
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 927 voor zondag 23 februari 2020, 8e zondag van Epifanie 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger Jan Willem van der Straten 

Ouderling Dirk Tump 

Diaken Chris Kotterer 

Organist Jan van Ginkel 

 
Orgelspel  
Welkom – Mededelingen 
Aansteken van de kaarsen 

allen gaan staan 
Intochtslied - psalm 31: 1, 3   

Op U vertrouw ik, Heer der Heren 
 
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 los 

laat het werk dat zijn hand begon 
V: Genade zij u en vrede van God, onze 

Vader en van Jezus Christus, de Heer 
A: Amen 
 
Psalm 31: 6  

allen gaan zitten 
Inleiding op de Dienst 
Gebed van Toenadering   
               
Lied 299g          Kyrie en Gloria 

 (geheel gezongen door allen) 

 
Inleiding op de lezing 
Eerste lezing:  Exodus 22: 20-26 
 
Lied 313:  1, 2, 5  Een rijke schat van wijsheid 
 
Tweede lezing:  Mattheüs 5: 33-48, 7: 28-29 
Lied 538   Een mens te zijn op aarde                                                   

Overdenking    
 
Orgelspel 
Lied 753    Er is een land van louter licht 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 
Collecten 
   allen gaan staan 
Slotlied - 416   Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Wegzending en zegen  
Vg. …. 
Gem 

 
 
Omzien naar elkaar  
Even een kaartje sturen. 
Mevr. Bep Huurdeman - v.d. Laan heeft in het ziekenhuis gelegen 
en is weer thuis om verder te herstellen.  
Marika Fraenkel is opgenomen in het Boven IJ ziekenhuis, kamer 
355 west  Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam. 
Wij wensen beide van harte beterschap. 
Laten wij allen zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen 
en kracht vragen. 
 
Collectedoelen 
De diaconale collecte is vandaag, zondag 23 februari, bestemd 
voor “KIA – De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten”. 
De Golfstaten, een groeiende kerk door de grote toestroom van 

arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De 
meesten zijn ongeletterd maar willen toch graag leren over de 
Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode, 
een interactieve methode om Bijbelverhalen mondeling over te 
brengen op zoek gaat naar de betekenis voor het eigen leven. 
Bemoedig hen met uw bijdrage. 
De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor het vele 
werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.  
 
 
 
 
 
 



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 
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 16 februari was 
bestemd voor “Kerk in Actie – Opleiding en Landbouw in 
Kameroen”. Met de opbrengst van € 110,92 helpen we de 
kleine maar krachtige Lutherse Broederkerk in het droge 
noorden van Kameroen om predikanten en kerkelijk-werkers op 
te leiden, boeren te adviseren en te trainen en geiten en schapen 
te leveren. Alles op weg naar een beter bestaan.  
De collecte voor het vele werk van, voor en door “onze eigen 
kerkgemeente” kende een opbrengst van € 100,90.  
Dank voor uw gaven. 
 
Kerk op Wintersport 
We zijn met 19 ouders en kinderen naar Bödefeld waar we in 
een heel mooi huis zitten. Skiën doen we in Winterberg waar 
gelukkig genoeg sneeuw ligt. 
Op de foto Lars, Chris en Elmer vlak voor hun eerste ski-les. Na 
twee dagen les kunnen ze de meeste pistes al af. Iedereen vindt 
het erg leuk en het is een geslaagde reis. Hopelijk gaan we vol-
gend jaar weer. 

 
 
Terugblik vorige week 
Erik Wegman gaf zijn preek als on-
derwerp "ben je al geliked?" Als ge-
lovige hoeven we er niet over te 
twijfelen door wie wij gewaardeerd 
worden.  
Marianne Gorter kreeg de bloemen 
als dank voor haar werkzaamheden 
bij de diaconie. 
 
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.  
 

Wereldgebedsdag 
Afgelopen woensdag werd in De Swaen de Wereldgebedsdag 
viering voorbereid door onze nieuwe werkgroep. We waren met 
een klein gezelschap ook vanwege de voorjaarsvakantie en de 
wintersport. Jongere ou-
ders hebben het  natuur-
lijk echt heel druk, 
vrijwilligerswerk past 
daar moeilijk nog bij. 
Toch konden we met 
een kleine enthousiaste 
groep mooie resultaten 
boeken. Iedereen is van 
harte welkom, en hoe 
jonger hoe beter, want 
die hebben we hard no-
dig voor de toekomst 
van kerk en samenle-
ving.  
RvK Edam-Volendam  
 
 
Erev Shabbat 
Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur opgeven bij Christine 
Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is in de Swaen, ingang 
Nieuwe Haven. 
 
Agenda 
4 maart: gespreksavond  
6 maart: wereldgebedsdag in de Vermaning (19:30 uur)  
 
Diensten komende weken: 
1 maart ds. Simon Bijl  De Swaen 
8 maart ds. Robert Jan Bakker 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 
 


