
 
 
 

 
 

 
Kerkbrief 884 voor zondag 28 april 2019, ‘beloken Pasen’ 
 
Locatie                De Swaen 
 

Voorganger ds. Willemien van Berkum 
  

Ouderling Henri Kalk 
 

Diaken              Alida Gorter 
 

Organist              Jan van Ginkel 
 

 

 
 
Orgelspel 
 
Begroeting en mededelingen 

- de kaarsen worden aangestoken 
- we gaan staan 

 
Intochtslied 280: 1, 2 en 3 

De vreugde voert ons naar dit huis 
 

Votum en groet 
 
Vervolg intochtslied 280: 4, 6 en 7 

- we gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst 
 
Gebed 
 
Lied 1005 

Zoekend naar licht hier in het duister 
 
Lezing Genesis 28: 12 – 22 
 
Lied 16b (meerdere keren) 

Behoed mij, o God 
 
Lezing Lucas 24: 13 – 35 
 
 

 
 
 
Omzien naar… 
Annie Witte is donderdag 25 april overgeplaatst naar 
Novawhere voor revalidatie. Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1,  
1444 HT Purmerend. 
Wij wensen haar van harte beterschap toe. 
 
 
 
 
 

 
 
Lied 644: 1, 2 en 5 

Terwijl wij Hem bewenen 
 
Overdenking 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Lied 647 

Voor mensen die naamloos 
 
Gebeden 
 
Collecten 
 
Slotlied 263 

Wees Gij mijn toevlucht 
 
 
Zegen met gezongen Amen 
 

 
 
Lied 708: 1 en 6 

Wilhelmus van Nassouwe 
 
 
 

 
 
 
De Spaardoosjes 40-dagen! 
Niet vergeten,  
z.s.m. inleveren 
(heel graag met inhoud!)  
 
 
 
 
 



 
 
Terugblik op 21 april, Pasen 

Voorafgaand aan de 
kerkdienst was het 
Paasontbijt in de Grote Kerk 
weer een succes! Veel 
mensen gaven gehoor  
aan de uitnodiging om samen 
het Paasfeest te beginnen.  

 
Tijdens het ontbijt werd een 
Statenbijbel uit 1855 
geschonken aan de SKME door 
dhr. Jan Bak, omdat deze Bijbel 
thuishoort in een Librije. Voorin 
het boek worden ook tientallen  
Edammers genoemd, die deze druk financieel mogelijk hebben 
gemaakt. Rien de Vries nam het geschenk namens de SKME 
blij en dankbaar in ontvangst. 
 

De Paasdienst werd muzikaal 
omlijst door de Nicolaascantorij 
o.l.v. Els Hermanides, Frans 
Koning (orgel) en Gerro de 
Boer (trompet). 
 
 

 
Ds. Juup van Werkhoven maakte het Paasverhaal voor de 
kinderen duidelijk aan de hand van graankorrels, die ook weer 
tot nieuw leven worden gewekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectedoelen 
De eerste collecte is vandaag voor MAF. Mission Aviation 
Fellowship (MAF) is een christelijke zendingsorganisatie met 
het hoofdkantoor in Nampa, in de Verenigde Staten. Ze heeft 
als belangrijkste doelstelling luchttransport te bieden voor 
zendingsactiviteiten in moeilijk bereikbare gebieden in onder 
andere Oceanië en Afrika. Het is volgens eigen zeggen de 
grootste onafhankelijke non-profit luchtvaartmaatschappij.  
De slogan van de MAF is: "Vliegen voor levens.  
 
 
 
 
 
 
De 2e collecte voor onze eigen kerkgemeente. 

 
 
Collecteopbrengsten 
Op Witte Donderdag kende de diaconale collecte, bestemd 
voor “Het versterken van de kerken in Pakistan” een 
opbrengst van € 74,55. Die avond kende de collecte voor  
onze eigen kerkgemeente een opbrengst van € 53,30. 
De diaconale collecte op Paasochtend was bestemd voor 
“Sunshine House – Zuid-Afrika”. Met de opbrengst van  
€ 397,55  helpen we de kinderen en de moeders in het 
weeshuis aan warme kleren en nieuw beddengoed; echt nodig, 
want het is niet altijd warm en droog in Zuid-Afrika. De collecte 
voor het werk van, voor en  door onze eigen kerkgemeente 
kende die ochtend een opbrengst van € 263,49. 
De deelnemers aan het Paasontbijt doneerden een  
bijdrage van € 265,-.  Dank voor uw gaven. 
De opbrengsten  van de Spaardoosjes krijgt u in de  
volgende kerkbrief, als ook de verdeling over de doelen  
in de 40-dagentijd. 
 
Nieuw banknummer voor de vrijwillige bijdrage! 
Sinds 1 januari heeft de kerkgemeente een nieuw 
banknummer voor de vrijwillige bijdrage van de kerk.  
Een aantal leden die zelf via een automatische betaling hun 
bijdrage naar de kerk overmaken doen dat nog via het oude 
nummer. Dat wordt binnenkort opgeheven. Wilt dat zo  
spoedig mogelijk wijzigen naar het nieuwe nummer?  
Dat is: NL73RABO0373711417 t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Edam. Bedankt voor uw medewerking.  
 
 
Diensten komende weken: 
5 mei       ds. Jan Willem van der Straten                  De Swaen    
12 mei     ds. Burret Olde                                           De Swaen 
 
 
Vrijdagavond: Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk 
donderdagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk;  
tel. 06-18167991 of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl

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 
 


