
Kerkbrief 1077 voor zondag 8 januari 2023, Epifanie of Drie Koningen 
 

De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen  
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

 

Bloemengroet 
Nel Eijk kreeg, met veel dank van de kerkgemeente, het prachtige boeket dat ‘haar’ Henk 
mee naar huis mocht nemen. 
 
Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 
De heer Kees Bakker is vrijdag 6 januari opgenomen in Nova Where;   
Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1; 1444 HT Purmerend. Wij wensen hem van harte beterschap. 
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen. 
Ik wens ons allen een goede week.                                                                               Aly Lagerburg 
 
Terugblik vorige week 

Nadat ik oudejaarsmiddag de viering volgde via mijn pc, en ik weer eens verrast werd door de kwaliteit en de 
vanzelfsprekendheid waarmee wij over de hele wereld zichtbaar zijn, vindt u onderstaand een paar plaatjes en mijn 
impressie van de viering op nieuwjaarsmorgen 2023. De viering was een Morgengebed; geen preek, geen dominee, 
wel ouderling  Dirk Tump en diaken Alida Gorter, die ons voorgingen in zang, bijbellezing en gebed. Deze taak werd 
in een vanzelfsprekende eendracht vervuld. 
 

De voorzitter van de kerkenraad Nel Eijk memoreerde in haar toespraak 
het enerverende jaar dat achter ons ligt, zoals de corona beperkingen en 
alles wat daarna weer voorzichtig werd opgestart. Ook de hoop op een 
positieve toekomst als kerkgemeente met voorganger Charlotte Kremer 
werd door haar aangehaald. U kunt dit alles nog steeds thuis meebeleven 

via Kerkdienstgemist.nl  
Alsof we elkaar voor het eerst 
weer zagen bleek er na afloop 
genoeg stof over voor een "goed gesprek" bij de koffie en oliebollen.     
Meer foto’s op onze website.                                                         Mvg Arie                                                                               
 
Collectedoelen 
De 1e collecte is bestemd voor Mercy Ships.       
Medische zorg voor ieder mens. Mercy Ships begon met een droom: 

ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armsten van de wereld helpen door medische zorg te bieden. 
Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. De schepen zijn speciaal ingericht om mensen 
in de armste landen in Afrika te helpen. www.mercyships.nl  
 

De 2e collecte is voor onze eigen kerk. 
 
Collecteopbrengsten 
31 december voor onze eigen kerk           €   53,50 
1 januari voor het Noodfonds/Stille hulp € 150,35  
Hartelijk dank voor uw gave! 
 
Agenda 
11 januari: woensdagavondmaaltijd in De Ontmoeting  (aanmelden: zie Venster pag. 4) 
22 januari: oecumenische viering in de Nicolaaskerk om 10.00 uur met dhr. Jan Tol en ds. Martien Pettinga 
Eind januari / begin februari: verwachte terugkomst van ons Bätzorgel! 
5 februari: 15.00 uur in de Grote Kerk: verbintenis en intrede ds. Charlotte Kremer 
 
 
 
 



Orde van dienst zondag 8 januari 2023 
Thema: ‘Een gezegend nieuwjaar’ 

 

Voorganger:  ds. Engele Wijnsma (Bergen) 

Ouderling:     Ria van Saarloos 
 

Diaken:    Tom Lagerburg 
Organist:  Frans Koning 

Orgelspel: Driekoningenliedjes: "Daar kwamen drie 
koningen met een ster", "De wijzen, de wijzen", "Wijzen 
uit het Oosten" 
 

Intochtslied: ‘Waar twee of drie’ (Job de Bruin) 
                        1x voorgezongen, 2x allen 

         
 

Stilte, Onze Hulp, Groet 
V:  Onze helper altijd is de ENE 
A:  DE ENE HEEFT HEMEL EN AARDE GEMAAKT 
V:  en ook de zee en alles wat daarin leeft. 
A:  DE ENE IS TROUW VOOR ALTIJD 
V:  en laat de schepping nooit aan haar lot over 
A:  AMEN 
 

V:  De ENE zal bij jou zijn 
A:  LAAT DE ENE OOK BIJ JOU BLIJVEN 
 

Lied 527: 1, 2 en 5 
‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 

 

Inleiding op de Dienst 
 

Gebed van Toenadering 
 

Lied 520: 1 t/m 7 
‘De Wijzen’ 

 

Gesprek met de kinderen 
 

Inleiding op het interview met prof. Jim van Os     
                                                               (UMCU) 

Lied 416: 1 t/m 4 
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

 

Inleiding op de Lezing 
 

Lezing Numeri 6: 25 – 27 
 

Lied 534: 1 t/m 4 
‘Hij die de blinden weer liet zien’ 

 

Overdenking 
 

Lied 500: 1, 2 en 5 
‘Uit uw verborgenheid’ 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: ‘God zal met je meegaan’ 
                                                              (Job de Bruin / Sytze de Vries) 
                1x voorgezongen, 2x allen 

 
 

Zending & Zegen 
beantwoord met:  
 

 
Orgelspel: Variaties over Lied 474 "Lobt, Gott, ihr 
Christen alle gleich"  (J.G. Walther) 

  
 

Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of cartridge,  
ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld. 

De opbrengst is bestemd voor de goede doelen van Kerk in Actie 
Inleveren in de dozen in de Swaen of bij één van de diakenen. 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
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 


