
Kerkbrief 1009 voor zondag 19 september 2021, 16e zondag na Trinitatis 

De kerkdiensten worden gehouden in de Grote Kerk. 
U kunt de dienst meebeleven via www.kerkgemeente.nl of https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren  
 

Bloemengroet en omzien naar elkaar                                                                                                                                            
De bloemen uit de eredienst gingen de afgelopen zondag naar mw. Betty Brommersma-
Jongerbloed, die na tien weken ziekenhuis weer mocht terugkeren naar huis en daar nog 
verder moet herstellen. Burg. J. Schoonstraat 5; 1474 HS Oosthuizen. Wij wensen haar van 
harte beterschap. Even een kaartje sturen! Want omzien naar elkaar doen we samen.         
Op maandag 27 september zijn Martine en Ronald Schot-Huber, Kleine Kerkstraat 9,  
1135 AT Edam, 25 jaar getouwd. Hartelijk gefeliciteerd.  
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zeggen en kracht vragen.                                                                  
Ik wens ons alle een goede week.                                                                                  Aly Lagerburg                   
 

Bedankt! Langs deze weg willen wij iedereen die deelgenomen heeft aan de voorbereiding 
en uitvoering van de startzondag héél hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Namens de startzondaggroep: Frans, Jan, Alida en Wijnanda 
Vredesweek en Vredesdienst 
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. 
 

Terugblik op de Startzondag van 12 september… 
Een mooi begin van een nieuw seizoen; een dienst met ds. Truus de Boer, met medewerking van de Nicolaas Cantorij 
onder leiding van Els Hermanides, kinderkerk, een bloemetje voor José, Jitske, Jacqueline, Petra, Mirjam en Wijnanda 

als dank voor het wegbrengen van al die bloemen 
namens de Kerkgemeente, en ook nog voor het eerst met 
beeld vanuit de Grote Kerk! 

Na de kerkdienst was er koffie, thee en 
limonade met lekkers, de opdracht om aan de 
hand van platen de ‘juiste’ bede uit het ‘Onze 
Vader’ erbij te bedenken en voor de kinderen 

een speurtocht door de kerk; dit alles afgesloten met een 
lekkere lunch, verzorgd door diverse gemeenteleden. 
Het hele programma naar aanleiding van het thema van 
de PKN: ‘Van U is de toekomst’ en rond het ‘Onze Vader’.  
 

…en het seniorenuitje op donderdag 16 september                
We hebben er naar uitgekeken, maar door de problemen 
met corona zag het er niet naar uit dat wij met de 

senioren een dag samen zouden doorbrengen. Maar de medewerkers van het ouderendiakonaat zijn niet voor één 
gat te vangen. Zij hadden een programma verzorgd bij de Kaasboerderij Simone Hoeve te Katwoude. Na ontvangst 
met koffie en gebak werd ons door een enthousiaste jongedame in Volendams kostuum een en ander uitgelegd over 
kaasmaken en nam zij ons daarna mee naar de klompenmakerij. Daar liet zij ons zien hoe vroeger klompen werden 
gemaakt. De ochtend werd afgesloten met een uitgebreide lunch die door dominee Charlotte Kremer werd geopend 
met een verhaal over soep die door inbreng en 
samenwerking van de gasten veranderde van een steen 
in water in een smakelijke soep genoeg voor alle 
aanwezigen.  
Wij kijken terug op een fijne en gezellige dag met elkaar.                                            

Tini Maas 
 

 



Orde van dienst voor zondag 19 september 2021 
 

Voorganger: ds. Annelies Moolenaar 
Ouderling:    Dirk Tump 
 

 

Diaken:    Ed Broeze 
Organist: Nico Vriend 
 

 

Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Psalm 139: 1 en 2 
Heer, die mij ziet zoals ik ben 

 

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: Psalm 139: 5 
Al nam ik voor mijn vlucht te baat 

 

Gebed, afgesloten met: 
Lied 301k                       Kyrie eleison 
 

Glorialied: 315: 1 en 3 
Heb dank, o God van alle leven 

 

Inleiding op de Lezing 
 

Lezing: Genesis 29: 14b t/m 35 
 

 

Lied 107: 1, 19 en 20 
Gods goedheid houdt ons staande 

 

Inleiding op de lezing 
 

Lezing:  Lucas 17: 7 t/m 10  
 

Acclamatie 339a 
U komt de lof toe 

 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied 215: 1, 3, 4, 6 en 7      
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
afgewisseld met gezongen acclamatie 368f 

God van leven en licht, maak alles nieuw, halleluja! 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied 910: 1 en 2     
Soms groeit een licht van vreugde 

 

Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  
Orgelspel  
      

 

Collectedoelen 
De 1e collecte is voor Kerkinactie/herstelfonds Syrië                                                                                                                                     
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De 
oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is 
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk 
er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun 
afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in 
Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen 
opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, 
omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.                                                                        
De 2e collecte is voor onze eigen kerkgemeente. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen 
in de kerk staan de collecteschalen klaar. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL95RABO037311409 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 19 september.                                                                                                                    

De collecteopbrengsten van zondag 12 september zijn:  
De eerste collecte voor Tearfund bracht € 140,05 op en de tweede collecte voor onze eigen kerk bracht € 122,40. 
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 


