
 
 

Kerkbrief 967 voor zondag 29 november 2020, 1e zondag van advent 

We mogen slechts in een beperkt aantal naar de kerk. Zie ook de mededelingen in deze kerkbrief. Voor diegenen, die niet     
bij de kerkdienst aanwezig kunnen zijn,  is er de mogelijkheid om de dienst met beeld en geluid  te volgen via onze website 

en ook (eventueel) later via “kerkdienst gemist”.  Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 

Bloemengroet en omzien naar elkaar 
Afgelopen week kreeg ds. Mirjam Koole de bloemen bezorgd. En ds. Koldewijn mocht de bloemen uit de 
kerkdienst meenemen. Mevr. Bep van Montfoort is maandag weer thuis gekomen in de Meermin. Bep was erg 
blij met de kaart die ze van de kerkgemeente heeft ontvangen, hartelijk dank daar voor. Laten wij alle zieken in 
ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens u alle een goede week toe. Aly Lagerburg. 
                                                                                                                                                                                  
Terugblik zondag 22 november 
Afgelopen zondag herdachten we de mensen uit 
onze gemeente die afgelopen jaar zijn overleden. 
Dit keer met een klein aantal bezoekers en er kon 
geen kring worden gevormd. Toch was het weer 
een intense dienst en werd de onderlinge 
verbondenheid gevoeld. De kaarsen waren vooraf 
versierd door een paar kinderen.  
Er was een primeur doordat de thuisblijvers mee 
konden kijken in de Grote Kerk. Dit was wat 
improviseren met de apparatuur waardoor het 
beeld helaas regelmatig wegviel. Maar de camera 
zelf heeft het goed opgenomen en u kunt alsnog 
de hele dienst terugkijken op de website. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1070/events/recording/160603530001070 
 
Regels Kerkdiensten in de Swaen        
In de Swaen moeten we i.v.m. de ruimte rekening houden met onderstaande corona-spelregels.  
 Wanneer u de dienst wilt bijwonen, moet u zich aanmelden, via scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371297. 
 Er zijn maximaal 30 zitplaatsen beschikbaar, ingang alleen aan de voorzijde, gelieve buiten wachten.   
 Bij binnenkomst maakt u uw handen schoon met de gel. Uw naam wordt gecontroleerd en u krijgt door de  
‘regelaar’ een plaats aangewezen. Uw jas / paraplu neemt u mee naar uw zitplaats.  
 Liturgie en liedboek liggen daar al klaar, het liedboek laat u na afloop liggen. Meezingen mag niet. 
 De predikant blijft na afloop van de dienst voorin staan en kan op afstand gegroet worden. 
 De ‘regelaar’ zal u om beurten, rij voor rij, naar buiten geleiden Er kan helaas geen koffie gedronken worden.  
 Collecteschalen staan bij de uitgang.                                                                                                               
Gelukkig kunt u ook altijd via internet de dienst volgen! Er is ook een App met de naam Kerkdienstgemist. 
Meehelpen met de dienst in beeld en geluid? Stuur een mail naar DeSwaen@kpnmail.nl  
 
Laat de ster stralen 
Licht voor een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. 
Vanaf deze zondag t/m 6 januari: de vernieuwde 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.  Kosten: € 24.00 per dag, of € 12,00 voor 
een halve dag. De ster straalt extra mooi als u zijn licht verbindt met iemand waarvoor u 
het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een datum kiezen. Stort € 24,00 of € 12,00 op 
Rekening: NL08 RABO 01563.66.142 ten name van St. Kerkelijke Monumenten Edam en 
geef aan welke dag of avond de ster voor een geliefd persoon schijnt via : 
https://www.grotekerkedam.nl/laat-de-ster-stralen-voor-iemand-die-u-lief-is/ 
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Orde van dienst voor zondag 29 november 2020 

locatie: De Swaen 
 

     Voorganger:  ds. Coosje Verkerk 
     Ouderling:  Henri Kalk 

 Diaken: Chris Kotterer 
 Organist: Jan van Ginkel

 
Orgelspel  
  
Mededelingen door ouderling van dienst 

                      (allen gaan staan) 
Intochtslied: 280: 1, 2 en 3 
 

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: 280: 4 en 7 
   (allen gaan zitten) 

Inleiding op de dienst  

Kyriëgebed  

Meditatief orgelspel 

 

Inleiding op de lezingen 

 
1e Lezing: 1 Samuël 16: 1-13 
 

Lied 171: 1, 2 en 4 

 
2e Lezing: Mattheus 21: 1 – 9 
 

Overdenking 

Orgelspel 
Lied 435: 1 en 2 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collecte aankondiging 
 

Slotlied:  442 
 

Zending en Zegen, beantwoord met:  

 
 

 
Collectedoelen    
De collecte is vandaag, 29 november, bestemd voor “KIA, Kinderen in  de Knel, Oekraïne, Een veilige school  en 
thuis voor verweesde kinderen”.  Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in de Oekraïne worden 
opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een gezond gezinsvervangend thuis te zijn. De “School of 
our Dreams” zet zich in om onderwijs  en opvoeding in internaten te veranderen en kinderen beteren kansen te 
geven. Personeel wordt getraind om een liefdevolle relatie op te bouwen met kinderen en ouders. Nieuwe 
onderwijsmethoden bevorderen creativiteit en zelfvertrouwen.  
De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor al  het werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 
En iedereen die (nog) niet naar de dienst durft of kan gaan, kan de bijdrage aan de collectedoelen overmaken 
naar rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte-doel .... zondag …..”.  

De diaconale collecte in de “Gedachtenisdienst” van afgelopen zondag 22 november was bestemd voor “Hospice 
Thuis van Leeghwater”. Met de voorlopige opbrengst van € 199,35 dragen we bij in een warm thuis, een 
vervangende omgeving voor mensen in hun laatste fase van hun leven.  De tweede collecte, bestemd voor het 
vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een voorlopige opbrengst van € 162,50  

 
Restauratie Bätzorgel in De Swaen 
De actie voor de restauratie van ons Bätzorgel in de Swaen loopt nog steeds door. Als u nog niet heeft 
meegedaan: adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op:  NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds 
 
 

 

 

 

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 
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak e-mail: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499 
Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 


