
 

 

   Kerkbrief 936 voor zondag 26 april 2020,  Zondag Misericordia 

In verband met het coronavirus kunnen onze diensten in ieder geval tot 1 juni helaas geen doorgang vinden. U kunt  
om 10.00 uur via onze website ‘live’ meekijken en -luisteren naar de viering die in de kerk van Middenbeemster wordt gehouden of 
naar de oecumenische viering in Monnickendam. Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 

In memoriam 
Op dinsdag 21 april is overleden mw. Janny van Wengerden - 
de Vries in de leeftijd van 84 jaar. Zij was sinds een aantal 
jaren lid van onze gemeente en al enige tijd ziek. De uitvaart 
vindt in besloten kring plaats in Broek in Waterland. 
Corr.adres: Keetzijde 4, 1135 RB Edam 
 
Omzien naar 
Beste Kerkgemeente. 
Ik wil graag iedereen bedanken voor de mooie kaarten die ik 
heb ontvangen voor mijn verjaardag ik was blij verrast. 
Vriendelijke groeten. 
George Rijswijk. 
 
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 o.a. 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. 
 
Klokken van Hoop 
Als teken van hoop en troost, als 
signaal van respect voor alle mensen 
die werken in de hulpverlening, en om 
mensen met elkaar te verbinden, 
klinken elke woensdagavond de 
klokken van hoop! Ook de klokken van de Grote Kerk worden 
dan geluid van 19.00 tot 19.15 uur. Voorlopig ook nog de 
gehele maand april. 
 
Opnieuw kerkdienst uit Bergen op RTV-NH 
Omdat de Paasmorgendienst op RTV-NH een succes was 
worden ook de diensten op zondag 19 en 26 april uitgezonden. 
Deze zijn opnieuw vanuit de Ruïnekerk in Bergen maar beginnen 
nu om 10:30 uur. Te volgen via kanaal 707 (Ziggo) of kanaal 
509 (KPN).  
Voorganger is de ons welbekende ds. Engele Wijnsma.  
 

Collecte(doele)n zondag 26 april. 
Door de coronacrisis zijn er nog steeds geen fysieke 
kerkdiensten en dreigen diaconale-goede-doelen en onze 
kerkgemeente inkomsten uit de collectes mis te lopen. Dat 
willen we natuurlijk niet en daarom bestaat er voor onze 
kerkgemeente de mogelijkheid om wekelijks uw collecte-
bijdrage online over te maken. Deze bijdrage wordt naderhand 
fifty-fifty verdeeld tussen het diaconale doel voor die zondag en 
onze eigen kerkgemeente.  
 
De diaconale helft van de collecteopbrengst van deze zondag 
is bestemd voor Kerk in Actie – “Een beter inkomen voor 
Ghanese vrouwen / Het Kariténoten-project”.  

Het noorden van Ghana, de rand van de Sahel, alleen droogte, 
een groot gevecht tegen honger. Ondernemende vrouwen 
winnen dat gevecht door kariténoten te verzamelen en er boter 
van te maken. Kerk in Actie en de Presbyteriaanse kerk zorgen 
voor oventjes om de noten te branden en een landbouw- en 
marketingopleiding. Dit zijn stappen naar een beter leven. Zie 
ook 
 www.kerkinactie.nl/projecten/karite-noot-zorgt-voor-inkomen 
De andere helft van de collecteopbrengst is uiteraard bestemd 
voor “onze eigen kerkgemeente”. U kunt uw collectebijdrage 
overmaken naar rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. 
Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag 26 
april….. 
 
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.  
En mensen met andere ideeën waarmee we als kerkgemeente 
elkaar in dit corona tijdperk kunnen ondersteunen en weer kerk 
kunnen zijn kunnen zich natuurlijk altijd melden bij leden van de 
kerkenraad. 
 
 



Op weg naar Pinksteren, meditaties via Radio Bloemendaal 
Ook na Pasen gaan de uitzendingen van de dagelijkse online 
meditaties door. Op weg naar Pinksteren reik ik vanaf tweede 
Paasdag elke werkdag via een radio-uitzending van Radio 
Bloemendaal goede woorden en mooie muziek aan. Ter 
bemoediging en inspiratie, in plaats van persoonlijk contact. Het 
thema is licht. Het Licht van Pasen licht ons bij. Maar ook: de 
dagen worden langer en hopelijk wordt het ook lichter omdat de 
donkere wolken van de Corona crisis weg drijven.  
U kunt de uitzendingen elke morgen om 10.30 uur rechtstreeks 
beluisteren via www.radiobloemendaal.nl. Achteraf terug 
luisteren is ook mogelijk.  Wilt u dagelijks via e-mail een korte 
toelichting op de meditatie ontvangen met een mogelijkheid om 
door te klikken naar de uitzending dan kunt u zich aanmelden via 
deze link:  https://laposta.nl/f/ssl5qke0ns8t 
Met een hartelijke groet, ds. Juup van Werkhoven-Romeijn. 
 
Kerkdienst vanuit Bloemendaal 
Beste mensen 
Aanstaande zondag ga ik voor in de kerk in Bloemendaal. 
Rechtstreeks te zien om 10 uur en ook achteraf terug te 
luisteren. Via www.radiobloemendaal.nl 
Groet van Juup van Werkhoven 
 
Kerkradio 

Inmiddels is het alweer ruim zeven 
jaar geleden dat we onze eigen 
kerkdiensten via het internet zijn 
gaan uitzenden. Deze diensten 
worden opgenomen en enkele 
maanden bewaard om deze op een 
later tijdstip (nog eens) te kunnen 
beluisteren. Met apparaten zoals 
iPad, 'smart'-telefoon of laptop is 

het eenvoudig geworden om de dienst direct te beluisteren 
waardoor de directe betrokkenheid wordt vergroot. Net zoals 
dat het geval was met de kerkradio. Door de huidige 
omstandigheden wordt er nog veel meer geluisterd en gekeken 
naar kerkdiensten. De kerkrentmeesters zijn benieuwd hoe 
luisteraars of kijkers het ervaren om op afstand de dienst mee 
te beleven. Daarom willen we u vragen om zo mogelijk een 
berichtje te sturen naar DeSwaen@kpnmail.nl 
We zijn benieuwd welk apparaat u gebruikt en hoe uw 
ervaringen zijn. 
 
 
Uw e-mailadres in ledenadministratie? 
Veel mensen krijgen de kerkbrief per e-mail. Graag willen we uw 
e-mail adres opnemen in uw gegevens bij de ledenadministratie. 
We gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Mocht 
dat toch het geval zijn kunt u dat melden 
via: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
 
Iedereen een kerkbrief?! 
Niet alle gemeenteleden hebben de mogelijkheid de kerkbrief 
digitaal te ontvangen. Als u bij u in de buurt mensen kent van wie 
u vermoedt dat ze de kerkbrief niet ontvangen, maar dat wel 
graag zouden willen, kunt u de brief printen en bij hen bezorgen. 
Of u kunt het doorgeven aan kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 
 

Brief aan de gemeenteleden 
Afgelopen week is een brief uitgegaan aan de leden over de 
positie van onze predikant. Mocht u de brief niet hebben 
ontvangen dan kunt u die opvragen bij de scriba Henri Kalk via 
scriba@kerkgemeente.nl  of tel. op 371297. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 

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

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur 
naar het e-mailadres  kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 


