
 

Kerkbrief 969 voor zondag 13 december  2020, 3e 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 
Vorige week zaterdag bezorgde Mirjam van Wijhe de bloemen bij Martine Schot-Huber. De 
bloemen uit de kerk werden door Elly Lemsom bezorgd bij Wil Kaars. 
Beiden waren er blij mee!  
Dhr en Mevr Arie en Nel Schotanus zijn verhuisd en wonen nu Friese Vlaak 100, 1132 MP 
Volendam, Tel 786072. 
Laten wij in deze moeilijke tijd extra naar elkaar om zien. Laten wij de zieken in ons gebed 
geden-ken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens u allen een goede week toe.  
        Aly Lagerburg  
Bedankje 
Lieve mensen, heel hartelijk bedankt voor alle beterschap wensen welke ik van u heb mogen 
ontvangen.Gisteren is het gips van mijn voet verwijderd en kan ik gelukkig  weer makkelijk uit de 
voeten, met hartelijke groeten Alida Gorter       

   
Terugblik zondag 6 december 
2de advent, opnieuw een viering zonder kinderen die de kaarsen aansteken 
en zonder Kaarsenlied:   Tweede kaars, ga nu je gang, 

 want het wachten duurt al lang. 
Maar wij blijven zeker weten: 
God zal ons niet vergeten. 

Een kerkzaal met maximaal 30 kerkgangers, ds. Kick Koldewijn als gastpredi-
kant, Henk Blomberg als ouderling, Chris Kotterer als diaken, Nico Vriend op 
het orgel, Frans Koning met Erica, Tiny en Rien als kerkkoor, en als nieuweling 
achter de knoppen voor de beeldverbinding de zeer ervaren Désiree Bak! 
        Arie van Ginkel 
Adventsmiddag 
Als alternatief voor de adventsmiddag voor onze senioren zenden we op dinsdagmiddag 15 december een adventsbijeen-
komst uit vanuit de Swaen, met liederen, gedichten, muziek en een verhaal. 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 vanaf 16.00 uur meebeleven, met beeld 
en geluid. We hopen u zo toch een adventsgevoel mee te kunnen geven.           Het ouderendiaconaat 
 
Kerstdiensten 

Net als anders zijn de kerstvieringen in de Grote Kerk. Op kerstavond om 22.00 uur, met ds. Juup van Werkhoven en op 
kerstochtend om 10.00 uur, met ds. Rien Wattel. 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-mail op scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371297. 
 
Bericht van de kerkrentmeesters 
Onze kerkgemeente is eigenaar van twee gebouwen: kerkgebouw  “de Swaen” en de hulpkerk annex pastorie. Net als andere 
eigenaren van gebouwen dragen we de zorg  voor het  onderhoud. Maar we  hebben ook nog eens de plicht om ervoor te 
zorgen dat onze gebouwen voor toekomstige generaties bewaard blijven. Dat betekent dat we boven op de normale inzet 
voor het onderhoud een extra inspanning moeten leveren. Het onderhouden van een monument is nu eenmaal duurder  dan 
het onderhoud van een “gewoon” gebouw. 
De Swaen is op de provinciale subsidielijst geplaatst. De provincie Noord-Holland heeft ons een bedrag van € 90.328,00 
toegekend als bijdrage in de kosten van het onderhoudsplan. We zijn enorm blij met dit bedrag, dat uitsluitend bestemd is 
voor het onderhoud van kerkgebouw De Swaen. Er wordt inmiddels gewerkt  aan initiatieven om volgend jaar de nodige 
middelen te krijgen voor de restauratie van het orgel en het onderhoud van de hulpkerk/pastorie. 
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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 

Orde van dienst voor zondag 13 december 2020 
locatie: De Swaen 

 
     Voorganger:  ds. Margrietha Reinders 
     Ouderling:  Dirk Tump 

 Diaken: Tom Lagerburg 
 Organist: Frans Koning

 
Orgelspel  
Mededelingen door ouderling van dienst 

                      (allen gaan staan) 

Intochtslied: 601 
Stilte, onze hulp, groet 
 
Lied 600: 1,2 en 4 

(allen gaan zitten) 

Gebed om ontferming 
Kyrielied 463: 1,6,7 en 8  
 
Gebed om de Geest 
Lezing: Markus 13: vers 24- 37   
Lied 445: 1 en 4 
 

Uitleg en verkondiging 
Muzikaal intermezzo 
 
Lied 440: 1,2 en 3 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
 Aankondiging van de collecte 
 
 Slotlied: 444 
 
Heenzending en zegen, beantwoord met gezongen Amen 
 
 

Collecteopbrengsten,  
De diaconale collecte van afgelopen  zondag 6 december was bestemd voor “Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, Kinderen 
betrekken bij diaconaat”. Met de voorlopige opbrengst van €74,30 helpen we wereldwijd kinderen aan eten om gezond te 
blijven, aan onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en aan een liefdevolle opvoeding. De collecte voor het vele 
werk van, voor en door  “onze eigen kerkgemeente” kende een voorlopige opbrengst van €74,46. Via bankoverschrijvingen 
druppelen nog bijdragen na. Dank voor uw gaven. 
  
Collectedoelen 
Vandaag,  zondag 13 december, is de eerste collecte bestemd voor het “Interkerkelijk Noodfonds/Stille Hulp”, om te helpen 
waar geen andere (reguliere) helpers zijn . De woorden Noodfonds en Stille Hulp zeggen het al “Hulp in stilte als de nood 
hoog is”. Altijd kortstondig om acute nood te lenigen, soms met geld, soms met goederen, maar altijd als het echt nodig is. 
Die hulp verlenen we niet alleen. De gezamenlijke kerken in Edam-Volendam werken samen met de gemeentelijke 
hulporganisaties in het Interkerkelijke Noodfonds. De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor het vele o zo 
belangrijke 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-doel ....... zondag …...”. 
 
Oliebollenactie 2020 in de  Grote Kerk gaat door!  

Op donderdag 31 december bent u van harte welkom in de Grote Kerk 
om uw bestelde oliebollen of appelbeignets  op te halen. Vanaf 2e 
kerstdag kunt u de oliebollen en appelbeignets bestellen op  
www.oliebollenactiegrotekerkedam.nl  Dit jaar i.v.m. corona alleen be-
stellen en vooraf betalen. Dus dit jaar helaas geen losse verkoop. Maar 

wel weer glutenvrije oliebollen. Kent u mensen in uw omgeving die graag de oliebollen willen hebben, maar geen computer 
hebben? Help ze dan even. Voor de mensen die ze liever thuis bezorgd willen hebben rekenen wij € 1 bezorgkosten. We 
staan gewoon te bakken in de kerk en de typische kerstsfeer is er ook, maar het is wel via de Grote Kerkstraat ophalen en via 
de toren de kerk weer verlaten. Dit moet voor een goede en veilige doorstroming zorgdragen. De bestelde oliebollen staan 
klaar op het tijdslot waarop u uw bestelling heeft gedaan via de website. De tijdsloten zijn tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Als 
een tijdslot vol zit, kan daar niet meer op worden ingeschreven op de website. Dan kunt u gebruik maken van een tijdslot dat 
nog wel beschikbaar is. De opbrengst is dit jaar wederom voor de restauratie van de toren van de Grote Kerk.  
 
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 voor een hele 
of € 12,00 voor een halve dag 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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