
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 912 voor zondag 10 november 2019,  8e zondag van de herfst 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger Ds. Peter Hoogstrate 

Ouderling Henk Blomberg 

Diaken Chris Kotterer 

Organist Jan van Ginkel 

 
ORDE VAN DIENST 

 
  

- Welkom + mededelingen + aansteken van de kaarsen 
 

- Psalm 65: 1,2  De stilte zingt u toe 
 
- Stilte, onze hulp en groet 
 
- Kyriegebed + Psalm 25: 3,7 

Denk aan het Vaderlijk meedogen 
 

- Lofprijzing + Glorialied 864: 2,5  
God heeft u uitverkoren 

 
- Gebed van de zondag 

 
- Lezing NT: 1 Petrus 2: 9-10 
  Johannes 15: 14-17 
 
- Lied 836: 2,3  Geef dat uw roepstem wordt gehoord 
 
- Lezing Evang.: Matteus 22: 1-14 

 
- Lied 800: 1,3 Wat zou ik zonder U geweest zijn 

 

- Preek: ‘Uitgekozen, als ik ben ’ 
 

- Lied 377: 1,2,3,4,6  Zoals ik ben,  kom ik nabij 
 
- Credo + Lied 484   ( allen staan) 

Go, tell it on the mountain 
 
- Gebeden + Onze Vader 
 
- Inzameling der gaven 
 
- Psalm 79: 5  O Heer, wij zijn het volk door u verkoren 
 
- Heenzending en Zegen + Lied 416: 1,4 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
- Gemeente beaamt met gezongen Amen 
  

 
 
 

 

 
Terugblik op 3 
november.  “Veni Sancte 
Spiritus” was leidend 
motief in zijn overdenking; 
Ds. Hans Blom stond stil bij 
“Waarheid”. En vooral in 
zijn Joodse betekenis: het 
bevrijdende “dat wat leven 
geeft”. Jezus zei: ik ben de 
waarheid. Hij beloofde in 
de laatste gesprekken met 
zijn vrienden een helper, 
de Heilige Geest. Die helpt 
om uit die waarheid te 
leven. “En nu wij” wordt 
ons devies als Jezus naar 
de Vader is gegaan. 

Daarbij helpt de Geest te zien wat ‘zonde’ is, roept een verlangen 
in ons op naar de goede weg. Helpt ons te gaan voor 
gerechtigheid. Helpt ons te oordelen. Toont dat de “heerser der 
wereld’ is veroordeeld en dat wij daarmee ruimte ontvangen om 
te leven zoals Jezus.  En we mogen er een leven over doen dat 
te leren, in een van de ontelbare variaties waarin ‘Waarheid’ jou 
leven kan geven. Een overdenking die, dat voelde voor mij zo, 
van heel diep kwam en bij mij heel diep ging. Dank Hans! (e.b.) 
 

 
 
Arie van Gogh? 
Onze fotograaf heeft soms meer dan zijn 
beeldend vermogen gemeen met 
“initialengenoot” Vincent v. G. Zie ook 
“Omzien”. (foto Cora d.E., met toestemming 
van A.v.G.) 
 Foto: Arie v.G. 



Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen of een bezoekje brengen. 
Onze kerk fotograaf Arie v Ginkel, C. de Koninglaan 17, 1135CM 
Edam is in het ziekenhuis geweest, omdat hij aan zijn oor was 
getrokken zo als hij zelf zei en moet nu herstellen. 
Wij wensen al onze zieken een voorspoedig herstel. 
Laten we hen in ons gebed gedenken en Gods zegen vragen.  
Groeten Aly. 
 
Collecteopbrengsten 3 november 
De diaconale collecte van voorbije zondag was bestemd 
voor “KIA – Najaarszending – Theologisch onderwijs Zam-
bia”. Met de opbrengst van € 138,95 helpen we de groeiende 
kerk in Zambia bij de opleiding van predikanten. De theolo-
gische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de dage-
lijkse strijd om  te overleven. De tweede collecte, bestemd voor 
het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkge-
meente”  kende een opbrengst van € 139,70. 
Dank voor uw gaven. 
 
