Kerkbrief 943 voor zondag 14 juni 2020, 1e zondag na Trinitatis
In verband met het coronavirus kunnen onze diensten tot en met deze zondag 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 Gerard Slegt
Dit keer werden de bloemen door Jacqueline bezorgd bij
Gerard en Alie Slegt. Gerard is ernstig ziek en dit teken van
meeleven werd erg op prijs gesteld. Een kaartje kan naar
Roelof Bootstraat 30, 1135 CH.
Omzien naar elkaar
Even een kaartje sturen.
De heer Jan Lijnes is gevallen en heeft zijn heup gebroken en is
geopereerd en verblijft nu op: Transitorium, kamer 318
Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend .
Laten we alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om
Gods zegen en kracht vragen.
Ik wens u allen een goede week. Aly Lagerburg
We mogen weer naar de kerk!
Ook in Edam willen we de kerkdiensten, rekening houdend met de richtlijnen, weer opstarten.
In de maand juni mag dit met maximaal 30 en vanaf juli met 100 kerkgangers.
Wij willen zondag 21 juni onze eerste dienst in de Grote Kerk vieren. Voorganger is dan Jan Willem
van der Straten. Op 28 juni zal ds. Charlotte Kremer voorgaan.
Gezien de gestelde limiet zult u zich de eerste paar weken moeten
aanmelden via scriba@kerkgemeente.nl, of tel 371297, waarna u bericht
krijgt of we u een plaats kunnen aanbieden.
Vanaf juli zal met de verruiming van het aantal kerkbezoekers de
aanmelding vermoedelijk niet meer nodig zijn. De algemene regel om
thuis te blijven bij koorts of hoesten blijft gelden. Blijf de kerkbrief volgen
voor nadere informatie / instructie over hoe we het in de praktijk gaan
invullen. Zie hieronder. Maar via internet kunt u de dienst -zoals
voorheen- ook altijd volgen. De kerkenraad
Instructies voor bezoek diensten
We mogen weer naar de kerk... maar met voorzorgsmaatregelen. We moeten ons aan de richtlijnen
van het RIVM houden. In de kerk zijn regelaars aanwezig, die deze richtlijnen bewaken.
U wordt verzocht op tijd te komen. Met inachtneming van de 1,5 m maatregel wordt uw naam bij
binnenkomst afgevinkt/genoteerd en wordt u verzocht uw handen met reinigingsgel te ontsmetten.
U pakt zelf een liedboek met liturgie, die op een tafel klaar ligt. Vervolgens wordt u door de regelaar
een plaats aangewezen.
Twijfelen de regelaars aan uw gezondheid in het kader van de RIVM maatregelen, dan kunnen zij u
verzoeken de kerkdienst niet bij te wonen.
De collecte vindt plaats bij de uitgang, waar twee collecteschalen staan.
Na afloop van de dienst volgt u de aanwijzingen van de regelaars bij het verlaten van de kerk. Er
wordt geen koffie geschonken.
Toiletgebruik moet tot het minimum beperkt worden. Alleen het invalide toilet is beschikbaar. U
wordt geacht zelf tevoren met beschikbare ontsmettingsmiddelen de toiletbril etc. te reinigen.
De volledige versie van deze instructies staat op de website.

Weer zingen in de Grote Kerk?
Hoewel het zingen in deze tijd zoveel mogelijk beperkt moet blijven, zou het mooi zijn als de lofzang
weer gaat klinken, zij het op bescheiden schaal. Het voorstel is om vanaf 21 juni de liederen mee te
laten zingen door vier zangers/-essen, wijd verspreid in de viering. Allen die graag zingen en dat de
laatste tijd node gemist hebben vraag ik: geef je bij me op en ik zal proberen iedere zondag een
groep van vier zangers samen te stellen, te beginnen voor de viering op 21 juni met ds Jan Willem
van der Straten (Amsterdam) en daarna op 28 juni ds Charlotte Kremer (Zuiderwoude), en zo verder
in juli. Frans Koning, e-mail: frannelies@gmail.com,
tel. 0299-372026.
Collecte(doelen) zondag 14 juni.
Nog even en we mogen weer bij elkaar komen. Vanaf volgende zondag eerst met slechts 30 maar
later met 100. Een fijn vooruitzicht maar voor nu is het nog even volhouden om zonder kerkdiensten
toch iets aan en voor de collectedoelen te doen.
Gelukkig hebben we de kerkbrief om informatie te geven, contact te onderhouden en elkaar te
berichten over de manier waarop we toch onze collectedoelen kunnen dienen.
Het is nog steeds, en dus ook voor deze zondag, mogelijk om bij te dragen aan de collectedoelen
van en voor “onze eigen kerkgemeente”!
Internetbankieren en andere overmakingen naar bankrekeningen biedt voor “onze kerkgemeente”
de mogelijkheid om, ook in corona-tijd, wekelijks uw collecte-bijdrage over te maken.
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 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 14 juni, is de diaconale helft van de collecteopbrengst bestemd voor “Stichting
HOEBOEH”. Hulp OostEuropa Buurtschap Overleek en Helpers steunt vele projecten in Roemenie en
Moldavie. Inzamelen, transporteren en verdelen van hulpgoederen bij kerkgenootschappen en
instellingen en steunen van maatschappelijke en sociale projecten.
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl De andere helft van de opbrengst is bestemd voor het vele
werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.
Gaat u mee op reis via Radio Bloemendaal?
Na de dagelijkse meditaties “op weg naar Pinksteren”
willen Jaap en Juup van Werkhoven u graag mee op reis
nemen. Zij organiseren via Radio Bloemendaal virtuele
reizen, door een Bijbels landschap en door de
kerkgeschiedenis.
De uitzenddata zijn: 11 en 25 juni, 9 en 23 juli en 13 en
27 augustus. Maar het is ook later terug te beluisteren.
Zie voor het volledige bericht onze website.
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 E-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad: dhr. Kees Bak E-mail: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdag 16.00 uur naar het E-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

