
 

 

   Kerkbrief 934 voor zondag 12 april 2020,  1e Paasdag 

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 
 
In memoriam 

Op donderdag 9 april is de heer Jan Bak 
overleden in de leeftijd van 95 jaar. Hij was 
na een besmetting met het coronavirus 
opgenomen in het ziekenhuis, waar zijn 
toestand snel verslechterde.  
Jan Bak was zijn hele leven zeer nauw 
verbonden met Edam en onze 
kerkgemeente. In augustus mocht hij nog 

zijn 70 jarig huwelijk vieren met zijn vrouw Mien, die hem in 
oktober voorgegaan is. De uitvaart vindt wegens de huidige 
beperkingen plaats in besloten kring. 
Wij wensen de familie Gods ontferming toe in deze zware tijd.  
Corr.adres:  Groot Westerbuiten 9, 1135 GJ Edam 
 
Omzien naar elkaar 
Lieve kerkgemeente: In deze moeilijke en onzekere tijd moeten 
wij wat extra naar elkaar omzien. Bel eens even op voor een 
praatje of stuur even een kaartje. Want er zijn er die de deur 
niet uit mogen of uit kunnen.  
Mevr. Marianne Ghawali - Harmsen, Berkmeerstraat 9,  
1135 JM Edam, is ziek en gaat al een tijdje iedere dag voor 
bestralingen naar het ziekenhuis.   
Mevr. de Boer - Hein van het Ye is wegens ziekte opgenomen 
in Nova Where, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444HT Purmerend, 
kamer 315. Wij wensen beide veel sterkte toe.  
Dhr. Siem Vreeling is, na een ziekenhuisopname, gelukkig 
weer thuis, maar moet nog wel verder herstellen. 
Berkmeerstraat 13, 1135 JM Edam. 
Op 16 april is ons oudste gemeentelid 
jarig en wordt 98 jaar en wat zou het 
mooi zijn in deze moeilijke tijd hem 
eens extra te verrassen met een 
kaartje. Dhr. George Rijswijk, 
Burg.Versteeghsingel 28,  
1135 VW Edam.  
Laten wij elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen  
en kracht vragen. 
                                                                            Aly Lagerburg 
 
Paasgroet 
Het wordt dit jaar heel bijzonder Pasen. We beleven een Stille 
week waarin het leven ook in letterlijk opzicht voor een groot 
deel tot stilstand is gekomen. De bijzondere en intense 
vieringen waarin we het lijden en sterven van Jezus herdenken 
konden niet worden gehouden. Ook op Pasen - het hoogtepunt 
van het kerkelijk jaar - kunnen we elkaar niet ontmoeten.  
Er is veel onzekerheid en angst over wat ons nog te wachten 
staat. Het virus komt dichterbij en eist ook in onze gemeente  
 

 
zijn tol. Laten we steun zoeken bij elkaar, voor zover dat 
mogelijk is. Veel mensen zoeken nu ook juist steun in hun  
geloof. Met Pasen vieren we dat God een nieuw begin heeft 
gemaakt, de dood heeft niet het laatste woord. Laat die 
boodschap ons bemoedigen. 
 
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. 
 
Collectedoelen Paaszondag. 
“Ook voor Paaszondag”, of moeten we zeggen “juist voor 
Paaszondag”, bestaat er weer de mogelijkheid om bij te dragen 
aan “onze eigen collectedoelen” !! 
Geen twee collecten, geen twee afzonderlijke bedragen, zoals 
we dat in  de kerk gewoon zijn, maar één bijdrage die 
naderhand fifty-fifty verdeeld wordt tussen het diaconale 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 ….. 

Deze  zondag 12 april, Pasen! 
De diaconale helft van de collecteopbrengst van deze zondag 
is bestemd voor de “Stichting ‘Gelijke Kansen Peru’, ofwel 
‘Oportunidades Iguales’”, bij velen onder ons bekend als 
“Het Dovenproject Peru” Ooit begonnen met de ijssalon, 
uitgegroeid tot een organisatie die breed maatschappelijk 
doven en slechthorenden in Cajamarca (Peru) een betere 
positie in de maatschappij geeft. Sleutels zijn “beter onderwijs”, 
“meer opleidings-, stage- en werkplekken” en “het stimuleren 
van activiteiten die emancipatie en participatie bevorderen”. De 
tweede helft van de collecteopbrengst van deze Paaszondag is 
natuurlijk bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze 
eigen kerkgemeente”. 

 



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! 
 
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.  
 
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. 
 
Op weg naar Pinksteren – uitzendingen 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 rechtstreeks beluisteren via 
www.radiobloemendaal.nl , elke morgen om 10.30 uur. 
Terugluisteren achteraf 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 hier aanmelden. 
Met een hartelijke groet, ds. Juup van Werkhoven-Romeijn. 
 
Kerkplaatjes 
Onze kerkfotograaf, Arie van Ginkel, ging een eindje wandelen 
en zag ‘kerkplaatjes’:  

 
 

 
 
 
 
 
De familie Hamstra 
vierde thuis 
Palmpasen en 
maakte vrolijke 
palmpasenstokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquête alternatieve kerkdienst 
Sinds het afkondigen door de overheid van een verbod op 
samenkomsten van meer dan 100 personen, zijn er een aantal 
zondagen verstreken waarop kerkgangers niet naar de kerk 
konden gaan. Wat deden zij dan? Een kerkdienst of viering 
bekijken op televisie? Via kerkradio of kerktelevisie een eigen 
kerkdienst volgen met uitsluitend een voorganger, enkele 
musici en wat techneuten? 
Kerkmagazine gaat het uitzoeken de komende weken. Kon u 
geen kerkdienst bezoeken afgelopen zondagen? Laat via de 
korte enquête weten wat uw alternatief was en hoe u dat heeft 
ervaren. Het invullen kost slechts enkele minuten tijd en kan 
volledig anoniem worden gedaan. Klik op de link om naar de 
enquête te gaan. 
https://www.survio.com/survey/d/A3E7S4D0B5M8E8G1U 
 
 

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 
 


