
Kerkbrief 1037 voor zondag 3 april 2022, 5e 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                                                                                                                                                                                 
Afgelopen zondag waren de bloemen voor Ellen Vriend als blijk van waardering voor haar werk 
als diaken  en het verzorgen van het wekelijkse boeket 
in de kerk. Ze mocht de bloemen deze zondag zelf ook 
weer mee naar huis nemen.  

Kinderkerk      
Het thema in de kinderkerk van de Veertigdagentijd is 
'Beloofd land in zicht'. Deze vijfde zondag lezen we 
'Jezus en zijn vrienden vieren het paasfeest', een 
verhaal bij Lucas 22: 7-8 en 14-20.     

                                        Daar gaan we ook nog iets leuks bij maken.    
 

Terugblik zondag 27 maart      
Ds. Peter Hoogstrate, die bijna 50 jaar geleden als predikant in Edam 
begonnen is, ging voor op deze vierde zondag van de Veertigdagentijd. De 
Tien Woorden klonken om de weg naar Gods toekomst te wijzen; de weg 
van vrede en recht; de weg van hoopvol op weg naar Pasen; de weg van 
kruisdragen, dat navolgen is. Heb het 
lef, het hart om dat kruis blijmoedig 
achter Hem aan te dragen; een 
ereteken dat Jezus’ volgelingen mogen 
dragen als teken van overwinning en 

hoop. Kinderen waren er deze zondag niet, maar zij kregen een opdracht via de 
kerkbrief.  De diaconale collecte was bestemd voor kliederkerken die, 
ondersteund door de PKN, kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en 
liefde.   
 

Agenda     
4 april Kerkenraadsvergadering 
5 april Paasbijeenkomst ouderenbezoekgroep 
10 april 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk met Palmpasenoptocht 
11 t/m 15 april Stille Week met om 19.30 uur avondgebeden in De Swaen 
17 april 9.00 uur Paasontbijt en  
            10.00 uur Paasviering in de Grote Kerk met Kinderkerk 
 

Paasmeditaties  
Net als voorgaande jaren verzorgt ook dit jaar Ds. Juup van Werkhoven weer paasmeditaties.  
Thema: “Op weg naar Pasen”. U kunt de meditaties beluisteren op radio Bloemendaal en via de knop op onze 
website. 
 

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! 

  



Orde van dienst voor zondag 3 april 2022 
 

Voorganger:  ds. G. van Reeuwijk 

Ouderling:     Wijnanda Hamstra 
Diaken:          Ed Broeze 

Organist:     Frans Koning 
Collectant:  Janny Slegt 
Kinderkerk: Petra Tjalsma en Claudia Lagerburg 

Orgelspel: Praeludium in Es (J.S. Bach) + Lied 536  
                   "Alles wat over ons geschreven is"  
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 122: 1 en 2  
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 

 

Stilte 
V:  Onze hulp is 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 122: 3 
Bid heil toe aan dit Vredesoord 

 

Inleiding op de Dienst 
 

Gebed van toenadering  
 

Lied 274: 1, 2 en 3 
Wij komen hier ter ere van uw naam 

 

Kindermoment met lied 806: 1, 2 en 3 
Zomaar te gaan met een stok in je hand 

 

Inleiding op de lezing 
 

 

Lezing:  Spreuken 3: 13-16 
 

Lied 320: 1, 2 en 3 
Wie oren om te horen heeft 

 

Inleiding op de Lezing 
 

Lezing:  Galaten 5 
 

Vervolg Lied 320: 4 en 5 
De macht der liefde is zo groot 

 

Overdenking  
 

Muzikaal intermezzo: Fuga over Lied 625   
                 "Groen ontluikt de aarde" (F. Koning) 
 

Lied 608: 1, 2 en 3 

De steppe zal bloeien 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 

Collecten 
 

Slotlied 919: 1, 2, 3 en 4 
Gij die alle sterren houdt 

 

Zending en Zegen, beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel: Fuga  in D (J.E. Eberlin) 
 

Collectedoelen     
1e collecte: Pastoraat en diaconaal werk  van de Nederlandse zeevarenden centrale. De Nederlandse 

Zeevarendencentrale houdt zich met tal van zaken bezig. Pastoraal en 
diaconaal In de Nederlandse havens bezoeken predikanten en pastorale 
werkers de schepen. Op deze manier kunnen zeevarenden hun hart even 

luchten of gewoon eens een gesprek in het Nederlands voeren. Tijdens het bezoek gaan evangelisatie (meebrengen 
bijbels, meditaties) en diaconaat (meebrengen telefoonkaarten, geld overmaken naar familie, de weg wijzen naar het 
centrum voor zeevarenden of stadscentrum) vaak hand in hand samen. Een aantal pastores is gespecialiseerd in het 
bieden van hulp bij traumatische situaties. Voor dit vele werk van het pastorale en diaconale werk, vragen wij uw 
steun. De 2e 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. 3 april zeevarenden pastoraat                                                   Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan! 
 

De collecteopbrengsten van zondag 27 maart zijn:       
1e collecte binnenlands diaconaat "De kliederkerk"  € 96,00 
2e collecte voor onze eigen kerk  € 94,35 
Alle gevers hartelijk dank!! 
 

 
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 


