
Kerkbrief 1084 voor zondag 26 februari 2023, 1e zondag van de 40-dagentijd 

 

De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen 

U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 
 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 
Op 28 februari zijn dhr. en mw. Van de Giessen-Smit 12,5 jaar getrouwd.  
Middelie 111, 1472 GV Middelie. 
Op 18 februari is geboren Liam Klaas Albertus, zoon van Claudia en John Schilder-
Lagerburg, Icarusplantsoen 11, 1131 WP Volendam.  
Namens de kerkgemeente allemaal hartelijk gefeliciteerd. 
Laten wij ook alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en 
nabijheid vragen. Ik wens ons allen een goede week.                         Aly Lagerburg. 
 

Bedankt! 
Ik wil graag namens Harm heel hartelijk bedanken voor de kaarten en het fruit.  
Hij is heel blij, dat ze in Edam nog aan hem denken. Groetjes, Harm en Jos Has 
 

Terugblik op de dienst van 19 februari: 
Als de eigen dominee je bij de voordeur begroet, je Gerardjan Slegt op 
het orgel hoort spelen, de bloemen klaar staan, zo ook het lantaarntje 
voor de kinderen, dan weet je dat de viering op het punt staat van 
beginnen. 
Dit keer met een vraag aan de kinderen: Kun je ook 
aardig zijn tegen iemand die niet aardig voor jou is?  
Of voor de groteren onder ons: Keer je iemand de 
rechter wang toe als hij je daarvóór op de linker 
geslagen heeft? 
Mocht u de preek willen beluisteren dan kan dat nog 
via kerkdienstgemist.nl. Veel vragen dit keer, dat mag 

ook wel denk ik, als je een kerkdienst bezoekt 😊. 
Dat Jan-Daniel de bloemen kreeg (zie fot boven) zal u wel duidelijk zijn na het applaus dat hij vorige week kreeg. 

Mvg Arie   
NL doet dag op zaterdag 11 maart 2023 
De Grote Kerk gaat na de winterperiode van gesloten zijn en na de Mattheus Passion weer open voor het publiek. 
De S.K.M.E. zoekt daarom vrijwilligers om te komen helpen met schoonmaken, vloeren vegen/dweilen, ramen 
lappen, de buitendeuren wassen en diverse andere werkzaamheden. Er is dus veel te doen en als er genoeg 
aanmeldingen zijn willen we ook plaatselijk de wanden witten en de 'plint' weer zwart maken. Kom je ook helpen? 
We beginnen om 9.30 uur met koffie en wat lekkers. 
Graag opgeven bij: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 

Kinderkerk: 
Er is weer Kinderkerk op 12, 19 en 26 maart en op 2 en 9 april. Wij gaan aan de slag met het Veertigdagenproject 
van Kind op Zondag ‘Verander je mee?’. Wij volgen daarmee het leesrooster in de kerk. Een korte toelichting: 
Stel je voor: je gaat elke dag water halen bij een put. Dag in dag uit, steeds dezelfde put, steeds hetzelfde water. 
Maar op een dag gebeurt er iets: Bij diezelfde, vertrouwde put zit een man die jou anders naar het leven laat kijken. 
Dat gebeurt in het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:5-26). Het verhaal laat iets zien dat in 
deze hele veertigdagentijd steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven zoals het is, dat er een nieuw begin 
gemaakt kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen: God maakt 
dat nieuwe begin voor jou. Aan jou de keus om erin mee te gaan.  
 

Kennismaken 
Ds. Charlotte Kremer wil u graag leren kennen en nodigt u in kleine groepjes uit voor een 
kennismakingsbijeenkomst. U ontvangt in de komende week een uitnodiging hiervoor. 
  

Jan Daniël Hooijberg 

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:rienenhelmadevries@ziggo.nl


Orde van dienst zondag 26 februari 2023 
 

 

Voorganger:  Ds. Dirk Meijvogel (Harderwijk) 

Ouderling:     Nel Eijk 
 

Diaken:     Ed Broeze 
Organist:  Nico Vriend 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Lied 150: 1 en 2 
‘Loof God, loof Hem overal’ 
 
Stilte, Onze Hulp, Groet 
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 
 
Inleiding op de dienst 
 
Lied 405: 1, 2, 3 en 4 
‘Heilig, Heilig, Heilig! Heer, God almachtig’ 
 
Gebed van Toenadering 
 
Lied 598 (Nederlands, 3x): 
 Als alles duister is, 
 Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
 meer dooft, vuur dat nooit meer dooft…  
 

 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Inleiding op de lezing 
 

Lezing: Deut. 30: 9 – 20 
 

Lied 95: 3 en 4 
‘Kom, werpen wij ons voor de Heer 
 

Overdenking: ‘Kies voor het leven!’ 
 

Muzikaal Intermezzo 
 

Lied 289 
‘Heer, het licht van uw liefde schittert’ 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: Lied 885 
‘Groot is uw trouw, o Heer’ 
 

Zending & Zegen 
beantwoord met:  
 

 
 

 
 

Orgelspel 

 
Collecte aankondiging voor zondag 26 februari a.s. 
 
De 1e collecte is voor KIA, zending Zambia 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos: gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd 
zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De 
Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. 
www.kerkinactie.nl/kinderenzambia 
 
De 2e collecte is voor  onze eigen kerk. 
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over te maken via rekening nummer: 
NL95 RABO 0373 711 409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag 26-02 en doel.   
 
Collecte opbrengsten van zondag 19 februari: 
1e collecte voor het Luchthavenpastoraat € 125,85 
2e collecte voor onze eigen kerk € 134,55  
Hartelijk dank voor uw bijdrage 
 
 
 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
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 
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