
 
 
 
 

Kerkbrief 908 voor zondag 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger Ds. Janneke Nijboer

Ouderling Kees Bak

Diaken Alida Slotboom

Organist Frans Koning

Orgelspel: bewerkingen van Lied 713 “Wij moeten Gode zingen”

Welkom - Aansteken van de kaarsen 
   allen gaan staan

Intochtslied:  Psalm 122: 1  
    
Bemoediging en groet 
Vg. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
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 
 
Vervolg lied van de zondag:  Psalm 122: 3 

   allen gaan zitten

Gebed  
De intenties worden afgesloten met:  
Vg. Zo roepen wij 
Kyrielied: lied 301a 
 
Gloria 
Vg. Eer aan God in de hoogste hemel 
    en vrede op aarde voor alle mensen 
    die hij liefheeft. 
Glorialied: lied 305: 1, 2, 3 
 

RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Lezing:  Herfst (p. 1194, Liedboek) 
De blaren vallen, vallen als van ver, 
Als welkten in de hemel verre tuinen; 
Ze vallen met ontkennende gebaren. 
 
En in de nachten valt de zware aarde 
Uit alle sterren in de eenzaamheid. 
 
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. 
En kijk je naar de andere: het is in alle. 
 
Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen 
Oneindig teder in zijn handen op.   

Rainer Maria Rilke 

 

 
 
 

 20 oktober 2019, 18e zondag na Trinitatis 

Janneke Nijboer 
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ORDE VAN DIENST 

 
bewerkingen van Lied 713 “Wij moeten Gode zingen” 

allen gaan staan 

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
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 

r.               

 
allen gaan zitten 

 

 

Lied 221: 1, 2, 3 
 
Lezing: Marcus 12: 38 – 13: 2 
 
Antwoordlied: lied 322: 1, 2, 3
 
Overdenking 
 
Orgelspel:  fragment uit ‘Herfst’ van Vivaldi’s “Vier jaargetijden”

 
Lied 916: 1, 2, 3 
 

VAN BINNEN NAAR BUITEN
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Stil gebed 
 
Gebed des Heren (oecumenische versie)
g. Onze Vader, die in de hemel zijt,
    Uw naam worde geheiligd, 
    Uw koninkrijk kome, 
    Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
    Geef ons heden ons dagelijks brood,
    en vergeef ons onze schulden,
    zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
    en leid ons niet in verzoeking,
    maar verlos ons van de boze,
    Want van u is het koninkrijk 
    en de kracht en de heerlijkheid,
    in eeuwigheid. Amen. 
 

Collecten 
 
Slotlied   Lied 657: 1, 3, 4
 
Heenzending 
Gaat nu heen in vrede met de zegen van de Heer
Zegen 
De Heer zegene en behoede u;
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig; 
De Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede. 
 
.

 

ied 322: 1, 2, 3 

fragment uit ‘Herfst’ van Vivaldi’s “Vier jaargetijden” 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Gebed des Heren (oecumenische versie) 
g. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze, 

 
en de kracht en de heerlijkheid, 

Lied 657: 1, 3, 4 

Gaat nu heen in vrede met de zegen van de Heer 

De Heer zegene en behoede u; 
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u 



In memoriam 
Op 14 oktober is na een ernstige ziekte overleden Jan 
Everaars, 78 jaar oud. Jan was de man van Marijke en heeft 
als vrijwilliger veel werk gedaan in onze gebouwen. 
De afscheidsbijeenkomst is zaterdag om 13:00 uur in de Grote 
Kerk. Condoleren kan na afloop, rond 14.00 uur. De crematie is 
in familiekring. Corr. adres: Lingerzijde 61, 1135 AN Edam 
 
Op 15 oktober is Dick Bak overleden, eveneens na een 
ernstige ziekte. Hij werd 77 jaar en heeft als architect veel 
betekend voor de Grote Kerk. 
Corr. adres: Groot Westerbuiten 15, 1135GJ Edam 
 
Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen of een bezoekje brengen. Mevr Jos 
Aberson - Seeleman, Zoutziedershof 29. 1135 VG Edam is 
vorige week in het ziekenhuis geweest voor Radio therapie.  
 
Bedankt 
Van Atie Snijder ontvingen we een kaartje met de volgende 
tekst: Namens Luuk, hartelijk dank voor het mooie boeket voor 
Luuk. 
 
