
Kerkbrief 1060 voor zondag 14 augustus 2022; 13e 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 

 

In Memoriam  
Wij hebben gehoord, dat op woensdag 31 augustus j.l. is overleden dhr. Jacob van Rooijen op 69-jarige leeftijd. 
Hij was dooplid van onze Kerkgemeente en woonde in de Sternmeerhof 3.  
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.  
 

Bedankje 
Vorige week waren Hanna en Willem van der Zee 50 jaar getrouwd. Namens de 
kerkgemeente overhandigde Nel Eijk hen met de hartelijke felicitaties een kaars, 
vergezeld van een bloemetje. Hanna en Willem stelden dit zeer op prijs, net als de 
vele kaarten die ze hebben ontvangen. 

 

Terugblik op vorige week:  
Ds. Bakker heeft zo zijn eigen stijl van 
voorgaan met de nodige uitstapjes in zijn 
verhaal. Als enige voorganger draagt hij een 
baret die op de tafel ligt tijdens de dienst.  
Zijn preek had het motto “Klein in getal, 

groot in verwachting". Al zijn we maar met een 'kuddeke', de 
bijbel belooft een koninkrijk van gerechtigheid. Na de dienst 
vervulde Kees Rijswijk weer met verve zijn rol als 
liedboekverzamelaar. De eerste bakkers voor startzondag 
werden genoteerd. 
De bloemen gingen als groet uit de gemeente naar mw. Betty 
Brommersma in Oosthuizen. Henri 
 

 

Monumentenweekend vol met muziek! 
Op zaterdag 10 september komt het AMC-kamerkoor naar de Grote Kerk. Het AMC-kamer-
koor, afkomstig uit het Academische Medische Centrum Amsterdam, bestaat uit 13 zangers en wordt geleid door 
Fienie Gerekink. Het repertoire omvat madrigalen, liederen en chansons van de 16e tot de 20e eeuw. 
Aanvang 13.00 uur. Toegang gratis. 
 

Vanaf 16 uur geeft Friday Brass een openbare repetitie ter voorbereiding van hun wandelconcert op de volgende 
dag. Friday Brass is een semi-professioneel koperensemble opgericht in 2020 en speelt een zo breed mogelijk 
repertoire koperensemblemuziek, van klassiek tot bigband en poparrangementen, van musical en filmmuziek tot 
feestelijke walsen en polka’s.  
 

Vandaag, op zondag 11 september, speelt Friday Brass in het kader van de zomerwandelconcerten. De kopermuziek 
wordt afgewisseld met orgelmuziek door Frans Koning. Aanvang 15 uur. Toegang gratis, collecte voor het orgelfonds. 
 

Agenda: 
17 september: motortoertocht ‘ronkend de vredesweek in’. (Zie blz. 13 Venster september) 
18 september: startzondag  

Oproep! 
Op 18 september a.s. is het startzondag. 

Een vriendelijk verzoek aan iedereen die dan naar onze kerk 
komt: Neem een kleurige bloem mee!! 

Wij zoeken enthousiaste gemeenteleden die iets lekkers kunnen 
en willen bakken voor bij de koffie. 

Wilt u met ons uw eigen baksel delen? 
Denk aan cake, taart (appel, chocolade, vruchten, kwark…) 

of koek 
Na de dienst staat naast de koffietafel een flip-over waarop u 

kunt vermelden wat u wilt meenemen. 
 

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


Orde van dienst voor zondag 11 september 2022 

 

Voorganger:  Ds. Margrietha Reinders (A’dam) 
Ouderling:     Nel Eijk 

m.m.v. de Nicolaascantorij  
 

Orgelspel: Bewerkingen over Crimond (Lied 23c) 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied:  
Lied 280: “De vreugde voert ons naar dit huis”. 
Cantorij: vers 1 en 2; 
Allen :     vers 3, 4 en 5. 
 

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 
 

Gebed om ontferming 
 

Loflied: Lied 216: "Dit is een morgen" 
 

Eerste lezing: Richteren 6: 11-17. 
 

Lied 793: “Bron van liefde, licht en leven” 
Cantorij: vers 1; 
Allen:      vers 2 en 3 
 

Tweede lezing: Lukas 6: 17-19 
 

Organist:    Frans Koning 
Diaken:       Alida Gorter 

o.l.v. Els Hermanides 
 

Cantorij: “Wer in dem Schutz des Höchsten ist” 
                  M. Praetorius (1571-1621) 
 

Lied 534: "Hij die de blinden weer liet zien" 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Cantorij: O magnum mysterium 
                 Mariano Garau (*1952) 
 

Lied 23 C: "Mijn God mijn herder" 
Cantorij: vers 1; Allen: vers 2; 
Cantorij: vers 3; Allen: vers 4 en 5 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied: Lied687: "Wij leven van de wind" 
Cantorij vers 1; 
Allen:     vers 2 en 3 
 

Zending en Zegen 
Beantwoord met: 
 
 
 
Orgelspel: 'Nun danket alle Gott' (J.P. Kellner) 
 

Collectedoelen:  
De eerste collecte is voor De Regenboog  
De Regenboog is er voor mensen in Amsterdam en Omstreken die het moeilijk hebben en nergens anders terecht 
kunnen. Want ieder mens verdient een waardig bestaan. Armoede en verslaving, psychiatrische problematiek of 
dakloosheid maken een mens niet minder mens. De Regenboog werkt o.a. voor daklozen, ongedocumenteerden, 
verslaafden en Oekraïners.  (www.deregenboog.org) 
De tweede 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 

NL95 RABO 0373 7114 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 11 september De Regenboog 
 

De collecteopbrengsten van zondag 4 september zijn: 
De eerste collecte Kerk in actie Myanmar, steun en hulp aan gehandicapten € 148,40 
De tweede collecte voort onze eigen kerk € 110,50 
 

Pakistan: 
Deze maand zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn 
het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden 
en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of 
beschadigd. Veel vee is verdronken.  Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan 
de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket 
en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee. 
Wij collecteren vandaag in onze kerk niet voor deze hulp, maar het is goed dat u weet dat de diaconieën van Edam 
en Volendam de hulp door Kerk in Actie steunen met een donatie uit eigen middelen.  
(Zelf meedoen kan natuurlijk ook: Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457) 
 

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://www.deregenboog.org/
http://www.kerkgemeente.nl/

