
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 868 voor zondag 6 januari 2019, Epifanie 

Locatie De Swaen 

Voorganger ds. Henk Dekker 

Ouderling Kees Bak 

Diaken Tom Lagerburg 

Organist Frans Koning 

 
Orgelspel: Variaties over Lied 474  
‘Loof God, gij Christenen, maak Hem groot’  
(J.G. Walther, 1684-1784) 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaarsen 

  allen gaan staan 
 
Intochtslied Psalm 72: 1, 2  
                     Geef, Heer, de koning uwe rechten 

     
V:  Onze hulp 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 Psalm 72: 3 
                    Heerse van zee tot zee zijn vrede 
 
                   allen gaan zitten 
 
Gebed van toenadering 
 
Lied 488 
                    In den beginne was het woord        
 
 
 

 
Lezing OT: Micha 4: 1-5 
 
Lied 771 
              Ik weet van een stad die komen zal 
    
Lezing NT: Matteüs 2: 1-12 
 
Lied 195 
              Ere zij de Vader en de Zoon   

 
Overdenking    
 
Muzikaal intermezzo: Rondo (deel) over  
‘God rest you merry gentlemen’  
(Samuel Wesley, 1766-1837)  
 
Dankgebed, stil gebed en onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied 476: 1, 4        
               Nu zijt wellekome 

 
Zegen 
Gem. 
 
 
Orgelspel: bewerking van Lied 476 ‘Nu zijt wellekome’  
 (Frans Koning) 
 

  
Omzien naar … 
Mw. Bak-Bos, IJe 31, mocht deze week thuiskomen uit het zie-
kenhuis. Ze moet nog wel verder opknappen.  
Mw. Grietje Kalk verblijft nog met haar man in Novawhere. Het 
is moeilijk voor haar en haar familie.  
Alle zieken, ook die hier niet genoemd worden, van harte be-
terschap en kracht toegewenst. 
 
 
 

In memoriam Ronald Visser 
Op 27 december is Ronald Visser na een ernstige ziekte over-
leden. Hij is 66 jaar geworden. 
Hoewel zelf geen lid was hij via zijn vrouw Tineke nauw ver-
bonden met onze kerkgemeente. Als iemand die veel met zijn 
handen kon heeft hij diverse dingen voor ons gemaakt.  
Afgelopen donderdag heeft de crematie plaatsgehad na een 
afscheidsdienst in de Grote Kerk. Wij wensen Tineke, de kin-
deren en hun partners en de kleinkinderen sterkte toe om dit 
verlies te dragen. 



 
Terugblik zondag 30 december 
De dienst werd voorge-
gaan door mevrouw 
Bettie Woord uit Almere. 
Zij verdient heel veel 
respect door de gehele 
dienst uit haar hoofd te 
doen!  
                                                                                  Foto AvG 

 
Collectedoelen 
De diaconale collecte is deze zondag 6 januari  bestemd voor 
“Interkerkelijk Noodfonds”. De kerken in Edam-Volendam 
werken samen met de gemeentelijke hulporganisaties in het  
Interkerkelijke Noodfonds. “Stille- hulp” voor hen die buiten de 
reguliere hulpverlening hulp nodig hebben in bijzondere situa-
ties. “Helpen waar geen andere helpers zijn”. Wij zijn toch die 
helpers?! 
Natuurlijk is er ook de tweede collecte en die is als vanouds 
bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen 
kerkgemeente”. 
 
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van zondag 30 december was bestemd  
voor  “Pastoraat Binnenvaart” . Met de collecteopbrengst van 
€ 98,41 dragen we bij in de pastorale hulp en bijstand  aan de 
opvarenden,  ongeacht levensovertuiging, van de Nederlandse 
binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten.  
Die zondag  kende de collecte voor het werk van onze eigen 
kerkgemeente een opbrengst van € 84,85. 
De ene collecte, gehouden op oudejaarsavond en bestemd 
voor het werk van, voor en door onze  eigen kerkgemeente 
kende een opbrengst van € 62,50.  
Dank voor uw gaven. 
 

 
 
De Grote Kerk weer schoon na de bouw 
Het einde van de bouwactiviteiten is in zicht en dat betekent dat 
er nogal wat schoonmaakwerk op ons ligt te wachten, zoals het 
vegen van de toren, het schoonmaken en behandelen hout-
werk van de Librije, de Predikantskamer en Noorderportaal, de 
banken, tafels en stoelen, stofzuigen convectorbakken en 
het vegen en stofvrij maken van de kerk. 
Ook gaan we alle stoelen schoonmaken en in de was zetten. 
Helpt u mee?  
We doen dit op vrijdag 11 januari vanaf 9.30 uur. 
Graag even een berichtje dat u komt naar:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda: 
Donderdagmiddag: op de thee bij de dominee;  
                               Grote Kerk 14.00-15.00 uur. 
Vrijdagavond: Erev Shabbatmaaltijd; 
                       P.K. De Swaen; vanaf 18.00 uur; 
                       ingang aan de Nieuwe Haven 
                       Graag uiterlijk donderdagavond even  
                       opgeven bij Christine Vreeswijk; 
                       tel. 06-18167991 of 
                       vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl  
 

 
 

  
 
Diaconale Inzamelingsactie!!!!! 
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner, cartridge en 
oud geld. Inleverpunt: de boxen en kokers in het portaal van 
onze kerk De Swaen.  
Niet weggooien of ergens anders inwisselen maar meenemen 
naar De Swaen en in de boxen en/of koker.  
Niet vergeten! Doen!   

 
 
 
 

 
 
Diensten komende weken: 
13  januari ds. Engele Wijnsma                   De Swaen 
20  januari  ds. Rieks Hoogenkamp          De Swaen 
 
 
 
 
 
 
 Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!  

Voor meer informatie zie onze website 
www.kerkgemeente.nl  of neem contact op met de 
predikant ds. Mirjam Koole, e-mail 
mirjamkoole@kerkgemeente.nl        Tel. 06 57089225 
Woensdag is de vaste vrije dag 
  
Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486 
 

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak   
Email: cbak-kees@kpnmail.nl  Tel. 0255-577499 

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 
uur naar het e-mailadres  kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 


