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Kerkbrief 977 voor zondag 7 februari 2021, 5e 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     
Afgelopen zaterdag heeft Mirjam van Wijhe (die ook de foto maakte) de bloemen bezorgd 
bij Frank Schoute. Hij was er erg blij mee. 
De bloemen uit de dienst van zondag zijn ter bemoediging in stilte bij een gemeentelid 
bezorgd. Het werd zeer gewaardeerd. 
 
Omzien naar elkaar  
Vorige week schreef ik dat Mevr. Hermien Douma- Marskamp zaterdag thuis zou 
komen, maar dat is helaas niet door gegaan. Hermien moest onverwachts nog een keer 

worden geopereerd. Even een kaartje sturen zou heel fijn zijn het adres is: Meander Medisch Centrum, 
Maatweg 3,afd C 2 kamer 60, 3831 TZ Amersfoort. Wij wensen haar sterkte en beterschap. Laten wij alle zieken 
en elkaar gedenken in ons gebed en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens u allen een goede week toe.  

 Aly Lagerburg  
Bedankje  
Via Aly ontvingen we dit bedankje: 
Beste kerkgemeente,   
Een leuke verrassing om een kaartje te ontvangen met een  
veel zeggende tekst en een mooie bloemenruiker.  
Fijn om te merken dat in deze moeilijke periode wij een  
gemeenschap vormen en elkaar willen steunen. 
                                                                                                                                                  Een dankbare oudere 

 

Terugblik  zondag 31 januari   
 Soms zit het mee, soms tegen! 
Als de apparatuur het af laat weten en je zaterdagavond nog 
naar Rotterdam moet voor vervanging, als de dominee op het 
laatste moment verhinderd blijkt te zijn en de techniek je 
tijdens de viering in de steek laat, dan ben je blij met een 
kerkenraad die zijn verantwoording neemt en gedrieën ervoor 
zorgen dat we de kerk niet hoefden te sluiten. Toch was het 
een mooie viering en we zijn blij dat het Nico is gelukt de 
dienst alsnog goed beluisterbaar op kerkdienstgemist te 
zetten. Dus u kunt de dienst als u dat wilt nog naluisteren, u 
kunt HIER klikken. 
Ook de presentatie van aftredend voorzitter Kees Bak en de nieuwe voorzitter Nel Eijk kunt u nog 
naluisteren op kerkdienstgemist, klik HIER. Zeker de moeite waard! 
 

Bevestiging en afscheid van ambtsdragers 
In de dienst van volgende week zondag, 14 februari, zullen de 7 nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, die u 
vorige week zijn voorgesteld in de presentatie na afloop van de dienst. De nieuwe leden voor de kerkenraad zijn: 
Nel Eijk, Ria van Saarloos, Wijnanda Hamstra, Frans Koning, Hans van Drongelen, Ellen Vriend, Ed Broeze.  
Ds. Juup van Werkhoven zal voorgaan in deze dienst. 
Om het aantal aanwezigen in de kerkdienst te beperken, zal het afscheid van de aftredende ambtsdragers een 
week later, op zondag 21 februari plaats vinden. 
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https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1070/events/recording/161208360001070
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1070/events/recording/161099526901070


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 7 februari 2021 

Vijfde zondag na Epifanie
     Voorganger:  ds. Simon Bijl 
     Ouderling:  Henri Kalk 

 Diaken: Alida Slotboom 
 Organist: Frans Koning

Orgelspel:  Preludium voor luit (J.S. Bach) 
 
Welkom, mededelingen  

Psalm van de zondag 56: 1 en 4 
Bemoediging en groet 

Inleiding op Kyrie 
Gebed en aansluitend orgel en door voorganger 
gezongen Lied 301f 
Glorialied 985: 1 gezongen, 2 gesproken, 3 
gezongen 
 
Gebed van de zondag 
Eerste lezing: 2 Koningen 4: 18-21 en 32-37 

Lied 942:  1 gezongen, 2 gesproken, 3 gezongen 
Tweede lezing: Marcus 1: 29-39 
Lied 534: 1 gezongen, 2 en 3 gesproken, 4 gezongen 
  
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel: Ground in c minor (H. Purcell) 

Lied 837: 1 en 4 
 
Toelichting op collecte 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Slotlied 423: 1 gezongen, 2 gesproken, 3 gezongen  
Heenzending en zegen 

Orgelspel: Concerto del Signor Albinoni, Allegro (J.G. Walther) 

 
Geen gemeentezang, wel een solostem  
Al enkele weken wordt er niet gezongen in de kerkdiensten, op advies van het moderamen van de generale 
synode. Omdat de zang erg gemist wordt, is er gezocht naar iemand die solo wil zingen. In de dienst van deze 
zondag zal Mirjam van Wijhe dat op zich nemen. Afwisselend zullen de liederen gezongen en gesproken worden.   
 
Collectedoelen, 
Deze zondag 7 februari is de diaconale collecte bestemd voor “Kerk In Actie -  Werelddiaconaat, Bangladesh 
strijdt tegen het water”. Bangladesh, een arme bevolking, geconfronteerd met  overstromingen door 
klimaatverandering en weggespoelde oogsten. Kerk in Aktie help in noodsituaties door mensen voor te bereiden 
op rampen en zich te weren tegen overstromingen, maar ook door gewassen te telen die beter bestand zijn tegen 
storm en regen.  www.kerkinaktie.protestantsekerk.nl/collecten 
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 …...”.  
Helaas nog geen bericht over collecteopbrengsten. Die zijn er nauwelijks of niet uit de diensten maar via bank 
overschrijvingen druppelen ze gelukkig nog heel lang na. 

Tom Lagerburg 
 

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 
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