
 

Kerkbrief 1086 voor zondag 12 maart 2023, 3e zondag in de Veertigdagentijd 

 
 

   De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen 

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

 

In Memoriam 

Wij hebben gehoord dat dhr. Gerhard Casper Dekker (Cas) afgelopen maandag, 6 maart, op 93-jarige leeftijd is 

overleden. Hij was een belijdend lid van onze Kerkgemeente, weduwnaar sinds 2013 van Gré Dekker-Kramer en vader, 

opa en overgroot opa. Zaterdag 11 maart is er een afscheidsceremonie om 13.30 uur in De Swaen en aansluitend vindt 

de begrafenis plaats, waarna er in de hulpkerk gelegenheid is tot condoleren. 

Correspondentieadres: Waardmeerhof 19, 1135 EK Edam. 

 

Tevens bereikte ons het bericht dat op donderdag 2 maart is overleden drs. Th. A. Fafië; een gewaardeerd gastpredikant 

bij het Lutherse deel van onze Kerkgemeente. 

 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 

Mevr. Rie Kemper, Voorhaven 42, 1135 BR Edam, heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen en is weer thuis om 

verder te herstellen. Namens de kerkgemeente van harte beterschap. 

En laten we eens een kaartje sturen, zomaar naar iemand die alleen is en misschien wel erg eenzaam of misschien eens 

een telefoontje voor een gezellig praatje, want dat is ook omzien naar elkaar. Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed 

gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen. Ik wens u allen een goede week.                                           Aly Lagerburg 

 

Terugblik op de dienst van 5 maart:  Op de tweede zondag van de 

veertigdagentijd ging Jacqueline Bakker voor. Goed om haar weer terug te zien. Zij 

vroeg de mensen in de kerk waarvan zij 

gingen stralen. Dat was ter inleiding op de 

lezing over de verheerlijking op de berg.  

De leerlingen hebben daar een Godservaring, 

een ervaring die we kunnen zien als een 

vooruitwijzing naar Pasen. 

De bloemen gingen met een groet uit  de 

gemeente naar Helma Balkenende.  

 

Er is vandaag weer Kinderkerk (o.l.v. Petra Tjalsma en Mirjam Visser). We werken aan het 

Veertigdagenproject van Kind op Zondag ‘Verander je mee?’ 

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. 

 

Gemeenteavond 

De fusiebesprekingen met de Protestantse Gemeente Volendam zijn afgerond. Wij willen u hiervan in kennis stellen en u 

de gelegenheid bieden op de gemaakte afspraken te reageren op een gemeenteavond op donderdag 30 maart a.s. in de 

Swaen. Verdere informatie volgt nog. 

 

Passiemuziek voor koor, orkest en solisten. Zondag 12 maart om 15.00 uur de Swaen.  

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.  Kaarten € 20,--.  



De orde van dienst van zondag 12 maart 2023 vindt u in een apart liturgieboekje 

          Viering Heilig Avondmaal 
 

 Voorganger:  Ds. Charlotte Kremer  

 Organist: Frans Koning                             

Ouderling: Hans van Drongelen 

Diaken: Audrey Vreemann 

Collectedoelen 12 maart: 1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat. Boerinnen in Ghana. Vrouwen uit 

afgelegen dorpen economisch zelfstandig maken kan enorm succesvol zijn, zoals blijkt bij de sheaboerinnen in 

Ghana. Sinds 2015 versterken we daar vrouwen die sheanoten rapen en tot 

boter verwerken. Inmiddels zijn commerciële partijen aangehaakt. Als een 

soort vliegwiel kunnen we steeds meer vrouwen ondersteunen en verbetert 

het leven van ruim 15.000 vrouwen. www.kerkinactie.nl/boeringhana                                                                                                       

De 2e collecte is 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 5 maart zijn: 

1e collecte voor de zending in Palestina  € 128,50 

2e collecte voor onze eigen kerk € 220,40                                                              Héél hartelijk dank voor uw bijdrage!! 

AGENDA: 

Kennismakingsbijeenkomsten met Ds. Charlotte Kremer:  

maandag 13 maart 15.00 uur en 19.30 uur,  

woensdagavond 15 maart 19.30 uur,  

woensdagavond 22 maart 19.30 uur en  

donderdagmiddag 23 maart 15.00 uur. 

 

Zaterdag 11 maart: NL doet dag. Schoonmaken Grote Kerk. Aanvang 9.30 uur. rienenhelmadevries@ziggo.nl 

Zondag 12 maart: Passieconcert van kamerkoor Amsemble o.l.v. Benjamin Bakker; 15.00 uur in de Swaen 

Dinsdag 14 maart: kerkenraadsvergadering 

Donderdag 16 maart: uiterste inleverdatum voor het Venster van april 

Zondag 19 maart: Kinderkerk. We gaan weer verder met Veertigdagenproject ”Verander je mee ”Woensdag”  

Woensdag 22 maart: woensdagavondmaaltijd (opgeven uiterlijk zondag 19 maart, zie Venster) 

 

Librije: Samen met Willem Brommersma en Robert Lammers ben ik bezig om de 

Librije aan te kleden. Robert heeft de geschiedenis van de Librije uitgezocht en 

Willem en ik hebben 3 etalagepoppen gekocht. Een jongetje die de Latijnse school 

bezoekt, een hoogleraar die les geeft en een monnik die de bijbel bestudeert. We 

zijn op zoek naar kleding. Voor de monnik een pij en voor de hoogleraar een mantel. 

Voor het jongetje denk ik dat we zelf iets moeten gaan maken. Zijn er nog mensen 

die iets hebben liggen voor ons, misschien nog van de stadsfeesten. Daarnaast zou 

het leuk zijn als we ook zo’n grote rozenkrans kunnen bemachtigen, u weet wel zoals 

uit de jaren 70. Ik zou het leuk vinden als we op deze manier de aankleding bij elkaar kunnen krijgen en hoor graag van u.  

Helma de Vries                       tel. 0299-372969                    e-mail: hwaedevries@ziggo.nl 

 

 

Een tweede leven voor oude mobieltjes, 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. 
 

 

 

 
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 

 


