
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 921 voor zondag 12 januari 2020, 2e zondag van Epifanie 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger ds. Engele Wijnsma 

Ouderling Henk Blomberg 

Diaken Chris Kotterer 

Organist Frans Koning

 
Orgelspel  
Welkom – Mededelingen 
Aansteken van de kaarsen 

allen gaan staan 

Intochtslied 1005: 1, 2  en 3 
  Zoekend naar licht hier in het duister 

Bemoediging en groet 
V: Onze hulp in de Naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat  
 het werk dat zijn hand begon 
V: Genade zij u en vrede van God, onze 

Vader en van Jezus Christus, de Heer 
A: Amen 

Lied 2005: 4 en 5  
allen gaan zitten 

 
Gebed van Toenadering               

Lied 518: 1,2 en 3   
  Hoe helder staat de morgenster 
 
Lezing:  Marcus 5 vers 1 tot 20 

 
Videofragment ‘Los Bilbilicos’ 
 
Gedicht: ‘Hertenkamp’ 
 
Lied 970: 1, 3 en 5    
           Vlammen zijn er vele, één is het licht 
                                                   
Overdenking    
 
Orgelspel 

Lied 513     God heeft het eerste woord 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed 
Lied 1006:           Onze Vader in de hemel 
 
Collecte 
          allen gaan staan 

 
Slotlied 78a: 1, 2 en 4 Luister, volk van God 
 
Wegzending en zegen  
Vg. …. 
Gem 

 
 
Visitatiecommissie houdt spreekuur 
Donderdag 23 januari vanaf 19:00 tot 21:00 uur houdt  de 
visitatiecommissie zitting in de Swaen. 
U kunt als lid van de kerk langskomen en vertellen wat u 
kwijt wilt over de situatie rondom onze predikant en ker-
kenraad. 
De achteringang aan de Nieuwehaven is open. 
 
Collectedoelen: een goed verhaal 
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel 
ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, 
bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultu-
reel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het 
gaat om de zorg voor een ander, onze naaste of de om-

gang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen ons uit om 
deze te vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met 
de mensen om ons heen. 
De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend ma-
teriaal en ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevor-
deren. Met uw bijdrage aan de eerste collecte steunt u dit 
belangrijke werk van de PKN. Geef aan de collecte, of 
maak uw bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 
t.n.v.  Protestantse Kerk o.v.v. Missionair.   Helpt u mee 
deze collecte tot een succes te maken? Hartelijke dank! 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en 
www.protestantsekerk.nl/collecterooster.  
De tweede collecte is zoals altijd voor het vele werk van 
onze eigen gemeente. Ook deze van harte aanbevolen. 
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Terugblik op de dienst van 5 januari  
Vorige week, op zondag Epifanie ging ds. Kick Koldewijn 
voor.  
Hij hield ons het volgende voor: Epifanie is het openbaar 
worden en het begin van de missie van de Heer. In de 
christelijke kerken van het Westen wordt dat vaak gekop-
peld aan het verhaal van de magiërs;  in de Middeleeu-
wen werden dat drie koningen, die niet in de Bijbel worden 
genoemd. De kerken van het Oosten, de Grieks en Rus-
sisch orthodoxe kerken. De Koptische en Armeense kerk, 
vieren dan de adoptie van Jezus als de Zoon van God. In 
Marcus en Johannes, die geen geboorteverhaal hebben, 
neemt die gebeurtenis de plaats in van ons kerstfeest. In 

het verleden schuurden 
die twee richtingen met el-
kaar...bepaalt niet in de 
geest van wat het evange-
lie ons voorhoudt. 
 
De kinderen hadden in de 
kinderkerk vragen bedacht 
en testten zo de Bijbel-
kennis van de gemeente-
leden. 
 

Na afloop van 
de dienst 
sprak de voor-
zitter van de 
kerkenraad, 
Kees Bak, de 
gemeente toe 
met een 
nieuwjaars-
wens voor ons 
allen. Hij kon-
digde aan dat 
de visitatie-
commissie binnenkort gesprekken gaat voeren (zie ook 
elders in deze nieuwsbrief). 
Tijdens de koffie werd er volop van de  gelegenheid ge-
bruik gemaakt om elkaar een gelukkig 2020 te wensen. 
Tevens genoten we van een traktatie geschonken door 
Trijntje en Willem Brommersma vanwege hun 40-jarig 
huwelijksjubileum.  
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 5 januari was 
bestemd voor “Interkerkelijk Noodfonds / Stille Hulp”. Met 
de opbrengst van € 218,10 helpen we, samen met de an-
dere kerken in de gemeente Edam-Volendam,“waar geen 
andere (reguliere) helpers zijn”. Stille- hulp voor hen die 
buiten de reguliere hulpverlening extra hulp nodig hebben 
in bijzondere situaties  De collecte voor het vele werk van, 
voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een op-
brengst van € 133,60. Dank voor uw gaven. 
 

Inzamelingsactie 
Het blijft mogelijk 
om uw oude mobieltje, 
toner, cartridge in te 
leveren achterin De 
Swaen. Ook uw 
overtollige buiten-landse geld is van harte welkom.  
 
De Apostolische Geloofsbelijdenis 
Zoals in het jaarprogramma is vermeld , zal er op woens-
dag 5 februari een bijeenkomst zijn om met elkaar in ge-
sprek 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 bespreken , door van elk van de 12 artikelen in 
het kort weer te geven wat prof. Zuurmond hierover te 
zeggen heeft. Daar kunnen we dan vervolgens met elkaar 
over in gesprek gaan .Zie ook het Venster van december. 
 
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. Graag aanmelden vóór donderdagmiddag 17.00 
uur bij Christine 06-18167991. Van harte welkom. 
 
Kinderkerknieuws 
Net als vorige week, is er ook deze week kinderkerk. 
Daarmee is de geplande kinderkerk van volgende week 
een week naar voren gehaald. De komende twee weken 
is er daarom geen kinderkerk.  
 
Agenda 
12 januari: nabespreking preek  (na de dienst, De Swaen) 
5 februari: gespreksgroep Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Diensten komende weken: 
19 januari ds. Janneke Nijboer De Swaen 
26 januari Marja van Galen en Agaath van der 
Hogen  (Oecumenische viering)    Nicolaaskerk 
 

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 
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