
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 914 voor zondag 24 november 2019, Gedachtenisdienst 

Locatie Grote Kerk 

Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 

Ouderling Dirk Tump 

Diakenen Tom Lagerburg en Alida Slotboom 

Organist Frans Koning 

                             m.m.v. Nicolaascantorij 

 

 
Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen. 
Dhr Herman Aberson, Dwars Jonkerlaantje 1, 1135 TH Edam  
is weer thuis uit het ziekenhuis en moet nu weer aansterken.  
Wij wensen hem van harte beterschap. 
Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods  
zegen en kracht vragen. 
Laten wij nu de donkere dagen weer voor de deur staan even 
extra aandacht voor elkaar hebben. 
 
Twee bedankjes 
Lieve kerkgemeente, hartelijk bedankt voor de mooie kaarten 
die jullie aan onze zus Els hebben gestuurd voor haar verjaar-
dag. Els wordt daar erg blij van. 
Groeten, Aly en Ina. 
 
Albert Aberson is onlangs gestopt met de autodienst van de  
Kerkgemeente. 
Albert, hartelijk dank voor al de keren dat je ons heb gereden. 
De dames uit de taxi. 
 
Terugblik vorige week 
In deze dienst, ook wel de 2e zondag van de voleinding 
genoemd, verkondigde ds. Simon Bijl als voorbereiding voor de 
gedachtenisdienst van 24 november en naar aanleiding van de 
schriftlezingen uit Exodus 3 en Lucas 20 van de komende 
wereld en de opstanding van de doden.  

 
Ook werd in deze dienst brood 
en wijn gedeeld. 

Foto’s A. van Ginkel 

 
 
 
 
 
 

 
Collectedoelen 
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor “PKN-
Pastoraat, Eenzaamheid dragelijk maken”. Eenzaamheid, 
gemis aan écht contact, komt overal voor. Ouderen en mensen 
die hun partner verloren zĳn lijden er het vaakst onder. De Pro-
testantse Kerk ondersteunt initiatieven om eenzaamheid tegen 
te gaan met informatie, materialen en tips. Het is belangrĳk om 
er in kerk en samenleving aandacht voor te vragen, zeker op 
een zondag als deze waarin we onze  dierbaren gedenken 
maar ook aandacht geven aan hen die achter gebleven zijn. 
www.protestantsekerk.nl/collecterooster   
De tweede collecte is zoals altijd bestemd voor het vele werk 
van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 
www.kerkgemeente.nl  
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag was bestemd  
voor “Vereniging ‘t Nest” in Volendam. Met de opbrengst  
van €137,65  helpen we de vereniging Vrijetijdsbesteding 
Gehandicapten Volendam om allerlei ontspanningsactiviteiten 
te organiseren voor mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke  beperking. De tweede collecte, bestemd voor het 
vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”, 
kende een opbrengst van € 167,37. Dank voor uw gaven. 
 
 

 
 
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.  
 
 
 



 
Een knipoog naar Kerst 
Op zondag 24 november geeft  
het Edams mannenkoor Excelsior 
een concert in de Grote Kerk. Het 
concert is in samenwerking met 
De Zangertjes van Volendam  en 
het Ensemble Concento. 
Aanvang: 14.30 uur. Kaarten à € 15: voor aanvang in de kerk  
of via excelsior-edam@live.nl.  Voorverkoop: kaarten á € 14 
verkrijgbaar bij VVV Edam-V’dam en De Leuke Keuken. 
 
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. 
Informatie over de Voedselbank  kunt u vinden op de website: 
www.voedselbankennederland.nl 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 harte-
lijke dank en graag tot ziens op 14 december! U kunt uw spul-
len afgeven bij: Erica Houtgraaf, Westervesting 15, Edam, 
tel.0299-368663 of Terry Regter, Dijkgraaf Poschlaan 14, 
Edam, tel.0299-351513    Erica , Terry en Margreet 
 
Laat de ster stralen 

Licht voor een geliefde of iemand 
waarvoor u het licht wilt laten schij-
nen. 
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 begroeten. 
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 ge-
liefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen . U kunt 
zelf een datum kiezen: de sterren stralen 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. Zie ook info@grotekerkedam.nl  
                        Bestuur Stichting Kerkelijke Monumenten Edam  
 
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!  
 
 
 
 

 
Kerk op Wintersport 
De reis met volwassenen van 17 t/m 25 januari is volgeboekt. 
Maar we gaan in februari nog een keer, en dan is de reis  
vooral bedoeld voor gezinnen.  
Er is in Bodefeld vlak bij Winterberg een huis gehuurd voor  
een midweek van 17-02-2020 t/m 21-02-2020.  
Hier is nog één kamer beschikbaar! Reageer dus snel! 
De kosten voor deze midweek is, afhankelijk van het aantal 
deelnemers, maar zal tussen de € 320 en € 400 per  
volwassene zijn.  
Maar we hopen natuurlijk dat er ook veel kinderen mee gaan, 
daarom is de prijs voor het eerste kind 90 %, het tweede 80% 
en de derde gaat voor 70% mee. 
Deze prijs is  incl. overnachting en ontbijt / avondeten waarbij 
we zelf gaan koken. 
Betreffende het vervoer van en naar het huis willen we met de 
inschrijvers overleggen of dit met eigen vervoer is of dat we 
een bus( je ) huren.  
Wil je meer weten? Of inschrijven? 
Mail dan naar: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
En voor vragen kan je altijd bellen naar 06 22 94 83 05 
 
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 natuurlijk wel van harte welkom. Nog nooit mee gegeten? 
Schuif gerust eens aan; het is gezellig, lekker en een mooi 
begin van het weekend.  
Graag aanmelden bij Christine tel. 06-1816799. 
In de wintermaanden zitten we in de consistorie, dus het  
kan gebeuren dat er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. 
Dan zoeken we daar een oplossing voor. 
 
 
Diensten komende weken: 
1 december ds. Margrietha Reinders De Swaen 
  1e Advent 
8 december         ds. Janneke Nijboer           De Swaen 
                            2e Advent 
 
 
 
 
 
 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 
 


