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Redactioneel 
 

Schilderijententoonstelling 
In de Zeevang is een club actief die schilderkunst combineert 
met de Bijbel. Bijbelteksten vormen een inspiratie voor een 
schilderij en de voorganger houdt er vervolgens een over-
denking bij. Wat een prachtige combinatie van vormgeving, 
woord en betekenis levert dat op! Wij vonden als redactie 
de schilderijententoonstelling zo mooi dat we in dit nummer 
de middenpagina’s (in kleur) daarvoor gereserveerd hebben. 
De schildergroep laat zich ook tijdens de Vasten inspireren 
door de Bijbel en begint aan een nieuwe serie. En het geheel 
speelt zich af in de Zeevang, op zich al een schilderij, zoals zo 
mooi door Ron Verniers voor de omslag gefotografeerd 
vanaf de vesting in Edam. 

 
Afgelopen maand luidde ook het begin in van de herdenking 
van 75 jaar bevrijding. Ongetwijfeld zal het nog terugkomen 
in het Venster, maar nu kijken we alvast terug op de sfeer-
volle ingetogen bijeenkomsten rond het lichtmonument. 
En we willen een nieuwe rubriek starten: “Persoonlijke ver-
halen”. We weten dat veel van onze lezers naast hun werk of 
gezin bijzondere hobby’s hebben. Misschien weet u alles van 
langpootmuggen of spaart u navelpluis? Daar willen we 
graag over horen. Kom maar op! 
 

Nico van Straalen

 

 
Bij de voorplaat: gezicht op de Zeevang vanuit Edam (foto Ron Verniers) 
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Aanleverpunten kopij 
Raad van Kerken: André Burghouts, Paltrokmolen 40, 1135 KM Edam, 

0299-366486 
Doopsgezinde Gemeente: H.A.J.O. Schaap, schaapedam@planet.nl, 

Molenwerf 5, 1135 GM Edam, 0299-371946 
Kerkgemeente Edam: Ria van Saarloos, m.van.saarloos@quicknet.nl, 
 Grote Kerkstraat 37, 1135 BC  Edam 
RK Edam: Ria Ruck-Martens,  ria.martens1965@gmail.com, Jac. Tonis-

senstraat 8, 1135 JB Edam, 0299-369949 
Protestantse Gemeente Volendam: Maarten Gast, mkh@gastmail.nl 
 

Voor ingezonden brieven redactie.venster@gmail.com 
 

Aanmelden of afmelden voor ontvangst Venster 
Ed Broeze, 0299-371773, e.broeze@hetnet.nl  
 

Verspreiding Venster 
Familie Kok (Edam) 0299-371916 
Jan Ettema (Edam) 0299-366694 
Arjan Maas (Volendam) 0299-365661 
 

Drukwerk 
NIVO  Oplage: 1500 
 

Voor adressen van de verschillende kerken: zie de pagina’s van de be-
treffende gemeente of parochie verderop in dit blad. 
 

Penningmeester 
Jacco Huber jaccohuber@yahoo.com 
Rabobankrekening NL76RABO0385631499 

 

Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 19 maart 2020. 

 

Het volgende Venster verschijnt in de week voor  
1 april 2020 

 

 

Bijbelse uitdrukkingen 

Veel uitdrukkingen en gezegden in het hedendaagse Neder-
lands zijn terug te voeren op de Statenbijbel. Niet altijd zijn 
we ons daarvan bewust. In deze rubriek lichten we er iedere 
maand één uit. 

