
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 922 voor zondag 19 januari 2020, 3e zondag van Epifanie 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger ds. Janneke Nijboer 

Ouderling Kees Bak 

Diaken Tom Lagerburg 

Organist              Frans Koning 

M.m.v.                  Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermanides           

Leren van de vreemdeling

Orgelspel  
Welkom - Mededelingen 
Aansteken van de kaarsen 

allen gaan staan 
Intochtslied Psalm 66: 1, 2 

Breek, aarde, uit in jubelzangen 
 
Bemoediging en groet 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
a:          en niet laat varen het werk van zijn handen  
Vg: Genade zij u en vrede van God, onze Vader  
             en van Jezus Christus, de Heer 
a: Amen 
 
Vervolg lied van de zondag Psalm 66: 6, 7  

allen gaan zitten 
Gebed om ontferming     
De intenties worden afgesloten met: 
Vg:        Zo roepen wij 
a:          Kyrie       Lied 301h   
Gloria 
Vg:       Eer aan God in de hoogste hemel 
             en vrede op aarde voor alle mensen 
             die hij liefheeft.  
 
Glorialied 518: 1 (cantorij), 6 en 7 (allen) 

Hoe helder staat de morgenster 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Eerste lezing: Genesis 14: 13 – 24 
 
Antwoordlied 528: 1, 3 

Omdat Hij niet ver wou zijn 

Tweede lezing: Mattheüs 15: 21 - 28 
                        

Cantorij                  Alleluia - William Boyce (1711-1779) 
 
Antwoordlied 519: 1 (cantorij), 2 en 3 (allen) 
         Gij die de ster van David zijt 
Preek 
 
Cantorij                     Credo – Horst Weber (1926-1990)  
  
Geloofslied 607: 1, 2 en 3 

Gij zijt voorbijgegaan 
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 
 
Dank- en voorbeden 
Stil Gebed 
Gebed des Heren (oecumenische versie) 
a: Onze Vader, die in de hemel zijt, 
    Uw naam worde geheiligd, 
    Uw koninkrijk kome, 
    Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
    Geef ons heden ons dagelijks brood, 
    en vergeef ons onze schulden, 
    zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
    en leid ons niet in verzoeking, 
    maar verlos ons van de boze. 
    Want van U is het koninkrijk 
    en de kracht en de heerlijkheid, 
    in eeuwigheid. Amen. 
 
Collecten 

          allen gaan staan 
Slotlied 526: 1, 4 

Juich voor de koning van de Joden 
Heenzending en zegen  
Beaming 
a: 



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 
vindt van de situatie rondom onze predikant en kerkenraad. 
De achteringang aan de Nieuwehaven is open. 
 
Terugblik op de dienst van 12 januari  

Of het kwam door het 
nieuwe beeldscherm met  
al zijn mogelijkheden, de 
kindernevendienst met 14 
kinderen(!), of door de ons 
welbekende voorganger, 
ds. Engele Wijnsma,  

we zullen het nooit weten; 
wel was duidelijk dat de 
kerk veel voller was dan 
normaal en er zelfs extra  
stoelen in de gangpaden 
stonden!  
 
Start actie kerkbalans! 
Komende week start de actie kerkbalans. Het thema van 
de actie is dit jaar:  “Verbinding!”. U ontvangt een brief 
met het verzoek om bij te dragen. Vanaf 20 januari 
worden de enveloppen met het toezeggingsformulier 
bezorgd. De week daarop worden ze weer opgehaald. 
Legt u a.u.b. het antwoordenvelopje direct klaar zodat de 
onze vrijwilligers maar één keer bij u langs hoeven te 
komen. Namens deze vrijwilligers en de kerkrentmeesters 
alvast hartelijk dank. 
 
Collectedoelen  
De eerste collecte is deze zondag 19 januari bestemd 
voor “Onze Eigen Jeugd”. Een  collecte speciaal voor 
onze eigen jeugd. Het evangelie brengen bij onze jeugd 
kan niet  alleen met woorden. Allerlei materialen worden 
telkens aangeschaft en boeken worden gekocht om de 
boodschap te visualiseren en kinderen te leren wat 
samenwerken en delen in onze kerk betekent. 
Natuurlijk is er ook een tweede collecte en die is bestemd 
voor al het andere werk van, voor en door “Onze Eigen 
Kerkgemeente”.  www.kerkgemeente.nl  
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 12 januari 
was bestemd voor  “PKN – Een Goed Verhaal”. Met de 
opbrengst van € 248,10 helpen we de PKN materialen en 
initiatieven te ontwikkelen om het bijbel lezen te 
bevorderen. De Bijbel een bron van troost, bemoediging 
en inspiratie. De collecte voor het vele werk van, voor en 
door “onze eigen kerkgemeente” kende een opbrengst 
van € 176,55.                                     
Dank voor uw gaven. 
 
 

Wie wandelt er mee?  
De wandelgroep “op weg 
naar Santiago” loopt in de 
wintermaanden losse 
rondwandelingen in Noord-
Holland. Aanstaande zondag is het weer zover, we gaan 
voor de 12e keer op stap. We vertrekken om 13:00 uur bij 
het busstation en gaan met eigen auto’s naar de start van 
de wandeling bij de Grote Kerk in Monnickendam. Daar 
vandaan lopen we de Troetenroute, een afwisselende 
wandeling door en om Monnickendam. De wandeling is 
ongeveer 8 kilometer. Meelopen? Opgeven bij Dodo van 
der Straaten: tel. 06-20 60 36 27.                          Foto: CdE 
 
KERK OP WINTERSPORT 2020  
De groep Kerk op Wintersport is vrijdag 17 januari weer 
vertrokken voor een heerlijk weekje in de sneeuw. 
De groep is de aankomende week op de piste in Wagrain. 
Ze verwachten zaterdag 25 januari rond 12.00 uur weer 
terug te zijn in Edam. Vriendelijke groet van het  
Team KoW 2020 
 
26 januari oecumenische viering 
Volgende week is er in het kader van de week van gebed 
voor de eenheid van de kerken een oecumenische viering 
in de Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Voorgangers zijn 
Marja van Gaalen (pastoraal werker en verbonden aan 
Huis aan het Water) en Agaath van den Hogen, die als 
Volendamse ook hier bij velen bekend is. 
Het Interkerkelijk koor "That`s life" uit Almere komt zingen. 
 
Agenda 
23 januari: spreekuur visitatiecommissie 
24 januari: vrijdagavondmaaltijd in de Swaen; 18.00 uur; 
                  vóór donderdag 17.00 uur opgeven bij 
                  Christine; tel. 06-18167991. 
5 februari: gespreksgroep Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Diensten komende weken: 
26 januari Marja v. Galen en Agaath v.d. Hogen  
(Oecumenische viering)   Nicolaaskerk 
2 februari           ds. Hans Blom (H.A.)         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 
 

Foto’s A. van Ginkel 
 


