
Kerkbrief 1001 voor zondag 25 juli 2021, 8e zondag na Trinitatis 

De kerkdiensten worden weer gehouden in de Grote Kerk. Helaas is hier nog geen beeldbewerking mogelijk. 
Wel kunt u de dienst beluisteren via: https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 

 

Bloemengroet 
De bloemen van afgelopen zondag werden door Kees Bakker gebracht naar 
Anneke Hoens-Molenaar. Het boeket 
van vorige zaterdag werd door Mirjam 
Visser gebracht naar Stefan Ooms, die 
helemaal verrast was met deze 
bloemengroet van de Kerkgemeente. 
Zaterdag 31 juli zal het (voorlopig?) 
laatste zaterdagboeket bezorgd worden 
bij een gemeentelid.  
 
Omzien naar elkaar doen we samen  
Even een kaartje sturen! Mevr. Lida van Leuzen - Hijlkema  is om te revalideren 
opgenomen in Heliomare, Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee; afd 3 Kamer 8. 
Mevr. Anneke Hoens - Molenaar heeft een rug blessure en moet thuis herstellen. 
Roelof Bootstraat 83, 1135 CK Edam. 

Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. 
Ik wens ons allen een goede week toe.                                                                                                                    Aly Lagerburg 
 
Terugblik zondag 18 juli 
Zomaar een impressie bij de Viering: 

Een duizendste kerkbrief en een slotlied, dat we de volgende zondag, 25 juli, 
weer zingen als intochtslied: ‘Alles wat adem heeft love de Here’! 
Er waren misschien wat minder kerkgangers dan we gewend zijn maar die 
zongen wel weer uit volle borst de bekende liederen die dhr. Eric Wegman  
bij zijn preek over de 
"Zaligsprekingen" had uitgezocht.  
Fijn dat we dat weer mogen doen! 

Zoals u ziet zat Lia Westerneng dicht bij 
de fotograaf. Van haar hoorden we het 
nieuwtje dat haar man Arie verhuist van 
Alkmaar naar Oosthuizen zodat ze hem  
nu zelf met de bus kan bezoeken.   
Dankbaar was ze voor de "chauffeurs" die  
haar het afgelopen jaar minimaal drie keer  
per week naar Alkmaar brachten!!                                                                                        

Het zou mij niet verbazen 
als de heren bij de 
collecteschalen bespraken 
wat er deze zondag 
gegeven gaat worden voor 
de nieuwe beeldinstallatie 
in de Grote Kerk...     
                                         AvG  



Orde van dienst voor zondag 25 juli 2021
 

   Voorganger: Ds. Dirk Meijvogel                                                    
   Ouderling:    Nel Eijk 
 

Diaken:    Alida Gorter 
Organist: Frans Koning 

 
Orgelspel: Bewerkingen van ‘God is getrouw’ en 
                   ‘O hoogt’ en diepte’ 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 146c: 1 en 3 
Alles wat adem heeft love de Here 

 

Stilte, Onze Hulp, Groet 
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: Lied 146c: 7 
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

 

Inleiding op de Dienst 
 

Gebed van Toenadering 
 

Glorialied: 150: 1 en 2 
Loof God, loof Hem overal 

 

Inleiding op de Lezing 
 

Lezing: Psalm 77: 14 – 21 
 

 

Lied 77: 5 en 6 
Toen Gij door het diepst der zee ging 

 

Lezing: Markus 6: 45 - 52 
 

Lied 911: 1 en 4 
Rots waaruit het leven welt 

 

Overdenking 
 

Muzikaal Intermezzo: Toccata octava 
( Johann Ernst Eberlin, 1701-1761) 

 

Lied 838: 1, 3 en 4 
O grote God, die liefde zijt 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied: (oude LB): 467: 1, 2, 3 en 4 
O eeuwge Vader, sterk in macht 

 

Zending & Zegen 
beantwoord met:  
 
 
Orgelspel: Práludium und Fuge 

(Johann Scheider, 1702-1788) 

Collectedoelen 
De 1e collecte is vandaag bestemd voor “Banja Luka”.  Samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters in 
Purmerend helpen we de armsten in Banja Luka, Bosnië. De oorlog is al lang voorbij maar de gevolgen zijn nog steeds 
zichtbaar en voelbaar. Via de plaatselijk  kerken krijgen ouderen eten, drinken en medicijnen; krijgen schoolkinderen 
kleding en schoolmaterialen, zoals boeken en wordt vervoer geregeld en velen geholpen met bouwmaterialen om 
vervallen en kapotgeschoten woningen te herstellen. www.babalubo.blogspot.com  
 
De 2e collecte is deze keer bestemd voor een bijdrage in de kosten 
van de in aanleg zijnde beeldverbinding  bij het geluid van de 
uitzendingen van de kerkdienst in de Grote Kerk. 
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.                                         
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL95RABO0373711409 
t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collectes 25 juli 
 
Collecteopbrengsten van zondag 18 juli 2021 
De diaconale collecte tbv Stichting Afrikaanse albino's bracht € 150,40 
op en de opbrengst van de 2e collecte, bestemd voor het werk van onze eigen kerk, was € 99,05 
 
 
 

 
 
 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel e-mail d.meijvogel@protestantsekerk.nl , Tel: 06 3104 1389 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939 

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


