
Kerkbrief 1051 voor zondag 10 juli, 4e 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 

                                 

Bloemengroet 

De bloemen uit de eredienst werden door ouderling Wijnanda 

bezorgd bij Klaas en Hennie Springer als bemoediging en groet. 

 

Terugblik op vorige week 

Na vier weken "op reis" geweest te zijn bleek het wat moeilijker het 

zondagmorgen ritme weer op te pakken. Zo reed ik eerst naar De 

Swaen, om erachter te komen dat daar Christo de kerk had ingepakt, om uiteindelijk, na een blik 

geworpen te hebben op de pastorie, een plekje te vinden in de "minder goed gevulde" grote kerk in afwachting van 

de gastpredikant. Nou weet ik dat je in vakantietijd geen bruisende kerkgemeente mag verwachten, maar toch trof 

het me dit keer extra hoezeer ik uitzag naar een eigen predikant en het herstel van de activiteiten die hij/zij/het weer 

op gaat starten. Alsnog wens ik de beroepings-

commissie veel zegen op haar zoektocht naar een 

voorganger die deze taak op zich wil nemen.  

Op bijgaande plaatjes ziet u ouderling Wijnanda, 

diaken Alida en voorganger ds. Klaas Holwerda tijdens 

de viering.  

                                                                            M.h.g Arie 

In Memoriam 

Afgelopen woensdag overleed Alberdina (Diny) Munneke-Ensing; een paar dagen na haar 84ste verjaardag. 

De afscheidsdienst is op dinsdag 12 juli om 11.00 in de Swaen. Voorganger is ds. Charlotte Kremer.  

Na afloop is er gelegenheid om de familie te condoleren. Daarna zal de naaste familie Dinie begeleiden naar haar 

laatste rustplaats in Middelie. 
 

Collectedoelen 

De 1e collecte is voor Amref Flying Doctors 

Amref Flying Doctors zet zich in voor een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is kan beter voor zichzelf zorgen 

en ontsnappen aan armoede. Het is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, werkt in negen Afrikaanse 

landen en gaat uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. 

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 10 juli Amref Flying Doctors     Hartelijk voor uw bijdrage! 
 

Collecte opbrengsten van zondag 3 juli: 

1e collectie voor Kerk in Actie t.b.v. kinderen India: € 94,50 

2e collecte voor onze eigen kerk: € 80,60 
 

Patrick Allen (New York, USA) speelt volgende week zondag in de Grote Kerk  

Dr. Patrick James Allen zal op zondag 17 juli a.s. het grote orgel in de Grote Kerk bespelen. 

Patrick Allen is ‘Organist and Master of Choristers’ van de Grace Church op Broadway,  

New York. Eerder was hij o.a. organist in Birmingham, Alabama, en Wilmington, Delaware. 

Patrick Allen is vaker in Nederland geweest en heeft toen concerten gegeven in de Nieuwe 

Kerk (Amsterdam) en de Hooglandse Kerk (Leiden). Het concert begint om 15.00 u. 

Toegang gratis. Collecte voor het orgelfonds. 
 

Agenda:  

13 en 27 juli: Woensdagavondmaaltijden in De Ontmoeting;   

                        18.00 uur  (uiterlijk de zondag ervoor opgeven) 

17 juli: De laatste kinderkerk van dit seizoen 

17 juli: 15.00 uur concert Patrick Allen in Grote Kerk 



 

 

Orde van dienst voor zondag 10 juli 2022 
 

Voorganger:  ds. Hans Blom (Almere) 

Organist:        Nico vriend 

 

Ouderling:     Nel Eijk 

Diaken:          Ellen Vriend 
 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en mededelingen 

 

Intredelied: 218: 1, 2, 3, 4 en 5 

“Dank U voor deze nieuwe morgen” 

 

Voorbereidingsgebed voor de nood van onszelf,  

de nood in de wereld en om Licht  

 

GLORIA-lied 982: 1, 2 en 3          

“In de bloembol is de krokus” 

 

Inleiding op de lezingen en het thema: 

De vrucht van de Geest - ZACHTMOEDIGHEID 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Numeri 12 

“Mozes was een zeer zachtmoedig man” 

 

Tussenzang: Lied 753: 1, 3, 4 en 6 

“Er is een land van louter licht” 

 

Brieflezing: Galaten 6: 1-5 

“In een Geest van zachtmoedigheid. 

Draagt elkanders lasten.” 

 

Halleluja-lied 338b (2x) 

“ Halleluja ” 

 

Evangelielezing: Matteüs 11: 28-30 

“Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 

Mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 

 

Evangelielied 435: 1 en 2                     

“Hef op uw hoofden, poorten wijd” 

 

 

Preek 

Zachtmoedigheid door Cora ten Brinke-Lindhout - COOR 

Zie: https://www.puurenuniek.nl/fruitful-city/ 
 

Orgelspel 
 

Preeklied 691: 1, 2 en 3 

“De Geest van God waait als een wind” 
 

Gebeden: 

          Dankgebed 
 

          Voorbeden: 

          V: … zo bidden wij samen zingend: 

          G: NEEM MIJ AAN ZOALS IK BEN, 

               WEK IN MIJ WIE IK ZAL ZIJN, 

               DRUK UW ZEGEL OP MIJN HART 

               EN LEEF IN MIJ  (Lied 833) 
 

          Stilte 
 

          ONZE VADER ………. AMEN 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied 978: 1, 2, 3 en 4 

“Aan U behoort, o Heer der heren” 
 

Zegen:  
 

 

 

Uitleidend orgelspel 

COLOFON 

Voorganger: Ds. Hans Blom uit Almere. Hij studeerde Theologie in Kampen en in Genève bij de Wereldraad van 

Kerken. Hij was gemeentepredikant in Edam (Gereformeerd) en Huizen (Samen-op-Weg). Sinds 2001 is hij predikant 

met bijzondere opdracht van de Protestantse Kerk en werkt op het Hoofdkwartier van het Leger des Heils in Almere. 

Hij is senior beleidsmedewerker voor identiteit & geestelijk leven, vrijwilligers en ongewenste omgangvormen en is 

gecertificeerd vertrouwenspersoon. Voor reacties: hans.blom@legerdesheils.nl 



 

 
 

 

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 


