
Kerkbrief 1067 voor zondag 30 oktober 2022, 20e 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 
Het boeket ging met een groet van de gemeente naar dhr. en mevr. Jaap en 
Nel Wiersema. 
Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 
De heer Jan van Ginkel in opgenomen in  Novawhere,  P.J. Oudlaan 1,  
1444 HT Purmerend, kamer 333. Wij wensen hem sterkte en beterschap. 
Laten we alle 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 dinsdag, 25 oktober, is dhr. Jan van Bekkum overleden op 83-jarige leeftijd. De 
afscheidsdienst vindt plaats a.s. dinsdag om 13.30 uur in de Grote Kerk. Na afloop is er 
gelegenheid tot condoleren. 
Corr.adres: mw. N.M. van Bekkum-de Boer, Voorhaven 123, 1135 BP Edam 
In Memoriam 
Op woensdag 26 oktober overleed dhr. Arie Schotanus. Hij werd 89 jaar. De afscheidsdienst 
vindt a.s. maandag plaats om 13.30 uur in de Grote Kerk. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid 
de familie te condoleren.  
Corr.adres: mw. N. Schotanus-Krijgsman, Friese Vlaak 100, 1132 MP Volendam 
 
Gemeenteavond 
Graag nodigen wij u uit voor de gemeentebijeenkomst op donderdag 10 november a.s. om 19.30 uur in de Swaen. 
Aan de orde komen de financiën, de fusie met de PG Volendam, maar het belangrijkste onderwerp is een door de 
kerkenraad ondersteund advies van de beroepingscommissie. Komt dus allen! 
 
Hartverwarmende klanken in de Grote Kerk 
Donderdag 3 november wordt de Grote Kerk tot in de gewelven gevuld met hemelse koorzang van The Really Big 
Chorus uit Engeland. Dit is een Engelse korenorganisatie, die optreedt met grote koorstukken uit oratoria zoals 
Händels Messiah. Vanaf 28 oktober maakt een selectie van 50-60 zangers een bootreis van Neurenberg naar 
Amsterdam, waarbij zij dagelijks diverse koorstukken instuderen. Aan het eind van hun Rijnreis willen zij graag het 
resultaat laten horen in onze Grote Kerk. Een zingende vakantie met als einddoel Edam! 
Hoewel de koorzang u zal verwarmen, is het toch aan te raden om een dikke jas aan te trekken. 
Grote Kerk Edam, 3 november, 17.00 uur, duur concert 45-50 minuten, vrij entree, collecte voor het orgelfonds. 
 
Terugblik op vorige week 
In zijn preek ging voorganger dhr. Machiel Lock diep in op de huwelijkse trouw, een 
onderwerp waar maar zelden over gepreekt wordt. Er was na afloop genoeg stof om 
bij te praten. 
 
Collectedoelen    
De 1e collecte is voor MAF, Mission Aviation Fellowship. 
Gelooft u ook dat alle mensen bereikt moeten worden met Gods liefde? Niemand mag onbereikbaar zijn. 
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF 
hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter 
en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. 
De 2e collecte is voor onze eigen kerk. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.  
De collecteopbrengsten van zondag 23 oktober zijn:    1e collecte voor het Huis aan het Water € 206,45 
2e collecte voor onze eigen kerk          € 110,60   Dank voor uw gaven 
  



Orde van dienst voor zondag 30 oktober 2022 
 

Voorganger:  ds. Marnix van der Sijs (Hilversum) 

Organist:        Nico Vriend 
 

Ouderling:    Nel Eijk 
Diaken:          Audrey Vreemann 
 

Orgelspel      
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Psalm 63: 1, 2 
                      “Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat” 
 

Votum 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 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 63: 3, 4 
 
 

Kyriegebed met als refrein  Lied 301a 
 
Glorialied Lied 985      “Heilig, heilig, heilig”  
 
Aandacht voor de kinderen  
Lied 166b: 1, 2 en 3    “Jozef zoekt zijn grote broers” 
 
Lezing:  Psalm 63  
Zingen (3x): 

Overdenking 
                  ‘… en zing ik mijn psalm in duistere nacht’ 
Orgelspel 
 
2. Sla de rots en laat het stromen, 
water dat mijn dorst geneest! 
Wijs in wolk en vuur mij wegen 
door de nacht van angst en vrees. 
Levend water, levend water, 
dat mijn dorst voor altijd lest, 
dat mijn dorst voor altijd lest. 
 

Zingen (3x) 

 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 
Collecten / Kinderen komen terug 
Slotlied 

 
Vers 2 en 3  zie hieronder  
Wegzending en Zegen 

 

 
 
 

3. Draag mij als ik bang te moede 
aankom bij de doodsjordaan. 
Die de dood hebt overwonnen, 
breng ook mij naar Kanaän, 
waar ik zingend, waar ik zingend, 
voor uw aangezicht zal staan 
voor uw aangezicht zal staan.      

Agenda:   10 november: gemeenteavond om 19.30 uur in de Swaen  (zie boven) 
Wilt u een Luthers dagboek 2022-2023 bestellen:  scriba@kerkgemeente.nl  
  

 

 

 

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 


