
 

Kerkbrief 975 voor zondag 24 januari 2021, Week van gebed voor eenheid 

Wegens de aangescherpte maatregelen kunnen we de dienst  helaas niet bezoeken.                                                                     
Maar gelukkig is er de mogelijkheid om de dienst met beeld en geluid  te volgen via onze website en ook                    
(eventueel later)  via “kerkdienstgemist.nl”.  Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren 

 
24 januari oecumenische viering 
Deze zondag eindigt de Week van gebed voor de eenheid van de kerken. Zoals gewoonlijk organiseert de Raad 
van Kerken dan een oecumenische viering in de Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Voorgangers zijn Nico Schoorl - 
oud-katholiek priester - en Agaath van den Hogen, zij hebben vroeger in Volendam nauw samengewerkt. Er werkt 
een kleine zanggroep mee.  
De dienst is om 10:00 uur in de RK Nicolaaskerk en daar worden beperkt bezoekers toegelaten. Opgeven kan nog  
via:  http://www.rknicolaaskerkedam.nl/  Maar u kunt de dienst ook vanaf onze eigen website volgen via:   
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1070-PKN-Kerkgemeente-Edam/events/live 
 
Presentatie in plaats van gemeenteavond 
De gemeenteavond kon niet doorgaan. Maar u kunt wel na de dienst van 31 januari kijken naar een presentatie 
voor de gemeente via het internet. Deze is ook later terug te zien. 
Dit als alternatief voor de gemeenteavond. We zullen de nieuwe plaatselijke regeling presenteren en aangeven 
hoe de nieuwe kerkenraad er uit komt te zien. Reacties zijn dan de week daarna mogelijk via de e-mail, telefoon 
of schriftelijk in te dienen bij de scriba, Henri Kalk. Maar reacties zijn uiterlijk in te dienen op zaterdag 6 februari.  
In het volgende Venster komt meer informatie. 
 
Actie Kerkbalans 
Deze week worden de antwoord enveloppen met het toezeggingsformulier weer opgehaald. Maar nog beter is 
het om de envelop bij de vrijwilliger in de bus te doen. Namens deze vrijwilligers alvast hartelijk dank. 
 
Bloemengroet      
Vorige week reisde Wijnanda naar Grosthuizen om mooie tulpen te bezorgen bij Paul en Marjan Brommersma. 
Henri bracht de bloemen uit de dienst bij Dodo van der Straaten. In beide gevallen werd blij verrast gereageerd. 
          
Terugblik vorige week 
Net nu we een beetje gingen wennen aan diensten zonder bezoekers gaan we 
nog een stap verder: een dienst zonder zang. Orgelspel en gesproken 
liedteksten moeten dat enigszins opvangen, maar het voelt onwennig. 
In een vrijwel lege kerk hield ds. Hoogstrate toch een gloedvolle preek waarin 
hij nieuw licht wierp op het verhaal van de drie wijzen.  Met het verhaal over 
de vierde wijze, Artaban, werden we aan het denken gezet. 
 
 
Collectedoelen 
Deze week geen diaconale collectedoelen. Maar u kunt nog steeds uw bijdrage van vorige weken overmaken naar 
rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. “Collecte-doel .......”+ datum. 
 

 
 
 
 
 

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 


