
Volgende week zondag concert in De Swaen 
Op zondagmiddag 29 augustus spelen Margaret Mathot en Annemieke Zuurbier in de 
De Swaen in Edam hun programma Soirée Musicale: Franse muziek voor fluit en piano. 
Zij spelen werken van Debussy, Gaubert, Rhené-Baton, Honegger, Ravel en Poulenc.  
Margaret en Annemieke lichten de werken toe in woord en beeld.  
Prot. Kerk De Swaen, zondag 29 augustus 2021, aanvang 15.00 uur  
Kaarten: €18,50,- / tot 18 jaar en studenten: €10,- Tickets: www.zuurbiermuziek.nl 
 

Kerkbrief 1005 voor zondag 22 augustus 2021, 12e 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 

 
Terugblik zondag 15 augustus 

De viering werd door ouderling Ria 
van Saarloos geopend met het 
aansteken van de kaarsen voor 
"vreugde en verdriet". Pastor 
Masetti liet Ria bijbelgedeelten 
lezen uit Jesaja en Marcus waarin de 
zintuigen Horen en Zien nadrukkelijk 
werden genoemd. Ook de gezangen 
waren daarop aangepast. Vaak voelt 

men zich buitengesloten door de beperkingen die optreden bij slechter zien en hoorproblemen. Veel ouderen kun-
nen daarover meepraten... En als je dan leest dat Jezus een doofstomme geneest met het woord 'Effatha" mag je 
dan een beetje jaloers worden? Dat was niet de strekking van de preek. Wel of we de moeite nemen te lezen wat er 
staat en te horen wat er daadwerkelijk gezegd wordt. 

Bijgaande plaatjes geven een 
impressie van deze zomerse viering 
waarbij de bloemen met een 
hartelijke groet van de gemeente 
naar mevr. Ada Rentzenbrink 
gingen. Ze was zelf in de kerk, dus ze 
werden na afloop door diaken Chris 
Kotterer aan haar overhandigd. 
                                                mvg Arie 

Oproep!                                  Oproep!                                  Oproep!                                  Oproep!                                Oproep! 
Op 12 september a.s. is het startzondag. 
Wij zoeken enthousiaste gemeenteleden die iets lekkers kunnen en willen bakken voor bij de koffie en/of voor bij de 
lunch. 
Wilt u met ons uw eigen baksel (taarten, cakes of iets lekkers voor bij de lunch) delen? 
Na de dienst op 22 en 29 augustus en 5 september staat naast de koffietafel een flip-over waarop u kunt vermelden 
wat u wilt meenemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema voor de dienst van vandaag (liturgie volgende blz.) 
Kunnen we rust vinden in de huidige onrustige wereld? Kunnen we tijdens deze zomer en vakantietijd stilte en rust 
vinden? In het verhaal van Johannes 6 vers 22 t/m 33 is de menigte onrustig. Ze kunnen Jezus opeens niet meer 
vinden. Nadat ze Jezus gevonden hebben legt Jezus uit waar zij in hun leven naar moeten zoeken. Ik zelf had, eerlijk 
gezegd, na het afgelopen jaar wel extra behoefte aan rust. Gelukkig mochten mijn vrouw, Mirjam Sloots, en ik op 
vakantie gaan. Tijdens de kerkdienst zal ik vertellen over onze vakantie en rust en stilte zoeken. Zoekt u ook rust in 
deze tijd? Gaat u bijv. wandelen? Of had u de mogelijkheid om op vakantie te gaan? Hoe zoek jij ontspanning? De 
tekst van het lied van Simon en Garfunkel ‘Sounds of Silence’ is wat dit betreft ook waardevol. Aan het eind van de 
preek geef ik enkele tips voor het vinden van rust.                                                             Gastvoorganger ds. Burret Olde 

https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren


Orde van dienst voor zondag 22 augustus 2021 
 

Voorganger: ds. Burret Olde 
Ouderling: Ria van Saarloos 
 

 

Organist: Frans Koning 
Diaken: Chris Kotterer 
 

 

Orgelspel: Psalm 65: “De stilte…”(F. Koning/G. Muffat) 
Mededelingen 
Intochtslied: Vrede voor jou, hierheen gekomen 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 

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: 
Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 
Gij die de hele wereld draagt: 
Kom naar ons toe, leer ons te leven. 
Help ons te zien wat ieder vraagt. 
Tijd om te leven, kans om te zijn;  
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn.    

Inleiding op de Dienst 
Gebed van Toenadering 
Lied 328: (eerste keer instrumentaal) Gij wacht op ons 
Lezing: Johannes 6 vers 22 t/m 33 
Acclamatie: Lied 339a: U komt de lof toe 
Overdenking 
Orgelspel: “Gib dich zufrieden und sei stille” (J.S. Bach) 
 

Geloofsbelijdenis (samen zingen): 
(melodie ‘Wat de toekomst brengen moge’, tekst Mirjam Sloots  

Ik geloof in God de Vader 
Hij die heel de schepping draagt 
als een vriend komt Hij ons nader 
wanneer wanhoop ons belaagt. 
Hij doorgrondt en kent ons leven 
en wij zijn door Hem aanvaard 
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden 
want wij zijn Hem alles waard. 
 

Ik geloof in Jezus Christus 
Zoon van mensen, Zoon van God 
die als broeder ons nabij kwam 
toen Hij droeg het menselijk lot; 
leerde ons zo dienstbaar leven:  
kiezen voor de minste mens 
Zelfs de dood hield Hem niet tegen 
want ‘verzoening’ was zijn wens.  
 

Ik geloof de Geest, die heilig 
als een vuurgloed ons verwarmt 
die ons troost en steeds bemoedigt 
als het leven ons verlamt. 
Gods Geest wil ons inspireren 
zo verfrissend als de wind 
Als een bron wil zij ons voeden 
die gemeenschap samenbindt. 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
Collecten  
Slotlied: Lied 221: 1 en 2 
Zending & Zegen beantwoord met:  

 
 
 

Orgelspel: Concerto in A (C.W. Drückenmüller) 
 

 

Collectedoelen: 
De eerste collecte is vandaag bestemd voor “de Stichting Epafras”. 
Het leven van Nederlanders in een (buitenlandse) gevangenis is zwaar. Overbevolkte cellen, geen gezond eten, 
nauwelijks luchten, je begrijpt de taal niet, juridische procedures zijn ingewikkeld, je familie zie je niet.  
Daarom vandaag een collecte voor “Epafras”, een organisatie die ervoor zorgt dat Nederlanders die vastzitten in 
buitenlandse gevangenissen bezoek, steun, advies en bijstand krijgen, daar of bij hun terugkeer naar de eigen 
omgeving om hun leven weer op de rit te krijgen. 
De tweede collecte is, zoals altijd, bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam 
o.v.v. 22 augustus 
 
Collecteopbrengsten van 15 augustus j.l.: 
De 1e collecte voor het Zending in Pakistan (een project van Kerk in Actie): € 99,40 
De 2e collecte voor het werk van onze eigen kerk: € 97,85. Hartelijk dank voor uw gaven! 
 

 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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