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NIEUWSBRIEF  Purmerkerk zondag 30 oktober 2022 
Met prachtige herfstkleuren en aangename temperaturen sluiten we de maand oktober af. Deze 
zondag treeft de Purmercantorij op al zijn er veel zangers op vakantie. De teksten van de liederen 
liggen zondag bij de ingang van de kerk.  
Als u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat melden per mail of per telefoon naar 
Purmerkerk@hotmail.com of 06-10086916. 

 
Zondag 30  oktober 2022  
Voorganger: Willemien Roobol 
Pianist: Niek Hartog 
mmv de Purmercantorij olv Theo Koelstra 
Bestemming collecte Diaconie:  Clinic Clowns Wat doet CliniClowns? - Lees alles over ons | 
CliniClowns 
Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 tnv Diaconie Herv. Gem. De Purmer 
 

Bij de dienst 

- Orgelspel 

- Welkom een aansteken kaarsen 

- Zingen Lied 281, vs 1,2,3,4 

- Drempelgebed 

- Het koor zingt ‘Jacobs ladder’ 

- Kyriegebed 

- Zingen Glorialied 713, vs. 1, 2 en 3 

- Eerste lezing:  I Samuel 1: 1-20 

- Het koor zingt  ‘’Tell me the old old story’’ 

- Tweede lezing:  Lucas 10: 38-42 

- Allen : ‘’Dona nobis pacem’’ (gemeente zingt mee met het koor Dona nobis pacem) 

En het Koor met tegenstem: “If I could wish’.   

- Overdenking 

- Orgelspel 

- Zingen:  lied 152, vs. 1, 2, 3 en 10 

- Gebeden 

- Het koor zingt een negrospiritual  ‘’Steel away”” 

- Collecte voor de Clinic Clowns 

- Het koor zingt: God be with you till we meet again vs 1 en 2 

- Gemeente lied 416, vs 3 en 4 

- Zegen 



Overzicht diensten Purmerkerk  

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 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. 

 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. 

 Afgelopen Week is Kiek Davids overleden en gecremeerd.  



 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 

 Oecumenische ontmoetingsdag op vrijdag 4 november van 11.00-15.00 uur in de 
Taborkerk. Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan 
over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol die we als kerken/oecumenische 
beweging daarin te spelen (kunnen) hebben. Deze dag wordt geleid door Jacobine 
Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring met het contextueel 
bijbellezen 
Aanmelden kan tot dinsdag 29 oktober 2022 via het contactformulier of door te mailen naar 
info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag. Als u met meerdere mensen 
komt, vermeld dit dan ook. U ontvangt een week voor bijeenkomst een bevestiging. 
Informatie hierover is in de mail bijgevoegd. 
 

 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. 
 
 

 

Onderstaand lied werd gezongen op de afscheidsdienst van Henri Frölich 16 oktober. Op verzoek de 
tekst hieronder. 

Gij die geroepen hebt licht, tekst Huub Oosterhuis, Muziek Antoine Oomen 

Gij die geroepen hebt “licht” en het licht werd geboren  
En het was goed het werd avond en morgen tot op vandaag  
Gij die geroepen hebt “o mens” en wij werden geboren  
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef  
Refrein:    “Omdat Gij het zijt groter dan ons hart Die mij hebt gezien eer ik werd geboren “ 
 
Gij die liefde zijt, diep als de zee, flitsend als weerlicht, sterker dan de dood  
Laat niet verloren gaan één mensenkind  
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht  
Laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt 
Laat niet de tweede dood over ons komen  
Refrein  
 
Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand, Wees hun toekomst ongezien  
Voor mensen die van U verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen dragen  
Voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen  
Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand  
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen  
Dat zij staande blijven in ons midden  
Refrein  
 
Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt  
Gij die vreugde schept in mensen,  
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult  
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht  
doe ons open gaan voor het visioen van vrede, dat sinds mensenheugenis ons roept  
Refrein  
 
Verhaast de dag van Uw gerechtigheid.  
Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld  
mensen gemarteld worden, kinderen gedood  
Dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven  
Zoals een hert reikhalst naar levend water  
Doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, nu nog verdeelde mensen,  
In Uw stad verzameld zijn, in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd  
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn.  
 


