
 
 
 

 
 

 
Kerkbrief 883 voor zondag 21 april  2019, EERSTE PAASDAG  
Locatie  Grote Kerk 
Voorganger ds. Juup van Werkhoven  
Ouderling Kees Bak 
Diaken  Chris Kotterer 
Organist  Frans Koning 
Koor  Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermanides 
Trompet  Gerro de Boer 

 

 
Terugblik op 14 april, Palmpasen. 

Deze feestelijke 
dienst werd op-
geluisterd door 
een mooi zuiver 
zingend kinder-
koor, De Zanger-
tjes van 
Volendam o.l.v. 
Juliette Besijn.  
 

De voorganger, Eveline Massetti nam ons in haar preek mee 
naar het jaar 33, precies op het moment dat Jezus verwacht 
werd in Jeruzalem. Aan de mensen die stonden te wachten 
vroegen we wat Jezus voor hen betekende. Het werd op beel-
dende wijze door Eveline Massetti verteld, met als uiteindelijk 
de vraag: ‘Wat betekent Jezus voor jou?’ Een vraag ter over-
denking in de Goede week.  
De kinderen mochten in hun 
eigen kinderkerk een palmpa-
senstok maken. Eveline Mas-
setti was blij verrast toen ze 
ook een palmpasenstok kreeg 
van de kinderen.  
Natuurlijk werden na afloop 
nog de door Cees Bakker ver-
zorgde buxustakjes uitge-
deeld.  
 
 
Omzien naar 
Dhr. Cornelis Brommersma, Burg. Jan Schoonstraat 5, 1474 
HS Oosthuizen, mocht vorige week vrijdag weer thuis komen 
uit het ziekenhuis.  
Mw. Annie Witte, Jan Hoeckstraat 15, 1135 GV Edam, is don-
derdag 11 april weer opgenomen in het ziekenhuis met een 
bloeding in haar hoofd. Het gaat de goede kant op. Ze wacht 
op een plaatsje in Novawhere voor revalidatie. 
Alle zieken kracht en beterschap gewenst. 

Diensten komende weken:                                                      
28 april  ds. Willemien van Berkum De Swaen         
5 mei ds. Jan Willem van der Straten De Swaen  

Collecteopbrengsten. 
De diaconale collecte van zondag Palmpasen was bestemd 
voor "Onze Eigen Jeugd". Met de opbrengst van € 222,46 kun-
nen we allerlei materialen aanschaffen om het evangelie bij 
onze jeugd te brengen en te visualiseren. Zo leren we onze 
kinderen wat samenwerken en delen in onze kerk betekent. De 
collecte voor het vele werk van, voor en door onze eigen kerk-
gemeente kende een opbrengst van € 177,57.Een eerste tel-
ling van de Spaardoosjes gaf € 84,74 aan, maar er komt nog 
(veel) meer. Dank voor uw gaven. 
 
Collectedoelen.  
Het belooft een zonnige Pasen te worden. Weeshuis Sunshine 
House gaat langzaamaan de herfst in maar kan nog wel wat 
warmte gebruiken: het wordt weer tijd voor warme winterkle-
ding, pyjama’s en winterschoenen, altijd weer een flinke aan-
slag op het toch al karige maandinkomen. Gelukkig hebben we 
nog niet zolang geleden kunnen bijdragen aan de aanschaf 
van een nieuwe boiler. Wassen en badderen kan weer met 
warm water mede dankzij u allen. Als u deze dagen van de zon 
en de warmte geniet denkt u dan nog even aan de kinderen in 
Pietermaritzburg Zuid-Afrika?Uw hulp en steun zijn onmisbaar 
en worden dankbaar aanvaard!  Bent u nieuwsgierig naar wat 
wij nog meer doen? Bezoek onze website weeshuissunshi-
nehouse.nl                  
De tweede collecte is voor onze eigen kerkgemeente. 

Vrijdagavond: Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk donder-
dagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-
18167991 of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl  
 

 

 

 

 

 

 

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 
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