
 

Kerkbrief 980 voor zondag 28 februari 2021, 2e zondag van de veertigdagentijd. 

Wegens de aangescherpte maatregelen kunnen we de dienst  helaas niet bezoeken.                                                                     

Maar gelukkig is er de mogelijkheid om de dienst met beeld en geluid  te volgen via onze website en ook                    

(eventueel later)  via “kerkdienstgemist.nl”.  Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 

Bloemengroet     

De bloemen van afgelopen zaterdag waren voor Christine Vreeswijk-Burghouts. 

Lucas Hamstra heeft ze overhandigd. De bloemen van zondag gingen naar Trijntje en 

Willem Brommersma. 

 

 

Omzien naar elkaar     Kaartje sturen naar. 

Dhr Coos Lagerburg, Kloosterhof 229 1131 GH Volendam heeft van de week slecht 

nieuws gekregen hij is ernstig ziek. Wij wensen Coos en zijn gezin veel sterkte.  

Mevr Hermien Douwma - Marskamp is om aan te  sterken opgenomen in  

Nova Where Prof mr PJ Oudlaan 1 1444 HT Purmerend afd Sematiek Unit 2 kamer 222. Ik las deze week een 

stukje in de stadskrant  over de zieke Isis haar oma ‘onze’ Marie Verwoert schreef dit stukje. Laten wij Isis 

allemaal een kaartje sturen, via haar oma (van Isis weet ik geen adres).  

Voor Isis p/a Mw Marie Verwoert – Ferwerda, Raadhuisstraat 2 1474 HE Oosthuizen.  

Dat is ook omzien naar elkaar. 

Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens ons alle een 

goede week.          Aly Lagerburg 
 

 

Terugblik op 21 februari 

Met voorganger ds. Truus de Boer, Frans Koning op orgel/piano en 

Emmely Siebrecht musicerend op haar altviool was er opnieuw een 

bijzondere viering, afgestemd op de thuisblijvers en een beperkt 

aantal kerkgangers. Op de liturgische tafel stond een sierlijk 

bloemstuk van Annelies Koning en verder lag deze vol met 

cadeautjes, presentjes voor de aftredende 

kerkenraadsleden die bij hun afscheid werden toegesproken door de 

voorzitter van de kerkenraad Nel Eijk. 

Met voor elk een persoonlijk woord 

haalde zij herinneringen op en werden 

zij bedankt voor de vaak langere tijd dat 

zij deel uitmaakten van het kerkbestuur. 

Kees Bak, aftredend als voorzitter, 

bedankte de aftredende leden en had 

voor hen als aandenken een met Swaen versierde 

melk/suiker thee/koffie setje. Tom Lagerburg, voor het 

laatst gesierd met zijn kenmerkende bloem, aftredend 

als kerkenraadslid werd aangesteld als diaconaal 

rentmeester. Met deze viering kwam er ook een 

voorlopig einde aan de speciale uitzendingen waarbij 

gebruik gemaakt werd van opgenomen geluidsbanden 

en andere effecten. Hiervoor extra dank aan Ria, Nico en 

Jan Schoute die er  zoveel tijd instopten dat er 

professionele uitzendingen ontstonden. Dus vanaf as 

zondag weer uitzendingen in een eenvoudiger vorm. 

Bijgaand een impressie in beeld.  

mvg Arie 

 



 

 

 

Orde van dienst voor zondag 28 februari 2021 

2e zondag van de veertigdagentijd 

 
     Voorganger:  ds. Robert Jan Bakker 

     Ouderling:  Hans van Drongelen 

 Diaken: Ellen Vriend 

 Organist: Frans Koning

Orgelspel: Fantasia in a van J.S. Bach 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: Psalm 119: 3 

Bemoediging en groet 

Vervolg: Psalm 119: 40 

Gebed van Toenadering  

Lied 906: 2 en 6 

Eerste lezing: 2 Petrus 1: 16-21 

Lied 543: 1 en 3 

Tweede lezing: Marcus 9: 2-10 

Lied 333 

Overdenking 

Lied 545: 1 t/m 5 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Toelichting op Collecten 

Slotlied: Lied 556: 1 en 2 

Zegen,  

Orgelspel: “Ik wil mij gaan vertroosten”. (bewerking 

Frans Koning) 

 

 
 

Collectedoelen 

40dagentijdcollecte Protestantse Kerk - Missionair Werk: Voor iedereen een kerk 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 

zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een 

manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze 

pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken 

hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. De eerste collecte steunt dit werk. 

De tweede collecte is natuurlijk bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 

Helaas ook nog steeds strenge coronamaatregelen en daarom een heel beperkt aantal aanwezigen in de dienst. 

Daarom is het belangrijk om te weten dat een ieder die niet naar de dienst kan gaan, zijn of haar bijdrage aan de 

collectedoelen kan overmaken naar Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. 

Collecte-doel: ....... zondag (met datum).  

 

Spaardoosjes Kerk in actie 

Evenals voorgaande jaren hebben wij ook dit  jaar weer spaardoosjes voor "Kerk in actie". Aan het eind van de 

40dagentijd kunt u het spaardoosje inleveren voor de diaconale projecten van Kerk in Actie. Wilt u een 

spaardoosje? Bel dan met Alida tel.362984.  Dan wordt het doosje bij u thuisbezorgd. www.kerkgemeente.nl 

Alida Slotboom 

 

 

 

 

 

 

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 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 

Voorzitter kerkenraad Mw. 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 


