
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 877 voor zondag 10 maart 2019, 1e zondag van de Veertigdagentijd 

Locatie De Swaen 

Voorganger ds. Peter Hoogstrate 

Ouderling Henk Blomberg 

Diaken Alida Gorter 

Organist Nico Vriend 

 

 

Orgelspel  
Welkom - Aansteken van de kaarsen 

allen gaan staan 
Intochtslied Psalm 91: 7  

Omdat Hij mij zijn hart toewendt 
 

Stil gebed 
Onze hulp en groet 

       allen gaan zitten 
 
Smeekgebed 
 
Lied 547:  1 (M), 2 (V), 3 (M)  
   Met de boom des levens  
Tien woorden  
 
Lied 547:  4 (V), 5 (M), 6 (V)  
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Kinderen naar de kinderkerk  
 
Eerste lezing:  1 Samuel 16: 14 - 23 
 

 
Tweede Lezing:  Lucas 3: 23; 4: 1-13 
 
Lied 539   Jezus, diep in de woestijn 

 
Overdenking   ‘Alsof de duvel ermee speelt‘ 
 
Orgelspel 
Lied 536: 1, 2, 3   Alles wat over ons geschreven is  
 
Credo en lied 536: 4 
 
Gebeden 
 
Collecte 

Kinderen komen terug  
 
Slotlied 377: 1 - 4       Zoals ik ben, kom ik nabij 

 
Wegzending en zegen  
Vg. …. 
Gem  
 
Slotlied 377: 7 

Psalm 51: 5  
 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht 

 
 

Omzien naar 
Gerard Slegt is opgenomen in het ziekenhuis. Hij en zijn familie 
zijn hoopvol dat Gerard spoedig naar huis mag om daar verder 
te herstellen. Roelof Bootstraat 30, 1135 CH  Edam.  
Jan Dierdorp, Hoogstraat 10, 1135 BZ Edam, mocht dinsdag 
weer thuis komen. We hopen dat hij snel weer opknapt. 
Annie Witte, Jan Hoeckstraat 15, 1135 GV Edam, is deze week 
opgenomen in het AMC. Donderdag 7 maart is zij geopereerd. 
De plotselinge klachten bleken nog een gevolg te zijn van haar 
hersenbloeding vorig jaar. De operatie is geslaagd en ze hoopt 

volgende week naar het ziekenhuis in Purmerend te gaan. Wij 
bidden en wensen hen en hun familie kracht en beterschap toe.  
  
40 dagenkalender 2019  
De jaarlijkse veertigdagentijd-kalender van de Protestantse 
Kerk is in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst 
en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een 
stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin. Vraag de 
kalender nu gratis aan (www.pkn.nl ) 
 



Kinderkerk 
In de 40 dagentijd lezen we in 
de kinderkerk de verhalen die 
horen bij de dagen voor Pa-
sen: van Jezus die naar Jeru-
zalem gaat, de laatste 
maaltijd met zijn leerlingen, 
tot en met zijn opstanding. 
We zien ook welke rol Petrus 
en Pilatus spelen in deze ver-
halen over het lijden en de 
dood van Jezus. Via leuke op-
drachten, mooie verhalen en 
interessante proefjes maken 
we kennis met deze indruk-
wekkende Bijbelverhalen. 
Ook gaan we werken aan een erg leuk project waarmee deze 
verhalen een beetje tot leven komen: samen gaan we bouwen 
aan de stad Jeruzalem, met de plaatsen waar Jezus komt in de 
dagen voor Pasen. We hopen dat je ook komt!! Groetjes van het 
kinderkerkteam! 
Op de volgende data is er kinderkerk 
10-3      Jezus gaat naar Jeruzalem               Marleen 
24-3      Jezus deelt brood en wijn uit             Petra 
7-4        Petrus zegt dat hij Jezus niet kent     Petra 
14-4      Palmpasen, Jezus komt bij Pilatus    Allen 
21-4      Pasen, Jezus is opgestaan!               Allen  
   
