
Kerkbrief 1058 voor zondag 28 augustus 2022; 11e 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 
Kees Bak bracht dit prachtige boeket deze week met een hartelijke groet  
namens de kerkgemeente naar mevrouw Nel van Ginkel, Lingerzijde, Edam. 
 
Omzien naar elkaar doen we samen/Even een kaartje sturen: 
De heer Harry Has is opgenomen in Raamsdonkveer. Als u hem een kaartje wilt 
sturen dan graag naar: Volendammerpad 11, 1135 VR  Edam. 
Op 8 september zijn de heer en mevrouw Kees en Ina Bakker-Vroegop,  
55 jaar getrouwd, Claes Boesserstraat 25, 1135 HS  Edam. 
Op 11 september zijn de heer en mevrouw Roskam-Tel, 60 jaar getrouwd, Westervesting 31, 1135 WE Edam. 
Op 15 september zijn de heer en mevrouw Woudenberg-Kraaij, 40 jaar getrouwd, Burg. Versteegsingel 22E,  
1135 VV Edam 
Op 17 september zijn de heer en mevrouw Vreeswijk-Burghouts, 40 jaar getrouwd, Paltrokmolen 54, 1135 KM Edam. 
Wij wensen alle bruidsparen een mooie dag en hartelijk gefeliciteerd namens de kerkgemeente. 
 
Terugblik op zondag 21 augustus:  
Bij de voorbereiding van een dienst wordt ook aan de kleine details gedacht. 

 
Zo legde Chris alvast de bijbel open bij het te lezen gedeelte. En Arie draaide de kaarsen weg zodat de dominee in de 
beeldopname goed in beeld zou komen. We hadden een nieuw gezicht als voorganger deze morgen, de beminnelijke 
ds. Ad Alblas. Hij is voorganger in de Hooglandse Kerk in Leiden en is dus wel gewend aan een mooie en grote kerk. 
Zijn thema was 'de dichte deur'. Zijn boodschap was dat als we er maar wat 
moeite voor willen doen er gelukkig ook een sleutel is te vinden. 
Typisch protestants eigenlijk, de plaatsing van de voorganger.  
In het begin van de dienst achter de tafel. Voor de lezingen uit de bijbel gaat het 
een paar stappen omhoog, achter het doophek. En bij de overdenking staat hij 
hoog op de preekstoel. Dat zegt toch iets over hoe er naar de preek wordt 
gekeken. Er was weer genoeg stof om over na te praten bij de koffie.  
 
    
Victor Baena speelt op 4 september in de Grote Kerk Edam:  

Op 4 Op september geeft Victor Baena een orgelconcert in de Grote Kerk. Victor 
Baena werd geboren in 1995. Hij werd toegelaten tot het conservatorium in 
Madrid op 12-jarige leeftijd. Na een studie gitaar en piano begon hij zich te 
interesseren voor oude muziek, met name muziek voor klavecimbel en orgel. 
Víctor rondde zijn studie af aan het Amsterdams Conservatorium met Pieter van 
Dijk, Matthias Havinga en Louis Robilliard. In juni 2019 won hij de eerste prijs van 
het Schnitger Orgelconcours in Alkmaar. Victor begeleidt regelmatig de mis in de 
RK Nicolaaskerk aan de Voorhaven.  Het concert begint om 15.00 u. Toegang 
gratis. Collecte voor het orgelfonds.                                                                           



 

Orde van dienst voor zondag 28 augustus 2022 
 
 

Voorganger:  Ds. Peter Hoogstrate 
Ouderling:      Ria van Saarloos 
 
Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 216 
                ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
 

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, door de Heilige Geest 
A:  Amen 
 

Psalm 122: 2 
                ‘Hoe zijn de stammen opgegaan!’ 
 

Leefregel Romeinen 13: 7-10 
 
Lied 1005: 1 en 5 

‘Zoekend naar licht, hier in het duister’ 
 

Gebed van de Zondag 
 

Lezing Oude Testament: Psalm 84 
 
 
 

Organist:    Nico Vriend 
Diaken:       Alida Gorter 
 
Psalm 84: 3 en 4  
                 ‘Welzalig die uit uw kracht leeft’ 
 
Lezing Nieuwe Testament: Handeling 9: 1-9 

 

Lied: 913; 1 en 4 
                  ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
 

Preek: “Pelgrims, die de weg zoeken” 
 

Muzikaal intermezzo  
 
 

Lied 801: 1, 2, 6 en 7 
                   ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ 
 
Dankgebed en Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied: Lied 823: 1, 4 en 5 
‘Gij hebt, o Vader van het leven’ 

 

Zending en Zegen 
 

Beantwoord met: 
 
 

  
 
 

Orgelspel 
 

 
Collectedoelen: De 1e collecte is bestemd voor Stichting Epafras. Epafras zet zich in voor Nederlanders die vast 
zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.  
Zij bieden hen geestelijke steun en praktische hulp. Menselijk contact is 
waardevol; niet alleen voor de gedetineerden maar ook voor familie. Ook 
aan hen bieden zij steun.   www.epafras.nl                                                                                                                   
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.                                                  
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar ons rekeningnummer NL95RABO 
0373 711 409  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 28 augustus Epafras 
 
Agenda:    
30 augustus - Pastorale Raad komt bijeen 
04 september - Ds. Robert Jan Bakker 
14 september - Woensdagavondmaaltijd     
 
                                                                        
 
 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 


