
 

 

   Kerkbrief 937 voor zondag 3 mei 2020, Zondag Jubilate 

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 

 
 
Een bloemengroet 
Afgelopen week werd Karen Dekker verrast met een boeket bloemen. 
De Fortuna maakt moeilijke tijden door en met dit bloemetje wilden 
we Karen laten weten dat er ook vanuit de kerkgemeente aan ze wordt 
gedacht. 
Vanaf deze week zal het ‘wekelijkse’ bloemetje weer worden bezorgd, 
uiteraard op gepaste afstand. 
 
Omzien naar elkaar 
Lieve kerkgemeente, 
Aankomende week vieren wij 4 mei doden herdenking en 5 mei vieren 
wij 75 jaar bevrijding, maar niets is minder waar, want alles is anders. 
Alles is op zijn kop gezet door de oorlog die we nu voeren met het 

Corona virus en dat is een naar en angstig gevoel. 
 Dus ik vraag nog maar eens:  bel eens iemand op voor een praatje of stuur even een kaartje. Laten we ook 
eens een kaartje sturen naar de verzorgsters van de Meermin P.Pieterstraat 1,1135 GS Edam en van de St 
Nicolaashof/ Kloosterhof, Sint Nicolaashof 1,  1131 GV Volendam die het heel zwaar hebben in deze tijd. 
En laten wij ons met elkaar houden aan de afspraken die gemaakt worden, hopelijk mogen wij elkaar over 
enige tijd weer ontmoeten in de kerk. Laten we nog even vol houden. Laten wij alle zieken en mensen de 
een familielid hebben moeten missen in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. 
Aly Lagerburg  

 
In memoriam 
Op maandag 27 april is overleden mw. Grietje Kalk-Mulder op de leeftijd van 86 jaar. 
Sinds haar hersenbloeding in december 2018 verbleef ze in verpleeghuis Novawhere en 
had ze een broze gezondheid, maar haar einde kwam toch nog heel snel. 
We missen in Grietje Kalk een betrokken gemeentelid, die in onze kerk diverse functies 
heeft vervuld. Haar hart lag bij de persoonlijke ontmoeting.  Onze gedachten zijn ook bij 
haar man Henk, die vanwege de coronamaatregelen geen bezoek mag ontvangen. 
Moeilijk voor alle betrokkenen. 
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats op zaterdag 2 mei om 11.30 uur en 
wordt geleid door ds. Charlotte Kremer. De dienst is te beluisteren via 
www.kerkdienstgemist.nl.  Corr.adres:  Kapsteeg 5,  1135 WR Edam 
 
 
Beste gemeenteleden, 
Er is een brief uitgegaan aan de leden over de positie van onze predikant. Zoals we in de brief  hebben 
uitgelegd is het moeilijk om in te gaan op details. Omdat privacy van betrokkenen snel kan worden geraakt. 
Maar het is duidelijk dat er verschil van mening is tussen de kerkenraad en de voorganger. Om reacties op 
de brief goed mogelijk te maken is dit email adres opgezet: voorzitter@kerkgemeente.nl . 
Als u nog vragen heeft , zullen we proberen daar zo goed mogelijk op te reageren.  Maar ook dan moeten 
we terughoudend zijn omdat er anderen betrokken zijn en we ook niet via de e-mail kunnen ingaan op 
details. 
met vriendelijke groet ,  
Kees Bak 
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https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren


Kerkbrief in een nieuw jasje 
Het zal u niet zijn ontgaan: de kerkbrief is anders van opzet dan u gewend bent. Met een klein groepje 
mensen zijn we aan het brainstormen, hoe we  de onderlinge band kunnen verstevigen. De kerkbrief speelt 
een belangrijke rol in de communicatie naar de gemeenteleden. Daarom hebben we nog eens goed 
gekeken of het mogelijk is om de kerkbrief wat toegankelijker te maken. Vanaf deze week zal de kerkbrief 
op de website van de kerk steevast als eerste bericht te zien zijn, met de eerste pagina direct in beeld. 
Daarom hebben we zowel indeling als layout aangepast. 
Graag horen we wat u ervan vindt, uw reactie kan naar: kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 
Collectedoelen zondag 3 mei  
We moeten nog even volhouden, niet bijeenkomen en niet samenzijn in een dienst. Maar nog steeds, en 
dus  ook voor deze zondag,  bestaat de mogelijkheid om bij te dragen aan de collectedoelen van en voor 

“onze eigen kerkgemeente”!  
 
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,  3 mei, is de diaconale helft van de collecteopbrengst bestemd voor Kerk in Actie – 
“Noodhulp, vluchtelingen Nigeria”. Het noordoosten van Nigeria, een bevolking die leidt onder geweld. 
Roven en moorden, hele dorpen worden plat gebrand, Mensen raken alles kwijt. De Nigeriaanse kerken 
helpen de slachtoffers in de vluchtelingenkampen! U helpt toch ook?! 
 
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 hier aanmelden. Met een hartelijke groet,    ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 
 
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 
 
 
 
 
 

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 
 

 

Voedselhulp voor  Nigeriaanse vluchtelingen, foto Jaco Klamer (website KIA) 
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