
Kerkbrief 1019 voor zondag 28 november 2021, 1e zondag van advent 

De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen.  
U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl  

 

Let op de coronamaatregelen  
1. er zijn in De Swaen slechts 35 zitplaatsen beschikbaar; graag weer aanmelden bij scriba@kerkgemeente.nl ;  
2. bij binnenkomst en vertrek dragen we weer een mondkapje; 3. we houden ons weer strikt aan de 1.5 meter;  
4. we ontsmetten onze handen bij binnenkomst; 5. we zingen ingetogen;  
6. de collecteschalen staan weer bij de uitgang; 7. er zal na de dienst geen koffie geschonken worden. 
 
Bloemengroet en omzien naar elkaar 
De bloemengroet van zondag is bezorgd bij fam. Henk en Loes Kok voor hun jarenlange inzet voor de verspreiding 
van  het Venster. Dat is zeer op zijn plaats. 
Op 9 december zijn Arie en Lia Westerneng - Prins 50 jaar getrouwd, Sternmeerhof 14 1135 ER Edam.  
Op 11 december zijn Teun en Kiek Keijzer - de Vries 40 jaar getrouwd, William Pontstraat 25 1135 ES Edam. 
Beide bruidsparen van harte gefeliciteerd. 
Deze week kwam het bericht binnen dat Dick en Henriette  Westerneng-Huber,  William 
Pontstraat 37 1135 ES Edam opa en oma zijn geworden van 2 kleinzoons:  Jip en Louis. 
Hartelijk gefeliciteerd.   
Laten wij alle zieken en elkaar in of gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. 
Ik wens ons allen een goede week. Aly Lagerburg 
 
Kinderkerk in de advents- en kersttijd 
Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om tijdens advent en kerst naar de (kinder)kerk te komen.  
Op 28 november, 12 december en 19 december (resp.1e, 3e en 4e advent) om 10.00 uur in De Swaen. 
Op 25 december - Kerstmorgen - om 10.00 uur in de Grote Kerk. 
 
Meditaties in de Adventstijd  
Net als vorig jaar verzorg ik in de Adventstijd meditaties. Elke dag, behalve zondag, een korte uitzending via Radio 
Bloemendaal. Het thema is ‘Van U is de toekomst’, het jaarthema van de Protestantse Kerk. Hoe ziet die toekomst 
van God eruit? De profeten van Israël dromen van Gods toekomst. En in Jezus hebben wij die toekomst van God 
nabij zien komen, zien dagen. We laten ons inspireren door klassieke teksten uit de bijbel. Die verbinden we met 
onze tijd en we luisteren naar prachtige muziek en poëzie. 
De eerste uitzending is op maandag 29 november. De uitzendingen beginnen om 10:30 uur en duren 10-15 minuten. 
Na afloop staat de uitzending on-line voor wie op een ander moment wil (terug)luisteren.  
Ik stuur na elke uitzending een E-mail met een fotomeditatie en een link naar de uitzending. Afmelden kan via de 
knop onder aan de mail. U kunt zich abonneren op deze E-mails via: https://laposta.nl/f/ss1p97oghfa0     
Met een hartelijke groet, Juup van Werkhoven-Romeijn 
 
Terugblik zondag 21 november  
In deze gedachtenisdienst konden door de coronamaatregelen minder 
mensen worden toegelaten en konden we niet gezamenlijk in de kring 
staan. Toch was het een dienst waarin verbondenheid werd gevoeld. 
Voor ds. Juup van Werkhoven stond het verhaal van Ruth, die trouw 
bleef aan Naomi, voor de trouw die God aan ons betoont in leven en 
dood. Voor elke overledene werd een kaars aangestoken en tenslotte 
één voor allen die niet genoemd waren. Dank aan de Nicolaascantorij 
die ondanks een kleine bezetting heel mooi zong. 
 
 



Orde van dienst voor zondag 28 november 2021 
 

Voorganger: ds. Peter Hoogstrate 
Ouderling:    Wijnanda Hamstra 
 

 

Diaken:    Ellen Vriend 
Organist: Frans Koning 
 

 

Orgelspel    Variaties over “Loof God, gij christenen”,  
                     Lied 474 (Walther, Bach) 
 
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied Psalm 25: 1 en 2    
 

Stilte, Onze Hulp, Groet 
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 

 
Inleiding op de Dienst 
 
10 woorden 
Lied 442 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Lied voor de kinderen:  Lied 461: 1 
 

Lezing:  Lucas 1: 5 - 25 
 
Psalm 141: 1, 2 en 3 
 
Lezing:  Lucas 1: 26 - 30 
 
Lied 464:  1, 2 en 7     
 

Overdenking  –  ‘Ervaring van God‘ 
 

Orgelspel     
Lied 441: 1, 2 en 7 

 
Credo en Lied 481: 1 
Toelichting op de collecten 

 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Slotlied 498: 3 en 5 
 
Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  
Orgelspel         Bewerking over “Hoe zal ik U ontvangen”, 
                          Lied 441 (W. Verburg) 

 

 
Collectedoelen 
De 1e collecte is deze zondag voor Kerkinactie: Moldavië kerken geven kinderen een toekomst. 
Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië  geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd 
in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achter blijven. Hoewel kerken 
maar weinig geld en weinig vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn.  
Moldavan Christian AID (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren 
zodat zij ouderen kunnen helpen.  www.kerkinactie.nl/kindereninmoldavië. 
De 2e collecte is voor onze eigen kerk. 
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen hier staan de collecteschalen klaar.  
Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Edam o.v.v. collectes 28 november. 
 
Collecteopbrengsten 
De collecteopbrengsten van zondag 21 november j.l. zijn:    
1e collecte voor Hospice Thuis van Leeghwater € 211,10 
2e collecte voor onze kerk € 137,58   Iedereen hartelijk dank!! 
 
Laat de ster stralen!   
Vanaf 28 november brandt hij weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. Wilt u dat mede mogelijk 
maken? Steun dan de S.K.M.E. met een donatie voor dit prachtige licht. Zie voor alle verdere informatie 
 https://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen/ 
 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel e-mail d.meijvogel@protestantsekerk.nl , Tel: 06 3104 1389 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939 

Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 


