
Kerkbrief 1030 voor zondag 13 februari 2022, 7e zondag van Epifanie 

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

 
Kerkgangers weer van harte welkom, maar let op de coronamaatregelen:  
1. Er zijn in De Swaen slechts 35 zitplaatsen beschikbaar;  
     graag weer aanmelden bij scriba@kerkgemeente.nl 
2. Als we lopen dragen we een mondkapje. 
3. We houden ons nog steeds aan de 1.5 meter. 
4. We ontsmetten onze handen bij binnenkomst. 
5. We zingen weer zelf, maar zachtjes. 

  
6. Na afloop de kerkzaal graag rij  
    na rij verlaten. 
7. Er zal na de dienst geen koffie  
    geschonken worden. 
8. Vergeet niet de mensen om u  
    heen en de predikant te groeten. 

                                                                             
Bloemengroet      
Afgelopen zondag werden wij aangenaam verrast door Arie van Ginkel met een bos bloemen 
namens de kerkgemeente. Hartelijk dank voor deze fleurige groet.                 Gré en Joop Kuiper.          
(Arie heeft hier weer een mooi plaatje van gemaakt) 
  
Bedankje 
Lieve allemaal. 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk dankzeggen voor de bloemen, kaarten en goede wensen na 
de operatie van Jan en ons 60-jarig huwelijk helaas zonder feest. 
Vriendelijke  groeten,                                                                                     Jan en Nel Dijken-van Dijk. 

 

Gemeentebijeenkomsten in De Swaen: 
Op woensdag 2 maart a.s. willen we een tweetal gemeentevergaderingen houden; vanwege de groepsgrootte is 
besloten tot twee sessies: één in de middag en één in de avond. Als onderwerpen staan o.a. een evaluatie van de 
gevoerde gesprekken, het vernieuwde beleidsplan (zie: www.kerkgemeente.nl en dan ‘Over ons’ en ‘Beleid’) en ter 
voorbereiding van het beroepingswerk de profielschets voor een nieuw te beroepen predikant op het programma. 
De middagbijeenkomst begint om 14.30 uur en de avondbijeenkomst om 19.30 uur. U kunt kiezen, welk tijdstip u het 
beste uitkomt en u vervolgens aanmelden op scriba@kerkgemeente.nl met vermelding of u in de middag of in de 
avond komt. 
Voor in de agenda (en aanmelden graag) 
17 februari: Thema-avond over Maria Nicolaaskerk 20.00 uur (www.rknicolaaskerkedam.nl)  
20 februari: Viering van het Heilig Avondmaal De Swaen 10.00 uur 
2 maart:       Gemeentebijeenkomst in De Swaen; aanmelden voor 14.30 uur of 19.30 uur bij scriba@kerkgemeente.nl  
 
Actie kerkbalans. 
De actie kerkbalans heeft tot nu toe aan toezeggingen een bedrag van € 63.838.60 opgebracht. Dat is lager dan we 
hebben ontvangen in 2021, ondanks dat de toegezegde bedragen tot nu toe een kleine stijging laten zien. Maar nog 
niet alle toezeggingen zijn binnen. Hartelijk dank aan de vrijwilligers die geholpen hebben met de actie kerkbalans en 
aan iedereen die zijn toezegging heeft ingeleverd.                                                 Namens de kerkrentmeesters, Henk Eijk 
 

Terugblik zondag 6 februari 

Op deze 6e februari, de 6e zondag van Epifanie, mochten we ds. Peter 
Verhoeff, onze classis predikant, verwelkomen. Ik heb het even nagezocht: 
Epifanie, ook wel bekend als het feest van de Drie Koningen, is altijd 12 
dagen na Kerst en wordt gevierd op 6 januari. De Drie Koningen, beter 
bekend als de "Drie Wijzen uit een ver land", staan symbool voor de 
mensen die God niet kennen. Zij hadden de ster gezien en ondervonden 
dat Jezus kwam voor alle mensen, ongeacht hun afkomst. Dit hoorde ik 
ook in de preek van ds. Verhoeff en later in de toelichting bij de collecte 
door diaken Ed Broeze. Meer foto’s staan op de website.         m.h.g. Arie                             
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                                             Orde van dienst voor zondag 13 februari 2022 
 

Voorganger:  Ds. Truus de Boer 

Ouderling:     Dirk Tump 
Diaken:          Chris Kotterer 

Organist:    Jan van Ginkel 
Collectant: Ina Bakker 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied 275: 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 275: 3, 4 en 5 
 
Inleiding op de Dienst 
 
Gebed van Toenadering 
 
Lied 67 A: 1, 2, 3 en 4 
 
Inleiding op de Lezing 

 

Lezing: Habakuk 3: 17-19 
 
Lied 317: 1, 2 en 3 
 

Inleiding op de Lezing 
 
Lezing: Mattheus 5: 33-48  
 
Lied 1001: 1, 2 en 3 
 
Overdenking 
 

Muzikaal Intermezzo 
 

Lied 827: 1, 2, 3 en 4 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

(Toelichting op de) collecten 

 

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4 
 

Zending en Zegen   beantwoord met:  
 
 
 

 

 

 

Collectedoelen                                                                                                                                                                                      
1e collecte is voor Kerk in Actie Noodhulp voor jongeren Nepal. Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken 
veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen 
laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal 
nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen 
opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching.                        
Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.                                                                                              
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.13 februari Noodhulp Nepal                
 
De collecte opbrengsten van zondag 6 februari zijn:                                                                                                                  
1e collecte KIA Oeganda                                  € 72,70                                                                                                                      
2e collecte voor onze eigen kerkgemeente  € 72,50                                                 Iedereen hartelijk dank voor de giften 
 
Thema-avond Maria Op donderdag 17 febr. a.s. organiseert de Raad van Kerken i.s.m. het Venster  
een thema-avond n.a.v. het boek "Maria" van Arnold Huijgen. In de RK kerk aan de Voorhaven, 
aanvang 20.00 uur.  I.v.m. corona  gaarne vooraf aanmelden, zie voor meer info het Venster van 
februari. Opgeven via de volgende aanmeldlink:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiK2vQ1IDnsTnMGRK5KD-
NG0oRa8d7fxZprotZyb_Dy80tlw/viewform?usp=pp_url   of: www.rknicolaaskerkedam.nl 
 

 
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 31041389 
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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