
Kerkbrief 1066 voor zondag 23 oktober 2022, 19e 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 namens,  de 
kerkgemeente, naar mevrouw Rie Lof, die gelukkig weer thuis is uit het ziekenhuis. 
 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 
Mevrouw Ria Splinter-Stallenberg is opgenomen in het VU Ziekenhuis,  Afdeling 6 B,  
kamer 34, De Boelelaan  1117, 1081 HV Amsterdam. Wij wensen haar sterkte en beterschap. 
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid 
vragen. Ik wens u allen een goede week.                                                                     Aly Lagerburg 
 

Oproep 
Laten wij samen weer even denken aan de voorzorgsmaatregelen en onze verantwoordelijkheid nemen in verband 
met de weer oplopende coronacijfers! Bij verkoudheid graag thuis de dienst via beeld volgen. 
 

Terugblik op de dienst van 16 oktober:  

De ouderling van dienst steekt altijd de tafelkaarsen aan: één kaars voor vreugde en één kaars voor verdriet. Voor de 
derde zondag achter elkaar klonk een in memoriam voor een betrokken gemeentelid dat ons is ontvallen. Een droeve 
start. Ds. Martien Pettinga hield een mooie preek over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Dat is veel meer 
dan een pleidooi om te vertrouwen op gebed, het is een oproep om gehoor te geven aan de bede  
'Uw koninkrijk kome'. 
Het blijft in De Swaen een genot om het zonlicht door het gebrandschilderde glas te zien vallen.                  Henri Kalk                                                                                                    
 

Vrijdag 4 november: Ontmoetingsdag Oecumenisch Platform Noord-Holland - 
Thema “Duurzaamheid, de nieuwe tweedeling”.   
Kiezen voor duurzaamheid lijkt een logische keuze. Volgens wetenschappers is 
het ‘vijf over twaalf’ om te zorgen dat het klimaat zodanig verandert dat het 
de mensheid bedreigt. Tegelijkertijd zien we ook dat verduurzaming de 
tegenstelling tussen rijk en arm, stad en platteland, burgers en overheid vergroot. 
De emoties thuis, op het dorp en in de wijk kunnen soms hoog oplopen. Waar 

staat u en wat is het christelijk geluid? Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te 
gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol die we als kerken/oecumenische beweging daarin te 
spelen (kunnen) hebben. Deze dag wordt geleid door Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben 
veel ervaring met het contextueel bijbel lezen.  
Taborkerk, Maasstraat 2, Purmerend van 11.00 uur tot 15.00 uur. Meer info via www.raadvankerken.nl   
 
Agenda: 
Dinsdag 25 oktober: Kerkenraadsvergadering 
Zondag 30 oktober: Kinderkerk 
Wilt u een Luthers Dagboek 2022-2023 bestellen. scriba@kerkgemeente.nl 
 



                         
Zondag 23 oktober 2022 

 
   Voorganger:  De heer Machiel Lock (Giessenburg)              Organist:    Nico Vriend 
   Ouderling:      Wijnanda Hamstra                                             Diaken:       Ed Broeze 
 

Orgelspel 
 

Mededelingen  
 

Intochtslied 75: 1 en 4 
                U alleen, U loven wij 
 

Stilte 
 

Onze Hulp en groet 
     V:   Onze hulp in de Naam van de Heer 
     A:   Die hemel en aarde gemaakt heeft 
     V:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
            en niet loslaat het werk van Zijn handen 
     V:   Moge de genade en de vrede van God, onze 
            Vader, en van Jezus Christus, de Heer, met  
            ons zijn.       
     A:   Amen 
 

Vervolg intochtslied 75: 7 
               God is ’t die ik loven zal 
 

Woorden ter inleiding op de dienst 
 
Zingen Kyriëlied: Lied 301 k 
 

Glorialied: Lied 302: 1, 2 , 3 en 4 
                God in den hoog’ alleen zij eer 
 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest bij de 
opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Jeremia 14: 7 – 10, 19-22 
                         Lucas 18: 9 – 14 
 
Lied 65: 1 
                 De stilte zingt U toe, o Here  
Overdenking 
 

 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied 253: Evangelisch Liedbundel : Genade en vrede 

 
 

Genade en vrede zij u van de Vader; 
       als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u. 

Genade en vrede zij u van de Vader; 
       als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u. 

 
Genade en vrede zij u van de Vader; 

                  als u zich ontledigt, verzadigt Hij u. 
                  Genade en vrede zij u van de Vader; 
                  als u zich ontledigt, verzadigt Hij u. 
 

 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: Lied 538: 1 en 4 
Een mens te zijn op aarde 

 

Zending & Zegen 
Beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Collectedoelen: De 1e collecte  is bestemd voor Huis aan Het Water.  
In het Huis aan het Water kunnen mensen met kanker, hun partners, familie en vrienden 
terecht om het hoofd vrij te maken en tot rust te komen. Er worden in het Huis aan het 
Water activiteiten georganiseerd om met elkaar te ondernemen. Lotgenoten, psychologen, 
psychiaters, oncologische fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, vrijwilligers en 
coaches werken er samen aan het versterken van kwaliteit van leven en bieden daarmee 
tegenwicht aan de nare omstandigheden van de ziekte. 
https://www.stichtinghuisaanhetwater.nl 
De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerk 
 
De collecte opbrengsten van zondag 16 oktober: 1e collecte : Diaconie, KIA zending Wereld Voedsel Dag - Indonesië  
€ 124,50 en de 2e collecte:  Voor de eigen kerk € 117,35                                                           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 


