
Kerkbrief 979 voor zondag 21 februari 2021, 1e zondag van de veertigdagentijd 

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     
Vorige zaterdag werden de bloemen bezorgd bij Jitske 
Hermanides. Zij is één van de groep vrouwen die op 
zaterdag anderen een boeket bezorgt maar was nu zelf 
aan de beurt. Jitske was blij verrast en de jongens 
poseerden graag voor de camera met de bloemen.  
De bloemen uit de dienst van zondag gingen naar Coos 
Lagerburg die thuis is uit het ziekenhuis.  
 
Omzien naar elkaar  
Vorige week de bevestiging van de ambtsdragers en nu 
zondag is het aftreden van de oude. Dat is anders in deze 
Coronatijd, geen familie en geen gemeenteleden in de 
kerk en dat is jammer. Daarom vanaf deze plaats wil ik ze 
namens ons allen bedanken voor het vele werk wat zij 
gedaan hebben.  Ik wens ons allen een goede week toe. 
Aly Lagerburg 

 
Graag wil ik allen, die meegewerkt hebben aan deze dienst hartelijk bedanken voor hun bijdrage en inzet. Er was 
prachtige muziek en Juup van Werkhoven liet ons delen in de droom en hoop van de nieuwe ambtsdragers voor 
onze kerkgemeente. Allen hadden al vele jaren en functies achter de rug en toonden zich desondanks weer bereid 
om hun tijd en energie aan de kerkgemeente te geven. Wijnanda werd als enige voor het eerst in het ambt 
bevestigd en haar dromen hebben ons ontroerd en gaven ons hoop voor de toekomst. Verzoening en 
transparantie zullen hiertoe zeker gaan bijdragen. 
Henk en Trudi Blomberg 
 
Terugblik zondag 14 februari   
Met een mooi verzorgd liturgisch 
boekje werd de toon gezet voor deze 
eredienst waarin ds. Juup van 
Werkhoven-Romeijn voorging.  
Met Frans Koning op het orgel en piano 
en Mieke van Loon-Geurtsen op de 
cello, daarnaast muziek en zang via 
geluidsbanden, kon men zowel thuis 
als in de kerk getuige zijn van de 
Schriftlezingen en de Preek in een 
feestelijke bijeenkomst. 
In een verder lege kerkzaal werden tien 
(10!) ambtsdragers (her)bevestigd en 
was er door haar inzegening een 
bijzondere plaats voor jeugdouderling 
Wijnanda Hamstra. Waarschijnlijk een 
unicum in onze kerkgemeente die daarmee liet zien dat er met deze "nieuwe" kerkenraad alle ruimte was voor 
een mooi begin na een moeizame periode. Ook de kinderen hadden hun best gedaan, met een kaars, een handje, 
snoep en een gedichtje, werden de ambtsdragers hartelijk verwelkomd en bedankt voor wat ze deden, doen en 
gaan doen voor onze gemeente.                                                                                          Tekst en foto’s: Arie van Ginkel 



De liturgie voor zondag 21 februari 2021 in De Swaen 
Voorganger: ds. Truus de Boer 
Ouderling: Nel Eijk 
Diaken: Tom Lagerburg 

Orgel/piano: Frans Koning  
Altviool: Emmely Siebrecht 
 

Deze vindt u via de aparte link op de website: www.kerkgemeente.nl  
 

Afscheid van ambtsdragers 
In de dienst van deze zondag, 21 februari, zal - als vervolg op de bevestiging van vorige week - afscheid worden 
genomen van de aftredende ambtsdragers:  Tineke Visser-Abma (diaken), Kees Bak en Henri Kalk (ouderling) en 
Henk Blomberg (ouderling-kerkrentmeester). Tom Lagerburg treedt af als diaken maar wordt aangesteld als 
diaconaal rentmeester. 
 

Collectedoelen 
Deze zondag, 21 februari (1ste zondag 40 dagentijd) is de eerste collecte bestemd voor “KIA – Werelddiaconaat, 
kwetsbaren in Moldavië”. Door de slechte economische situatie in Moldavië zoeken veel mensen een baan te in 
het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog maar 
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren 
helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een 
plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster  
De tweede collecte is als altijd bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.  
Nog steeds geen bericht over collecteopbrengsten. Die zijn er nauwelijks of niet uit de diensten maar via bank 
overschrijvingen druppelen ze gelukkig nog heel lang na. Helaas ook nog steeds strenge coronamaatregelen en 
daarom een heel beperkt aantal aanwezigen in de dienst. 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 …...”.  

Meditatieve avondgebeden in de veertigdagentijd 
Vorig jaar verzorgde ds. Juup van Werkhoven-Romeijn meditaties in de veertigdagentijd. Dit jaar geen dagelijkse 
meditatie, maar elke woensdagavond een avondgebed. Ook als alternatief voor de vespers die niet door kunnen 
gaan. Met mooie muziek, poëzie, teksten en gebeden en een korte overweging. On-line, een radio-uitzending via 
Radio Bloemendaal. Aan de uitzendingen hebben meerdere mensen meegewerkt. Zo is de muziek deze keer niet 
alleen van CD of youtube maar ook live opgenomen. Bij de uitzendingen hoort een programmaboekje, dat u kunt 
downloaden. Het thema 'Ik ben er voor jou' is geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.  
De uitzendingen zijn elke woensdag in de Veertigdagentijd om 19:30 uur rechtstreeks te beluisteren via Radio 
Bloemendaal. U Kunt ze ook terugluisteren. De eerste was afgelopen woensdag (aswoensdag).  
 
Muzikale vastenkalender 
De bekende pianist/organist Laurens de Man, verbonden aan de Janskerk in Utrecht, heeft onlangs de 40 variaties 
over Vater Unser van Steigleder (1627) opgenomen op historische Nederlandse orgels, waaronder het Smit-
Verhofstadorgel in de Grote Kerk van Edam. De theorie is dat de 40 variaties iets te maken hebben met de 
Veertigdagentijd. Edam komt in beeld op 24 februari, 12 , 20 en 30 maart. 
Zie het bericht op onze website voor meer informatie. 
 
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 
 

 

  
 
 
 
 

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 


