
 

Kerkbrief 976 voor zondag 31 januari 2021, 4e zondag na 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     
Zondag werd Henk Eijk (door Henri, foto) verrast met 
de bloemen, als bedankje voor zijn werkzaamheden 
i.v.m. Actie Kerkbalans. Kon hij zeer waarderen! 
Zaterdag al bracht Jacqueline (foto) namens de kerk 
een bloemetje bij Claudia Lagerburg om haar te 
bedanken voor haar inzet voor de kinderkerk. Ze was 
erg verrast en vond het ontzettend leuk! 
 
 

Omzien naar elkaar 
Afgelopen week is Mevr. Hermien Douwma - Marskamp geopereerd, dus een kaartje sturen zou fijn zijn: Pieter- 
Claesstraat 17 1135 HJ Edam. Afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis Dhr. Coos Lagerburg, Kloosterhof 
229 1131 HG Volendam. Nu ik dit schrijf liggen beide nog in het ziekenhuis, maar als alles goed gaat komen ze 
zaterdag weer thuis. Wij wensen ze van harte beterschap en veel sterkte. Laten we alle zieken en elkaar in ons 
gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens u alle een goede week.  Aly Lagerburg 
 

Gemeenteavond via een presentatie na de komende dienst. Beste Kerkleden, 
Komende zondag, 31 januari, zullen we een presentatie houden voor de gemeente via het internet. 
Dit als een vorm van de gemeenteavond. We zullen de nieuwe plaatselijke regeling presenteren en aangeven hoe 
de nieuwe kerkenraad er uit komt te zien. Zoals bekend zijn de nieuwe leden voor de kerkenraad: Nel Eijk, Ria van 
Saarloos, Wijnanda Hamstra, Frans Koning, Hans van Drongelen, Ellen Vriend, Ed Broeze.  
Reacties zijn dan de week daarna mogelijk via de e-mail, telefoon of schriftelijk in te dienen bij de scriba, Henri 
Kalk. De presentatie is gepland na de dienst van 31 januari en is later nog te zien. Maar reacties zijn uiterlijk in te 
dienen op zaterdag 6 februari. De nieuwe plaatselijke regeling is ook in te zien op onze website of op te vragen bij 
de scriba Henri Kalk. Zie ook het nieuwe Venster.  Namens de kerkenraad,                           Kees Bak 
 

Actie kerkbalans! 
De afgelopen week werden de enveloppen weer opgehaald, of heeft u ze bij de vrijwilliger in de bus gedaan. 
Mocht die van u nog niet zijn opgehaald, om wat voor reden ook: het komt goed, ook als u hem zelf even bezorgt. 
Namens deze vrijwilligers alvast hartelijk dank.                                                            De kerkrentmeesters 
 

Dringend advies van Protestantse Kerk Nederland  
Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst.  Dit 
advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. De Britse variant van het 
coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, 
aldus het moderamen.  www.protestantsekerk.nl    
 

Terugblik  zondag 17 januari   
Het was onwennig, geen bezoekers, geen 
zang, gesproken liederen bij orgelspel. 
Toch hield ds. Hoogstrate een gloedvolle 
preek, waarin hij doordacht op het verhaal 
van de drie wijzen en verder aan het 
denken zette met het verhaal van de 
vierde wijze: Artaban. 
 
 

  



 
Orde van dienst voor zondag 31 januari 2021 

Vierde zondag na Epifanie
     Voorganger:  ds. Margrietha Reinders 
     Ouderling:  Kees Bak 

 Diaken: Chris Kotterer 
 Organist: Nico Vriend

Orgelspel:  
Welkom, mededelingen  
Intochtslied: 287, vs. 1 en 2 “ Rond het licht” 
Bemoediging en groet 
Loflied: 283, alle verzen. “ In de veelheid van 
geluiden” 
Lezing: Johannes 14, vs. 27-31 en aansluitend 
Johannes 15, vs. 9-17 
Lied: 512, vs. 1 tot en met 4.” O Jezus hoe vertrouwd 
en goed” 

Voorafgaand aan de preek: een korte toespraak van 
dominee Mozes Allahbe uit Amsterdam Zuid Oost . 
Overdenking 
Na de preek: “ change will come” luisterlied van you 
tube 
Toelichting op collecte 
Slotlied: 23 C” mijn God mijn herder zorgt voor mij” 
Heenzending en zegen 
Orgelspel:  

 
Terugblik Oecumenische dienst 24-jan. 
Nico Schoorl, oud-katholiek priester, en Agaath van den Hogen, gingen voor. Zij maakten het begrip oecumene 
breder **o.a. door regisseur Van Erp te citeren: ik geloof niet in God of in een hiernamaals, maar geloof in en 
poog bij (te) dragen aan een betere wereld. **o.a. door verbondenheid uit te spreken met een Iraanse vriendin in 
Edam, die in het soefisme leidraad voor het leven zag, *met de vele vrouwen die als vrijwilliger op allerlei 
manieren bijdragen in de geloofsgemeenschappen, *met de moslima die zich inzet in het jeugdwerk.  
Door van “eenheid in de liefde” de kern te maken. Een zanggroepje o.l.v. Frans Koning verzorgde de zang. 
 

Orgelfonds      
Wij proberen de nalatenschap van Gideon Bätz in ere te houden door de restauratie van het orgel in de 
Swaen. De actie heeft sinds begin september ruim € 8000 opgeleverd. Hartelijk dank voor alle donaties! 
Wij hebben verzoeken voor subsidies lopen bij diverse culturele fondsen en b.v. de Provincie. Intussen: 
adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op: NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds 
 

Collectedoelen, 
Vandaag, zondag 31 januari “Wereld Lepra-(Zon)dag”, is de diaconale collecte bestemd voor “Stichting Lepra-
Zending”. Lepra-Zending voert strijd tegen lepra of melaatsheid door medische, sociale en geestelijke bijstand te 
verlenen. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten maar zijn toch goed te behandelen en 
te genezen. Met deze collecte helpen wij de stichting mensen te bij te staan, te behandelen en te genezen en zo 
Gods liefde uit te dragen. www.leprazending.nl . De tweede collecte is natuurlijk bestemd voor het vele werk van, 
voor en door “onze eigen kerkgemeente”.  www.kerkgemeente.nl. U weet toch nog steeds dat: 
“een ieder die niet naar de dienst kan gaan, zijn of haar bijdrage aan de collecte 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 


