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De doopsgezinden 
hebben een 

houten huisje

de Roomsen 
hebben een 

kruisje

de Calvinisten 
hebben een 

haantje

de Protestanten 
hebben nu een 

Swaentje
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Het mooie verhaal waarom Maarten Luther met de zwaan in verband 
gebracht werd kent u inmiddels allemaal wel. Dit is terug te voeren op 
een legende die verwijst naar een uitroep die de Tsjechische theoloog/
hervormer Jan Hus (Hus=Tsjechisch voor gans) in 1415 in Praag gedaan 
zou hebben terwijl hij op de brandstapel stond:

“Jullie verbranden nu een gans, maar er zal een zwaan herrijzen.”

De zwaan symboliseert schoonheid, zuiverheid, puurheid, betrokkenheid, trouw en 
liefde en herinnert je er aan dat je nieuwe dingen mag uitproberen, je innerlijke krach-
ten mag laten ontwaken, zodat je daardoor jezelf leert kennen. Zwanen hebben kennis 
van spirituele evolutie en ontwikkeling van intuïtieve vermogens. Intuïtie is goddelijke 
leiding. Ze zijn gracieus, zien schoonheid en licht in anderen en hebben het vermogen 
door uiterlijke schijn heen te kijken. Dit is heel belangrijk vandaag de dag!

De zwaan leert je balans. In de zwaan komen water en lucht samen. In beide elementen 
– die staan voor voelen en denken – kan de zwaan elegant bewegen. De lange statige 
nek symboliseert de verbinding tussen het hogere en het lagere. 
Het linker raam (zie voorpagina) symboliseert ‘het verlangen van de aarde naar de 
hemel’ – het opstijgen van de mens naar GOD – als een meermalen uitgebeeld menselijk 
figuur dat biddend opziet naar omhoog, als een slingerende keten die boven eindigt 
in een stralende zon. Het rechter raam verbeeldt ‘het verlangen van de hemel naar de 
aarde’. Dit alles geeft een goede vergelijking en voorbeeld voor onze start als gemeente 
in dit kerkgebouw ‘De Swaen’.

Erica Houtgraaf

Kerk de Swaen Goede 
Buren
Een belangrijk thema, want de 
kerk maakt immers deel uit van 
de wijk waarin ze staat. En hoe 
die wijk er ook uitziet, in iedere 
buurt wonen jongeren en ouderen, 
mensen met beperkingen, alleen-
staanden en gezinnen. Mensen die 
een goed contact met hun buren 
belangrijk vinden. Mensen voor 
wie de kerk misschien wel een 
goede buur kan zijn...  

De prachtige nieuwe consistorie/keuken Modern toilet

Het in 1809 door Gideon Thomas Bätz gebouwde orgel

Wat vind ik er van om Kerk de 
Swaen als buur te hebben? 
Vanaf maart 2013 is Sereen Uit-
vaartbegeleiding gevestigd aan de 
Voorhaven en vanaf het begin is er 
een fijn contact tussen de mensen 
van Kerk de Swaen en ons.

Het kerkgebouw ademt een fijne sfeer en 
daarom merken we dat mensen zich ge-
borgen voelen als wij een condoleance of 
afscheidsplechtigheid mogen organiseren 
in Kerk de Swaen. Veel mensen kennen 
het kerkgebouw niet, waarover wij ons 
verbazen want de kerk is toch een impo-
sante verschijning aan de Voorhaven, met 
de prachtige gevel met de hoge ramen. 
Maar eenmaal binnen zijn zij aangenaam 
verrast. De ruimte biedt veel mogelijkhe-
den maar biedt vooral de intimiteit en de 
serene sfeer die naasten zoeken bij het 
afscheid van iemand die zij lief hebben. 
Wij zijn dus in zoveel opzichten heel blij 
met zo een goede buur!

Buurvrouw Van Leeuwen
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Nieuwe 
kerk, 

nieuwe 
voorzitter

Mijn man en ik vonden het heel 
leuk om een oud huis te kopen met 
zo’n mooi oud kerkje ernaast.

