
Kerkbrief 1024 voor zondag 2 januari 2022, 1e zondag van de Epifanie 

De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen, voorlopig zonder bezoekers. 
U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl. 

 

De kerkenraad en het kerkbriefteam wensen u een 

gezegend, gezond en liefdevol  

2022 

Bloemengroet 
De bloemen van eerste kerstdag gingen naar ds. Robert Jan Bakker als dank voor het voorgaan en op tweede 
kerstdag naar Margiena Verniers-Willemsen wegens thuiskomst uit het ziekenhuis. 
 
Terugblik op de kerstvieringen 
Opnieuw een bijzonder kerstfeest dit jaar, deze keer met vieringen in De Swaen zonder bezoekers.  
De kerstnachtdienst werd al in de middag gehouden, maar voor de kijkers leek het toch al avond.  
Psallite bood prachtige zang en ds. Rien Wattel had een verhaal vol hoop over het thema ‘rooskleurig’. 
 

Op kerstochtend preekte ds. 
Robert Jan Bakker over wat 
er te vinden is tussen kribbe 
en hemelbed. Hij mocht ook 
de bloemen uit de dienst 
meenemen.   
De voorzangers vormden 
tien man sterk een waar 
kerstkoor dat de 
kerstliederen mooi liet 
klinken. Goed bedacht hoe 

zij zich bij het Ere zij God rechtstreeks naar de kijkers thuis richtten. 
Een compliment ook aan Frans Koning die veel aan de voorbereiding heeft gedaan. (Henri) 
 
Op 2e kerstdag ging ds. Marit Eikelenboom voor. Er waren weer zangers 
uit de gemeente die, onder begeleiding van Jan van Ginkel op het 
kistorgel, de liederen zongen. Ook weer een fijne dienst.  
De kinderen kregen een mooie film te zien van de zandtovenaar over het 
kerstverhaal, gezien door de ogen van een kind. De moeite waard om 
nog eens te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=lAgjWt0NXUE 
 
We kregen van Truus Siebel een enthousiast briefje over de 

kerstnachtdienst: 
‘Voor alle vrijwilligers op 
Beeld en Geluid, piano of 
kistorgel en de zangstemmen die ons online Kerst lieten beleven: 
Een onderscheiding van de hoogste Orde voor het kunst- en vliegwerk 
in de digitale wereld, waar ik niets van snap, maar wel van kon 
genieten! Na de vanaf 4 uur ‘s middags uitgezonden Kerstnachtdienst, 
waar ds.Wattel een damesstem aan het woord liet, kon mijn aversie 
tegen digitale contacten niet meer staande blijven! Een Rooskleurige 
ervaring.!! Het is een Kersttijd geworden, geschikt voor een 
Kerstverhaal…’ 

  

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=lAgjWt0NXUE


Orde van dienst voor zondag 2 januari 2022 
 

Voorganger: ds. D. Meijvogel 
Ouderling:    Nel Eijk 
 

 

Diaken:    Ed Broeze 
Organist: Frans Koning 
 

 

Frans speelt: Christmas Carol varied as a Rondo 
             for the Piano-Forte (S. Wesley, 1766-1837), 
     melodie “God rest you merry gentlemen (Lied 506) 
 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied 906: 1 
 

Stilte, Onze Hulp, Groet 
V:  Onze hulp in de Naam van de Heer 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw is tot in eeuwigheid 
      en niet laat varen het werk van zijn handen 
V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
      en van Jezus Christus, de Heer 
A:  Amen 

 

Vervolg intochtslied 906: 2 en 3 

 

Inleiding op de Dienst 
Gebed van Toenadering 
 

Lied 33: 1 
 

Inleiding op de Lezing 

 
 

Lezing 1:  Jesaja 60: 1 - 6 
 

Lied 513:  1 en 4 
 

Lezing 2:  Matteüs 2: 1 - 12 
 

Lied 23 B:  1 en 2 
 

Overdenking: Sta op en schitter! (Jesaja 60:1) 

 

Muzikaal Intermezzo: 
Variatie over “Nu zijt wellekome” (F. Koning) 
 

Lied 476: 1 en 4 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 

 

Slotlied 913: 1, 2 en 4 
 

Zending & Zegen 

 

beantwoord met:  
 

Orgelspel: 
Pifa (Pastorale) uit de Messiah (G.F. Handel, 1685-1759) 

 

Collectedoelen: 
De 1e collecte is voor het Interkerkelijk noodfonds/stille hulp. Dat is een samenwerkingsverband van diaconieën en 
PCI'en van kerken in Edam en Volendam met de wereldlijke gemeente, dat voorziet in noodhulp voor ingezetenen 
van de gemeente, als ze net buiten wettelijk vastgestelde regels vallen. 
De 2e collecte is voor onze eigen kerk. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL95 RABO 0373 7114 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam 
o.v.v. de datum van de collecte. Voor de aanwezigen in de kerk staan de collecteschalen bij de uitgang. 
Alle collectes van harte aanbevolen. 
 
De collecteopbrengsten van afgelopen week: 
Kerstavond 24 dec.:  1e collecte voor de voedselbank: €65,00; 2e collecte voor onze eigen kerk:  €27,00 
1e kerstdag 25 dec.: 1e collecte: Kerk in Actie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland: € 90,00 

2e collecte voor onze eigen kerk: € 50,50 
2e kerstdag 26 dec.: 1e collecte voor Hoeboeh: € 29,50; 2e collecte voor onze eigen kerk: € 22,50 
 
Laat de ster stralen!   
De stralende kerstster op de Grote Kerk mede mogelijk maken?  
Steun dan de S.K.M.E. met een donatie voor dit prachtige licht.  
Zie voor alle verdere informatie  
https://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen/  

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel, e-mail: d.meijvogel@protestantsekerk.nl, Tel: 06 3104 1389 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl,Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl,Tel. 0299 371939 

Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 
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