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Omzien naar:
Jan Dierdorp, Hoogstraat 10, 1135 BZ Edam, hoopt dit
weekend weer thuis te zijn. Op het moment van schrijven
verblijft hij nog in het Waterlandziekenhuis.
Mw. Alie de Graaf, Ye 14, 1135 JH Edam, ligt ook nog in het
Waterlandziekenhuis.
In Novawhere, Professor Meester P.J. Oudlaan 1, 1444 HT
Purmerend, worden verpleegd: Dhr. en Mw. Kalk en
mw. Munneke.
Wij bidden en wensen alle zieken, ook degenen die hier niet
genoemd worden, Gods zegen toe.
Een bedankje:
Beste gemeenteleden,
Hartelijk voor alle kaarten, bloemen, bezoekjes en andere
aandacht die ik tijdens mijn verblijf in het AMC en in de
periode daarna, van jullie heb mogen ontvangen, het heeft
me erg goed gedaan.
Het zal nog wel een poosje duren voor ik weer helemaal
hersteld ben. Met lieve groet, Alida Gorter
Terugblik op de dienst van 2 december
De Eerste Adventskaars wordt aangestoken door James
Cool, onder toeziend oog van de
ambtsdragers. Dan volgt in het
kader van het project van de
kinderkerk "het plaatje scheuren".
Daar kon
niets mis mee gaan gezien de vele
assistenten. Aansluitend volgde de
viering van het H.Avondmaal met
de deling van het brood en het
schenken van de wijn. De beamer werd onder meer gebruikt
voor de zang van Stef Bos en het Adventsverhaal.

Collecteopbrengsten
De diaconale collecte van afgelopen zondag was bestemd
voor de “Stichting Gelijke Kansen Peru”. Met onze
bijdrage van € 145,70 krijgen kinderen spraaktherapie,
gebarentaalles, een tolk en huiswerkbegeleiding. Op de
werkvloer worden 30 doven begeleid. De tweede collecte,
bestemd voor het vele werk door onze eigen kerkgemeente
kende een opbrengst van € 118,70.
Dank voor uw gaven.

Collectedoelen
Anders dan in het Venster is aangegeven, beter passende bij
de advent en kerst campagne “Breng licht aan kinderen in de
knel”, is de diaconale collecte deze zondag bestemd voor
Kerk in Actie - Kinderen in de knel – Licht voor
werkende kinderen in Colombia. In de sloppenwijken van
Bogota werken maar liefst 1,5 miljoen kinderen op de markt
of zelfs op de vuilnisbelt; doen zwaar en gevaarlijk werk en
maken lange dagen. Ze groeien op in een gewelddadige
omgeving met veel drugsgebruik. Met steun van Kerk in
Actie biedt de Stichting Kleine Arbeider onderwijs aan deze
kinderen en maakt ze weerbaar om hun kansen op een
betere toekomst te vergroten. Kinderen, ouders en
tienermoeders worden ondersteund met een vak-training,
krijgen een cursus om zich bewust te worden van hun
rechten en krijgen (o zo belangrijk) eten.
De tweede collecte is natuurlijk voor het vele werk van, voor
en door onze eigen kerkgemeente.
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.
Ter voorbereiding op wat komen gaat zingt Psallite zondag 9
december, vanmiddag, advents- en Marialiederen, daarbij
begeleid door een instrumentaal ensemble. Plaats: de Swaen,
tijd: 16 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
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. Maar vooral willen wij samen met u toeleven
naar het komende Kerstfeest. Ds. Mirjam Koole zal het
liturgisch deel verzorgen en Jan van Ginkel 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

Kerststukjes maken voor de Ideële Kerstmarkt
Op woensdag 12 december gaan wij weer kerststukjes
maken. Wie dennengroen of -takken wil meenemen, graag.
Iedereen is van harte welkom in de Hulpkerk, vanaf 10 uur. De
koffie staat klaar!

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!

Heel Edam bakt?
Ook dit jaar is tijdens de ideële kerstmarkt op 15 december
weer koffie, thee, chocolademelk of glühwein te koop
eventueel met wat lekkers erbij. Dit lekkers wordt aan ons
geschonken, maar hierbij kunnen wij nog donaties gebruiken.
Met de opbrengsten kunnen wij elk jaar deze markt mogelijk
maken. Wilt u doneren in de vorm van taart/cake/muffins enz
dan kunt u de donatie op zaterdag bij ons komen brengen.
Een enthousiast team zal u dankbaar zijn!
Namens het hele team, Audrey Vreemann. Tel. 06-39273892

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

Kerstsamenzang dit jaar op zondagmiddag!
De Raad van Kerken Edam-Volendam nodigt iedereen uit,
ongeacht religieuze achtergrond, leeftijd en
gezinssamenstelling, om samen kerstliederen te komen
zingen en te luisteren naar kerstverhalen en de koperen
klanken van de Koninklijke Edamse Fanfare. Wanneer je een
engel in huis hebt, een beeldje of afbeelding, neem die dan
mee; dan is het feest compleet.
De kerstsamenzang begint op zondagmiddag 16 december
om 16.00 uur in de Grote Kerk. Gré Hoogland is onze
gastvrouw. Nadien wordt glühwein
en warme chocomel geschonken en
is er koek en zullen we elkaar ontmoeten.
Lessons and Carols zondag 23 december
Grote Kerk 17 uur.
Ze kwamen uit alle geledingen: herders, koningen (wijzen
volgens anderen). Want er was een kind geboren dat de
wereld veranderen zou. Hij zou het Licht op aarde laten zien.
Dat kind wilden zij aanbidden, eer bewijzen. Met de Lessons
and Carols brengt de Nicolaascantorij, voor de 35e keer,
Engelse kerstliederen, naast (Nederlandse) lezingen
(Lessons) uit de Bijbel.

Groot Kerstkoor 2018
Voor de 12e keer zingen we op Kerstmorgen in de Grote Kerk,
een familieviering voor jong en oud. Daarvoor oefenen we nog
in De Swaen op 8, 15 en 22 december van 11 tot 12 uur.
Mail frannelies@gmail.com of bel 372026.
Laat de ster stralen
Bent u ook blij dat de stralende ster
weer op de Grote Kerk staat?
Steun dan de SKME met een
donatie voor 24 uur licht.
Meer informatie vindt u in het Venster, pag. 5.
Kinderkerk in december
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:
2e Advent
9/12: Jacqueline
3e Advent
16/12: Anoeska
Kerstmorgen 25/12: Marleen, Petra & Mirjam
Aankomende diensten
16 december mw. Menny de Wolf
23 december ds. Kick Koldewijn
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Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur
naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl
foto Nivo

Kom ook, geniet van de zang, zing af en toe mee, ga mee in
de aanbidding, en geniet van de sfeer van brandende
kroonluchters, als symbool van het Licht (dat niemand
onberoerd laat). De Nicolaascantorij staat onder leiding van
Els Hermanides; voorganger is ds. Mirjam Koole en het orgel
wordt bespeeld door Anje Rietberg. De toegang is vrij; er is
een collecte bij de uitgang én een glaasje Glühwein.
Vrijwilligers gezocht voor Kerst Special 20 december
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

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. 0255-577499

