
Kerkbrief 1011 voor zondag 3 oktober 2021, 18e zondag na Trinitatis 

De kerkdiensten worden tot en met 17 oktober gehouden in de Grote Kerk.  
U kunt de dienst meebeleven via: https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren  

 

Bloemengroet en omzien naar elkaar 
De bloemengroet van zondag is bezorgd bij mw. Gerry Molenaar-Westerneng, 
zij was blij verrast.  
Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen!   
Op 6 oktober zijn dhr en mw  Jan en Nel van Ginkel -  Hetjes  50 jaar getrouwd. 
Lingerzijde 59 1135 AN Edam. 
Op 17 oktober zijn dhr en mw Edwin en Jacqueline Cool - van der Spek 12,5 jaar 
getrouwd. Tanger 4 1135 LZ Edam. 
Beide bruidsparen van harte gefeliciteerd . 
Laten wij de zieken en  elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zeggen en kracht vragen. 
Ik wens ons allen een goede week toe.   Aly Lagerburg 
 
Bedankt !! 
Lieve kerkgemeente hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik kreeg bij thuiskomst uit het ziekenhuis. Ik moet 
thuis verder herstellen. Hartelijk bedankt voor de mooie kaarten die ik heb gekregen . 

Vriendelijke groeten, Tineke Visser - Abma. 
Via deze weg wil ik jullie hartelijk bedanken voor de bloemen uit de kerk en de vele mooie kaarten met 
beterschapswensen. Het heeft me buitengewoon goed gedaan! Ik probeer langzaam maar zeker het ‘normale’ leven 
weer op te pakken. Eind oktober volgt nog de laatste stap, het verwijderen van de galblaas. 

Hartelijke groet, Hans van Drongelen. 
 
Komende zondag heilig avondmaal 
Komende zondag zal onze voorganger ds. Dirk Meijvogel het heilig avondmaal bedienen; corona-proof. We lopen 
langs de liturgietafel, ds. Meijvogel zal het brood aanreiken m.b.v. een tangetje en voor ieder staat er een klein 
bekertje wijn, zelf te pakken; bekertje verderop in een verzamelbak, doorlopen om de dooptuin heen naar uw plaats. 
Wie slecht ter been is kan direct naar haar/zijn zitplaats terug.  De ouderling van dienst zal het verkeer regelen.  Als u 
thuis de dienst volgt kunt u met een bekertje wijn of sap  en een stukje brood ook meedoen. 
 
Terugblik zondag 26 september 
Het was een mooie vredesdienst waarin er meer bezoekers 
waren dan liturgieën. De anderhalve meter was duidelijk niet 
meer van kracht, anders had men wel heel ver uiteen 
moeten zitten. 
Ds. Hans Reedijk en Jan Tol maakten er een inspirerend 

verhaal van. 
En het was 
fijn om Jan 
van Ginkel 
weer vol vuur 
op het orgel 
te horen.  
De Zangertjes 
van 
Volendam zongen prachtig. Kortom een fijne dienst waarin de 
oecumenische verbroedering na afloop onder het genot van koffie, 
soesjes en ijsjes werd voortgezet. 

 



Orde van dienst voor zondag 3 oktober 2021 
 

Voorganger: ds. Dirk Meijvogel 
Ouderling: Ria van Saarloos 
 

 

Diaken:   Ellen Vriend 
Organist: Frans Koning  
 

 

Orgelspel    “Schmücke dich, o liebe Seele”, melodie Lied 376 
                        (J.S. Bach, 1685-1750) 
 
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 405: 1 en 2    
 

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 
 

Intochtslied 405: 3 en 4    
Inleiding op de Dienst  - thema:  ”Onhandelbaar” 
 
Gebed van toenadering 
Glorialied 66: 1 en 7        
 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing:  Exodus 34: 4 – 9 
Lied 221: 1 en 3            
 

 
Lezing:  Romeinen 7: 1 – 6 
Lied 840:  1 en 3     
 

Overdenking  -  ”Onhandelbaar”  (Exodus 34:9)  
 

Orgelspel      Communion (A. Guilmant, 1837-1911) 

Lied 911: 1, 2, 3     ‘Wat  
 
Voorbereiding van tafel 
Lied: 381: 1 en 2 
Inleidende woorden: 1 Kor 11: 23 – 26 
Viering van het avondmaal 
Lied: 381: 5 en 6 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied 116: 1 en 6    
Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  
Orgelspel      “Als in deze stille tijd”, orgelbewerking van  
                           Lied 393 (W. Berendsen, 1971) 
      

 

 
Collectedoelen 
Onze eerste collecte is bestemd voor Kerk & Israël. 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te 
bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en 
antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel 
binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren 
in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen 
in Israël. 
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 3 oktober. 
 
Collecteopbrengsten 
De collecteopbrengsten van zondag 19 september zijn:  
1e collecte voor Kerkinactie/herstelfonds Syrië € 172,50  
2e collecte voor onze eigen kerk € 167,25 
De collecteopbrengst uit de oecumenische viering van 26 september was € 414,60. De ene helft is bestemd voor het 
vredeswerk van Pax, de andere helft is voor onze gemeente.  
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 


