
Kerkbrief 1034 voor zondag 13 maart 2022, 2e zondag van de Veertigdagentijd 

De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen. 

U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

 

In Memoriam: 

Afgelopen woensdag is Jacob Robert Alfred (Rob) Huber overleden. 

Hij werd 81 jaar. Zondagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur is er 

gelegenheid de familie te condoleren in de Grote Kerk.  

Komende maandag vindt de afscheidsdienst voorafgaand aan de 

begrafenis plaats om 11.30 uur. 

Correspondentieadres: William Pontstraat 37, 1135 ES Edam 

 

Omzien naar elkaar doen we samen: Even een kaartje sturen! 

Mevr. Tineke Visser - Abma is opgenomen in het AMC voor een operatie en die is gelukkig goed gegaan. Als het goed is 

wordt ze zaterdag overgebracht naar het BovenIJ Ziekenhuis. Wij wensen haar van harte beterschap. 

Mevr. Ina de Witte - Helmigh, Nijverheidstraat 30a, 1135GE Edam is ziek.  

Wij wensen haar veel sterkte. Laten wij in ons gebed alle zieken en elkaar en voor de mensen in de Oekraïne om Gods 

zegen en nabijheid vragen. Ik wens ons allen een goede week.                                                                      Aly Lagerburg 

 

Terugblik zondag 6 maart: Dat we aan het begin staan van de 40-dagen tijd voor 

Pasen werd duidelijk zichtbaar gemaakt door het paarse liturgische kleed op de tafel 

en de stola van voorganger pastor Jacqueline Bakker. Ook stond er op het scherm 

een tekening van de uittocht uit Egypte. En 

gelukkig weer moeders met kinderen voor de 

kinderkerk! Meer foto’s vindt u op de website, 

waarbij duidelijk moge zijn dat de collecte voor 

Oekraïne door Ed van harte werd aanbevolen.   

De bloemen uit de dienst gingen deze week met een groet namens de kerkgemeente 

naar mevrouw Truus Siebel.                                                                                     Mvg Arie                                                                                                                   

  

Beleidsplan vastgesteld: 

Het vernieuwde beleidsplan is na de gemeentevergaderingen van vorige week in de kerkenraadsvergadering van  

7 maart jl. vastgesteld en vindt u op onze website. 

Gevraagd: 

De kerkenraad zoekt bij de uitvoering van haar taken mensen voor een te vormen beroepingscommissie. Voelt u zich 

geroepen of weet u geschikte kandidaten voor deze commissie? Namen doorgeven op scriba@kerkgemeente.nl . Ook 

wordt er gezocht naar een assistent beheerder van De Swaen, een kerkrentmeester (geen kerkenraadslid), een koster, 

een beeldverzorger(-ster), collectanten. Graag aanmelden op bovenstaand emailadres. 

Paasmeditaties: Net als voorgaande jaren verzorgt ook dit jaar Ds. Juup van Werkhoven weer de paasmeditaties. 

Thema: “Op weg naar Pasen”. U kunt de meditaties beluisteren op radio Bloemendaal. Meer informatie vindt u op 

onze  website. 

 

Bericht uit de kinderkerk: Zondag was er weer kinderkerk. Het thema van de kinderkerk 

tijdens de Veertigdagentijd is ‘Beloofd land in zicht’. Zondag lazen we in de kinderkerk 

het verhaal “God bevrijdt de Israëlieten” en werd er een kandelaar gemaakt van klei in 

de vorm van een hart, als symbool voor het harde werken in Egypte, rood gekleurd, 

verwijzend naar het bloed op de deurposten, met daarin een lichtje verwijzend naar het 

komende feest.  

Komende zondag 13 maart is er geen kinderkerk maar je kan het verhaal wel thuis lezen 

waar deze plaat bij hoort. via: https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/blijven-

denken-aan-de-bevrijding-uit-egypte (gratis abonnement). 

Er is weer kinderkerk op 20 maart en 3 april in de Swaen. En met Palmpasen en Pasen is er kinderkerk tijdens de dienst in de 

Grote Kerk.  



Orde van dienst voor zondag 13 maart 2022 
 

Voorganger:  Ds. Martien Pettinga 

Ouderling:      Ria van Saarloos 

Diaken:           Chris Kotterer 

Organist:     Frans Koning 

Collectant:  Elly Lemsom 

 

 

Orgelspel: Bewerking over lied 1010 “Geef vrede, Heer…” 
 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied Psalm 27 : 1 en 2  
 

Stilte 
 

Onze Hulp en 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 loslaat het werk van zijn handen 

V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

      van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap  

      van de Heilige Geest 

A:  Amen. 
 

Vervolg Intochtslied Psalm: 27: 3 
 

Gebed om ontferming 
  

Lied 547            
 

Inleiding op de Lezingen: 

Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 42, 1 t/m 4 

Lied 459: 1, 2, 3 en 4 
 

Lezing uit het Tweede Testament: Lucas 9, 28b - 36 

 

Lied 561 
 

Overdenking 
 

Muzikaal Intermezzo: “Dona nobis Pacem” (H.E.Button) 

 

Lied 1012 

 

Dankgebed, Voorbeden, 

Gezongen acclamatie 368b (Houd mij in leven..) 

Stil Gebed, Onze Vader  
 

Collecten 

 

Slotlied: 919 

 

Wegzending en Zegen, beantwoord met:  

 
 

Orgelspel: ”Prelude on St. Columba”, lied 1014, “Geef vrede door”  

 

 

 

 

 

 

 

Collectedoelen: 1e collecte: KIA Binnenlands diaconaat. In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers 

schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale 

kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht 

wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in 

armoede leven.                                                                                                                                                                                          

2e collecte voor het vele 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. 13 maart  binnenlandsdiaconaat.  

Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.                                                                         
Collecteopbrengsten: Zondag 6 maart:     
1e collecte voor Oekraïne  € 358,70  en de 2e collecte voor onze eigen Kerk € 128,05                                                                                    

Hartelijk dank voor uw gift. 

 

Elke zondag: inleveren oude mobieltjes, toners, cartridges, kaarten, postzegels en oud geld voor 

KerkinActie. 

 

 

Wie komt helpen het KOPERWERK in de Grote Kerk te poetsen?  

Het vele koperwerk in de grote kerk is weer nodig toe aan een poetsbeurt. 

Door de corona is er de afgelopen twee jaar niets van gekomen, maar dinsdagmiddag  

22 maart a.s. gaan we om 13.30 uur weer al het koperwerk in de Grote Kerk poetsen.  

De S.K.M.E. zorgt voor koffie/thee en wat lekkers er bij.  

Graag opgeven bij : rienenhelmadevries@ziggo.nl  of 06 22 94 83 05 

 

 

 

 

 

  

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 


