
  
 
  
 
 
 

Kerkbrief 958 voor zondag 27 september 2020, 2e zondag van de herfst 
 

We mogen weer allemaal naar de kerk. Maar voor diegenen, die nog niet willen, durven of kunnen: 
u kunt weer om 10.00 uur via onze website en “kerkdienst gemist” ‘live’ meeluisteren. 

Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 
Bloemen voor Nel van Ginkel en Elly ten Holt 

De bloemen van afgelopen weekend zijn gegaan naar Nel v Ginkel-Hetjes, 
Lingerzijde 59, 1135AN Edam; zij is al een tijdje in de lappenmand.  
Ook werd een beterschapskaart getekend voor Rie Lof, Groenland 5, 1135TE Edam, 
die al een paar weken thuis zit met een zweepslag en met behulp van fysio weer 
snel beter hoopt te worden.  
Laten we omzien naar elkaar en even een kaartje sturen  
Ja, en dan zijn er nog steeds gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen of durven; 
laten wij hen niet vergeten! En het Corona virus heeft ons nog steeds in zijn greep; 
laten we a.u.b. de maatregelen goed in acht blijven nemen; dan kunnen we hopelijk 
straks allemaal weer naar de kerk. Laten wij alle zieken gedenken in ons gebed en 
om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens u allen een goede week.    
                                                                                                                              Aly Lagerburg                     

Bedankje  
Lieve mensen, vanmiddag (20 sept.) kwam Alida Gorter me bloemen van de kerk brengen. Daar ben ik 
erg blij mee; heel hartelijk dank. Ik heb een handbeentje gebroken en zit nu voor zes weken in het gips. 
Het is eigenlijk meer lastig en onhandig dan dat het 
pijnlijk is. Geen auto rijden, niet fietsen; dus alles te 
voet. Dat lukt gelukkig nog. Maar geen breiwerkjes 
meer en tuinwerkjes. Mocht iemand langs willen 
komen, van harte welkom; iedereen gegroet.    
                                                                      Elly ten Holt                                                
Terugblik Vredesweek                                                  
Zaterdag 19 september, begin van de vredesweek: 
voor de negende keer trok een groep motor-
liefhebbers met een ronkende boodschap van 
vrede door Noord-Holland. 
Zondag 20 september ging ds. Burret Olde uit 

Zaandam voor. Hij sprak 
beeldend over ‘het goede 
leven’. Deze keer extra veel 
plaatjes op de website voor 
de thuisblijvers die vanaf 

half oktober ook beeld bij de geluidverbinding 
kunnen verwachten. 
Een koor van acht 
gemeenteleden 
zongen de liederen in 
de dienst.                          
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Actie orgel de Swaen komt op stoom!  
Sinds het artikel in het laatste Venster over het 
orgel in de Swaen zijn er al veel donaties 
binnengekomen, ruim € 1400. De giften komen 
soms uit onverwachte hoek, zelfs van oud-
gemeenteleden van elders. Allen hartelijk 
dank! Een algehele restauratie is nodig, omdat 
de achteruitgang van het orgel elk jaar 
hoorbaarder wordt. Het orgel is 77 jaar 
geleden voor het laatst gerestaureerd. Het is 
een uniek instrument, nu meer dan 200 jaar 
geleden speciaal voor de voormalige Lutherse 
Kerk gebouwd door de firma Bätz. Vervanging 
van het geheel of een deel ervan is geen optie 
en ook niet voordeliger. En daarnaast, er zijn 
allerlei culturele instellingen die hun steentje 
willen bijdragen. Van sommige hebben we al 
toezeggingen. We zijn dus aan het sparen, en 
daarbij is het niet zo gek als we zelf een duit in 
het zakje doen. Dus: adopteer een orgelpijp!  

(Zie ook het artikel in de Stadskrant van 21 september j.l.; pag. 13) Maak uw bedrag over op:  
NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds 

 
…en ten bate van het orgelfonds: 
Aangeboden: 10 stoelen in goede staat, zie foto. 
Slechts voor een bijdrage aan het orgelfonds de Swaen. 
Informatie Hans van Drongelen 06-44810672. 
 
   
   
 
Diensten komende weken 
Kerkgemeente 
Door de ruime afstand die in de Grote Kerk kan worden aangehouden heeft de kerkenraad besloten om 
bij uitzondering ook de diensten van 4 en 11 oktober in de Grote Kerk te houden. Om de kosten in de 
hand te houden zal de kerk niet verwarmd worden. We vragen uw begrip hiervoor. Vanaf 18 oktober 
zijn de vieringen in De Swaen. 
  4 okt.  10.00 uur  Grote Kerk  ds. Peter Verhoeff 
11 okt.  10.00 uur  Grote Kerk  ds. Juup van Werkhoven   Heilig Avondmaal en doop 
Heilige Nicolaaskerk 
  3 okt.  19.00 uur  R.K.-kerk  pastoor Stomph   Eucharistieviering 
  4 okt.  10.00 uur  R.K.-kerk  kapelaan Versteeg   Eucharistieviering 
10 okt.  19.00 uur  R.K.-kerk  diaken Henk Bak   Woord- en Communieviering 
11 okt.  10.00 uur  R.K.-kerk  diaken Henk Bak   Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
 

 
 
 
 
 

 

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 donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 
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