
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 879 voor zondag 24 maart 2019 derde zondag van de veertig dagen tijd. 

Locatie  De Swaen  

Voorganger ds. Mirjam Koole  

Ouderling Kees Bak 

Diaken Chris Kotterer 

Organist Frans Koning m.m.v. een kwartet 

 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen   

- de kaarsen worden aangestoken 
- we gaan staan 

 
Lied 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
  AMEN. 
 
Lied 25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
  Voorzang 
  Gemeente: refrein 
 

- we gaan zitten 

 
Inleiding op het thema  
 
Projectlied Met deze verhalen gaan wij richting Pasen 
 

   - kinderen gaan naar de kinderkerk 

 
 
Gebed afgesloten met lied 301f    Heer ontferm U 
 
Lied Wij mogen hier opnieuw beginnen (Sytze de Vries; 
Het liefste lied van overzee dl 2)  

 
Wij mogen hier opnieuw beginnen 
vanuit wat was nu verder gaan 
tot waar de liefde ons kan brengen; 
alle oud zeer heeft afgedaan. 

 
Ons wil de geest van Christus raken, 
die ons de macht van liefde toont 
die het verschil zal kunnen maken 
als nieuwe hoop weer in ons woont. 
 
Laten wij door die geest gedreven 
weggaan uit alles wat ons bindt 
aan pijn en schuld, en ons begeven 
op nieuwe wegen, welgezind. 

 

 
Want Christus leeft en zal ons voorgaan, 
hij geeft ons mee wat liefde doet. 
Wij mogen hier opnieuw beginnen 
want God maakt alles nieuw en goed. 
 
In dit geloof staan wij hier samen, 
geven elkaar wat liefde doet. 
Wij mogen hier opnieuw beginnen, 
want God maakt alles nieuw en goed. 

 

Gebed van de zondag 

Exodus 34: 1-10 

Lied 791: 1, 2 en 4 Liefde, eenmaal uitgesproken 

Lukas 11: 14-28 

Lied 538: 1, 2 en 4 Een mens te zijn op aarde  

Overweging 

Meditatieve muziek (kwartet) 

Lied 542 God roept de mens op weg te gaan 

Gebeden 

Voorbeden  met als acclamatie lied 368d 

Onze Vader 

Collecte  
 - kinderen komen terug uit de kinderkerk 

 - kindergesprek  

 
- we gaan staan 

  
Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
  
De zegen door de voorganger  
wordt beantwoord met een gemeenschappelijk 
 

  
    
Muziek 

 

 



Bedankje 
Graag wil ik ook namens Jan iedereen bedanken voor de vele 
blijken van medeleven d.m.v kaarten, telefoontjes en 
vanwege de ernstige ziekte van Jan. Al drie chemo’s hebben 
hun werk goed gedaan; er volgen nog enkele behandelingen 
die we met vertrouwen tegemoet zien. Nogmaals veel dank!
Hartelijke Groet, Jan en Marijke 
 
Huispaaskaars  

Misschien vindt u het moo
thuis een (huis)paaskaars te 
hebben staan. De kaarsen zijn 
40 cm hoog en 8 cm diameter. 
De prijs is € 44,50. U kunt kiezen 
uit 4 decoraties.
Opgeven kan bij Dirk Tump, tel. 
321948. 
 

  
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte was afgelopen zondag 17 
bestemd voor “KIA – Binnenlandsdiaconaat, Re
Verlaat de gevangenis……en dan?” Met de opbrengst van
€104,65 helpen we (ex-)gevangenen na het uitzitten van hun 
straf een nieuw leven te beginnen. De collecte voor het vele 
werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente kende een 
opbrengst van € 83,57. Dank voor uw gaven.
 
Collectedoelen. 
De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor “Kerk in 
Actie – Kinderen in de Knel, Stop kinderarbeid in India”. 
stad Nasapur is de IT-sector booming business. Het grootste 
gedeelte van de inwoners in deze stad werkt hard maar ko
niet rond met het veel te lage loon. Daardoor worden ook 
kinderen gedwongen om mee te werken. Kerk in Actie vindt dat 
kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met lokale ker
en organisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo meer 
dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid
onze hulp kunnen ook dit jaar weer honderden werkende 
kinderen een “nieuw begin” maken op school! 
En dan de tweede collecte, die is zoals altijd 
vele werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente.

