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NIEUWSBRIEF  Purmerkerk zondag 6 november 2022 
Zondag om 16.30 uur is de derde Oecumenische Vesper. De voorganger is Hans Reedijk met 
medewerking van het koor Ars Musica. Een vesper is bedoeld als een moment van rust tussen de 
week die voorbij is en de week die komt. De vesper bestaat uit stilte en muziek, enkele liederen uit 
het oecumenisch repertoire, gebeden, een instrumentale bijdrage en een korte overweging. Het 
thema van deze middag is “Aankomst”.  
In de kerk zal bij binnenkomst de volledig uitgeschreven liturgie, inclusief de liedteksten en 
bijbehorende muziek in een boekje bij de ingang liggen. Na afloop is er bij de uitgang een schaal 
voor een vrijwillige bijdrage en is koffie en thee. 

 

Oecumenische Vesper 6 november 2022 16.30 uur 

Voorganger: Hans Reedijk 

Pianist: Marcel Settels 

Koor:   Ars Musica 

 

Liturgie:  

Aanvangslied: Als God ons thuis brengt, samen met Ars Musica 

Welkom 

Inleiding 

Samenzang: Komen ooit voeten gevleugeld 

Gebed 

Ars Musica zingt : Gij zijt de lucht om mij heen 

Schriftlezing: Lucas 24, 13-21, 27-33 

Overweging 

Aandacht voor stilte 

Samenzang: Door de wereld gaat een woord 

Pianomuziek:  L’ Adieu ( Jacues Ibert) 

Ars Musica zingt: Lied van de Hoop? 

Stilte  

Gebeden 

Onze Vader ( oecumenische tekst) 

Vredeswens 

Samenzang: Er is een Stad 

Ierse Reiszegen 

Amen zingen lied  

 



Koffie, thee en ontmoeting 

 

 

 

Overzicht diensten Purmerkerk  

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 

1 januari géén dienst     Nieuwjaar 

 
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 

 20 november is het einde kerkelijk jaar en gedenken we de overledenen van het afgelopen 
jaar. 

 De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 8 november in de 
Purmerkerk om14.00 uur 

 Op zaterdag 12 november is de ontmoetingsdag van VVP in Alphen aan de Rijn in de 
Oudhoornse kerk van 10.30 uur tot 16.00 uur met het thema de aarde doorgeven. U kunt zich 
opgeven via info@vrijzinnig.nl of 030-880 1497. Het programma van de dag is bijgevoegd.  

 De repetities van de Purmercantorij zijn op maandagavond 20.00 uur september. Er is nog 
plaats voor mensen die graag zingen. 

 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 zondagavond 11 december, organiseert Gaia uitvaartonderneming een 
herdenkingsbijeenkomst voor overleden kinderen in de Purmerkerk. 11 december is wereld 
lichtjesdag. Inloop vanaf 18.45 uur, om 19.00 uur worden de kaarsen aangestoken. Zij die dat 
wensen kunnen de naam van het kind doorgeven via de website: www.wereldlichtjesdag-
purmerend.nl of  per mail: info@gaia-uitvaaart.nl of per telefoon 06-83986565 

 
Nieuws uit de regio 

 In het Purmerends museum aan de Kaasmarkt is tot 16 november de tentoonstelling Etude de 
Planten te zien uit de periode van de Jugenstil zowel op papier als op de beroemde keramiek. 
 

 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. 

 

 Voor de noodopvang van vluchtelingen in de drie grote tenten op de Baanstee Noord is behoefte 
aan warme winterkleding en kinderspeelgoed en vrijwilligers. 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. 
 

 20 november is In Heiloo: Theater de Beun van 20.00-21.30 uur is de toneelvoorstelling “De 
winkel van de juwelier” te zien. Dit wordt uitgevoerd door jongeren die verbonden zijn aan het 
klooster Onze Lieve Vrouwenter Nood. Meer info op www.olvternood.nl. Hier kunt ook de tickets 
bestellen. 
 

 In de Grote kerk van Monnickendam is 18 december om 16.00 uur een zanguur van Lessons en 
Carrols 
 

 


