
 

Kerkbrief 972 voor zondag 10 januari 2021, 1e zondag  van 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 

 

Bloemengroet en nieuwjaarsgroet 
Vorige week zaterdag werd er door Jitske Hermanides 
een bloemengroet bezorgd  bij José Burghouts, als 
dank voor haar werk als administrateur van de 
diaconie. Ze was er zichtbaar blij mee, zoals te zien op 
de foto die Jitske maakte. 
Frans Koning, onze kerkmusicus, kreeg de bloemen uit 
de dienst mee naar huis voor het bespelen van 
het(kist)orgel, de piano en het wekelijks repeteren en 
begeleiden van de koorzang. 
  
We ontvingen een Nieuwjaarsgroet: 
Aan alle bekenden van de Protestantse Gemeente  

                Edam wens ik  een hoopvol en mooi 2021 !  
                Hartelijke groeten en tot ziens van Niny van Zanen 
Verhuizing 
Na ruim 26 jaar te hebben gewoond op de Jan Hoeckstraat hebben wij die stek verlaten. En hebben een nieuwe 
plek gevonden in Kwadijk. We wonen nu een stuk kleiner maar wel met en voor en achtertuin. Daar hopen nog 
een hele poos met veel plezier te wonen. Het adres is Hollandiaplansoen 13 1471 CT Kwadijk. We blijven gewoon  
kerken e.d. in Edam. Groetjes van ons, Arie en Annie Witte. 
 
Voorlopig geen bezoekers bij de diensten  
Tot nadere mededeling zullen er bij onze diensten helaas geen bezoekers kunnen worden toegelaten. De 
kerkenraad volgt het advies dat er op landelijk niveau is afgegeven. 
 
Geen doorgang gemeenteavond, wel een uitzending 
Beste leden van de Protestantse kerkgemeente Edam, 
We hadden een gemeenteavond gepland op 20 januari met een uitloop naar 21 januari. Maar de situatie rondom 
corona dwingt ons om daarvan af te zien. De kerkenraad heeft besloten de regels en sterke aanbevelingen over te 
nemen.  
Maar we worstelen wel met de vraag hoe we de gemeente kunnen betrekken bij de invulling van vacatures in de 
kerkenraad. We hebben er nu voor gekozen om de nieuwe leden van de kerkenraad voor te stellen via een 
uitzending, zodat u toch betrokken bent en we niet stilstaan door de huidige leden die willen aftreden langer te 
laten zitten. Dat zou niet goed zijn voor onze kerkgemeente en ook niet voor de betrokkenen.  
Ook de vernieuwde plaatselijke regeling zullen we dan presenteren, deze is daarna ook te lezen op onze website 
of op te vragen bij Henri Kalk. 
Als u dat wilt, kunt u na deze uitzending reageren via e-mail, per telefoon of schriftelijk.  
We zien twee opties om de presentatie uit te zenden. Op woensdag 20 januari of na een uitzending van de 
kerkdienst op zondag 31 januari. Zodra het mogelijk is geven we via de kerkbrief en via onze website aan wat de 
datum en tijd is van uitzending. 
Aangaande de huidige situatie moeten we meedelen dat onze predikant bezwaar heeft aangetekend. 
Nu zullen we een uitspraak afwachten van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. 

Namens de kerkenraad, Kees Bak 

 

Foto Jitske Hermanides 

Foto AvG 

https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren


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 

          

 

Orde van dienst voor zondag 10 januari 2021 
     Voorganger:  ds. Engele Wijnsma 
     Ouderling:  Henk Blomberg 

 Diaken: Chris Kotterer 
 Organist: Frans Koning

Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern, lied 518 

(J.S.Bach) 

Welkom, mededelingen  
 
Lied 518: 1 en 2 
Bemoediging en Groet  
Lied 518: 3 
 
Gebed van Toenadering 
Lied 513 
 
Lezing: Paulus brief aan de Galaten, 4 
 
Lied: Christus, gij zijt het licht in ons leven 
(driewerf, lied uit Taize) 
 
 
 

Overdenking 
Orgelspel 
 
Lied 1005: 1, 3 en 5 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Toelichting op Collecten 
 
Slotlied : Zingt nu van G’D’s goedheid 
 
Zending & Zegen, beantwoord met: 

  
 Uitleidend orgelspel:  Sing of the Lord’s goodness 

(Ernest Sands) 

 
Terugblik  zondag 3 januari 
Met Jan Willem van der Straten weet je vooraf dat hij duidelijk (s)preekt en 
oog heeft voor de camera. Het was wel jammer dat het voor de kijkers thuis 
niet zo eenvoudig was aan het begin van de dienst omdat er bij 
Uitzendinggemist.nl iets fout ging in de schakeling. Gelukkig staat alles wel 
op de band en was vanaf zondagmiddag de hele dienst terug te kijken via 
onze site. Een aanrader! 
De toespraak van Kees Bak na afloop van de dienst kunt u ook terug kijken 
en is het beluisteren meer dan waard! 
 
Collectedoelen 
Vandaag, zondag 10 januari, is de eerste collecte bestemd voor “Mercy Ships.  Hun doel: ziekenhuisschepen 
bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde 
op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in 
de vaart,  de “Africa Mercy”, en een tweede schip, de “Global Mercy”, is in aanbouw. Grote varende ziekenhuizen 
speciaal ingericht om mensen in de armste landen te helpen. Door de jaren heen heeft Mercy Ships meer dan 
twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. 
www.mercyships.nl 
De tweede collecte is natuurlijk bestemd voor het vele 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 
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