
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 923 voor zondag 26 januari 2020, 4e zondag van Epifanie 

Locatie H. Nicolaaskerk, Voorhaven 

Voorgangers mw. Marja van Gaalen en mw. Agaath van den Hogen 

Organist Jan van Ginkel 

M.m.v.  Interkerkelijk koor “That`s life” uit Almere 

 

26 januari oecumenische viering 
Deze zondag eindigt de week van gebed voor de eenheid van 
de kerken. Zoals gewoonlijk organiseert de Raad van Kerken 
dan een oecumenische viering in de Nicolaaskerk aan de Voor-
haven. Voorgangers zijn Marja van Gaalen (pastoraal werker en 
verbonden aan Huis aan het Water) en Agaath van den Hogen, 
die als Volendamse bij velen bekend is.  
Het Interkerkelijk koor “That`s life” uit Almere komt zingen. 
 
Dienst thuis beluisteren 
De kerkdiensten in de Nicolaaskerk kunt u - net als die in onze 
eigen gebouwen - ook thuis beluisteren.  
Zie de vierkante knop onderaan de pagina 'Opnamen' van de 
kerkgemeente website of volg bijgaande link: 
https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 
E-mailadres visitatoren 
Afgelopen donderdag hield de visitatiecommissie spreekuur. 
Voor wie verhinderd was is er ook nog een kans om schriftelijk 
te reageren via dit e-mailadres:  rj.kooiman@hotmail.com 
  
Verslag vanuit de Kerk op Wintersport 
Op onze bezinningsavond bogen wij ons onder de bezielende 
leiding van Gerrit Stronkhorst over de identiteit van de KOW, wat 
neerkwam op de vraag of het een ‘skiclub’ is, of meer. Ja, we 
skiën. Maar Gerrit had zijn oor bij ons te luisteren gelegd en hield 
ons een bloemlezing voor van uitgewisselde levensvragen en 
persoonlijke waarheden. We gingen in groepjes uiteen voor een 
antwoord. De toestand in de wereld kwam voorbij en het ‘dorp 
Edam’. En de verbinding tussen de deelnemers, ‘er voor elkaar 
zijn’. De gevormde ideeën werden daarna plenair besproken. 
Aan het eind was iedereen stil en ontroerd. Men had sterk het 
gevoel elkaar te begrijpen. De KOW is altijd een feest: het 
weerzien, de nieuwe deelnemers, de busreis, het hotel, de piste, 
de sneeuw. Maar alleen een skiclub: nee. 

 

Ophalen actie kerkbalans! 
De meeste mensen hebben de afgelopen week de folder en en-
velop van actie kerkbalans ontvangen. De komende week wor-
den de toezeggingsformulieren weer opgehaald. Legt u a.u.b. 
het antwoordenvelopje direct klaar zodat onze vrijwilligers maar 
één keer bij u langs hoeven te komen. 
 
Terugblik vorige week 
Ds. Janneke Nijboer had een hel-
der verhaal over hoe Abraham en 
Jezus door over de grenzen te kij-
ken God beter leren kennen. 
Zij gaf ons mee na te denken over 
de vraag hoe wij ons als kerk nog 
meer kunnen openstellen voor 
mensen van buiten de kerk.   
 
Agenda 
5 februari:   gesprek over Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Erev Shabbat 
Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur opgeven bij Christine 
Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is in de Swaen, ingang 
Nieuwe Haven. 
 
Diensten komende weken: 
2 februari ds. Hans Blom  De Swaen 
9 februari ds. Coosje Verkerk 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 
 


