
Kerkbrief 978 voor zondag 14 februari 2021, 6e 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     
Vorige week zaterdag werden de bloemen bezorgd bij Niels Huber.  
Ze waren blij verrast en bedankten de Kerkgemeente hartelijk voor deze groet.   
De bloemen uit de eredienst werden bezorgd bij fam. Wim en Geesje Rijswijk. 
 
Omzien naar elkaar  
Afgelopen week is de Dhr. Jan Westerneng opgenomen in de Sint Nicolaashof; 
Sint Nicolaashof 1; 1131 GT Volendam. Wij wensen hem en zijn vrouw veel sterkte  
en Gods zegen toe. 
De nieuwe ambtsdragers wil ik welkom heten en ze veel kracht en wijsheid toe- 
wensen en Gods zegen bij deze taak die zij op zich nemen. 
Laten wij de zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht 
vragen. Ik wens ons alle een goed week toe.                                               
                                                                                                                          Aly Lagerburg 

 
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers 
In de dienst van deze zondag, 14 februari, zullen de 7 nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, die u al zijn 
voorgesteld in de presentatie na afloop van de dienst van 31 januari. Ook zullen 3 ambtsdragers worden 
herbevestigd. Om het aantal aanwezigen in de kerkdienst te beperken, zal het afscheid van de aftredende 
ambtsdragers op zondag 21 februari plaats vinden. 
 
Terugblik  zondag 7 februari   
Het was "lekker koud"; het had gestormd, gevroren en gesneeuwd. Nederland in de ban van code Rood. 

Dus op tijd lopend naar de Swaen om de dienst in beeld te brengen. 
Omdat ds. Simon Bijl niet kon komen was er alle ruimte voor een 
dienst met "eigen personeel" waarbij Henri Kalk (aftredend, maar wat 
zullen we hem gaan missen!) waarnemend voorganger was; Frans en 
Mirjam het muzikale gedeelte voor hun rekening namen en diaken 
Alida, de kerkenraad vertegenwoordigend, ons opriep blijmoedig te 
geven voor het 
Werelddiaconaat. 
Jammer dat we thuis veel van 

het geluid moesten missen (daar wordt nu aan gewerkt) maar wat wil je 
ook als zo'n kleine groep zoveel taken op zich neemt. Zie de plaatjes:  
microfoons, orgels, piano, voorganger, diaken, organist/pianist en 
zangeres op verschillende posities!!  En dan lees je een e-mailtje van 
Simon Bijl waarin hij alle medewerkenden complimenteert, m.n. de 
ouderling (Henri dus!) *Hartelijk dank voor jullie inzet. Wij vonden het fijn 
om naar te kijken en luisteren. Ook de ouderling willen we complimenteren. Hij deed rustig, kalm en betrokken zijn 
bijdrage; bepaald niet makkelijk voor velen. Wij zijn vanmiddag behouden thuisgekomen! Simon Bijl*                                                 
                                                                                                                                                Tekst en foto’s: Arie van Ginkel 
 
‘Kerkherinneringen’ 
Heeft u interessante herinneringen aan de kerk van uw jeugd of een kerk die u in een vakantie bezocht, 
Stuur ze alstublieft op naar de redactie van ons Venster: redactie.venster@gmail.com 
Bij voorbaat onze hartelijke dank.                                                                                                                Redactie Venster 

Foto: José Hermanides 



 
De liturgie voor zondag Quinquagesima 14 februari 2021 in De Swaen 

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 
Ouderling: Dirk Tump        
Diaken: Chris Kotterer 

Orgel/piano: Frans Koning  
Cello: Mieke van Loon-Geurtsen 
 

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

Collectedoelen 
Deze zondag 14 februari is de diaconale collecte bestemd voor “Kerk In Actie -  Noodhulp Ethiopië” .                   
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist 
door overstromingen. Oogsten mislukken, vee sterft en waterbronnen 
drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de 
meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar om noodhulp te 
voorkomen krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke 
gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere 
manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden 
als de oogst tegenvalt.    www.kerkinaktie.protestantsekerk.nl/collecten  
 
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. 

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 …...”.  
                                                                                                                                                                Tom Lagerburg 
Kerkbalans ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 
De voorlopige stand van de actie kerkbalans voor dit jaar is € 63.105,00 
De eindstand van vorig jaar was: € 66.667,00 
Nog niet alle toezeggingen zijn binnen. 
                                                                                        De Kerkrentmeesters 
 

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 


