
 

Kerkbrief 970 voor zondag 20 december 2020, 4e zondag van advent 

Wegens de aangescherpte maatregelen kunnen we de dienst  helaas niet bezoeken.                                                                     
Maar gelukkig is er de mogelijkheid om de dienst met beeld en geluid  te volgen via onze website en ook                    
(eventueel later)  via “kerkdienstgemist.nl”.  Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 

Diensten zonder bezoekers 
Wegens de aangescherpte corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten dat we de komende zondagen  
geen bezoekers in onze diensten kunnen toelaten. Dit geldt in elk geval voor 20 en 27 december en 3 januari.  
Bij de twee kerstvieringen in de Grote Kerk kunnen helaas ook geen bezoekers worden toegelaten.  
Als dat verandert zullen wij u direct informeren. U bent alleen welkom als u zich vooraf heeft aangemeld via mail 
op scriba@kerkgemeente.nl of telefonisch op 0299 371297. Alle diensten zijn wel online te volgen via onze 
website en Kerkdienst gemist.                                                                                                                          De kerkenraad 
 
Bloemengroet en omzien naar elkaar 
De bloemengroet van afgelopen week ging naar Nel Dijkhuizen en Anja Kluft-Voordewind. Ook werd er een kaart 
getekend voor Jan en Truus Lijnes. Nog een paar dagen en dan vieren wij op het kerstfeest de geboorte van Jezus, 
onze verlosser. Maar kerst zal kerkelijk en in familie verband anders zijn nu het Corona virus ons nog steeds in zijn 
macht heeft. Laten wij ook in deze dagen extra naar elkaar omzien. Laten wij elkaar in ons gebed gedenken en om 
Gods zegen en kracht vragen. Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gezond en goed 2021.  Aly Lagerburg 
          
Terugblik zondag 13 december 

     Derde kaars, schenk ons je licht 
     God geeft ons een beter zicht 
     't Donker kan niet meer verhullen 
     wat Gods dag ons gaat verhullen 
Ouderling Henri Kalk stak de 3de kaars 
aan. Een adventsviering in kerstsfeer 
met ds. Margrietha Reinders in een kerk 
klaar gemaakt voor het kerstfeest.    

Maar mogelijk weet u geen goed raad met de twee dames voor de geopende "knoppen kast". Dat waren 
zondagmorgen de kosters Marijke en Voufke die ons gemaskerd ontvingen en ervoor zorgden dat alles tot in de 
puntjes geregeld en verzorgd was.                                                                                                                  Arie van Ginkel                                                                    
 
Adventsmiddag  
Elk jaar verzorgt het Ouderendiaconaat een Adventsbijeenkomst 
voor de senioren. Daar is vaak veel belangstelling voor. Door de 
coronamaatregelen dreigde het deze keer niet door te gaan. 
Dinsdagmiddag hebben we toch met een kleine groep, in de mooi 
versierde kerk Advent gevierd. Deze bijeenkomst werd digitaal 
uitgezonden en kon door velen mee beleefd worden. Maisa v.d. Kolk 
luisterde het programma op met muziek en zang, met op de 
achtergrond prachtige foto's, gemaakt door gemeenteleden. (Deze 
waren door een technische storing thuis niet te zien, maar nu wel te bekijken via 

www.Kerkgemeente.nl Red.)                              Menny de Wolf-Boorsma 
 
Kerstdiensten 
Net als anders zijn de kerstvieringen (vooralsnog) 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. 



Orde van dienst voor zondag 20 december 2020 

     Voorganger:  ds. Janneke Nijboer 
     Ouderling:  Dirk Tump 

 Diaken: Tineke Visser 
 Organist: Frans Koning

Thema: ‘door de ogen van Maria’ 
Orgelspel:  Variaties over “Verwacht de komst des Heren” 
(Lied 439) 
Mededelingen door ouderling van dienst 

                      (allen gaan staan) 
Intochtslied: Psalm 19: 1 
Stilte 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp in de Naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van 
     Jezus Christus, de Heer 
A: Amen 

