
Kerkbrief 1082 voor zondag 12 februari, 6e zondag van Epifanie 
 

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

 

Omzien naar elkaar doen we samen.  Even een kaartje sturen! 
Mevrouw Karen Dekker, Revalidatiecentrum Magentazorg, kamer 248, Jupiterstraat 18, 
1829 CA Oudorp. Karen is druk met revalideren en wij wensen haar veel sterkte. 

De heer Harry Has verblijft in Raamsdonksveer. Wilt u hem een kaartje sturen?  
Dan graag naar Volendammerpad 11, 1135 VR Edam.  

Een kaartje sturen geeft soms troost en weer kracht om door te gaan. 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 
 
Bedankt!! 
Beste mensen van de kerkgemeente; En dan, ongepland, komt er iets op je pad waardoor je belandt in een traject 
van intensieve behandelingen, gepaard met spanningen en bijwerkingen. Wat is het dan een zegen om te mogen 
ervaren dat je hierbij door zoveel lieve mensen wordt ondersteund. Daarom allemaal, ook namens Jan, heel veel 
dank voor jullie kaarten, gebeden, telefoontjes, bezoekjes…    Het voelt als een warme deken.               

Hartelijke groet,                    Elly Lemsom  
 

Hierbij dank ik alle lieve mensen voor de bemoedigende kaarten en reacties die ik heb ontvangen bij mijn 
ziekenhuis opname.    Bedankt!!                                                                     Vriendelijke groet,     Jan-Daniël Hooijberg       
                                                                                                                                                      

Terugblik op de intrededienst van Ds. Charlotte Kremer op 5 februari                                                                                                        
Als op een mooie winterse zondagmiddag meer dan tweehonderd mensen 
de viering in de Grote kerk bezoeken, of de beeldverbinding daarop 
afstemmen, dan moet er wel iets bijzonders aan de hand zijn! 
En dat was het ook. (En niet alleen door de medewerking van het 
"Intredekoor", samengesteld uit leden 
van de Nicolaascantorij en Psallite,  
o.l.v. Els Hermanides!). 
Want na een zeer moeilijke periode 

ging de protestantse kerkgemeente Edam een verbintenis aan met de ons    
welbekende ds. Charlotte Kremer die al langere tijd de gemeente pastotaal 
ondersteunde. Bij het begin van de feestelijke viering stelde ds. Martien 
Pettinga aan ds. Charlotte Kremer de "verbintenisvragen" die zij van harte 
beaamde. Na de inzegening antwoordde de gemeente op de vraag: 

"Wilt u haar ontvangen en hooghouden in haar ambt?" Ja, dat willen wij 
van harte! Aan het slot van haar preek vertelde ds. Kremer ons hoe ze in de 
gemeente werkzaam wilde zijn en ze 
nam Paulus als voorbeeld: Niet 
perfect, niet bijzonder, maar in het 
kleine van grote betekenis. Er waren 
prachtige boeketten met 
dankwoorden voor ds. Pettinga en de 
leden van de beroepingscommissie. 

Na afloop van de viering was er koffie met iets lekkers in het koor. Daar kon 
worden nagepraat en men de dominee en haar gezin persoonlijk welkom 
heten. Velen maakten daar gebruik van, waarbij opviel dat er onder de genodigden veel "geestelijken"  van 
katholieke en protestantse huize waren, zowel van binnen als buiten het derde klaphek. Meer foto’s vindt u op de 
website.                                                                                                                                                                              mvg Arie 
 

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Orde van dienst zondag 12 februari 2023 
 

 
Voorganger:  Ds. Charlotte Kremer                                                       Diaken:    Tom Lagerburg 
Ouderling:     Dirk Tump                                                                           Organist: Henk Verhoef/Frans Koning 
 

De liturgie vindt u in een apart boekje! 

 
Deze zondag (12-2) zal het orgel in zijn volle pracht te zien en te horen zijn voor, tijdens en na 
de kerkdienst. 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. 
Om 10.00 uur begint de kerkdienst (vanaf 9.50 uur orgelspel) met ds. 
Charlotte Kremer. Henk Verhoef, de orgeladviseur, speelt deze zondag de 
hele dienst. Na afloop is er koffie en thee met een “notenkraker” van bakker Mastenbroek. 
Daarna volgt een toelichting door Henk Verhoef en de overdracht van het orgel. Rond 11.45 uur 

een klein concert van ongeveer een half uur door Henk Verhoef. 

 
Collecte aankondiging voor zondag 12 februari:  
De 1e collecte is deze week voor de Noodhulp giro 555.  
De Diaconie zal het bedrag verdubbelen. 
 
Eenzelfde bedrag als wordt gecollecteerd gaat ook naar  
het geplande collectedoel noodhulp Ethiopië dat bestemd is voor de hongersnood 
aldaar.  De 2e collecte is voor onze eigen kerk. 

 
De collecte opbrengsten van zondag 5 februari zijn:                                            
1e collecte voor jongeren in Pakistan € 417,70                 2e collecte voor onze eigen kerk is € 316,20                                                 
Hartelijk dank voor uw bijdragen!!                                                                                                   

 
Een kaartje met Pasen: Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar 
gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie 
om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. 
Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou’. Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich 
dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Onze kerk doet ook mee met deze actie. U kunt één of meerdere 
kaarten meenemen en deze beschrijven, een postzegel op de (niet beschreven) andere kaart plakken en deze inleveren 
in de schoenendoos die achterin in de kerk staat. De kaarten worden in een verzamelenveloppe gestuurd naar de 
Protestantse kerk die zorg zal dragen voor verspreiding naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en buitenland. 
Wilt u uw kaart uiterlijk inleveren op 28 februari 

 
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. 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 
 
Agenda:  
Zondag  12 februari: inwijding gerestaureerde Bätzorgel.  
Dinsdag 14 februari om 14.00 uur: middag voor senioren in de hulpkerk. ’s Avonds pastoraal overleg.  
Donderdag 16 februari: inleveren kopij Venster maart 
Vrijdag 17 februari: overleg moderamen 
Zondag 19 februari: kinderkerk   
 

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 
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