
Kerkbrief 1071 voor zondag 27 november 2022, 1e zondag van Advent 

De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

                                 
Bloemen en omzien naar elkaar 
Het boeket uit de gedachtenisdienst kon worden meegenomen door mw. Nel Schotanus. 
Omzien naar elkaar doen we samen.  
Onlangs zijn Claudia Lagerburg en Johnny Schilder in het huwelijk getreden; van harte 
gefeliciteerd! (Icariusplantsoen 16, 1131 WP Volendam) Laten we alle zieken en elkaar in 
ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen. Ik wens u allen een goede 
week.   Aly Lagerburg  
 

Bedankt   Beste Kerkgemeente, lieve mensen, Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle 
hartverwarmende reacties op ons 60-jarig huwelijksjubileum. Vriendelijke groeten, Elly en Jan Lemsom 
 

Beroep uitgebracht 
Donderdag 17 november j.l. zijn Nel Eijk en Hans van Drongelen naar Zuiderwoude gegaan en 
hebben de beroepsbrief overhandigd aan ds. Charlotte Kremer.  

Kerstkoor 2022  
Het is alweer drie jaar geleden dat we voor het laatst met een groot kerstkoor op Kerstmorgen 
gezongen hebben. Vanwege corona hebben we de afgelopen twee jaar alleen met kleine 
koortjes zonder kerkgangers de diensten kunnen opluisteren. Maar nu kunnen we weer! Willen 
we nog? Ik zou het graag weer willen proberen voor de Kerstmorgendienst in de Grote Kerk, 
zondag 25 december 10 uur.  We gaan weer oefenen op 4 zaterdagochtenden, en wel op 3, 10, 

17 en 24 december steeds van 11 tot 12 in de Swaen. Laat me weten of je mee wilt doen. En mocht je nog anderen 
weten, geef maar door.     Frans Koning, e-mail:  frannelies@gmail.com. 
 

Kerstmiddag voor senioren (75+) 
Op dinsdagmiddag 13 december vanaf 15.00 uur wordt in de Swaen een bijeenkomst gehouden voor de senioren. 
Graag u opgeven voor 6 december. Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt dat aan geven bij uw aanmelding. 
U kunt zich aanmelden bij:  Ellen Vriend tel.(0299)371418  Email: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl 
 

Meditaties in de adventstijd 
In de Adventstijd verzorgt Juup van Werkhoven-Romeijn weer korte uitzendingen via Radio Bloemendaal. Het thema 
is dit jaar ‘Verlangen’. U kunt zich abonneren op een e-mail met een link naar de uitzending. Als u vorige keer deze 
mails kreeg krijgt u deze automatisch weer. Zie voor meer informatie de mededeling op onze website. 
 

Laat de ster stralen! 
Vanaf 27 november brandt hij weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. Tot en met 
driekoningen (6 januari). De ster begeleidt deze 40 dagen een periode van bezinning en is het 
symbool van het licht dat komt. Bent u ook blij dat de ster er weer staat? Steun dan de S.K.M.E. 
met een donatie. De ster straalt extra mooi als u het licht verbindt met iemand waarvoor u het 
licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een datum kiezen. Stort € 24,00 (dag) of € 12,00 (halve dag) op ibannummer: 
NL08 RABO 01563.66.142 t.n.v. Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan op welke dag of avond de ster 
voor een geliefd persoon schijnt via  https://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen/  Die dag straalt de ster extra 
mooi voor u, uw geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen.  Hartelijk dank!  
 

Terugblik op vorige week 
Op deze koude zondag kwamen we bij elkaar in de Grote Kerk om de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar te vieren, opgeluisterd door de Nicolaascantorij. 
Het thema van ds. Burret Olde  was "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...".   
De namen van de twintig overledenen werden genoemd en de familie stak voor hen een 
kaars aan. Indrukwekkend in al zijn eenvoud. Velen bleven na de dienst nog napraten bij de koffie. 
 



Orde van dienst voor zondag 27 november 2022 
 

Voorganger:  ds.  Robert Jan Bakker (Amsterdam) 

Organist:        Frans Koning 
 

Ouderling:    Wijnanda Hamstra 
Diaken:          Ellen Vriend 
 

Orgelspel    Variaties over Lied 434 "Daar komt een schip 
                     geladen" (Th. Meurs/F. Koning) 
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Psalm 149: 1 
 

Votum en groet 
V:  Onze hulp in de Naam van de Heer 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 V:  Die trouw houdt 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 
 

Psalm 149: 3 
 
 

Gebed van Toenadering 
Lied 441: 1, 2, 5, 7, 8 
 
Gesprek met de kinderen en   Lied:  
Advent is kijken naar wat komt, 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht, 
een wereld waar het licht is. 
 
 

Lezing:  Jesaja 7: 1-15  
Lied 439: 1 en 3 
 
Lezing:  Mattheüs 1: 18-25 
Lied 433: 1, 2, 4  
 
Overdenking 
                  
Orgelspel           "Aus meines Herzens Grunde"  
                             (H.F. Quehl, 1694-1739) 
Lied 440: 1 en 2 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 
Collecten / Kinderen komen terug 
 
Lied 442 

 
Wegzending en Zegen 

 

 
 
 

Orgelspel          Improvisatie over Lied  435 
  

Collectedoelen    
De 1e collecte is bestemd voor KerkinActie, Werelddiaconaat Columbia 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een 
achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. Het centrum is 
voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven. Kinderen leren prachtige producten van papier maken 
(filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 
jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. Meer 
informatie: kerkinactie.nl/kinderencolumbia 
De 2e collecte is voor het werk voor onze eigen kerk  
 
De collecteopbrengsten van zondag 20 november zijn:    1e collecte voor  Hospice Thuis van Leeghwater     € 299,75 
2e collecte  voor onze eigen kerk   € 266,50  Dank voor uw gaven 
 
Agenda:    
13 december: Kerstmiddag voor senioren om 15:00 uur in de Swaen  (zie mededeling boven) 
17 december: Kerstsamenzang om 16:00 uur in de Grote Kerk m.m.v. Kon. Edamse Fanfare 
 

Een tweede leven voor oude mobieltje, toner of cartridge, ansicht- 
en geboortekaarten, postzegels en oud geld.  
De opbrengst is bestemd voor de goede doelen van Kerk in Actie  
  Inleveren in de dozen in de Swaen of bij één van de diakenen! 
 

 

 

 

 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 

Voorzitter kerkenraad: 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 


