
 
 
 
 
 

Kerkbrief 874 voor zondag 

Locatie  De Swaen

Voorganger ds. Juup van Werkhoven

Ouderling Kees Bak

Diaken Chris Kotterer

Organist Frans Koning

Liturgie voor zondag 
 
 
Welkom - Aansteken van de kaarsen 
 
Intochtslied 283 ‘In de veelheid van geluiden’
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed  
 
Kyrie 299d ‘Heer, ontferm u over ons’ (alleen het kyrie)
 
Lied 103c ‘Loof de koning heel mijn wezen’ vers  1, 2 en 3
 
Inleiding op de schriftlezingen 
 
 Zingen: Lied 335 ‘Hoor het woord’ (2x zingen)
 
Schriftlezing: Handelingen 27: 18-44  (NBV)
 
Zingen: Psalm 107: 1, 14 en 15 
 
Evangelielezing: Marcus 6: 45-52  (NBG 1951)
 
Zingen: Lied 917 ‘Ga in het schip, zegt Gij’ 
 
Preek  
 
Musica pro Deo 
 
Zingen: Gezang 467 vers 1, 2 en 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

zondag 17 februari 2019 zesde zondag na epifanie. 

De Swaen  

Juup van Werkhoven  

Kees Bak 

Chris Kotterer 

Frans Koning 

Liturgie voor zondag 17 februari 2019 in De Swaen

283 ‘In de veelheid van geluiden’ 

299d ‘Heer, ontferm u over ons’ (alleen het kyrie) 

103c ‘Loof de koning heel mijn wezen’ vers  1, 2 en 3 

Lied 335 ‘Hoor het woord’ (2x zingen) 

44  (NBV) 

52  (NBG 1951) 

2. O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee!
 
3. O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee!
 
Gebeden en gaven 

 

Slotlied (staande): 313 ‘Een rijke schat van 

wijsheid’, vers 1, 3 en 4  

 

Wegzending en zegen  

Vg. …. 

Gem 

 

17 februari 2019 in De Swaen

2. O Christus, wiens bestraffend woord 
gehoord, 

die onder 't stormen rustig sliep 
en wandeld' over 't schuimend diep, 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

O Geest, die op de grote vloed 
 

breng Gij 't geweld der zee tot staan 
mens met vrede gaan. 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

313 ‘Een rijke schat van 



Ter nagedachtenis 
Op vrijdag 8 februari overleed Nel Kotterer, de vrouw van onze 
diaken Chris. Op 13 februari was er een mooie 
afscheidsbijeenkomst in de Swaen.  Wij wensen Chris en zijn 
familie Gods zegen, kracht en bemoediging toe nu zij Nel in 
hun midden moeten missen. (Oorgat 78, 1135 CT Edam 
Omzien naar  
Dhr. en mw. Kalk hebben allebei een definitieve kamer in No-
vawhere gekregen. Het is fijn dat ze een kamer vlak bij elkaar 
hebben, kamer 233 en 246. Helaas werd mw. Kalk deze week 
weer opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Het is nu af-
wachten wat de verdere behandeling zal zijn.  
(Professor Meester P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend).   
Jan Everaars, de echtgenoot van Marijke is ernstig ziek.  
(Lingerzijde 61, 1135 AN Edam).  
We zijn in onze gedachten bij hen. 
Alle zieken, ook als hier niet genoemd, wensen wij troost en 
beterschap toe. Een kaartje wordt vast op prijs gesteld.  
 
Wandelend naar Santiago: 3 
Zondag 24 februari gaan we weer wandelen. Startpunt is de 
Bovenkerk in Amstelveen. Onderweg pauzeren we in de 
manege bij het Schinkelbos. Opgave bij Dodo van der Straaten 
(06-20603627) of via de app. is nu heel nuttig: dit keer gaan we 
waarschijnlijk met auto’s heen en terug. We lopen verder door 
het waterrijke en bosrijke deel van het Amsterdamse Bos en 
Schinkelbos richting Aalsmeer. 
24 maart is de volgende datum waarop we weer gaan 
wandelen. Op Zaterdag 30 maart is er een evaluatie over dit 
initiatief om 10.00uur in de hulpkerk. Wees welkom!  
ds. Mirjam Koole. 
 
