
 
 
 
 

 
 
 

Kerkbrief 932 voor zondag 29 maart 2020,  zondag Judica, vijfde in de 40 dagentijd 

In verband met het coronavirus kunnen onze diensten in ieder geval 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 Mid-
denbeemster wordt gehouden. Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 
 
Omzien naar elkaar 
Lieve kerkgemeente in deze moeilijke en angstige tijd moeten 
wij wat extra naar elkaar omzien. Velen van ons mogen of 
kunnen de deur niet uit. Daarom vraag ik jullie bel eens even 
iemand op voor een praatje of stuur even een kaartje. Laten wij 
op deze manier blijk geven van onze zorg om elkaar. Laten wij 
elkaar gedenken in ons gebed en om Gods zegen en kracht 
vragen. Lieve mensen allemaal heel veel sterkte. Aly Lagerburg 
 
Behoefte aan praktische hulp? 
Ouderendiaconaat en pastoraal team houden via de telefoon 
een vinger aan de pols bij de gemeenteleden die zij bezoeken. 
Ook waar het de vraag betreft of er, waar nodig, voldoende 
praktische ondersteuning is. Die komt vaak van familie of is al 
anders geregeld. Ook niet kerkelijke organisaties verlenen veel 
ondersteuning. Mocht u toch behoefte hebben aan meer 
praktische ondersteuning, kunt u daarvoor ook het pastoraal 
meldpunt bellen.  Dit zal in overleg met het ouderendiaconaat 
met en voor u naar een oplossing zoeken.  
  
Behoefte aan een extra praatje? 
Er is natuurlijk al ouderendiaconaat en pastorale zorg. Maar in 
deze tijden van sociale isolatie is er wellicht niet alleen behoefte 
aan extra praktische ondersteuning, maar ook aan een extra 
praatje.  Daarvoor staat hieronder al een uitgebreide mededeling 
van de luisterlijn. De Stadskrant vermeldt het platform “Corona 
hulp Edam-Volendam-Zeevang”, een platform dat samenwerkt 
met SMD (Sociaal Maatschappelijke dienstverlening). 
Telefonisch is Coronahulp te bereiken: in de ochtend onder tel. 
0299 391507. Dit platform is voor meerdere soorten 
ondersteuning te benaderen.  
 
Radio met ds. Juup van Werkhoven. 
U kunt elke morgen om 10.30 via www.radiobloemendaal.nl een 
uitzending beluisteren met een overweging door onze vorige 
dominee, op weg naar Pasen. Zie ook de website van de 
kerkgemeente. Voor een dagelijkse korte toelichting per e-mail, 
kunt u zich aanmelden met de onderstaande link. 
https://predikant.email-
provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=h9g0ni
dhvv&l=l5qke0ns8t&email= 
 

 
 
 

Behoefte aan een luisterend oor stijgt 
Op verzoek van de Luisterlijn Zaandam plaatsen wij hun 
(ingekorte) oproep. In deze tijd van Corona perikelen is daar alle 
aanleiding toe. Deze telefonische hulpdienst is opgericht in 1958 

door de NH predikant Teutscher en werkt inmiddels met zo’n 
1500 vrijwilligers, die thuis werken of vanuit één van de 28 
locaties. Hebt u behoefte aan een luisterend oor, kunt u bellen 
met 0900-0767 (lokaal tarief).  Chatten of mailen kan via 
https://www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-home.html 
Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk kunnen zich melden via 
https://www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen/als-
vrijwilliger.html . 
Ook bekend van Omroep Max. 
 
Kerkdienst Middenbeemster. 
Ook deze zondag kunt u weer meeluisteren naar de aangepaste 
kerkdienst in de Middenbeemster, zie de kop van deze kerkbrief. 
U kunt ook het collectedoel steunen dat voor deze zondag op 
ons rooster staat. U kunt dan uw gave overmaken op NL95 
RABO 03737 114 09. Vermeld wel voor de zekerheid het collec-
tedoel erbij. Uw gave zal fifty-fifty worden verdeeld tussen het 
diaconale doel en de eigen kerkgemeente. 
 
Collectedoel deze zondag. 
Het doel deze zondag is: Kerk in Actie, “Nieuwe Kansen voor 
straatmeisjes in Ghana”. Ghana, ruim 25.000 kinderen op 
straat in de hoofdstad Accra. De Ghanese organisatie AG Care 
vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoe-
ders.  Met onze bijdrage steunt Kerk in Actie deze organisatie bij 
de opvang van meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. 
De meisjes leren een praktische vak als naaien, sieraden ma-
ken, kappersvak. Een deel van de meisjes keert terug naar het 
geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen. 

 
 
 

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: Aly Lagerburg 
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl     Tel. 0299 371272 
 
 

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 
 


