
 
Kerkbrief 1073 voor zondag 11 december 2022, 3e zondag van Advent 

 

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

 

Een plaatje van iedereen 
Ds. Charlotte Kremer, onze nieuwe predikant, kent al veel gemeenteleden van gezicht maar niet  
van naam. Daarom zou ze het fijn vinden onze gemeente te leren kennen aan de hand van een 
zogenaamd ‘Smoelenboek’. Mij is gevraagd daar aan mee te werken door van zoveel mogelijk 
mensen een fotootje te maken. Afgelopen week ben ik daarmee begonnen en 45 mensen, oud  
en jong, heb ik inmiddels op de plaat staan. De komende zondagen wil ik daarmee doorgaan.  
Dus kom alsjeblieft even bij me langs; dan maken we er samen iets moois van.                              Arie 

 

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen! 
Mw. Elly ten Holt-Wieten heeft een ongelukkige val gemaakt en haar arm gebroken. Zij is opgenomen in het 
Dijklanderziekenhuis (afd. revalidatie omring kamer 69), Mailsonstraat 3, 1624 MB Hoorn. Wij wensen haar van harte 
beterschap. Dhr. Jan van Ginkel verblijft nu op de 2e etage, kamer 261, in Novawhwere, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1,  
1444 HT Purmerend. Op 15 dec. zijn dhr. en mw. Oosterman-de Gans 55 jaar getrouwd; Zijpemeerhof 22, 1135 EP 
Edam. Op 20 dec. zijn dhr. en mw. Wiertsz-Ton 60 jaar getrouwd; Voorhaven 21, 1135 BL Edam. Op 21 dec. zijn dhr.  
en mw. Waijop-Prins 55 jaar getrouwd; Schermerstraat 49, 1135 EM Edam. Op 22 dec. zijn dhr. en mw. Kuiper-Hetjes 
55 jaar getrouwd; Achterhaven 47, 1135 XS Edam. Op 27 dec. zijn dhr. en mw. de Boer-van Gent 55 jaar getrouwd;  
J. Tonissenstraat 15, 1135 JB Edam. Namens de kerkgemeente hartelijk gefeliciteerd. 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 zondag 4 december 
Inmiddels is dominee Pettinga uit Monnickendam 
voor ons een goede bekende geworden. Op deze 2de 
adventszondag gaf hij ons de "opdracht" om  
door te gaan en ook nu de oude droom van Isaï als 
een Messiaans verlangen te zien waarbij "de wolf ligt 
bij het lam en de oorlog niet meer is". Zonder deze 
droom is alles verloren; daarom als alles duister is, ontsteek dan juist 

een licht dat nooit meer dooft... Zijn preek is nog steeds te zien en te horen op onze website. Frans 
Koning en Psallite (boven, naast het Nifra kistorgel) deelden dit adventsverlangen met tussenzang en 
intermezzo. Fijn dat ze er weer konden zijn! Diaken Audrey Vreemann vroeg ons gul te doneren voor 
Guatemala en de eigen kerk. De bloemen gingen met een hartelijke groet naar mw. Ina de Witte.       AvG  
 

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 
 

Collectedoelen:  

De 1e collecte is bestemd voor Stichting Red een Kind. Stichting Red een Kind is een christelijke 
organisatie. Red een kind werkt in gebieden waar veel armoede is en op plekken waar een ramp of 
(dreigend) conflict kinderen en gezinnen extra kwetsbaar maakt. We werken daarbij samen met 
verschillende Nederlandse, Internationale en lokale organisaties. Het helpen van een kind staat centraal in onze 
aanpak, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen de kans om uit armoede te groeien.  
De 2e collecte is voor onze eigen kerk. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan! 
De collecte-opbrengsten van zondag 4 december: 1e collecte zending in vrouwen in Guatemala:   € 167,15 
2e collecte voor onze eigen kerk:   € 230,70         Hartelijk dank voor uw  gaven! 
 

