
Kerkbrief 1055 voor zondag 7 augustus 2022, 8e 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 

                                 
 
Bloemen  
De bloemen van afgelopen zondag werden als groet uit de kerkgemeente 
door Alida bezorgd bij Arie en Nel Schotanus, ze waren aangenaam 
verrast. 
 
Terugblik op vorige week 
Een impressie:  Ga er maar aan staan, ik bedoel: laat de klokken maar 
luiden! Dat deden vanmorgen Annelies, Frans, Nico en Jan. Al vanaf 2004 
klimt een team van klokkenluiders elke zondagmorgen naar de luidvloer 
om de klokken Mozes (1400kg) en Samuel(3500kg) handmatig te luiden. 
En dat gebeurt nog steeds met volle inzet! 
In de Grote kerk lopen de ambtsdragers via de hoofdingang naar het 
liturgisch centrum. Altijd weer een hele tippel vanaf de kerkenraadskamer. 
Maar als voorganger krijg je dan wel inzicht in de opkomst. 
Ria van Saarloos ontstak de kaarsen voor Vreugde en Verdriet. Inmiddels 
een ritueel behorend bij de viering. 
De heer Eric Wegman had als thema gekozen "It aint a game", het leven is 
geen spelletje. Vooraf dacht ik dit te moeten wijzigen in "het leven is niet 
altijd een spelletje". Zijn voordracht kunt u alsnog zien en beluisteren via 
de website en Kerkdienst Gemist. Dan hoort u ook waarom hij het lezen 
van de boeken De Schuilplaats en Altijd Vergeven? aanraadde.  
Gerard Jan Slegt (vaste organist van de kerk in De Rijp, maar ook 
accordeonspeler en dirigent/begeleider/organist van zeemanskoren in 

Leiden en Akersloot) liet op 
het Smit Verhofstadt orgel 
horen waarom hij ook in 
Edam wordt gewaardeerd.  
Met Groet Arie 

  

 
 
 
 
 

Collectedoelen   De 1e collecte is voor Vrienden van de Hoop  
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door 
verslaving of psychische problemen,  krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan 
www.vriendenvandehoop.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 7 augustus Vrienden van De Hoop 
 
De collecteopbrengsten van zondag 31 juli zijn:  
1e collecte voor Stichting Afrikaanse Albino's € 115,50 
2e collecte voor onze eigen kerk  106,00      Hartelijk dank voor uw gaven 
 



 

Orde van dienst voor zondag 7 augustus 2022 
 

Voorganger:  ds. Martien Pettinga 

Organist:        Frans Koning 
 

Ouderling:     Wijnanda Hamstra 
Diaken:          Ellen Vriend 
 

Orgelspel     Psalm 146 (Paul Ritchie, 1954) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Psalm 146: 1, 3 
                      “Zing, mijn ziel, voor God uw Here”  
 

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 
 

Psalm 146: 4 
 
 

Kyriëgebed   
Glorialied 632: 1, 3         “Dit is de dag…”  
 
Inleiding op de lezingen 
Lezing:  Genesis 4: 1-10 
 

Lied 1008            “Rechter in het licht verheven” 
 
Lezing: Lucas 12: 35-40 
Lied 317                 “Grote God, Gij hebt het zwijgen”  
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
Lied 362      ”Hij die gesproken heeft een woord dat gaat” 
 

Dankgebed, Voorbeden, 
             Beantwoord met lied    zie onder 
Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Lied 657           “Zolang wij ademhalen”   
 

Zegen en wegzending 
 

Orgelspel    Praeludium in G (Nicolaus Bruhns, 1665-1697) 

 
 
Lied  Om de mensen, godverlaten 
 Uit de Oecum. bundel ‘Zangen van zoeken en zien’  
 (melodie Lied 791) 

 
 

Om de haat en om de oorlog, 
de verbittering, de pijn,  
om die eindeloze cirkel 
vragen wij: Zul Jij er zijn? 
 
Tegen onrecht, tegen honger, 
tegen grootspraak, valse schijn, 
vieren wij de hoop op morgen, 
bidden wij: Zul Jij er zijn? 
 
In een mens die helend leefde, 
in een woord, in brood en wijn, 
in ’t verlangen dat wij delen, 
zeg Jij ons: Ik zal er zijn. 
 
In de mensen die volharden, 
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, 
weten wij: Jij zult er zijn. 

 
Agenda: 
24 augustus: avondmaaltijd in De Ontmoeting aanvang 18.00 uur  (uiterlijk de zondag er voor opgeven) 
 

 

 

 

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 
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