Spaardoosjes 40 dagentijd 
Deze zondag krijgt u ze weer aangeboden, van de kinderen, de 
spaardoosjes voor de 40 dagentijd, om ze tot Pasen weer gevuld 
in te leveren. Met een spaardoosje spaart u extra voor de collec-
tedoelen in de 40 dagentijd. De opbrengsten worden verdeeld 
over de collectedoelen tot en met Pasen. Kleine beetjes sparen 
in de doosjes is een heel makkelijke ma-
nier om iets extra’s te doen voor projecten 
die onze hulp altijd hard nodig hebben.  
Om welke doelen het gaat leest u iedere 
dienst in de kerkbrief en krijgt u te horen in 
het collectepraatje. Voor deze eerste zon-
dag krijgt De Voedselbank alle aandacht. 
U neemt toch ook een doosje mee naar 
huis, u spaart toch ook mee?!  
 
Collectedoelen 
De Voedselbank geeft wekelijks voedselpakketten aan huis-
houdens die niet meer in staat zijn om het dagelijks brood op de 
plank te krijgen. Het werkgebied van de stichting Voedselbank 
Purmerend omvat de hele regio Waterland dus ook Edam-Vo-
lendam. 
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, voor het vele werk van, 
voor en door onze eigen kerkgemeente.  
 
Collecteopbrengsten 
De collecte van afgelopen zondag was bestemd voor de “Stich-
ting HOEBOEH” uit Overleek. Met de opbrengst van € 193,00 
helpen we de stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek 
en Helpers vele projecten in Roemenië en Moldavië  te steunen 
met hulpgoederen zoals schoolmateriaal, gereedschap, kleding, 
dekens en (houdbaar) voedsel.  Vrijwilligers zijn van de inzame-
ling tot de verdeling aanwezig  om het evangelie te brengen in 

woord en daad. De tweede collecte, voor het vele werk door 
onze eigen kerkgemeente, kende een opbrengst van € 130,00. 
 
NL Doet dag 
Op zaterdag 16 
maart is het weer 
NL doet dag. 
Ook de S.K.M.E. 
doet ook aan deze 
actie mee en ge-
bruikt de dag wederom om de Grote Kerk weer schoon en klaar 
te maken voor de komende activiteiten. Er zijn opnieuw vele 
(kleine) klussen en je kan zelf bepalen hoe lang je wilt. We be-
ginnen de dag om 9.30 uur met koffie en koek en de S.K.M.E. 
hoopt op een zelfde grote opkomst als vorig jaar. 
Aanmelden graag bij : rienenhelmadevries@ziggo.nl  of 06 22 
94 83 05 
 
Actie kerkbalans 2019 
De Actie heeft aan toezeggingen een bedrag van € 66.404,00 
opgebracht. Ter vergelijking, over 2018 is in totaal ontvangen      
€ 69.331,00. Dat is een daling van bijna € 3000,00. Dat is ge-
deeltelijk te wijten aan verhuizingen en het overlijden van ge-
meenteleden. Nog niet iedereen heeft gereageerd, dus het 
verschil kan nog kleiner worden. Hartelijk dank voor uw toezeg-
ging. Een dankzegging is zeker op ook zijn plaats aan de vrijwil-
ligers die de enveloppen rondbrengen en weer ophalen.  
Namens de kerkrentmeesters, Henk Eijk. 
 
Wandelend naar Santiago 
24 maart is de datum waarop we weer gaan wandelen. Op za-
terdag 30 maart is er een evaluatie over dit initiatief om 10.00 
uur in de hulpkerk. Wees welkom! 
 
Agenda: 
Donderdagmiddag:  
op de thee bij de dominee; Grote Kerk 14.00 - 15.00 uur. 
Vrijdagavond: 
Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk donderdagavond even op-
geven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-18167991  
of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl  
 
Diensten komende weken: 
17 maart ds. Kick Koldewijn De Swaen 
24 maart ds. Mirjam Koole  De Swaen 
 
 
 
 
 Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!  

Voor meer informatie zie onze website 
www.kerkgemeente.nl  of neem contact op met de 
predikant ds. Mirjam Koole, e-mail 
mirjamkoole@kerkgemeente.nl        Tel. 06 57089225 
Woensdag is de vaste vrije dag 
  
Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486 
 

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak   
Email: cbak-kees@kpnmail.nl  Tel. 0255-577499 

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur 
naar het e-mailadres  kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 


