
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 873 voor zondag 10 februari 2019, 5e zondag na Epifanie 

Locatie De Swaen 

Voorganger ds. Mirjam Koole 

Ouderling Henk Blomberg 

Diaken Alida Gorter 

Organist Frans Koning 

Orgelspel     
Welkom - Aansteken van de kaarsen 

 
we gaan staan 

Intochtslied 971: 1 en 2        
Zing een nieuw lied voor God  

 
vg: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

AMEN. 
Lied 971: 3 

       we gaan zitten 
 
Inleiding op het thema 
 
kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
gebed 
Lied 985  Heilig, heilig, Heilig 
 
gebed van de zondag, afgesloten met 

Lied 942: 3 
 
lezing:  enkele verzen uit Galaten 5 en 6  
 
Lied 969       In Christus is noch west noch oost 

 
Overweging   
 
Orgelspel 
Lied 967: 1, 3 en 6  Zonne der gerechtigheid 

 
gebeden 

voorbeden  met als acclamatie lied 833  

Onze Vader 

 
Collecte 

kinderen komen terug  
 
we gaan staan 
 

Slotlied 418: 1, 3        God schenk ons de kracht  

 
Wegzending en zegen  
Vg. …. 
Gem 
 
 
Orgelspel 

 

 
 
 
  



Collectedoelen 
Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de ont-
dekkingsreis naar het christelijk geloof en de betekenis van het 
geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt 
materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het ca-
techesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle ‘basics’ van het 
christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat ge-
beurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof 
‘waar’ is! De gratis materialen met creatieve en interactieve 
werkvormen zijn beschikbaar via de website van JOP.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat 
jongeren in onze kerken blijven leren over het christelijk ge-
loof op een manier die bij hen past. 
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, voor het vele werk van, 
voor en door onze eigen kerkgemeente.  
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 3 februari was be-
stemd  voor “Kerk in Actie - overleven met cyclonen en over-
stromingen in Bangladesh”. In Bangladesh treden rivieren 
bijna jaarlijks buiten hun oevers en door klimaatverandering wor-
den overstromingen talrijker, heftiger en meer onbereken-
baar.  Een waarschuwingssysteem is nodig evenals een veilige 
plek om te wonen. Met de opbrengst van € 151,59 (waarbij een 
bij de diaconie ontvangen gift van € 20,-) steunt Kerk in Actie 
trainingen in rampenpreventie  om de bevolking zo veilig moge-
lijk te laten leven.  
De collecte voor het vele werk van, voor en door onze eigen 
kerkgemeente kende een opbrengst van € 140,62 (waarbij een 
gift in kleingeld van € 35,15).  
Dank voor uw gaven. 
 
Diaconale Inzamelingsactie!!! 
Een tweede leven voor uw oude mo-
bieltje, toner, cartridge en oud geld. In-
leverpunt: de boxen en kokers in het 
portaal van onze kerk De Swaen.  
Niet weggooien of  ergens anders in-
wisselen maar meenemen naar De 
Swaen en in de boxen en/of koker.  
Niet vergeten, Doen!   
 
Vrijwilligersontbijt 
Vorige week zaterdag namen Alida Gorter en ik deel aan het vrij-
willigersontbijt van de gemeente Edam-Volendam. 
De burgemeester sprak haar dank uit voor al het werk dat alle 
vrijwilligers in de gemeente Edam-Volendam doen. 
We werden ontvangen met de spreuk van Loesje: ‘Als elke vrij-
williger een ster kreeg, werd het nooit meer donker’. 
Cora den Engelse  
 
Begroting 2019 
De begroting van de kerk voor 2019 is al eind vorig jaar vastge-
steld. Door een miscommunicatie is dit nog niet in de kerkbrief 
vermeld. U kunt de verkorte versie vinden op onze website. Voor 
de volledige versie en vragen kunt u terecht bij penningmeester 
D. Tump. 
https://www.kerkgemeente.nl/wp-
content/uploads/2018/12/begroting-
2019publicatiedd031118.pdf   
 
 

Terugblik vorige zondag  
Deze dienst stelde ds. Mirjam Koole het verhaal van Jezus in de 
tempel centraal. De emotie die Jezus daarin toont laat zijn diepe 
gedrevenheid zien over wat hem aan het hart gaat. Zoals haar 
zelf de toekomst van de kerk aan het hart gaat. 
Met het delen van brood en wijn symboliseerden we onze 
verbondenheid met God, en vormden we samen een teken van 
ons verlangen naar een verbonden wereld. 

 
 
 
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 Ha-
ven.  Graag uiterlijk donderdagavond even opgeven bij Chris-
tine Vreeswijk; tel. 06-18167991 of 
vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl  
 
Diensten komende weken: 
17 februari ds. Juup van Werkhoven De Swaen 
24 februari ds. Klaas Henk Ubels  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 
 


