
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 918 voor zondag 22 december 2019,  4e zondag van advent 

Locatie PK De Swaen 

Voorganger Ds. Annelies Moolenaar 

Ouderling Dirk Tump 

Diaken Alida Slotboom 

Organist Jan van Ginkel

 
Orgelspel 

Woord van welkom / Mededelingen   

Aansteken van de kaarsen 
     allen gaan staan 

Intochtslied  Psalm 80 : 1 O god van Jozef, leid ons verder 

Stilte                               

V:           Onze hulp in de Naam van de Heer 
A:           Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:           Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het 
 werk van zijn handen 
V:           Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van 
 Jezus Christus, de Heer 
A:           Amen 

 Vervolg Intochtslied  Psalm 80 : 7  
        

Gebed van Toenadering                            

 
Lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
               
Gebed van de zondag 
 
Lezing Jesaja 40: 3 t/m 8 

Lied 103c: 1,3,4 Loof de koning heel mijn wezen 

 

 

Lezing: 2 Korinthiërs 4 : 5 t/m 7   

 Johannes 1 : 18 t/m 28 
 
Lied 460: 1,4,5,6 De nacht loopt ten einde  
 
Overdenking                                                     
  
Orgelspel   
 
Lied 439 : 1,2 Verwacht de komst des Heren 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
De gemeente bidt het Onze Vader luid op mee. 
 
Collecten  

           gemeente gaat staan 
 
Slotlied 506 : 1,2 Wij trekken in een lange stoet 
 
Zending en zegen 
beantwoord met    

Lied 506: 4 Wij gaan op weg naar Bethlehem 
 
Orgelspel 
 
 

Omzien naar elkaar 
Afgelopen week is  Dhr Herman Aberson opgenomen in het 
ziekenhuis. Maar het is nog even afwachten hoe lang hij moet 
blijven zelf hoopt hij het weekend weer thuis te komen. 
Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods ze-
gen en kracht vragen. 
 
Bedankje 
Luisterend naar een preek met (alweer) het thema Omzien 
naar Elkaar kwam bij mij de gedachte op: ja, ja, mooie vrome  
woorden, maar wat doen wij ermee, wat doe ik ermee in de 
praktijk. Lieve mensen van de Kerkgemeenschap jullie hebben 
het Omzien naar Elkaar in de praktijk toegepast, want wat 
ontvang ik veel lieve reacties, telefoontjes kaarten en bloemen 
van jullie tijdens mijn revalidatie. Heel, heel hartelijk dank 
daarvoor. Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020.  
Anny Westerneng – Duim 

 
Het zonnetje voor eenzame ouderen in Doorn. 
Met 6 personen van onze kerkgemeente kregen wij een vakan-
tie midweek aangeboden en de algehele leiding was in hand 
van Alida Gorter. De dominee had het zondag over verwachting 
ja en wat verwachten wij? Het is een hele mooie bijzondere 
week geworden meer dan dat je kon verwachten. 
Toen wij aankwamen in Doorn werden wij liefdevol ontvangen  
en de verzorging was echt super. Wij vonden het allemaal heel 
bijzonder en hebben allemaal erg genoten. Ik hoop dat er vol-
gend jaar weer leden uit onze kerkgemeente worden uitgeno-
digd om deze ervaring mee te maken. Ook dit is omzien naar 
elkaar. Ik wens u alle gezegende kerstdagen en een gezond en 
liefdevol 2020. 

Aly Lagerburg. 
 
 



Terugblik 15 december 
Vorige week zondag
ging ds. Burret Olde voor in de 
Swaen. Natuurlijk 
weer aandacht voor het 
adventsproject van de kinderen. 
 
’s Middags was er 
Kerstsamenzang voo
in Edam en omstreken, met 
extra aandacht voor de schapen 

en feestelijk begeleid door de Koninklijke Edams
een sfeervol verlichte Grote Kerk. 
Op de website van de kerk (www.kerkgemeente.nl
mooie foto’s gemaakt door  Arie van Ginkel. 
 
