
Kerkbrief 1045 voor zondag 29 mei 2022, 7e zondag van Pasen, Wezenzondag (Exaudi) 

De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen; vanaf volgende week (5 juni) weer in de Grote Kerk! 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

                                 
Bloemengroet  
De mooie bos bloemen van afgelopen zondag werd na de dienst door Hans  
en Tineke Siebrecht met een groet van ons allen bezorgd bij Bep Huurdeman. 
 

Omzien naar elkaar doen we samen, even een kaartje sturen. Wil Meerman-
Bak, Schermerstraat 47, 1135 EM Edam, heeft een nare val gemaakt met de 
fiets en heeft haar bovenarm gebroken. Wij wensen haar van harte beterschap 
en veel sterkte. Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om 
Gods zegen en nabijheid vragen. Ik wens 
ons alle een goede week.   Aly Lagerburg                                                

Terugblik op de dienst van 22 mei  
Als ds. Burret Olde voorgaat dan weten de kenners al dat een dienst net even 
anders verloopt dan anders. Hij snijdt meestal een actueel thema aan en 
betrekt graag de mensen in de kerk. Dit keer was het thema 'aandacht voor de 
schepping en zorg voor de aarde'. De bijbel begint met het verhaal van de 
schepping en eindigt met het visioen van de nieuwe hemel en aarde. Deze 

verhalen inspireerden de kerken van Almere, 
die de kans hebben gekregen om op de Floriade een tuin in te richten met een  
'tiny church' en kunstwerken. Daarin komen de 12 vruchten van de levensboom naar 
voren; in sommige daarvan herkennen we ons goed, met andere hebben we moeite. 
Door de dia's kregen we een goede indruk. Na het collectepraatje van Chris kwam  
ds. Olde weer aan het woord. Hij kwam dankzeggen voor alle ingezamelde postzegels, 
telefoons, cartridges enz. Hij kon nu drie dozen meenemen voor KerkInActie en deze 
actie brengt landelijk gezien echt veel geld op. Na al deze informatie was het hoog tijd 
voor de koffie en thee.  

 

Bericht van overlijden 
Wij kregen het bericht dat afgelopen maandag, 23 mei, dhr. Piet Koenes op 88-jarige leeftijd is overleden.  
Hij ging tot het jaar 2000 wel voor in de Groenlandkerk. Wij hebben de familie sterkte gewenst met dit verlies 
middels een condoleancekaart. 
 

Solidariteitskas 
De afgelopen week ontving u weer een envelop met oproep voor een bijdrage aan de solidariteitskas. Het gaat om 
een bijdrage per ingeschreven lid; een echtpaar dat beide lid is ontving er dus twee. De helft van de bijdrage is 
bestemd voor onze eigen kerkgemeente. We hopen dan ook op een grote response. Vorig jaar heeft de actie totaal 
een bedrag van € 1.985,00 opgeleverd.                                                                                                      De kerkrentmeesters 
 

Welkom op het Pinkstervuur op zaterdag 4 juni 
Na twee jaar afwezigheid organiseert de Raad van Kerken weer het 
Pinkstervuur. Dat is altijd weer een bijzondere viering, gekenmerkt door 
een ontspannen sfeer en aantrekkelijk voor jong en oud. De geest van 
Pinksteren lijkt echt voelbaar. Het vuur gaat weer letterlijk worden 
aangestoken. De bijzondere sfeer komt natuurlijk ook doordat deze viering 
buiten is, dit jaar op het pleintje naast De Ontmoeting, Voorhaven 130a.  
En mocht het onverhoopt geen goed weer zijn dan wordt uitgeweken naar 
de Nicolaaskerk.  Het thema is dit jaar ‘Feest van hoop’. De voorgangers 
zijn kap. Anton Goos en ds. Charlotte Kremer. Er wordt gezongen door  
het enthousiaste koor Ars Musica uit Purmerend. Iedereen is welkom op zaterdag 4 juni, aanvang 19:00 uur.                    
En na afloop kunnen we elkaar nog ontmoeten met koffie, thee en limonade.  
 

  



Orde van dienst voor zondag 29 mei 2022 
 

Voorganger:  Dhr. Eric Wegman (Heerhugowaard) 

Ouderling:     Wijnanda Hamstra 
Organist:    Jan van Ginkel 
Diaken:       Ed Broeze  

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 33: 1, 2 en 4 
Kom nu met zang en roer de snaren 

 

Stilte, Votum en Groet 
V:  Onze hulp en onze verwachting is in  
      de Naam van de Heere 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw is tot in eeuwigheid 
      en nooit laat varen het werk van Zijn handen 
V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
      en van Jezus Christus, de Heer en door de werking  
      van de Heilige Geest. 
A:  Amen 
 

Vervolg intochtslied: Lied 33: 5, 7 en 8 
Van waar Hij woont, in ’t licht verheven 

 

Inleiding op de Dienst:  Thema van deze dienst: 
‘Gedenk de sabbat’ 

 

Gebed om hulp van God  
             en wijsheid van de Heilige Geest 
 

Lied 971: 1, 2 en 3 
Zing een nieuw lied voor God de Here 

 

Inleiding op de 1e lezing 
 

Lezing: Exodus 3: 8-11 

Lied 103c: 1, 2 en 3 
Loof de Koning, heel mijn wezen 

 

Inleiding op de 2e Lezing  
 

Lezing: Marcus 2: 23-3: 6 
 

Lied 836: 1, 3 en 4 
O Heer die onze Vader zijt 

 

Overdenking; Gedenk de sabbatdag 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied: 904: 2, 3 en 5 
De Heer moet gij vertrouwen 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: Lied 1010: 1, 2, 3 en 4 
Geef vrede, Heer, geef vrede 

 

Zending en Zegen:  
En de genade van Jezus Christus, onze Heer, en de 
liefde van God, onze Vader en de gemeenschap van  
de Heilige Geest, onze Trooster, zij met ons allen!  
beantwoord met:  
 
 
  
 

Orgelspel  

Collectedoelen:  
1e collecte: Sunshine House 

Zoals overbekend is Sunshine House een weeshuis in Zuid-Afrika. Het weeshuis biedt 40 kinderen 
uit de onderste laag van de bevolking onderdak. De kinderen zijn HIV positief, hebben aids of 
hebben hun ouders aan aids verloren. De pleegmoeders van Sunshine House proberen deze 
kinderen een nieuw thuis te bieden. Via sponsorouders en het organiseren van ludieke acties 
wordt geld ingezameld om het leven van de kinderen te verbeteren. Want zeg nu zelf, iedereen 
verdient toch een toekomst?  De 2e collecte is voor onze eigen kerk 

Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer  
NL95 RABO 0373 7114 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 29 mei Sunshine House 
 

Collecteopbrengsten van zondag 22 mei zijn: 
1e collecte: missionair werk pioniersplekken € 164,55             2e collecte: eigen kerk € 138,10 
 

De vlag uit? 
Kent u (eind-)examenkandidaten, die bijna hun diploma zullen krijgen? Geef het even door  
aan de scriba  (scriba@kerkgemeente.nl), dan kan de Kerkgemeente ook feliciteren! 
 

Agenda 
31 mei: Installatiebijeenkomst Beroepingscommissie 
  4 juni: Pinkstervuur 19.00 uur Voorhaven 130a 
  5 juni: 1e Pinksterdag; dienst in Grote Kerk; 10.00 uur 

  7 juni: Seniorenuitje; vertrek 9.00 uur bij De Meermin 
12 juni: Korenfestival Grote Kerk v.a. 14.30 uur 

 
 

 
 
 
 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor 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 


