
Kerkbrief 1056 voor zondag 14 augustus 2022; 9e 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 

                                 
Omzien naar elkaar doen we samen. 
Even een kaartje sturen! 
Mevrouw Nel van Ginkel-Hetjes is opgenomen in het Dijklanderziekenhuis, 
Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend, Locatie 59 kamer 4. 
Mevrouw Linda Rijswijk is opgenomen in De Nieuwe Valerius GGZ,  
Amstelveenseweg 589 1080 JC Amsterdam, verdieping 4, kamer 31. 
Op 23 augustus zijn de heer en mevrouw Piet en Tine Berghuis-Jukema, 
Jan Schriverstraat 26, 1135 HX, Edam, 55 jaar getrouwd. 
Op 25 augustus zijn de heer en mevrouw Eissam en Marjan Ghawali, 
Berkmeerstraat 9, 1135 JM Edam, 50 jaar getrouwd. 

Beide bruidsparen namens de kerkgemeente hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag gewenst. 
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen. 
Ik wens ons allen een goede week.                                                                                                                         Aly Lagerburg 
 

Terugblik op vorige week:  
Een blijk van medeleven was er als bloemengroet voor Ria Splinter-Stallenberg, zo 
hoorden we bij de mededelingen van ouderling Wijnanda Hamstra. Diaken Alida zou 

ze brengen. Ze was er heel blij mee. 
 
Als de beroepingscommissie ooit met een 
kandidaat op de proppen komt met de 
kwaliteiten van ds. Pettinga, dan kunnen 
ze op mijn steun rekenen! Wat een 
innemend en begaafd spreker is die man. 
Mocht u afgelopen zondag verhinderd 
zijn geweest of tijdens de kerkdienst zijn 
afgeleid, dan raad ik u aan zijn preek 

thuis nog eens terug te luisteren via KerkdienstGemist.nl! 
Ooit werd er bij de Gereformeerden ruzie gemaakt over “de slang”: wel of niet de grote 
verleider in het Bijbelboek Genesis. Kijk eens op een andere manier naar de prachtige 
slang, de drager van het licht bij de lezenaar.  
Weinig kerkgangers gaan naar huis zonder nog even nagepraat te hebben met een kopje 
koffie. Ook zijn er altijd aanwezigen die nog even naar de begraafplaats gaan voor een 
momentje van bezinning en/of de plantjes water te geven bij de graven van de overleden 
geliefden. Ook hiervan plaatjes, zodat ook wij hen herinneren.                 Met vr. groet, Arie 

 
 

De eerstvolgende Woensdagavondmaaltijd is op 24 augustus 
(graag uiterlijk 21 augustus opgeven) 

 

  

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


Orde van dienst voor zondag 14 augustus 2022 

 

Voorganger:  Ds. Klaas Holwerda 
Ouderling:     Hans van Drongelen 
 
Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Lied 283: 1, 3, 4 en 5 
 

Stilte, Onze Hulp 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 

 

Lied 70 
 

Kyrie: 
V:  (Intenties) 
      Heer, ontferm u! 
A:  Heer, ontferm u! 
V:  Christus, ontferm u! 
A:  Christus, ontferm u! 
V:  Heer, ontferm u! 
A:  Heer, ontferm u! 
 

Glorialied: Lied 305 
 

Gebed van de zondag 
 

Organist:    Jan van Ginkel 
Diaken:       Chris Kotterer 
 

 
1e Lezing: Deuteronomium 11: 8 - 12 

 

Lied: 981: 1 en 3 
 

2e Lezing: Lucas 12: 13 - 34 

 

Acclamatie Lied 339a 
 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo  
 

Lied 718 

 

Dankgebed en Voorbeden,  
(afgewisseld met gezongen acclamatie: Lied 368j), 
Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: Lied 845 (Melodie Lied 86) 
 

Zending en Zegen 
 

Beantwoord met: 
 

 
 

  
 
 

Orgelspel 
 

Collectedoelen:  
De 1e collecte is voor KIA, zomerzending Egypte 
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische 
kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: 
"minder armoede" 
In elk dorp werken ze drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners 
aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en 
huizen. De armste inwoners worden geholpen om stroom en 
water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving 
samen onder het motto: "Veranderen kan". Kia steunt dit werk. 
De 2e collecte is voor onze eigen kerk  
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. 
De collecteschalen staan weer klaar in de kerk. 
Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar ons rekeningnummer NL95 RABO 0373 7114 01 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Edam o.v.v. collecte KIA 14 augustus Zomerzending Egypte. 
 
De collecte opbrengsten van zondag 7 augustus zijn: 
1e collecte voor Stichting De Hoop € 99,75 
2e collecte voor onze eigen kerk € 151,45 
 

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 

http://www.kerkgemeente.nl/

