
 
 
 
 

 
 
 

 
Kerkbrief 892 voor zondag 23 juni 2019 (1e Zondag na Trinitatis) 
Locatie  De Swaen 
Voorganger Jacqueline Bakker  
Ouderling Henk Blomberg 
Diaken  Tom Lagerburg 
Organist  Jan van Ginkel 

  
 
Terugblik 16 juni 

Ds. Kick Koldewijn  gaf een duidelijke uitleg over de 
bijzondere ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus  
(Joh. 3: 1 t/m 16). Tegenover kennis en wetenschap het  
zich afhankelijk weten en geloven in God. 
 

De bloemen uit deze dienst gingen naar 
mw. De Vries als nieuw ingekomen lid. 
 
Samen met mw. Caspers 
maakte zij gebruik van de 
kerktaxi. 
 

                                           Foto’s: A. van Ginkel 

 
 
 
Pastoraal meldpunt 
Door het afscheid van Cora den Engelse is het pastoraal 
meldpunt tijdelijk niet bezet. Het wordt zolang waargenomen 
door Henri Kalk. Zie de gegevens onderin deze kerkbrief. 
 
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 16 juni was 
bestemd voor “Mercy Ships”, het varende hospitaal voor de 
armsten in Afrika. Met de opbrengst van € 133,20 helpen we 
mee om de allerarmsten in Afrika te voorzien van medische- 
en ontwikkelingshulp. Het varende hospitaal “African Mercy” 
kan zo in de vaart blijven. De collecte voor het vele werk 
van, voor en door onze eigen kerkgemeente kende een 
opbrengst van € 100,25. Dank voor uw gaven. 
 
 

 
Collectedoelen 
De diaconale collecte is vandaag, zondag 23 juni, 
bestemd  voor, “KIA-Werelddiaconaat, Steun 
vluchtelingen in Nigeria”. In Noordoost-Nigeria zijn zo’n 
1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld. Veel 
vluchtelingen strijken neer in dorpen waar mensen zelf ook 
moeite hebben om rond te komen. Een enorm tekort aan 
voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte  
weersomstandigheden is het gevolg. Via de Nigeriaans 
Kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp 
bieden en hongersnood voorkomen.  
www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag  
De tweede collecte is ook vandaag bestemd voor het vele 
werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente. 
 
 
Erev Shabbat 
Vanwege de zomerperiode wordt de frequentie van de 
vrijdagavond maaltijden, Erev Shabbat, aangepast. De 
volgende data zal er een maaltijd gepresenteerd worden: 

 5 en 19 juli 
 2, 16 en 23 augustus 

Dat zijn de oneven weken plus de vierde vrijdag in augustus. 
Op deze data bent u van harte welkom om aan te schuiven. 
Schroom niet en geniet met elkaar van een heerlijke maaltijd 
in een bijzonder ontspannen sfeer. Het is een mooie voorbe-
reiding op het weekend. Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur 
opgeven bij Christine Vreeswijk 06-18167991. De maaltijd is 
in de Swaen, ingang Nieuwe Haven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pelgrimspad 
De wandeling van vandaag, 23 juni, loopt langs de Vlist  
in de Krimpenerwaard en via het veer over de Lek bij 
Schoonhoven naar Groot-Ammers. Wilt u eens een  
stukje meelopen? Meldt u dan bij Cora den Engelse. 
Email: cde@quicknet.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Foto: Veer over de Lek bij Schoonhoven 

 
 
Diaconie 
 
 
 

 
 
 

Een 
tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge, 

ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld. 
Nog steeds!!!! 

Inleveren in de dozen in de Swaen 
of bij één van de diakenen! 

   
                
Diensten komende weken: 
30 juni ds. Hans Reedijk    Heilig Avondmaal      Grote Kerk 
7 juli mw. Eveline Masetti                                       Grote Kerk 
 

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 
Email: mirjamkoole@kerkgemeente.nl         
Tel. 06 57089225 
Woensdag is de vaste vrije dag 
  
Pastoraal meldpunt (waarnemend): Henri Kalk 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl     Tel. 06 2229 1535 
 

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 
 


