
Kerkbrief 1063 voor zondag 2 oktober 2022, 16e zondag na Trinitatis 

De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen! 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

                                 
Bloemen en omzien naar elkaar 
In een oecumenische viering zijn er twee boeketten te verdelen. De ene ging 
ter bemoediging naar Karen Dekker en de ander naar Ron en Clementine 
Kaars.  
Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 
De heer Siem Vreeling is opgenomen in de Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 
EG Purmerend, afd. berkenhof kamer 8. 
Wij wensen hem en de familie veel sterkte. 
Laten wij de zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en 
nabijheid vragen. Ik wens u allen een goede week.  Aly Lagerburg  
 
In Memoriam 
Afgelopen maandag is mw. Ada Bak-Bos in de leeftijd van 92 jaar overleden. De dankdienst voor haar leven zal 
plaatsvinden a.s. dinsdag 4 oktober om 10.30 uur in de Grote Kerk, met ds. Charlotte Kremer. 
Corr.adres: Sternmeerhof 1. 1135 ER Edam 
 
Terugblik op vorige week 
Voorlopig was het weer de laatste viering in de Grote Kerk, de 
kastanjes vallen alweer. Geen gewone dienst maar een 
oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. We zagen 
daarom ook veel bezoekers van katholieke huize en uit de nauw 

samenwerkende 
gemeenten Zeevang 
en Koggenland. Het 
was daardoor lekker 
zingen, mede door 
de bekende liederen.  
De voorgangers ds. Hans Reedijk en kapelaan Mario Agius 
verzorgden een passende preek en gebeden.  
De gezamenlijke cantorij van Zeevang en Koggenland zong prachtig. 
En na afloop ging de ontmoeting tussen de kerkgangers, onder het 
genot van koffie en soesjes, nog geruime tijd door. 
Foto’s: Greet Hoffman en Henri Kalk 

  



Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2022 
 

Voorganger:  ds. Juup van Werkhoven 

Organist:        Nico Vriend 
 

Ouderling:     Dirk Tump 
Diaken:          Alida Gorter en Ed Broeze 
 

Orgelspel      
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Psalm 103: 1, 3, 5 
                      “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren” 
 

Votum en groet 
V:  Onze hulp in de Naam van de Heer 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
      Die trouw houdt 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 33: 8     “Wij wachten stil op Gods ontferming” 
 
 

Inleiding op de dienst 
Gebed van Toenadering   
     Na:   “zo zingen wij samen en bidden…” 
     Kyrielied 367d      
 
Lied 273: 1, 2, 5              Loof God, die zegent al wat leeft 
Lezing:  Habakuk 3: 1-2 en 16-19 
 
Lied 156    “Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd” 
 
Lezing:  Lucas 17: 1-6 
Acclamatie Lied 339a:         “U komt de lof toe”  
 

Overdenking 
Orgelspel 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
Collecten 
 
Lied 400        ” Voordat ik kan ontvangen brood en wijn” 
 

Voorbeden 
Geloofsbelijdenis 
Tafelgebed, Onze Vader 
Vredegroet  
V: De vrede van de Heer zij met u allen 
A: Zijn vrede ook met u   
 
Nodiging 
Gemeenschap van brood en wijn 
Lied 117d   ‘Laudate omnes gentes’  
         256     ‘Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God’ 
 
Dankgebed 
Slotlied 910: 1, 2, 4      “Soms groet een licht van vreugde”   
 

Wegzending en Zegen 
 

Orgelspel       

 
Collectedoelen    
De 1e collecte is voor Kerk in actie:  het is vandaag Israëlzondag. 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom 
bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook 
staan we op tegen antisemitisme.  
In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël.  
In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. 
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 2 oktober Myanmar 
 
De collecteopbrengsten van de oecumenische viering van vorige week zijn:  
1e collecte voor PAX:   € 237,60  2e collecte voor gastkerk Kerkgemeente:  €  241,30 Dank voor uw gaven 
 
Agenda: 
2 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’ 
4 oktober: Pastoraal Beraad 
 
 

 

 

 

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 


