
 

Kerkbrief 972 voor zondag 3 januari 2021, zondag Epifanie 

Wegens de aangescherpte maatregelen kunnen we de dienst  helaas niet bezoeken.                                                                     
Maar gelukkig is er de mogelijkheid om de dienst met beeld en geluid  te volgen via onze website en ook                    
(eventueel later)  via “kerkdienstgemist.nl”.  Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 

 
Diensten zonder bezoekers; geen nieuwjaarsbijeenkomst 
Wegens de aangescherpte corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten dat we de komende diensten  
geen bezoekers in onze diensten kunnen toelaten. Dit geldt minimaal tot en met 3 januari. Dit betekent dat de 
nieuwjaarsbijeenkomst ook niet doorgaat. De viering op oudjaarsavond gaat in het geheel niet door. 
                                                                                                                   
Bloemengroet en omzien naar elkaar 
De bloemen van de dienst op Kerstmorgen gingen naar Nico Vriend voor al zijn werk achter de schermen, onder 
andere om de beeldopnames mogelijk te maken. De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Ilse de Boer-
Lagerburg voor haar medewerking aan de kinderactiviteiten. 
 
Beste kerkgemeente, 
Heel veel dank voor al het medeleven in de vorm van kaarten voor herstel en woonplezier. Het geeft ons  een 
heel warm gevoel. Wij wensen jullie allemaal een goed 2021. Vriendelijke groeten, Arie en Nel Schotanus. 
 
Terugblik 24, 25, 27 december 
Drie online vieringen zonder bezoekers. En dat in een tijd waarin we allen onze behoefte aan nabijheid zo kunnen 
voelen in normaler jaren ook kunnen bevredigen. Velen hebben, net als uw redacteur van dienst, de vieringen 
vanachter het scherm gevolgd. En kunnen ervaren dat ook corona niet het wezenlijke van de Kerst kan laten 
verdwijnen. Kerstnacht: Ds. Juup van Werkhoven opende haar overdenking met een gedicht van Hans Andreus, 
over het licht dat snakt naar gerechtigheid. Hoe het Kerstfeest de belofte is dat het licht uiteindelijk zal 
overwinnen, ook al lijkt het vaak anders. Kerstmorgen: Ds. Rien Wattel maakte die belofte en hoop reëel door de 
Joodse mystici aan te halen: dat een kaars al voldoende is om de duisternis op te heffen, een pleidooi  voor het 
kleine gebaar, als we ons machteloos voelen de grote problemen op te lossen; veel kleine gebaren maken één (of 
meer) grote. Zondagmorgen: Dhr. Eric Wegman pleitte in het verlengde daarvan voor de navolging van Jozef, 
Maria’s man, hoe die door dromen geleid de wil van de Eeuwige volgde en verantwoordelijkheid nam voor Maria, 
haar niet verliet. 
Speciale vermelding verdienen Nico Vriend en diens vriend, cameraman Peter Hengstman, voor de tijdrovende 
voorbereiding en het ervoor zorgen dat we konden meekijken en luisteren vanuit de Grote Kerk. De vele anderen 
die ook, soms, veel tijd hebben gestoken in de voorbereiding en uitvoering zijn ook in de vieringen bedankt.  
De opnames van beide vieringen zijn aangevuld en nu zonder uitval van beelden te zien op Kerkdienst Gemist. 
 
 

 

 
 

                                                                   Waar anders honderden Kerst vieren (foto’s: Arie v. G.) 
 



Orde van dienst voor zondag 3 januari 2021 
     Voorganger:  dhr. Jan Willem van der Straten 
     Ouderling:  Kees Bak 

 Diaken: Alida Gorter 
 Organist: Frans Koning

Orgelspel: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, Lied 474 (J.G. 
Walther) 

Mededelingen door ouderling van dienst  
Psalm 72: 1,2 
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 

Psalm 72:7 
Inleiding op de Dienst 
Gebed van Toenadering 
Lied 515 
 

Inleiding op de Lezing  
Jesaja 60: 1-6 
Lied 527 
Inleiding op de Lezing 
Mattheüs 2,1-12 
Lied 533:1,2,6 
Overdenking 
Muzikaal Intermezzo In dulci jubilo, Lied 471 (D. Buxtehude) 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
Toelichting op Collecten 
Slotlied 416 
Zending & Zegen, beantwoord met: 

  
 Orgelspel:  Vom Himmel hoch, Lied 469 (J.S. Bach) 

Vervulling vacatures kerkenraad 
Beste gemeenteleden, de vacaturecommissie heeft diverse mensen bereid gevonden lid te worden van de 
kerkenraad. Als ouderlingen: Nel Eijk, Ria van Saarloos en Wijnanda Hamstra (met speciale taak ‘’jeugd-
ouderling”). Als ouderling-kerkrentmeester: Hans van Drongelen en Frans Koning. En als diaken: Ellen Vriend en 
Ed Broeze. Daarnaast is Marie Verwoert bereid gevonden om de notulen te maken van de kerkenraad. 
Hiermee kunnen de huidige vacatures en de vacatures die ontstaan door het aftreden van Tom Lagerburg, Henk 
Blomberg, Henri Kalk en Kees Bak worden gevuld. Waarmee de kerkenraad weer voltallig is, gebaseerd op een 
vernieuwde plaatselijk regeling. 
In januari wordt een gemeenteavond georganiseerd. Op die avond stellen we de kandidaten voor en vragen we u 
in te stemmen middels een verkiezing. Graag willen we de mensen danken voor hun keuzes en inzet voor de 
kerkgemeente. Want dankzij hun kan de kerkgemeente Edam weer verder. Namens de vacature commissie, Kees 
Bak. 
 
Collectedoelen 
Vandaag,  zondag 3 januari, de eerst zondag in een nieuw jaar, helpen we onze naaste dicht bij: de eerste collecte 
is bestemd voor het “Interkerkelijk Noodfonds/Stille Hulp”. We blijven “helpen waar geen andere (reguliere) 
helpers zijn” . De woorden Noodfonds en Stille Hulp zeggen het steeds weer “Hulp in stilte als de nood hoog is”. 
Altijd kortstondig om acute nood te lenigen, soms met geld, soms met goederen, maar altijd als het echt nodig is. 
Die hulp verlenen we niet alleen. De gezamenlijke kerken in Edam-Volendam werken samen met de 
gemeentelijke hulporganisaties in het Interkerkelijke Noodfonds. “Stille- hulp” voor hen die buiten de reguliere 
hulpverlening extra hulp nodig hebben in bijzondere situaties. De tweede collecte is ook deze zondag bestemd 
voor het vele o zo belangrijke werk van, voor en door “Onze eigen Kerkgemeente”. www.kerkgemeente.nl 

Helaas nog steeds strenge coronamaatregelen en daarom een heel beperkt aantal aanwezigen in de dient. Maar 
dat kan geen reden zijn om niet bij te dragen aan de collectedoelen. Daarom is het belangrijk om te weten dat: 
“een ieder die niet naar de dienst kan gaan, zijn of haar bijdrage aan de collectedoelen kan overmaken naar 
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte-doel ....... zondag …...”. 
  
Tom Lagerburg 
 

 
 
 
 
 
 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak e-mail: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499 

Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 