 
De zondebok 

Leviticus 16: 8-10 meldt (NBG1951): “Hij zal twee bokken 
nemen en ze voor het aangezicht des Heren stellen bij de in-
gang van de tent der samenkomst, en Aäron zal over beide 
bokken het lot werpen; één lot voor den Here, één lot voor 
Azazel”. Met deze laatste zal men “verzoening doen” door 
hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Leviticus 21 e.v. 
meldt dat Aäron alle ongerechtigheden en overtredingen op 
de kop van de bok zal leggen, die dan vervolgens in de 
woestijn zal worden losgelaten. Azazel is dan (volgens een 
uitleg) het rotsachtige stuk waarheen de bok gebracht zal 
worden. En zo (o.a.) wordt de Grote Verzoendag ingevuld. 
Dat verhaal zal niet ieder bedenken die zich ‘zondebok’ 
voelt, ten onrechte beschuldigd, want dat iets fout gaat ligt 
natuurlijk niet aan ons. Andersom: voor falen zoeken we 
ook vaak een zondebok: politici, bestuurders, de elite, die 
eeuwige betweter, dat medebestuurslid dat altijd maar zijn 
gang gaat, die nieuwkomer. In een moment van bewustzijn 
wil dan wel eens het besef doordringen dat we zo iemand 
eigenlijk wel mooi kunnen gebruiken om van eigen verant-
woordelijkheid af te zijn. We maken hem/haar tot zonde-
bok, voor in zekere zin, de catharsis die daar bij hoort. Maar 
of de Eeuwige, zoals in Leviticus, dat sanctioneert??  
Lees meer in Leviticus 16. 
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Gregoriaanse klanken in de Nicolaaskerk 
 
Sinds vorig jaar zingt in de R.K. Nicolaaskerk regelmatig een Gregoriaans koor, Schola Can-
torum Kennemerland. Mannen in witte pijen lopen bij aanvang van de dienst door het mid-
denpad, onder het zingen van authentieke Gregoriaanse muziek. Wat drijft die mannen? 
Reden voor het Venster om zich eens in het Gregoriaans te verdiepen. 
 

 
Schola Cantorum Kennemerland (vier van de zes mannen) bij afloop van de dienst in de Nicolaaskerk Edam. Foto Nico van Straalen

Oorsprong van de Schola 
In november 1973 hebben enkele enthousiaste mannen in 
en rond Beverwijk het initiatief genomen een nieuwe groep 
in Kennemerland op te richten voor het zingen van Gregori-
aanse muziek. Onder invloed van het tweede Vaticaans Con-
cilie en de ontwikkeling van de liturgie in de volkstaal, was 
deze oude kerkmuziek minder in de belangstelling komen te 
staan. De Schola Cantorum, bestaande uit zes mannen, heeft 
zich helemaal gespecialiseerd in de optimale uitvoering van 
deze oude kerkmuziek. 
 
Waar komt het Gregoriaans vandaan? 
De naam Gregoriaans komt volgens de overlevering van 
Paus Gregorius I (590-604); deze paus zou het Gregoriaans 
gecomponeerd of georganiseerd hebben. Fraai zijn de minia-
turen en afbeeldingen in de manuscripten waarop de godde-
lijke duif de paus de muziek influistert; daarmee was deze 
muziek zelf ook goddelijk. De teksten zijn echter reeds voor 
of na Gregorius ontstaan (mogelijk zijn enkele stukken uit de 
tijd van zijn pontificaat). Van de muziek kennen we geen 
componisten. Drie eeuwen na de dood van Gregorius heeft 
zijn biograaf Johannes Diaconus de genoemde overlevering 
'gecomponeerd' en sindsdien wordt deze kerkmuziek 

Gregoriaans genoemd. Pas vanaf de negende eeuw werd de 
muziek op papier gezet, in het begin nog zonder precies de 
toonhoogtes aan te geven. Op basis van vele manuscripten 
zijn de melodieën van het Gregoriaans in de negentiende en 
volgende eeuwen hersteld. Op het moment dat het Gregori-
aans voor het eerst werd genoteerd was de muziek al volle-
dig tot wasdom gekomen en was de liturgie uitgekristalli-
seerd. 
 
Schola nu 
De Schola kan op succesvolle jaren terugkijken. Honderden 
diensten heeft zij met het Gregoriaans mogen opluisteren. 
Vele concerten zijn er gegeven en menigmaal heeft de KRO 
in de tijd dat er op de zondagmorgen een Hoogmis via de ra-
dio werd uitgezonden een beroep gedaan op de Schola, wat 
tekenend is voor de geboden kwaliteit. 
 
Houd het vieringenrooster van het Venster in de gaten voor 
de diensten met Schola Cantorum in authentiek Gregori-
aans! 
 

