
Kerkbrief 1031 voor zondag 20 februari 2022, 8e zondag van Epifanie 

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

 

Deze week nog geen versoepeling 
Landelijk zijn vergaande versoepelingen bekend gemaakt met ingang van 25 februari. Daarom zijn de bestaande 
coronaregels deze week nog geldig. We gaan die regels niet nogmaals herhalen. De centrale boodschap geldt nog 
steeds: Blijf verstandig en voorzichtig, want de basisadviezen blijven! 
U moet zich dus nog wel opgeven. Dat kan bij de scriba via scriba@kerkgemeente.nl   
 
Bloemen en meeleven 
De tweede bos bloemen van vorige zondag is gegaan naar Ron Kaars ter bemoediging. 
Even een kaartje sturen! Op 27 februari zijn de dhr en mw Groot – Groot, Pieter Claesstraat 
11, 1135 HJ Edam, 65 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd.  
Er zijn ook wel wat zieken in de gemeente. Laten we weten dat er een God is die altijd zorgt 
en als het voor ons moeilijk word op of pad Hij ons zal dragen. Laten wij elkaar en de zieken 
in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen. Ik wens ons alle een goede week toe.  Aly Lagerburg 
 
In Memoriam 
Op maandag 9 februari j.l. is de heer George Rijswijk overleden op 99-jarige leeftijd.  
Gedurende lange tijd is hij op zijn eigen bescheiden en vanzelfsprekende manier de koster 
geweest van de Lutherse Kerk. Hij zal door velen worden gemist. Afgelopen maandag heeft de 
afscheidsdienst plaatsgevonden in De Swaen. Met zijn meest geliefde lied ‘Er is een land van 
louter licht’ (lied 753) gedenken we hem met liefde. Corr.adres: Burg. Versteeghsingel 28, 
1135 VW Edam. 
 
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 bijeenkomst in de middag begint om 14:30 uur en die in de avond om 19:30 uur. U kunt kiezen welk tijdstip u het 
beste uitkomt en u aanmelden op scriba@kerkgemeente.nl  met vermelding van middag of avond. 
 
Wereldgebedsdag vrijdag 4 maart 
De jaarlijkse viering in de Vermaning op de eerste vrijdag van maart in het teken van de Wereldgebedsdag is een 
traditie. Dit jaar een alternatieve locatie in De Swaen. De viering is op 4 maart om 19 uur en u bent welkom om deze 
te bezoeken. Truus de Boer is voorganger en wordt ondersteund door anderen die ook lezingen doen. Deze viering 
wordt ook uitgezonden via zie www.kerkgemeente.nl  Zie voor meer info de Raad van Kerken pagina in het Venster. 
 
Terugblik zondag 13 februari 
Met ds. Truus de Boer op de kansel en Jan van Ginkel op het ‘Nifra’-orgel werd het een bijzondere dienst. Is het u ook 
opgevallen hoe moeizaam de kaarsen voor Verdriet en Vreugde soms vlam vatten? Ligt het aan de nieuwe kaarsen 
die worden ontstoken of benadrukken ze daarmee dat er ook dit 
keer echt Vreugde en Verdriet is wat we met elkaar deelden? Het 
overlijden van George Rijswijk werd uitgebreid herdacht. Maar ook 
de vreugde werd in de kerk gebracht: Albert Aberson werd deze 
zondag 90 jaar(!), en had voor die gelegenheid zijn gezin 
uitgenodigd dit mee te vieren. Er stond een mooie advertentie in 
Trouw met alle namen. Weet u wie wie is op deze foto? Voor hem 
was er een mooi boeket met de felicitaties van de gemeente.  



Orde van dienst voor zondag 20 februari 2022 
 

Voorganger:  ds. Dirk Meijvogel 
Ouderling:     Nel Eijk   
Diaken:          Alida Gorter, Chris Kotterer 

Organist:    Frans Koning 
Collectant: Kees Rijswijk 

 

 
Orgelspel: Bewerkingen over "Gij die alle sterren houdt" 
                   Lied 919 
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 216: 1, 2 en 3 
 

Bemoediging en 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 
 

Lied 8: 1 en 3 
Gebed van toenadering  
 

Lied 36: 2  
Inleiding op de lezing 
Lezing:  Genesis 1: 1-4 
 

Lied 51: 5 
Lezing:  Marcus 1: 1 - 11 
 

 

Lied 675: 1  en 2 
 

Overdenking -  Hij doopt met de Heilige Geest 
 

Muzikaal intermezzo: "Herr Gott, wir loben alle dich" 
                                         melodie Lied 680 (J.C. Kittel) 
Lied 680: 1, 2, 4 en 5 
 

Collecten 

Voorbereiding van tafel 
Lied: 377: 1 en 2 
Inleidende woorden: 1 Kor 11: 23 – 26 
Viering van het avondmaal 
Lied: 377: 4, 5 en 7 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 

Slotlied 841: 1, 3 en 4 
 

Zending en Zegen, beantwoord met:  
 
 
 

Orgelspel:    "Herzlch lieb hab ich dich, o Herr" 
                        (J.C. Walther) 

 

 

 
Collectedoelen 
De eerste collecte is voor de Bijbelvereniging. De Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst gratis 
Bijbels in overnachtingslocaties, waaronder hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en 
scheepshutten. Daarnaast verstrekt de vereniging kosteloos Bijbeluitgaven aan o.a. diaconale instellingen en 
warmhartige christenen. Met als doel: het evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen. 
www.bijbelvereniging.nl  
De tweede collecte is voor onze eigen kerkgemeente. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer 
NL95 RABO 0373 7114 09  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 20 februari Bijbelvereniging 
 
De collecteopbrengsten van zondag 13 februari zijn: 
1e collecte voor KIA t.b.v. jongeren in Nepal  € 107,80 
2e collecte voor onze eigen kerk                      €    82,95 
 
Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of cartridge, ansicht- en 
geboortekaarten, postzegels en oud geld. 

Nog steeds!!!! 
Inleveren in de dozen in de Swaen of bij één van de 

diakenen! 
    

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 


