
Kerkbrief 1081 voor zondag 5 februari 2023, 5e zondag van Epifanie 
 

De intrededienst wordt om 15.00 uur gehouden in de Grote Kerk 

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

Bloemengroet: 
De bloemen gingen met een groet uit de gemeente naar Elly ten Holt en voor  
Elly Lemsom was er een kaart. 
 

Bedankt! 
Langs deze weg wil ik de kerkgemeente hartelijk danken voor de prachtige bloemen die 
ik kreeg vorig weekend. Mijn ziekenhuisverblijf is al weer verleden tijd en het gaat me 
redelijk goed. Hartelijke groeten                                                                             Elly ten Holt                                                                                                

 

In Memoriam 
Afgelopen week is mw. E.L. (Betty) Brommersma-Jongerbloed overleden. Twee dagen voor haar 89e verjaardag.  
De afscheidsdienst zal donderdag 9 februari a.s. plaatsvinden om 10.30 uur in de Swaen. 
Corr. adres: Fam. Brommersma, Grosthuizen 28, 1633 EL Avenhorn                                                                          
 

Terugblik op de dienst van 29 januari: 
Deze zondag konden we Frans zien spelen op piano 
en het kistorgel, ook bekend als NiFra-orgel. Voor de 
laatste keer, want het Bätz-orgel staat na de lange 
restauratie weer op zijn plaats en kan weer in gebruik 
worden genomen.  
Het is dus een tijd van blijde verwachting, want eerst 
komt komende zondag de intrededienst van onze 

nieuwe predikant. Deze zondag nog een bekende gastvoorganger: ds. Margrietha 
Reinders. Zij preekte over de roeping door Jezus. Die komt soms anders dan we 
verwachten, de vraag aan ons is of we daarvoor openstaan.  
 

Volgende week inwijding gerestaureerde Bätz-orgel in de Swaen! 
Op zondag 12 februari zal het orgel in zijn volle pracht te zien en te horen zijn 
tijdens en na de kerkdienst. Programma: 10.00 uur kerkdienst met ds. Charlotte 
Kremer (orgelspel vanaf 9.50 uur) tot ongeveer 11 uur. Na de kerkkoffie volgt de 
overdracht. Vanaf ca. 11.45 uur een korte orgelbespeling en demonstratie van de 
registers door orgeladviseur Henk Verhoef. U bent allen van harte welkom! 
Na een periode van 13 maanden herstel in de werkplaats van orgelbouwer Van 
Rossum is op dinsdag 17 januari het Bätz-orgel teruggekeerd naar zijn 
vertrouwde plaats op het balkon van De Swaen aan de Voorhaven. Alle 
onderdelen zijn door de handen van de ambachtelijke orgelbouwers gegaan en 
zorgvuldig hersteld of gereconstrueerd. Het orgel is aan zijn tweede leven 
begonnen nadat het in 1809 voor het eerst klonk in de Lutherse Kerk. 
 

                            Hartelijk welkom aan de nieuwe bewoners van onze pastorie: 
                                                                  Rikkert, Yfke, Charlotte en Minke Kremer 

 
Koper poetsen 
Nu het orgel in de Swaen weer in volle glorie prijkt en de kerk 
schoongemaakt is, verdient ook al het koper een opknapbeurt.  
Op donderdag 9 februari a.s. wordt er van 19.00 -21.00 uur gepoetst.  
Wie komt daarbij helpen? 
Aanmelden graag bij Marianne Gorter; tel. 372572 
 
 
 

 
  

Foto: A.P. van Ginkel     
 



Orde van dienst zondag 5 februari 2023 
(deze vindt u in een apart liturgieboekje) 

 

Voorganger:  Ds. Charlotte Kremer en 
                                  Ds. Martien Pettinga 
Ouderling:     Hans van Drongelen 
Diaken:           Audrey Vreemann 
 

Kinderkerk:  Wijnanda Hamstra   
Organist:       Frans Koning 
M.m.v.:         het Intredekoor o.l.v. Els Hermanides 

 

Collecte aankondiging voor zondag 5 februari  
De 1e collecte is bestemd voor KIA: Vaktraining jongeren Pakistan 
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die 
meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd,  iets terug te doen voor de mensen 
in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de 
organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award 
begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren, 
die een universitaire studie willen volgen, zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.  
De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende 
religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.  
De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerk  
 

Collecte opbrengsten van zondag 29 januari: 
1e collecte voor de Lepra Stichting   €121,00 
2e collecte voor onze eigen kerk       €   99,95  
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

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                                                                                                                                  
 

Boekje met Engele Wijnsma als mede-auteur 
Deze week kwam het boekje 'Aan tafel met Jezus' uit. Onze vroegere dominee mocht hierin ook 
een hoofdstuk schrijven. Zeven predikanten zijn in de huid gekropen van mensen rondom Jezus. 
'Hoe hebben Maria, Petrus etc. de persoon Jezus ervaren? En waar waren ze tijdens zijn 
sterven?’ Aan Engele werd het hoofdstuk over de 'ongelovige' Thomas toevertrouwd. Het 
boekje is dun, leest vlot en is overal te koop. Kosten € 10.  
Als je het bestelt bij de Ruïnekerk in Bergen gaat de auteurskorting van 40% volledig naar de 
huidige kerk waar Engele werkt. Het boekje wordt je dan gratis en gesigneerd toegezonden. 
Bestellen kan via: kerkbrief@kerkinbergen.nl 

 

Agenda: 
Zondag 5 februari; 15.00 uur: intrededienst ds. Charlotte Kremer in de Grote Kerk. 
Woensdag 8 februari: woensdagavondmaaltijd (aanmelden uiterlijk zondag). 
Donderdag 9 februari: koper poetsen in de Swaen van 19.00-21.00 uur. 
Zondag 12 februari: inwijding gerestaureerde Bätzorgel. 
Dinsdag 14 februari; 14.00 uur: middag voor senioren in de hulpkerk. 
 
 
 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl                                      
Predikant: ds. Charlotte Kremer, e-mail: charlottekremer@hetnet.nl of predikant@kerkgemeente.nl, Tel. 06-27746328                                                  

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 


