
 
 
 

 

Kerkbrief 910 voor zondag 27 oktober 2019, 19e zondag na Trinitatis 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger ds. Jurjen de Bruijne 

Ouderling Dirk Tump 

Diaken Marianne Gorter 

Organist              Gerardjan Slegt          

 

Orgelspel 

Welkom – Mededelingen 

Aansteken van de kaarsen 

allen gaan staan 

Intochtslied: Psalm 24: 1 en 2 

                    De aarde en haar volheid zijn 

 

V:     Onze hulp in de Naam van de Heer 

A:     Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:     Die trouw is tot in eeuwigheid 

         en niet laat varen het werk van zijn handen 

V:     Genade zij u en vrede van God, onze Vader 

         en van Jezus Christus, de Heer 

A:     Amen 

 

Vervolg intochtslied: Psalm 24: 3 en 4 

allen gaan zitten 

Inleiding op de Dienst 

 

Gebed van Toenadering 

 

Lied 970: 1 t/m 5 

                   Vlammen zijn er vele 

 

 

Inleiding op de Lezing 

 

Lezing uit Mattheüs 20: 1 – 15 

 

Lied 991: 1, 3 en 4 

                   De eersten zijn de laatsten 

 

Overdenking 

 

Lied 991: 2, 5, 7 en 8 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 

(De gemeente bidt het Onze Vader luid op mee.) 

 

Collecten 

allen gaan staan 

Slotlied: 723: 1 en 2 

                   Waar God de Heer zijn schreden zet 

 

Zending en Zegen 

Vg.: 
Gem:

Kaartje sturen 
Lieve kerkgemeente. 
Al vele jaren sturen jullie een kaart naar onze zus  
Els Klijnsma, Kersenhout 41, 1787 RD Julianadorp. 
Els is jarig op 14 november en kijkt uit naar de kaarten  
voor haar verjaardag, want daar wordt ze erg blij van. 
Groeten Aly en Ina . 
 

Luthers Dagboek  
Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2019-
2020. Elke dag wordt een bijbellezing aangereikt met een 
bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. Kosten € 16,00 
(exclusief verzendkosten). Te bestellen bij de Stichting 
Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Emailadres 
slubdenhaag@hetnet.nl of per post/ telefonisch bij de SLUB, 
Lutherse Burgwal 7, 2512CB  ’s-Gravenhage, tel. 070-3648094  



 
Terugblik op zondag 20 oktober 
Als de bladeren van de preekstoel vallen dan is het niet 
zo vreemd dat het thema van de preek Herfst is; in 
gedicht, woord en gezang. 
Maar dan blijkt er een groot verschil te zijn in de vallende 
bladeren: sommigen zijn verdord, anderen nog groen... 
Zo ook in de kerkgangers, velen grijs, anderen jong .... 

 
 

Foto’s: A. van Ginkel 

 
Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen  
oneindig teder in zijn handen op. (pag 1194 Liedboek) 
 
Collecteopbrengsten. 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 20 oktober 
was bestemd voor de “Stichting HOEBOEH” in  
Overleek / Monnickendam. Met de opbrengst van  
€ 204,30 helpen we “HOEBOEH”  bij de vele hulp-
projecten in Roemenie en Modavie. De tweede collecte, 
bestemd voor het werk van, voor en door “onze eigen 
kerkgemeente” kende een opbrengst van € 116,40.  
Dank voor uw gaven. 
 
Collectedoelen 
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor “Hebron 
Amsterdam”. Hebron is een eigentijdse christelijke 
gemeenschap in de Spaarndammerbuurt. Met deze buurt 
willen zij het goede nieuws  van  Jezus ontdekken voor 
ons leven. De veelkleurigheid van de wijk is een kracht, 
maar ook een uitdaging. Hebron zet zich in voor meer 
eenheid, juist in een diverse wijk als de 
Spaarndammerbuurt. Zij geloven dat het goede nieuws 
van Jezus gaat over ons eigen leven in deze prachtige 
wijk. Stichting Vrienden van Hebron maakt activiteiten in 
Hebron en de Spaarndammerbuurt mogelijk.   
Een bijzonder doel omdat de inspirerende kracht achter 
Hebron, Jurjen de Bruijne, vandaag bij ons voorgaat. 
www.hebron.amsterdam  De tweede collecte is, als altijd, 
bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze 
eigen kerkgemeente”.  
 
Samen in gesprek - De Bijbel in het midden  
We willen dit jaar vaker met elkaar in gesprek gaan. Na 
de boeiende avond over de vragen rond het levenseinde 
komt er nu een ander thema. Het tweede onderwerp is 
“De Bijbel in het midden, een geloofsgesprek te midden 
van verschillen”. We willen bij elkaar komen om een stuk 
uit de Bijbel te lezen en na te gaan wat ons het meest 
aanspreekt of raakt. In gesprek over de Bijbel leren we 
van elkaar en respecteren we de verschillen. 
Dit staat gepland voor woensdag 6 november. Graag 
tijdig vooraf opgeven bij Henri Kalk, persoonlijk, of via  
e-mail:  info@kerkgemeente.nl  
De exacte tijd en plaats hoort u nog; dat hangt mede af 
van de aanmeldingen. Voorlopig is de planning het in de 
avond te doen.  

 
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. 
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, 
 
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, Oostenrijk), maar dit jaar  
is er ook een reis bedoeld voor gezinnen. We hebben in 
een plaatsje vlak bij Winterberg 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 
 
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: 
3 november         ds. Hans Blom               De Swaen 
10 november       ds. Peter Hoogstrate      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 
 


