
 
 

 

   Kerkbrief 940 voor zondag 24 mei 2020, Zondag Exaudi 

In verband met het coronavirus kunnen onze diensten in ieder geval tot 1 juli 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 
 
Omzien naar elkaar 
Even een kaartje sturen naar Theo Buijten , Persijnstraat 11 ,1135 GZ Edam. Zijn stukje hieronder 
maakt goed duidelijk waarom.. Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en 
kracht vragen. En laten we extra naar elkaar omzien in deze moeilijke en angstige tijd. Aly Lagerburg. 
 
Ziekenhuis 
"Donderdag 14 mei mocht ik een hartoperatie ondergaan in OLVG Oost. Geweldig team van OK, IC en 
daarna doktoren c.q verplegers neemt je onder hun hoede. Zaterdag vraagt de verpleging “heeft u 
pijn” en dan mag/kun je rustig NEE antwoorden. Dinsdag 19 mei mocht ik weer naar Martha en nu 
revalideren. Veel dingen mogen/kunnen nog niet. Maar herstellen gaat met frisse moed. Ik zie 
u/jullie als het weer kan/mag. Tot ziens Theo Buijten Azn.” 
 
Jarige 
19 mei was Ineke Huber jarig. Voldoende reden voor Nel 
Eijk om even bij haar langs te gaan om haar namens ons 
allen te feliciteren en een bloemetje te bezorgen. Ineke 
was blij verrast door deze geste en vroeg ons de groeten 
over te brengen aan alle bekenden. Arie van Ginkel 

 
 
 
 
Bloemen voor 
Zaterdag middag 16 mei j.l., wandelden Kate en ik naar de Berkmeerstraat 
om Siem en Anneke Vreeling een fleurige groet te brengen, namens de 
kerkgemeente. Deze werd zeer warm in ontvangst genomen. Ze waren er 
erg blij mee! Ik wens iedereen alle goeds toe en blijf vooral omzien naar 
elkaar! Tot ziens, met een hartelijke groet, José Hermanides 
 
 

 
Collecte(doelen) zondag 24 mei. 
Helaas kunnen we door “corona” nog steeds niet in een kerkdienst bijeen komen. Gelukkig is er licht 
aan de horizon en wie weet over een paar weken ....... Nog even volhouden dus om zonder 
kerkdiensten toch iets aan en voor de collectedoelen te doen.  Want het is nog steeds, en dus  ook 
voor deze zondag,  mogelijk om bij te dragen aan de collectedoelen van en voor “onze eigen 
kerkgemeente”! Dat gaat in één bijdrage die naderhand fifty-fifty verdeeld wordt tussen het 
diaconale doel voor deze 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, 24 mei, is de diaconale helft van de collecteopbrengst bestemd voor “KIA 
Werelddiaconaat, Straatkinderen in Oeganda”. Het speelt in Kampala, de hoofdstad van Oeganda, 
waar duizenden straatkinderen, amper te eten hebben, bedelen en waar veel geweld is. Kerk in Actie 
en partners werken aan een betere toekomst door contact met familie, door een dak boven hun 
hoofd maar vooral door het bieden van onderwijs. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor 
het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. Tom Lagerburg 



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 E-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad: dhr. Kees Bak E-mail: cbak-kees@kpnmail.nl of voorzitter@kerkgemeente.nl  
Tel. 0255-577499 
Ledenadministratie: Nico Vriend E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
 

 
Bewaren graag tot we weer bij elkaar mogen komen 
Uw oude mobieltje, toner of cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld. 
 
Kerkdienst 'online'? 
Waarschijnlijk bent u, net als wij, op zoek gegaan naar een invulling voor de zondagochtenddienst, 
toen we zelf niet meer naar de kerk konden gaan. Met gebruik van techniek en internet kunnen 
gemeenteleden thuis de dienst volgen. De meeste gemeentes, zoals ook wij, bieden alleen geluid, 

maar sommigen ook met beeld. De afgelopen weken zagen de kerken 
in Middenbeemster en Purmerend het aantal belangstellenden met 
sprongen toenemen. Het zijn mooie uitzendingen, maar we missen 
natuurlijk het contact met onze plaatselijke gemeenteleden. Wat zou 
het mooi zijn als we zelf ook met een kleine groep enthousiastelingen 
weer diensten konden organiseren en deze met beeld en geluid 
zouden uitzenden. De kerkrentmeesters willen hieraan financieel de 

ruimte geven, maar om dat effectief te kunnen realiseren zoeken de kerkrentmeesters vrijwilligers 
om te helpen met de techniek en bediening. Het is niet moeilijk, maar met een enthousiaste inzet 
zouden we gezamenlijk kunnen zorgen voor uitzendingen vanuit onze vertrouwde kerk. Wilt u helpen 
of meer weten? Stuur dan een mailtje naar DeSwaen@kpnmail.nl of neem contact op met Nico 
Vriend.           De Kerkrentmeesters 
 
Solidariteitskas 
Volgende week worden weer de folder en acceptgirokaarten voor de actie van de solidariteitskas 
verzonden. In 2019 is in onze kerkgemeente een bedrag ontvangen van €1802.50 en in 2018 €2075. 
Een prima resultaat waar we erg blij mee waren. Het bedrag is net als vorig jaar € 10 per kerklid. Een 
echtpaar ontvangt dus 2 enveloppen en wij hopen dus dat u beide honoreert. De helft van het 
bedrag is voor de eigen kerkgemeente en aangezien het een gift is, is het volledige bedrag ook 
aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Namens de kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 
 
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 
 

Tot slot (ook een vraagje van de krmeesters) 
Arie van Ginkel voor het scherm, de dienst 
vanuit Middenbeemster volgend.  Velen van 
ons maken gebruik van de mogelijkheid een 
on-line dienst te volgen. De kerkrentmeesters 
zijn benieuwd hoe luisteraars of kijkers het 
ervaren om op afstand de dienst mee te 
beleven. Zij vragen om zo mogelijk een 
berichtje te sturen naar DeSwaen@kpnmail.nl  
Ze zijn benieuwd welk apparaat u gebruikt en 
hoe uw ervaringen zijn. 
 

 
 
 


