
 
Kerkbrief 960 voor zondag 11 oktober 2020, 3e zondag van de herfst 

We mogen weer in beperkte aantallen 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 de familie Hooijberg-Ferwerda en mw. Molenaar 
Zaterdag kreeg de fam. Hooiberg-Ferwerda de bloemen, zondag bracht Alida de bloemen bij mw. 
Molenaar, met groet uit de gemeente. Deze attentie werd weer erg op prijs gesteld.             
 
Terugblik op zondag 4 oktober 

Op deze bewolkte, 
regenachtige herfstdag was 
onze voorganger ds. Peter 
Verhoeff en konden we met 
Frans op het orgel weer 

genieten van een select groepje gemeentezangers. Onze classis-predikant baseerde zijn overdenking 
op Lucas 7: 36-50, waarin Jezus tegen de Vrouw zegt: “Uw geloof heeft u gered, ga in vrede”. Een 
tekst vol hoop. Met gebruik van een “kleinbeeld tv-scherm” mochten we als afsluiting kijken en 
luisteren we naar Johnny Cash-Hurt. 
Aan het eind van de dienst liet Rita de Boer nog even zien hoe je met een blij gezicht kunt doneren 
en ging diaken Alida op weg met de bloemen voor Gerie Molenaar.                  mvg Arie  
 
Collecteopbrengsten. 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 4 oktober was bestemd voor “PKN – Kerk en Israël, 
Ontmoeting en Dialoog”. Met de voorlopige opbrengst van € 91,30 helpen we de dialoog op gang en 
te houden en het antisemitisme te bestrijden. De collecte voor “onze eigen kerkgemeente” kende 
een voorlopige opbrengst van € 89,00.   Beide opbrengsten zijn voorlopig omdat nog veel bijdragen 
nadruppelen via bankoverschrijvingen. 
Dank voor uw gaven. 
 
Collectedoelen. 
De eerste collecte is vandaag, zondag 11 oktober, bestemd voor de “Stichting De Regenboog”. De 
Regenboog begeleidt mensen in sociale- en/of psychische armoede.  Armoede, eenzaamheid, dak- 
en thuislozen, re-integratie, verslaving en psychiatrie zijn thema’s waarmee “zwakken in onze 
samenleving” geholpen worden naar een beter bestaan. www.deregenboog.org  De tweede collecte 
is, zoals we gewend zijn, ook deze zondag voor al het werk van, voor en door “onze eigen 
kerkgemeente”. 
 



Er is perspectief voor de neef van tante Bets 
Vorige week vertelde ik dat het orgel in de Lutherse Kerk in Den Haag soms 
‘tante Bets’ genoemd wordt en dat ze een uitgebreide familie heeft waaronder 
vele neefjes. Eén neef bevindt zich hier in de Swaen in Edam, al zo’n 200 jaar. We 
willen hem graag aan laten sterken en een verjongingskuur geven.  
Het gaat natuurlijk om de actie voor ons Bätzorgel in de Swaen en die loopt als 
een trein: de laatste stand is bijna € 5465. Hartelijk dank voor alle donaties! Wij 
hebben verzoeken voor subsidies lopen bij diverse culturele fondsen en b.v. de 
Provincie. Intussen: adopteer een orgelpijp!     Frans Koning 
 
Maak uw bijdrage over op: NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds 
 
Aangepaste maatregelen dienst 11 oktober 
Door de aangescherpte corona-maatregelen heeft de kerkenraad het volgende besloten. De dienst 
van zondag gaat door in de Grote Kerk, inclusief de doop van Elianne, maar zonder viering van het 
avondmaal. We kunnen slechts 30 bezoekers verwelkomen (exclusief medewerkenden). Als u wilt 
komen dient u zich vooraf aan te melden bij Henri Kalk via scriba@kerkgemeente of 0299 371297.  
We vinden dit pijnlijk maar noodzakelijk en vragen uw begrip.     
 
Regels Kerkdiensten in de Swaen vanaf 18 oktober 
Helaas worden de Corona-maatregelen verder aangescherpt met ook voor ons als kerkgemeente 
consequenties. Wanneer we in de Swaen gaan kerken, moeten we i.v.m. de ruimte rekening houden 
met enkele, deels nieuwe spelregels. Het klinkt misschien soms erg streng, maar wij willen iedereen 
een zo veilig mogelijke omgeving bieden. We zijn met en voor elkaar verantwoordelijk. 
Allereerst moet u zich aanmelden, wanneer u de dienst wilt bijwonen. Dat moet via 
scriba@kerkgemeente.nl of 0299 371297. Er zijn maximaal 30 zitplaatsen beschikbaar, méér kunnen 
we dus helaas niet toelaten. Afhankelijk van de adviezen zal dit aantal bijgesteld kunnen worden. 
Maar gelukkig kunt u dan altijd nog via internet de dienst volgen, vanaf 18 oktober met beeld. 
De kerk is niet meer aan de achterzijde toegankelijk, ook al was u dit jaren gewend. We krijgen dan 
anders niet meer goed te controleren looprichtingen en hebben dan nog meer ‘regelaars’ nodig. Als 
u echt niet aan de voorzijde binnen kan komen, meldt dit dan bij uw aanmelding, dan wordt als 
uitzondering de achterdeur voor u geopend. 
U wacht buiten met de 1,5m regel tot u toegelaten wordt, dus ook bij regen moet u helaas buiten 
blijven wachten en kunt u niet even snel naar binnen wippen. 
Bij binnenkomst maakt u uw handen schoon met de gel. Uw naam wordt gecontroleerd / genoteerd 
en krijgt u door de  ‘regelaar’ een plaats aangewezen, waarbij in principe van voor naar achteren de 
zaal gevuld wordt. Uw jas / paraplu neemt u mee naar uw zitplaats. Liturgie en liedboek liggen daar 
al klaar. 
Meezingen zal nog steeds niet mogelijk zijn. Er kan helaas tot nader order na afloop van de dienst 
geen koffie gedronken worden. 
De predikant blijft na afloop van de dienst voor de preekstoel staan; er kan op afstand wederzijds 
een groetgebaar gemaakt worden, wanneer u de zaal weer verlaat. 
Na afloop van de dienst zal de ‘regelaar’ u weer om beurten, rij voor rij, naar buiten geleiden. 
Collecteschalen staan bij de uitgang. 
De kerkenraad 
 
  
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 


