
Kerkbrief 1064 voor zondag 9 oktober 2022, 17e zondag na Trinitatis 

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

                                 
In Memoriam 
Afgelopen zondag, 2 oktober, is Hendrik Renze Kalk op 93-
jarige leeftijd overleden. Er is gelegenheid om afscheid van 
hem te nemen en de familie te condoleren op vrijdag 7 
oktober van 19.00-20.00 uur bij Sereen, Mgr. Cornelis 
Veermanlaan 2 in Volendam. 
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 8 oktober om 
13.30 uur in de Grote Kerk. Om 13.00 uur wordt er verzameld 
bij het voormalige Raadhuis, Damplein 1, waarna er in stoet 
naar de Grote Kerk wordt gelopen. U kunt ook rechtstreeks 
naar de kerk gaan. Na afloop ontmoet de 
familie u graag in het koordeel van de kerk. 
Correspondentie-adres:  

  H. Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam. 
 

Terugblik op vorige week 
In een behaaglijk warme Swaen ging ds. Juup van 
Werkhoven-Romeijn voor in de dienst, waarin ook 
het Heilig Avondmaal gevierd werd. Er werd 
gelezen, gezongen en gepreekt uit het bijbelboek 
van de profeet Habakuk; een oud verhaal, maar 
ook heel actueel. Het thema van de overdenking 
was “Nochtans…”. Net als Habakuk zullen ook wij 
moeten wachten en nochtans blijven geloven in 
een wereld van vrede en recht.  
De bloemen van deze zondag werden, met een 
hartelijke groet van ons allen, zelf meegenomen 
door Cees en Ina Bakker. 
 

 
Agenda:  
 
Maandag 10 oktober: 
Moderamenvergadering 
 
Dinsdag 11 oktober: 
Woensdagavondmaaltijd.   

‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad’ 

                                 Psalm 119 vers 105 

 

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


Orde van dienst voor zondag 9 oktober 2022 
 

Voorganger:  ds. Kick Koldewijn 

Organist:        Gerard Jan Slegt 
 

Ouderling:     Ria van Saarloos 
Diaken:           Ellen Vriend 
 

Orgelspel      
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 601: 1 en 2 
 

Stilte, Onze Hulp, 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 
 

Vervolg intochtslied: Lied 601: 3 

 

Inleiding op de Dienst 
 

Gebed van toenadering en ontferming 
 

Glorialied: Lied 305  
 

De kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 

Inleiding op de eerste lezing 
 

Eerste lezing: Filippenzen 2: 1 – 11 
 

Lied 438 

Inleiding op de tweede lezing: 
Wat hebben onze tafelmanieren met het Rijk van God te  
maken? Ogenschijnlijk totaal verschillende zaken, waarvan 
het ene echter naar het andere verwijst. 
Aan de hand van een gelijkenis wordt dit duidelijk gemaakt. 

Tweede lezing: Lucas 14: 1 en 7 – 14 
 

Acclamatie: Lied 339a 
 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied 991: 1, 2, 6, 7, en 8 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

De kinderen komen terug en laten de verwerking zien 
van het verhaal over Jozef 
 

Slotlied: Lied 793 
 

Wegzending en Zegen 
beantwoord met: 
 

Orgelspel       

Collectedoelen    
De 1e collecte is voor: Tot Heil des Volks (THDV) is sinds 1855 een bewe-
ging die steun geeft aan kwetsbare groepen in Nederland. 
In 1855 begint het verhaal van THDV in de Jordaan in Amsterdam. 
Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe armoede van die tijd en 
start het werk van de organisatie. Inmiddels werkt TDHV met verschillende 
doelgroepen in Nederland.: prostituees, daklozen, verslaafden en kinderen 
die in armoede leven. Ook heeft THDV twee hostels in Amsterdam. https:/www.thdv.nl. 
 

De 2e collecte is voor onze eigen kerkgemeente. 
 

De collecteopbrengsten van zondag 2 oktober zijn: 
1e collecte voor Kerk en Israël en KIA collecte € 100,30 
2e collecte voor onze eigen kerk € 105,45 
 

Hartelijk dank voor uw gave! 
 

Kom in actie met  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

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 

 

Inleveren in de dozen in 
de Swaen of bij één van 
de diakenen! 
 

Heeft u nog: 
oude mobieltjes, cartridges en toners 
buitenlands en oud Nederlands geld 
postzegels, ansicht- en geboortekaarten 
 

http://www.thdv.nl/
http://www.kerkgemeente.nl/

