
Kerkbrief 1050 voor zondag 3 juli, 3e zondag na Trinitatis 

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

                                 
Terugblik op vorige week 

Ouderling Hans mocht afkondigen dat er vandaag 
twee boeketten bloemen waren, de eerste voor 
Truus de Boer en de tweede voor Nel Eijk, voor haar 
vele werk als voorzitter. Maar aan het einde van de 
dienst werd hij verrast door Ria, toen zij meedeelde 
dat hij zelf ook zeker een bos bloemen verdiend 
had. Zelfs een derde boeket dus. Voorganger ds. 

Truus de Boer had als 
centrale thema's 
'verbondenheid' en 
'vruchten'. Verbinding 
met elkaar, met God 
en de samenleving. 
Uit de verbondenheid 
volgen de vruchten 

van de Geest, waarover Johannes en Paulus geschreven hebben. Verbondenheid 
is ook één van de vier thema's in de herdenking van 'de geboorte van Nederland' in 1572. In de kerk waren de 
voorbereidingen van het evenement van de middag waarin dat herdacht werd al goed zichtbaar. En in het koor 
konden we nog genieten van de prachtige tekeningen en schilderijen van Marijke Everaars en Helma de Vries.  
 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 
Dhr. en Mevr. Schalkwijk - Pormes;  Roelof Bootstraat  29 A; 1135 CD Edam; zijn op 3 juli 60 jaar getrouwd.  
Hartelijk gefeliciteerd namens de Kerkgemeente! Ja, en dan staat de vakantie ook weer voor de deur; ik wens  u  
allen een mooie vakantie. Er zijn ook mensen die niet op vakantie gaan om wat voor reden dan ook. Laten we in deze 
tijd eens extra naar elkaar om kijken. Ook zijn er in de gemeente wel wat zieken; laten wij hen en elkaar in ons gebed 
gedenken en om Gods zegen en nabijheid  vragen. Ik wens ons allen een goede week.                               Aly Lagerburg 
 

De Swaen in de steigers  
…èn bijna à la Christo ‘ingepakt’ voor onderhouds- en schilderwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn zowel 

binnen als buiten, zowel hoog als laag. De verwachting is, dat dit 
allemaal wel een paar 
maanden gaat duren.  
Maar dan hebben we 
ook weer een bestendig 
en prachtig gebouw; 
waardig voor het mooie 
en gerestaureerde 
Bätzorgel, dat eind dit 
jaar terug verwacht 
wordt.                                                                                                                         
 
                                                   Het overleg van de kerkrentmeesters met architect  
                                                   Peter de Vries en aannemer Glenn Pronk over het  
                                                   onderhoudsplan van de Swaen.  
Agenda:  
10 juli: De laatste kinderkerk van dit seizoen 
13 en 27 juli: Woensdagavondmaaltijden in De Ontmoeting;   

                                                                                                       18.00 uur  (uiterlijk de zondag ervoor opgeven) 
 

(foto: AvG) 



 
Orde van dienst voor zondag 3 juli 2022 

 

Voorganger:  ds. Klaas Holwerda (A’dam) 

Organist:  Frans Koning 
 

Ouderling:     Wijnanda Hamstra 
Diaken:          Alida Gorter 
 

Orgelspel: Freu dich sehr o meine Seele, Psalm 42 (G. Böhm)  
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 47: 1, 2 en 3 
“ Volken wees verheugd ” 

 

Votum 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 
 

Gebed van Toenadering 
 

Lied 298          
“ Eeuwige, onze God ” 

 

Kyrië en Gloria 
Lied 299e         

“ U alle eer ” 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing: Jesaja 66: 10-14 
 

Lied 67a: 1, 2, 3 en 4 
“ Heel de aarde jubelt en juicht ” 

 

Lezing: Lucas 10: 1-20 
 

Lied 339a                     
“ U komt de lof toe ” 

 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied 819: 1, 2, 3, 4 en 5      
” Vrede voor dit huis ” 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Lied 419: 1, 2 en 3      
“ Wonen overal ” 

 

Zending & Zegen:  
 

 
 
 
Orgelspel: Preludium en Fuga in G (J.S. Bach)   

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. 
 

Collectedoelen 
De 1e collecte is voor KIA: Werelddiaconaat India 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en 
buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase 
partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende 
kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd 
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen 
en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht 
aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met 

kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/onderwijsindia     
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 3 juli Kerkinactie 
 

Collecteopbrengsten van zondag 26 juni:  
1e collecte voor het vluchtelingenwerk Edam-Volendam € 89,50 
2e collecte voor onze eigen kerk € 183,50 
Hartelijk voor uw bijdrage!  
 

 
 

 

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: 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 


