Kerkbrief 1025 voor zondag 9 januari 2022, 2e 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.
Bloemengroet
De bloemen van zondag 2 januari gingen naar onze interimpredikant ds. Dirk Meijvogel en ds. Charlotte Kremer als dank en
waardering voor hun werk in onze Kerkgemeente. Nel Eijk heeft de
bloemen bij Charlotte bezorgd. Dat werd zeer
gewaardeerd! Ook Ria van Saarloos kreeg
bloemen; voor het vele werk als scriba,
kerkbriefschrijver en beeldbediener. Daarnaast
een vraagbaak voor velen! Ook zij was heel blij
met deze blijk van waardering voor al het ‘werk’, dat ze overigens met veel plezier doet.
Meeleven
Hartelijk bedankt voor uw blijk van medeleven dat u heeft getoond na het overlijden van mijn man.
Ook nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Hartelijke groeten, Betty Brommersma
Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen!
Dinsdag is Mevr. Ada Bos- Bak opgenomen in het Dijklander Ziekenhuis, Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend.
Zij ligt op de long afd. B 2 kamer 14. Dhr. George Dekker verblijft voor revalidatie in Heliomare, Relweg 51,
1949 EC Wijk aan Zee; afd 1 Kamer 8. Mevr. Gery Molenaar- Westeneng, William- Pontstraat 20, 1135 EV Edam;
heeft een knie operatie gehad en is nu thuis aan het revalideren. Wij wensen ze van harte beterschap. Laten we
elkaar en de zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen.
Aly Lagerburg
Terugblikken Oudejaarsmiddagdienst en zondag 2 januari
Ook de laatste dienst van het jaar kon helaas niet worden bezocht. Wel kon u deze via tablet of computer volgen.
Menny de Wolf-Boorsma als voorganger, Chris Kotterer als lezer, Janny, Annelies, Wim en Frans als zangers en Nico
als organist, zorgden gezamenlijk met woorden en liederen voor een dienst, die geheel in het teken stond van het
jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: ‘Van U is de toekomst’. De liturgie met bijzondere liedteksten is
nog na te lezen op de website.
Onze kerkmusicus Frans Koning opende de
viering op 2 januari zowel op piano als op het
Nifra kistorgel. Vervolgens stak Nel Eijk de
kaarsen aan voor Vreugde en Verdriet en
zorgden de voorzangers Mirjam, Tiny, Ed en
Henk voor de gemeentezang. Ed Broeze riep
ons op weer gul te geven en daarbij de eigen
kerk niet te vergeten.
Op deze eerste zondag van 2022 stonden zowel dominee Meijvogel als de
voorzitter van de kerkenraad Nel Eijk stil bij het afgelopen jaar en werd verlangend
uitgekeken naar het nieuwe jaar met al zijn
mogelijkheden.
Keer op keer ben ik verrast en dankbaar over
de vanzelfsprekendheid waarmee een kleine
groep gemeenteleden nu al zo lang de
diensten laat doorgaan zodat het kijkende
thuisfront weet dat ze niet worden vergeten, nee... dat ze erbij horen en weer
welkom zijn als de omstandigheden het toelaten.
mhg Arie

Orde van dienst voor zondag 9 januari 2022
Voorganger: ds. Engele Wijnsma
Ouderling: Dirk Tump
Orgelspel: "How brightly shines the morning star"
Lied 518 (Larry Shackley, 1956)

Welkom en mededelingen
Intochtslied 518: 1 en 2
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

Diaken: Chris Kotterer
Organist: Frans Koning
Zangers: Tineke, Erica, Hans en Rien
Lezing 2: Lucas 14: 1-6
Acclamatie Lied 339a
Overdenking: Genezingsverhalen bij
de Evangelist Lucas
Muzikaal Intermezzo:
"Libertango/God heeft het eerste woord"

Lied 513 (Astor Piazzolla, 1921-1992)

Lied 513
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Vervolg intochtslied 518: 3 en 4

Toelichting op de collecten

Inleiding op de Dienst
Gebed van Toenadering

Slotlied 423

Lied 517: 1, 2 en 3

Venhuizen

Zending & Zegen
beantwoord met:

Inleiding op de Lezing
Lezing 1: Lucas 13: 10-17
Lied 517: 4 en 5

Orgelspel: Variaties over
"Herr Christ, der einig Gottes Sohn"
Lied 517 (Johann Seb. Bach, 1685-1750)

Collectedoelen:
De 1e collecte is voor Mercy Ships
Mercy Ships vaart met het ziekenhuisschip Africa Mercy naar de armste landen in
Afrika om daar medische zorg mogelijk te maken door training en operaties. Op
dit moment bouwen we aan een tweede schip, de Global Mercy. Op termijn
kunnen we met twee schepen dubbel zoveel impact hebben. Word SHIPmate en
steun de schepen voor een werkperiode van 12 maanden! Zo geeft u duizenden
mensen weer hoop op een nieuwe toekomst!
De 2e collecte is voor onze eigen kerk. Beide collectes van harte aanbevolen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL95 RABO 0373 7114 09
t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 9 januari 2022
Voor de aanwezigen in de kerk staan de collecteschalen bij de uitgang.
Collecteopbrengsten:
De opbrengst van de collecte van 31 december voor onze eigen kerk: € 61,40
De collecte opbrengsten van zondag 2 januari:
1e collecte voor het Noodfonds € 59,15
2e collecte voor onze eigen kerk € 386,00
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: 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

