
Kerkbrief 1076 voor zondag 1 januari 2023 (10:30 uur!). 

De kerkdiensten worden 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! 
Eerste Kerstdag heeft Kees Bakker een ongelukkige val gemaakt van de trap. Hij is opgenomen in het 
Dijklanderziekenhuis, Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn. Afd neurologie kamer 31.  
Mevr Nini v Zanen, Ye 42, 1135 JJ Edam, heeft haar arm gebroken en dhr Hans van Ravenzwaaij, Nieuwehaven 56 
1135 VL Edam, heeft een operatie ondergaan, maar ze zijn allebei weer thuis.  

    Wij wensen hen allen van harte beterschap.            Aly Lagerburg. 
 
Lieve allemaal, 
Wij willen jullie bedanken voor de enorme hoeveelheid belangstelling en steun in de vorm 

van kaarten, WhatsAppjes, belletjes en bezoekjes.❤️ Wij zijn overweldigd van alle steun. 

Voor zowel onze lieve papa als onze lieve mama. We gaan nog steeds vooruit! ✊🏻 
We hopen dat dit jaar voor iedereen enorm veel voorspoed, gezondheid en liefde voor elkaar 
mag brengen.  
We wensen iedereen fijne feestdagen en een prachtig 
2023.  

Liefs, Familie Dekker 🙏🏼 

 
 
Terugblik op Kerstavond  
 
Ook deze Kerstavond was de kerk 
verwarmd en sfeervol versierd. Daar 
horen ook de brandende kroonluchters 
bij die voor de dienst door Dirk de 
Waart werden aangestoken en na 
afloop gedoofd. 
 

De overdenking door ds. 
Wattel had als kern het 
boek van Fokke Obbema  
"Een zinvol leven" en 
werd ook David Gross-
man aangehaald met zijn 
boek "over verbinden in 
een verdeelde wereld". 

Muzikale medewerking werd verleend door het vocale kwartet 
Mix&Match, Gerro de Boer op trompet en Frans Koning 
bespeelde het orgel. 

In tegenstelling tot 
de afgelopen jaren, (op een foto 
van de viering in 2020 zie ik 8 
mensen, ver van elkaar vandaan, 
inclusief ds. Juup van Werkhoven), 
was iedereen weer welkom en 
mocht men een wens en een lichtje 
voor de komende dagen mee naar 
huis nemen.                      mvg Arie 
  

Mix&Match 

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


Terugblik op Kerstochtend: 
Wat voelde het goed om weer een kerstdienst 
met alles erop en eraan te mogen vieren. Met 
een kerstkoor uit eigen gelederen dat prachtige 
kerstliederen zong. Dat alles onder leiding van 
organist Frans Koning, die ook veel gedaan had in 
de voorbereiding en de bloemen uit de dienst 
mee mocht nemen. 
Dit jaar ook weer een mooi kerstspel van de 
kinderkerk, gelukkig waren er veel kinderen. 
Goed gevonden om in de vorm van een journaal 
het hele kerstverhaal aan bod te laten komen. 

En de kinderen deden erg hun best op hun rol. 
Ds. Koldewijn gaf het verband aan 
tussen de geboorteverhalen van 
Lucas en Johannes. Dat kind in de 
stal verwijst naar de toekomst, naar 
wat er met Pasen is gebeurd. De 
collecte was voor de kinderen die als 
vluchteling in de knel zijn gekomen. 
Velen bleven na afloop voor de 
ontmoeting bij de koffie, waar het 
kerstkoor iedereen nog verraste met 
een Flash-mob: “Gloria in excelsis Deo”. 
Henri 
 

Geslaagde kerststol-actie Oekraïners 
Alida Gorter en Ed Broeze hebben vrijdagmiddag voor Kerst de 
in Edam-Volendam wonende Oekraïners een kerstattentie 
aangeboden, namens de kerken in Edam, Warder, Oosthuizen, 
Middelie, Kwadijk, Edam en Volendam op 11 bezorgadressen, 
en ruim 70 in de Meermin. Op ieder adres of kamer werd de 
stol met blijde dank in ontvangst genomen, niet zelden zeer 
uitbundig met warme omhelzingen. De attentie deed waarvoor 
hij bedoeld was: laten merken: “Er wordt aan je gedacht”.  
Op de foto Alida met drie blijde Oekraïense vrouwen; op de 
dozen de kaart met kerstgroet van de kerken, door Sijmen Tol 
in het Oekraïens vertaald. 
 

Geen plaats… 
Nee, dit gaat niet meer over de stal van Bethlehem, maar over deze kerkbrief. Hier was echt geen plaats meer voor 
twee liturgieën: Die van de Oudejaarsvesper en die van het Morgengebed op 1 januari 2023. 
We maken er een ‘bijlage’ van. 
Let op: 
Oudejaarsvesper: GEEN COLLECTE! Let op: 17:00 uur! Liturgie krijgt u uitgereikt. 
Het Morgengebed op Nieuwjaarsdag kent ook een afwijkende tijd: 10:30 uur!. Liturgie idem. 
De collecte op nieuwjaarsdag is bestemd voor het interkerkelijk Noodfonds/stille hulp: Een samenwerkingsverband 
van de diaconieën en  PCI's van de kerken in Edam en Volendam en wereldlijke gemeente dat voorziet in noodhulp 
voor ingezeten van de gemeente , vaak als die hulp net buiten wettelijke vastgestelde regels vallen.  
De collecteopbrengsten van de kerstdagen zijn: 
24 december Kerstnacht collecte voedselbank € 451,45; 2e collecte voor onze eigen kerk € 254,10. 
25 december 1e Kerstdag collecte KIA Kinderen in de knel € 321,40; 2e collecte voor onze eigen kerk  € 228,55 
Hartelijk dank voor uw gave! 
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