
Kerkbrief 1078 voor zondag 15 januari 2023, 2e zondag van Epifanie 
 

De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen  

U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

 

 

Bloemengroet 

De liturgische  bloemengroet ging met dank naar Annie en Tom Lagerburg omdat zij ook  

dit jaar weer de kerk in kerstsfeer brachten. 

 

In Memoriam: 

Woensdag 11 januari jl. is de heer Jan van Ginkel op 83 jarige leeftijd overleden.  

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 16 januari a.s. om 13.30 uur in De Swaen.  

Ds. Charlotte Kremer zal deze dienst leiden. 

Correspondentieadres: Lingerzijde 59, 1135 AN  Edam. 

                                                                                                                                                        

Terugblik op de dienst van 8 januari:                                                                                                          

Ik ken niet zo veel voorgangers die als dominee zo interactief voor de 

gemeente gaan staan. Als ds. Engele Wijnsma voorgaat merk je dat hij samen 

met de gemeente er een leerzame zondagmorgen van wil maken, in woord en 

beeld. En ook welke invloed het boek Numeri van Jonathan Sacks op hem 

gehad heeft. Doordat hij jarenlang onze voorganger was zagen we dan ook 

Edammers die er, naar mijn idee, zelfs speciaal  voor kwamen.  

Zelf bracht Engele zijn kinderen mee: Maudlyn, Wybren en Andrys. 

Zowel in het gesprek met de 

kinderen als bij de inleiding op de preek zagen wij beelden voorbij 

komen die ons hielpen te begrijpen wat hij ons deze zondagmorgen 

wilde meegeven uit de 

Priesterlijke zegen: Vergeet 

nooit dat God je 

onvoorwaardelijk lief heeft! 

De “gekroonde” kinderen 

hielden zich bezig met de 

Koninklijke Weg.  

Wybren, een dominee in de dop ����, mocht die verwoorden. Om niets te 

missen heb ik thuis achter mijn pc de dienst nog eens “bijgewoond” en me 

gerealiseerd hoeveel tijd er soms in een goede voorbereiding gaat zitten. Bijgaand mijn impressie in beeld.                                    

Mvg Arie van Ginkel                                                                                          

 

Week van de eenheid: Zondag 22 januari: 

Op zondag 22 januari houdt de Raad van Kerken een oecumenische viering als afsluiting van de Week van gebed 

voor de eenheid van Christenen. Deze dienst is om 10.00 uur in de Nicolaaskerk aan de 

Voorhaven. Voorgangers zijn de heer Jan Tol en dominee Martien Pettinga. Het thema is  

“Doe goed, zoek recht”, zie Jesaja 1 vers 17. Vocale medewerking wordt verleend door het 

projectkoor van St. Caecilia. Iedereen is van harte welkom. 

 

 

Agenda: 

17 januari: vergadering Pastorale Raad 

22 januari: oecumenische viering in de Nicolaaskerk om 10.00 uur met dhr. Jan Tol en ds. Martien Pettinga. 

25 januari: Woensdagavondmaaltijd. Graag uiterlijk 22 januari opgeven (zie Venster blz. 4). 

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 15 januari 2023 
 

 

Voorganger:  Ds. P. Verhoeff  

Ouderling:     Nel Eijk 
 

Diaken:    Ellen Vriend 

Organist:  Nico Vriend 

 

Orgelspel 

 

Intochtslied: Psalm 72: 1 en 4  

‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 

 

Stilte, Onze Hulp, Groet 

V:  Onze hulp is 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 
 

Gebed van Toenadering 
 

Lied 8a: 1, 3, 4 en 6 

‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’ 
 

1e lezing: Jesaja 43: 16-21 
 

Lied 326: 1, 2 en 3 

‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 

 

 

 

 

2e lezing: Mattheüs 6: 25-34 

 

Lied 326: 4, 5 en 6 

 

Overdenking 
 

Muzikaal Intermezzo en 

Lied 979: 1, 2, 4, 5 , 6, 12 en 14 

‘De vogels van de bomen’ 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: Lied 362 

‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’ 
                                                              

Zending & Zegen 

beantwoord met:  

 

 
Orgelspel 

  

Collecte aankondiging voor zondag 15 januari a.s.  

De 1e collecte is bestemd voor de Bijbelvereniging: 

De Bijbelvereniging,  voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst gratis Bijbels in overnachtingslocaties, waaronder 

hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en scheepshutten. De vereniging verstrekt kosteloos 

bijbeluitgaven met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen. 

www.bijbelvereniging.nl 

De 2e collecte is voor onze eigen kerk.                                                                

De collecteopbrengsten van zondag 8 januari zijn : 

1e collecte bestemd voor Mercy ships -   € 203,50  en de 2e collecte voor onze eigen kerk  -   € 135,85 

Hartelijk dank voor uw gave 

 

Actie Kerkbalans 2023 is van start!  Geef vandaag voor de kerk van morgen. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende 

actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om 

een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar 

(ook weer) mee? Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. 

Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer op volle kracht 

vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden 

en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor 

mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 

vorm en inhoud te geven. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan 

de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de weken van 14/1 tot 28/1 haalt een vrijwilliger 

het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op IBAN NL73 RABO 03737 11 417 t.n.v. CvK 

Protestantse Gemeente Edam, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’.                                                                                                    

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 

Op naar de kerk van morgen. 

 

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 


