
Kerkbrief 1038 voor zondag 10 april 2022, Palmzondag, 6e zondag van de Veertigdagentijd 

De kerkdienst wordt gehouden in de Grote Kerk.                                                                               
U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

 

Deze Zondag 10 april vieren we Palmzondag. Voorganger is ds. Dirk Meijvogel, 
organist Frans Koning, ouderling Hans van Drongelen en diaken Chris Kotterer.  
Muzikale medewerking wordt verleend door Emmely Siebrecht (altviool en zang). 
De kinderkerk staat onder leiding van de Jeugdprojectgroep 40-dagentijd en Pasen. 
De liturgie voor deze dienst vindt u op de website. 

                                                                                  

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda rond de Stille week en Pasen: 
Maandag 11 april 19.30 uur Avondgebed in De Swaen mmv de cantorij 
Dinsdag 12 april 19.30 uur Avondgebed in De Swaen mmv de cantorij 
Woensdag 13 april 19.30 uur Avondgebed in De Swaen mmv de cantorij 
Donderdag 14 april 19.30 uur: Witte Donderdag in De Swaen, Heilig Avondmaal, 
                                                                          voorganger ds. Simon Bijl 
Vrijdag 15 april 19.30 uur: Goede Vrijdag in De Swaen,   
                                                                           voorganger mw. Menny de Wolf                                                                                         
Zondag 17 april 9.00 uur Paasontbijt in de Grote Kerk 
                           10.00 uur Paasviering met ds. Kick Koldewijn  

                 en m.m.v. Gerro de Boer (trompet)                                                                                                                                                                
          Kruisweg – Willem Hesseling 
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 
 



Terugblik zondag 3 april  
Het was alweer de vijfde zondag van de veertigdagentijd. Wegens ziekte van 
ds. Nijboer was ds. Reeuwijk gelukkig bereid 
als invaller voor te gaan. Hij stelde in zijn 
verkondiging de wijsheid en de liefde 
centraal. Er zijn veel conflicten in de wereld, 
van dichtbij huis tot oorlogen. Wat zou het 
helpen als we meer zouden leven met de 
goddelijke wijsheid en liefde.  De kinderen 
hoorden het verhaal over het laatste 
avondmaal. Omdat de kinderen geen 

druivensap lustten is er gekozen voor flesjes water (met een knipoog naar de bruiloft van Kanaän) waarvan ze de 
etiketten prachtig versierden. Ed vroeg aandacht voor de kaarten voor een gevangene, die we volgende week 
ingevuld mee mogen nemen. De bloemen gingen deze week met een hartelijke groet naar Tineke Visser, die gelukkig 
weer thuis is uit het ziekenhuis. We wensen haar een spoedig herstel.  
 
Collectes Palmpasen:  1e collecte is voor ons sponsorkind van Plan Nederland.                                                                                                       
Ons sponsorkind heet Abednego Adedze en woont in Ghana en is 13 jaar oud. Plan Internationaal 
besteedt onze bijdrage aan programma's in de community van ons sponsorkind. Zo dragen wij als 
sponsor niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van één 
sponsorkind, maar ook aan een beter leven voor alle kinderen en hun familie in de community.  
De 2e collecte is voor onze eigen kerk.  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. collecte 10 april Plan Nederland 
 
De collecteopbrengsten van zondag 3 april zijn:       
1e collecte voor de Nederlandse Zeevarendencentrale € 251,95 
2e collecte voor onze eigen kerk € 102,90 
Dank allen voor uw gaven.  
 

Spaardoosjes: Intussen hebben de meeste gemeenteleden een 
spaardoosje voor de actiedoelen van de veertigdagentijd ontvangen. 
Wilt u de komende week/weken s.v.p. uw spaardoosje inleveren? 
Inleveren kan bij een van de diakenen of in de Swaen, op de 
liturgietafel voor in de kerk. De opbrengst van het ingezamelde geld 

is bestemd voor de goede doelen die in de veertigdagentijd door Kerk in Actie worden gehouden.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
Paasgroeten kaart voor gedetineerden. 
Wilt u uw paasgroeten kaart a.s. zondag inleveren.  Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar.  U kunt dus nog een kaart beschrijven. Maandag worden de kaarten 
verstuurd naar de Protestantse Kerk en van hieruit worden de kaarten naar de juiste 
bestemming gestuurd. Hartelijke dank voor uw medewerking. Alida Gorter 
 
 

Vooraankondiging thema-avond Groene Kerken: 
De mens is ooit door de Eeuwige tot rentmeesterschap over de schepping geroepen. Maar 
vergroening, verduurzaming, hoe nodig ook om fatale klimaatverandering te voorkomen, 
komt in veel kerken nog niet erg van de grond. Hoe dat in beweging te zetten?? Als 
stimulans organiseert de Raad van Kerken, in samenwerking met het Venster, op 21 april in 

de Swaen een thema-avond onder het motto “Groene Kerken”. Vertegenwoordigers van de Taborkerk zullen daar 
vertellen hoe zij bezig zijn. Meer hierover in het Venster en in de volgende kerkbrief. Ed Broeze 
 
 
 
 

 
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 


