
Kerkbrief 1052 voor zondag 17 juli 2022 

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 
Voor de oud-gereformeerden, nee: de oude ex-gereformeerden, was het 
voorgaan van ds. Hans Blom een feest van herkenning. Edam was namelijk 
zijn eerste gemeente. Eind jaren tachtig moest "het Groenland" een jaar 
wachten op de beroepen dominee Blom omdat overeengekomen was dat hij 
eerst zijn studie in Genève af mocht maken! Ik herinner me dat hij bij zijn 
intrede, trots en blij, voor het eerst de 
grijze toga droeg die hij van zijn moeder 
had gekregen! 

In deze dienst liet de dominee ons zien wat zachtmoedigheid betekende in woord 
en daad. Zelfs tijdens de koffie waren de voorbeelden die hij aandroeg onderwerp 

van gesprek. En dat gebeurt niet vaak      ! Met een plaatje van de collecten die 
worden geteld, wordt duidelijk hoe belangrijk de wekelijkse inkomsten zijn, zowel 

diaconaal als voor de eigen gemeente. 
De bloemen van de kerkgemeente mocht Menny de Wolf-
Boorsma meenemen als attentie en dank voor haar vele 
activiteiten binnen onze gemeente. 
Met een paar plaatjes van de tentoonstelling Water en 
Vuur (zie ook de website van de kerk), in het koor en in de 
omgang van onze mooie kerk, krijgt u een idee wat er te 
zien is als u deze mooie expositie gaat bewonderen. Zelf 
was ik verrast door de compositie van allemaal Lourdes-
flesjes rondom "Maria en Bernadette". Ooit gevuld met water uit de "heilige bron". 
                                                                                                                           Vriendelijke groet, Arie 

Kinderkerk (o.l.v. Wijnanda Hamstra): 
Tijdens de vorige keren dat er kinderkerk was, hebben we het met de 
kinderen gehad over Abraham die op reis ging en de geboorte van Isaak. Deze 
zondag gaan we verder met het verhaal van Isaak en Rebekka. Abraham 
stuurt een knecht op reis om een vrouw voor Isaak te zoeken. Naast dat we 
het in de kinderkerk hebben over Isaak en Rebekka, gaan we het ook hebben 
over op reis gaan, omdat Abraham eerst op reis ging, later ging de knecht op 
reis en met de vakantie voor de deur, gaan de kinderen misschien zelf ook op 
reis.  

Bijzonder….. 
Maandag jl. ruilde ik op verzoek van Klaas de Jong het GIDSEN in de Grote Kerk. Behoorlijke inloop van geïnteres-
seerden volgde over de gehele middag. Enkele keren de Toren op om samen met onze gasten te genieten van het 
heldere uitzicht over de wijde omgeving. Ook de schoonheid van de glas-in-lood ramen, de grafstenen, de librije en 
Latijnse school werden meerdere malen getoond. De bezoekers verbaasden zich over de veelvoudige schoonheid in 
en om de Grote Kerk van Edam. Samen met o.a. Paul en Ilse uit België wandelde ik uitgebreid door de Grote Kerk. Na 
rondleiding wilden zij een donatie aanreiken, maar beschikten niet over contante valuta. Tijdens de rondleiding had 
ik verteld over de Kaasmarkt Edam en mijn activiteit als Kaasdrager. Kom ik op woensdagmorgen de Kaasmarkt op 
fietsen en daar staan Ilse en Paul mij op te wachten. Zij vertelden geweldig te hebben genoten van de rondleiding in 
de Grote Kerk en kwamen mij alsnog € 20,00 aanreiken voor in de fooienkist in de Grote Kerk en dat heeft Hennie 
Duif na ontvangst van mij alsnog gedaan. Over bijzonder gesproken.                                                     Theo Buijten Azn 
 
Agenda: 
19 juli: Vergadering Beroepingscommissie 
27 juli: Woensdagavondmaaltijd (aanmelden vóór 24 juli)  

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Orde van dienst voor zondag 14 juli 2022 
 

 

Voorganger:  Ds. Simon Bijl (Groningen) 
Ouderling:     Dirk Tump 
 

 

Organist:    Frans Koning 
Diaken:       Ed Broeze  

 

 

Orgelspel: “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend” 
                     Lied 209 (G. Böhm, 1661-1733) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 100: 1 en 2 
 

Stil gebed, Onze Hulp, 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 
 

Vervolg intochtslied: Lied 100: 3 en 4 
 

Kyriegebed, afgesloten met lied 301f in beurtzang 
 

Gloria, afgesloten met lied 302: 1 en 2 
 

Gebed van deze zondag 
 

De kinderen vertrekken naar hun eigen ruimte 
 

Inleiding op de eerste lezing 
Lezing: 1 Samuel 1: 1 - 20 
Lied: 287: 1 en 2 
 

Inleiding op de tweede lezing 
Lezing: Lucas 10: 38 - 42 
Acclamatie: Lied 339a 
 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo: Preludium (J.X. Nauss, 1690-1764) 
 

Lied: 869: 1, 4, 6 en 7 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

De kinderen komen terug 
 

Slotlied: Lied 418 
 

Zending en Zegen, beantwoord met:  
 
 

  
 
 

Orgelspel: Chaconne (J.K.F. Fischer, 1665-1746) 

 

 
Collectedoelen:  
De eerste collecte is voor KIA Noodhulp Oekraïne. 
Er is al met de actie Giro 555 "Samen in Actie voor Oekraïne" veel geld ingezameld, waarmee Kerk in Actie lokale 
partners helpt om mensen in noodhulp te bieden, zo lang als het nodig is, ook in de omliggende landen.  
Het gaat nu met name om transporten met voedsel en medicijnen naar Oekraïne en leefgeld voor kwetsbare 
ontheemden in Oekraïne.                                   (https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraïne) 
De tweede collecte is voor het vele werk van onze eigen kerk. 
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan! 
Uw kunt u bijdrage overmaken naar rek.NL95RABO0373711409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 17 
juli Noodhulp Oekraïne 
 

De collecteopbrengsten van zondag 10 juli zijn  
1e collecte Amref Flying Doctors € 96,75 
2e collecte eigen kerk € 86,70 
Hartelijk dank voor uw bijdrage 
 

Patrick Allen (New York, USA) speelt vanmiddag in de Grote Kerk  
 
Dr. Patrick James Allen zal op deze 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. 
 

 
 
 

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 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraïne
http://www.kerkgemeente.nl/

