
Kerkbrief 1021 voor zondag 12 december 2021, 3e 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 bloemen zijn afgelopen zondag met een groet van de Kerkgemeente 
naar Dirk Westerneng gebracht en een tweede boeket ging met 
beterschapswensen voor George naar Karen Dekker.  
Otto en Tini Hetjes bedankten nog voor de 
bloemen, die ze zondag 28 november kregen.  
 

Hartelijk dank! (Tekst op de fotokaart:)  
‘Beste gemeenteleden, Ik wil jullie bedanken 
voor de kaarten die ik mocht ontvangen voor 
me verjaardag. Vriendelijke groet, Els Klijnsma. 
Dit heeft me zus Ina gedaan. Ik kan het zelf niet.’ 

 
Kinderkerk in de advents- en kersttijd 
Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om tijdens Advent en Kerst naar de (kinder-)kerk 
te komen.  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! 
 
 

Meditaties in de Adventstijd  
Elke dag, behalve zondag, verzorgt ds. Juup van Werkhoven een korte meditatie 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 uitzendingen beginnen om 10:30 uur en duren 10-15 minuten. Na afloop staat de 
uitzending online voor wie op een ander moment wil (terug)luisteren. U kunt zich hierop abonneren via:  
Meditaties Juup van Werkhoven . 
 

Kerstviering op 12 december 
Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken de Kerstsamenzang.  
Dit keer op zondag 12 december om 16:00 uur. 
Door de coronasituatie is samen zingen helaas niet mogelijk. 
Maar het gaat toch door en daarom heet het nu ‘Kerstviering’. 
Het zingen wordt verzorgd door een gelegenheidskoor.  
In de sfeervolle Grote Kerk kunt u luisteren naar bekende 
kerstliederen en het warme geluid van de Koninklijke Edamse 
Fanfare. Iedereen is welkom en de entree is gratis. Er wordt een 
collecte gehouden voor het Leger des Heils. Een drankje na 
afloop zit er dit keer helaas niet in.  
 
 



Zondag 12 december 2021 
(Liturgie in een apart boekje) 

 

Voorganger: ds. Charlotte Kremer 
Ouderling:    Hans van Drongelen 
Kinderkerk:  José en Wijnanda 

 

Diaken:       Chris Kotterer en Alida Gorter 
Organist:    Frans Koning 
Zangers:     Mirjam, Annelies, Ed en Nico 

 

Terugblik zondag 5 december  
De dienst van tweede advent stond in het teken van de verwachting. 
De kinderen verwachtten op deze 5de december Sint-Nicolaas. De 
lezing en de preek van Jacqueline Bakker gingen over de verwachting 
van Maria; zij kreeg een boodschap die we maar moeilijk in de ware 
betekenis kunnen bevatten.  
De twee voorzangers Jan en 
Rien stonden veilig boven op 
het balkon. 
En na de dienst vroeg onze 
kerkfotograaf onze 
medewerking om ons 
allemaal op de foto te 

zetten. Dat maakt heel nieuwsgiering naar de folder van Kerkbalans, met 
een foto waar iedereen met een telefoon op staat.  
 

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

Collectedoelen 
De 1e collecte is bestemd voor een project van KIA: Binnenlandsdiaconaat: Een stabiel thuis voor kinderen. 
Op adem komen in jeugddorp De Glind. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in 
hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone 
gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om 
kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun 
ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten 
spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: 
paardrijden, muziekles, schilderen en judo. De 2e collecte is bestemd voor het werk van 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 12 december 
 

De collecteopbrengsten van zondag 5 december zijn: 
1e collecte € 73,15 voor het KIA-project voor een project in Rwanda. 2e collecte € 71,05 voor onze eigen kerk.  
 
Laat de ster stralen!  

Vanaf 28 november brandt hij weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. De ster begeleidt een 
periode van bezinning en is het symbool van het licht dat komt. Bent u ook blij dat ‘ie er weer staat? 
Steun dan de S.K.M.E. met een donatie voor dit prachtige licht. De sterren stralen extra mooi als u hun 
licht verbindt met een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een 
datum kiezen. Stort € 24,00 (hele dag) of € 12,00 (halve dag) op bankrekeningnummer: 
NL08 RABO 01563.66.142 ten name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan welke 
dag of avond de ster voor een geliefd persoon schijnt.   
https://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen  Hartelijk dank!  
 

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 


