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Deze zondag 17 april vieren we Pasen, het feest van de 
Opstanding.  
Voorganger is ds. Kick Koldewijn, organist Frans Koning, ouderling 
Ria van Saarloos en diaken Alida Gorter.  Muzikale medewerking 
wordt verleend door Gerro de Boer (trompet).  

De kinderkerk staat onder leiding van de Jeugdprojectgroep 40-
dagentijd en Pasen. De liturgie voor deze dienst vindt u op de 
website. En om 9:00 uur is iedereen van harte welkom voor het 
Paasontbijt! 

 

Bloemen en bedankjes 
De bos tulpen mocht Janny Slegt meenemen voor haar werk als kerkrentmeester. 
Bedankt! Lieve kerkgemeente hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik zondag heb 
gekregen wegens thuiskomst uit het ziekenhuis. Ook bedankt voor de kaarten die ik heb 
gekregen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Ik ben nu thuis aan het  revalideren en dat 
heeft even tijd nodig. Vriendelijke groeten,  Tineke Visser - Abma  
Hartelijk dank voor de paasattentie die Alida Gorter mij bracht. Ik wens de kerkgemeente 
goede paasdagen toe, groeten, Elly ten Holt. 
 
Bijzonder en dankbaar bezoek aan onze bewoners in De Meermin 
Woensdag 13 april 2022 brachten namens de Parochie Edam, Nel Conijn, Marjan Okkerman en Hans Nieuwendijk en 
namens de Kerkgemeente Edam, Ed Broeze en Theo Buijten een uitgebreid bezoek aan de Oekraïense bewoners in 
De Meermin. Vanuit alle Edammer geloofsgemeenschappen werd deze gezamenlijke actie vertegenwoordigd en 
gefinancierd. 
Aan iedere volwassen bewoner werd een envelop aangereikt waarop in Oekraïense tekst het doel van ons bezoek 
kenbaar werd gemaakt. Daarna volgde het uitleggen in Engels en soms Duits hoe de inhoud van de envelop, die 
meerdere vouchers (Bottertjes) bevatte, te besteden zijn bij diverse winkels/zaken in Edam-Volendam.  
De envelop bevatte hiervoor een overzicht van namen van de betreffende winkels/zaken met de artikelen (in het 
Oekraïens) die zij verkopen. De brief bevatte tevens (mede namens de Raad van Kerken) een uitnodiging voor de 
paasvieringen van de drie kerken. 
In korte tijd zoemde het door de hele Meermin, welke leuke ludieke attentie men van de gezamenlijke kerken uit 
Edam mocht ontvangen. Op deze manier zijn alle Oekraïense bewoners verrast met de mogelijkheid om inkopen te 
kunnen doen rond Pasen 2022. De verbazing en blijdschap hierover werd getoond door de vele dankbare uitingen 
van onze Oekraïense medebewoners in De Meermin.  
Met dank aan alle medewerkenden en in het bijzonder aan Sijmen Tol voor de vertaling van de tekst. 
 
21 april 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 op 
blz. 5 in het Venster. Ed Broeze 
21 april 19:30 uur, De Swaen 



 
Seniorenuitje 
Eindelijk is het weer zo ver en mogen we weer een dagje uit. Zowel de datum als de bestemming zijn bekend: we 
gaan dit jaar op 7 juni naar het Marius van Dokkum museum in Harderwijk. Marius is bekend van zijn humoristische 
schilderijen, stillevens en vrije onderwerpen. De bus vertrekt ‘s-morgens om 9.00 uur vanaf de Meermin en we 
verwachten om 16.30 uur weer terug te zijn in Edam. Voordat we naar het museum gaan, gaan we eerst genieten 
van een kopje koffie met wat lekkers. Na het museumbezoek gaan we lunchen. Via een andere route gaan we naar 
Edam. De eigen bijdrage bedraagt net als voorgaande jaren 25 euro, contant te voldoen in de bus. U kunt zich 
opgeven voor 15 mei per e-mail: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl of bij Ellen Vriend. Telefoon:  371418. 
Het ouderendiaconaat. 
 
Terugblik zondag 10 april  
Afgelopen zondag vierden we Palmpasen in de Grote Kerk met ds. Dirk 
Meijvogel. Organist en pianist Frans Koning en een veelzijdige violiste, 
pianiste èn zangeres Emmely Siebrecht zorgden voor een mooie 
muzikale ondersteuning van de dienst. Na het intochtslied (Psalm 118) 
vertrokken de kinderen naar hun eigen ruimte met het verhaal ‘Jezus 
het Paaslam’ en een grote knutselopdracht.                                                                                

Na een lezing uit Johannes 12 
had de overdenking de titel 
‘Gezegend zij de grote 
Koning’. Een intocht in 
Jeruzalem in het teken van de bevrijding uit Egypte: HOOP is wat iedereen 
op de been houdt. Jezus komt echter niet als koning, maar nederig en 
dienend, met als boodschap: ‘Wil je Mij volgen, ook als je er niets van 
begrijpt…’   
Aan het eind van de dienst kwamen de kinderen weer terug in optocht 
met mooie palmpaasstokken, waarvan er één aan ds. Meijvogel werd 
aangeboden.                                                                                                                             

Diaken Chris Kotterer vroeg aandacht voor ons sponsorkind van Plan: Abednego Adedze uit Ghana en zijn 
leefomgeving.  
 
Collectes Pasen: 
De 1e collecte voor Kerkinactie in Libanon 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, 
criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een 
betere toekomst.  
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, 
psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen 
sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoelbal of airhockey. 
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 10 april zijn:       
1e collecte voor ons sponsorkind van Plan € 150,90 / 2e collecte voor onze eigen kerk € 134,30 
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 op de liturgietafel zetten.  
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.  
 
 

 
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 


