
 Hervormde Gemeente ‘De Purmer’ 
P U R M E R K E R K 

Westerweg 50  1445 AD Purmerend 
     e-mail:purmerkerk@hotmail.com   website:www.purmerkerk.nl    telefoon: 06-10086916 

Predikant: vacature  

NIEUWSBRIEF  Purmerkerk zondag 18 december 2022 

 
   

Zondag 18 december 2022  
Voorganger: Henri Frölich 

Pianist: Marcel Settels 
mmv   de Purmercantorij olv Theo Koelstra 
Bestemming collecte: Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij  
Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 tnv Diaconie Herv. Gem. De Purmer 
 

Bij de dienst 
Komende zondag is het de vierde zondag van advent! We leven toe naar Kerst. Een bijzondere tijd! Hoe 
beleven we die tijd? Verwachten we nog iets van de tijd die komen gaat? Verlangen we naar de tijd die 
voor ons ligt? Hoe ervaren we de tijd? Volgens de verhalen van de evangelisten is met de geboorte van 
Jezus iets nieuws begonnen. Een nieuwe tijd breekt aan! God breekt met Jezus als het ware in in onze 
geschiedenis! Iets wat onmogelijk lijkt wordt toch mogelijk. Hoe we daar in onze tijd tegen aankijken en 
of het ons ook nu nog wat te zeggen heeft komt aan de orde in de dienst van zondag. Het belooft een 
mooie dienst te worden, met o.a. liederen gezongen door de cantorij komen we al langzaam in de 
stemming voor Kerst. U bent van harte uitgenodigd in de Purmerkerk. Het kost u maar een uurtje van uw 
tijd! Er is zondag ook kindernevendienst.  
 
Openingslied: 444 vers 1, 2 en 3  

Welkom en bemoediging   

Lied: 444 vers 4 en 5  

Aansteken adventskaars/kaarsen   

Gebed   

De ergste winterkou is zondag waarschijnlijk al weer voorbij.  
 
Tijdens die kou is de kerk prachtig versierd. Carla van Es, Bep en Henk 
Prinsze hebben de kerstboom neergezet en opgetuigd, en ook de banken 
en het orgel versierd. Mies Démoed heeft twee prachtige grote 
Bloemstukken gemaakt, en Henk en Klaas hebben het podium weer in 
elkaar getimmerd voor de kerstmusical die 24 december op 19.00 uur 
avonds zal worden opgevoerd tijdens de familiekerstdienst. 
 

Wie niet kan wachten tot zondag kan zaterdag 17 december vanaf 20.00 
uur in de kerk komen kijken en daarna de met lichtjes versierde optocht 
zien die als afsluiting van het jubileumjaar Purmer 400 wordt gehouden 
als Purmer 400 wordt afgesloten met een lichtjestocht door de Purmer. 



Cantorij zingt:    

‘Anthem of the world’    voor tekst zie apart blad 

‘Go tell it on the mountain’  voor tekst zie apart blad 

 Kinderverhaal 

 Schriftlezing: Jesaja 7 vers 10-14 

 Lied: 494 vers 1,2 en3  

 Lezing: Matteüs 1 vers 18-25 

 Cantorij zingt: 

 ‘O little town of Betlehem’   voor tekst zie apart blad 

 ‘The joys of Christmas’ 

 Overdenking 

 Cantorij zingt: 

 ‘Licht in de nacht’ (bewerking Joke Tol) 

 Pools kerstlied: ‘Wijd lag de aarde in de stille nacht’ 

 Dank en voorbeden, Onze Vader…  

Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: 506 vers 1,2 en 3                                     

Zegen 

(Gezongen amen, lied 415 vers 3) 

 

Overzicht diensten Purmerkerk 2022 
  

Datum Predikant organist collecte bijzonderheid 
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 Frölich 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". 
 

 Stand van zaken nieuwe dominee. Deze zaterdag kunt u in de Trouw, Parool, NRC en 
Volkskrant een kleine advertentie zien voor een nieuwe dominee in de Purmerkerk. 
 

 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. 
 

 De kerstboom in de Purmerkerk is de laatste drie jaar een echte. Dat betekent dat de 
kunstkerstboom van 2,5 meter hoog nu over is. Als u iemand kent die interesse heeft 
horen we het graag. Hij is gratis. 
 

 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. 
 

 Vanaf 1 januari blijft de digitale nieuwsbrief wekelijks verstuurd maar zal de papieren 
nieuwsbrief maandelijks worden opgestuurd. Het lukt niet om de Nieuwsbrief op tijd bij de 
mensen op de mat te laten vallen. Daarom een maal per maand een papieren versie met 
daarin het kerkrooster, de nieuwsberichten van de kerk en de regio, een gedicht, lied of 
gebed dat  bijzonder was de maand daarvoor. Het zal dan een iets dikker exemplaar zijn. 
 

 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 vrijdag 16 december van 14.00-20.00 zullen op de Kaasmarkt in Purmerend lokale 

makers van voedsel en ambachten hun mooiste producten verkopen en er is uiteraard ook 
live muziek. Laag Hollandse Makers | Dé markt | Wintereditie | Laag Holland 
 

 Woensdag 21 december om 20.15 uur zingt het Monnickendams kamerkoor o.l.v. Mirjam 
Broers in gebouw Samuel, Kerkstraat 34 in Monnickendam. Kaartverkoop is bij de ingang. 
Zie bijgevoegde folder.  
 

 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.  
 

 Wereldlichtjesdag afgelopen zondag was een bijzondere gebeurtenis. Niet alleen de kerk 
stond vol kaarsjes maar ook de gang en nevenruimte en zelf het parkeerterrein voor de kerk. 
Er was een gitarist/pianist die een hele bijzondere sfeer wist neer te zetten door gewoon te 
spelen. Tijdens de herdenkingsdienst voor de overleden kinderen was er ook een zangeres. 
Een bijzonder ontroerende manier om stil te staan bij de overleden kinderen. 

 

  

 

  


