
Kerkbrief 1007 voor zondag 5 september 2021, 14e zondag na Trinitatis 

De kerkdiensten worden gehouden in de Grote Kerk. Beeldbewerking is daar binnenkort ook mogelijk.  
Wel kunt u de dienst beluisteren via: https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren  

 

Bloemengroet en omzien naar elkaar 
De bloemen uit de dienst werden zondag bezorgd bij Hans van Drongelen, die 
gelukkig weer thuis is uit het ziekenhuis. 
Even een kaartje sturen! 
Mevr Tineke Visser - Abma is opgenomen in het Boven-IJ ziekenhuis, 
Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam, afd. cardiologie 3 noord kamer 340. 
Mevr Hilda Sta van Uitert, Jonkerstraat 28, 1135 TW Edam heeft een 
ongelukkige val gemaakt en heeft haar pols verbrijzeld. 
Wij wensen hen veel sterkte en van harte beterschap. 
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens ons allen een goede week toe. 
Aly Lagerburg 
 
Volgende week is het startzondag 
We beginnen 12 september met goede moed aan het nieuwe seizoen. Het landelijk jaarthema is 'Van U is de 
toekomst’. Truus de Boer zal voorgaan in de dienst en er is kinderkerk.   
Laatste Oproep! 
Wij zoeken enthousiaste gemeenteleden die dan iets lekkers kunnen en willen bakken voor bij de koffie en/of voor 
bij de lunch. Wilt u met ons u eigen baksel (taarten, cakes of iets lekkers voor bij de lunch) delen? Na de dienst op  5 
september staat naast de koffietafel een flip-over waarop u kunt vermelden wat u wilt meenemen, of doorgeven aan 
Alida. 
       
Vredesweek  
Van 19 tot 26 september is de vredesweek. Zoals gebruikelijk organiseert de Raad van Kerken dan een oecumenische 
viering, dit jaar op zondag 26 september om 10 uur in de Grote Kerk. De voorgangers zijn Jan Tol en ds. Hans Reedijk. 
De Zangertjes van Volendam verlenen vocale medewerking. Zie ook blz. 13 van het Venster. 
Ronkend de vredesweek in!! 
Dit jaar is het alweer de 10e keer dat de motortoertocht ‘ronkend de vredesweek in’ wordt georganiseerd. 
Dit keer op zaterdag 18 september vanaf 9:00 uur. Opgeven bij rienenhelmadevries@ziggo.nl of via 06 22 94 83 05. 
Zie ook het stukje op blz. 13 van het Venster. 
 
Terugblik zondag 29 augustus 
Als er een dominee komt die je nog niet eerder gehoord heb dan is het altijd maar 
afwachten... Na de preek hoorde ik de opmerking: jammer dat hij al 67 is:-).  
M.a.w. een inspirerende voorganger met een duidelijke stem en een geheel eigen 
wijze van voorgaan, ook in het voorzingen liet hij ons genieten.  
Daarom ook een plaatje van organist Nico Vriend die de dienst haarfijn aanvoelde en 

de gemeente, inclusief de dominee, tot 
in detail begeleidde. En dat leek mij 
niet altijd even gemakkelijk! 
Dat de zwaluw in de nieuwe berijming 
niet langer "haar jongskens neerlegt" 
werd ons duidelijk gemaakt toen we 
zongen "de mus, de zwaluw heeft een 
woning". Dat was trouwens toch al 
moeilijk voor te stellen bij vogeltjes die 
uit een ei komen volgens de dominee. 
mhg Arie 



Orde van dienst voor zondag 5 september 2021 
 

Voorganger: ds. Margrietha Reinders 
Ouderling: Wijnanda Hamstra 
 

 

Diaken:   Ellen Vriend 
Organist: Frans Koning  
 

 

Orgelspel - Variaties over Crimond (Lied 23c) 
 
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 382: 1 en 2   ‘O alle gij dorstigen’ 
 

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 
Thema:  ”Dat Koninkrijk van u..... wordt dat nog  
wat.....?”   (uit : “ graf te Blauwhuis” van Gerard Reve) 
 
Gebed om ontferming 
Loflied 1005         ‘Zoekend naar licht’ 
 

Lezing:  Jesaja 55: 1-3  
Lied 23c           ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 
 
Lezing:  Openbaringen 21: 1-7 
Lied 767:  1, 2, 3   ‘De toekomst van de Heer is daar’ 
 

Overdenking 
 

Orgelspel  
Lied 913: 1, 2, 3     ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied 146c: 1, 2, 3     ‘Alles wat adem heeft love de 
Here’ 
Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  
Orgelspel - Concerto in F (T. Albinoni) 
      

 

 
Collectedoelen 
Onze eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie Werelddiaconaat Ghana. 
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De 
meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen 
door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals 
bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze 
voorgangers op. Helpt u mee, zodat de kerk in Ghana meer jongeren kan opleiden? 
De 2e collecte is voor onze eigen kerkgemeente.  
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen hier staan de collecteschalen klaar. Ook kunt u 
uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 
collectes 5 september. 
 
Collecteopbrengsten 
De collecteopbrengsten van zondag 29 augustus waren:   1e collecte voor het dovenproject in Peru € 166,70 
2e collecte voor onze eigen kerk € 156,20. Iedereen hartelijk dank!! 
 
Sponsoractie Sunshine House 
Woensdagavond 8 september vertrekken 40 supergemotiveerde, sportieve 
fietsers én wandelaars naar de Alpe d'Huez in Frankrijk om deel te nemen aan 
de Sunshine House Challenge 2021. 
Zij hebben hard getraind om deze uitdaging, de berg beklimmen, te volbrengen en 
doen dit geheel belangeloos voor Weeshuis Sunshine House door zich te laten 
sponsoren door familie, vrienden, bekenden en collega's voor deze prestatie.  
Vindt u het ook de moeite waard om hen te steunen dan kan dat via de speciale Challenge rekening: 
NL65RABO0328830534 t.n.v. Stichting Weeshuis Sunshine House o.v.v. donatie. 

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 


