
Kerkbrief 1026 voor zondag 16 januari 2022, 3e 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. 

 

 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 

Mevr. Ada Bak - Bos is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis: Ye 31,  1135 JJ Edam. 

Mevr. Atie Snijders - de Boer, Cor Jongerthof 17 , 1135 TC Edam, is ernstig ziek. Wij wensen 

haar heel veel sterkte. 

Dhr. Jan van Dijken, J Hoeckstraat 1, 1135 GT Edam, heeft een pacemaker gekregen en moet 

thuis verder revalideren. Maar  er is  ook iets moois te melden want Jan en Nel zijn op 2 februari 60 jaar getrouwd. 

Mevr. Anneke Vreeling - van Meerveld, Berkmeerstraat 16, 1135 JM Edam, is donderdag geopereerd vanwege een 

Tia en Siem Vreeling heeft een nare val gemaakt en is thuis aan het herstellen . 

Dhr. George Dekker is ontslagen uit Heliomare en is nu thuis en moet daar verder revalideren 

Dhr. en Mevr.  Arjan en Tini Maas – Klok, Willem Wouterstraat 13, 1132 XN Volendam, zijn op 31 januari 55 jaar 

getouwd. Beide bruidsparen hartelijk gefeliciteerd. Laten wij elkaar en alle zieken in ons gebed gedenken en om 

Gods zegen en nabijheid vragen. Ik wens ons allen een goede week                                                                Aly Lagerburg                                                                                                                   

 

In Memoriam 

Donderdag 6 januari is Jacoba Gerarda Susanna Jansen-Klippel overleden op de leeftijd van 87 jaar. Na jaren 

gewoond te hebben in een aanleunwoning bij de Meermin, verbleef zij de laatste tijd in de Nicolaashof. Wij wensen 

de familie sterkte met dit verlies. 
 

Kerkbalans 2022 

De komende week start de actie kerkbalans 2022. Om het de lopers wat makkelijker te maken is het verzoek om het 

ingevulde formulier bij hen thuis af te leveren. 

Lukt dat niet, vul het dan wel direct in, zodat de loper niet twee keer bij u langs hoeft te komen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.                                                                                                          De kerkrentmeesters 

 

Als ds. Engele Wijnsma voorgaat dan denk ik 

automatisch terug aan de 9 jaar dat hij hier 

voorganger was. Met zijn inzet en enthousiasme 

trok hij volle kerken. Daarnaast creëerde hij een 

netwerk van actieve gemeenteleden en 

“buitenpoorters” waarin heel veel mogelijk was. 

Zo was er de bouw van een Kerk van Kaas, kwam 

er een nieuwe klok, werden kaarsen langs de deuren verkocht om gestolen kroonluchters te vervangen. Etc. etc. Nu 

werd Engele in de kerkenraadskamer ontvangen door de “noodzakelijke” aanwezigen en de drie vaste kerkgangers. 

Groter verschil met jaren geleden is niet denkbaar. Maar dat hinderde hem niet om ook nu vol passie te vertellen 

over de scheepsarts Lucas die een bijbelboek vol getuigenissen schreef over Jezus, zoon van God, zoon van mensen. 

En dat de bloemen dit keer met een groet van de gemeente naar Atie de Ruiter gingen zal wel toeval geweest zijn. 

Want als ik me goed herinner was Atie jarenlang actief in de kerkenraad toen Engele hier stond.                    Mvg. Arie                                                                       

 
23 januari oecumenische viering 

Op zondag 23 januari is er een oecumenische viering als afsluiting van de Week 

van gebed voor de eenheid van de christenen. Deze viering is om 10:00 uur in  

de Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Voorgangers zijn Mario Agius (de nieuwe 

kapelaan van de Nicolaaskerk) en ds. Willemien van Berkum uit Amsterdam. 

Vocale medewerking wordt verleend door de Nicolaascantorij. Het thema is 

“Licht in het duister”, inhoudelijk zal deze dienst aansluiten op het kerstverhaal. 

De dienst is ook, maar alleen in geluid , te volgen via onze website of Kerkdienst gemist. Bij deze dienst zijn 

bezoekers welkom. U dient zich wel van tevoren aan te melden via www.rknicolaaskerkedam.nl/ 



Orde van dienst voor zondag 16 januari 2022 

 
 

Voorganger: ds. Dirk Meijvogel 

Ouderling:    Wijnanda Hamstra 

Diaken:          Ellen Vriend 

 

 

Organist: Nico Vriend 

Zangers:  Janny, Lida, Wim en Henk  

Orgelspel 
  

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied 985: 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 

 

Vervolg intochtslied 985: 3  
 

Inleiding op de Dienst 

Gebed van Toenadering 
 

Lied 912: 1, 2 en 6 
 

Inleiding op de Lezing 

 

Lezing 1:  Jesaja 62: 1 - 5 

 

Lied 825: 1 en 5 

 

Lezing 2:  Johannes 2: 1-11                                

 

Lied 840: 1 en 3 

 

Overdenking: De Heer verlangt naar jou  

                         (Jesaja 62:4) 
                                                                                                                                                                                                             

Muzikaal Intermezzo en Lied 117 D (3x)                                                                         

Laudate omnes gente/Alle volken loof de Heer 
 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 

 

Slotlied 116: 1 en 6 

 

Zending & Zegen 

 

beantwoord met:  
 

Orgelspel  

 

 

 

Collectedoelen:                                                                                                                                                                                  

1e collecte is voor het Luchthavenpastoraat Amsterdam Airport Schiphol                                                                    

Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven. Een ware miljoenenstad, met grote aantallen 

tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er het 

luchthavenpastoraat. Er is dagelijks een pastor op de luchthaven aanwezig voor opvang en hulp aan passagiers. 

Daarnaast is elke dag het Meditatie centrum geopend, waar reizigers en medewerkers welkom zijn die even komen 

bidden, mediteren of gewoon behoefte hebben aan stilte. Wilt u het werk van het Luchthavenpastoraat steunen, 

dan is een gift van harte welkom. 

 

2e collecte is voor het werk van onze eigen kerk                                                                                                                            

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer  NL95 RABO 0373 7114 09  t.n.v. 

Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 16 januari. Zoals u gewend bent staan ook vandaag de 

collecteschalen bij de uitgang van de kerk 

 

Collecteopbrengst 9 januari  

                                Diaconie Mercy Ships € 37.00 

                                Eigen Kerk € 34.20 

 

  

 

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 


