a klein, G.F. Händel 

403d ‘Die wij kennen als een vader’ 

vrede van de Heer zij met u allen 

Zijn vrede zij ook met u   

Gemeenschap van brood en wijn 

omnes gentes’  

uit Sonate in a-klein, G.F. Händel 

(staande): 691 ‘De Geest van God waait als 

 

(J.S. Bach) 



Het meest verontrustende nieuws kwam van de week van 
het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties (100 
wetenschappers uit ruim 30 landen). Maar ook de boosheid 
van de zestienjarige Greta Thunberg was schokkend. Zij 
verwoordde haar boosheid op de wereldleiders zo heftig 
dat het irritatie opriep. Ze raakt een gevoelige snaar. 
Het Bijbelverhaal dat we zondag lezen is ook verontrustend. 
Een vrouw die Jezus aanroept, smeekt, voor haar dochter. 
Jezus die haar niet antwoordt, want zij is een Kanaänitische, 
een vreemdeling. De leerlingen die vinden dat hij haar moet 
wegsturen, want zij roept ons na. Lastig. Uiteindelijk weet die 
vrouw Jezus toch te overtuigen.  
We vieren zondag ook samen de maaltijd. Symbool van 
gemeenschap en samen delen, even wordt het visioen al waar. 
Fijn dat de kinderen met ons samen vieren. Over hen gaat het 
immers, over hun toekomst, in het hartstochtelijk pleidooi van 
Greta maar ook van die vrouw voor haar dochter. 
ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 

 
Terugblik Vredesdienst  
Zondag 22 september was er een 
oecumenische viering in het kader van 
de Vredesweek met als thema ‘Vrede 
verbindt over Grenzen’. Voorgangers 
waren ds. Hans Reedijk en diaken 
Thom van der Woude. Aan de dienst werkt

mee o.l.v. Joep van der Oord
gemeenteleden van de Protestantse 
Gemeente Zeevang-
deze dienst met ons mee.
inzet van velen was het een mooie 

viering en een gezellig samenzijn. Na de viering 
door de MOV-groep georganiseerde vredeswandeling la
Stolpersteine in Edam. 
 
Collectedoelen 
Vandaag collecteren we in de eerste collecte 
genwerk in onze gemeente. We helpen de vrijwilligers om de 
hier (ver-)blijvende  ‘vluchtelingen’ te begeleiden. 
De tweede collecte is voor het werk van onze Kerkgemeente.
 
Kerk op wintersport: twee reizen 
Dit jaar gaan we 2 x met ‘Kerk op Wintersport’: de eerste reis is 
voor volwassenen, zoals ieder jaar. Ook dit jaar gaan we naar
hotel Berghof in Wagrain ( Oostenrijk ); het ligt midden op de 
piste. Goed verzorgd en in een prachtig skigebied.
We vertrekken vrijdagavond 17 januari en komen terug zate
dagmorgen 25 januari. Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen 
zodat er nog maar enkele plaatsen beschikbaar zijn.
De kosten per persoon bedragen voor de busreis en
halfpension € 695. De toeslag voor een 1 pers
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verwoordde haar boosheid op de wereldleiders zo heftig  
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Het Bijbelverhaal dat we zondag lezen is ook verontrustend. 
Een vrouw die Jezus aanroept, smeekt, voor haar dochter. 
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mee o.l.v. Joep van der Oord. Ook de 
gemeenteleden van de Protestantse 
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in de eerste collecte voor Vluchtelin-
genwerk in onze gemeente. We helpen de vrijwilligers om de 

te begeleiden. www.svaz.nl 
De tweede collecte is voor het werk van onze Kerkgemeente. 

