
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 916 voor zondag 8 december 2019,  2e zondag van advent 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger Ds. Janneke Nijboer 

Ouderling Kees Bak 

Diaken Marianne Gorter 

Organist Frans Koning

 
ORDE VAN DIENST 

  
VAN BUITEN NAAR BINNEN 
Orgelspel 
 
Welkom - Aansteken van de kaarsen 
 
allen gaan staan 
Intochtslied      
Antifoon lied 432b, voorganger, daarna gemeente 
Psalm 80: 1, 2 
Antifoon Lied 432b 
 
Bemoediging en groet 
Vg. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg.      Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

a. En niet laat varen het werk van zijn handen 
Vg. Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
 en van Jezus Christus, de Heer.               

a. Amen 
 
Vervolg lied van de zondag Psalm 80: 6 
allen gaan zitten 
 
Kyrië,  afgesloten met Kyrie 301k (wisselzang met 
voorganger) 
 
Advent met de kinderen 
 
Adventslied 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
RONDOM DE SCHRIFTEN 
Gebed van de Zondag 
Eerste Lezing  Jesaja 11: 1 - 10 

 
Antwoordlied  lied 437: 4, 5, 6 
 
Tweede Lezing  Mattheüs 3: 1 - 12 
 
Antwoordlied  lied 439: 1, 2 
 
Preek 
 
Geloofslied   lied 463: 1, 6, 7, 8 
 
DIENST AAN DE WERELD 
Voorbede 
Gebed in stilte 
Gebed des Heren  
 
collecten 
 
kinderen komen uit de nevendienst 
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 
gemeente gaat staan 
Slotlied  lied 466: 1, 6 
 
Zegen 
Beaming 

doven van de kaarsen 
Orgelspel 
 

Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen of een bezoekje brengen. 
Mevr Anny Westerneng - Duim, Volendammerpad 15, 1135 VR 
Edam, heeft een heup operatie ondergaan, wij wensen haar 
een voorspoedig herstel toe. 
 

 
Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods ze-
gen en kracht vragen. Aly Lageburg 



Terugblik op 1 december 
Afgezien van af en toe wat 
gerommel met het geluid 
verlopen onze vieringen 
vrijwel altijd rimpelloos. Dat 
dat niet vanzelf spreekt 
bleek afgelopen zondag: 
een voorganger die verlaat 
was door mist en 
gehandicapt: zonder 
leesbril. Intussen gaf ds 
Margrietha Reinders ons 
toch mee dat we ook in 
kleine diensten aan onze 
naasten al geloofshelden 

kunnen zijn. En ik vond het wel bevrijdend, dat ook eens niet 
alles glad liep. Geeft mij ruimte om eens een foutje in de kerkbrief 
of met kosteren te maken (e.b.)  
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 1 december was 
bestemd voor “Ons Plan Adoptie Kind – Abednego 
Adedze”. Met de opbrengst van € 181,05 sponsoren wij hem 
en zijn familie in Ghana en ondersteunen we hen bij de ge-
zondheidszorg en het onderwijs op weg naar een beter be-
staan.  
De tweede collecte, zoals altijd bestemd voor het vele werk 
van, voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een op-
brengst van € 137,46.  Dank voor uw gaven. 
 
Collectedoelen 
De diaconale collecte is deze zondag 8 december bestemd 
voor “Kerk in Actie – Advent collecte Maatjes voor 
aidswezen in Zambia. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia 
zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als 
gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze 
kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook 
overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad 
van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen 
om te kijken. Met onze steun worden kerkleiders getraind en 
kinderen praktisch ondersteund.www.kerkinactie.nl/kom-in-
actie/collectes De tweede collecte is zoals altijd bestemd voor 
het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 
 
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! Annelies Koning 
 

Kerstkoor 2019: alten aller landen, verenigt u!  
We gaan weer verder op 7, 14 en 21 december van 11 tot 12 
uur in De Swaen. We kunnen wel wat alten (en overige stem-
men) gebruiken! Mail frannelies@gmail.com of bel 372026.  
 
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.. Menny de Wolf zal het liturgisch deel verzorgen 

en Nico Vriend zal ons begeleiden bij het zingen van be-
kende kerstliederen.  
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 
Zie ook het Venster van december. 
 
Vignolle Ensemble in de Swaen 
Zondag 15 december om 15.00 uur speelt het Vignolle 
Ensemble romantische werken van Boheemse Componisten, 
o.l.v. Eduardus Lee. Zie ook pagina 9 van het Venster.  
Emmely Siebrecht    http://vignolle-ensemble.nl/ 
 
Vleugel 
Als kerkgemeente hebben wij van mevrouw Mea Menalda , vroe-
ger werkzaam als anaesthesist in het Sint Liduina ziekenhuis , 
een ( klein model ) vleugel geschonken gekregen voor in de kerk. 
Wij hopen na de feestdagen dit kostbare instrument een plek in 
de kerkzaal te geven . Niet alleen een verrijking voor in de kerk-
dienst, maar het zal ook buiten de diensten meer mogelijkheden 
voor het gebruik van de kerkzaal geven. 
De kerkrentmeesters 
 
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 
 

Kerstsamenzang op 15 december 
Op 15 december is het weer zover. Dan organiseert de Raad 
van Kerken de jaarlijkse Kerstsamenzang voor iedereen in 
Edam en omstreken. Zie ook: Het Venster van december p.13. 
 
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 
15 december        ds. Burret Olde  De Swaen 
22 december        ds. Annelies Moolenaar 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 
 

Foto: Arie v.G. 


