
Kerkbrief 1068 voor zondag 6 november 2022, 21e zondag na Trinitatis 

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

                                 
Omzien naar elkaar 
 

Even een kaartje sturen! 
Op 8 november zijn de heer en mevr. Jan en Elly Lemsom-From 60 jaar getrouwd:  
Pieter Taemszstraat 20. 1135 HH Edam. Hartelijk gefeliciteerd! 
Op 14 november is Mevr. Els Klijnsma jarig en zij wordt altijd erg blij als zij een 
kaart krijgt van de kerkgemeente: Kersenhout 41. 1787 RD Julianadorp. Els 
bewaart haar kaarten altijd heel zorgvuldig in haar tas. 
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabij-
heid vragen. Ik wens u allen een goede week.                                       Aly Lagerburg. 
 

‘Beste Mensen van de Kerkgemeente Edam. Heel hartelijk dank voor alle lieve 
aandacht, bloemen, kaarten en telefoontjes, die ik na mijn heupoperatie van jullie 
mocht ontvangen. De bijna wekelijkse oproep in de kerkbrief om naar elkaar om te zien heeft voor wat mij betreft 
heel veel lieve reacties opgeleverd. Nogmaals heel hartelijk dank.’                                         Anny Westerneng - Duim. 
 

Terugblik op vorige week 
Lucas hielp met het aansteken van de 
tafelkaarsen, zoals gewoonlijk voor 
vreugde en voor verdriet. Dat laatste 
kwam tot uiting in de twee in memoriams 
die werden voorgelezen. Het goede 
nieuws is dat het beroepingswerk in een 
beslissend stadium is gekomen. 
De preek van voorganger ds. Marnix van 
der Sijs over Psalm 63 had als thema '... en 
zing ik mijn psalm in duistere nacht'. Een 
hoopvolle boodschap, ondersteund met 
mooie liederen.  

De kinderen hoorden het vervolg van het verhaal 
van Jozef in Egypte, waarin dromen centraal staat. 
Ze hadden een lastige puzzel op te lossen en 
moesten graan verzamelen.                            Henri. 
 
 

Gemeenteavond 
 

Graag nodigen wij u uit voor de gemeenteavond 
donderdag 10 november a.s. om 19.30 uur in de Swaen met o.a. financiën en fusieperikelen, maar het belangrijkste 
onderwerp van deze avond is het eensluidend advies van de beroepingscommissie, dat door de kerkenraad unaniem 
is overgenomen: het voorstellen van een nieuwe predikant voor de PG Edam. Komt u dus naar de kerk op 
donderdagavond! 
 
Verhalen lezen. 
 

Met een kleine groep mensen lezen we dit seizoen bijbelverhalen. Eenmaal per maand komen we bij elkaar in de 
Swaen en lezen we teksten die bekend en minder bekend zijn. Omdat er zoveel vertalingen zijn wordt er een keuze 
gemaakt voor twee vertalingen die met elkaar vergeleken worden. Interessant zijn vooral de verschillen en de 
interpretaties van de teksten, omdat die juist de discussie oproepen. 
Woensdag 23 nov. om 19.30 uur komen we weer samen en er is plaats voor enkele nieuwe mensen. Voel je vrij om 
het eens mee te maken.                                             Menny de Wolf ( gespreksleider) tel. 0299 372120  (graag opgave) 
  

De bloemen van vorige week 
gingen ter bemoediging naar 
mw. Gerda Medik-Molenaar. 

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


Orde van dienst voor zondag 6 november 2022 
Oogstdienst (m.m.v. fam. Rijswijk) 

 

Voorganger:  ds. P.M.J. Hoogstrate (Ermelo) 

Organist:        Frans Koning 
 

Ouderling:    Dirk Tump 
Diaken:          Alida Gorter 
 

Orgelspel: bewerking van Lied 718:  
                   God die leven heeft gegeven 
 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Lied 981: 1, 2 en 3 
 

Stil gebed, 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 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 

 

Lied 981: 5 
 

Smeekgebed 
 

Lofprijzing en Lied 1005: 1, 4, 5 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing OT:  Psalm 103: 1–5, 19-22  
 

Psalm 103: 1 en 2 
 

Lezing Evangelie: Lucas 17: 11-19 
 
 

Lied 978: 2 en 4 
 

Overdenking: “Dank, met al wat in mij is” 
 

Psalm 103: 7 en 9 
 

Gebeden en Lied 327A (Evang.Liedbundel) (2x) 
 

 

 

Collecten 
 

Lied 248: 1, 2, en 3. 
 

Wegzending en Zegen 
 

Lied 248: 4 
 

Orgelspel: Sonate over Lied 704:  
                   Dank, dank nu allen God. 

 

Collectedoelen: 
 

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Vrienden van Hebron 
Hebron Amsterdam is een eigentijdse christelijke gemeenschap in de Spaarndammerbuurt. De bewoners van 
leefgemeenschap Hebron richten zich op Gods nieuwe wereld zoals die zichtbaar wordt in de Spaardammerbuurt en 
in de levens van haar bewoners. Zo sluiten wij aan bij de missie en waarden van Hebron Amsterdam en de rijke, 
christelijke traditie van het zoeken naar het Koninkrijk van God (www.vriendenvanhebron.nl) 
De tweede collecte is voor onze eigen kerk 
 

De collecte opbrengsten van zondag 30 oktober waren: 
1e collecte voor MAF   € 147,70 
2e collecte voor onze eigen kerk  € 131,00 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!! 
 
 
Agenda: 
  9 november: Woensdagavondmaaltijd (uiterlijk zondag ervoor -6 nov.- opgeven). 
10 november: Gemeenteavond 19.30 uur in de Swaen (z.o.z.). 
13 november: Kinderkerk 
 

 
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 

http://www.vriendenvanhebron.nl/
http://www.kerkgemeente.nl/

