
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 915 voor zondag 1 december 2019, 1e zondag van Advent 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger ds. Margrietha Reinders, Amsterdam 

Ouderling Dirk Tump 

Diaken Chris Kotterer 

Organist Frans Koning 

 m.m.v. Psallite 

 

Kerst zonder koor is als een boom zonder kaarsjes 
Maar daar kunnen we wat aan doen! Het is inmiddels een  
traditie: we gaan weer zingen in de Grote Kerk op Kerstmorgen, 
een familieviering voor jong en oud. Daarvoor gaan we weer  
oefenen in De Swaen, en wel op 30 november, 7, 14 en  
21 december van 11 tot 12 uur. Mail frannelies@gmail.com  
of bel 372026.  
 
Samen in gesprek 
De volgende bespreking van de preek van die ochtend is op 
zondag 8 december.  
 
Kerststukjes maken voor de Ideële Kerstmarkt  
Op donderdag 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! 
 
Omzien naar elkaar  
Dit keer geen ‘nieuws’ maar het is goed om ook eens stil te staan 
bij hen die wegens hun gezondheid al langere tijd elders verblij-
ven. Voor hen is een kaartje of bezoekje altijd welkom. 
In verpleeghuis Novawhere wonen mw. Munneke (k.235) en dhr. 
en mw. Kalk (k.233 en k.246), Prof.mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT 
Purmerend. 
Fam. C. Brommersma woont in Seevanck, Burg.Jan Schoon-
straat 5, 1474 HS Oosthuizen 
 
Adventsbijeenkomst senioren in de Swaen 
Het ouderendiaconaat nodigt u uit voor de adventsmiddag op 
dinsdag 17 december van 14.30 tot 17.00 uur in de Swaen. 
Het wordt een gezellige en sfeervolle middag, waarbij we diverse 
kleine hapjes zullen serveren. Maar vooral willen we samen met 
u toeleven naar het komende Kerstfeest. Menny de Wolf zal het 
liturgisch deel verzorgen en Nico Vriend zal ons begeleiden bij 
het zingen van bekende kerstliederen.  
Iedereen is welkom. Komt u ook? Er zijn geen kosten aan ver-
bonden, maar een kleine vrijwillige bijdrage is welkom. Als ver-
voer 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 
 
Collectedoelen 
Vandaag, zondag 1 december, is de diaconale collecte bestemd 
voor “Ons Plan Adoptie Kind”. Reeds jaren sponsort de  Dia-
conie, via Plan-Nederland, een kind in een derdewereld land. 
Met ingang van dit jaar hebben we een nieuw adoptie kind. Tot 
dit jaar waren wij  sponsor van Wilson Jalisco Pop Choc. Maar 
nu hij 18 jaar is geworden gaat de sponsoring over naar de 10 
jaar oude Abednego Adedze en zijn familie in Ghana. Ook hem 
en zijn familie gaan we steunen bij de gezondheidszorg en het 
onderwijs op weg naar een beter bestaan.  www.planneder-
land.nl   
De tweede collecte is bestemd voor het vele werk van, voor en 
door “onze eigen kerkgemeente”. www.kerkgemeente.nl  
 
Collecteopbrengsten 
In de gedachtenisdienst van afgelopen zondag 24 november 
was het diaconale collectedoel “PKN – Pastoraat,  Eenzaam-
heid dragelijk maken.”  Met de goede opbrengst van € 265,67 
helpen we de Protestantse Kerk in Nederland om eenzaamheid 
onder oudere en migranten tegen te gaan. Het is belangrijk dat 
kerk en samenleving  aandacht geven aan eenzaamheid na ver-
lies van een dierbare of verlies van huis en haard. Ook de col-
lecte voor het vele werk van, voor en door “onze eigen 
kerkgemeente” kende een goede opbrengst van € 301,74.  
Dank voor uw gaven. 
 
 
Een tweede leven voor uw oude 
mobieltje, toner of cartridge, ansicht- 
en geboortekaarten, postzegels 
en oud geld. 
Inleveren in de dozen in de 
Swaen of bij één van de 
diakenen!  
 
