Kerkbrief 938 voor zondag 10 mei 2020, Zondag Cantate
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 Aly Lagerburg

Eerst worden de bloemen voor de deur gelegd,
dan wordt aangebeld, en dan op minimaal
1.5 meter wachten tot Aly blij verrast het boeket
in ontvangst neemt. Met dank en altijd klaar
voor een goed gesprek (hier met Annelies).

En toen kwam ook Chris nog langs met de
Elisabethbode. Er zijn van die dagen dat de
kerkgemeente weer zichtbaar wordt....
Foto’s en tekst: A. van Ginkel

Hartelijk bedankt
Een vreemde verjaardag, 5 mei, met een rooster voor bezoekers! Laat de kleintjes thuis blijven!
Zonder lieve knuffels. Wel veel kaarten en telefoontjes maar om half elf: een dikke bos rode tulpen
namens de kerkgemeente even over het hekje aangereikt, werkte als een WARME knuffel,
dank je wel. Truus Siebel.
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.
We hebben nog eens goed gekeken of het mogelijk is om de kerkbrief wat toegankelijker te maken.
Vanaf vorige week is de kerkbrief op de website van de kerk steevast als eerste bericht te zien,
met de eerste pagina direct in beeld. Daarom hebben we zowel indeling als lay-out aangepast.
Graag horen we wat u ervan vindt, uw reactie kan naar: kerkbrief@kerkgemeente.nl
Collectedoelen zondag 10 mei
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 overmaken naar:
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..
Deze zondag is de diaconale helft van de collecteopbrengst bestemd voor “Ons Plan Adoptie Kind”.
Reeds vele jaren sponsort de diaconie met uw hulp via Plan Nederland ergens in de wereld een kind
en zijn of haar familie. Dat willen we blijven doen. Met ingang van dit jaar steunen we
Abednego Aledze en zijn familie in Ghana richting een gezonder en beter leven. De andere helft van
de opbrengst is bestemd voor het vele werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente.
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
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. 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.
Op weg naar Pinksteren, meditaties via Radio Bloemendaal
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. 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:
https://laposta.nl/f/ssl5qke0ns8t 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
Tot slot
(en voor herhaling vatbaar)
Lekker in het zonnetje,
uiteraard op gepaste afstand,
een bakkie doen bij je moeder…
Foto: A. van Ginkel

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

