
Kerkbrief 1022 voor zondag 19 december 2021, 4e 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 8. Na afloop de kerkzaal graag rij na rij verlaten; 9. Vergeet niet de 

mensen om u heen en de predikant te groeten. 

 

Bloemengroet en omzien naar elkaar 

De bloemen uit de dienst zijn zondag naar Tinie van Dillen gegaan als groet van de kerkgemeente. Zij was blij verrast. 

Op donderdag 9 december vierden Arie en Lia Westerneng-Prins, hun 50 jarig huwelijk. 

Naast hartelijke felicitaties ontvingen zij een kaart, bloemen en een kaars namens de gemeente.                              

Even een kaartje sturen: Dhr. en Mevr. Cees en Petra de Boer- Rossenaar,  Oorgat 5 G, 1135 CP 

Edam, zijn op 23 december 40 jaar getrouwd.  

Dhr. en Mevr. Cees en Janny Rijswijk-Eijk,  Nieuwehaven 69, 1135 VM Edam, zijn op 29 december 55 jaar getrouwd.    

Beide bruidsparen hartelijk gefeliciteerd. Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en 

kracht vragen. Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gezond 2022.                                                                      Aly 
 

Kinderkerk: Alle kinderen zijn weer van harte uitgenodigd om naar de (kinder)kerk te komen. Om 10.00 

uur in De Swaen. Petra en José gaan er weer wat gezelligs van maken En jullie zijn natuurlijk ook welkom 

op 25 december (kerstmorgen) om 10.00 uur in de Grote Kerk. Vergeet het niet en vertel het verder! 

 

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 op Zondag 12 december: Soms zit het mee, soms zit het 

tegen.... Iedereen had zijn best gedaan, er was een prachtig liturgieboekje 

gedrukt, de kerstversiering was weer tot in de puntjes verzorgd, de vier 

voorzangers zaten er klaar voor, de avondmaalstafel stond gedekt, de kinderen 

extra mooi aangekleed voor de kinderkerk en avondmaal, de dominee had 

haar preek goed voorbereid met een dia serie rond Maria, Henri was al vroeg aanwezig voor de 

beeldvoorziening, etc. etc.... 

En dan…. laat de techniek je in de steek. Thuis hadden veel kerkgangers ingeschakeld, ze kregen 

wel de beelden te zien maar het geluid ontbrak. Verwoed werd zowel thuis als in de kerk naar de 

oorzaak gezocht. Ik zag zelfs een thuis-luisteraar naar de kerk komen om iedereen daarop te 

attenderen. Jammer genoeg kon niets de geluidsverbinding met thuis herstellen omdat een kabelbreuk nu eenmaal niet in 

een handomdraai te repareren valt. We verwachten wel dat het vóór de volgende uitzending gerepareerd is. In de kerk, 

met meerdere microfoons, kon de dienst gewoon doorgang vinden. Er werd gezongen en gepreekt, de diaserie verliep 

vlekkeloos. De kinderen hadden hun eigen dienst, versierden de kerstboom en konden ook deelnemen aan het H.A.   

De overdenking van deze zondag kunt u nu nog nalezen op de website.                                                                    Mvg. Arie 

Bätz-orgel gaat op reis:  Zoals gemeld in het laatste Venster hebben wij inmiddels de 

Omgevingsvergunning voor de restauratie van het Bätz-orgel ontvangen en waren wij in 

afwachting van de provinciale subsidie. Zaterdag 4 december kwam het verlossende woord uit 

Haarlem! Wij kunnen dus van start. Het orgel heeft ruim twee eeuwen op het orgelbalkon in 

de Swaen gestaan en is nu voor de tweede keer in zijn leven op reis, dit keer naar Wijk en 

Aalburg in het Land van Heusden (N-B.), verder dan Utrecht waar het ooit vandaan kwam. 

Afgelopen donderdag en vrijdag is het instrument weggehaald en naar de werkplaats overgebracht voor een broodnodig 

herstel. Intussen: adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op: NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds  



              Orde van dienst voor zondag 19 december 2021 
 

Voorganger: Ds. Dirk Meijvogel 

Ouderling:    Hans van Drongelen 

 

 

Diaken:     Ellen Vriend 

Organist:   Frans Koning  

Zangers:    Nel, Ria, Rien en Wim 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de kaarsen, ook 4 Adventskaarsen 

Intochtslied 441: 1 en 2   “Hoe zal ik U ontvangen” 
 

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 441: 3 en 7  

Inleiding op de Dienst 

Gebed van Toenadering  

Kinderlied: Lied 461 : 1 t/m 4 “Wij wachten op de koning” 

Lied 98: 3 en 4  “Zing een nieuw lied”  

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

 

Inleiding op de Lezing 

Gebed 

Lezing 1:  Mischa 5: 1-3 

Lied 130:  4 “Uit diepten van ellende” 
 

Lezing 2:     Lucas 3: 7-18 

Lied 456 B: 1 en 4   “Kwam van Godswege” 
 

Overdenking 
 

Muzikaal Intermezzo en  

Lied 444: 1 en 2 “Nu daagt het in het oosten” 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 

Toelichting op de collecten 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 
 

Slotlied 466: 1 en 2  “Wijsheid daal als vrachtbare taal” 
 

Zending & Zegen 

beantwoord met:  
 

Orgelspel 

 

 

Hemelbed of kribbe in de Grote Kerk? In de huiskamer van Edam. De kerstbomen, de kroonluchters, de 

wereldse woorden en hemelse muziek schijnen bij tijdens de geboorte in de stal. Is het een hoog verheven 

hemelbed of toch een karige kribbe? U kunt het in levende lijve beleven of live thuis. Ondanks de huidige 

beperkingen heet de Protestantse Gemeente Edam u van harte welkom bij de vieringen op 24 december 

’s middags om 16.00 uur vóór kerstavond en op 25 december ‘s morgens om 10.00 uur in de Grote Kerk of 

via kerkdienstgemist.nl. Meld u aan. Kom op tijd of schakel bijtijds in want wellicht klinkt er voor de 

aanvangstijd al een kerstlied. Op 24 december is onze gids door Bethlehem ds. Rien Wattel met als thema 

“Rooskleurig”. Hij wordt bijgestaan door (een deel van) Psallite, Gerro de Boer (trompet) en Frans Koning 

(orgel). Op Kerstmorgen gaan wij allen, met de kinderen, achter ds. Robert Jan Bakker aan op zoek naar 

een hemelbed of een kribbe. Het Kerstkoor zingt en Frans Koning bespeelt het orgel en de vleugel. Komt u 

zelf geef u dan even op via kerkgemeente.nl of kijk naar  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1070-PKN-

Kerkgemeente-Edam  Zondag 26 december (2e kerstdag) is er om 10.00 uur weer een dienst in De Swaen. 

 

Collectedoelen: De 1e collecte is voor MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship. MAF is er voor mensen die 

in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en 

het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 

minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. 

De 2e collecte is bestemd voor het werk van onze eigen kerk. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor 

de aanwezigen in de kerk 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 19 december          

De collecte opbrengsten van zondag 12 december zijn:                                                                                                            

1e collecte voor het  Binnenlands Diaconaat, voor kinderen die in De Glind wonen € 119,70                                                 

2e collecte voor onze eigen kerkgemeente € 85,75.  Hartelijk dank voor uw gaven.  

 

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. Kijk voor verdere informatie op:                     

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                                       
     


