
Orde van dienst voor zondag 2 augustus 2020 
locatie: Grote Kerk 

 
Voorganger:  dhr. Eric Wegman   
Ouderling:  Henk Blomberg 

Diaken: Alida Gorter 
Organist: Jan van Ginkel

Inleidend orgelspel              
Mededelingen door ouderling van dienst 

   (allen gaan staan) 
Intochtslied 118: 1 en 2 
Stilte 
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 
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 118: 3 en 5  
                                                     (allen gaan zitten) 
Inleiding op de Dienst 
Het thema van deze dienst is ‘Ik ben zó moe’ 
Gebed van Toenadering en om de Heilige Geest 
Lied 465: 1 en 3 (Liedboek 1973)  

Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die ‘k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 

 

Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt. 

 

 
Inleiding op de 1e lezing: Johannes 4: 1 – 26 
  

           Lied 871: 1, 3 en 4            
 

Inleiding op de 2e lezing: Johannes 4: 27 – 42 
 
Lied 904: 1, 2 en 3 
 
Overdenking: Ik ben zó moe!  
 
Muzikaal intermezzo 
 
Lied 913: 1, 2 en 3 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 
Collecte aankondiging 

(allen gaan staan) 
Slotlied 705: 1, 2 en 4 
 
Zending & Zegen:  
Beantwoord met:  

Collecte(doelen) zondag 2 augustus 
In Cajamarca (Peru) is een strenge lockdown geweest van drie maanden. Moeilijk voor de doven. 
Liplezen met een monddoekje voor gaat niet. De scholen zijn dicht tot december. De ijsfabriek had geen 
inkomsten meer. Toch gaat het werk van de Stichting zo goed mogelijk door. Er wordt gezorgd dat 
zoveel mogelijk doven via Whats-app en Zoom lessen kunnen volgen. Ook de ijsfabriek en -winkels 
komen weer een heel klein beetje op gang (afhalen en bezorgen). Hans en Tineke Siebrecht kregen 
afgelopen week een uitgebreid verslag. Wie meer wil weten: jsiebrecht@online.nl 
De tweede collecte is als altijd bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen 
kerkgemeente”. Voor wie nog niet naar de dienst durft of kan gaan: u kunt uw collectebijdrage 
overmaken op Rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Prot. Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag …. 
 
Vooraankondiging: Ronkend de vredesweek in!! 
De vredesweek is dit jaar van 20 t/m 27 september, en 
zondag 27 september is de vredesdienst. De (alweer 9e) 
motortoertocht  gaan we aan het begin van de 
vredesweek houden en dus op 19 september. Lijkt je het 
leuk om ook een keer mee te gaan met deze motortocht? 
Geef je dan op bij rienenhelmadevries@ziggo.nl  Wil je meer weten bel dan 06 22 94 83 05     

 

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 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak e-mail: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499 

Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 


