
Kerkbrief 1033 voor zondag 6 maart 2022, 1e zondag Veertigdagentijd 

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

 
Bloemengroet 
Dat Marijke Everaars blij was met de bloemen die ze kreeg, met dank voor het vele  
werk in de kerk, is duidelijk. 
 

Omzien naar elkaar doe we samen 
Even een kaartje sturen! Mevr. Lida v Leuzen-Hijlkema is opgenomen in verpleeghuis  
De DIE; Loenermarkt 900; 1025 VR Amsterdam; afd. De Zwaan. Op 15 maart zijn  
Dhr. en Mevr. Niels en Karin Huber-Blom, Klein Westerbuiten 7, 1135 GL Edam,  

25 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd! Laten wij elkaar in ons gebed gedenken en om Gods’  zegen en nabijheid 
vragen. Ik wens ons allen een goede week.                                                                                                                  Aly Lagerburg 
 

Terugblik zondag 27 februari 
Afgelopen jaren hebben we dominee Kremer leren kennen door haar pastorale  
werkzaamheden en het voorgaan tijdens een groot aantal vieringen. Ook nu 
leek het of de Kerkgemeente Edam haar als een van de ‘eigen’ voorgangers is 
gaan zien. Sinds lange tijd was het weer mogelijk de dienst te beginnen met een 
handdruk van ouderling Wijnanda Hamstra. Zonder ‘covid-beperkingen’ naar de 
kerk op deze zonnige zondagmorgen was voor veel gemeenteleden een goede 
reden de kerkgang te hervatten alsof er geen onderbreking was geweest! Dan 
blijkt de kerk de plaats waar je samen je geloof kunt belijden en in deze 
verwarrende, verdrietige tijden kunt bidden om hulp en bijstand voor de 

Oekraïners en allen die hen lief zijn. De overkoepelende PKN had daarvoor aandacht gevraagd in het kyriëgebed en  
lied 1010 (Geef vrede, Heer, geef vrede..) Op zulke momenten wordt het samen kerk-zijn extra gevoeld.  
Voor het eerst mocht er na twee 
bijzondere jaren weer koffie 
gedronken worden na de dienst. 
Dat daar dankbaar gebruik van 
werd gemaakt tijdens ‘de 
nabespreking’ heb ik zichtbaar 
gemaakt met wat extra plaatjes. 
Zie de website.                   Mvg Arie                                                                                                          
 

Terugblik gemeente bijeenkomsten van 2 maart 
De bijeenkomsten in de middag en avond van afgelopen 
woensdag werden door veel gemeenteleden bezocht en 
verliepen in een goede, prettige sfeer. Ds. Dirk Meijvogel 
opende de bijeenkomsten met een tekst uit 1 Petrus 2: 
We hebben een opdracht om ons als ‘priesters’ te laten 
gebruiken als levende stenen in Gods’ koninkrijk. 
Vervolgens spraken Nel Eijk, Ed Broeze en Hans van Drongelen over de afgelopen 

periode en keken vooruit met een vernieuwd beleidsplan en de voorbereidingen die nodig zijn om te kunnen beginnen 
met het beroepingswerk. (Zie ook www.kerkgemeente.nl)  
 

Agenda 
4 maart: Wereldgebedsdag 19.00 uur in De Swaen met ds. Truus de Boer; zie www.kerkgemeente.nl en Venster pag. 13   
6 maart: Kinderkerk o.l.v. Mirjam van Wijhe en José Hermanides 
7 maart: Kerkenraadsvergadering 
12 maart: NL-doet-dag; kom helpen de Grote Kerk schoonmaken; vanaf 9.30 uur. 
                  Wilt u meehelpen, geef u dan op bij Rien de Vries, Achterhaven 39, (rienenhelmadevries@ziggo.nl) 
Elke zondag: inleveren oude mobieltjes, toners, cartridges, kaarten, postzegels en oud geld voor KerkinActie. 
  



Orde van dienst voor zondag 6 maart 2022 
 

Voorganger:  pastor Jacqueline Bakker 

Ouderling:     Dirk Tump 
Diaken:          Ed Broeze 

Organist:     Jan van Ginkel  
Collectant:  Elly Tump 
Kinderkerk: Mirjam van Wijhe & José Hermanides 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 91a: 1 en 2  
 

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 91a: 3 
 

Inleiding op de dienst 
 

Gebed van toenadering 
 

Op weg naar Pasen: Lied 542 
 

Aandacht voor de kinderen en Lied 806 
 

Inleiding op de lezing 
 

Lezing: Psalm 113 (uit NBV 2021) 
 

Lied 117a 
 

Inleiding op de lezing 
 

Lezing: Lucas 4: 1 – 13 (NBV 2021) 
 

Lied 538: 1, 2 en 4 
 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied 973 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 

Collecten 
 

Slotlied: Een land om van te dromen 
(uit: Geroepen om te zingen, 112) 
 

Zeg nooit: ‘Onze wereld is gebroken  
en de mens tot weinig goeds in staat.’  
Zeg nooit: ‘Niemand kan op vrede hopen,  
alles gaat nu eenmaal als het gaat.’  
 

Refrein: Want een land, een land om van te dromen  
stuwt de mensen uit hun slavernij  
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:  
‘Lieve God, we zijn er, eind'lijk vrij!  
 

Zeg nooit dat zeeën veel te hoog zijn,  
dat een mens niet zonder bedding kan.  
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.  
Refrein 
 

Zeg nooit: ‘God is zijn verbond vergeten,  
er is iemand hier, die ons bevrijdt.’  
Zeg nooit: ‘Van een droom kan ik niet eten.  
Zeg nooit: ‘Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.’  
Refrein 
 

Zeg nooit dat het godvergeten lijden  
toch het noodlot is van ons bestaan.  
Zeg nooit: ‘Stil maar, wacht op beet're tijden.’  
Zeg nooit: ‘Niemand kan de dood weerstaan.’  
Refrein  
 

Zending en Zegen, beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel 

 

Collectedoelen 
De 1e collecte is voor de noodtoestand in Oekraïne 
Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. 
Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest 
kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Natalia Shalata van partner LEF: 
"We blijven alles doen wat we kunnen om mensen hier te helpen." Help mee!  
De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerkgemeente 
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan!! 
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer  NL95 RABO 0373 7114 09  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam 
o.v.v. 6 maart Oekraïne 
 
 
 
 
  

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 