Ik heb eigenlijk geen buren dus een beetje 
reuring van het kerkvolk is wel gezellig 
en het lijkt me een goed idee dat de kerk 
vaker gebruikt gaat worden. Ook door de 
week, wat extra drukte vind ik prima. 
Nee hoor, ik heb geen last van geluiden 
op de zondag. Alleen als ik zomers in mijn 
tuin zit hoor ik mensen zingen, maar dat 
vind ik juist mooi. Ik vind het niet zo leuk 
dat er ‘s avonds wel eens fietsen tegen het 
hek worden gezet. Ik moet ons mooie hek 
steeds laten schilderen. Verder woon ik 
hier fijn en ben blij met dit plekje in Edam.

Buurvrouw Van den Ende

Na 24 jaar beheer jeugdhuis en in 
die jaren verschillenden andere 
dingen in de kerk gedaan te 
hebben, dacht ik: “Nu stop ik met 
alles!”

Kan ik niet?
Omdat mijn kleindochter zei: “Oma, dat 
kan jij niet om achter de geraniums te 
gaan zitten” en Henk Blomberg als laatste 
bij mij aan huis kwam (na diverse vragen 
van: “Ria wil je dit of dat…”) en hij vroeg: 
“Wil je mij opvolgen,” dacht ik eerst. “Ik? 
Dat kan ik niet.” Maar omdat er positief 
door anderen op gereageerd werd, kreeg 
ik de push om het toch te doen.

Doel
Nadat ik de cursus voor kerkrentmeesters 
gevolgd had, kreeg ik het gevoel dat je 
met de nieuwe kerkorde ergens in moet 
zitten om besluiten te nemen. Mijn doel 
is om met mijn mede kerkrentmeesters 
een transparant bestuur te zijn, dat 
probeert om onze kerk financieel op orde 
te houden, zodat we ook in de toekomst 
kerk mogen blijven en zijn. En vooral wat 
mijzelf betreft niet in verdriet achterom 
kijken maar vooruit en proberen om 
een levende en financieel gezonde 
gemeenschap te zijn.
Want het woord moet toch doorgaan?

Ria Lagerburg-Klijnsma

Kerk
naar
buiten
Overal in het land sticht de PKN 
pioniersplekken om te zoeken 
naar vormen van kerk-zijn die 
aansluiten bij wat mensen die niet 
naar de kerk gaan zou kunnen 
inspireren. 
Maar wij kunnen in onze eigen 
gemeente ook pionieren. Oefenen 
in het kerk-naar-buiten zijn. 

Wij waren de laatste jaren misschien wel 
wat te veel naar binnen gericht. 
We hebben veel tijd en energie gestoken in 
de gebouwen. We hebben moeilijke beslis-
singen moeten nemen. 
Er is een kerkgebouw gesloten en een kerk-
gebouw gerenoveerd. Maar ons kerkelijk 
huis is nu op orde!

Kijk naar buiten
Hoog tijd dus om ramen en deuren te 
openen en om ons heen te kijken. We zijn 
lid van de kerkgemeente, maar allemaal 
ook deel van de gemeenschap in Edam. 
Wat delen wij met elkaar? Wat kunnen we 
samen doen? Hoe willen wij er zijn voor de 
gemeenschap?

Goede buren
Dat is het jaarthema van de kerkgemeente. 
Het Bijbelse woord voor buur is ‘naaste’. 

Het wonen naast de kerk is heel 
gewoon voor me, ik ben er name-
lijk geboren en na een poosje aan 
de Baandervesting te hebben ge-
woond, hebben we het huis geruild 
met mijn ouders. We hebben ons 
huis zelf verbouwd en wonen er nu 
met veel plezier.

Naast de kerk wonen vind ik leuk en geeft 
me op een bepaalde manier een veilig 
gevoel. Bij onweer zei mijn moeder altijd: 
“Maak je niet druk, de kerk is hoger, die 
pakt de eerste bliksem wel.” Na de verbou-
wing ben ik even komen kijken en vind dat 
de kerk heel mooi is geworden.
Op zondag hoor ik het orgel en ik hoor 
de mensen zingen, dat vind ik prima, het 
mannenkoor hoor ik ook. Ik hoop dat de 
kerk zoveel mogelijk gebruikt gaat wor-
den, ook door de week, ik voel me hier 
thuis.

Buurvrouw Schardam
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En de Bijbelse opdracht is ‘je naaste lief-
hebben’. Maar ‘wie is mijn naaste’? 
Wie ‘moet’ ik liefhebben? Jezus geeft op 
die vraag antwoord met een verhaaltje. 
Het gaat over een Samaritaan (Samari-
tanen waren in die tijd niet echt geliefd) 
die zich ontfermt over een medemens die 
beroofd en mishandeld langs de weg ligt. 
Jezus eindigt zijn verhaal met ook weer 
een vraag: “Wie is de naaste geworden van 
de man die langs de weg ligt?”

