Kerkbrief 931 voor zondag 22 maart 2020, zondag Laetare, 4e zondag in de 40 dagentijd
In verband met het coronavirus kunnen onze diensten tot en met 5 april (palmzondag) helaas
geen doorgang vinden. Deze zondag kunt u om 10.00 uur op onze website ‘live’ meekijken
en –luisteren naar de speciale viering die in de kerk van Middenbeemster wordt gehouden.
Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren

Rondom de diensten
Voorlopig is besloten dat alle vieringen tot en met 5 april
(palmzondag) niet zullen plaatsvinden. Deze zondag kunt
u een viering in de Beemster via onze website volgen.
Daardoor kunt u live om 10.00 uur meekijken en mogelijk
later terugkijken. Of dat volgende week weer zo gaat is
nog niet duidelijk. Houdt u vooral de informatie op de
website in de gaten. En op internet en tv zijn natuurlijk
nog vele andere diensten te bekijken.
De diensten vanaf 9 april
(witte donderdag) zijn nu nog
niet afgelast maar het is op
dit moment hoogst onzeker
of ze doorgaan. Dat geldt
dus ook voor Pasen.
Op de website kunt u onder
de kop “Op weg naar Pasen
2020” een bijdrage vinden
van
ds.
Juup
van
Werkhoven, die vorige week
niet kon voorgaan.
In memoriam
Op maandag 16 maart is Lenie de Haan-Jansen
overleden op de leeftijd van 95 jaar. Na jaren in De
Purmer te hebben gewoond woonde zij tot voor kort in
goede gezondheid op de Ye. De laatste weken verbleef
ze in de Meermin. Ze was een nuchtere vrouw waar
bezoek altijd een warm welkom vond.
Door de bijzondere omstandigheden zal geen
uitvaartdienst plaatsvinden. U
kunt meelopen op weg naar de
begraafplaats. Vertrek zaterdag
a.s. om 12:00 uur bij Sereen,
Voorhaven 141.
Wij wensen haar schoonzoon en
kleinkinderen veel sterkte en
Gods zegen toe. Corr.adres
(Trudie): Lissabon 16, 1135LW
Edam

Zingen voor de Meermin
Een aantal leden van Edamse koren heeft het initiatief
genomen om met een groep vrijwillige koorzangers te
zingen voor en met de inwoners van de Meermin.
Dit gaat vanaf maandag 23 maart dagelijks plaatsvinden
om 16.00 uur, uiteraard buiten. Liever geen publiek.
Als u een keer wilt meezingen kunt u zich opgeven via
mailadres edamsmeezingkoor@gmail.com. De bedoeling
is om elke dag een koortje van zes zangers te vormen. De
te zingen liederen worden via de mail verspreid.
Piano uit de Grote Kerk te koop
De huidige piano in de Grote Kerk is overbodig geworden.
Het betreft een Samick piano, goed onderhouden, met
een taxatiewaarde van rond de € 550 (zie Marktplaats
voor vergelijkbare piano’s). Mocht u geïnteresseerd zijn,
neem dan contact op met Dirk Tump. Doe een bod! Voor
nadere informatie over het instrument kunt u contact
opnemen met Frans Koning.
‘Erev Shabbat’ geannuleerd
De maaltijden komen tot nader bericht te vervallen.
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 mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
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E-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
E-mail: cbak-kees@kpnmail.nl
Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend
E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl

