
Kerkbrief 1072 voor zondag 4 december 2022, 2e zondag van Advent 

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

 
 

Omzien naar elkaar doen we samen. 
Even een kaartje sturen! 
Deze week eens geen kaartje naar een zieke of een jubileum, maar eentje 
naar Charlotte als welkom nu zij onze roep om onze predikant te worden 
heeft beantwoord met een volmondig: JA! 
Ds. Charlotte Kremer, Dorpstraat 2, 1153 PB Zuiderwoude. 
Wij wensen haar en haar gezin Gods zegen toe. 
Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en 
nabijheid vragen. 
Ik wens u allen een goede week.                                               Aly Lagerburg 
 
Terugblik op vorige week 
Misschien wel het mooiste moment 
van deze viering zat al in de mede-
delingen. Ds. Kremer heeft het 
beroep aangenomen en komt in 
februari naar Edam.  
Op deze eerste zondag van advent 
werd de eerste van de vier kaarsen 
aangestoken. Dat is best lastig als je 
nog heel klein bent. Ook het 
aansteken van de kaars van de 
kinderkerk kostte de nodige 
moeite. 
Ds. Robert Jan Bakker maakte er op 
zijn eigen charmante wijze een 
mooie dienst van. Centraal stond 
de tekst 'Er wordt een kind geboren' 
We mogen erop vertrouwen dat in 
dat kind God met ons is, dat is in 
het Hebreeuws 'Immanuel'.  
De kinderen kwamen terug met 
een poster met de tekst 'Ik kan niet 
wachten'. Zij hadden ook gehoord 
over Maria die had gehoord dat ze 
een kind zou krijgen.         (Henri K.) 
 

Vooraf werden de kaarsrestjes uit 
de kandelaar gehaald omdat ze 
hinderlijk in beeld kwamen…(Kees B.) 
 

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. 
 

  

De bloemen uit de dienst gingen 
met een groet uit de gemeente 

naar de familie Waal. 

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Collectedoelen: 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Zending, Guatemala, Sterke en weerbare vrouwen. 
Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse 
groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem 
te laten horen. Vrouwen kunnen (Bijbel-)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap; ze leren 
trots te zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit de dragen: Geweld en onrecht tegen 
vrouwen moet stoppen! 
De 2e collecte is voor het werk in onze eigen kerkgemeente. 
 

De collecteopbrengsten van zondag 27 november waren:  
1e collecte KIA voor de jeugd in Columbia:  € 89,90                2e collecte voor onze eigen kerk:  € 83,30 

Hartelijk dank voor uw bijdrage   
Wie helpt mee? 
De PKN heeft voor Kerst het thema: ‘Geef licht!’ En wat is er mooier dan het licht van Kerst mee te nemen uit de kerk 
en te verspreiden. Op vrijdag 16 december a.s. gaan we vanaf 14.00 uur aan de slag in de Hulpkerk om iedereen met 
Kerst een lichtje mee te (kunnen) geven. Kom ook helpen en meldt u zich bij scriba@kerkgemeente.nl  
 
Laat de ster stralen! 
Nog even een herinnering: Vanaf 27 november brandt hij weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. Tot en met 
driekoningen (6 januari). Kies een dag waarop voor u, uw geliefde of iemand anders, het licht mag schijnen. Stort € 24,00 
(dag) of € 12,00 (halve dag) op ibannummer: NL08 RABO 01563.66.142 t.n.v. Stichting Kerkelijke Monumenten Edam, 
o.v.v. Dag(-deel) en doel. Hartelijk dank! https://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen/   
 
Mission Possible Nederland 
We kregen een uitgebreide kreet om hulp van deze stichting uit Odessa in Oekraïne. De mensen daar hebben het 
heel zwaar en om de komende winter door te komen, hebben ze ook onze hulp nodig. De Nederlandse Stichting 
Mission Possible met verschillende projecten in diverse landen, probeert hen te helpen en vraagt ook onze steun. 
Ze zouden heel blij zijn met een gift op rek.nr.: NL07 RABO 0158 0454 24, Mission Possible Nederland, o.v.v. 
Oekraïne Winter (Het is een ANBI). (www.missionpossible.nl) 
 
Kerstmiddag voor senioren (75+) 
Op dinsdagmiddag 13 december wordt in de Swaen een bijeenkomst gehouden voor de senioren. 
Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom in de Swaen.  
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt dat aangeven bij uw aanmelding.  
Graag voor 6 december opgeven bij Ellen Vriend, tel.: (0299)371418 of ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl 
Tot ziens, Het ouderendiaconaat. 
 
Agenda: 
13 december: Kerstmiddag voor senioren om 15:00 uur in de Swaen  (zie mededeling boven) 
16 december 14:00 uur: Lichtjes maken in de Hulpkerk. 
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 

2e Advent, m.m.v. Psallite, 4 december 2022 
(de orde van dienst vindt u in een apart liturgieboekje) 

Voorganger: ds. Martien Pettinga 
  Ouderling:    Hans van Drongelen 
  Diaken:          Audry Vreemann 

 

        Organist : Frans Koning 
        Koor:         Psallite o.l.v. Frans Koning 
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