
Kerkbrief 1020 voor zondag 5 december 2021, 2e 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. 
 

In Memoriam 
Ons is ter ore gekomen dat op 20 november jl. dhr. Cornelis (Cees) Snijders is overleden. Hij werd 90 jaar en was 
belijdend lid van onze kerkgemeente. Hij woonde lange tijd in de Roelof Bootstraat en de laatste maanden in de 
Friese Vlaak in Volendam. 
 

Bloemengroet en omzien naar elkaar 
De bloemen zijn zondag naar Otto en Tini Hetjes gegaan als groet van de kerkgemeente. Ze waren blij verrast. 
Even een kaartje sturen: 
Dhr. George Dekker is opgenomen in het Dijklander Ziekenhuis, Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn, afd. neurologie 
kamer 34. Wij wensen hem van harte beterschap. 
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. 
Ik wens u allen een goede week toe.                                                                          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. Deze 
week even niet, maar op 12 en 19 december (resp. 3e 
en 4e Advent) om 10.00 uur in De Swaen. En 
natuurlijk op 25 december (kerstmorgen) om 10.00 
uur in de Grote Kerk. Vergeet het niet en vertel het 
verder! 

 

Volgende week, 12 december, wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
 

Meditaties in de adventstijd  
In de vorige kerkbrief staat een stukje over de meditaties in de adventstijd, verzorgd door ds. Juup van Werkhoven. 
Leest u dat nog even na als u interesse hebt! U kunt zich hierop abonneren via: Meditaties Juup van Werkhoven . 
 

Terugblik zondag 28 november  
Bijna 50 jaar geleden was Jan Westerneng voorzitter van de Gereformeerde kerkenraad die 
destijds een beroep op Peter Hoogstrate uitbracht met het verzoek naar Edam te komen. 
Dominee Hoogstrate memoreerde daaraan met een persoonlijk woord naar Anny 
Westerneng-Duim, waarin hij haar condoleert met het verlies van haar man. 
Dit voorval typeert de lange geschiedenis die onze gemeente heeft met deze dominee, die 
nog regelmatig voorgaat en ons steeds weet 
te boeien met zijn bijbeluitleg. 
Met het aansteken van de eerste advents-
kaars en het voordragen van een gedicht, 
begon ook in de eigen kindernevendienst het 
kerstproject voor de kinderen. 

Bijgaand en op de site een impressie van deze viering waarin weer 
duidelijk werd dat we juist in de ontmoeting voorzichtig met elkaar om 
moeten gaan. 
                                                                                                              Mvg Arie 

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:scriba@kerkgemeente.nl
https://laposta.nl/f/ss1p97oghfa0


Orde van dienst voor zondag 5 december 2021 
 

Voorganger: mw. Jacqueline Bakker 
Ouderling:    Ria van Saarloos 
 

 

Diaken:     Ed Broeze 
Organist:   Jan van Ginkel 
Zangers:     Rien de Vries en Jan Schoute 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaarsen, ook 2 Adventskaarsen 
Intochtslied 440: 1 - 3   Ga, stillen in den lande 
 

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 
 

Vervolg Lied 440: 4   Gij schenkt met volle handen 
Inleiding op de Dienst 
Gebed van Toenadering en ontferming 
 

Lied 473   Er is een roos ontloken 
 

Inleiding op de Lezing 
 

Gebed 
Lezing:       Psalm 80: 1 - 4 
Lied 465:   Hopen en uitzien naar het licht 
                   (1 x voorzangers, 2 x allen) 
 

Lezing:       Lucas 1: 26 - 38 
Lied 464: 1 - 4   Een engel spreekt een priester aan 
 

Overdenking 
 

Orgelspel 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
(De gemeente bidt het Onze Vader zacht mee) 
 

Toelichting op de collecten 
 

Slotlied 433:   Daar komt een schip, geladen… 
 

Zending & Zegen 
beantwoord met:  
 

Orgelspel 
 

 

Collectedoelen 
De 1e collecte is bestemd voor KIA Kerkinactie: Zending Rwanda, opvang en scholing kwetsbare kinderen. 
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een 
stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis 
hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, 
inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook 
als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je (kerkinaktie.nl/kinderenrwanda). 
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 NL95 RABO 0373 7114 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 
collectes 5 december. 
Collecteopbrengsten: De collecteopbrengsten van zondag 28 november zijn: De 1e collecte voor de kinderen in 
Moldavië € 72,50 en de 2e collecte voor onze eigen kerk € 68,50.                               Hartelijk dank voor uw gaven. 
 

Op zaterdag 11 december geeft het Vignolle Ensemble, een jong strijkensemble, een concert in 
De Swaen. De titel van het programma is The Road Home, waarin Vignolle werken speelt van 
Vaughan Williams, Britten en Dvořák. Het concert zou 's avonds plaatsvinden, maar wordt naar de 
middag verplaatst vanwege de coronamaatregelen. Begintijd vooralsnog onbekend, houd vignolle.nl 
in de gaten voor de meest actuele informatie. 

 

Laat de ster stralen!  
Vanaf 28 november brandt hij alweer: 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 

Vanwege de huidige maatregelen en beperkingen hebben we moeten besluiten dat de 
adventsmiddag van 14 december voor senioren niet door kan gaan. Groeten, Ellen 
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