Kerkbrief 862 voor zondag 25 november 2018, Eeuwigheidszondag.
Locatie

Grote Kerk

Voorganger

ds. Kick Koldewijn

Ouderling

Cora den Engelsen

Diaken

Chris Kotterer en Tom Lagerburg

Organist

Frans Koning

Koor:

Psallite

Laatste zondag kerkelijk jaar
Deze zondag, 25 november, staan we op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar in de Grote Kerk stil bij de overledenen van het
afgelopen jaar. Wij danken ds. Koldewijn, dat hij bereid is om op
zo’n korte termijn deze dienst over te nemen. Psallite zal muzikaal meewerken.
In deze dienst worden de namen genoemd van de leden van
onze gemeente die afgelopen jaar zijn overleden. Net als andere
jaren is gelegenheid om ook zelf een kaars aan te steken voor
andere mensen. Als u die persoon hardop genoemd wil hebben
door de voorganger kan u dat vóór de dienst doorgeven aan
Henri Kalk, tel. 06-22291535, scriba@kerkgemeente.nl
Zie ook voor een inleiding op de gedachtenisdienst door Ds
Koldewijn: www.kerkgemeente.nl.
Omzien naar….
Mw. Grietje Kalk-Mulder, Jacob Peteijsstraat 22, 1135 HC Edam,
ligt nog in het Waterlandziekenhuis. Haar toestand is iets
verbeterd. Dhr. Henk Kalk verblijft voorlopig in Novawhere.
Mw. Alie de Graaf, Ye 14, 1135 JH Edam, is woensdag 21
november overgeplaatst naar het Waterlandziekenhuis, A2
kamer 26, Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend.
Dhr. Jan Dierdorp mocht vorige week vrijdag thuis komen maar
moest maandag weer opgenomen worden in het
Waterlandziekenhuis.
Terugblik op de dankdienst

Op www.debijbel.nl kunt
aanvragen.

u

een

gratis

adventskalender

Wijziging taxidienst
De taxi dienst op zondag 25 november 2018 wordt niet door Gert
Dijkema gereden, maar door Lambrecht Bak, tel 06 23 66 93 68.
Rien de Vries
Collecteopbrengsten.
De diaconale collecte van afgelopen zondag 18 november was
bestemd voor “De Voedselbank Purmerend e.o. Onderhoud
en Verdeling”. De opbrengst was € 156,25.
De collecte voor het vele werk van, voor en door onze eigen
kerkgemeente kende een opbrengst van € 116,15.
Dank voor uw gaven.
Collectedoelen.
Deze zondag, gedachtenis en laatste zondag van het kerkelijk
jaar, zijn de “beide collectes bestemd voor onze eigen kerkgemeente”. De eerst collecte voor het diaconale werk waaronder de wekelijkse bloemengroet, het ouderen uitje, materialen
voor de kinderkerk, maaltijden en andere materiele dingen die
ons “samen-gemeente-zijn” mogelijk en aangenaam maken. De
tweede collecte is voor al het overige werk van, voor en door
onze eigen kerkgemeente waarbij vooral de pastorale zorg
maar ook het onderhoud van gebouwen en inventaris.
Vrijwilligers gezocht voor Kerst Special 20/12
Basisschool De Trimaran en ds. Mirjam Koole gaan voor een
prachtige kerstviering op donderdagochtend 20 december,
voor maar liefst 350 leerlingen! Deze Kerst Special belooft een
indrukwekkende viering te worden! Samen met de kinderen zal
onze eregast het kerstverhaal op een prachtige manier tot leven
brengen. Om deze ochtend te kunnen laten slagen kunnen we
niet zonder uw hulp! Kom daarom op zaterdag 8 december, ter
voorbereiding naar, een bijeenkomst in de Hulpkerk. We hopen
op een grote opkomst! Om 10.00 uur staat de koffie klaar!

Met dank aan meerdere adressen
Adventskalender van Nederlands Bijbelgenootschap

Doet u ook mee?
Dit jaar willen we op een originele manier het Kerstverhaal aan
iedereen laten zien. Daar hebben we enkele mensen voor nodig

