
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 920 voor zondag 5 januari 2020,  zondag Epifanie 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger Ds. Kick Koldewijn 

Ouderling Henri Kalk 

Diaken Alida Gorter 

Organist Frans Koning

 
In de westerse traditie staat vaak het verhaal van de drie wijzen centraal op deze zondag.  Maar “epifanie”: het openbaar worden 

van de missie van Jezus is waar deze zondag zijn naam aan ontleent! Zoals in de oosterse traditie, zal dat  
 vandaag het thema zijn van deze dienst. 

 
 

ORDE VAN DIENST 
  

- Welkom, mededelingen, aansteken van de kaarsen 
- Allen gaan staan  

- Introïtuspsalm/lied 146: 1     Zing mijn Ziel 
 

- Stilte, Onze Hulp, Groet 
 

- psalm/lied 146: 4 en 5  Aan wie hongert 
allen gaan zitten 

- Gebed van toenadering, inkeer en opening van het 
Woord 

 
- Lied 654: 1, 2, 4 en 6  Zingt nu de Heer 

 
      - Eerste lezing: Genesis 22 : 6 t/m 8 
 

- Lied 802: 1, 2, 4 en 6   Door de wereld gaat een woord 
 

      -   Tweede lezing: Johannes 1: 29 t/m 34 
 

- Lied 339a  U komt de lof toe 

 
- Overdenking n.a.v. Johannes 1: 34 

 
      -   Meditatief orgelspel 

 
      -   Lied 362  Hij die gesproken heeft 

 
- Dienst der gebeden 

 
- Collecten onder orgelspel 

 
- Slotlied 90a: 1, 4, 5 en 6   O God die droeg ons voor-

geslacht 
 
      -   Heenzending en zegen 
 
      -   Gemeente beaamt met gezongen Amen 

Terugblik op 29 
december Zo’n 
zondag na de toch 
lichte euforie die bij 
het Kerstfeest vaak 
de kop opsteekt. 
Wat dan?? Ja.. ik 
ken dat gevoel, 
overdacht Jan 
Willem van der 
Straten. Maar 
bedenk dat Kerst 
er toch eigenlijk om 
gaat dat Christus 
op aarde is 

gekomen. En wat dat betekent kun je uit Jesaja lezen. In wat 
trefwoorden: Zie je als gast van God: Hij komt, als je ruimte voor 
hem maakt; bekering is zo het begin van de weg naar vrede. En 
Jezus maakt, aldus de Galatenbrief dat je vrij bent gemaakt van 
de strikte regels van de wet, dat je geloven mag vanuit de richting 
die Hij heeft laten zien. Het nieuwe jaar: ga de strijd voor het 
goede aan!  (e.b.)  
 
Dank! 
Heel veel dank voor de vele mooie reacties in elke vorm, dit jaar. 
Wij zijn daar heel dankbaar voor! Wij wensen de kerkgemeente 
weer een heel goed jaar toe. Betty en Cornelis Brommersma 
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Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van zondag 29 december van het vorige 
jaar was bestemd voor “Kerk in Actie , Een beter inkomen 
voor Ghanese Vrouwen, het z.g. Kariténoten-project”. Met 
onze bijdrage van € 135,95 helpen we de vrouwen in het noor-
den van Ghana in hun gevecht tegen honger. De vrouwen krij-
gen betere oventjes om noten te branden en een landbouw- en 
marketingopleiding, op weg naar een beter bestaan. De collecte 
voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkge-
meente” kende een opbrengst van € 134,75. 
Dank voor uw gaven. 
 
Collectedoelen 
De diaconale collecte is vandaag, zondag 5 januari, bestemd 
voor “Interkerkelijk Noodfonds / Stille Hulp” in de naaste om-
geving van onze eigen gemeente. De woorden Noodfonds en 
Stille Hulp zeggen het al “Hulp in stilte als de nood hoog is”. Altijd 
kortstondig om acute nood te lenigen, soms met geld, soms met 
goederen, maar altijd als het echt nodig is. Die hulp verlenen we 
niet alleen.De gezamenlijke kerken in Edam-Volendam werken 
samen met de gemeentelijke hulporganisaties in het Interkerke-
lijke Noodfonds. “Stille- hulp” voor hen die buiten de reguliere 
hulpverlening extra hulp nodig hebben in bijzondere situaties. 
Helpen waar geen andere helpers zijn. De tweede collecte is ook 
deze zondag bestemd voor het vele o zo belangrijke werk van, 
voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 
 
Hollen voor de bollen, beeldimpressie en verwachte op-
brengst 

 
 

De beelden tonen de prima sfeer en de grote belangstelling voor 
de bollenbakkerij in de Grote Kerk.  De opbrengst is er ook naar: 
rond de €5000 netto! Toch wel fijn voor een kerkgebouw dat in 
onze gemeente een zo belangrijke rol speelt! Dank aan allen die 
zich hiervoor hebben ingespannen! 
 
 

De Apostolische Geloofsbelijdenis 
Zoals in het jaarprogramma is vermeld , zal er op woensdag 5 
februari een bijeenkomst zijn om met elkaar in gesprek te gaan 
over het boekje ‘ Niet te geloven ‘ van Rochus Zuurmond . De 
opzet voor deze avond wordt iets veranderd. 
U bent vrij om het boekje wel of niet aan te schaffen en door te 
lezen. Op deze bijeenkomst zal Trudi Blomberg het boekje be-
spreken , door van elk van de 12 artikelen in het kort weer te 
geven wat prof. Zuurmond hierover te zeggen heeft. Daar kun-
nen we dan vervolgens met elkaar over in gesprek gaan .Zie ook 
het Venster van december. 
 
Zaans Interkerkelijk  Mannenkoor zoekt nieuwe leden                                         
Zingen is gezond! Direct beginnen met een gezonde levensstijl? 
Kijk op www.zimmk.nl. Vanaf 1 januari 2020 starten we weer met 
een projectkoor. Dat betekent dat u vrijblijvend tot het volgende 
concert kan meezingen. U verplicht u tot niets maar kunt heerlijk 
met ons meedoen! We repeteren op woensdagavond van 19.30 
uur tot 21.45 uur in de Noorderkerk Gerhardstraat 127 in 
Zaandam. De eerstvolgende repetitie is woensdag 15 januari  
 
Vrijdagavondmaaltijd ‘Erev Shabbat’ 
Ter voorbereiding op het weekend houden we op vrijdagavond 
een maaltijd in de Swaen (ingang Nieuwe Haven). Welkom 
vanaf 18.00 uur, stipt om 18.15 start de maaltijd. Vrijdag 3 janu-
ari wordt het een extra feestelijke maaltijd vanwege het nieuwe 
jaar. Graag aanmelden vóór donderdagmiddag 16.00 uur bij 
Christine 06-18167991. Van harte welkom. 
 
Diensten komende weken 
12 januari             ds.Engele Wijnsma De Swaen 
19 januari             ds. Janneke Nijboer 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: Aly Lagerburg 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl     Tel. 0299 371272 
 
 

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 
 