Collectedoelen 10 november 
De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor de “Voed-
selbank Purmerend e.o- Onderhoud en Verdeling”. De 
Voedselbank kan niet zonder (onze) geldelijke steun.  Dat is 
niet voor het kopen van voedsel maar  wel voor het aanschaf-
fen en onderhouden van transportmiddelen, gebouwen, materi-
alen,  inrichtingen en energiekosten. Zonder die zaken kan er 
geen inzameling en verdeling van voedsel zijn.  Ook enkelen 
tientallen uit onze (burgerlijke) gemeente maken gebruik van de 
voedselbank om het hoofd boven water te houden. Wij helpen 
hen daar toch bij?!  www.purmerendsevoedselbank.nl De 
tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor het vele 
werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 
 
Diaconie 
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, 
toner of cartridge, ansicht- en 

geboortekaarten, 
postzegels en oud 
geld. 

Nog steeds!!!! 
Inleveren in de dozen in de Swaen 
of bij één van de diakenen! 
 
De Bijbel in het midden 
Afgelopen woensdagavond vond het eerste gesprek plaats in 
het kader van “de Bijbel in het midden” in De Swaen. Onder lei-
ding van Kees Bak namen negen gemeenteleden het verhaal 
van Jezus en de Samaritaanse vrouw onder de loep (Johannes 
4). Iedereen werd uitgenodigd een gedeelte te kiezen dat hem 
of haar het meest aansprak. Aan de hand van deze keuze, die 
opvallend genoeg voor bijna iedereen verschillend uitpakte, 
ontspon zich een levendige discussie over de betekenis van dit 
verhaal, toen en nu. Voor herhaling vatbaar, en dat zal ook 
gaan gebeuren in januari.  
 
Zaterdag 14 December  Ideële Kerstmarkt 2019 

Ook dit jaar staat de loterijkraam in de Grote Kerk tijdens de 
Ideële Kerstmarkt Net als in 2016 is de opbrengst voor  de 
VOEDSELBANK. Informatie over de Voedselbank  kunt u 

vinden op de website: www.voedselbankennederland.nl 
Natuurlijk is de intentie van de loterij het goede doel, maar iets 
leuks winnen maakt het pas echt tot een feest. U maakt ons blij 
als u daarmee wilt helpen door iets voor de prijzen te schenken. 
Daarmee helpt u vooral de armste mensen in Nederland. Alleen 
al in de Regio Waterland krijgen 150 gezinnen een extra steun 
in de rug met een voedselpakket. Het geld dat wij via de 
lootjeskraam ophalen krijgt nòg een nuttige bestemming. Want 
er moeten veel kosten gemaakt worden voor bijvoorbeeld 
transport, onderhoud, huisvesting en energie. Voorts zorgt de 
Voedselbank ook dat voedseloverschotten verdwijnen en het 
milieu minder wordt belast.  
Alvast onze hartelijke dank en graag tot ziens op 14 december! 
Met vriendelijke groeten. 
Erica , Terry en Margreet, 
Erica Houtgraaf, Westervesting 15, Edam, tel.0299-368663  
Terry Regter, Dijkgraaf Poschlaan 14, Edam, tel.0299-351513 
 

Wandeling in Noord-Holland 
Zondag gaan we weer wandelen, dit keer een wandeling in 
Noord-Holland, de Dijkeinderoute bij Broek in Waterland. We 
verzamelen om 12.00 uur bij het busstation, waarna we met 
auto’s naar Broek in Waterland rijden. De wandeling start bij 
het Pannenkoekenhuis De Witte Swaen en is 13 km lang. Ook 
al is het de eerste keer dat je mee wilt wandelen, van harte wel-
kom! Dan graag aanmelden bij Christine tel. 06-18167991 in 
verband met het vervoer naar het startpunt. Cora d. E. 
  
Erev Shabbat 
In verband met de inschrijving van de wintersportgroep voor de 
Erev Shabbat op 29 november kunt u zich voor die datum niet 
opgeven voor deze maaltijd. Maar alle andere keren bent u na-
tuurlijk wel van harte welkom. Nog nooit mee gegeten? Schuif 
gerust eens aan, het is gezellig, lekker en een mooi begin van 
het weekend. 
 
Groot Zaans kerstconcert 
Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor geeft op donderdag 19 
december a.s. haar jaarlijks KERSTCONCERT in het Zaan-
theater in Zaandam;  leiding:Hugo van der Meij.www.zimmk.nl 
 
Diensten komende weken 
17 november ds. Simon Bijl  De Swaen 
24 november ds. Juup van Werkhoven Grote Kerk 
  Gedachtenisdienst 
 
 
 
 
 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 
 


