
Kerkbrief 1085 voor zondag 5 maart 2023, 2e zondag in de 40-dagentijd 

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

                                 
Bloemengroet 
De fraaie bos tulpen werd afgelopen zondag gebracht bij Wim en Geesje Rijswijk met een 
hartelijke groet van de Kerkgemeente en dat werd gewaardeerd: 
Langs deze weg willen wij de kerkgemeente danken voor het mooie tulpenboeket, wat we 
afgelopen zondag mochten ontvangen. Hartelijke groeten,                Wim en Geesje Rijswijk 
 

Terugblik op vorige week 
De veertigdagentijd is begonnen en dus waren de bloemen en het liturgisch kleed paars 
gekleurd. Het was fijn om ds. Dirk Meijvogel terug te zien, die ons in een lastige periode als 
interim-predikant tot steun is geweest. Zijn preek had als 
thema 'Kies voor het leven', woorden die Mozes na veertig 
jaar door de woestijn tot het volk sprak. We mogen dat 
doen in de wetenschap dat God voor ons heeft gekozen.  
Het was goed om te zien hoe ds. Meijvogel ook de aan-
wezige kinderen in het verhaal probeerde te betrekken. 
  

Meer koper poetsen 
Graag wil ik aandacht vragen om op donderdag 9 maart het koper te poetsen in 
de Grote Kerk van 19.00 uur tot 21.00 uur. Zowel mannen als vrouwen kunnen mee doen. Zijn we dan nog niet klaar, 
dan gaan we de week hier op door. Graag aanmelden bij M.H. Gorter tel: 0299-372572. 
 

NL doet dag op zaterdag 11 maart 2023 
De kerk gaat na de Mattheus Passion weer open voor het publiek. Na de winterperiode van gesloten zijn gaan we de 
kerk weer gereed maken voor al onze gasten. 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. 
Met andere woorden genoeg te doen en, als er genoeg aanmeldingen zijn 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. 
 

Passiemuziek voor koor, orkest en solisten 
O.l.v. Benjamin Bakker zingt het kamerkoor Amsemble de cantate ‘Gott, sei mir gnädig’ van Kuhnau. Een prachtige 
cantate waarin Kuhnau een subtiele en verfijnde stijl laat horen die doet denken aan cantates van Buxtehude.  
Het programma wordt omsloten door twee motetten van Johann Christoph Bach. Zondag 12 maart om 15.00 uur  
in De Swaen (kaarten €20). 
 

De collecte opbrengsten van zondag 26 februari zijn: 
1e collecte voor de Zending in Zambia € 182,80 
De 2e collecte voor onze eigen kerk     € 114,80    Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdrage! 
 

Agenda:    
7, 8, 9, 13 en 15 maart: mogelijkheid kennismaking met ds. Charlotte Kremer (zie uitnodiging) en wegens grote 
belangstelling: ook dinsdagavond 21 maart (19.30 uur) en donderdagmiddag 23 maart (15.00 uur) 
Woensdag 8 maart: Avondmaaltijd in de Ontmoeting (uiterlijk op zondag opgeven; zie ook Venster) 
Donderdag 9 maart: koper poetsen in de Grote Kerk van 19.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag 11 maart: NL doet in de Grote Kerk vanaf 9.30 uur. Opgeven graag bij rienenhelmadevries@ziggo.nl  
Zondag 12 maart 10.00 uur: Viering van het Heilig Avondmaal en Kinderkerk o.l.v. Petra Tjalsma en Mirjam Visser 
Zondag 12 maart: Passieconcert van kamerkoor Amsemble o.l.v. Benjamin Bakker; €20; 15.00 uur in de Swaen 
 

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!  
 
  



 
Orde van dienst voor zondag 5 maart 2023 

Zondag Reminiscere: gedenk Uw barmhartigheid 
 

Voorganger:  pastor Jacqueline Bakker (Monster) 

Organist:        Nico Vriend   
Ouderling:    Wijnanda Hamstra 
Diaken:          Alida Gorter 

Orgelspel     
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Psalm 25: 1, 2 en 3 
‘Ik wil van God als van mijn Herder spreken’ 

 

Stilte, 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 
 

Inleiding op de Dienst 
 

Gebed van Toenadering 
 

Lied 386 (uit: Hemelhoog) 
‘Wil je opstaan en Mij volgen’ 

 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
    Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
    Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
    Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  
 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
    Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
    Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
    opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
    Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,  
    Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
    en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  
 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
    Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
    Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
    en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.  
 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lied 538: 1 en 2 
‘Een mens te zijn op aarde’ 

 

Inleiding op de Lezing 
 

Lezing: Exodus 24: 12 – 18 
 

Lied 527: 1 en 5 
’Uit uw hemel zonder grenzen’      

Inleiding op de Lezing 
 

Lezing Mattheüs 17: 1 – 9 
 

Lied 612 (melodie lied 803) 
‘Wij komen als geroepen’ 

 

Overdenking       
 

Muzikaal Intermezzo 
 

Lied 342: 1, 2, 3, 4 en 5 
‘In God de Vader op zijn troon’ 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied 902: 1, 3 en 6  
‘Is God de Heer maar voor mij’ 

 

Zending en Zegen 

 

 
 

Collectedoelen  
De 1e collecte is bestemd voor de zending en Palestina, Bijbellezen 
Palestijnse Christenen vormen een kleine  gemeenschap in het Heilige land: minder dan 2 procent van de bevolking  
is Christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten 
ondersteunen, zowel bij Bijlbelstudie als bij Diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent 
deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. www.kerkinactie.nl/bijbelpalestina 
De 2e collecte is voor het werk van 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.  

 
 
 
 
 
 
 

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 


