
Kerkbrief 1012 voor zondag 10 oktober 2021, 19e zondag na Trinitatis 

De kerkdiensten worden nog tot en met volgende week gehouden in de Grote Kerk. 
U kunt de dienst meebeleven via www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl  

 

De tafel staat gereed 

Het brood dat wij breken… 

…met een tangetje… 

Terugblik op zondag 3 oktober 
 
Een bijzondere viering omdat er 
voor het eerst sinds lange tijd 
weer het avondmaal gevierd kon 
worden. Dat ging natuurlijk op 
een veilige manier met een tang 
voor het brood en aparte beker-
tjes voor de wijn. Goed om ook in 
de maaltijd van de Heer weer 
met elkaar verbonden te zijn.  
Onze interim-predikant ds. Dirk 
Meijvogel had de dienst het 
thema ‘onhandelbaar’ gegeven. 
Geen gemakkelijke kost maar 
voor de goede luisteraar zat er 
een mooie boodschap in. 
  
Groeten, 
Henri    

 
 
 

 
 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen uit deze dienst zijn 
gegaan naar dhr. Ruud Gorter, 
Voorhaven 166. 
 
 

Thema “onhandelbaar…” 

De wijn die wij drinken… 

…apart bekertje… 
 

Omzien  naar elkaar doen we samen. 
Enige tijd geleden vroeg ik u om een kaartje te sturen naar Isis, de 
kleindochter van Marie Verwoert. Ook heb ik een oproep geplaatst in de 
Elisabeth Bode en dit (zie hiernaast) is het resultaat! Ze kreeg meer dan 
200 kaarten!                                                                                   Aly Lagerburg 
 
KERK OP WINTERSPORT 2022 
Van de Werkgroep “Kerk op Wintersport” kregen we een mail met een 
schitterend plan voor 14 – 22 januari 2022. (Italië/Pellizano/Hotel Cova/ 
Pistes tot bijna 3000 m./bij dalstation Marileva/Campiglio Dolomiti/enz.) 
Dat vraagt om meer informatie!! Kijk snel op de website van de 
kerkgemeente! 

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Orde van dienst voor zondag 10 oktober 2021 
 

Voorganger: mw. Jacqueline Bakker 
Ouderling: Dirk Tump 
 

 

Organist: Gerard Jan Slegt 
Diaken: Ed Broeze 
 

 

Orgelspel 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Intochtslied 601: 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 

 
Vervolg Intochtslied 601: 3 
Inleiding op de Dienst 
Gebed van Toenadering 
 
Lied 653: 1, 4, 7 
Inleiding op de Lezing 
Gebed 
Lezing: Johannes 8: 1 - 11 
 
Lied 848: 1, 2, 3 
Lezing: Johannes 8: 12 - 20 
Lied 848: 4 en 5 
 
Overdenking 
Muzikaal Intermezzo 
 

Lied 534 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
Collecten 
 

Slotlied melodie 263: 

 
 

Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond.   
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond: Gij –   
machtige Vader; ik – waarlijk uw kind,   
dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt.   
 

Zon, die de hemel met vreugde regeert,   
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert!   
O hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat,   
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw stad.  
 

Zending & Zegen beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel 
 

 

 

In memoriam 
Afgelopen maandag is Jacobus Lagerburg op 85-jarige leeftijd overleden. Zondag 10 oktober is er in 
De Swaen van 15.30 tot 17.30 uur gelegenheid afscheid te nemen en de familie te condoleren. 
Maandag 11 oktober om 10.30 uur zal de afscheidsdienst worden gehouden in De Swaen, met 
aansluitend de begrafenis bij de Grote Kerk. 
  

Collectedoelen: 
De eerste collecte is deze week voor het Werelddiaconaat: Beter inkomen voor boerinnen in Ghana. 
Abiba en Menmunatu wonen in het droge noorden van Ghana. Een bijzondere regio waar karité-
bomen groeien. De karitéboter die je van de kariténoten kunt maken is tegenwoordig heel ge-
wild in veganistische boter en cosmetica. Een uitgelezen kans dus voor arme boerinnen om hun 
leven te verbeteren. Boerin Abiba leerde karitéboter maken en Memunata leerde hoe ze meer 
geld voor haar noten kan krijgen.  
De tweede collecte is voor onze eigen kerk. 
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen in de kerk staan de collecte-
schalen klaar. Maar u kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL95RABO037311409 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 10 oktober. 
Collecteopbrengsten van 3 oktober: Diaconie Kerk en Israël € 74,05; Kerk € 171,= 
 

 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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