
Kerkbrief 1087 voor zondag 19 maart 2023, 4e 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 

                                 
Hartelijk dank voor de verrassing die ik zondag kreeg, een prachtige bos bloemen. Zo werd de zondag een mooie dag. 
Met hartelijke groet Hanneke Huber 
 
Gemeenteavond 30 maart 
Op donderdag 30 maart wordt er om 20.00 uur een gemeenteavond gehouden in de Swaen om alle gemeenteleden 
te kennen en te horen met betrekking tot de fusie met de Protestantse gemeente te Volendam. Na de pauze zal ds. 
Charlotte Kremer een onderwerp ter sprake brengen.  
 
Actie kerkbalans 2023. 
Tot nu toe is het bedrag aan toezeggingen over 2023 €  64.214,10. Ter vergelijking in 2022 zijn we uitgekomen op 
een totaalbedrag van € 65.863,60. Het verschil van € 1649,50 hopen we nog goed te maken, er moeten namelijk nog 
een aantal toezeggingen binnen komen. In ieder geval wil ik alle 35 lopers die deze actie hebben geholpen met 
uitzetten en ophalen van de enveloppen hartelijk bedanken. Zonder hen is het onmogelijk om de actie op deze 
manier uit te voeren. Nogmaals dank! Namens de kerkrentmeesters, Henk Eijk 
 
Koper poetsen 
We hebben met de poetsploeg weer gepoetst in de Grote Kerk en eerder in de Swaen. We hebben weer kunnen 
zorgen , voor mooi glimmende kandelaren en kronen. Ik wil degenen die het samen met elkaar gedaan hebben 
hartelijk bedanken. En tot ziens op de volgende poetsbeurt.   Groeten van Marianne Gorter 
 
De Paasgroetenactie voor gedetineerden. 
Er zijn in totaal 17 paasgroet kaarten in onze kerk ingeleverd, deze kaarten zijn intussen  opgestuurd naar de 
landelijke kerk, van waaruit ze zullen worden verspreid naar gevangenissen of tbs klinieken. 
 
Spaardoosjes kerk in actie 
Op zondag 12 maart zijn de bekende spaardoosjes uit gedeeld. U kunt uw extra bijdrage voor de 40-dagentijd 
projecten doneren in het spaardoosje. Het spaardoosje kunt u inleveren bij één van de diakenen of achterlaten op de 
liturgietafel, welke voor in de kerk staat! Mocht u nog geen spaardoosje hebben, dan kunt u deze meenemen, ze 
liggen achter in de kerk, deze moeten nog wel even in elkaar worden gevouwen. Alvast onze dank! 
 

Agenda:    Zondag 26 maart: kinderkerk 

Woensdagavondmaaltijd 22 maart: opgeven kan tot zondag Dinsdag 28 maart: pastorale raad 
Woensdag 22 maart 19.30 uur: kennismakingsbijeenkomst 
 

Woensdag 29 maart 10.00 uur: extra 
kennismakingsbijeenkomst 

Donderdag 23 maart 15.00 uur: kennismakingsbijeenkomst 
 

Donderdag 30 maart: gemeenteavond 20.00 uur 
in de Swaen 

 
Terugblik op vorige week 
Een goed bezochte dienst met 
"oud en jong". Voorafgaand 
aan de viering was veel werk 
verricht. Om maar iets te 
noemen: een mooi verzorgd 
liturgisch boekje, een vocaal 
kwartet, een 40-dagen project 
voor de kinderen en verder 
alles wat er bij de viering van 
het Heilig Avondmaal nodig is. 
  



 
Orde van dienst voor zondag 19 maart 2023, zondag Laetare 

 

Voorganger:  ds. Hans Blom (Almere) 

Organist:        Nico Vriend 
Kinderkerk:   José Hermanides, Wijnanda Hamstra 
 

Ouderling:    Dirk Tump 
Diaken:         Tom Lagerburg 
 

Orgelspel     
Welkom en mededelingen 
 

Intochtlied: Psalm 122: 1 en 2 
                               ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ 
 

Stilte, Onze Hulp en Groet: 
V:           Onze hulp in de Naam van de Eeuwige 
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, 
               in verbondenheid door Gods Geest, 
A:           Amen 
 

Psalm 122: 3 

 

Openingsgebed  
Kyrielied 547              ‘Met de boom des levens’ 
 
Gesprek met de kinderen 

   
 

 

 
Eerste Lezing: 1 Korintiërs 1 
Lied 544: 1, 2 en 3         ‘Christus naar wie wij heten’   
 
Tweede Lezing: Johannes 9: 1 – 17 
Lied 653: 1 en 4         
 
Uitleg en verkondiging -  de dwaasheid van het kruis 
                  
Orgelspel            
Lied 578     ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’ 
 
Dankgebed, Voorbeden, Lied 568a ‘Ubi caritas…’ 
Stil Gebed, Onze Vader  
 
Collecten / Kinderen komen terug 
 
Slotlied 801           ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ 

 
Zending en Zegen 

 

 
 
 

Orgelspel           

Collectedoelen    
De 1e collecte is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat, Gevangenen. 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt 
ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en 
hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  
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 maart zijn.  1e collecte voor KerkinActie: Kareténoten project € 214,30 
Collecte voor onze eigen kerk is € 190,45.   Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

 

 

 

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 


