
Kerkbrief 1013 voor zondag 17 oktober 2021, 20e zondag na Trinitatis 

De kerkdienst wordt nu nog gehouden in de Grote Kerk, vanaf volgende week in De Swaen. 
U kunt de dienst meebeleven via www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl  

 
Bloemengroet                                                          De bloemen uit de dienst van 10 oktober waren 

voor Sija van der Putten-Rijneveld; zij mocht ze 
zelf mee naar huis nemen. 

Beste mensen, 
wij willen u bedanken voor de vele mooie kaarten 

en wensen bij ons 50 jarig huwelijk. 
Het heeft ons erg goed gedaan. 

Jan en Nel van Ginkel        
Terugblik zondag 10 oktober 
Het is altijd fijn om Jacqueline Bakker weer te mogen zien voorgaan in de kerk 
waar ze opgegroeid is. Ze had een mooie dienst die in inhoud aansloot op de 
vorige week. Ook als wij tekort schieten krijgen we van God de ruimte voor een 
nieuwe kans.  We stonden nog even stil bij het 50 jarig huwelijk van Jan en Nel 
van Ginkel. En we konden een kaart tekenen voor het mannenkoor Excelsior dat 
zijn eeuwfeest viert, onze felicitaties!                                                           Henri Kalk 

Jubileumconcert Excelsior 
Zondag 17 oktober geeft het Edams Mannenkoor Excelsior zijn 100 jarig jubileumconcert. 
Aanvang 14.30 uur; de kerk is open vanaf 14.00 uur. 
Met medewerking van Het Klezmerorkest Di Gojim, bariton Hans van Niekerk,  
sopraan Andrea Vos en pianist Hans Weenink; onder leiding van dirigent Roland Bosma. 
Kaarten á € 15,= verkrijgbaar in de kerk voor aanvang van het concert.   
 
KERK OP WINTERSPORT 2022 
Nu de CORONA behoorlijk is afgenomen hebben wij, de werkgroep Kerk Op Wintersport, in het kader van het glas is 
half vol, toch maar het initiatief genomen om de K.o.W. 2022 te organiseren. De editie 2022 gaat naar Italië. We 
hebben een hotel gereserveerd in Pellizzano voor de periode van 14-22 januari. 

Hotel Cova ligt in het authentieke en gezellige dorpje Pellizzano in het hart van 
Val di Sole in Trentino. Een zonovergoten wintersportregio, maar door de 
hoogte van de pistes die reiken tot bijna 3000 meter toch sneeuwzeker. Als je 
mee wilt kan je je inschrijven (en de inschrijving bevestigen met een aanbetaling 
van € 200,=). De bevestigingsaanbetaling graag overmaken naar 
rekeningnummer: NL36 RABO 0315628871 t.n.v. Protestantse kerkgemeente 

inzake reizen, o.v.v. KoW2022. 
Als blijkt dat door CORONA de reis niet door kan gaan storten we de aanbetaling terug. Bij voldoende aanmeldingen 
kunnen we, goedkoper dan vorig jaar, de reis aanbieden voor € 600,= uitgaande van een normale touringcar 
bezetting. Dit is voor de reis, het verblijf in het hotel, ontbijt en avondeten (excl. Skipas en 1-kamertoeslag) 
Op vrijdag 14 januari vertrekken we in de avond vanuit de Grote Kerk naar Italië en verwachten om 12 uur bij het 
hotel te zijn. De laatste avond eten we, voordat we ’s avonds weer vertrekken naar Edam, in het hotel. We rijden 
naar huis in de nacht van vrijdag/zaterdag en zullen ook weer een ontbijt hebben in een v.d. Valk hotel. 
Wij, de K.o.W. werkgroep hopen dat er voldoende voorinschrijvingen zullen zijn om de reservering definitief te 
maken.       Namens het KOW team ( Gerrit, Jan en Rien). Info: Rien de Vries; Tel : 0299-372969 Mobiel: 06 22 94 83 05 



Orde van dienst voor zondag 17 oktober 2021 
 

Voorganger: ds. Peter Verhoeff 
Ouderling:    Hans van Drongelen 
 

 

Organist: Frans Koning 
Diaken:    Alida Gorter 
 

 

Orgelspel: Bewerkingen over  
“Soms groet een licht van vreugde” (Lied 910) 

 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Intochtslied Psalm 116: 1 en 3 
 
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 
 
Gebed van Toenadering 
 
Lied 303 
 
Lezing: Prediker 9: 7 - 12 
 
Lied 695: 1, 2 en 3 
 
 
 

Lezing: Lucas 7: 11 – 17 
 
Lied 695: 4 en 5 
 
Overdenking 
 
Muzikaal Intermezzo:  

Méditation (C. Franck) 
 
Lied 686 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 
Collecten 
 
Slotlied 970 
 
 

Zending & Zegen beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel:           
“Het jaar neigt zich tot stille groet, 
 het rijpte een zomer lang tot zin, 
nu in de herfst houdt het zich in 

      en spreekt uit volheid: God is goed” 
                                                                     (Lied 712) 
 
 

 

 

Collectedoelen: 
1e collecte is voor het Werelddiaconaat: Werken aan een stabiele toekomst in Kameroen 

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus 
warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De 
woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, 
zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de 
kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit 
zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame 
samenleving. 
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 ook overmaken op 
rekening NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 17 oktober 
 
De collecteopbrengsten van zondag 10 oktober zijn:  
1e Collecte voor de  boerinnen Ghana € 100,65. 
2e Collecte voor onze eigen Kerk € 155,30. 
 

 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 


