
Kerkbrief 1042 voor zondag 8 mei 2022, 4e zondag van Pasen Jubilate 

De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen. 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

 
 
Bedankje:  
Graag wil ik de kerkgemeente heel hartelijk danken voor de prachtige 
bloemen. Het niet zelf aanwezig kunnen zijn, is nog altijd een groot 
gemis, maar beeld en geluid maken veel goed. Een hartelijke groet aan u 
allen, 
Trudi Blomberg  
 
 
Terugblik op de dienst van 1 mei: 

Ook op deze mooie maar wat frisse voorjaarsdag bleken de meeste trouwe 
kerkgangers aanwezig te zijn om naar de bijbeluitleg van Jan Willem te 
luisteren die, samen met zijn vrouw, inmiddels door iedereen gekend en 
begroet werd. 
Uit zijn welkomstwoord begreep ik dat onze voorganger ook blij was ons weer 
te zien en hij verwees zelfs naar het (woestijn)zand op de vloer dat hem deed 
denken aan de 40 jaar die het volk Israël 
in de woestijn had doorgebracht.... Ook 
kwam de bijzondere tijd waarin we leven 

ter sprake, komende week herdenken en vieren wij immers de bevrijding terwijl 
op amper 2000 km afstand een verschrikkelijke oorlog gaande is.  
 

Ouderling Hans van Drongelen vroeg bij 
de mededelingen extra aandacht voor de 
kaart voor Karen Dekker en stak 
vervolgens de kaarsen aan voor Vreugde en Verdriet. Frans Koning speelde 
zowel op de piano als het Nifra-orgel. De 
bloemen gingen met een groet ter bemoediging 
naar Trudy Blomberg (echtgenoot Henk wilde ze 
wel bezorgen).  De viering werd besloten met 
het zingen van Het Wilhelmus.                        AvG 

 

                                                                                                                             
Seniorenuitje      
Eindelijk is het weer zo ver en mogen we weer een dagje uit. Zowel de datum 
als de bestemming zijn bekend: we gaan dit jaar op 7 juni naar het Marius 
van Dokkum museum in Harderwijk. Marius is bekend van zijn humoristische 
schilderijen, stillevens en vrije onderwerpen. De bus vertrekt ‘s 
morgens om 9.00 uur vanaf de Meermin en we verwachten om 16.30 
uur weer terug te zijn in Edam. Voordat we naar het museum gaan, gaan we 
eerst genieten van een kopje koffie met wat lekkers. Na het museumbezoek 
gaan we lunchen en via een andere route rijden we dan weer terug naar 
Edam. De eigen bijdrage bedraagt net als voorgaande jaren € 25; contant te 
voldoen in de bus. U kunt zich opgeven vóór15 mei per e-mail: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl of bij Ellen 
Vriend; tel. 371418      
 
        

 
Volgende week zondag 15 mei is er weer kinderkerk. Kom je ook?? Het wordt weer leuk!!  



 
Orde van dienst voor zondag 8 mei 2022 

 

Voorganger:  Ds. Frank Leever 

Ouderling:     Dirk Tump 
Diaken:          Alida Gorter 

Organist:    Frans Koning 
Collectant: Janny Slegt 

 

Orgelspel:  Bewerking over Lied 650 
                    “De aarde is vervuld” (F.Koning) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 66: 1 en 2 
                             “Breek, aarde, uit in jubelzangen” 

 

Stilte 
 
Bemoediging en 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 

 
Drempelgebed 
 

Lied 66: 3                    
 

Gebed om ontferming afgesloten met het zingen van 
Lied 299d (kyrie) 
V: Roepen wij samen tot U: 
A: Lied 299d: Heer ontferm U over ons 
 
Glorialied: Lied 146c: 1,5 en 6 
                                   “Alles wat adem heeft love de Heer” 
 
Gebed bij de opening van de schrift 
 

 

 

Schriftlezing: Psalm 23 (nieuwe vertaling) 
 

Lied 23c: 1 en 2       
                            “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij” 
 
Schriftlezing: Johannes 10: 11-18 (nieuwe vertaling) 
 
Acclamatie: Lied 338b                              “Halleluja” 
 

Lied 23c: 3 en 5             
 

Overdenking:  over Johannes 10:11 
Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn 
leven te geven voor de schapen. 
 

Muzikaal intermezzo: Adagio van C.H. Rinck 
                                        (1770-1846) 
 

Lied: 315                       “Heb dank, o God van alle leven” 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: Lied 653: 1, 6 en 7 
                             “U kennen, uit en tot U leven” 

 

Zending en Zegen, beantwoord met:  
 
 
  
Orgelspel: Voluntary in D van W. Boyce (1711-1779) 

 

Collectedoelen: 1e collecte is voor Moedige Moeders. Moedige Moeders is een 
initiatief van moeders van drugs gebruikende Volendamse jongeren. Het doel van 
Moedige Moeders is het terugdringen van het drugsgebruik.  
Moedige Moeders richt zich met haar activiteiten met name op de Gemeente 

Edam-Volendam, maar Moedige Moeders wil en kan daarnaast natuurlijk wel als voorbeeld dienen voor andere 
initiatieven. www.moedigemoeders.nl                                               
2e collecte voor het werk van onze eigen kerk. 

U kunt bijdrage overmaken naar rekeningnummer  NL95 RABO 0373 7114 09  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam 
o.v.v. 8 mei "Moedige Moeders". 

Collecte opbrengsten zondag 1 mei:     Correctie opbrengst collecte zondag 24 april: 
1e collecte voor de KIA Zending in Rwanda € 106,95   Collecte Voedselbank 256,60 
2e collecte voor onze eigen kerk € 104,10    Collecte voor onze kerk 194,40 
 

 
Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 

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 


