
 
Kerkbrief 1075 voor zondag 25 december 2022, kerstmis 

 

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

 

 
De bloemen gingen vorige week met een hartelijke groet naar mevr. Bep Huurdeman.  
 
Oud en nieuw 
Volgende week is het alweer oud en nieuw. De vieringen zijn dan op afwijkende tijden. 
Op 31 december om 17:00 uur is er een oudejaarsvesper met Menny de Wolf. 
Op 1 januari om 10:30 uur is er een morgengebed, verzorgd door de kerkenraad, met 
aansluitend nieuwjaarsontmoeting. 
 
Edam bezoekt Betondorp 
Alsnog een foto die vorige week wegens te weinig ruimte niet geplaatst kon 
worden. Op 11 december vertegenwoordigden Nel en Ed onze kerkgemeente 
bij de officiële bevestiging van ds. Margrietha Reinders in de nieuwe 
gemeente ‘Betondorp bloeit‘. Ed overhandigde de kaart met namen, die wij 
de week ervoor hadden ingevuld.   
Het was een mooie dienst in wat Margrietha de kleinste kerkgemeente van 
Nederland noemde. Een zeer gemêleerd publiek van vertegenwoordigers van 
de landelijke kerk tot pure no nonsense bewoners van Betondorp. En leuk 
was dat kinderen met de collectezakjes rond gingen.  
Met dank aan Henk voor de foto.  

 
 
Vakantieweek 
Via de kerkgemeente mochten wij, 5 ouderen, onder begeleiding van Alida, 
een volledig verzorgde midweek op vakantie. Deze midweek werd 
aangeboden en verzorgd door RCN vakantieparken in het kader “Ouderen in 
het zonnetje”. We verbleven in 2 bungalows op het park “De Jagerstee”  in 
Epe. 
De gehele week was er een programma en werden we voorzien  van heerlijk 
eten en een drankje. Wij hebben er enorm van genoten en zijn heel dankbaar 
daarvoor.   
Wil 

 
Terugblik vorige week 

Geef ons een teken, en hoe herkennen we dat, 
was de vraag die voorganger mevr. Eikelenboom 
ons voor hield. 
Ze las ons daarom uit Jesaja waarin de 
voorspelling werd gedaan dat uit een maagd een 
kind ge boren zou worden die de naam 
Emmanuel zou krijgen, God met ons. Wat inhield 
dat God onder ons zou komen wonen als Jezus, de Redder! 
Daarvan zijn in we afwachting en daarom zagen we Tjalling 
die de adventskaarsen aanstak en zijn moeder als Hannah, 
met Ed als Simeon. Advent is kijken naar wat komt.  Ook nu 
weer kregen de kinderen alle aandacht. Brecht poseerde met 
een zelfgemaakt kaarslichtje.  
 



Kerstavond, 24 december 22:00 uur, m.m.v. Mix & Match 
Voorganger:  ds.  Rien Wattel (Hoofddorp) 

Organist:        Frans Koning 
Trompet:        Gerro de Boer 
 

Ouderling:    Nel Eijk 
Diaken:          Tom Lagerburg 
 

Eerste Kerstdag, 25 december 10:00 uur, m.m.v. Kerstkoor 
Voorganger:  ds. Kick Koldewijn (Badhoevedorp) 

Organist:        Frans Koning 
 

Ouderling:    Wijnanda Hamstra 
Diaken:          Ed Broeze 
 

 
Toelichting bij de lezingen eerste kerstdag   
Van de vier evangelisten hebben er twee een geboorteverhaal over Jezus geschreven, Mattheüs en Lucas. De twee 
andere: Johannes en Marcus hebben het over een adoptie. 
Alle vier schreven ze vanuit hun eigen invalshoek over het begin van het leven van Jezus van Nazareth. Verhalen in de 
Bijbel, die als voertuigen een boodschap vervoeren. Verhalen, die ondergeschikt zijn aan wat ze ons willen vertellen. 
Ze sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan tot een veelkleurige eenheid. Vanmorgen gaan we met elkaar daar naar 
op zoek.   Kick Koldewijn 
 
Collectedoelen: 
1e collecte 24 december, kerstnacht - Voedselbank  Purmerend e.o. 
De voedselbank Purmerend voldoet aan een steeds groter wordende vraag. De voedselbank heeft een nieuw 
uitgiftepunt geopend in de Beemster en daarom is het ook heel goed dat wij de voedselbank blijven steunen 
2e collecte is voor onze eigen kerk 
Zondag 25 december, 1e kerstdag -  Kerkinactie - Kinderen in de knel 
Een beter leven voor vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken maar niet het 
welkom krijgen waar ze op hoopten. Het ergste is het uitzichtloze wachten, soms jarenlang. Kerk in actie steunt kerken 
en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Deze kerken en organisaties  geven, 
ondermeer, eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van 
minderjarige jongeren, helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. www. kerkinactie.nl/kerst 
de 2e collecte is voor onze eigen kerk 

De collecteopbrengsten van zondag 18 december zijn: 
1e collecte voor stichting Hoeboeh € 236,10 
2e collecte eigen kerk € 86,60 
Hartelijk dank voor uw bijdrage 
 
Laat de ster stralen! 
Het kan nog steeds! Tot en met driekoningen (6 januari) brandt hij weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. 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/ 
 
Agenda: 
28 december: woensdagavondmaaltijd, opgeven uiterlijk 24 december, zie Venster blz. 4 
31 december 17:00 uur:  oudejaarsvesper 
1 januari  10:30:  morgengebed en nieuwjaarsreceptie 
 

 

 
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 