Gemeenteavond uitgesteld 
De in het Venster aangekondigde gemeenteavond op 27 fe-
bruari gaat niet door. Er is meer tijd nodig om deze goed voor 
te bereiden. 
 
Collecteopbrengsten. 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 10 februari was 
bestemd  voor PKN -Catechese en Educatie, Eigentijds ca-
techese materiaal. Met de opbrengst van € 139,24 helpen we 
Jong Protestant materialen te ontwikkelen om catecheten te 
ondersteunen ten aanzien van doop, avondmaal en het kerke-
lijk gebeuren. De collecte voor het vele werk van, voor en door 
onze eigen kerkgemeente kende een opbrengst van € 
153,80. Dank voor uw gaven 
. 
Collectedoelen. 
Deze zondag is het diaconale collectedoel anders dan in het 
rooster in Venster en op de Website is aangegeven. Chris Kot-
terer is diaken en met zijn arbeidsverleden begrijpt u dat we 
collecteren voor het “Diaconaat en Pastoraat van de Neder-
landse Zeemanscentrale”. 

In havens be-
zoeken predi-
kanten en 

pastorale medewerkers de schepen waar zeevarenden hun 
hart kunnen luchten of gewoon eens een gesprek kunnen voe-
ren. Pastores zijn getraind in het bieden van hulp in moeilijke 
situaties. Aan boord van schepen en in zeemanshuizen wor-
den kerkdiensten verzorgd. 

www.nederlandsezeemanscentrale.nl  
De tweede collecte kent het overbekende doel van, voor en 
door onze eigen kerkgemeente waar net als elders diaconaat 
en pastoraat met kosten gepaard gaan. www.kerkgemeente.nl 
 
Kom zondag 24 februari naar de kinderkerk! 
Het volk van Israël is vertrokken uit Egypte. Met alle mannen, 
vrouwen, kinderen en dieren zijn ze op pad gegaan. Maar dan 
krijgt de farao toch weer spijt, en gaat hij de Israëlieten 
achterna. De Israëlieten zien hem aankomen en worden bang. 
Daarom beginnen ze te klagen dat ze liever slaaf wilden zijn in 
Egypte dan sterven in de woestijn. Maar God zal zijn volk 
redden. Naast een mooi verhaal hebben we weer leuke 
proefjes en knutsels, dus we hopen dat je ook komt! Groetjes 
van het kinderkerk team! 

40 dagenkalender 2019  De jaarlijkse veertigdagentijd-
kalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje 

gestoken. Een dagelijkse 
Bijbeltekst en quote, recept, 
verhaal of gedicht brengen u 
steeds een stapje dichter bij 
Pasen, feest van een nieuw 
begin. Vraag de kalender 
nu gratis aan (www.pkn.nl ) 

 
Oecumenische Vesper Kwadijk 
Op 24 februari om 16.30 uur is er een Oecumenische Vesper 
in Kwadijk. De vesper bestaat uit stilte en muziek, enkele 
liederen uit het oecumenisch repertoire, een instrumentale 
bijdrage en een korte overweging. Aansluitend is er 
gelegenheid voor ontmoeting. Wil je informatie of meedenken, 
of er muzikaal aan bijdragen, neem dan contact met ons op.    
Hans Reedijk. dominee@pknzeevangenoudendijk.nl 

Taizé-viering op zondagavond 24 februari met medewer-
king van zangkoor Eigenwijs In de PKN-kerk van Westwoud 
Locatie: PKN-kerk aan de Dr Nuijensstraat 24. Aanvang 19:30 
uur. Vanaf 19:00 uur is eenieder die belangstelling heeft van 
harte welkom. 
 
De komende week heeft ds. Mirjam Koole vakantie. 
 
Diensten komende weken: 
24 februari ds. Klaas Henk Ubels   De Swaen  
3 maart ds. Mirjam Koole    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 
 


