
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 882 voor zondag 14 april  2019, Palmpasen  
Locatie  Grote Kerk 
Voorganger Mw. Eveline Massetti  
Ouderling Henri Kalk 
Diaken  Tineke Visser 
Organist  Frans Koning 
Koor  De Zangertjes van Volendam o.l.v. Juliette Besijn 

Terugblik op 7 april. 
Voorganger Willem Nijsse. overdenkt de gelijkenis van de wijn-
gaard, die min of meer wordt gekaapt door de pachters; bood-
schappers van de heer mishandelen zij, zijn zoon brengen zij 
zelfs om. Jezus voorziet zijn weg…Zo ontmoetten we Jezus in 
de laatste dagen van zijn leven op aarde. 
 
Omzien naar 
Dhr. Gerard Slegt, Roelof Bootstraat 30, 1135 CH Edam, mocht 
maandag thuiskomen uit Novawhere. Hij knapt goed op, maar 
moet nog wel verder aansterken om later verder behandeld te 
worden. Op bezoek? Dan graag eerst even bellen, tel. 371903.  
Dhr. Cornelis Brommersma, Burg. Jan Schoonstraat 5; 1474 HS 
Oosthuizen, wordt verpleegd in het Dijklanderziekenhuis in Pur-
merend, Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend.  Dhr. Theo 
Buiten is na 4 dagen ziekenhuisopname weer in goede gezond-
heid thuis. Dhr. Luc Snijder, Cor Jongerthof 17, 1135 TC Edam, 
heeft onlangs een week in het ziekenhuis gelegen en heeft 
slecht nieuws gekregen. Ze waren erg blij met de bloemen afge-
lopen zondag. Een kaartje wordt vast op prijs gesteld. Alle zie-
ken, ook degenen die hier niet genoemd worden, kracht en 
beterschap gewenst. 
 
Collecteopbrengsten. 
De diaconale collecte van 7 april, was bestemd voor “Kerk in 
Actie – Rwanda 25 jaar na genocide”. Met de opbrengst van 
€ 179,52 helpen we Rwandezen met “een nieuw begin”. Voor 
onze eigen kerkgemeente was de opbrengst van € 145,50. 
Dank voor uw gaven. 
 
Collectedoelen.  
De diaconale collecte voor deze zondag 14 april, Palmpasen, is 
bestemd voor “Onze Eigen Jeugd”  Allerlei materialen worden 
telkens aangeschaft en boeken worden gekocht om de bood-
schap te visualiseren en kinderen te leren wat samenwerken en 
delen in onze kerk betekent. Let maar op, juist met Palmpasen 
en Pasen! www.kerkgemeente.nl 
De eerste collecte op Donderdag 18 april, Witte Donderdag, is 
bestemd voor “KIA - Zending, Versterk de kerk in Pakistan”.  
Voor veel kwetsbare en onzekere christenen in Pakistan, een 
minderheid en behorend tot de laagste klasse en de armste be-
volkingsgroep bouwt Kerk in Actie samen met lokale kerken aan 
een sterke en vernieuwende kerk.www.kerkinactie.nl/pro-
jecten/theologisch-onderwijs-van-zondagsschool-tot-doctoraal-
studie.   De tweede collecte: voor onze eigen kerkgemeente. 
 
Palmpasen, zondag met traditie 

Opnieuw een feestelijke dienst, de kinderen komen met de 
palmpaasstokken; Mooie zang van de Zangertjes van Volen-
dam. Eveline Massetti is onze voorganger, zij is als kerkelijk wer-
ker verbonden aan de gemeente van Castricum. Wij zijn blij dat 
zij op deze korte termijn bereid was om in te vallen. 
 
Vieringen in de Stille Week en Pasen 
Ondanks de ziekte van onze predikant gaan de vieringen in de 
Stille Week gewoon door. Op maandag- tot en met woensdag-
avond is er een avondgebed met medewerking van de Nico-
laascantorij en leden van de kerkenraad. Op Witte Donderdag 
vieren we de maaltijd van de Heer. Voorganger is dan ds. Peter 
Hoogstrate. Op Goede Vrijdag lezen we het verhaal van lijden 
en dood van Jezus. 
Al deze vieringen zijn om 19:30 uur in De Swaen. 
Paasmorgen begint om 9:00 uur met het paasontbijt. Om 
10:00 uur is de paasviering met als voorganger ds. Juup van 

Werkhoven en met medewerking van de Nicolaascantorij. 
 
Goede Vrijdag: géén Erev Shabbatmaaltijd 

 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!  
Voor meer informatie zie onze website 
www.kerkgemeente.nl  of neem contact op met de 
predikant ds. Mirjam Koole, e-mail 
mirjamkoole@kerkgemeente.nl        Tel. 06 57089225 
Woensdag is de vaste vrije dag 
  
Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486 
 

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak   
Email:cbak-kees@kpnmail.nl  Tel. 0255-577499 
 

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur 
naar het e-mailadres  kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 


