
Kerkbrief 1002 voor zondag 1 augustus 2021, 9e 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 
Mirjam bracht zaterdag de bloemen met een hartelijke groet naar 
Tom Schreuder. Hij was er heel blij mee. 
De bloemen uit de dienst werden zondag door Nel bezorgd bij 
mw. Yvonne Maat-Groeneveld, met een hartelijke groet vanuit de 
kerkgemeente. Ze vond het een erg lief gebaar. 
 
Omzien naar elkaar doen we samen 
Even een kaartje sturen! Dhr. Jan van Ginkel, Lingerzijde 29,  
1135 AN Edam is zondag in de kerk gevallen en heeft  zijn enkel 
gebroken. Wij wensen hem van harte beterschap. 
Afgelopen week is de heer Arie Westerneng verhuisd naar 
Zorgcentrum De Seevanck kmr 28, Raadhuisstraat 5, 1474 HE in Oosthuizen. Gelukkig wat dichter bij Edam zodat zijn 
vrouw Lia hem zelfstandig kan bezoeken. 
Dhr. en Mevr. Jan en Ella Harmsen - Aberson, Kleine Kerkstraat 13, 1135 AT Edam zijn op 14 Augustus 40 jaar 
getrouwd. Van harte gefeliciteerd! 
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. 
 
Collectedoelen 
Onze eerste collecte is bestemd voor Stichting Vrienden van De Hoop. De stichting is sinds 1975 actief binnen de 
verslavingszorg in Nederland.  
De Hoop biedt christelijke kinder- jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en 
verslavingsproblematiek. Het motto van de stichting is: Elk mens is waardevol. 
Het werk van De Hoop wordt mede mogelijk gemaakt door giften van kerken, dus uw gift is zeer welkom! 
De tweede collecte is natuurlijk voor onze eigen Kerkgemeente. 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 1 augustus. 
       
Terugblik zondag 25 juli 
We hadden voor de tweede keer onze interim-predikant ds. Dirk 
Meijvogel als voorganger. Het kan met zijn achtergrond in de visserij 
toch haast geen toeval zijn dat het verhaal deze keer weer draaide 
om de angstige leerlingen op het meer van Galilea. 

Ds. Meijvogel wees 
erop dat als zij zich 
afvragen waar Jezus is 
Hij voor ons aan het 
bidden is. 
Die gedachte mogen 
wij ook meenemen. 
Dit verhaal was een 
mooie aanleiding om het zeemanslied te zingen dat voor in de 
liedboeken zit geplakt. 
Er was weer genoeg stof om na te praten bij de koffie.  



Orde van dienst voor zondag 1 augustus 2021 
 

Voorganger: ds. Klaas Holwerda 
Ouderling: Dirk Tump 
 

 

Diaken: Chris Kotterer 
Organist: Frans Koning  
 

 

Orgelspel - Magnificat primi toni (Dietrich Buxtehude) 
 
Welkom en mededelingen 

 
Intochtslied 275   ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 
 

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 
 

Inleiding op de Dienst 
Gebed van toenadering 
 

Lied 274         ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ 
 

Lezing: Openbaring 11: 19 – 12: 10             
 

Lied 157b           ‘Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade’ 
(Opname Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein, 
Jos Bielen, orgel) 
 

Lezing:  Lucas 1: 26-38                                
Lied 339a     ‘U komt de lof toe’ 
 

Overdenking 

 

Orgelspel  
Lied 740      ‘Maria heeft ontvangen’ 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
(afgewisseld met gezongen acclamatie: Lied 368g) 
 

Toelichting op de collecten 

 

Slotlied 763          ‘Zij zullen de wereld bewonen’ 
Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  

Orgelspel - Praeludium und Fuge in D  (D. Buxtehude) 
      

 

 
Toelichting bij de dienst 
Een deel van de christenheid viert in augustus meerdere 
feestdagen die aan Maria zijn gewijd. Met name Maria 
tenhemelopneming op 15 augustus.  
Nu aan protestantse zijde steeds meer het pleit gevoerd 
wordt voor een herwaardering van Maria, is dat wellicht 
een goede aanleiding eens te luisteren naar 
schriftlezingen die horen bij die dag. 
Ds. Klaas Holwerda 
Afbeelding:  Michelle Arnold Paine - Maria de miskelk. 
 
 
Collecteopbrengsten 25 juli 
De collecteopbrengsten van zondag 25 juli waren:    
1e collecte tbv Banja Luka:  € 159,85  
2e collecte bestemd om bij te dragen in de kosten van de 
in aanleg zijnde beeldverbinding bij de uitzendingen van 
de kerkdiensten in de Grote Kerk:  € 289,90 
Iedereen hartelijk dank!! 
 

 
 
 
 

 
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 
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