
Kerkbrief 1036 voor zondag 27 maart 2022, 4e 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 

 
Terugblik op zondag 20 maart 
Op de derde zondag van de veertigdagentijd hadden we een goed gevulde kerk, mede omdat er weer kinderkerk 
was. Daar werd het verhaal “Dwars door de zee” gelezen: De Israëlieten trekken over droge grond dwars door de 
zee. Veilig komen ze aan de overkant. De kinderen beplakten een glas met blauw papier en andere versierselen, als 
beeld van de doortocht.  

 

Ds. Dirk Meijvogel stond in zijn verkondiging stil bij het beeld dat de leerlingen van het koningschap van Jezus 
hadden. Dat is voor ons gewone mensen ook maar moeilijk te bevatten. 
 

Hoewel ouderling Hans ons anders deed geloven, waren de 
bloemen toch echt bestemd voor Jan van Zalinge, die op de 
achtergrond al heel lang de boekhouding verzorgt. 

 

En in de Grote Kerk was dit weekeinde een verkooptentoonstelling van aardewerk van Fris. De prachtig gedekte 
tafels waren een lust voor het oog. Het zou een beetje prijzig worden, maar dit aardewerk zou ons paasontbijt nog 
feestelijker maken! 
 

Kinderkerk 
Deze zondag, 27 maart, is er geen kinderkerk maar je kan het verhaal wel thuis lezen via: 
https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/bijna-in-het-beloofde-land (gratis abonnement).  
Dit verhaal speelt zich af veertig jaar nadat de Israëlieten zijn weggegaan uit Egypte. Ze zijn 
bijna in het beloofde land.  
Er is weer kinderkerk op 3 april in de Swaen en met Palmpasen (10 april) en Pasen (17 april) in 
de Grote Kerk.   

Sorry Arie, maar deze bloemen 

                waren toch echt voor                 
Jan van Zalinge 

 

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/bijna-in-het-beloofde-land


Orde van dienst voor zondag 27 maart 2022 
 

Voorganger:  ds. Peter Hoogstrate 

Ouderling:     Nel Eijk 
Diaken:           Ellen Vriend 

Organist:    Frans Koning 
Collectant: Kees Rijswijk 

 

 

Orgelspel: A New Ground in E Minor (H. Purcell) 
en Lied 558 “Jezus om uw lijden groot” 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied Psalm 31: 1 en 6 
 

Stil gebed, 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 
 

Smeekgebed 
 

Lied 967: 1, 5 en 6 
 

De Tien Woorden 
 

Lied 967: 7 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing Epistel: 1 Petrus 2: 21 - 25 

 

Lied 726: 2 en 4 
 

Lezing Evangelie: Marcus 8: 27 - 34 
 

Lied 835: 1, 2 en 4 
 

Preek: “Kruisdagen” 
 

Muzikaal intermezzo: Bewerking van Lied 801:  
“Door de nacht van strijd en zorgen”(D. Zwart) 
 

Lied 801: 2, 4, 5 en 7 
 

Collecten 
 

Gebeden,  
afgewisseld met gezongen acclamatie: Lied 368d, 
Onze Vader 
 

Slotlied 578: 1, 2 en 6 
 

Zending en Zegen, beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel: Fuga in A mineur (J. X. Nauss) 

 

 

Collectedoelen 
De 1e collecte is voor: KIA missionair werk: de kliederkerk 
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en 
geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, 
zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in 
aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij 
kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerk. 
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer  NL95 RABO 0373 7114 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam 
o.v.v. 27 maart Kliederkerk 
 

De collecte opbrengsten van zondag 20 maart waren: 
1e collecte voor de Indonesische straatkinderen € 179,10 
2e collecte voor onze eigen kerk € 138,10 
 

Het kan nog altijd!: 
Een tweede leven voor 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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