
Kerkbrief 1003 voor zondag 8 augustus 2021, 10e 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 
Afgelopen zaterdag werden er bloemen 
gebracht naar onze vaste ‘campinggast’ 
Joop Smit, als dank voor zijn vrijwillige hulp 
bij het opknappen van de kerktuin achter 
‘De Swaen’. Al zeven jaar bezoekt hij 
gedurende de zomermaanden onze kerk en 
steekt zo nodig ook de handen uit de 
mouwen! 
De bloemen die in de zondagse eredienst 
het liturgisch front sierden gingen naar Jan 
van Ginkel, die ongelukkig ten val kwam in de kerk.  
 

Omzien naar elkaar doen we samen  
Even een kaartje sturen! Dhr. Hans van Drongelen is erg ziek en is opgenomen in het Dijklanderziekenhuis; 
Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn, afd. 4, kamer 97. Wij wensen hem van harte beterschap. 
Mevr. Sija van der Putten, Ye  15, 1135 JH Edam, heeft een staaroperatie ondergaan; wij wensen ook haar 
beterschap. Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. 
En alle gemeenteleden die op vakantie zijn en gaan wensen wij veel plezier. Ik wens ons allen een goede week toe. 
                                                                                                                                                                                         Aly Lagerburg  
 
Terugblik op de viering van 1 augustus in de Grote Kerk met ds. Klaas Holwerda 

 
Als dominee Holwerda in de kerkbrief laat opnemen:  
"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",  
dan kan een aandachtige luisteraar wel eens de behoefte 
hebben om tijdens de preek te reageren en daar later bij de 
koffie op terug te komen... 
                                                                                                                         

Zelf heb ik de preek van de dominee opgevraagd om deze in 
alle rust nog eens te kunnen "herkauwen”.  
Met vriendelijke groet,         Arie van Ginkel 
 
Reactie van Trudi Blomberg:  
Graag sluit ik me aan bij de reactie van 
Arie van Ginkel op de preek van dominee 
Holwerda. Niet om alleen thuis te 
herkauwen, maar misschien een idee om 
deze preek eens in een gesprekskring of in breder verband met 
elkaar te bespreken. Wie weet gaan we dan de lofzang van 
Maria vaker zingen! 
 



Orde van dienst voor zondag 8 augustus 2021
 

   Voorganger: Ds. Simon Bijl                                                   
   Ouderling:    Wijnanda Hamstra 
 

Diaken:    Ellen Vriend 
Organist: Frans Koning 

 
Orgelspel: Variaties over ‘Wat God doet, dat is   
                   welgedaan’                                           (F. Koning) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Psalm 118: 1 
Laat ieders ’s Heren goedheid prijzen 

 

Stilte 
 
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 
 
Drempelgebed 
 

Vervolg intochtslied: Psalm 118: 2 
Ik werd benauwd van alle zijden 

 

Gebed om ontferming, afgesloten met beurtzang 301f 
Heer, ontferm u 

 

Glorialied: 305: 1  
Alle eer en alle glorie 

 

Gebed van de zondag 
 

 

Lezing: II Koningen 4: 8 – 18 
 
Lied 217: 1, 2 en 3 

De dag gaat open voor het woord des Heren 
 

Lezing: Marcus 7: 24 - 30 
 

Lied 217: 5 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader 

 

Overdenking 
 

Muzikaal Intermezzo 
 

Lied 993: 1, 2 en 7 
Samen op de aarde 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied: 416: 1, 2, 3 en 4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Zending & Zegen 
beantwoord met:  
 
 
Orgelspel: Andante in D 

(F. Mendelssohn, 1809-1847) 

Collectedoelen   
De eerste collecte is voor De Regenboog Groep: 
De thema’s waar De Regenboog zich mee bezig houdt zijn: Armoede, eenzaamheid, dak- en thuislozen,  re-integratie, 
verslaving & psychiatrie en internationale samenwerking. Schrijnende armoede komt helaas vaak voor in 
Amsterdam. Door een stapeling van tegenslagen raken veel mensen financieel aan de grond. Elke verhaal is uniek, 
maar de uitzichtloosheid van de financiële malaise helaas niet. Vaak gaan de geldzorgen gepaard met problemen op 
andere levensgebieden zoals zelfverwaarlozing en toenemende eenzaamheid. In Amsterdam zijn 80.000 mensen 
ernstig eenzaam. Maatjes van De Regenboog Groep fungeren als sociaal vangnet van iemand zonder netwerk. 
De twee de collecte is voor het vele werk voor onze eigen kerk. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.  
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 95 RABO 03 73 71 14 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam 
o.v.v.  collectes 8 augustus  
 
Collecteopbrengsten  
De collecteopbrengsten van zondag 1 augustus zijn: 1e collecte voor Stichting De Hoop € 648,40 (!!!) 
                                                                                              2e collecte voor onze eigen kerk € 159,70 
Rectificatie van de collecte van 25 juli  
De opbrengst was niet € 159,95 maar € 243,65 voor Banja Luka 
 
 
 
  
  
 

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 