Orgel Grote Kerk 
De uitvaartdienst van afgelopen dinsdag werd ontsierd door 
een paar onvoorziene noten uit het orgel. Dit werd veroorzaakt 
door een klein mankement in combinatie met vocht en 
temperatuur. 
 
Collectedoelen 
De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor de 
“Stichting HOEBOEH” in Overleek. De stichting Hulp Oost-
Europa Buurtschap Overleek en Helpers, kortweg HOEBOEH, 
steunt, via kerken en instellingen, vele projecten in Roemenië 
en Moldavië, de armste en minst ontwikkelde gebieden in rijk 
Europa, met hulpgoederen zoals schoolontwikkelings-
materiaal, gereedschap, kleding, dekens en (houdbaar) 
voedsel. Vrijwilligers, altijd aanwezig, met verschillende 
kerkelijke achtergronden voor wie de verschillen geen 
belemmering zijn om het evangelie te brengen in woord en 
daad. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl.  De tweede 
collecte is zoals altijd bestemd voor het vele werk van, voor en 
door “onze eigen kerkgemeente”. 
  
Terugblik op zondag 13 oktober 

Vorige week een 
vertrouwd gezicht 
op de kansel: ds 
Kick Koldewijn.  
Voor het eerst 
werd ook de preek 
nabesproken. Het 
was fijn dat ds. 
Koldewijn hierbij 
aanwezig bleef. 

 
Een geslaagde thema-avond 
Afgelopen woensdag was de eerste van de thema-avonden die 
voor dit seizoen gepland staan. Een groep van bijna 30 (!) 
mensen voerden met elkaar een goed gesprek over de dood en 
er werden ervaringen gedeeld. Een mooie start van de serie 
thema-avonden! 
 

Gespreksavond 6 november 
U kunt zich al opgeven voor de avond over “De Bijbel in het 
midden”. Zie blz. 7 van het Venster. 
 

Kerk op Wintersport 
Dit jaar gaan we 2 x met kerk op Wintersport. 
De eerste reis is voor volwassenen (zie Kerk op Wintersport 
2020, Ski Amade, Oosternrijk), maar dit jaar is er ook een reis 
bedoeld voor gezinnen. We hebben in een plaatsje vlak bij Win-
terberg een prachtig huis gehuurd voor een midweek van 17-
02-2020 t/m 21-02-2020. 
Voor beide reizen zijn er nog plaatsen beschikbaar. Wil je meer 
weten?Of inschrijven? Mail naar: rienenhelmadevries@ziggo.nl  
Voor vragen kan je altijd bellen naar 06 22 94 83 05 
 

Zaterdag 14 december  Ideële Kerstmarkt 2019 
Ook dit jaar staat de loterijkraam in de Grote Kerk tijdens de 
Ideële Kerstmarkt. Deze keer hebben wij weer voor  de 
VOEDSELBANK als goed doel gekozen net als in 2016. 
Informatie over de Voedselbank  kunt u vinden op de website: 
www.voedselbankennederland.nl 
De voorbereiding blijft een spannende tijd, want…. wat wordt er 
geschonken.  U maakt ons blij als u daarmee wilt helpen. Als u 
dat doet, dan kunnen wij zorgen voor een goed verzorgde 
kraam.  Alvast onze hartelijke dank en graag tot ziens op 14 
december! U kunt uw spullen afgeven bij: Erica Houtgraaf, 
Westervesting 15, Edam, tel.0299-368663 of Terry Regter, 
Dijkgraaf Poschlaan 14, Edam, tel.0299-351513 

Erica , Terry en Margreet, 
 

Pelgrimswandeling ‘Op weg naar Santiago’ 
Komende zondag gaan we voor de 10e keer op stap op weg 
naar Santiago. We vertrekken om 11.45 uur vanaf het busstati-
on met eigen auto’s. We parkeren bij het benzinestation Den 
Bout in de buurt van Boven-Hardinxveld. Eindpunt van de wan-
deling is de oeververbinding Woudrichem/Loevestein. Dit keer 
lopen we zo’n 10 km. Zin om mee te lopen? Sluit gezellig aan. 
Voor info of aanmelden: Dodo van der Straaten,  
tel. 06 2060 3627. 
 

Erev Shabbat 
Als voorbereiding op het weekend houden we op vrijdagavond 
een gezamenlijke maaltijd, Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur 
opgeven bij Christine Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is in 
de Swaen, ingang Nieuwe Haven. 
 

Diensten komende weken: 
27 oktober ds. Jurjen de Bruijne De Swaen 
3 november ds. Hans Blom  De Swaen 
 

 

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 


