
Kerkbrief 1023 voor zondag 26 december 2021, Tweede kerstdag 

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

 

Bloemengroet, bedankje en kerstwens 
De bloemen uit de dienst van zondag gingen met een groet naar Rie Kemper. 
Een bedankje aan al die mensen, die hebben geholpen met het rondbrengen van Kerstwensen! 
Wens en bericht:  ‘Ik wens iedereen mooie feestdagen; een gezond en vooral ook gezellig en warm 2022.’ 
Hartelijke groet van Madelon Cazemier op haar nieuwe adres: Groot Westerbuiten 48, 1135 GK Edam. 
 
In Memoriam 
Op zondag 19 december jl. is Cornelis Brommersma overleden. Hij werd 93 jaar.  
De afscheidsdienst en begrafenis vinden in besloten kring plaats op vrijdag 24 december om 
10.30 uur. Op www.kerkgemeente.nl kunt u de afscheidsdienst vanuit De Swaen via een 
livestream volgen.  Corr.adres: Burg. Jan Schoonstraat 5; 1474 HS Oosthuizen. 
 
Diensten in de kersttijd 
Voorlopig zijn de diensten, jammer genoeg, alleen bij te wonen/te volgen via kerkdienstgemist.nl  
Om die reden worden de diensten opgenomen in De Swaen.  
Vrijdag 24 dec. 16.00 uur (maar dus ook ’s avonds te bekijken): een Kerstmiddagdienst met ds. Rien Wattel; 
ouderling: Nel Eijk en diaken Ed Broeze; m.m.v. Psallite; de liturgie staat op de website. 
Zaterdag 25 dec. 10.00 uur: 1e Kerstdag met ds. Robert Jan Bakker; ouderling: Wijnanda Hamstra en diaken Chris 
Kotterer, m.m.v. het (eigen) Kerstkoor;  de liturgie staat op de website. 
Zondag 26 dec. 10.00 uur: 2e Kerstdag met ds. Marit Eikelenboom; oud.: Hans van Drongelen en diaken Alida Gorter 
Vrijdag 31 dec. 16.00 uur: Oudjaarsdag: vesper (ook terug te kijken) 
 
Terugblik zondag 19 december met ds. Dirk Meijvogel 
Op deze vierde adventszondag zat alles tegen. Bezoekers konden 
door de nieuwe maatregelen niet meer komen. Ook heel jammer 
voor de kinderen die in hun adventsproject zitten. En bij iedereen die 
thuis zat te kijken viel om klokslag 10 uur de verbinding weg. Extra 
vervelend na het geluidsprobleem van vorige week. Een deel van de 

dienst is nog wel terug te 
kijken.   
Dan heeft u kunnen zien dat 
er alleen een corona-
bezetting in de kerk zat en dat 
het extra leeg was door het 
verdwijnen van het orgel. 
Zoals u vorige week kon lezen 
is dit nu in restauratie. Een 
mooie oplossing om het 
kistorgel boven te plaatsen.  

 



Orde van dienst voor zondag 26 december 2021 
 

Voorganger: ds. Marit Eikelenboom  
Ouderling:    Hans van Drongelen 
 

 

Diaken:    Alida Gorter 
Organist: Jan van Ginkel 
 

 

Orgelspel     
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied 513: 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 

Intochtslied 513: 3 en 4  
 
Inleiding op de Dienst 
Kyriëgebed  
Glorialied 474: 1 en 6  
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 

Aandacht voor de kinderen   (thuis kijken:) 
https://www.youtube.com/watch?v=lAgjWt0NXUE 
Lied 923: 1, 2 en 3 
 
Lezing:  Lucas 2: 15-20 
Lied 478:  1 
 

Overdenking 
 

Orgelspel     
Lied 477: 1 en 4 

 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 
Toelichting op de collecten 
 

Slotlied 487: 1 en 2 
 
Zending & Zegen 
beantwoord met:  
 Orgelspel    

 

Collectedoelen 
1e collecte kerstavond -  De Voedselbank Purmerend e.o. 
Wekelijks voorziet de voedselbank Purmerend zo'n 150 gezinnen van eten. Dit voedsel ontvangen ze gratis en de 
voedselbank werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Maar de voedselbank maakt evengoed veel kosten voor : 
transport, onderhoud, huisvesting en energie. Hierdoor zijn de kosten per pakket evengoed ongeveer 5 euro. Uw 
financiële bijdrage is daarom hard nodig. 
1e collecte 1e kerstdag  -  Kerstcollecte Kerk in Actie - Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Een gammele tent. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, 
sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere 
wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen 
een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
1e collecte 2e kerstdag  -  Stichting Hoeboeh 
De Stichting "Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers" is in 2003 opgericht. De stichting werkt vanuit een 
Bijbelse inspiratie, al vanaf 1991 verlenen van hulp aan inwoners van Roemenië en Moldavië. Door steun van zowel 
maatschappelijke projecten als een moederhuis voor jonge meisjes en voedselbanken, als individuele hulpverlening. 
De 2e collecte is in al deze diensten voor onze eigen gemeente. 
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen staan collecteschalen klaar. U kunt uw bijdrage 
overmaken naar rekening NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. datum van de collecte. 
 
Collecteopbrengsten 
De collecteopbrengsten van zondag 19 december zijn:   1e collecte MAF  € 48,00 
2e collecte voor onze eigen kerk  € 47,50    Iedereen hartelijk dank!! 
 
Laat de ster stralen!   
De stralende kerstster op de Grote Kerk 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 


