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De kerkdienst wordt gehouden in de Grote Kerk! 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

                                 
 
In memoriam 
Zondag 19 juni overleed Arie de Boer op 88-jarige leeftijd. Hij is in het bijzijn van zijn 
gezin rustig en vredig heengegaan.  
De afscheidsdienst, o.l.v. ds. Charlotte Kremer, vond plaats op vrijdag 24 juni vanuit de 
Grote Kerk, waarna Arie is bijgezet in het graf bij zijn vrouw Rika op de begraafplaats 
naast de kerk. 
Corr. adres:  C. de Boer, Oorgat 5G, 1135 CP Edam 
 
 
Expositie 
Beste mensen, wij willen nog even de expositie van Marijke Everaars en Helma de Vries 
onder de aandacht brengen van de Kerkgemeenteleden.  
Er hangen schilderijen in het koor van Marijke Everaars, 
die voornamelijk in krijt werkt. En van Helma de Vries die 
schilderijen in diverse technieken heeft gemaakt. 
De schilderijen zijn te koop en hangen tot deze zondag 
nog in het koor. 
 
Terugblik op vorige week 

Veel dank! 
Zondag 19 juni mocht ik in een feestelijke dienst in de Grote Kerk onze 
kleindochter Hannah, dochter van Judith van Werkhoven en Pieter Krop, 
dopen. In de kerkbrief van vorige week stond: ‘een gastvoorganger, een 
gastdoop en zelfs een gastfotograaf (want Arie van Ginkel was op reis). Wij 
zijn blijkbaar gastvrij.’ Ja dat klopt, zo voelde het voor ons en voor alle 
gasten. En dat  waren er veel, die zich heel welkom hebben gevoeld.  
Veel dank aan iedereen die aan deze kerkdienst heeft meegewerkt en 
meegedaan. Dank voor de muziek, Psallite o.l.v. Frans Koning zong prachtig, 
vooral het lied van Billy Joël was ontroerend.  
Dank aan Wijnanda, José en Petra die in de kinderkerk aan een grote groep 
kinderen een mooi verhaal 
vertelden over Abraham en Sara 
die een kindje kregen en een 

toepasselijk cadeau maakten: een mobiel met sterren (tel de sterren in de 
nacht, zo groot wordt je nageslacht…).  
De doopkaars zo mooi versierd door Helma, het zilver gepoetst, de koffie 
gezet, de doopkaart gekalligrafeerd door Ria, die als ouderling ook de 

ouders toesprak, de 
kosters…Ik heb vast 
veel mensen vergeten, 
maar het mag duidelijk 
zijn: wij voelen ons 
gezegend. Namens de 
familie, 
Juup van Werkhoven-
Romeijn 
  



Orde van dienst voor zondag 26 juni 2022 
 

Voorganger:  ds. Truus de Boer 

Organist:  Jan van Ginkel  
 

Ouderling:     Hans van Drongelen 
Diaken:          Chris Kotterer 
 

Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 72: 1, 2 
                      “Geef, Heer, de koning uwe rechten”  
 

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 niet 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 
 

Lied 72: 4, 6 
 
 

Inleiding op de dienst  
Gebed van Toenadering 
Lied 67a         “Heel de aarde jubelt en juicht” 

Lezing:  Johannes 15: 1-8 
Lied 653: 1, 5, 7         “U kennen, uit en tot U leven” 
 
Lezing: Galaten 5: 1, 13-25  
Lied 841                     “Wat zijn de goede vruchten”  
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
Lied 823: 1, 2, 4      ”Gij hebt, o Vader van het leven” 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Lied 969      “In Christus is noch west noch oost”   
 

Zegen en wegzending:  
 

Orgelspel   

 
De 1e collecte is voor Vluchtelingenwerk Edam-Volendam 
Vluchtelingenwerk komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen. 
Wij begeleiden asielzoekers in de juridische procedure en we ondersteunen vluchtelingen bij het opbouwen van een 
nieuw bestaan in Nederland. 
Vluchtelingenwerk voert taken uit in het kader van rechtsbescherming, maatschappelijke begeleiding, informatie en 
advies, inburgering, taalondersteuning, participatie en arbeidstoeleiding. 
www.edam-volendam@vluchtelingenwerk.nl 
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 26 juni Vluchtelingenwerk 
 
De collecteopbrengsten van zondag 19 juni zijn:  
1e collecte voor Het Jeroen Pit huis in Amsterdam € 193,05 
2e collecte voor onze eigen kerk  148,55 
Hartelijk dank voor uw gaven 
 
Jaarrekening 2021 gecontroleerd 
De samenvatting van de jaarrekening 2021 van zowel het College van Kerkrentmeesters als van de Diaconie vindt u 
op de website in de rubriek ‘Over ons’. De complete jaarrekening ligt ter inzage bij Dirk Tump en Jan van Zalinge, 
resp. bij Tom Lagerburg. 
 
Agenda: 
13 juli: avondmaaltijd in De Ontmoeting aanvang 18.00 uur  (uiterlijk de zondag er voor opgeven, zie Venster blz. 20; 
NB  de juiste data in juli zijn 13 en 27 juli )  
 
 

 

 

 

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