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In memoriam Jan Dierdorp
Op zondag 26 januari is Jan DierDie
dorp overleden op de leeftijd van 72
jaar. Hoewel hij al twee jaar probleprobl
men had met zijn bloedvaten kwam
zijn overlijden toch onverwacht. Via
zijn vrouw Madelon en broer Johan
was Jan betrokken bij onze kerkker
gemeente en heeft
heef hij onder meer
een forse bijdrage geleverd
gel
aan de
verbouwing van de pastorie.De uitui
vaart heeft vrijdag
dag plaatsgevonden
in crematorium De Nieuwe Noorder in Amsterdam. Wij wensen
de familie veel sterkte toe.
Corr.adres: Hoogstraat 10, 1135 BZ Edam
In memoriam Herman Aberson
Op maandag 27 januari is Herman
Jan Aberson overleden op de leeftijd
van 89 jaar. Herman was al enige
tijd ernstig ziek en verlangde naar
het einde. Het gemis van Lena viel
hem zwaar. Herman was zeer beb
trokken bij de kerk en tegelijk
tegelij niet
bang om zijn eigen mening te geven
over wat er speelde. Hij heeft vroevro
ger in de Gereformeerde kerk diverdive
se functies vervuld. Hij laat vier kinderen en zes kleinkinderen
kleinki
achter. Zaterdag iss hij na een uitvaartdienst met
ds. Charlotte Kremer
mer in de Grote Kerk begraven op de beb
graafplaats. Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Corr.adres: Kleine Kerkstraat 13, 1135 AT Edam
Omzien naar elkaar
Even een kaartje sturen of een bezoekje brengen.
Mevr Janny Uitentuis- de Graaf is op genomen in de Meermin
kamer 4 wij wensen haar van harte beterschap. Laten wij alle
zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht
vragen.
Spreekuur Visitatiecommissie
mmissie goed bezocht.
Ruim 30 gemeenteleden hebben de moeite genomen met de
visitatiecommissie te delen wat zij ervaren met, willen zeggen
van de pijnlijke situatie waarin onze kerkgemeente zich bevindt.
Goed voor een afgewogen oordeel van de commissie.

Collectedoelen
De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor “Kinderhospice
Het lindenhofje”.
lindenhofje” Het Lindenhofje is
het kinderzorghuis van het Leger
des Heils in Amsterdam, een zorghuis waar ernstig
er
zieke kinderen
wonen of logeren in een huiselijke
omg
omgeving
met professionele zorg en
oog voor de begeleiding van kind en
familie. Rust en veiligheid in een
kleinschalige omgeving.
omg
De tweede
collecte is bestemd voor onze eigen kerkgemeente.
ker
Vrijdagavondmaaltijd ‘ErevShabbat’
Ter voorbereiding op het weekend
weeke houden we op vrijdagavond
een maaltijd in de Swaen (ingang Nieuwe Haven).
Welkom vanaf 18.00 uur, stipt om 18.15 start de maaltijd.
Graag aanmelden
melden vóór donderdagmiddag 16.00 uur bij
Christine 06-18167991.
Van harte welkom.
Diensten komende weken
9 februari
ds.CoosjeVerkerk
CoosjeVerkerk
De Swaen
16februari
ds. Margrietha Reinders De Swaen

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00
uur naar het e-mailadres kerkbrief@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
e
mirjamkoole@kerkgemeente.nl
Tel. 06 57089225
Woensdag is de vaste vrije dag
Pastoraal meldpunt: AlyLagerburg
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299 371272

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

