
 

Kerkbrief 1079 voor zondag 22 januari 2023, 3e zondag van epifanie 
 

De kerkdienst wordt deze zondag gehouden in de RK Nicolaaskerk  

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

 

 

De  bloemen gingen vorige week met een hartelijke groet naar mw. Marie 

Verwoert-Vlugt voor haar werk als notulist. Ze was er zichtbaar blij mee. 

 

Omzien naar elkaar doen we samen 

Even een kaartje sturen! Mw. Elly Lemsom-From,  P. Taemszstraat 20, 1135 HH 

Edam. Elly is erg ziek wij wensen haar en haar gezin heel veel sterkte. 

Op 2 januari waren dhr en mw van Wanrooij - Visser 12.5 jaar getrouwd, Claes 

Boesserstraat 10 1135 HR Edam. Namens de kerkgemeente alsnog hartelijk 

gefeliciteerd. 

Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en 

nabijheid vragen. Ik wens ons alle een goede week.  Aly Lagerburg. 

 

Week van de eenheid - zondag 22 januari 

Deze 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.  

Vocale medewerking wordt verleend door het projectkoor van St. Caecilia.  

Het thema is “Doe goed, zoek recht”, zie Jesaja 1 vers 17. Iedereen is van harte welkom. 

 

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. 

 

Intrededienst ds. Charlotte Kremer 

Zondag 5 februari is een heugelijke dag voor de kerkgemeente. Dan 

doet ds. Charlotte Kremer haar intrede. De dienst is in de Grote Kerk 

en begint om 15:00 uur. Iedereen is van harte welkom.  

 

Groeten uit Italië 

De Kerk op Wintersport geniet na de coronastop weer met volle 

teugen. En het is hier in Italië ook heel erg lekker eten.  

De ploeg is weer zeer gemêleerd. In het Venster van maart komt 

een reisverslag.  

Rien de Vries 

 

 

 



 

  21 januari  - Oecumenische viering in de Week van gebed voor de eenheid 

Voorgangers: ds. Martien Pettinga en dhr. Jan Tol 

M.m.v. projectkoor St. Caecilia o.l.v. Joep van der Oord 

 

Organist:        Frans Koning 

 

 

Terugblik vorige week 

Na het aansteken van de kaarsen, zowel voor vreugde als 

verdriet, sprak ouderling Nel Eijk een memoriam uit n.a.v. 

het overlijden van dhr. Jan van Ginkel. 

Jan, die thuis dagelijks met zijn vrouw Nel "geestelijke 

liederen" zong en, naast zijn vele activiteiten binnen de 

kerkgemeente, ook één van onze organisten was die zich 

bij voorkeur uitleefde in de melodieën van oude 

gezangen en hymnen. Hij zal erg gemist gaan worden. 

Onze classispredikant ds. Peter Verhoeff leerde ons bij de 

dag te leven, want aan de dag van gisteren konden we 

toch niets meer veranderen! Zo zongen wij uit gezang 979 

o.a. vers 12: Wat zullen wij dan slaven en werken 

totterdood? Ons manna komt van boven, ons dagelijkse 

brood. 

 

Met mijn beeldimpressie wil ik graag een respectvolle 

plaats inruimen voor Jan met zijn "slotakkoorden". AvG 

 
 

Agenda: 

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. 

 
 

 

 
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 


