
Kerkbrief 1065 voor zondag 16 oktober 2022, 18e zondag na Trinitatis 

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

 

Bloemengroet 
De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar  
mw. Coba Boonstoppel-Maas.  
 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 
Mevr. Rie Lof-Klok, Groenland 5, 1135 TE  Edam, heeft in het ziekenhuis 
gelegen en is weer thuis. 
Dhr. Jan van Ginkel is opgenomen in het Dijklanderziekenhuis, 
Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend, op locatie 50 kamer 6. 
Mevr. Annie Westerneng-Duim was dinsdag erg blij toen ze de oproep 
kreeg voor de operatie voor een nieuwe heup. Alles is goed gegaan en ze 
is al weer thuis om daar verder te revalideren; Volendammerpad 15, 1135 VR Edam. Wij wensen ze sterkte en 
beterschap. Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen.  
Ik wens u alle een goede week.                                                                                                                                  Aly Lagerburg 
 

In Memoriam 
Dhr. Simon Pieter Vreeling (Siem) is overleden. Afgelopen maandag werd hij 81 jaar. De uitvaartdienst zal 
plaatsvinden dinsdag a.s. om 13.00 uur in de Grote Kerk o.l.v. ds. Martien Pettinga. Wij wensen de familie veel 
sterkte en vooral Gods nabijheid de komende dagen. Corr.adres: Berkmeerstraat 13, 1135 JM Edam 
 

Oproep 
Laten wij samen weer even denken aan de voorzorgsmaatregelen en onze verantwoordelijkheid nemen in verband 
met de weer oplopende coronacijfers! 
 

Terugblik op vorige week:  
In de tweede dienst terug in De Swaen voelde het alweer heel vertrouwd. Ook vertrouwd was dat ds. Kick Koldewijn 
voorging, vermoedelijk de gastvoorganger die we het meest mogen beluisteren. 
Deze keer ging het over een bijbelverhaal dat over veel meer gaat dan de 

etiquette rond de beste plaatsen aan tafel. De 
boodschap was: laat de anderen, en juist ook de 
minderen, voorgaan maar verlies jezelf niet.     
Dat Gerard Jan op het orgel speelde is nog wat 
minder vertrouwd maar het klonk weer prima.  
De kinderen hoorden het verhaal van Jozef in de 
put. Zo te horen hadden ze goed opgelet.  
 

Diaconale reis 
Onze diaken Alida maakt(e) een diaconale reis en 
geniet met volle teugen: ’Geweldig wat "Red een kind"  
allemaal doet; fantastisch, zo bijzonder om hier te zijn!’                

  Een tweede leven voor oude                                      
mobieltjes, toner of  cartridges,                                                                                                                

ansicht- en geboortekaarten, postzegels  
                                                                                          en oud geld. Nog steeds!!!! 

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

 
Agenda: Zondag 23 oktober zal, anders dan in het Venster vermeld,  
voorgaan dhr. Machiel Lock uit Giessenburg. 
 

Wilt u een Luthers Dagboek 
2022-2023 bestellen? Melden 

graag op scriba@kerkgemeente.nl 



 
Zondag 16 oktober 2022 

 
   Voorganger:  Ds. Martien Pettinga (Monnickendam)             Organist:    Frans Koning 
   Ouderling:     Nel Eijk                                                                   Diaken:       Tom Lagerburg 
 

Orgelspel Preludium in C,  "U heb ik lief, U roep ik aan" 
(Gez. 268) 
 

Mededelingen  
 

Intochtslied 220: 1 en 2 (op melodie van lied 221) 
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon 

 

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 loslaat 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 220: 3 en 4 (melodie lied 221) 
In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans 

 

Kyriëgebed 
 

Glorialied 150A 
Geprezen zij God! 

 

Inleiding op de Lezingen 
 

Gebed 
 

Gezongen Lezing Psalm 121 
Ik sla mijn ogen op en zie 

 

Lezing uit de Brieven: 2 Timoteüs 3 vers 14 t/m 4 vers 5 
 

Lied 361: 1 en 4 t/m 7 
Er heeft een stem gesproken 

Lezing uit het Evangelie: Lucas 18: 1-8 
 

Lied 280 
De vreugde voert ons naar dit huis 

 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied 756: 1 t/m 5 
Laat komen , Heer, uw rijk 

 

Dankgebed, Voorbeden 
na de woorden: Wij bidden en zingen samen… 
zingen wij acclamatie Lied 368J 

Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw rijk! 

Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied 103C: 1, 3, 4 en 5 
Loof de koning, heel mijn wezen 

 

Zending & Zegen 
Beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel   Preludium en Fuga in G (J.G. Walther) 

 
Collectedoelen:  

De 1e collecte is bestemd voor KIA , zending wereldvoedseldag-Indonesië 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks rondkomen. Met steun 
van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te 
zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van 
landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen 
ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitgebreid 
tot in Midden-Sulawesi. www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie 
De 2e collecte is voor onze eigen kerk. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. 

Maar ook kunt u uw bijdrage overmaken naar ons rekeningnummer NL95RABO 0373 711 409 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Edam o.v.v. collecte 16 oktober.  
De collecte opbrengsten van zondag 9 oktober zijn:     
1e Collecte voor ‘Tot Heil des Volks’ € 123,10   2e Collecte voor onze eigen kerk € 101,30  
Hartelijk voor uw bijdrage! 
 
 
 

 

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 