die op kerstochtend een kleine rol op zich zouden willen nemen.
Aanmelden kan bij Jacqueline : ja.vanderspek@gmail.com
Lessons and Carols op 23 december 17 uur Grote Kerk
Nadere mededelingen volgen
In Verwachting, adventsmuziek met Psallite
De adventstijd kent zijn eigen lied, zijn eigen toon, zijn eigen
sfeer, anders en minder bekend dan Kerst. Verstild maar rijk aan
beelden gaat de muziek over de komst, de verwachting, over
Maria, het Magnificat, het Ave Maria, en vooral ook OudNederlandse liederen zoals ‘Het was een maged uitverkoren’ en
‘Maria die soude naar Bethlehem gaan’.
Ter voorbereiding op wat
komen gaat zingt Psallite
op zondag 9 december
advents- en Marialiederen,
daarbij begeleid door een
instrumentaal ensemble.
Plaats: de sfeervolle
Swaen, tijd: 16 uur in de
namiddag. Toegang vrij,
collecte bij de uitgang.
Groot Kerstkoor 2018
Sinterklaas is nog niet weg en toch al een vooraankondiging voor
Kerst! Maar het is inmiddels een traditie: voor de 12e keer gaan
we zingen in de Grote Kerk op Kerstmorgen, een familieviering
voor jong en oud. Daarvoor gaan we weer oefenen in De Swaen,
en wel op 1, 8, 15 en 22 december van 11 tot 12 uur. Mail
frannelies@gmail.com of bel 372026.
Ideële kerstmarkt
Op zaterdag 15 december a.s. wordt weer de Ideële kerstmarkt
in de Grote Kerk georganiseerd. Ook dit jaar staan wij met onze
lootjeskraam op deze kerstmarkt, voor een goed doel.
De opbrengst gaat naar de Stichting Clini Clowns. Voorgaande
jaren was de lootjeskraam een succes. Uiteraard met uw
onmisbare hulp. Dus ……………. wilt u alstublieft op uw zolder
of in uw kast kijken naar leuke, mooie (voor u ongebruikte)
spullen. U kunt deze inleveren bij: Terry Regter-Visje, Dijkgraaf
Poschlaan 14 – tel. 0299-351513 Of bij Erica Houtgraaf,
Westervesting 15 – tel. 0299-368663 Of op zolder hulpkerk
Adventsbijeenkomst senioren
Het ouderendiaconaat nodigt u uit voor de adventsmiddag op
dinsdag 11 december van 15.00 tot 18.00 uur in de Swaen.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een high tea te serveren.
Ds. Mirjam Koole zal het liturgisch deel verzorgen en Nico Vriend
de muziek. Iedereen is welkom. Komt u ook? Er zijn geen kosten
aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Als vervoer een probleem voor u is, laat het ons weten dan proberen
we hier in te voorzien. Graag aanmelden bij Elly Lemsom, telefoon: 0299-366845, email: ellylemsom@gmail.com of bij Nel de
Wijn, telefoon: 0299-364201, email: gj.de.wijn@kpnplanet.nl
Aankomende diensten
1e Advent 2 december – ds. Mirjam Koole. Eerste zondag van
Advent. We staan stil bij het Bijbelboek Hosea. Een boek met
een prachtige boodschap over Gods liefde voor de wereld. In
deze dienst delen we brood en wijn. Ook wordt Marianne Gorter
in deze dienst als diaken bevestigd. Er is kinderkerk en creche.

2e Advent 9 december – ds .Mirjam Koole. Op de tweede zondag
van Advent luisteren we naar de profeet Jesaja. In de
Kerstperiode geen onbekend geluid. Ook wordt Ed Broeze als
lid van het pastorale team bevestigd. De dienst wordt muzikaal
omlijst door Marika Fraenkel en Rob van Dijk. Er is kinderkerk
en creche.
Kinderkerk in december
Wat was november een fijne maand voor de kinderkerk! Met een
goede opkomst was het erg leuk om met de kinderen aan
verschillende kleine projecten te werken. Met veel aandacht
luisterden zij naar mooie en soms ook indrukwekkende verhalen.
We hopen dat iedereen in december weer komt aanschuiven,
want we hebben een heel leuk programma voor de
adventsperiode! Elke zondag van advent gaan we op een
andere manier aan de slag met een glas-in-loodraam! Op
verschillende
manieren gaan
de kinderen daar
iets heel moois
van
maken.
Daarnaast gaan
we in deze
periode
een
mooi lied leren.
Voor elke week
is er een nieuw couplet. Zingen jullie mee? Ook kunnen de
kinderen weer plaatjes sparen.
Een warme groet van de
leiding:
1e Advent
2/12: Marleen
2e Advent
9/12: Jacqueline
3e Advent
16/12: Anoeska
Kerstmorgen 25/12: Marleen, Petra & Mirjam
Vrijdagavondmaaltijd
U bent allen elke
vrijdag vanaf 18.00
uur van harte welkom
in de Swaen om rond
18.15 uur aan tafel
aan te schuiven.
Graag uiterlijk
donderdagavond
even
opgeven bij
Christine Vreeswijk: vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl of
via 06-18167991. Nadere informatie: zie www.kerkgemeente.nl.
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur
naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl
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: Cora den Engelse
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
Email:cbak-kees@kpnmail.nl
Tel. 0255-

