
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 926 voor zondag 16 februari 2020, 7e zondag van Epifanie 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger Eric Wegman 

Ouderling Kees Bak 

Diaken Tom Lagerburg 

Organist Frans Koning

 
Inleidend orgelspel  
Welkom - Mededelingen 
Aansteken van de kaarsen 

 allen gaan staan 
Intochtslied 62: 1 en 4  
             Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 
 

Stilte, Votum, Groet 
Votum: 
V: Onze hulp en onze verwachting is in  
             de Naam van de Heere 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is tot in eeuwigheid en nooit  
             laat varen het werk van Zijn handen 
Groet: 
V: Genade zij u en vrede van God, onze 
             Vader en van Jezus Christus, de Heer  
             door de werking van de Heilige Geest 
A: Amen 

     allen gaan zitten 
Vervolg intochtslied 62: 5 en 7 
             Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots 
 

Inleiding op de Dienst: 
het thema van deze dienst is ‘Ben jij al geliked?’  
 

Gebed voor Toenadering door de Heilige Geest 
 

Moment voor de kinderen 
 

Lied 835: 1, 2 en 4 
             Jezus, ga ons voor 

 

Lied 801: 2, 5, 6 en 7 
              Lied’ren zingend vol vertrouwen 
 

Inleiding op de Lezing-2   
Lezing 2: Johannes 4: 31-42 
 

Lied 834: 1, 2 en 3 
             Vernieuw Gij mij, o Eeuwig Licht 
 

Overdenking: Ben jij al ‘geliked’?  
                       op basis van Johannes 4: 1-42 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Aansluitend lied 905: 1, 2 en 3 
             Wie zich door God alleen laat leiden 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
De gemeente bidt het Onze Vader luid op mee. 
 

Collecte 
                    allen gaan staan 

 
Slotlied: 118: 5, 6 en 9 
             De Heer is mij tot hulp en sterkte 
 
Zending & Zegen 
Vg.        En de genade van Jezus Christus, onze Here, 
              en de liefde van God, onze Vader en de 
              werking van de Heilige Geest, onze 
              trooster, zij met ons allen! 
beantwoord met

Inleiding op de Lezing-1 
Lezing 1: Johannes 4: 1-30 
 
In memoriam 

Op zaterdag 8 februari is Lute Gerard 
(Luuk) Snijder overleden op de 
leeftijd van 80 jaar. Luuk was al enige 
tijd ernstig ziek. Hij laat zijn vrouw Atie,  
twee kinderen en twee kleinkinderen 
achter. Luuk was een geboren 

 
Edammer en betrokken bij de Gereformeerde Kerk, waar 
hij ook jeugdouderling is geweest. Een bescheiden man, 
trouw aan andere mensen, altijd positief met een vleugje 
humor. Hij werkte voor de Bijbel Kiosk vereniging; later 
Ark media. De uitvaartdienst op 13 februari werd geleid 
door ds. Charlotte Kremer, waarna Luuk is begraven op 
de begraafplaats.  



Terugblik op de dienst van 9 februari 
Op deze 6de zondag van de 
Epifanie en tevens 1e zondag 
van de zogenaamde ‘Paas-
kring’ las ds Coosje Verkerk 
uit Exodus het verhaal van de 
Farao die oordeelde over het 

joodse volk zonder te weten wat Jozef ooit voor Egypte 
betekende. Zo werden door haar verleden, heden en toe-
komst met elkaar verbonden en de noodzaak tot kennis 
van de geschiedenis. En zongen we uit psalm 78: "laat 
ons wat onze vaderen 
vertelden, doorgeven en 
aan onze kinderen mel-
den" Na de koffie was er 
gelegenheid om in een 
gesprekskring de preek te 
bespreken. Ook ds Ver-
kerk, die voor de eerste keer voorging in Edam, nam 
daaraan deel. Wij hopen haar terug te zien op Witte Don-
derdag. 
 
Kerk op Wintersport 
A.s. maandag gaan de K.o.W. gezinnen voor het eerst op 
wintersport. We gaan met 19 personen voor een midweek 
naar ‘vakantiewoning Schmallenberg’, die ligt in het 
plaatsje Bödefeld ( Schmal-
lenberg) vlak bij skigebied 
Bódefeld-Hunau. 
Helaas is de temperatuur 
veel te hoog, dus om te kun-
nen skiën zullen we elke dag 
naar Winterberg moeten rijden. Maar we rekenen er op 
dat we ondanks het weer toch een gezellige en goede tijd 
met elkaar zullen hebben. Vrijdag hopen we weer gezond 
en heel terug te zijn in Edam.                  de werkgroep K.o.W. 
 
Gespreksgroep Apostolische geloofsbelijdenis 
Woensdag 4 maart in de Swaen. De avond wordt geleid 
door Trudi Blomberg. Het doel is om met elkaar in 
gesprek te gaan over wat die oude woorden ons nu nog 
zeggen. Graag uiterlijk 1 maart opgeven bij Henri Kalk, 
persoonlijk, of via e-mail:  info@kerkgemeente.nl 
 
Wie wandelt er mee?  

Aanstaande zondag (16 febr.) 
gaan we weer op stap. We 
vertrekken om 13:00 uur bij 
het busstation en gaan met 
eigen auto’s naar de start van 
de wandeling in Den Ilp. Daar 

vandaan lopen we een mooie wandeling door het Twiske 
van ongeveer 11 kilometer. Als de weerverwachting te 
slecht is passen we het programma aan. Meelopen? Op-
geven bij Dodo van der Straaten: tel. 06-20 60 36 27. 
 
 

Collectedoelen 
De diaconale collecte is vandaag, zondag 16 februari, be-
stemd voor “Kerk in Actie – Opleiding en Landbouw in 
Kameroen”. De kleine maar krachtige Lutherse Broeder-
kerk in het droge noorden van Kameroen. Een kerk met 
een diaconaal hart, biedt hulp waar nodig. Met steun van  
Kerk in Actie worden predikanten en kerkelijk-werkers op-
geleid, adviseert en traint men boeren en levert men gei-
ten en schapen voor mest en melk. Alles op weg naar een 
beter bestaan. www.kerkinactie/kameroen  
Ook deze zondag is er een tweede collecte en die is als 
altijd bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze 
eigen kerkgemeente”.  
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte was afgelopen zondag 9 februari 
bestemd voor “Mercy Ships”. Met de opbrengst van  
€ 147,10 steunen we de organisatie om met het hospitaal-
schip de Africa-Mercy, bemand met vrijwilligers, de arm-
sten in de wereld medische zorg te bieden en zo Gods 
liefde op een praktische manier te laten zien. De collecte 
voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerk-
gemeente” kende een opbrengst van € 125,25.  
Dank voor uw gaven. 
 
Inzamelingsactie 
Het blijft mogelijk 
om uw oude 
mobieltje, toner, 
cartridge in te 
leveren achterin De 
Swaen. Ook uw overtollige buitenlandse geld is van harte 
welkom.  
 
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 
23 februari  dhr. Jan Willem van der Straten  De Swaen 
1 maart       ds. Simon Bijl                               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 
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