Hij draait het om. Het gaat niet alleen om 
geven, maar ook om ontvangen. “Als een 
ander je niets mag geven, houd je niet van 
hem” zegt een Nigeriaans spreekwoord. 
Zijn wij ook bereid om te ontvangen wat 
de ander ons wil geven?

www.kerkgemeente.nl

Uitgaven
Onderhoud, verz,. energie gebouwen 33.500
Pastoraatskosten 73.900
Kerkdiensten, catechese, kinderendienst enz. 5.300
Afdracht aan landelijke kerk 7.500
Kosten en vergoedingen adm. en vrijw. 2.300
Kosten beheer, administratie en bank 9.150
Toevoeging voorz., onderhoudsfonds 2.575
 
 134.225

Inkomsten
Verhuur gebouwen 23.200
Rentebaten en dividenden 5.000
Opbrengst St. behoud predikantsplaats 9.000
Vrijwillige bijdragen 76.500
Opbrengst collectes 7.500

 121.200
Begroot tekort 13.025
 134.225 

Informatie over de begroting kunt u opvragen bij: 

Administrateur Jan van Zalinge, 0299-621736. Email j.zalinge@planet.nl

Penningmeester Dirk Tump, 0299-321948. Email di.tump@wxs.nl

Gratis koffie?
Aan veel, heel veel, activiteiten in onze 
kerkgemeente hangt geen prijskaartje. 
De vele vrijwilligers en vrijwilligsters vor-
men met hun inzet voor het werk van de 
Kerk de gemeenschap die we Kerkgemeen-
te noemen. Die inzet neemt niet weg dat 
er nog heel wat rekeningen binnen komen. 
Degene die de koffie inschenkt doet dat 
gratis, maar de koffie zelf... 

En dat is nog maar een kleine kostenpost.

Mag het ietsje meer zijn?
Het hiernaast afgedrukte overzicht van de 
geplande uitgaven en inkomsten gedu-
rende 2016 toont een tekort. Helpt u met 
uw financiële bijdrage het tekort weg te 
werken? Iedereen kent de vraag van de 
winkelier “Mag het ietsje meer zijn?” 
Als penningmeester van de kerkgemeente 
sluit ik mij daar graag bij aan.

Onze bankrekening voor uw vrijwillige 
bijdrage NL26 FVLB 0225423669 t.n.v. CvK 
Protestante Gemeente Edam.

De actie kerkbalans is de belangrijkste 
inkomstenbron van onze kerkgemeente.

Vrijwillige bijdragen Kerkgemeen-
te Edam de laatste 8 jaar

Hoe wordt het geld besteed?

Huishoudboekje kerk

Maar de kerk is meer dan een ‘luisterend 
oor’ en een ‘helpende hand’. De kerk is ook 
‘de lofzang gaande houden’. De kerk is er 
om tegen alle wanhoop van de wereld om 
ons heen het verhaal van hoop, geloof en 
liefde te blijven vertellen. De kerk staat 
midden in de wereld maar houdt ook altijd 
iets vreemds. En dat moet ook. Want in 
de kerk vertellen we een uniek, tegen-
draads verhaal. Een verhaal dat gaat over 
beschermen wat kwetsbaar is. Over recht-
vaardigheid en eerlijkheid. Over leven, 
liefde sterker dan alle dood.

Doet u mee?
In onze kerkgemeente zijn heel veel vrij-
willigers actief. Zij doen hun goede werk 
vaak op de achtergrond en pro Deo (voor 
God), ze krijgen er niet voor betaald. 
Maar er is ook geld nodig. Om de gebou-
wen te onderhouden. Om materiaal te 
kopen. Voor het kopje koffie na de dienst. 
En ja de dominee neemt een grote hap 
uit het budget. Om ons kerk-zijn in 2016 
weer mogelijk te maken, vragen wij van u 
een ruime bijdrage. Zie het maar als een 
investering in de toekomst. De toekomst 
van God.

ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
En meer nog
Een goede buur zijn betekent dat je er bent 
als iemand je nodig heeft. 
Zo willen wij ook in de samenleving staan. 


