
Kerkbrief 1080 voor zondag 29 januari 2023, 4e 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: 

Een grote bos prachtige tulpen ging vorige week naar Maria Tros. Ze was er heel erg blij mee! 

Twee andere bossen gingen naar Paula Ruitenberg en Sonja Tol.  
 

Bedankt!! 

Lieve mensen van de kerkgemeente, mede namens Ina wil ik u allen bedanken voor de vele 

blijken van belangstelling die ik per post mocht ontvangen. Ook de persoonlijke bezoekjes zijn 

een vreugdevol gebeuren. Hartelijk groet en tot ziens.                                               Kees Bakker. 
 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 

Op 9 februari zijn Dhr. en Mevr. Hooijberg-Ferwerda 50 jaar getrouwd. Wieringenlaan 89 1132 MD Volendam. 

Namens de kerkgemeente hartelijk gefeliciteerd. 

Dhr. Jan Hooijberg (van Bult 22) is opgenomen in het Dijklanderziekenhuis in Purmerend, 

Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend, Afd. Cardiologie, kamer 26. 

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 op de dienst van 22 januari: 

Eén keer per jaar hebben we op zondag een oecumenische 

viering in de Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Dat geeft toch al 

gauw het gevoel van: Waarom doen we dat niet vaker…!? 

Zeker in deze dienst, waarin de eenheid van alle christenen werd 

benadrukt. En ds. Pettinga trok het breder: ‘van alle mensen van 

goede wil’! 

Het was een mooie en 

inspirerende viering, met 

goed gekozen woorden 

van ds. Martien Pettinga 

en van parochie-

assistent Jan Tol. Er was fijne samenzang en fraaie koorzang van het 

projectkoor o.l.v. Joep van der Oord.  

Na afloop werd de oecumene voortgezet onder het genot van de koffie. 

Groet, Henri 
 

Middag voor senioren (75+) 

Op dinsdagmiddag 14 februari wordt in de hulpkerk een bijeenkomst gehouden voor de senioren. 

Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de hulpkerk. Eindtijd 16.00 uur. 

Tijdens deze middag zal Alida Gorter een presentatie geven over haar reis naar Rwanda. 

Graag u opgeven voor 7 februari. 

Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding. 

U kunt zich aanmelden bij: Ellen Vriend tel.(0299)371418. Email:ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl 

Tot ziens, Het ouderendiaconaat. 
 

LET OP: Deze zondag is het uw laatste kans om na de dienst door Arie op de foto te worden gezet voor ‘Het 

smoelenboek” voor onze nieuwe dominee…! 
 

Agenda: 

Vóór 5 februari worden de antwoordenveloppen van de Kerkbalans opgehaald (als u ze niet zelf al hebt 

teruggebracht). Kunt u ze vast klaarleggen? 

Dinsdag 31 januari: kerkenraadsvergadering. 

Zondag 5 februari 15.00 uur: intrededienst ds. Charlotte Kremer in de Grote Kerk. 

Woensdag 8 februari: woensdagavondmaaltijd. 

  

Meer afbeeldingen op de site 



Orde van dienst zondag 29 januari 2023 
 

 

Voorganger:  Ds. Margrietha Reinders (A’dam) 

Ouderling:     Wijnanda Hamstra 
 

Diaken:     Alida Gorter 

Organist:  Frans Koning 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 280: 1 - 4  

‘De vreugde voert ons naar dit huis”’ 
 

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 
 

Vervolg Intochtslied: Lied 280: 5 - 7  
 

Inleiding op de dienst en gebed om ontferming. 
 

Glorialied: Lied 213: 1, 2 en 5 

‘Morgenglans der eeuwigheid’ 
 

1e lezing: Jesaja 65: 1 

 

 

Lied 23c: 1, 2 en 3 

‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 
 

2e lezing: Lukas 5: 1 - 11 
 

Lied 835: 1 en 4 

‘Jezus, ga ons voor’ 
 

Verkondiging 
 

Muzikaal Intermezzo 
 

Lied 1005: 1, 2 en 5 

‘Zoekend naar licht’ 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: Lied 769: 1, 3, 5 en 6 

‘Eens, als de bazuinen klinken’ 
 

Zending & Zegen 

beantwoord met:  
 

 
 

Orgelspel 

 

Collecte aankondiging voor zondag 29 januari a.s. Wereld-Lepradag 

De 1e collecte is bestemd voor de Leprazending. 

‘The Leprosy Mission’ is een internationale christelijke organisatie die werkzaam is in meer dan 50 landen. Sinds 

1874 strijdt zij tegen de oorzaken en de gevolgen van de lepra.  

Leprazending Nederland is een zelfstandige stichting die rond 1975 is opgericht met het doel fondsen en veld-

werkers te werven in Nederland ten behoeve van het internationale werk. Vanuit Nederland worden tientallen 

projecten ondersteund in Afrika en Azië.( www.leprazending.nl ) 

De 2e collecte is voor  onze eigen kerk. 

 

Collecte opbrengsten van zondag 15 januari: 

1e collecte voor de Bijbelvereniging € 78,40.  2e collecte voor onze eigen kerk € 82,60  

De collecte in de oecumenische dienst van 22 januari bracht € 491,60 op. Deze wordt 

gelijk verdeeld tussen de gastkerk en de Raad van kerken.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

Ja, het orgel staat er, maar kan nog niet echt goed bespeeld worden. 

In de laatste week voor 12 februari wordt het nog gestemd en afgesteld. Op 12 februari 

is er een klein inwijdingsfeestje met kerkdienst, dan koffie en een korte demonstratie/ 

orgelconcertje door de orgeladviseur Henk Verhoef.                                       Frans Koning. 

 
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 

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. 

Er is dan dus ’s morgens geen dienst! 