 



Laat de ster stralen 
Licht voor een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten 
schijnen. 
Binnenkort staat ‘ie er weer: de stra-
lende kerstster op de Grote Kerk. De 
‘sterrenploeg’ plaatst ‘m elk jaar met 
zichtbaar plezier op de hoogste top 
van de gemeente. Hierdoor is de ster 
voor iedereen zo’n 30 dagen goed 
zichtbaar. De ster begeleidt een periode van bezinning en is het 
symbool van het licht dat komt. “Ik ben erg blij als ik ‘m weer zie”,  
aldus één van de velen die de ster jaarlijks met blijdschap be-
groeten. 
Bent u ook blij dat ‘ie er weer staat? En vindt u ook dat dit in 
lengte van dagen zo moet blijven? Steun dan de S.K.M.E. met 
een donatie voor 24 uur licht. Kosten: € 24.00  per dag, of  
€ 12,50 voor alleen de avond. 
De ster straalt extra mooi als u zijn licht verbindt met een geliefde 
of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een 
datum kiezen: vanaf 6 december 2019 tot 7 januari 2020. 
Stort € 24,00 of € 12,50 op Ibannummer: NL08 RABO 
01563.66.142 ten name van Stichting Kerkelijke Monumenten 
Edam en geef aan welke dag of avond de ster voor een geliefd 
persoon schijnt. Dit kan per e-mail:  info@grotekerkedam.nl  
 
Terugblik vorige week 

De gedachtenisdienst bood troost en warmte voor hen die een 
dierbare moeten missen. Dat zat niet alleen in het samen in de 
kring staan voor het aansteken van de kaarsen. Ook de liederen, 
de passende teksten van ds. Juup van Werkhoven, de zang van 
de Nicolaascantorij en de bijdrage van de kinderkerk droegen 
daar aan bij. 

 

Zaterdag 14 december  Ideële Kerstmarkt 2019 
Ook dit jaar staat de loterijkraam in de Grote Kerk tijdens de 
Ideële Kerstmarkt. Deze keer hebben wij weer voor de 
Voedselbank als goed doel gekozen. 
De voorbereiding blijft een spannende tijd, want…. wat wordt er 
geschonken.  U maakt ons blij als u daarmee wilt helpen. Als u 
dat doet, dan kunnen wij zorgen voor een goed verzorgde 
kraam.  Alvast onze hartelijke dank en graag tot ziens op 14 
december! U kunt uw spullen afgeven bij: Erica Houtgraaf, 
Westervesting 15, Edam, tel.0299-368663 of Terry Regter, 
Dijkgraaf Poschlaan 14, Edam, tel.0299-351513 
 
Kerstsamenzang 
Op 15 december is het weer zover. Dan organiseert de Raad 
van Kerken de jaarlijkse Kerstsamenzang voor iedereen in Edam 
en omstreken. Dit jaar hebben we schapen in de hoofdrol. De 
aanvang is om 16.00 uur in de Grote Kerk te Edam. Onze 
gastvrouw is Gré Hoogland. U kunt meezingen met bekende 
kerstliederen en luisteren naar het kerstverhaal.   
De Koninklijke Edamse Fanfare zorgt voor een warm geluid. Na 
afloop is er als vanouds glühwein en warme chocolademelk.  
 
Kerk op Wintersport 
Voor de reis naar Winterberg in de midweek van 17-02-2020 t/m 
21-02-2020 is nog beperkt plaats. Zie de vorige kerkbrief of 
neem contact op met Rien via: rienenhelmadevries@ziggo.nl  
Of even bellen naar 06 22 94 83 05 
 
Agenda 
8 december: nabespreking preek  (na de dienst, De Swaen) 
14 december 10 -16 uur:  Ideële Kerstmarkt, Grote Kerk 
15 december 16:00 uur: Kerstsamenzang, Grote Kerk 
17 december 14.30 - 17.00 uur:  Adventsbijeenkomst senioren 
Swaen 
 
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: 
8 december         ds. Janneke Nijboer           De Swaen 
15 december        ds. Burret Olde  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 
 


