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NIEUWSBRIEF  Purmerkerk zondag 23 oktober 2022 
Deze zondag is de laatste zondag dat Henri als predikant van onze kerk voorgaat. Na afloop is er wat 
lekkers en kunnen mensen in de nevenruimte hem persoonlijk bedanken voor de wijze waarop hij onze 
kerk gediend heeft. In dezelfde dienst zal Milou van Putten bevestigd worden als ouderling. Zij mocht 
daarom wat inbreng leveren op de keuze van de liederen. Twee liederen komen niet uit het liedboek. 
De tekst en de muziek hiervan liggen zondag bij de ingang van de kerk voor u klaar. 

Zondag 23  oktober 2022  
Voorganger: Ina Slot-Broekhuizen 
Pianist: Martin Sikkema 
Bestemming collecte Diaconie:  Baliproject  
Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 tnv Diaconie Herv. Gem. De Purmer 
 

Bij de dienst 
 
Het thema van de dienst is macht en onmacht. 

 

Figuur 1 Schijf van Nebra, Brons, klokbekercultuur,  ca1600 voor Christus. 

 

Openingslied 287: 1  Rond het licht dat leven doet 

Bemoediging en groet 

Aansteken van de kaarsen 

Zingen lied 287:2 en 5 

Kaars voor de Oekraïne aansteken 

en zingen lied 1010:1  Geef vrede, Heer, geef vrede 

Gebed om ontferming 

Lied 8b   Zie de zon, zie de maan  

Schriftlezing  II Samuël 11:1-13 

Lied 833  Neem mij aan zoals ik ben (drie maal: Nederlands, Engels, Nederlands) 



Schriftlezing II Samuël 1: 14-19 en 22-27 

Lied 845: 1 en 2  Tijd van vloek en tijd van zegen 

Overweging 

Orgelspel 

Zingen lied Uit vuur en Ijzer van Huub Oosterhuis, zie bijlage hierachter 

Gebeden 

Mededelingen 

Slotlied  Ga maar gerust van Jean Sibelius op tekst van Wytze de Vries, zie bijlage hieronder  

Overzicht diensten Purmerkerk  

23-okt Ina Slot Martin Sikkema Bali project Naomi   

30-okt Willemien Roobol Niek Hartog Cliniclowns Purmercantorij 

6-nov Vesperdienst  ds Hans Reedijk 16.30 uur 
Ars Musica 

zingt 

13-nov Marino Camarasa Martin Sikkema Dierenambulance   

20-nov Willemien Roobol Martin Sikkema Lilianefonds 
laatste zondag 
kerkelijk jaar 

27-nov Henri Frölich Niek Hartog SOS Kinderdorpen 
1ste advent  + 

KN 

4-dec Géén dienst     2de advent 

11-dec Bas van de Bent Martin Sikkema Amnesty International 3de advent 

18-dec Henri Frölich   KNRM 4de advent 

24-dec 
Henri Frölich 
19:00 Niek Hartog 

Nederlands 
Bijbelgenootschap kerstnacht 

25-12-21 Henri Frölich Niek Hartog Huis van Lig (bethuriel)   

31-dec Liesbeth Baars Martin Sikkema Actie 100 weken oudjaar 
 

Uw bijdrage voor de Purmerkerk  
Op de website van de Purmerkerk staan bij ANBI-gegevens, een financieel verslag en het RINS 
nummer 824122549 voor de giften post van de Inkomensbelasting.  
Bankrekening NL85INGB0000164069    Hervormde gemeente ‘De Purmer’ 1481 AP PURMER    
Graag uw naam en postcode vermelden, alsmede de bestemming collecte:   
"Beheer en onderhoud Purmerkerk". 
 

Nieuws van het kerkbestuur 

 De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 8 november . 
 De repetities van de Purmercantorij zijn op maandagavond 20.00 uur september. Er is 

nog plaats voor mensen die graag zingen. 
 Het concept beleidsplan 2022-2027 is vastgesteld door de kerkenraad. Het is op de 

website geplaatst www.Purmerkerk.nl  Kerkleden kunnen hier op reageren. Mensen die 
geen computer of tablet hebben kunnen de tekst op papier krijgen opgestuurd.  

