
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 876 voor zondag 3 maart 2019, 8e zondag van Epifanie 

Locatie De Swaen 

Voorganger ds. Mirjam Koole 

Ouderling Cora den Engelse 

Diaken Tineke Visser 

Organist Frans Koning

muziek 

welkom en mededelingen   

- de kaarsen worden aangestoken 

- we gaan staan 
lied 276                         Zomaar een dak 
 
voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gemeente:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
                       AMEN. 
 
lied 533                        Daar komt een man uit Nazaret 
coupletten: cantorij / refrein: allen 

-  we gaan zitten 
inleiding op het thema  
 
gebed 
 
lied 906: 2, 6, 7 en 8    God is tegenwoordig 
 

gebed van de zondag 

psalm 134 door cantorij 

1 All people that on earth do dwell, 
sing to the Lord with cheerful voice: 

Him  serve with fear, his praise forth tell, 
come ye before him and rejoice! 

2 The Lord ye know is God indeed; 
without our aid he did us make. 
We are his flock he doth us feed 
and for his flock he doth us take. 

3 O enter then his gates with praise, 
approach with joy his courts unto:                      

praise, laud, and bless his Name always,                  
for it is seemly so to do. 

4 For why? The Lord our God is good, 
his mercy is forever sure. 

His truth at all times firmly stood 
and shall from age to age endure. 
5 To Father, Son and holy Ghost, 

the God whom heaven and earth adore, 
from men and from the Angel host,  

be praise and glory evermore.  
Amen. 

 
enkele verzen uit Genesis 1, 2 en 3 
 

lied 517                            Christus, uit God geboren 

cantorij 1 en 3 / allen 2 en 4 

 

overweging 

meditatieve muziek: ‘Auf Gott allein will hoffen ich’ 

(Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)) 

 

dankgebed 

voorbeden met als acclamatie lied 368c 

stil gebed  

Onze Vader 

collecte  

- we gaan staan 

slotlied 418: 1 en 3         God schenk ons de kracht 

de zegen door de voorganger 

wordt beantwoord met een gemeenschappelijk 

 
  

 

 
muziek



Omzien naar…. 
Donderdagmiddag 21 februari mocht Jan Dierdorp, Hoogstraat 
100, 1135 BZ Edam, thuiskomen uit het ziekenhuis. Vrijdag-
avond echter moest hij weer met spoed geopereerd worden. 
Momenteel wordt hij nog in Hoorn verpleegd. Hij hoopt maan-
dag naar huis te mogen. Wij hopen dat met hem. Van harte be-
terschap gewenst. 
 
Terugblik 24 februari 
Ds Klaas Henk Ubels uit Schagen, predikant van de Hoofd-
krijgsmacht, nam ons mee over zee: Paulus gaat per schip van 

Malta naar Rome, waar hij zich 
moet verantwoorden tegenover de 
keizer. Want: wie is hij? Kennen 
en gekend worden is het thema in 
deze dienst. Kennen wij onszelf 
en/of zijn wij wat anderen over ons 

zeggen? Dietrich Bonhoeffer stelt in het gedicht ‘Wie ben ik?’ 
dat ‘wie wij ook zijn, God ons 
kent zoals wij zijn’ en zoals 
we ook al lazen en onder or-
gelbegeleiding van Gerard 
Jan Slegt zongen uit Psalm 
139: ‘dieper dan wij onszelf 
ooit kennen.’ 
  
Collectedoelen 
Vandaag is de eerst collecte bestemd voor de “Stichting 
HOEBOEH”. De stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap  Over-
leek en Helpers, kortweg HOEBOEH, steunt vele projecten in 
Roemenië en Moldavië, de armste en minst ontwikkelde gebie-
den in rijk Europa, met hulpgoederen zoals schoolontwikke-
lings-materiaal, gereedschap, kleding, dekens en (houdbaar) 
voedsel. Doel van  de stichting is het inzamelen, transporteren 
en verdelen van hulpgoederen bij kerkgenootschappen en in-
stellingen en steunen van maatschappelijke en sociale pro-
jecten. Inzamelen, uitzoeken, selecteren, opslag, verpakken en 
transport gebeurt vanuit Oterleek. Vrienden van de stichting 
verdelen de goederen bij de verschillende projecten. Vrijwil-
ligers zijn van de inzameling tot de verdeling aanwezig; vrijwil-
ligers met verschillende kerkelijke achtergronden voor wie de 
verschillen geen belemmering zijn om het evangelie te brengen 
in woord en daad. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl  De 
tweede collecte is, zoals altijd, bestemd voor het vele werk door 
onze eigen kerkgemeente. 
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 24 februari was 
bestemd voor “PKN - Missionair, De Bijbel dichtbij”. Met de 
opbrengst van € 188,10 helpen we initiatieven te ontwikkelen 
on het lezen van de Bijbel te bevorderen en mensen enthou-
siast te maken om inspirerend met de Bijbel om te gaan.  
De tweede collecte, bestemd voor het vele o zo nodige werk 
van, voor en door onze  eigen kerkgemeente kende een op-
brengst van € 174,00. Dank voor uw gaven. 
 
Erev Shabbat 
Ter voorbereiding op het weekend vieren we elke vrijdag met 
elkaar de maaltijd in P.K. de Swaen, als een soort Erev Shab-
bat. Welkom vanaf 18.00 uur, om stipt 18.15 uur begint de 
maaltijd. Om 19.15 eindigen we met elkaar. De mensen die dan 
naar huis willen, kunnen gaan. Degenen die blijven krijgen nog 

een toetje en koffie of thee. Weet u dat ook u uitgenodigd 
bent aan deze maaltijd deel te nemen? Vrijdag 1 maart duurt 
de maaltijd iets korter, zodat iedereen in de gelegenheid is naar 
de Wereldgebedsdag-viering in de Vermaning te gaan. Op 8 
maart is er geen vrijdagavondmaaltijd omdat de kerk dan ver-
huurd is. 
 
NL doet dag   

Op zaterdag 16 maart 
is het weer NL doet 
dag. Ook de S.K.M.E. 
doet weer aan deze 
actie mee en gebruikt  
de dag weer om de 

Grote Kerk weer schoon en klaar te maken voor de komende 
activiteiten. Er zijn weer vele ( kleine) klussen en je kan zelf be-
palen hoe lang je wilt. We beginnen de dag om 9.30 uur met 
koffie en koek en de S.K.M.E.  hoopt op een zelfde grote op-
komst als vorig jaar. Aanmelden graag bij :  
rienenhelmadevries@ziggo.nl  of 06 22 94 83 05 
 
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 ) 
 
Wandelend naar Santiago 
24 maart is de volgende datum waarop we weer gaan 
wandelen. Op zaterdag 30 maart is er een evaluatie over dit 
initiatief om 10.00 uur in de hulpkerk. Wees welkom! 
ds. Mirjam Koole. 
 
Agenda: 
Donderdagmiddag:  
op de thee bij de dominee; Grote Kerk 14.00 - 15.00 uur. 
Vrijdagavond: 
Erev Shabbatmaaltijd; (zie elders in deze kerkbrief)  Graag  
uiterlijk donderdagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk; 
tel. 06-18167991 of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl  
 
Diensten komende weken: 
10 maart              ds. Peter Hoogstrate  De Swaen 
17 maart ds. Kick Koldewijn De Swaen 
                            kinderkerk 
 
 
 
 
 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 
 


