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

                                 
 
Geslaagde seniorenmiddag 
Dinsdagmiddag 14 februari was er weer een gezellige middag voor 
senioren (75+) in de Hulpkerk. 
Diaken Alida Gorter gaf een verslag met foto’s en een filmpje van de 
reis die zij afgelopen herfst maakte met de stichting Red een Kind. Er 
werd, onder het genot van koffie/thee met soes, drankjes en hapjes 
weer volop genoten van het samenzijn en bijpraten met iedereen. 
 
Zaterdag 18 februari Open Dag in de Meermin 
Voor wie deze kerkbrief al eerder leest willen we wijzen op de Open 
Dag die de bewoners van de Meermin tussen 12.00 en 16.00 uur organiseren. Als kerken zijn we ook uitgenodigd. Zie 
de uitgebreidere mededeling op de website. 
 
Wereldgebedsdag 
Op vrijdag 3 maart is het Wereldgebedsdag. Dan is er om 19.00 uur een oecumenische viering  in de Vermaning met 
als voorganger Truus de Boer. Zie voor meer informatie blz. 13 van het Venster.  
 
Een kaartje met Pasen 
Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen 
gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om 
gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou’.  
Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun 
situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde 
reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.  
Onze kerk doet ook mee met deze actie . U kunt één of meerder kaarten meenemen en deze beschrijven, een 
postzegel op de (niet beschreven) andere kaart plakken en deze inleveren in de schoenendoos die achterin in de kerk 
staat. De kaarten worden in een verzamelenveloppe gestuurd naar de Protestantse kerk die zorg zal dragen voor 
verspreiding naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en buitenland. Wilt u uw kaart uiterlijk inleveren op 
28 februari a.s.?  
 
Terugblik op vorige week 
Naast alle ellende waar we nu dagelijks mee geconfronteerd worden viel er ook iets te vieren deze zondagmorgen. 
Het Bätz-orgel stond na een grondige restauratie weer op zijn oude plaats en bleek een sieraad om te zien en te 
horen. Hoe belangrijk zang en muziek bleek uit de lezingen en de preek van ds Charlotte Kremer. 
Zo las zij uit Samuel dat David bij Saul op zijn lier speelde als deze last had van kwade geesten. En uit Kolossenzen 3:  
zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 
Tijdens en na de koffie, dit keer heel toepasselijk vergezeld van een "notenkraker", was er tijd voor bedankjes en 
bloemen voor al diegenen die de restauratie en realisatie mogelijk hadden gemaakt, met een speciaal applaus voor 

Jan Daniël Hooijberg die succesvol 
al zijn netwerken was afgegaan 
voor donaties. 
Tot slot liet adviseur Henk 
Verhoef op virtuoze wijze horen 
wat er tot nu toe verborgen was 
tussen alle orgelpijpen en mocht 
Frans Koning op de treden de 
wind verzorgen.  Mvg Arie 
  



 
Orde van dienst voor zondag 19 februari 2023 

 

Voorganger:  ds. Charlotte Kremer 

Organist:        Gerardjan Slegt 
 

Ouderling:    Ria van Saarloos 
Diaken:          Ellen Vriend 
 

Orgelspel     
Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied: Psalm 71: 1 en 13 
                               ‘Heer laat mij schuilen in uw hoede’ 
 

Groet en bemoediging 
 
 

Kyriegebed  
Glorialied 975: 1 en 3      ‘Jezus roept hier mensen samen’ 
 
Gebed bij de opening van de schriften   
kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
 Lezing:   Exodus 22:20-26 
 
Lied 992          ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ 
 
Lezing:  Mattheüs 5: 33-48 
 

Lied 974: 1, 4, 5         ‘Maak ons uw liefde, God’   
 
Uitleg en verkondiging 
                  
Orgelspel            
Lied 1005: 1, 2, 5     ‘Zoekend naar licht’ 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 
Collecten / Kinderen komen terug 
 
Slotlied 422           ‘Laat de woorden die we hoorden’ 

 
Zending en Zegen 

 

 
 
 

Orgelspel           

Collectedoelen    
De 1e collecte is bestemd voor het Luchthavenpastoraat 
Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven. Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood 
komt, is er het luchthavenpastoraat. Met elkaar staan zij ervoor dat waar nodig,  rust wordt gecreëerd in de hectiek 
en dat er ruimte wordt geboden voor gebed en meditatie, een luisterend oor, koffie of een slaapplaats. 
www.airport-chaplaincy.nl  
De 2e collecte is bestemd voor onze eigen kerk.  
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over te maken via rekening nummer:  NL95RABO 0373 711 
409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag ..... doel.     
 
De collecteopbrengsten van zondag 12 februari zijn. 
Collecte voor giro 555:  € 627,35 (de diaconie zal dit bedrag verdubbelen) en een zelfde bedrag is voor Noodhulp 
Ethiopië. Collecte voor onze eigen kerk is € 170,55.   Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdrage! 
 
Oproep fietsen 
Voor een Pakistaans gezin, die onze kerkdiensten bezoekt, zijn we op zoek naar twee fietsen:  1 fiets voor een jongen 
van 12 jaar en 1 fiets voor een jongen van 6 jaar. Mocht u aan deze oproep kunnen voldoen,  neem dan contact op 
met Alida Gorter tel. 362984 
 
Agenda:    
18 februari: open middag bewoners Meermin van 12.00 tot 16.00 uur 
22 februari: woensdagavondmaaltijd; opgeven uiterlijk zondag 
3 maart:  Wereldgebedsdag in de Vermaning om 19.00 uur. 
 
Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud 
geld. De opbrengst is bestemd voor de goede doelen van Kerk in Actie  
  Inleveren in de dozen in de Swaen of bij één van de diakenen! 
 

 

 

 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
Predikant: ds. Charlotte Kremer, e-mail: charlottekremer@hetnet.nl of predikant@kerkgemeente.nl, Tel. 06-27746328 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad: 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 


