
Kerkbrief 1062 voor zondag 25 september 2022  

De kerkdienst wordt gehouden in de Grote Kerk. Oecumenische Vredesdienst Raad van Kerken Edam-Volendam 
                         U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 
 

 
Terugblik op de Startzondag 18 september:  
Wat was het een mooie dag, de startzondag. Veel 
mensen, prachtige bloemen, heel veel lekkers en 
ruimschoots gelegenheid om in gesprek te komen. 
Het begon met een goede dienst waarin dominee 
Charlotte Kremer het thema 'Aan tafel' uitlegde 
met het bijbelverhaal over de bruiloft waarin 
iedereen van de straat welkom is, maar waarin 
van een gast wel  verwacht wordt dat er ook 

interesse is. We hoorden prachtige blaasmuziek van de fanfare van Zuiderwoude. De bloemen uit de dienst gingen met 
een hartelijke groet namens de kerkgemeente naar Anneke van der Giessen in Kwadijk. Zij was aangenaam verrast. 

 
Goed om te zien dat twee nieuwe mensen een taak op zich hebben genomen: Audrey als diaconaal rentmeester en 
Lambrecht als kerkrentmeester. Maar we namen ook afscheid van Chris Kotterer. Een man met een groot diaconaal 
hart en ook goed voor vele klusjes. 

De kinderen hoorden over Jozef en hadden 
een dromenvanger gemaakt.    
Na de dienst was er een overvloed aan 
lekkers bij de koffie. Vervolgens gingen we in 
groepjes de kerk rond om in gesprek te gaan 
over zaken als avondmaal, groene kerk, 
bijbels voedsel enz.  Dat vraagt om een 
vervolg. Tenslotte was er nog een heerlijke 
lunch met gerechten met een bijbels tintje.  
 

          Dank aan iedereen die dit georganiseerd heeft, met name Alida, Ria, Frans, Madelon, Audrey, Fien en Annelies.  
 
Na de dienst gingen we in zeven groepen “aan zeven tafels” met afwisselende activiteiten en sloten we af met een 
Bijbelse lunch.         Met vriendelijke groet,  Henri.                               Foto’s Henri en Ria 

 
 

 



Oecumenische Vredesdienst - zondag 25 september 2022 -  Raad van Kerken 
 

Voorgangers:  Kapelaan Mario Agius en dominee Hans Reedijk  Organist:    Frans Koning                
Lectoren:         Petra Tjalsma en Hilly Burrichter       Piano:         Edwin Hinfelaar      
Muzikale medewerking: Cantorij Zeevang-Oudendijk/Koggenland, o.l.v. Ria Zomer. 
Het thema van de dienst vanuit de kerkelijke vredesorganisatie PAX is “Generatie Vrede”. 
Maar in dit bijzondere jaar zal ook aangesloten worden bij het thema van de 4 V’s:  vrijheid, 
verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Zie verder liturgieboekje. 
Inzameling van de gaven: de 1e collecte is bestemd voor het werk van de internationale 
vredesorganisatie Pax en de 2e collecte is voor de Grote Kerk Edam.  
De collecteschalen staan bij de uitgang. 
 
Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen.! 
Zondag was het startzondag en ik denk dat ik namens de hele kerkgemeente mag zeggen: wat was het een mooie dienst! 
Een mooie quiz en een heerlijke lunch. Hartelijk dank aan allen die een steentje hebben bijgedragen aan deze dienst, in 
welke vorm dan ook. 
Op 14 september jl. zijn Erwin en Martine Langenhuisen-Bak, de trotse ouders geworden van dochter Josephine Cornelia 
Wilhelmina, correspondentieadres: De Zeis 41, 5384 HJ Heesch.  
De heer en mevrouw Lambrecht en Conny Bak, Groot Westerbuiten 13, 1135 GJ Edam, zijn 
hierdoor opa en oma geworden van kleindochter Josephine. 
De heer en mevrouw Hans en Lida van Drongelen, Voorhaven 164 1135 BW, Edam, zijn opa en 
oma geworden van kleinzoon Feis Benjamin. 
De heer en mevrouw Jur en Alida Slotboom, Wijkermeerstraat  18, 1135 JK Edam, zijn overgroot 
opa en overgroot oma geworden van achterkleinzoon Dio. 
Ouders, opa’s en oma’s en overgrootouders: Hartelijk gefeliciteerd namens de kerkgemeente. 
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 
 
De collecte opbrengsten van zondag 18 september zijn: 
1e collecte voor KIA Najaarszending in Syrië € 256,75                         2e collecte voor onze eigen kerk  € 246,80 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
Deze zondag (25 september) zingt het koor Capella Sine Vinculis uit Weert in de Grote Kerk. Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea 

van der Kaaij is een Anglicaans vocaal 
ensemble, oorspronkelijk 
samengesteld uit leden van één 
gezin. De naam impliceert dat het 
koor niet gebonden is aan een 
bepaalde kerk of locatie: Capella Sine 
Vinculis betekent koor zonder 
banden (of boeien).  

Het concert begint om 15.00 u. Toegang gratis. Collecte voor het orgelfonds. 
 
Rabo Club Actie 
Excelsior en de S.K.M.E. zijn aangemeld voor de Aktie Rabo ClubSupport. U kunt, als u lid bent van de Rabobank, een stem 
uitbrengen van 5 september tot 27 september.  Wilt u ook familie en vrienden vragen om op Excelsior en de S.K.M.E. te 
stemmen?  Excelsior en de S.K.M.E. zijn u dan zeer dankbaar! 
 
Agenda: 
2 oktober: Vanaf 2 oktober worden de kerkdiensten weer gehouden in De Swaen. Tevens vieren we deze zondag het      
                    Heilig Avondmaal. 
6 oktober: 10.00 uur Speciale oecumenische viering, samen met mensen met een verstandelijke beperking; 
                    Keyserkerk, Middenbeemster, met dominee N. Schroevers en ‘De B-star Gospel & Soulsinger 

 

 

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 


