
Kerkbrief 1040 voor zondag 24 april 2022, 2e zondag van Pasen (“Quasi modo geniti”) *)  

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

 
Omzien naar elkaar doen we samen                                                                                   *) = “Als pasgeboren kinderen” 
Even een kaartje sturen! 
Mevr. Karen Dekker- van Sickler is opgenomen in het Dijklanderziekenhuis, 
Maelsonstraat 3 1624 NP Hoorn (4 etage Afd. Neurologie). 
Wij wensen haar en haar familie heel veel sterkte en Gods nabijheid. 
Dhr. en Mevr. Wim en Margo Maas - Schilder zijn op 3 Mei 25 jaar getrouwd. 
Hartelijk gefeliciteerd! 
Laten wij elkaar en de zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en 
nabijheid vragen. Ik wens ons allen een mooie week toe.       Aly Lagerburg 
 
Terugblik op zondag 17 april 

Wat was het een genot om, na twee jaar zonder, weer een echte 
feestelijke paasviering te 
mogen meemaken.  
Een goed gevulde kerk, 
opgewekte mensen, een 
mooie dienst en zelfs het 
weer was stralend. 
Het begon met een lekker 
en gezellig paasontbijt aan 
mooi gedekte tafels. 
Alida mocht de nieuwe 
paaskaars binnen dragen. 

In de dienst hoorden de kinderen over de weggerolde steen bij het 
open graf. De grote afbeelding stond ongebruikt tegen het koorhek. 

 
De verkondiging van ds. Kick Koldewijn ging 
om het zien. Dat is bij Pasen voor ons best 
moeilijk. Door de dood heen mogen we 
geloven in een overkant die we nog niet 
kunnen zien.  
De bloemen gingen ter bemoediging naar 
Ineke Huber en de dominee mocht de andere bos meenemen. En voor 
iedereen was er een narcis. 
Dank aan allen die meegewerkt hebben aan deze paasviering. 
 
Henri 
 

 
  

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Orde van dienst voor zondag 24 april 2022 
 

Voorganger:  ds. Dirk Meijvogel 
Ouderling:     Wijnanda Hamstra 
Diaken:           Ed Broeze 

Organist:    Nico Vriend 
Collectant: Ina Bakker 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 150: 1 en 2 
 

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 
 

Lied 906: 1, 7 en 8 
Gebed van Toenadering 
Lezing: Psalm 131 
 

Lied 911: 1 en 3 
Lezing: Johannes 21: 1 - 18 
 

Lied 531: 1, 2 en 3 
Overdenking: “Hou je van mij?” 
Muzikaal intermezzo 
 

Lied 913: 1, 2, 3 en 4 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
Collecten 
 

Slotlied: “O eeuw’ge Vader…” 

 
 

 

 

2. 

O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder ’t stormen rustig sliep 
en wandelde over ’t schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
3. 

O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij ’t geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
4. 

O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de broeders, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van ’t geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid 
 

Zending en Zegen, beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel 

 

Collectedoelen 
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de voedselbank Purmerend en omstreken. 
Iedere inwoner uit deze regio die niet genoeg geld overhoudt voor goede voeding komt in aanmerking voor een 
voedselpakket. En ook voor de voedselbank geldt: voor niets gaat de zon op. Voor de kosten van onder meer huur, 
telefoon, administratie, transport, elektra, enz., zijn giften en donaties onontbeerlijk. 
De 2e collecte is voor het werk van 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. 24 april De Voedselbank. 
 

De collecte opbrengsten 
14 april (Witte donderdag): voor onze eigen kerk: € 162,30;  
17 april (1e Paasdag): 1e collecte voor jongeren in Libanon € 227,20; 2e collecte voor onze eigen kerk € 293,40 
Doosjes 40-dagentijd € 65,06 

Heeft u uw spaardoosje nog niet ingeleverd? Dat kan ook na de Pasen nog steeds! Alvast 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 
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