
Kerkbrief 1088 voor zondag 26 maart 2023, 5e 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 

 

Denk aan de ZOMERTIJD! 

 

Terugblik op vorige week  

Voorganger ds. Hans Blom liet duidelijk merken dat hij er zin in had. Alle tijd werd 

vrijgemaakt voor de inleiding met de kinderen waarbij ook ‘De Veranderaar’ aan het 

woord kwam. Zij droeg een bril met een afgeplakt glas en was van plan haar ogen 

wisselend te gebruiken. Het afgeplakte glas gebruikte ze voor het zicht op de nare 

dingen...  

Het verhaal in de Kinderkerk zou gaan over de 

blindgeboren man die weer ziende wordt en de 

kinderen mochten daar dan weer een feestelijke 

bril bij bedenken.  

Voor de preek koos ds. Blom het thema ‘de Dwaasheid en het Aanstootgeven-

de van het kruis’. Daarbij werd de nadruk gelegd op de letters B(evrijding), 

V(ertrouwen) en L(iefde). U kunt de viering nog zien en beluisteren via www. 

kerkdienstgemist.nl. Al met al duurde de dienst langer dan we gewend waren. 

Dit had o.a. tot gevolg dat een van de broeders bij buurman Bakker moest 

constateren dat de croissants uitverkocht waren����.                              Mhg, Arie 
 

Agenda: 

Dinsdag 28 maart: pastorale raad 

Woensdag 29 maart: Zie hieronder 

Donderdag 30 maart: Zie hieronder 

Zondag 2 april: Palmpasen 10.00 uur in de Swaen 

Maandag 3 april t/m woensdag 5 april: Avondgebeden  19.30 in de Swaen 

Donderdag 6 april: Witte Donderdag; viering Heilig Avondmaal 19.30 uur in de 

Swaen (met naast Frans op het orgel ook Emmely Siebrecht altviool) 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag 19.30 uur in de Swaen 

Zaterdag 8 april: Stille Zaterdag  19.30 uur in de Swaen 

Zondag 9 april: 1e Paasdag; 9.00 uur Paasontbijt en 10. 00 uur Paasviering in 

de Grote Kerk 

(De hele week -van 2 t/m 9 april- met ds. C. Kremer) 

 

Kennismakingsbijeenkomst 

Op woensdagmorgen 29 maart a.s. is er om 10.00 uur in de hulpkerk nòg een mogelijkheid kennis te maken in een 

kleine groep met onze predikant. Aanmelden graag bij scriba@kerkgemeente.nl  

 

Gemeenteavond 30 maart 

De fusiebesprekingen zijn in de afrondende fase gekomen. Uw mening en inbreng is nu gewenst.  

Op donderdag 30 maart wordt in de Swaen om 20.00 uur een gemeenteavond gehouden met vóór de pauze ‘de fusie 

met de Protestantse gemeente te Volendam’. Na de pauze zal onze predikant een inhoudelijk onderwerp verzorgen.  

 

We hebben vacatures! 

Wegens aflopende ambtstermijnen, is de kerkenraad op zoek naar twee diakenen en een kerkrentmeester. 

Aanmelden en/of namen doorgeven (misschien kent u wel iemand, die heel goed past in één van deze functies) via 

scriba@kerkgemeente.nl graag vóór 1 mei a.s. 

 

  



 

Orde van dienst voor zondag 26 maart 2023 
 

Voorganger:  mw. Eveline Masetti (Zaandam) 

Organist:        Gerard Jan Slegt 

Kinderkerk:   Petra Tjalsma en José Hermanides 

 

Ouderling:    Ria van Saarloos 

Diaken:         Ellen Vriend 

 

Voor de dienst 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment van Stilte 

Voorbereiding 
 

Openingslied: 217: 1, 2, 3 en 4 

                    ‘De dag gaat open voor het Woord des Heren’ 

Groet: 

V:           De Heer zij met u 

A:           Ook met u zij de Heer 

V:           Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A:           die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:           die het werk van zijn handen niet loslaat 

A:           maar trouw is tot in eeuwigheid, amen. 

Kyriegebed 
 

Lied 281: 1, 2 en 3          ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’  

Moment en projectlied met de kinderen 

 
 

Vers 2: 

Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 

Kom met je geluk en kom met je vragen. 

God wijst de weg in deze veertig dagen. 

Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 

Dienst van het Woord 
 

Inleiding op de lezing 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

Schriftlezing: Lucas 7: 36 – 50 

Lied 833 (3 x):     ‘Neem mij aan zoals ik ben…’ 
 

Overweging 
 

Orgelspel 

Lied 837:            ‘Iedereen zoekt U, jong en oud’ 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Dienst van de Dankbaarheid 
 

Gebeden, Stil Gebed, 

Lied 1006:           ‘Onze Vader in de hemel…’ 

Collecten 

Wegzending & Zegen 
 

Slotlied 834:           ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 

Zegen, beantwoord met 
 

 

 
 

Orgelspel           

Collectedoelen 

De 1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat, Bangladesh, jongeren. 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aanslui-

ten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden 

daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met lokale partnerorganisaties 300 jongeren 

naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-/werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardig-

heden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. Zie: Kerkinactie Bangladesh  

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: 

NL95 RABO 0373 711 409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag ..... / doel.  
 

De collecteopbrengsten van zondag 19 maart zijn: 1e collecte voor het Binnenlands diaconaat/Gevangenen € 141,55 

2e collecte voor onze eigen kerk € 137,85                                                                       Hartelijk dank voor uw bijdrage 
 

Denkt U aan de spaardoosjes voor de 40-dagentijd projecten? Inleveren bij één van de diakenen of op de 

liturgietafel achterlaten! Nog geen spaardoosje? Er liggen er nog achter in de kerk.         Alvast onze dank!  

 

 

 

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

Predikant: ds. Charlotte Kremer, e-mail: 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 