Kinderkerk  
In de 40 dagentijd lezen we in de kinderkerk de verhalen die 
horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem 
gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn 
opstanding. We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in 
deze verhalen over het lijden en de dood van Jezus. Via leuke 
opdrachten, mooie verhalen en interessante proefjes maken 
we kennis met deze indrukwekkende Bijbelverhalen. 
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.  
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 
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4 Palmpasen, Jezus komt bij Pilatus Allen  

Spaardoosjes
Denkt u nog aan de 
spaardoosjes
om te vullen voor iets extra’s 
voor de collectedoelen in deze 
tijd tot aan Pasen
 
 
 
 

Wandelend naar Santiago: 4 
24 maart is de volgende datum waarop we weer gaan 
wandelen. Op zaterdag 30 maart
initiatief om 10.00uur in de hulpkerk. Wees welkom! 

KOPERWERK in Grote Kerk poetsen

Na de NL doet dag is het nu tijd om het vele koperwerk in 
de grote kerk weer blinkend te po
april 2019   willen we om 19.15 uur
groep) al het koperwerk in de G
stofvrij maken. De kroon-luchters mogen niet worden 
gepoetst, maar zijn wel , o.a. door de renovatie, vies 
geworden en moeten van af een trap goed worden 
schoongemaakt. Ook alle koperen kandelaren en het 
koperwerk aan het doophek moet kaarsvrij en gepoetst 
worden. Marianne Gorter geeft aan de aanwezigen 
aanwijzingen hoe er gepoetst moe
S.K.M.E. zorgt  voor wat lekkers bij de koffie.
komen helpen? Graag opgeven bij Marianne Gorter:

372572,  e-mail: salon@parfumeriemarianne.nl
rienenhelmadevries@ziggo.nl 

Agenda: 
Donderdagmiddag: op de thee bij de dominee; Grote Kerk 
14.00 - 15.00 uur. 
Vrijdagavond: Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk 
donderdagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 06
18167991 of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl
 
Diensten komende weken: 
31 maart ds. Martien Pettinga
7 april  ds. Willem Nijsse

 
 

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
mirjamkoole@kerkgemeente.nl
Woensdag is de vaste vrije dag

  
Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl
 

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

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

 

Spaardoosjes 
Denkt u nog aan de 
spaardoosjes? Ze zijn bedoeld 
om te vullen voor iets extra’s 
voor de collectedoelen in deze 
tijd tot aan Pasen.  

 
is de volgende datum waarop we weer gaan 

30 maart is er een evaluatie over dit 
initiatief om 10.00uur in de hulpkerk. Wees welkom!  

ds. Mirjam Koole 

KOPERWERK in Grote Kerk poetsen                                  

Na de NL doet dag is het nu tijd om het vele koperwerk in 
de grote kerk weer blinkend te poetsen. Op dinsdag 2 

om 19.15 uur (graag met een grote 
perwerk in de Grote kerk poetsen  of 

luchters mogen niet worden 
gepoetst, maar zijn wel , o.a. door de renovatie, vies 

van af een trap goed worden 
schoongemaakt. Ook alle koperen kandelaren en het 
koperwerk aan het doophek moet kaarsvrij en gepoetst 

Marianne Gorter geeft aan de aanwezigen 
anwijzingen hoe er gepoetst moet worden.     De 

lekkers bij de koffie. Wil je ook 

Graag opgeven bij Marianne Gorter: tel 0299 

salon@parfumeriemarianne.nl of bij: 

thee bij de dominee; Grote Kerk 

Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk 
donderdagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-

vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl  

Martien Pettinga De Swaen 
Willem Nijsse  De Swaen 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!  
Voor meer informatie zie onze website 

neem contact op met de 

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail 
mirjamkoole@kerkgemeente.nl        Tel. 06 57089225 
Woensdag is de vaste vrije dag 

astoraal meldpunt: Cora den Engelse 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486 

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

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 
kerkbrief@kerkgemeente.nl 


