Kerkbrief 1028 voor zondag 30 januari 2022, 5e zondag van de Epifanie
De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen.
U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl.
Bezoekers weer welkom!
Met ingang van deze week mogen we weer bezoekers ontvangen in de kerkdienst. Natuurlijk onder voorwaarden:
1. Er zijn in De Swaen een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar; graag weer aanmelden bij scriba@kerkgemeente.nl ;
2. Bij binnenkomst en vertrek dragen we weer een mondkapje; 3. We houden ons weer strikt aan de 1.5 meter;
4. We ontsmetten onze handen bij binnenkomst; 5. We zingen ingetogen; 6. De collecteschalen staan weer bij de uitgang;
7. Er zal na de dienst geen koffie geschonken worden; 8. Na afloop de kerkzaal graag rij na rij verlaten;
9. Vergeet niet de mensen om u heen en de predikant te groeten.
Bedankt!:
Hartelijk dank voor de vele kaarten, de chocolade en de bloemen die ik na
mijn knieoperatie mocht ontvangen. Het heeft mij heel goed gedaan.
Vriendelijke groeten, Gery Molenaar.

Bloemengroet:
De bloemen van de oecumenische dienst van afgelopen week gingen naar
dhr. Conijn en mevr. Ada Bak-Bos, weer thuis uit het ziekenhuis.
Omzien naar elkaar doen we samen.
Even een kaartje sturen!
Mevr. Janny Wijnandts–Gaasbeek (Pieter Taemszstraat 7, 1135 HG Edam) heeft een ongelukkige val gemaakt in de
keuken en heeft daarbij kneuzingen opgelopen.
Laten wij elkaar en de zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen.
Ik wens ons alleen een goede week.
Aly Lagerburg.
Terugblik op de oecumenische viering in de RK Nicolaaskerk te Edam ter gelegenheid van de week van
gebed voor de eenheid
van Christenen (“Licht in
het duister”), geopend
door de voorzitter van de
Raad van Kerken Thom
van der Woude.
Voorgangers waren
kapelaan Mario Agius en
ds. Willemien van Berkum. Lectoren waren Hilly Burrichter en Tom
Lagerburg. Jan van Ginkel bespeelde het orgel en de Nicolaascantorij
o.l.v. Els Hermanides zong.
Arie van Ginkel maakte mooie foto’s die u kunt bekijken op
de site van de kerk. We plaatsen er hier ook een paar.

Orde van dienst voor zondag 30 januari 2022
Voorganger: ds. D. Meijvogel
Ouderling: Ria van Saarloos

Diaken: Alida Gorter
Organist: Frans Koning
Zangers: Mirjam, Tinie, Rien en Henk.

Frans speelt:
Variaties over "Herr Christ der einig' Gottessohn"
(J.S. Bach), melodie Lied 517

Lezing 1: Jesaja 61: 1 - 3
Lied 157 A: 4

Welkom en mededelingen

Lezing 2: Lukas 4: 21 - 30
Lied 2: 1 en 4

Intochtslied 33: 1 en 2

Overdenking: Hete hoofden, koude harten

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

Muzikaal Intermezzo:
Andante over "Kom, kinderen niet dralen"
(J.G. Bastiaans)

Vervolg intochtslied 33: 7 en 8

Slotlied 575: 1 en 6

Gebed van Toenadering

Zending & Zegen

Lied 868: 1, 2 en 4

beantwoord met:

Inleiding op de Lezing

Orgelspel: Preludio con Fuga (J.G. Walther)

Lied 799: 1, 2 en 6
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Toelichting op de collecten

Collectedoelen:
De eerste collecte is bestemd voor de leprapatiënten (Vandaag is het Wereldlepradag (World Leprosy Day).
Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot
was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de
laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.
De tweede 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. 30 januari WereldLepradag
Collecteopbrengsten:
De opbrengst van de collecte in de oecumenische viering van 23 januari was € 239,30.
Deze wordt verdeeld tussen de gastkerk en de organisatie Open Doors die opkomt voor
vervolgde christenen wereldwijd.
Thema-avond Maria:
Op donderdag 17 februari a.s. organiseert de Raad van Kerken in samenwerking met het
Venster een thema-avond. Naar aanleiding van zijn boek "Maria, icoon van genade" houdt
Arnold Huijgen in de RK kerk aan de Voorhaven een inleiding. Aanvang 20 uur. In verband
met corona gaarne vooraf aanmelden via de onderstaande aanmeldlink.
(Zie ook het Venster van februari, pagina 13.)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiK2vQ1IDnsTnMGRK5KDNG0oRa8d7fxZprotZyb_Dy80tlw/viewform?usp=pp_url
Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
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Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
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