Kerkbrief 933 voor zondag 5 april 2020, Palmzondag, zesde in de 40 dagentijd
In verband met het coronavirus kunnen onze diensten in ieder geval tot en met 26 april helaas geen doorgang vinden. U kunt om
10.00 uur via onze website ‘live’ meekijken en –luisteren naar de speciale viering die in de kerk van Middenbeemster wordt gehouden of naar de oecumenische viering in Monnickendam. 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
Kerkdienst meekijken en -luisteren
Hoewel de diensten bij ons geen doorgang kunnen
vinden, zijn er toch mogelijkheden om op zondagmorgen
een viering mee te beleven. Via de link in de kop van
deze kerkbrief ziet u direct welke diensten uit onze directe
omgeving te volgen zijn:
U kunt meeluisteren naar de aangepaste kerkdienst in de
Middenbeemster. Voorganger is ds. Nico Schroevers. De
liederen worden gezongen en de tekst van de liederen
kunt u meelezen. U kunt de dienst live meeluisteren, maar
u kunt de dienst ook later beluisteren, via dezelfde link.
In Monnickendam wordt iedere week een oecumenische
viering gehouden. De dienst wordt via de lokale tv
uitgezonden. Als u op zondagmorgen om 10.00 uur via de
link inlogt, kunt u de dienst volgen. Daarin gaan de ons
bekende voorgangers Martien Pettinga, Eugene Baljet,
Charlotte Kremer en diaken Henk Bak gezamenlijk voor.
Er is wel muziek, zonder zang.
Ook staat er een verwijzing op onze webpagina naar een
(eenmalige) dienst die is opgenomen in het kerkje van
Beets, met als voorganger ds. Hans Reedijk.
Paasmorgen: kerkdienst op RTV-NH!!
Naast het beluisteren van bovengenoemde diensten via
internet, is het met Pasen mogelijk om een dienst te
volgen op RTV-NH. Vanuit de Ruïnekerk in Bergen, met
professionele muzikanten als Britta Maria (zang) en
Maurits Fondse (piano). Voorgangers zijn de plaatselijke
predikant Engele Wijnsma en classispredikant Peter
Verhoeff. Te volgen via kanaal 707 (Ziggo) of kanaal 509
(KPN). Om geen plaatselijke diensten in de wielen te
rijden begint de dienst om 11 uur!

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 predikant, ds. Juup van
Werkhoven, 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.emailprovider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=h
9g0nidhvv&l=l5qke0ns8t&email=
Onze eigen collectedoelen!
Luisteraars naar de zondagse dienst vanuit Midden
Beemster hebben gemerkt dat er voor en door die
gemeente de mogelijkheid bestaat om online een collectebijdrage over te maken.
Die mogelijkheid is er voor “onze eigen kerkgemeente” nu
ook!
Door de coronacrisis zijn er geen fysieke kerkdiensten en
dreigen diaconie en kerkgemeente inkomsten uit de
collecteopbrengsten mis te lopen. Dat willen we eigenlijk
niet en daarom bestaat er ook voor onze kerkgemeente
de mogelijkheid om wekelijks uw collectebijdrage online
over te maken. Geen twee collecten, geen twee
afzonderlijke bedragen, zoals we dat in de kerk gewoon
zijn, maar één bijdrage die naderhand fifty-fifty verdeeld
zal worden tussen het dia-conale doel voor die zondag en
onze eigen kerkgemeente.
U kunt uw collectebijdrage (wekelijks) overmaken naar:
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse
Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..
Collectedoel zondag 5 april, Palmpasen.
De diaconale helft van de collecteopbrengst van deze
zondag is bestemd voor “KIA, Kinderen in India in de
knel”. Met deze collecte willen we arme en verschopte
Dalit kinderen met scholing en begeleiding aan de cirkel
van armoede onttrekken naar een betere toekomst.
De tweede helft van de collecteopbrengst van deze
zondag is natuurlijk bestemd voor het vele werk van, voor
en door onze eigen kerkgemeente.

Sophia Bijbel gerestaureerd
De SOPHIA Bijbel welke de S.K.M.E. had gekregen van
de familie Bak is gerestaureerd
De restauratiekosten zijn betaald door de handwerkgroep.
De S.K.M.E. is erg blij met deze Bijbel en had graag de
Bijbel met Pasen aan iedereen willen laten zien, maar dat
gaat niet lukken.
Dus vandaar nu via de nieuwsbrief nogmaals onze dank
aan de fam. Bak en de handwerkgroep.
De Bijbel heeft intussen een plekje gekregen in de Librije.

Mededeling
In het Venster van april staat de tekst “Ds. Mirjam Koole is
nog steeds ziek.” Op verzoek van ds. Koole deze zin
gelieve te lezen als “Ds. Mirjam Koole werkt nog steeds
aan haar herstel.”
Behoefte aan praktische hulp?
Ouderendiaconaat en pastoraal team houden via de
telefoon een vinger aan de pols bij de gemeenteleden die
zij bezoeken. Ook niet kerkelijke organisaties verlenen
veel ondersteuning. Mocht u toch behoefte hebben aan
meer praktische ondersteuning, kunt u daarvoor ook het
pastoraal meldpunt bellen.
Nog meer hulplijnen
Van diverse kanten zijn er initiatieven voor praktische en
mentale steun:
Het platform “Corona hulp Edam-Volendam-Zeevang” is
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.
Daarnaast is er ook de landelijk opererende luisterlijn.
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/alsvrijwilliger.html .

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
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299 371272
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