(allen gaan zitten) 
Inleiding op de viering 

Gedicht: ‘Advent’ 
Antwoordlied: Lied 433: 1,2 en 5 
Gebed van de zondag 
Het lied van de engel Gabriël: Lied 443: 1, 2 en 3 

Gedicht:  ‘Zelfgekozen weg’ 
Vervolg lied 433: 4 
Lezing: Lucas 1: 39-45 

Gedicht: ‘Maria en Elisabet’ 
Een engel spreekt een priester aan: Lied 464: 4, 5, 6 
Preek 
Muzikaal intermezzo: Magnificat secundi toni  
(J. Pachelbel) 
Lofzang van Maria: Lied 157a 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
Aankondiging van de collecte 
                                                                      (allen gaan staan) 
Slotlied: Lied 466: 1 en 2 
Zending & Zegen, beantwoord met: 

 
Improvisatie over “Heft op uw hoofden, poorten wijd”  
(Lied 435) 

 
Collecteopbrengsten  
De diaconale collecte van  afgelopen zondag 13 december was bestemd voor “Interkerkelijk Noodfonds/Stille Hulp”. Met de 
voorlopige opbrengst van € 77,30  helpen  we, met de gezamenlijke kerken in Edam-Volendam, in  stilte  “waar geen andere 
helpers zijn”. Altijd kortstondig, soms met geld, soms met goederen, maar altijd als het echt nodig is. De collecte voor het 
vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een voorlopige opbrengst van € 94,70. Beide collecten 
hebben nog steeds het predicaat “voorlopig” omdat via bankoverschrijvingen nog vele bijdragen nadruppelen van hen die de 
diensten nog niet willen, durven of kunnen bijwonen. Dank voor uw gaven.  
 
Collectedoelen 
Vandaag, 4de Advent zondag 20 december, is de diaconale collecte bestemd voor , “Kerk in Actie, Een beter inkomen voor 
Ghanese boerinnen”, het bekende Karité-noten project. Kerk in Actie steunt de Kerk in Ghana om  vrouwen te helpen om 
efficiënt karité-noten te verzamelen, te verwerken en te vermarkten. Een gezonder leven, een beter inkomen en een betere 
toekomst voor heel het gezin. www.kerkinactie/boeringhana De tweede collecte is ook vandaag bestemd voor het vele werk 
van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. Nu we met alle beperkingen in corona-tijd niet of nauwelijks naar de kerk 
kunnen blijft het belangrijk om bij te dragen aan de collectedoelen, blijft het belangrijk om onze medemens, ver weg en 
dichtbij, de helpende hand te bieden en onze eigen kerkgemeente niet te vergeten. Bijdragen aan de collecten kan gelukkig 
en blijft van harte aanbevolen ook, of juist, bij steeds strengere corona-maatregelen en -beperking van het fysieke 
kerkbezoek. Daarom is het belangrijk om te weten dat “een ieder die niet naar de dienst kan gaan, zijn of haar bijdrage aan 
de collectedoelen kan overmaken naar Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. 
Collecte-doel ....... zondag …...”. Niet vergeten!!!! 

Geen Lessons and Carols 
Vanwege het corona virus en de daarmee gepaard gaande maatregelen ter inperking van dat virus is het helaas 
niet mogelijk om dit jaar de Lessons and Carols ten gehore te brengen in de Grote Kerk in Edam. Er zijn in de 
afgelopen maanden niet voldoende repetitie mogelijkheden geweest om zo'n groot project voldoende eigen te 
maken voor de dames en heren van de cantorij. Met het bestuur en koor is bekeken wat eventueel wel 
uitvoerbaar zou zijn maar dit bleek bitter weinig. De beslissing valt het bestuur alsmede de leden van de cantorij 
zwaar om een jarenlange, prachtige traditie te moeten doorbreken en te moeten kiezen voor een " stille nacht" in 
de meest letterlijke vorm. Namens de cantorij wensen wij u en de uwen ondanks de moeilijke tijd een gezegend 
kerstfeest toe en een gezond 2021. Namens het bestuur van de Nicolaas cantorij,            Jur Slotboom, voorzitter                                                                     

 
 
 
 
 
 

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 


