
Kerkbrief 1032 voor zondag 27 februari 2022, 9e zondag van Epifanie 

De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen. 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zonder beperkingen 
Vanaf deze zondag, 27 februari, hoeft u zich niet meer aan te melden om de kerkdienst 
bij te wonen. Na afloop van de dienst kunnen we ook -eindelijk- weer bijpraten bij een 
kopje koffie of thee. 
 

Bloemen en meeleven 
De bloemen van 20 februari gingen naar mw. de Witte aan de Nijverheidsstraat.  
 

Uitnodiging voor de gemeentebijeenkomsten in De Swaen 
Woensdag 2 maart a.s. wordt er een tweetal gemeentevergaderingen gehouden. In 
verband met de groepsgrootte is besloten tot het houden van twee bijeenkomsten: in de middag om 14.30 uur en in 
de avond om 19.30 uur. Deze bijeenkomsten worden niet uitgezonden en kunt u alleen fysiek bijwonen.  
U kunt kiezen welk tijdstip u het beste uitkomt en u aanmelden via scriba@kerkgemeente.nl met vermelding van 
middag of avond. Vervoer kan desgewenst geregeld worden.  
Als onderwerpen staan o.a. een evaluatie van de gevoerde gesprekken, het vernieuwde beleidsplan (zie daarvoor 
www.kerkgemeente.nl en dan ‘Over ons’ en ‘Beleid’) en ter voorbereiding van het beroepingswerk de profielschets 
voor een nieuw te beroepen predikant op het programma. Kom, meldt u zich even aan, doe en denk met ons mee! 
 

Wereldgebedsdag vrijdag 4 maart 
Het is al een oude traditie: de jaarlijkse bijeenkomst in de Doopsgezinde Vermaning op de eerste 
vrijdag van maart in het teken van de Wereldgebedsdag. In de huidige omstandigheden is dat niet 
mogelijk. Maar er is nu een alternatieve locatie gevonden in De Swaen.  
De viering is op 4 maart om 19 uur en u bent welkom om deze te bezoeken. Deze viering wordt ook 
uitgezonden via internet, zie www.kerkgemeente.nl . Truus de Boer treedt als voorganger op en 
wordt ondersteund door anderen die ook lezingen doen.  
Onze viering is een klein schakeltje in een wereldwijd gebeuren. Een toelichting is te vinden op de 
lezenswaardige website www.wereldgebedsdag.nl 
 

Terugblik zondag 20 februari 
Nog steeds een dienst met beperkingen. Vanaf deze 
week is het allemaal een stuk soepeler geworden. 
In deze avondmaalsdienst legde Ds. Dirk Meijvogel 
uit wat dopen met de Heilige Geest voor ons 
betekent. 
Het is toch wel bijzonder als de diakenen het brood 
en de bekertjes met wijn persoonlijk komen 
brengen. Hopelijk kan dat volgende keer ook weer 
op de vertrouwde manier. 
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Orde van dienst voor zondag 27 februari 2022 
 

Voorganger:  ds. Charlotte Kremer 

Ouderling:     Wijnanda Hamstra 
Diaken:           Ellen Vriend 

Organist:    Jan van Ginkel 
Collectant: Janny Slegt 

 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied 283: 1, 2 en 3 
 

Stilte, Onze Hulp, Groet 
V:  Onze hulp in de Naam van de Heer 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw is tot in eeuwigheid 
      en niet laat varen het werk van zijn handen 
V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
      en van Jezus Christus, de Heer 
A:  Amen 

 

Vervolg Intochtslied 283: 4 en 5 
 

Kyriegebed 
 

Glorialied 713: 1 en 2 
 

Gebed om de Geest 
 

Lezing: Amos 6: 1 -10 

 

Lied 992 
 

Lezing: Lucas 16: 19-31 

 

Lied 647 
 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo 
 
Lied 984 

 

Dankgebed, Voorbeden,  
afgewisseld met gezongen acclamatie: Lied 568A, 
Stil Gebed, Onze Vader (hardop meebidden) 
 

Collecten 

 

Slotlied 718 
 

Zending en Zegen, beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel 

 

 

Collectedoelen 
De eerste collecte is voor de Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam (V.V.G.V), beter bekend 
onder de naam ‘t Nest. 
De doelstelling van deze vereniging is het bevorderen en creëren van gevarieerde mogelijkheden voor vorming en 
vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een enthousiaste groep van 
ongeveer 30 vrijwilligers zorgt ervoor dat de deelnemers kunnen kiezen uit allerlei ontspanningsactiviteiten. 
Alle financiële steun, hoe klein ook, is van harte welkom.  
De tweede collecte is voor het werk van onze eigen kerk. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL95 RABO 0373 7114 09  
t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 27 februari 't Nest Volendam 
 
De collecteopbrengsten van zondag 20 februari waren: 
1e collecte voor de Bijbelvereniging € 331,85, 2e collecte voor onze eigen kerk € 95,50 
Alle gevers heel hartelijk dank 
 
KOM OOK HELPEN!!!                NL-doet-dag op zaterdag 12 maart 2022 
De SKME zoekt vrijwilligers om op de NL-doet-dag (12 maart a.s.) de Grote Kerk schoon te helpen maken.  
Wilt u meehelpen, geeft u dan op bij Rien de Vries, Achterhaven 39, 1135 XS Edam (rienenhelmadevries@ziggo.nl). 
We beginnen om 9:30 uur met koffie en wat lekkers. 
Meer informatie? Kijk op de website van de kerkgemeente! 
 

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

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel, e-mail: d.meijvogel@protestantsekerk.nl ,Tel. 06 3104 1389 

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 
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