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   Kerkbrief 940 voor zondag 31 mei 2020, Pinksteren 

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 
 

Bloemen voor Henri Kalk 
Deze week werd Henri verrast met de 
wekelijkse bloemen van de kerk. De 
afgelopen periode is voor hem niet 
gemakkelijk geweest en met deze bos 
bloemen willen we hem vanuit de 
Kerkgemeente laten weten dat we met hem 
en zijn familie meeleven. Hij was er blij 
mee. De bloemen werden dit keer gebracht 
door Wijnanda Hamstra met haar oudste 
zoon. Sinds vorige week worden de 
bloemen bezorgd door een groepje jonge 
vrouwen met hun kinderen.  Fijn, dat we zo 
gestalte kunnen geven aan de onderlinge 
betrokkenheid. 

 
Nog een boeket 
Theo Buijten liet in de vorige kerkbrief weten na een 
operatie weer thuis te zijn uit het ziekenhuis. Deze 
week ontving hij de bloemen uit handen van Ellen 

Vriend. Hij was er 
blij mee, getuige 
zijn reactie:  
Het was en is heel 
verassend als je 
een veelvoud van 
mooie en  
afwisselende 
beterschaps kaarten mag ontvangen na je thuiskomst uit het 
ziekenhuis. Zelfs fris fruit werd overhandigd om aan te sterken. 
Martha werd ook geheel betrokken in de vele beste revalidatie 
wensen.Veel dank van Martha en mij, vriendelijk groetend, Theo 
Buijten Azn. 

 

Omzien naar elkaar. 
Even een kaartje sturen naar Dhr. Gerard-Jan Slegt, R .Boot-straat 30 1135 CH Edam. Gerard- Jan is al 
enige tijd ernstig ziek en heeft geen goed bericht gekregen uit het ziekenhuis wij wensen hem heel 
veel sterkte. Mevr. Bep van Montfoort is weer thuis uit het ziekenhuis en zij laat weten dat het goed 
met haar gaat en zij doet iedereen de groeten. Ze was heel blij met alle kaarten die ze heeft 
ontvangen en wil iedereen daar hartelijk voor bedanken! 
Lieve mensen en ja dan is er nog steeds geen kerk, maar gelukkig hebben wij de mogelijkheid om via 
tv of internet toch kerk te zijn. Laten wij op de zondag morgen even extra aan elkaar denken en zo 
het gevoel hebben dat we toch even samen zijn al is het dan na de dienst zonder de koffie met 
elkaar. Laten wij de regels goed naleven dan komt het hopelijk weer goed Ik wens ons alle heel veel 
sterkte in deze moeilijke en angstige tijd. Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods 
zegen en kracht vragen. Ik wens u allen een goede week. Aly Lagerburg 
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Hartelijk bedankt 
Dag allen, Hierbij wil ik U heel hartelijk bedanken voor de werkelijk prachtige wenskaarten die ik in 
het ziekenhuis ter bemoediging heb mogen ontvangen! Het zijn lichtpuntjes geweest in een zeer 
moeilijke tijd. Hoewel lopen nog een pijnlijke aangelegenheid is, is het gelukkig  allemaal goed 
afgelopen en ben ik weer thuis aan het revalideren. Ik hoop u snel weer in goede gezondheid te zien. 
Marika Fraenkel 
 
Overlijdensbericht 

Op maandag 25 mei is overleden mw. Marjan Bak-Schulz op de leeftijd van 75 jaar. 
Zij was de weduwe van Dick Bak en al geruime tijd ernstig ziek. De uitvaart is in besloten kring.  
Correspondentieadres: Groot Westerbuiten 15, 1135 GJ Edam 

 
Kinderen in actie 
De diaconie wilde graag de Elisabethbode bij de oudere 
gemeenteleden rondbrengen en een aantal kinderen 
wilden best een mooie tekening maken.  
Het werden er wel 75!!  
José Hermanides maakte er nog een mooi gedicht bij. Zo 
ontstond een mooie samenwerking tussen het 
ouderendiaconaat en de kinderen en konden we veel 
ouderen in onze gemeente blij maken.  
  
Enkele  regels uit het gedicht:  
Ik stuur u een tekening met iets vrolijks erop 
en vraag u "volhouden hoor, kop op!! 

 
Collectedoelen zondag 31 mei  
Ook Pinkster-zondag kunnen we helaas door “corona”nog steeds niet in een kerkdienst bijeen 
komen. Maar wie weet, over een paar weken ....... (er wordt hard gewerkt om binnenkort en onder 
strenge regels weer bijeen te komen). Gelukkig hebben we de kerkbrief om contact te onderhouden 
en elkaar o.a. te berichten over de manier waarop we toch onze collectedoelen kunnen dienen. Het 
is nog steeds, en dus  ook voor deze Pinkster-zondag,  mogelijk om bij te dragen aan de 
collectedoelen van en voor “onze eigen kerkgemeente”! Geen twee collecten,  maar 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  Pinkster-zondag 31 mei, is de diaconale helft van de collecteopbrengst bestemd voor 
“Weeshuis Sunshine House, Pietermaritzburg Zuid-Afrika”. De stichting Weeshuis Sunshine House, 
het weeshuis, de moeders maar vooral de kinderen hebben blijvend steun nodig, ook van ons. Mee 
helpen aan de opvang van verweesde kinderen en hen begeleiden naar een betere toekomst!   
De andere helft van de opbrengst is bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze eigen 
kerkgemeente”.                                                                                                                                                                                         

   

 
 
Tot slot     

Langzaam maar zeker komt alles weer op gang. 
Ook de kerkenraad heeft weer vergaderd, 
uiteraard met inachtneming  van de 1.5 meter 
afstand. De tijd dat we weer bij elkaar kunnen 
komen, komt dichterbij! 
 
 
 

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 
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