
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 911 voor zondag 3 november 2019, 20e zondag na Trinitatis 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger ds. Hans Blom, Almere 

Ouderling Henri Kalk 

Diaken Tom Lagerburg 

Organist Frans Koning 

 m.m.v. vocaal kwartet gemeenteleden 

 

Orgelspel  
Welkom – Mededelingen 
Aansteken van de kaarsen 

 
allen gaan staan 

Intochtslied - 8a:  1 - allen  
        2 - kwartet 

4 en 6 - allen 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam  

 
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 los 

laat het werk dat zijn hand begon 
V: Genade zij u en vrede van God, onze 

Vader en van Jezus Christus, de Heer 
A: Amen 

allen gaan zitten 
Inleiding op de Dienst 
 
Kyrië en Glorialied: 299e  

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 
  
Zondagsgebed 
Eerste lezing:  1e brief van Johannes 2:  1 t/m 6 

Lied 833     Neem mij aan zoals ik ben  (3x) 
 
Tweede lezing:  Evangelie van Johannes 16: 5 – 15 
 
Lied 691      De Geest van God waait als een wind  
                                                     
Overdenking    
 
Orgelspel 
Lied 667:   1: kwartet,  1 – 6:  allen  

Hij leeft 
Dankgebed 
Voorbeden:  Lied 681  Veni, Sancte Spiritus 
Stil Gebed, Onze Vader 
 
Collecte -  Kwartet zingt bewerking van    

“Vlammen zijn er vele” 
  

allen gaan staan 
Slotlied - 970   Vlammen zijn er vele 
 
Wegzending en zegen  
Vg. …. 
Gem  

Omzien naar elkaar  
Even een kaartje sturen of een bezoekje brengen. 
Mevr Ankie Hoogedijk - van Ingen, Ansjovisstraat 8, 1131 CB 
Volendam heeft enige tijd geleden haar heup gebroken en is nu 
aan het revalideren. 
De Heer Jan Dierdorp, Hoogstraat 10, 1135 BZ Edam heeft een 
operatie ondergaan en is weer thuis om verder te herstellen . 
De Heer Ron Verniers, Langemeerstraat 18, 1135 JG Edam,  

heeft in het ziekenhuis gelegen en is weer thuis om verder te 
herstellen, maar dat heeft nog even tijd nodig. 
Wij wensen hen alle van harte beterschap. 
Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen 
vragen. 
En nu de donkere dagen weer voor de deur staan laten we dan 
wat extra aandacht voor elkaar hebben. 
 



Samen in gesprek - De Bijbel in het midden  
We willen dit jaar vaker met elkaar in gesprek gaan. Het tweede 
onderwerp is op woensdag 6 november over “De Bijbel in het 
midden, een geloofsgesprek te midden van verschillen”. We wil-
len 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. 
De volgende bespreking van de preek van die ochtend is op 
zondag 10  november.  
Voor beide graag opgeven. Zie onder bij agenda. 
 
Collectedoelen 
De collecte is vandaag bestemd voor “KIA – Najaarszending – 
Theologisch onderwijs Zambia”.   In Zambia groeit de kerk en 
daarmee neemt de vraag naar predikanten toe. De theologische 
faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalita-
tief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de dagelijkse 
strijd om  te overleven. Onderwerpen als hiv/aids, man-vrouw-
vraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedsel-
zekerheid komen aan de orde. www.kerkinactie.nl/kerkzambia 
De tweede collecte is bestemd voor het vele werk van, voor en 
door “onze eigen kerkgemeente”. www.kerkgemeente.nl  
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van 27 oktober was bestemd voor “He-
bron Amsterdam”. Met de opbrengst van € 183,95 helpen we 
de eigentijdse christelijke gemeenschap Hebron allerlei activitei-
ten mogelijk te maken in de Spaarndammerbuurt. De tweede 
collecte bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze 
eigen kerkgemeente” kende een opbrengst van € 137,45.  
Dank voor uw gaven. 
 
Een tweede leven voor uw oude 
mobieltje, toner of cartridge, ansicht- 
en geboortekaarten, postzegels 
en oud geld. 
Inleveren in de dozen in de 
Swaen of bij één van de 
diakenen!  
 
Terugblik vorige week 
Ds. Jurjen de 
Bruijne 
beschreef 
boeiend hoe 
de genade 
van Jezus 
ingaat tegen 
wat wij 
mensen als 
verdienste 
zien of als 
eerlijk.    
Gods liefde is 
overvloedig en staat daar ver boven.   
 
Wie wandelt er mee?  
De wandelgroep “op weg naar Santiago” loopt in de wintermaan-
den losse rondwandelingen in Noord-Holland. Waar precies is 
nu nog onbekend. De eerste is op 10 november, vertrek 12:00 
uur bij het busstation.  
Een keer meedoen? Opgeven bij Dodo: tel. 06 – 2060 3627. 

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 (17-1 tot 25-1-2020), 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: rienenhelmade-
vries@ziggo.nl Of bij vragen even bellen naar 06 22 94 83 05 
 
Agenda 
6 november 20:00 uur:  gespreksavond;  De Swaen 
10 november: nabespreking preek  (na de dienst, De Swaen) 
Voor deze activiteiten graag aanmelden bij Henri Kalk, per e-
mail (info@kerkgemeente.nl) of persoonlijk contact. 
 
Erev Shabbat 
Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur opgeven bij Christine 
Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is in de Swaen, ingang 
Nieuwe Haven. 
 
Diensten komende weken: 
10 november ds. Peter Hoogstrate De Swaen 
17 november ds. Simon Bijl  - H.A.  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 
 


