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NIEUWSBRIEF  Purmerkerk zondag 20 november 2022 

Met een winters weekend voor de boeg zal de herfst snel zijn einde hebben. Deze zondag, de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar.  Dat 
doen we door een kaars aan te steken. U kunt ook  een kaars opsteken voor dierbaren die u 
ontvallen zijn in uw eigen omgeving. 

Zondag 20 november 2022  
Voorganger: Willemien Roobol 

Pianist: Martin Sikkema 
Bestemming collecte Diaconie:  Lilianafonds   
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste 
veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede. De grootste 
beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door 
maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert 
het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.   Liliane Fonds | Open de wereld voor 
een kind met een handicap 
Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 tnv Diaconie Herv. Gem. De Purmer 
 

Bij de dienst 
 

Orgelspel 
 
Welkom en aansteken kaarsen 

Zingen: lied 601, vs. 1 en 2 

Bemoediging en groet 

 Drempelgebed 

 Zingen: lied 601, vs. 3 

 Kyriegebed 

Glorialied:  lied 650, vs. 1,2,3,4 

Eerste lezing: Prediker 3, 1-11 en 15 

Zingen:  lied 974, vs. 1 en 2 

Tweede lezing:  Romeinen 8: 18-26 

Zingen:  lied 974, vs. 3 en 5 

Overdenking 

Orgelspel 



Zingen:  lied 730 
 
Gedachtenis van overledenen 
Telkens wanneer de predikant een naam heeft genoemd, steekt een familielid of ouderling een 
kaarsje aan als gedachtenis aan de overledene. Na het noemen van de namen is er gelegenheid 
voor ieder persoonlijk om ter nagedachtenis van anderen uit onze eigen kring een lichtje te 
ontsteken. We ontlenen ons licht aan de Paaskaars, het licht van Christus. 

Zingen: lied 760 
 
Gebeden 
 
Collecte 
 
Zingen: lied 416 
 
Zegen 
 

Overzicht diensten Purmerkerk  

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 Marcel Settels  KNRM 
4de advent 

Purmercantorij  
24-dec 
19.00  Henri Frölich  Niek Hartog 

Nederlands 
Bijbelgenootschap Kerstfamiliemusical 

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

31-dec Liesbeth Baars Martin Sikkema Actie 100 weken Zondag 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 begroting voor 2023 van de Kerkrentmeesters en Diaconie zijn besproken en 
goedgekeurd in de Kerkenraad. De belangrijkste  verschillen met voorgaande jaren zijn: 

o  een groot bedrag wordt uitgetrokken voor het herstel en isolatie van  het dak van 
de Pastorie  

o de energiekosten zijn  ruim drie keer zo hoog als afgelopen jaren. 
o  De loonlasten voor een eigen dominee zijn de helft van he vorig jaar omdat pas 

tegen de zomer er waarschijnlijk een nieuwe dominee zal zijn. 

Mensen die belangstelling hebben kunnen een kopie inkijken in de Purmerkerk of de 
begroting digitaal toegestuurd krijgen (verzoek mailen naar Purmerkerk@hotmial.com) 



 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. 

 Digitaal is bijgevoegd het verslag van Adrie de Koeijer van de vrijwilligersdagen 2022 en 
geeft hij een vooruitblik voor 2023. 

 Er is weer een adventskalender uit. Het inkijkexemplaar heb ik als pdf file bijgevoegd. U 
kunt deze bestellen via de website: Adventskalender 2022: bestel gratis | Petrus - 
Protestantse Kerk  Als u niet digitaal bent kunt u ook bellen naar 06-100869216 dan bestellen we 
die exemplaren via de kerk. 

 De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 6 december in de 
Purmerkerk om14.00 uur 

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

 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.  
 

Nieuws uit de regio 

 
Op zondag 27 november om 14.00 uur in de Purmaryn:  
 
De Zandtovenaar & Muziekvereniging Kunst na Arbeid Purmerend: Help, de zon is weg!    
In het sprookjesbos leven allerlei bijzondere wezens in harmonie met elkaar. Naast de slimme 
vos, de bezige beer, de super-spin, de chagrijnige rups en de wijze uil, wonen er ook kleine 
kabouters en magische elfjes. Sommige wezens zijn wakker als de zon aan de hemel staat, 
anderen komen pas uit bed als de nacht begint. 
  
Lucius de Tovenaar wordt elke ochtend vroeg wakker om de Zonnesteen aan de hemel te 
hangen. Hij brengt de dag dan door met de dagdieren en gaat ook weer met hen slapen. Delia 
de Heks, die in de schaduwgrot woont, hangt dan de maansteen aan de hemel. Zij is dan de 
hele nacht wakker met de nachtdieren. 
  
Maar Delia is niet blij: al haar hele leven kijkt ze naar de maan, maar de zon heeft ze nog nooit 
gezien. Haar huid is spierwit en haar haren zwart als de schaduwen in haar grot. Zij wilt ook wel 
eens voelen hoe een warme zomerdag voelt, of hoe het is om lekker in het zonnetje te liggen 
met een zonnebril op je gezicht. Ze besluit een sluw plan te smeden om de zonnesteen van 



Lucius de Tovenaar te stelen. Maar dat heeft grote gevolgen voor alle inwoners van het 
sprookjesbos. Lukt het hen om het sprookjesbos te redden van de sluwe plannen van Delia?….. 
  
Het is een familievoorstelling waarin muziek van bekende sprookjes door Muziekvereniging Kunst na 
Arbeid wordt gespeeld en door niemand minder dan Gert van der Vijver in zand op betoverende wijze 
wordt uitgebeeld. 
De Zandtovenaar gooit en toont zand op een lichtbak, terwijl magische tekeningen verschijnen. Hij 
verbaast zijn publiek door hen te laten ervaren hoe bewegend zand kan zijn in een magisch spektakel 
van licht en donker. 
Sem Konijn is de verhalenverteller en zal met zijn toneelgezelschap het verhaal tot leven brengen. 

Ook het gezamenlijke opleidingsorkest van Kunst na Arbeid en Crescendo zal optreden. Waarin ook 
kinderen van de kindernevendienst. 

Kortom: het belooft een geweldige middag te worden die je absoluut niet mag missen. 
Kaarten kunnen besteld worden via de website van de Purmaryn: https://depurmaryn.nl/programma/de-
zandtovenaar-en-kunst-na-arbeid/  Zie voor meer informatie ook de website van Kunst na 
Arbeid: https://kna-purmerend.nl 
 

 Op 23 december zal de Oecumenisch school de Toermalijn uit de Purmer Noord haar 
jaarlijkse kerstdienst in de Purmerkerk houden. Dat zal int wee groepen gebeuren gezien de 
grootte van de school. 
 

 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. 
 
 

 


