
Kerkbrief 1035 voor zondag 20 maart 2022, 3e zondag van de Veertigdagentijd 

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

 

Bloemen en bedankje 
Afgelopen zondag gingen de bloemen naar Dirk Tump als blijk van waardering 
voor zijn vele werk achter de schermen om onze gemeente financieel op orde te 
houden.  
Bedankje. Verheugd kijk ik naar de bos van 20 tulpen die ik mocht ontvangen uit 
de kerk de eerste zondag van de veertigdagentijd. Paarse tulpen in de liturgische 
kleur van de stola van pastor Jacqueline Bakker! En wat een mooi slotlied 
gekozen voor deze dag! Om nooit meer te vergeten… Bedankt jullie allemaal! 
Truus Siebel 
 
Beleidsplan vastgesteld 
Het vernieuwde beleidsplan is na de gemeentevergaderingen 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 van de kinderkerk 
Deze zondag is er weer kinderkerk. Het thema in deze veertigdagentijd is ‘Beloofd 
land in zicht’. Komende zondag gaat het over het verhaal ‘Dwars door de zee’.  
 
Terugblik zondag 13 maart 

Het was op deze tweede zondag van de veertigdagentijd een dienst 
met meerdere gezichten. Te beginnen met een persoonlijk en warm in 
memoriam voor Rob Huber.  
Ds. Martien Pettinga verwoordde de vragen en onmacht die bij ons 
allen leven nu zo dichtbij een oorlog woedt. Hopelijk kunnen wij ook 
iets herkennen in de profetie van Jesaja over de dienstknecht van de 
Heer.   
Hartverwarmend was het 
van Chris te horen over de 
zeer hoge opbrengst van 
de collecte van vorige 

week giro 555.  
Geen kinderkerk vandaag, maar deze week konden de kinderen thuis 
kijken naar een plaat die herinnert aan de bevrijding uit Egypte. 
En na afloop werd er weer druk nagepraat met koffie en trakteerde 
Hans nog op een extra koekje.  
  



Orde van dienst voor zondag 20 maart 2022 
 

Voorganger:  ds. Dirk Meijvogel 
Ouderling:     Hans van Drongelen 
Diaken:          Alida Gorter 

Organist:   Nico Vriend 
Collectant: Ina Bakker 
Kinderkerk: Petra Tjalsma en José Hermanides 

 

 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 218: 1, 2 en 3 
 

Bemoediging 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 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 
 

Lied 218: 4 en 5 
 
Gebed van toenadering  
Lied 42: 1 en 3  
 
Kindermoment met lied 806 
Inleiding op de lezing 
Lezing:  Jesaja 53:  1-12 
 

 
 

Lied 22: 3 
 
Lezing:  Mattheus 20:  17-28 
Lied 562: 1  en 2 
 

Overdenking -  Als losprijs voor velen 
 

Muzikaal intermezzo 
Lied 377: 1, 2, 3 en 6 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 
Collecten 
 

Slotlied 575: 1, 4 en 6 
 

Zending en Zegen, beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel 
 

 

 

 
Collectedoelen 
De eerste collecte is voor de KIA, Werelddiakonaat, Indonesische straatkinderen. 
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze 
zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer straat willen wonen is 
er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt 
hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar 
school laten gaan. 
De tweede collecte is voor onze eigen kerkgemeente.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL95 RABO 0373 7114 09  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam 
o.v.v. 20 maart  Indonesische straatkinderen 
 
De collecteopbrengsten van zondag 13 maart zijn: 
1e collecte voor binnenlands diaconaat   € 175,05 
2e collecte voor onze eigen kerkgemeente € 120,15 
 
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! 
    

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 


