
 

Kerkbrief 968 voor zondag 6 december  2020, 3
e
 zondag van advent 

We mogen slechts in een beperkt aantal naar de kerk, dus nog steeds aanmelden  om bij te kunnen wonen, kan via 

scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371297. 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 

De bloemen waren dit weekend voor mw. Annie 

de Boer, die zondag 100 werd. Ze werden door 

haar broer Paul in ontvangst genomen van José.  

 

Die van zondag waren voor Trudi Blomberg, 

bezorgd door Henk, die moest er toch zijn. 

Aly Lagerburg. (foto’s: José en Henk) 

 

 

 

 

 

 

Adventsmiddag 

Dit jaar kan er helaas geen adventsmiddag voor de senioren worden georganiseerd zoals we die gewend 

waren. 

Als alternatief zenden we op dinsdagmiddag 15 december een adventsbijeenkomst uit vanuit de Swaen, met 

liederen, gedichten, muziek en een verhaal.  Aanvang 16.00 uur.   

Deze bijeenkomst wordt geleid door Menny de Wolf.  

De zang wordt verzorgd door een kwartet o.l.v. Frans Koning en ook Maisa van der Kolk zal meewerken aan 

deze middag. Via www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren kunt u deze bijeenkomst meebeleven, met 

beeld en geluid. We hopen u zo toch een adventsgevoel mee te kunnen geven. 

Het ouderendiaconaat 

 

 

Terugblik zondag 29 november 

Afgelopen zondag stond ds. Coosje Verkerk stil bij de betekenis van Jezus die als 

koning voor een ezel als rijdier kiest, en niet voor een paard. Hoe de ‘macht’ van 

koning Jezus die van een herder is, hoe zijn koningschap zonder macht is. 

Dingen om in de advent te overdenken. 

 

 

 

 

Vooraankondiging 

Oliebollenactie 2020 in de Grote Kerk gaat door! Op donderdag 31 december 

kunt u ze, net als vorige jaren weer komen halen: de lekkerste oliebollen uit de 

gemeente, ook weer glutenvrije. In verband met corona dit keer alleen te 

bestellen via de website: oliebollenactiegrotekerkedam.nl . Méér in volgende 

kerkbrief. (foto’s: Henri K. en Arie v.G.) 

 

 

 



Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website 

of neem contact op met de predikant ds. 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: 

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak e

Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: 

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderda

Orde van dienst

     Voorganger: ds. Kick Koldewijn 

     Ouderling: Henk Blomberg 

 

-Orgelspel 
-Mededelingen door ouderling van dienst 

 (allen gaan staan)
-Intochtslied: psalm 146a:1 en 3 
- Stilte, onze hulp, groet 
- Psalm 146a: 5 en 7 

(allen gaan zitten)
- Gebed van toenadering, inkeer en opening van het
Woord. 
- Lied 213: 1, 2 en 5 (in de Adventstijd geen glorialied)
 
 - Eerste lezing: Jesaja 40: 1 t/m 11 
- Lied 885 
- Tweede lezing: Joh. 1: 19 t/m 28 
- Lied 528: 1, 3 en 5 
 
 
 
Collecteopbrengsten 

De diaconale collecte van afgelopen zondag 29 november was bestemd voor KIA, Kinderen in de Knel, Oekraïne,

Een veilige school en thuis voor verweesde kinderen; voorlopige opbrengst: 

werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente kende een vo

bankoverschrijvingen druppelen nog vele bijdragen na. Dank voor uw gaven.

 

Collectedoelen 

De diaconale collecte is vandaag, zondag 6 december, bestemd voor “Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, Kinderen

betrekken bij diaconaat”. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van

het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in

een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er v

betrekken. www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster

De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor al het werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.

Uw bijdrage aan de collectedoelen kunt u ook overmaken naar Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v.

Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte

 

Kerstdiensten 

Net als anders zijn de kerstvieringen in de Grote Kerk. Op kerstavond om 22:00 uur en op kerstochtend om 10:00

uur. Wat niet gewoon is, is dat we dit keer maar 30 bezoekers kunnen toelaten. Om de verwachte belangstelling

te beheersen vragen we u om zich nu vast op te geven en daarbij een voorkeur aan te geven voor één van beide

diensten. Opgeven kan net als anders via e

 

Laat de ster stralen 

Tot en met zondag 6 januari staat de vernieuwde stralende kerstster op de Grote Kerk. 

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 

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 

stralen-voor-iemand-die-u-lief-is/ 

 

 

 
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

mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 

Bak e-mail: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499 

mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Orde van dienst voor zondag 6 december 2020
locatie: De Swaen 

 

 Diaken: Chris Kotterer 

 Organist: Nico Vriend 

(allen gaan staan) 

(allen gaan zitten) 
Gebed van toenadering, inkeer en opening van het 

(in de Adventstijd geen glorialied) 

 
- Verkondiging n.a.v. Joh 1: 26b , stilte,
gevolgd door muzikaal intermezzo.
 
- Lied “Daar ruist langs de wolken
EBG, Joh.de Heer 33, Geroepen om te zingen 189II etc.)
 
- Dienst der gebeden 
- Aankondiging van de collecte
 
- Slotlied: 512: verzen 1, 2, 3, 6 en 7
-Heenzending en zegen, beantwoord met

 
 

e van afgelopen zondag 29 november was bestemd voor KIA, Kinderen in de Knel, Oekraïne,

Een veilige school en thuis voor verweesde kinderen; voorlopige opbrengst: € 107,55. De collecte voor al het

werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente kende een voorlopige opbrengst van € 84,40. Via

bankoverschrijvingen druppelen nog vele bijdragen na. Dank voor uw gaven. 

De diaconale collecte is vandaag, zondag 6 december, bestemd voor “Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, Kinderen

onaat”. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van

het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in

een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij

betrekken. www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster 

De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor al het werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.

elen kunt u ook overmaken naar Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v.

Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte-doel ....... zondag …...”. 

Net als anders zijn de kerstvieringen in de Grote Kerk. Op kerstavond om 22:00 uur en op kerstochtend om 10:00

uur. Wat niet gewoon is, is dat we dit keer maar 30 bezoekers kunnen toelaten. Om de verwachte belangstelling

vast op te geven en daarbij een voorkeur aan te geven voor één van beide

diensten. Opgeven kan net als anders via e-mail op scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371297.

de vernieuwde stralende kerstster op de Grote Kerk.  

De ster straalt extra mooi als u zijn licht verbindt met iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. 

€ 24,00 voor een hele of € 12,00 voor een halve dag op rekeni

St. Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan welke dag of 

voor een geliefd persoon schijnt via : https://www.grotekerkedam.nl/laat-de-ster

www.kerkgemeente.nl  

Tel. 06 57089225 

kerkbrief@kerkgemeente.nl 

2020 

Verkondiging n.a.v. Joh 1: 26b , stilte, 
gevolgd door muzikaal intermezzo. 

Lied “Daar ruist langs de wolken…” (Gezangboek 
EBG, Joh.de Heer 33, Geroepen om te zingen 189II etc.) 

Aankondiging van de collecte 

Slotlied: 512: verzen 1, 2, 3, 6 en 7 
Heenzending en zegen, beantwoord met 

 

e van afgelopen zondag 29 november was bestemd voor KIA, Kinderen in de Knel, Oekraïne, 

€ 107,55. De collecte voor al het 

€ 84,40. Via 

De diaconale collecte is vandaag, zondag 6 december, bestemd voor “Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, Kinderen 

onaat”. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van 

het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in 

oor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij 

De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor al het werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 

elen kunt u ook overmaken naar Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. 

Net als anders zijn de kerstvieringen in de Grote Kerk. Op kerstavond om 22:00 uur en op kerstochtend om 10:00 

uur. Wat niet gewoon is, is dat we dit keer maar 30 bezoekers kunnen toelaten. Om de verwachte belangstelling 

vast op te geven en daarbij een voorkeur aan te geven voor één van beide 

mail op scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371297. 

De ster straalt extra mooi als u zijn licht verbindt met iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen.  

ekening: 

St. Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan welke dag of 

ster-


