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NIEUWSBRIEF  Purmerkerk zondag 11 december 2022 

In  deze donkeredagen is het weer druk met alle voorbereidingen voor kerstmis. En is er overal van alles 
te doen. Zondag 11 december is er niet alleen de reguliere zondagdienst maar is er om 19.00 uur een 
herdenkingsdienst voor overleden kinderen. ( vanaf 18.45 uur is de kerk open) 
 
Het feestelijke jaar 2022 waarin we vierden dat de Purmer 400 jaar bestaat wordt afgesloten met een 
lichtjestocht  op zaterdag.  Deze stoet van versierde wagens komt maar liefst drie keer langs de 
Purmerkerk. Vanaf ca 20.15 voor de eerste keer. U kunt dan in de nevenruimte wachten tot het zover is. 

En verder wordt er hard gewerkt aan de kerstmusical die zal worden opgevoerd door dertien kinderen 
tijdens het familiekerstfeest op zaterdag 24 december om 19.00 uur.  
 

Zondag 11 december 2022  
Voorganger: Bas van de Bent 

Pianist: Martin Sikkema 
Bestemming collecte: Amnesty International. Wie we zijn - Amnesty International  
Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 tnv Diaconie Herv. Gem. De Purmer 
 

Bij de dienst 
Voorspel orgel tot de voorganger achter de lessenaar staan 

Alle liederen zijn gekozen uit het Nieuwe Liedboek; De liturgische kleur is roze(+paars) 

welkom   

Votum 

Groet 

Aansteken van de kaarsen  

Begin Psalm : zingen lied 146,1,2,3 

Kyriëgebed 

lied : 463: 1,6,7,8 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Kinderverhaal 

schriftlezingen: 

1e Bijbellezing: Jesaja 35:1-10 

Lied: 608 

2e Bijbellezing: Matteüs 11: 2-11 



lied 450 

preek 

orgelspel   

Lied 444 

Gebeden  - dankgebed, voorbeden, stil gebed. Onze Vader 

Collecten en mededelingen 

slotlied : 425 

zending en zegen  

Lied 415:3 

gevolgd door orgelspel tot iedereen de kerk verlaten heeft. 

 

Overzicht diensten Purmerkerk  

11-dec Bas van de 
Bent 

Martin Sikkema Amnesty International 3de advent 

18-dec Henri Frölich Marcel Settels  KNRM 4de advent 
Met optreden van 

de Cantorij 
24-dec Henri Frölich 

om 19:00 uur 
Niek Hartog Nederlands 

Bijbelgenootschap 
Familiekerstfeest 
met kindermusical 

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

31-dec Liesbeth Baars 
 om 19.00 uur  

Martin Sikkema Actie 100 weken oudjaar 

1 januari géén dienst     Nieuwjaar 

8 januari Bas vd Bent Martin Sikkema Huis van Lig (bethuriel)  
 

15 januari Willemijn 
Roobol  

Martin Sikkema Bali Project (Naomi)   

22 januari  Hanna Smit Martin Sikkema Leger des Heils   

29 januari Henri  Martin Sikkema Stichting Barthimeus Kindernevendienst 
en optreden 

Cantorij  
 

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". 
 

 Op zondag 11 december, vanaf 18.45  organiseert Gaia uitvaartonderneming een 
herdenkingsbijeenkomst voor overleden kinderen. 11 december is wereld lichtjesdag. Na 
de herdenking is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje en om 
samen herinneringen en troost te delen. Indien u dat wenst, kunt de naam doorgeven via 



het contactformulier, per mail: info@gaia-uitvaart.nl of telefoon: 06-83986565 aan Katia 
Mulder van Gaia Uitvaartbegeleiding. 
 

 Op 18 december treedt de Purmercantorij weer op met een kerstprogramma olv Theo 
Koelstra.  
 

 Op zaterdagavond  24 december om 19.00 uur is er de jaarlijkse familie kerstdienst. 
Maar liefst 13 kinderen uit de Purmer zetten voor u een mooie musical neer.  
 

 Helaas voor ons zal de organist Martin Sikkema gaan verhuizen naar de Achterhoek. Dat 
betekent dat we vanaf 1 april op zoek zijn naar een pianist/organist. Iemand die de dienst 
muzikaal kan ondersteunen. Als u iemand weet in uw omgeving attendeer die dan op 
deze vacature, we zijn blij met iedere hulp. Informatie bij purmerkerk@hotmail.com of tel  
06-10086916. 
 

 De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 17 januari in de 
Nevenruimte van de Purmerkerk om14.00 uur. 
 

 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. 
 

Nieuws uit de regio 
 
 Op 11 december om 15.00 is er in de Grote kerk van Edam een kerstconcert. Op 18 

december om 17.00 uur wordt er gezongen: Lessons en Carols 
 

 In de Grote kerk van Monnickendam is er 17 december in de namiddag een concert van de 
cantorij van Monnickendam en op 18 december om 16.00 zijn ook hier Lessons en Carrols. 
 

 In de Rijp is er zaterdag 10 en zondag 11 december voor het eerst in vier jaar weer een 
midwinterfeest. Deze keer met het thema: de eigen Rijper geschiedenis. Midwinterfeest 2022 - 
Midwinterfeest Graft-De Rijp (midwinterfeest-graftderijp.nl) 
 

 In Purmerend zijn er meerdere kerstmarkten: In winkelcentrum Makado  op zaterdag 17 en 
zo 18 december.  
 

 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.   



De Zandtovenaar was een prachtige voorstelling 

Zondag zaten meerdere kerkbezoekers in de Purmaryn te genieten van de muziek van Kunst 
na Arbeid en waren heel erg onder de indruk van de zandtovenaar Gert van der Vijver.  Op een 
heel groot scherm boven het orkest werd geprojecteerd wat hij deed terwijl de verteller, Sem 
Konijn uit de Beemster, het sprookje vertelde en het orkest speelde. Daarnaast waren er nog 
vier acteurs die meespeelde. Een sprookje over de zon die niet meer wilde ondergaan. En de 
nachtdieren konden daardoor niet meer eten en drinken. Om een indruk te krijgen van hoe 
indrukkend de zandtovenaar was een link naar een demonstratie hiervan: 
https://youtu.be/1d5r1CIsCek 

Behalve het grote mensenorkest deed ook het opleidingsorkest mee met de voorstelling. Zij 
name een eigen deel van het verhaal voor hun rekening. Sara, Marieke en Joris speelde hierin. 
Sarah speelde xylofoon en schuiftrompet Joris deed en Marieke speelde ook in het grote orkest 
repercussie en een bügel? En waren natuurlijk ook Elizabeth Verburg met trompet en Erik Jan 
Verburg Verburg met repercussie, en Suzanne Frölich met de saxofoon. Adriaan was 
ondergebracht bij Carla van Es en zat voor zijn doen heel stil in de zaal. Henri had Rik op 
schoot en Tessa werd door Oma en Opa bezig gehouden. 


