
Kerkbrief 1027 voor zondag 23 januari 2022, Week van gebed voor eenheid 

De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen, vanaf volgende week weer met bezoekers. 
U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl  

 

Bedankje en bloemen 
Lieve allemaal. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, briefjes en 
telefoontjes die ik heb gekregen. Het heeft mij heel goed gedaan. Nogmaals hartelijk 
dank en God zegene ons. Vriendelijke groeten, Ada Bak - Bos. 
De bloemen van vorige zondag zijn (anders dan genoemd) gegaan naar Tom en Annie 
Lagerburg, Burg. Versteeghsingel 26, als dank voor het versieren en weer opruimen van 
de kerstversiering in De Swaen. 
 
23 januari oecumenische viering 
Deze zondag eindigt de Week van gebed voor de eenheid van de kerken. De Raad van Kerken organiseert dan een 
oecumenische viering 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”, aansluitend op het kerstverhaal.  
Bij deze dienst zijn bezoekers welkom. Aanmelden mag via www.rknicolaaskerkedam.nl/ maar is niet verplicht.  
De dienst is ook - maar alleen in geluid - te volgen via onze website of Kerkdienst gemist. 
 
Bezoekers weer welkom! 
Met ingang van volgende week mogen we weer bezoekers ontvangen in de kerkdienst. Natuurlijk onder 
voorwaarden, dus dat houdt onder andere in dat u zich wel moet opgeven. Dat kan bij de scriba via 
scriba@kerkgemeente.nl  We volgen hiermee de richtlijnen van de landelijke kerk. 
 
Kerkbalans 2022 
De komende week worden de envelopjes weer opgehaald. Maar u kunt het de lopers wat makkelijker maken door 
het ingevulde formulier bij hen thuis af te leveren. Lukt dat niet, vul het dan wel vast in, zodat de loper niet twee 
keer bij u langs hoeft te komen. Alvast bedankt voor uw medewerking.           De kerkrentmeesters 
 
Collecteopbrengsten 
De collecteopbrengsten van zondag 16 januari zijn:   1e collecte:  pastoraat Schiphol € 26,50 
2e collecte voor onze eigen kerk:  € 40,50    Iedereen hartelijk dank!! 
 
Terugblik zondag 16 januari met ds. Dirk Meijvogel 
Na het aansteken van de kaarsen, voor Vreugde en Verdriet (een mooi 
ritueel!)  begon de viering met gemeentezang van het Intochtslied. Naast 
de voorzangers en medewerkers bestond de gemeente vanmorgen uit 4 
personen...  
Gelukkig kon ds. Dirk Meijvogel mij boeien met zijn overdenking: "De Heer 
verlangt naar jou" over de bruiloft in Kana, waarbij het water in wijn 
veranderde. Dat is eigenlijk best onbegrijpelijk. 
Hoe u dit eerste wonder van Jezus mag zien werd tijdens de viering 
duidelijk en mocht ik u nieuwsgierig gemaakt hebben kijk dan alsnog naar 
uitzendinggemist.nl   mhg Arie 
 

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 


