
Kerkbrief 983 voor zondag 21 maart 2021, 5e 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     
Zaterdag 13 maart zijn er door Wijnanda bloemen bezorgd bij dhr. Rezkalha Dawlatty, 
Stellingmolen 3, als dank voor zijn hulp bij de vrijdagavondmaaltijd. 

De bloemen uit de 
dienst van zondag zijn 
afgelopen maandag ter 
bemoediging bezorgd 
bij Gerard en Nel de 
Wijn. 
Albert en Jos Aberson 
mochten afgelopen 
donderdag hun 60 jarig 
huwelijk vieren. Jan 
Schoute kwam langs 
met een kaars en bloemen namens het pastoraal 
beraad en Arie van Ginkel maakte de foto. 
 

Kerkbezoek 
De kerkenraad heeft in de vergadering van de afgelopen week besloten dat het op dit moment nog niet verantwoord 
is om weer meer mensen te ontvangen. Enkel gemeenteleden zonder internet thuis kunnen de diensten in De Swaen 
bijwonen. In ieder geval t/m Goede Vrijdag (2 april) zullen de kerkdiensten nog op de huidige manier plaatsvinden. 
 
Activiteiten in en rond de Stille Week 
Op zondag 28 maart 10 uur gaat ds. Margrietha Reinders voor in de Swaen m.m.v. Emmely Siebrecht  (altviool en 
zang) en Frans Koning (orgel/piano). Tegelijkertijd maken de kinderen Palmpasenstokken in de Hulpkerk. Onder 
begeleiding van vrolijke klanken gaan zij rond 10.45 uur in optocht op weg naar de Swaen.  
In de Stille Week is er elke dag een vesper om 19.30 uur. Met woord, gebed, zang en stilte staan we stil bij de weg 
die Jezus in zijn laatste dagen is gegaan. Maandag, dinsdag en woensdag staan in het teken van “De Passion – de 
Cast”: drie hoofdpersonen uit het lijdensverhaal, n.l. Judas, Petrus en Pilatus. We sluiten deze vespers af met een 
passend fragment uit The Passion. Op Witte Donderdag  gaat ds. Peter Hoogstrate voor in een viering met Heilig 
Avondmaal. Zet thuis brood en wijn klaar om dit samen ‘op afstand’ te delen met elkaar. Op Goede Vrijdag wordt het 
lijdensverhaal uit het Marcus-evangelie gelezen. Menny de Wolf gaat voor en Mirjam van Wijhe zingt. 
De week eindigt op Paasmorgen om 10 uur als ds. Janneke Nijboer voorgaat m.m.v. Mirjam van Wijhe (zang), Gerro 
de Boer (trompet) en Frans Koning (orgel). In het Paasweekend volgt de PaasChallenge 2021, een avontuurlijke tocht 
door Edam alsof je 2000 jaar geleden door Jeruzalem loopt aan de hand van QR-codes. De PaasChallenge is een 
coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere personen mits uit één 
huishouden) mee kunnen doen. Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Meer details volgen later. 
 
Terugblik zondag 14 maart 
Soms ben je als beeldverzorger niet echt tevreden over je geleverde prestatie. Een 
verkeerde tekst gebruiken, niet alert reageren op datgene wat er te zien is, etc. etc. 
Maar het is een live uitzending en achteraf iets veranderen is onmogelijk. 
Zo voelde ik mij na deze viering waarbij ik ook nog eens de plaatjes uit  
"uitzending gemist" heb moeten knippen om de impressie van deze week te  
ondersteunen.  
Tekst en foto Arie van Ginkel 
 



Liturgie voor de 5e zondag van de 40-dagentijd 
 

Voorganger: ds. Charlotte Kremer-Elzinga 
Ouderling: Dirk Tump 
Diaken: Ed Broeze 
 

 

Organist: Frans Koning 
Zang: Mirjam van Wijhe 
 
 

 

Orgelspel - bewerkingen over “Jezus, om uw lijden 
                    groot” (Lied 558) 
Mededelingen 
 

Lied 283: 1, 2 en 3 
 

Stilte, Onze Hulp, Groet                   
 

Lied 283: 4 en 5 
 

Inleiding op de Dienst 
 
Lied: 535f  
Psalmgebed:  Psalm 42/43 (Niek Schuman) 
Lied: 535f 
 
Gebed 
 

Lezing: Jeremia 31:31-34 

 
Lied 316 

 

Lezing: Johannes 12: 20-33 
 

Lied 625 
 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo - Adagio (G.Muffat) 
 

Lied 767 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
(afgewisseld met lied 367e) 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied 978 1, 2 en 4 
 
Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  
Orgelspel - Fuga (J.X. Nauss) 

 

Collectedoelen 
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over 
duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen 
verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint 
boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt 
deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een 
hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse 
kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat 
een win-win-situatie. De eerste collecte steunt dit werk.  
De tweede collecte is bestemd voor “onze eigen kerkgemeente”. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening  
NL 95 RABO 0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag 21 maart. 
  
Einde bandjesservice 
Jarenlang werd de kerkdienst opgenomen op een cassettebandje en dan bezorgd bij mensen, die zelf niet naar de 
kerk konden komen. Ook de laatste gebruiker van de bandjesservice kijkt nu met beeld naar de zondagse eredienst. 
Hiermee is dus een eind gekomen aan deze dienstverlening. 

Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of 
cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en 
oud geld. Nog steeds!!!! Inleveren in de dozen in de 
Swaen of bij één van de diakenen! 

Orgelfonds      
De nalatenschap van Gideon Bätz willen wij in ere houden door de restauratie van het orgel in de Swaen. De actie 
heeft sinds september ruim € 8000 opgeleverd. Hartelijk dank voor alle donaties! Er lopen verzoeken voor subsidies. 
Intussen: adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op: NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds 
 
 
  
 

  

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 


