
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 872 voor zondag 3 februari 2019, 4e zondag van Epifanie 

Locatie Protestantse kerk De Swaen 

Voorganger ds. Mirjam Koole 

Ouderling Dirk Tump 

Diaken Tom Lagerburg en Tineke Visser 

Organist Frans Koning

avondmaal 
 

muziek 

welkom en mededelingen   

- de kaarsen worden 
aangestoken 
- we gaan staan 
lied 518: 1 en 3 
 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
  AMEN. 
lied 527: 1 en 5 
-  we gaan zitten 
 
inleiding op het thema  
 
kyriegebed 
lied 305 
 

gebed van de zondag 

lezing Marcus 10: 13-16 

lied 1001: 1 en 2  

lezing Johannes 2: 13-25 afgesloten met 

     Rond de tafel van brood en wijn  

voorbeden met acclamatie lied 368c 

nodiging 

 

- we gaan staan  

vredegroet 

voorganger: De vrede van God zij altijd met u 

gemeente:  En met uw geest  

- we gaan zitten 

collecte 

lied 385 

- we gaan staan 

tafelgebed  

Onze Vader 

- we gaan zitten  

lied 400: 1 en 5 

tijdens het delen van brood en wijn, 

zingen we lied 1005 

 

dankgebed 

- we gaan staan 

 

overweging  

meditatieve muziek 

 

slotlied 418: 1 en 3 

de zegen door de voorganger  
wordt beantwoord met een gemeenschappelijk 

 

 

       muziek



Omzien naar: 
Dhr. en mw. Kalk hebben allebei een definitieve kamer in 
Novawhere gekregen. Het is fijn dat ze een kamer vlak bij 
elkaar hebben, kamer 246 en 233. Mw. Munneke heeft ook  
een kamer op dezelfde gang, kamer 235.  
Professor Meester P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend. 
Jan Everaars, Lingerzijde 61, 1135 AN Edam,  
de echtgenoot van Marijke en Nel Kotterer, Oorgat 78,  
1135 CT Edam zijn ernstig ziek. 
Henri Kalk heeft tijdens de Kerk op Wintersport een breuk in 
zijn hand opgelopen. De komende 3 weken zit zijn hand in het 
gips. Ook Trijntje Brommersma kwam tijdens de winterport ten 
val en liep daarmee een knieblessure op. Zij hoort deze week 
de uitslag van de MRI-scan die er van haar knie is 
gemaakt. Alle zieken, ook die hier niet genoemd worden 
wensen wij troost en beterschap toe. Een kaartje wordt vast  
op prijs gesteld. 
 
Bedankje 
We zijn overweldigd door het grote aantal mensen dat met ons 
meegeleefd heeft tijdens de ziekte en overlijden van mijn man 
Ronald. Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk 
danken voor al het bezoek, kaartjes, bloemen, fruit en 
kerkbezoek. Het heeft ons veel steun gegeven.  
Tineke Visser, mede namens de kinderen. 
 
Terugblik zondag 27 januari 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                       Foto A. van Ginkel 

De oecumenische  viering in de week van gebed voor de 
eenheid van christenen werd voorgegaan door ds. Mirjam 
Koole en diaken Thom van der Woude; deze hield in de  
homilie / overdenking een pleidooi voor meer samenwerking 
met behoud van identiteit en diversiteit, waarbij de Raad van 
Kerken een dienende rol speelt. De dienst werd opgeluisterd 
door het Marker Mannenkoor met een Nederlands en goed 
verstaanbaar repertoire. 
 
Collectedoelen 
De eerste, de diaconale collecte is vandaag bestemd voor 
“Kerk in Actie - overleven met cyclonen en overstromingen 
in Bangladesh”. Water staat Bengalen aan de lippen, bijna 
jaarlijks treden rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook 
een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. 
Door klimaatverandering worden overstromingen talrijker, 
heftiger en meer onberekenbaar. Voorbereiding is noodzakelijk, 
je huis op een hogere plek bouwen of op grotere afstand van 
de rivier, een goed waarschuwingssysteem zodat mensen en 
hun vee tijdig een veilige plek kunnen vinden. Met de opbrengst 
van de collecte steunt Kerk in Actie trainingen in 
rampenpreventie  om de bevolking zo veilig mogelijk te laten 
leven.  www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh  

De tweede collecte is als gebruikelijk voor het vele werk van, 
voor en door onze eigen kerkgemeente. 
 
Wandelend naar Santiago 
Vorige week zondag vertrok een 
groep van 15 personen, van jong 
tot oud, voor de tweede etappe van 
de pelgrimswandeling. We startten 
waar de vorige etappe geëindigd 
was. We liepen er lekker op los en 
lieten ons niet tegenhouden door 
barricades, zoals een wegver- 
sperring en een brug die er niet      
meer  was. Het was een prachtige 
route door het Amsterdamse Bos richting Amstelveen. 
Met fijne gesprekken en leuke contacten.   

 

 
Diensten komende weken: 
10  februari ds. Mirjam Koole                         De Swaen 
17  februari  ds. Juup van Werkhoven           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 
 


