
 
 

 

   Kerkbrief 945 voor zondag 28 juni 2020, 2e zondag van de zomer 

Komende zondag weer een dienst voor een beperkt aantal deelnemers. U kunt weer om 10.00 uur via onze 
website en “kerkdienst gemist” ‘live’ meeluisteren. Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 
Bloemen voor Jan en Ella Harmsen en voor Jan en Truus Lijnes 

Afgelopen week heeft Jitske Hermanides de bloemen met 
een groet vanuit de Kerkgemeente naar Jan en Ella 
Harmsen gebracht. Hij was er zichtbaar blij mee. 
De bloemen uit de kerkdienst werden zondag door Marijke 
Everaars bezorgd bij Jan en Truus Lijnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tineke en Hans Siebrecht 50 jaar getrouwd 
Vorige week vrijdag waren Tineke en Hans 
Siebrecht 50 jaar getrouwd en hebben dat op een 
bescheiden maar mooie manier gevierd. Ze 
werden door Henri Kalk verrast met een kaars van 
onze kerkgemeente.  

 
 
In memoriam Gerard Slegt 
Op 19 juni jl. is Gerard Jan Slegt overleden op de leeftijd van 76 jaar. Hij was 
al enige tijd ernstig ziek maar het einde kwam toch nog snel. Hij laat zijn 
vrouw en twee zoons achter. Gerard was alom bekend als schilder en heeft 
ook aan onze gebouwen veel en mooi schilderwerk verricht. Afgelopen 
donderdag is hij na een besloten uitvaartdienst begraven. Ds. Engele 
Wijnsma noemde Gerard een vriendelijke en goede man die alles over had 
voor zijn kinderen.  Corr.adres:  Roelof Bootstraat 30, 1135CH Edam   

 
We mogen weer naar de kerk! 
Op 28 juni mogen we voor de tweede keer weer een eigen dienst vieren. Ds. Charlotte Kremer gaat 
voor. Voor deze dienst geldt nog een maximum van 30 bezoekers en is vooraf aanmelden 
noodzakelijk: via scriba@kerkgemeente.nl, of tel 371297. Zonder tegenbericht kunnen we u een 
plaats aanbieden. Vanaf juli zal met de verruiming van het aantal kerkbezoekers naar 100 de 
aanmelding niet meer nodig zijn. 
De algemene regel om thuis te blijven bij koorts of hoesten blijft gelden. Verder: kom op tijd, was uw 
handen, pak zelf uw liedboek, laat u naar uw plaats leiden door een regelaar, zo min mogelijk 
toiletgebruik, zelf reinigen. Een volledig overzicht van de noodzakelijke regulering staat op de 
website.  De kerkenraad 
 
Geen kerktaxi  
Helaas is het nog steeds niet toegestaan om met meerdere personen uit verschillende huishoudens, 
in één auto te zitten. Tevens moet ook de 1,5m in de auto worden gehandhaafd. Daarom is het, 
zolang deze regel nog van toepassing is, niet mogelijk om de kerktaxi te verzorgen. Met vriendelijke 
groet, Rien de Vries. 
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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 

Collecte(doelen) zondag 28 juni. 
We mogen weer bij elkaar komen en in de dienst wordt ook weer gecollecteerd. Een “zalige” gedach-
te maar voor velen is kerkbezoek nog even geen feit. En ook voor hen is er nog altijd de gelegenheid 
om bij te dragen aan de collectedoelen. U kunt uw collectebijdrage nog steeds (wekelijks) overmaken 
naar: Rekening NL95RABO0373711409,  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag…  
 
Deze zondag 28 juni, is de diaconale collecteopbrengst bestemd voor “Stichting Africa Albino’s”. 
Albino in een zonovergoten Afrika, het zal je overkomen. De stichting stuurt zonnebrandcrème en uv-
beschermende middelen naar Afrika om de levenskwaliteit van deze Albino’s te verhogen. Hebben 
we de voorbije dagen niet zelf gemerkt hoe erg het is om zon-verbrand te raken, hoeveel erger moet 
het niet zijn voor een albino in afrika?  www.afrikaansealbinos.nl/  De tweede collecte is  als altijd 
bestemd voor het vele werk werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”. 
 
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 de liederen mee te laten zingen 
door vier zangers/-essen, 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, e-mail: frannelies@gmail.com, tel. 0299-372026. 
 

Terugblik zondag 21 juni 
Afgelopen zondag konden we dan eindelijk weer naar de kerk. Nog niet op de gebruikelijke manier, 
maar het was fijn om elkaar te kunnen ontmoeten.  

Jan Willem van der Straaten had er 
zichtbaar plezier in, dat hij de eerste 
voorganger was, die weer bij ons voor 
kon gaan.  
Natuurlijk misten we een groot deel 
van de ‘vaste’ bezoekers, maar 
gelukkig kan iedereen via internet de 
diensten meemaken. Meezingen kon 
ook nog niet, de liederen werden 
voorgezongen door 4 gemeenteleden, 
die dit enthousiast deden. We zijn blij 
dat de periode zonder ‘eigen’ 
kerkdiensten voorbij is. 
 

 
Wijnaanbod Beheerscommisie Grote Kerk 
Vanwege coronamaatregelen gaan al onze activiteiten niet door en heeft het beheersorgaan Grote 
Kerk nog een voorraad witte en rode wijn.Wie wil ons eraf helpen? De kosten zijn 5 euro per fles. Te 
verkrijgen bij Tanny Bleeker, tel. 368090. 

Informatieavond op  1 juli 
Op woensdag 1 juli a.s. om 19:30 uur is er een bijeenkomst waarin u wordt geïnformeerd over de 
situatie in onze gemeente. Het is geen gewone gemeenteavond. Namens de classis komen de 
classispredikant en de voorzitter, en daarnaast de voorzitter van de visitatiecommissie. In verband 
met de gezondheidsrisico’s is de bijeenkomst in de Grote Kerk en wordt er geen koffie geschonken. 
Wij vragen u zich aan te melden via scriba@kerkgemeente.nl of tel. 371297. Zie ook de instructies 
voor de kerkdiensten, dus kom ruim op tijd.  De bijeenkomst is niet te beluisteren via internet. 
Achteraf zal een beknopt verslag beschikbaar komen. De kerkenraad. 
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