Agenda: (Zie voor de meditaties van J. van Werkhoven en de Kerstster op de Grote Kerk onze website) 
13 december: Kerstmiddag voor senioren om 15:00 uur in de Swaen  
16 december 14:00 uur: Lichtjes maken in de Hulpkerk. 
16 december 20.00 uur: Kerstconcert Zangertjes van Volendam in de Swaen; kaarten €5,- p.p. 
17 december: Kerstsamenzang om 16:00 uur in de Grote Kerk m.m.v. Koninklijk Edams Fanfarecorps (z.o.z.) 

 
 



Orde van dienst voor zondag 11 december 2022 
3e Advent, zondag ‘Gaudete’ (Verblijdt u) 

 Voorganger: ds. Marnix van der Sijs (Hilversum) 

Ouderling: Dirk Tump 
Organist: Nico Vriend 
Diaken:    Alida Gorter 

                                                                      ‘Jozef wacht op   de komst van Jezus’ 
Orgelspel               Mededelingen    

                                 

Intochtslied 24: 1, 2 en 3 
‘De aarde en haar volheid zijn’ 

 

Stilte, Onze Hulp, Groet                               
V:   Onze hulp is 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 
 

Inleiding op de Dienst 

 

Ontsteken van drie kaarsen van advent 

 

Kyriegebed met als refrein 301k  
‘Kyrie eleison’ 

 

Zingen Lied 462: 1 t/m 6 
‘Zal er ooit een dag van vrede’ 

 

Adventsproject: ‘Ik kan niet wachten’ met lied 
 
 
 
 
 
 
1. Advent is kijken naar wat komt,   
    hoewel er weinig licht is. 
    Je steekt een kaars aan in de nacht, 
    omdat je iets van God verwacht: 
    een wereld waar het licht is. 
                    2. Advent is kijken naar wat komt,  
                        zoals toen lang geleden. 
                        Er werd een kind van God verwacht, 
                        een kind van licht, een kind vol kracht, 
                        een kind dat zorgt voor vrede. 
3. Advent is kijken naar wat komt. 
    Advent is durven hopen. 
    Het kerstkind is een nieuw begin. 
    We slaan een weg van vrede in. 
    Die moet je verder lopen. 

Lezing Filipenzen 4: 4 -7 
 

Zingen Lied 117d (drie keer) 
‘Laudate omnes gentes’ 

 

Lezing Matteüs 1: 18 – 25 
 

Zingen Lied 259 (wordt een keer voorgespeeld en een 
couplet voorgezongen) 

‘Zend ons een engel in de nacht’ 
 

Preek 
 

Muzikaal Intermezzo 
 

Zingen Lied 463: 1, 2, 3, 4 en 5 
‘Licht in onze ogen’ 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 

Collecten 
 

Kinderen komen terug 
 

Slotlied          ‘Allen die God ten dienste staan’ 
(Melodie Psalm 134; tekst Sytze de Vries) 

 

1. Allen die God ten dienste staan, 
              zegen, bezing zijn grote Naam! 
              Vul uw gebeden dag en nacht 
              met lof en dank, aan hem gebracht! 
 

2. Ga nu in vrede, ga op weg, 
die grote Naam op u gelegd, 
een zegen die uw voeten richt 
en vanuit Sion u verlicht. 
 

3. Die elk van ons tot leven riep, 
              die hemel en de aarde schiep: 
              dat wij door Hem gezegend zijn, 
              zo voor elkaar tot zegen zijn. 
 

Zending & Zegen 
beantwoord met:  
  
 
 
 

 

Kerstsamenzang 
Op zaterdag 17 december om 16:00 uur is de kerstsamenzang in de Grote Kerk. 
In de sfeervolle kerk kunt u meezingen met bekende kerstliederen en luisteren naar het kerstverhaal en het  
warme geluid van de Koninklijke Edamse Fanfare. Het thema is dit jaar: vanuit een bron van licht. Iedereen is welkom, 
de entree is gratis. Na afloop kunt u napraten met een glaasje glühwein of warme chocolademelk.  
 

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 