Dit jaar gaan we 2 x met ‘Kerk op Wintersport’: de eerste reis is 
voor volwassenen, zoals ieder jaar. Ook dit jaar gaan we naar 

het ligt midden op de 
piste. Goed verzorgd en in een prachtig skigebied. 
We vertrekken vrijdagavond 17 januari en komen terug zater-
dagmorgen 25 januari. Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen 

ikbaar zijn. 
De kosten per persoon bedragen voor de busreis en 6 dagen 

1 persoonskamer is 

 € 174. De skipas en lunches zijn voor eigen rekening. Voor 
meer informatie en/of aanmelden kan je terecht bij  
helmadevries@ziggo.nl 
 
Kerk op wintersport voor gezinnen

2020. Het huis ‘landhuis Winterberg’ heeft plaats voor 30 pe
sonen en alle kamers hebben een e
vlak aan een (kleine) piste met een skischool dus ideaal als je 
kinderen nog moeten leren skiën 
De kosten voor deze midweek zijn
deelnemers, maar zal tussen de 
zijn. We hopen natuurlijk dat er ook veel kinderen mee gaan, 
daarom is de prijs voor het eerste kind 90
en de derde gaat voor 70% mee. Deze prijs is incl. overnac
ting en ontbijt / avondeten, waarbij we zelf gaan koken.
Betreffende het vervoer van en naar het huis willen we met de 
inschrijvers overleggen of dit met eigen vervoer kan
een bus( je ) huren.  
Inschrijven kan bij: rienenhelmadevries@ziggo.nl
En voor vragen kan je altijd bellen naar 06 22 94 83 05
 
Agenda 
16 oktober: Een goed gesprek over de dood
                    o.l.v. Henk Blomberg
6 november:  De Bijbel in het midden
                     o.l.v. Kees Bak 
5 februari:  De Apostolische Geloofsbelijdenis
                  o.l.v. Trudi Blomberg
Elke 2e zondag van de maand: Nabespreken van de preek.
Voor alle activiteiten graag aanmelden 
mail (info@kerkgemeente.nl) of 
Zie voor nadere informatie over o.a. tijd en
eenkomsten het oktobernummer van het 
 
Diensten komende weken: 
6 oktober ds. Gerrit Fredrikze
13 oktober           ds. Kick Koldewijn             
 
 
 
 
 

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
mirjamkoole@kerkgemeente.nl
Woensdag is de vaste vrije dag

  
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl
 
 

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

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

 

€ 174. De skipas en lunches zijn voor eigen rekening. Voor 
meer informatie en/of aanmelden kan je terecht bij  rienen-

Kerk op wintersport voor gezinnen 
We gaan in februari nog een 
keer, en dan is de reis vooral 
bedoeld voor gezinnen. We 
hebben in een plaatsje vlak bij 
Winterberg een prachtig huis 
gehuurd  voor een midweek 
van 17 tot en met 21 februari 

Het huis ‘landhuis Winterberg’ heeft plaats voor 30 per-
sonen en alle kamers hebben een eigen badkamer.Het huis ligt 
vlak aan een (kleine) piste met een skischool dus ideaal als je 

en skiën  
De kosten voor deze midweek zijn afhankelijk van het aantal 
deelnemers, maar zal tussen de € 320en € 400 per volwassene 

e hopen natuurlijk dat er ook veel kinderen mee gaan, 
e prijs voor het eerste kind 90%, het tweede 80% 

derde gaat voor 70% mee. Deze prijs is incl. overnach-
waarbij we zelf gaan koken. 

Betreffende het vervoer van en naar het huis willen we met de 
ggen of dit met eigen vervoer kan of dat we 

Inschrijven kan bij: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
En voor vragen kan je altijd bellen naar 06 22 94 83 05 

Een goed gesprek over de dood 
o.l.v. Henk Blomberg 
De Bijbel in het midden 

De Apostolische Geloofsbelijdenis 
o.l.v. Trudi Blomberg 

zondag van de maand: Nabespreken van de preek. 
aanmelden bij Henri Kalk, per e-

mail (info@kerkgemeente.nl) of persoonlijk contact. 
Zie voor nadere informatie over o.a. tijd en locatie van de bij-

oktobernummer van het Venster. 

Gerrit Fredrikze De Swaen 
ds. Kick Koldewijn              De Swaen 

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

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 
pastoraat@kerkgemeente.nl     Tel. 0299 371272 

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

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 
kerkbrief@kerkgemeente.nl 