 Volgende week start het verven van de kerk en de kosterwoning, als het droog is. 



 Als u graag op zondag de kerkdienst wilt bij wonen maar niet over eigen vervoer 
beschikt neem dan contact op met Carla van Es, ( 06-51172530 ) zij zal proberen 
vervoer te regelen. 

 Ook in 2023 verschijnt de Bijbelsdagkalender weer. Dit jaar wel met een grotere en 
duidelijkere letter. De belangstelling voor de Bijbelse Dagkalender is onverminderd 
groot. Achttien protestantse predikanten bieden bemoedigende dagoverdenkingen voor 
stille tijd of aan tafel. Daarnaast bevat de Bijbelse Dagkalender mooie gebeden voor 
verschillende momenten. De kalender is te bestellen via de boekhandel of via de website: 
Bijbelse dagkalender 2023 - Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 

 Op zondag 11 december, van 17.00  tot 21.00 uur, organiseert Gaia 
uitvaartonderneming een herdenkingsbijeenkomst voor overleden kinderen. 11 
december is wereld lichtjesdag. 

 Op zondag 6 november om 16.30 uur is er weer een Oecumenische Vesperdienst  met 
Hans Reedijk als voorganger en het liturgisch koor Ars Musica olv   Het thema van 
dienst zal zijn “Aankomst”. 

Nieuws uit de regio 

 Het Waterlands Archief en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben 
samen twee fietsroutes door de Purmer ontworpen. Deze routes met hun beschrijving 
zijn gratis af te halen op diverse locaties in de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend 
en Waterland waaronder bij de gemeentehuizen, VVV’s, enkele musea en bibliotheken 
en het Waterlands Archief. Daarnaast zijn de routes digitaal te vinden op 
www.waterlandopdekaart.nl onder de knop Wandel- en fietsroutes. Er zijn printbare 
versies op A4-formaat. Zie ook www.waterlandsarchief.nl en 
https://www.hhnk.nl/purmer-400-jaar  

 Vanwege 400 jaar Purmer is er een jubileum boek “Purmer 400 jaar” geschreven. Het 
schijnt spannend geschreven te zijn. De burgemeester van Purmerend vertelde tijdens 
zijn openingspraatje van de sponsoravond dat hij het al voor driekwart uit had. Het is te 
koop bij de boekhandels 

 Om het feestjaar van Purmer 400 jaar af te sluiten staat er een lichtjesoptocht met 
tractoren en voertuigen in de planning. Deze wordt gehouden op zaterdagavond 17 
december. Wil je hieraan meedoen hou dan Facebook en Instagram in de gaten. 
Richting einde van het jaar zal daar meer over bekend worden gemaakt. 
 

 De veel te optimistische planning over de tentenbouw voor asielzoekers op bedrijventerrein  
Baanstee Noord zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan. Ondanks dat er dag en nacht is 
doorgewerkt is het niet gelukt om de tenten gereed te krijgen. Helaas wonen er nu toch al 
mensen. De bedoeling is dat er naast de slaaptenten ook een grote huiskamer en keuken 
tent komt. De wettelijke eis is minimaal 4 m2 slaapruimte per persoon met een afsluitbare 
deur. De nieuwe planning is half tot eind oktober. Als de tenten gereed zijn wijst de  COA 
nog eens 225 asielzoekers toe om hier de komende maanden door te brengen als 
noodopvang. 
Degene die willen helpen kunnen zich melden bij de NLpleinen van de bibliotheek in 
Purmerend of Edam-Volendam of  mailen naar noodopvangbaanstee@purmerend.nl. Ook 
spullen zijn van harte welkom, zoals kinderspeelgoed en fietsen. U kunt dit per mail 
melden aan noodopvangbaanstee@purmerend.nl. Zij nemen dan contact met u op. 
 

 Als je meer wilt weten over de schijf van Nebra: https://historiek.net/hemelschijf-van-
nebra/89891/ 



 



 