Adventsmiddag voor de senioren 

Het was afgelopen dinsdag een mooie middag in een sfeervolle 
kerk met feestelijk geklede ouderen die spraken en luisterden 
naar elkaar, de gedichten, het kerstverhaal en het 
En ook nog konden genieten van de vele hapjes en drankjes!
Meer foto’s gemaakt door Arie van Ginkel op 
:www.kerkgemeente.nl. 
 
Collectedoelen 
Vandaag, zondag 22 december, is de eerst collecte bestemd 
voor de “Stichting Afrikaanse Albino’s”. Het leven van 
albino’s in Afrika is zwaar. Verstoten en besmuikt en niet buiten 
kunnen leven onder de afrikaanse zon, maken het leven som 
ondragelijk. De stichting verhoogt de levenskwaliteit van 
albino’s in Afrika door het aanbieden van zonnebrandcrème
UV - beschermende middelen. 
Kerstavond, 24 december, is de eerste collecte bestemd voor 
de “Stichting Alle Beetjes Helpen”.  
Kerstochtend, 25 december, is  de eerste collecte bestemd  
voor “KIA – Kinderen in de knel /  Geef licht aan kinderen in 
Moldavië”. Miljoenen kinderen moeten leven met oorlog, 
armoede of ziekte. Ook in Moldavië zijn kinderen al op jonge 
leeftijd op zichzelf aangewezen. In centra krijgen kinderen 
naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede 
maaltijd. Met de opbrengst van deze collecte biedt Kerk in Actie 
kinderen in Moldavië een lichtpuntje in hun donkere bestaan. 
In al deze diensten is de tweede collecte bestemd  voor het 
vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente
 
Kerk op wintersport  met volwassenen 
We waren volgeboekt, maar door persoonlijke omstandigheden 
zijn er weer enkele plekken beschikbaar!! Het prachtige hotel 
Berghof in Wagrain (Oostenrijk ) ligt midden op de piste. Goed 
verzorgd en in een prachtig skigebied. 
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We vertrekken vrijdagavond 17 januari en komen terug 
zaterdagmorgen 25 januari. Voor inlichtingen en opgave: 
rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
Laat de ster stralen 
Hij staat er weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. 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: 
€ 12,50 voor alleen de avond. 
zijn licht verbindt met een geliefde of iemand waarvoor u het 
licht wilt laten schijnen . U kunt zelf een datum kiezen 
ren 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 via : ttps://www.grotekerkedam.nl/laat
stralen-voor-iemand-die-u-lief-is/
Die dag straalt de ster extra mooi voor u, uw geliefde of iemand 
waarvoor u het licht wilt laten schijnen .
Bestuur Stichting Kerkelijke Monumenten Edam
 
Vrijdagavondmaaltijd ‘Erev Shabbat’
Vrijdag 27 december is er geen vrijdagavondmaaltijd. Vrijdag 3 
januari is er een extra feestelijke maaltijd waarbij iedereen van 
harte welkom is. 
 
Lessons and Carols, vanmiddag
Vanmiddag om 17.00 uur bent u van harte welkom bij de 
Lessons en Carols  in de Grote kerk.
 
Kerstvieringen 
Ook dit jaar zijn er in de Grote Kerk twee mooie kerstvieringen. 
Op kerstavond is om 22:00 uur de traditionele 
kerstnachtdienst, met als voorganger ds. Charlotte Kremer. We 
zijn blij dat het vocale kwartet Mix&Match en trompettist Gerro 
de Boer muzikale medewerking verlenen. Om
van de kosters te voorkomen wordt na afloop geen glühwein 
meer geschonken.  
Op kerstochtend om 10:00 uur gaat ds. Robert Jan Bakker 
voor en zal het projectkoor voor mooie zang zorgen. In deze 
viering zal veel aandacht zijn voor de kinderen.
Zondag 29 december  is de zondagse eredienst in De Swaen, 
daarin gaat dhr. Jan Willem van der 
 
 
 
 
 
 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-
mirjamkoole@kerkgemeente.nl
Woensdag is de vaste vrije dag

  
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl
 
 

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak  
Email: cbak-kees@kpnmail.nl 
 

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 
uur naar het e-mailadres  kerkbrief@kerkgemeente.nl
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Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg 
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Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak   
kees@kpnmail.nl  Tel. 0255-577499 
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