Tekst van https://www.scholacantorumkennemerland.nl 
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Kerk op wintersport - terugblik 
 

De kerk op wintersport wordt onder intimi al afgekort tot K.O.W., wat aangeeft dat het 
inmiddels een begrip geworden is. Er bestaat nota bene een K.O.W.-app. Hier volgt een 
verslag van de succesvolle reis van afgelopen winter. 
 

Gezelligheid troef bij de kerk op winterreis. Foto Rien de Vries 

 
Ik kon het niet afwachten 
Op mijn kalender prijkt 17/01/2020 met de KOW op winter-
sport. En dan is het zo ver, wij worden om 21.00 uur bij de 
Grote Kerk verwacht, de zeer luxe bus van Duke Travel staat 
er al, eenmaal binnen gekomen in de Grote Kerk worden wij 
onthaald op koffie en glühwein. De reis verloopt soepel en 
we arriveren zaterdag rond 13.00 op de eindbestemming. 
 
Skimaterialen 
Ter plekke wordt door een aantal mensen skimaterialen ge-
huurd, hierna vertrekken wij met kleinere busjes naar onze 
bestemming Hotel Berghof. Maar sommigen onder ons, met 
eigen materiaal, hebben geen geduld en kleden zich om in 
het busstation en gaan direct met de lift omhoog (de snelle 
jongens) later kregen zij een geuzennaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drie categorieën van K.O.W.-ers 
Categorie 1, de asocialen. Kenmerken: snowboard of zeer 
dure ski’s met foute zonnebrillen; hun motto is: gaan met de 
banaan, hard en roekeloos; onbesuisde lefgozers (ook één 
dame). 
Categorie 2, de omroep max-afvaardiging. Kenmerken: ge-
noeglijke skiër, rustig, even wachten, genieten, soms flui-
tend waar te nemen; hebben oog voor de omgeving. 
Categorie 3, met z’n tweeën keuvelend. Kenmerken: fotogra-
ferend, wijn drinkend, sigaretten rokend en heerlijk lun-
chend; mag-wat-kosten types. 
Het mooiste deel van de dag is het ‘happy hour’. Rond het 
eind van de dag komen alle categorieën massaal naar dit fe-
nomeen het is een genoeglijk treffen waar de dag nog even 
besproken wordt. Apostel Johannes Schoute gaf donderdag-
avond een mooie Bergrede ingestraald door de Heer. Er 
kwam een mooie stroomstoot op hem neer. 
Op dinsdag werden we opgeschrokken door de mededeling 
dat Flip de Leeuw getroffen was door een hersenbloeding. 
Dit raakte ons allen diep. Flip is naar een ziekenhuis even on-
der Salzburg vervoerd, waar hij zeker nog twee weken moest 
verblijven. Uit vele reacties op de K.O.W.-app blijkt een 
groot medeleven naar de familie uitgegaan. 
Alles bij elkaar kijken wij terug op een geweldige week. Cha-
peau voor Rien de Vries, Jan Schoute en Gerrit Stronkhorst! 
 

Jan Oudt 

Niet alleen een skiclub 
Op de bezinningsavond bogen wij ons onder de bezie-
lende leiding van Gerrit Stronkhorst over de identiteit van 
de K.O.W.: is het een ‘skiclub’, of meer? Gerrit had zijn 
oor te luisteren gelegd en hij toverde ons een bloemlezing 
voor van uitgewisselde levensvragen en persoonlijke 
waarheden. We gingen in groepjes uiteen voor een ant-
woord op de vraag. De toestand in de wereld kwam voor-
bij en het ‘dorp Edam’; ook de verbinding tussen de deel-
nemers, ‘er voor elkaar zijn’. Iedereen werd er stil van. 

Peter Keugenius 
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Vastenactie voor pater Zwarthoed 
 
Voor de komende Vastenactie werkt de Franciscusparochie (Edam, Monnickendam en Il-
pendam) samen met Volendam voor een “eigen doel”, een technische school van pater 
Dick Zwarthoed in Lubumbashi, Congo. Wat doet pater Zwarthoed daar allemaal? 
 

 
Pater Dick Zwarthoed bij het metselwerk van zijn leerlingen van de ambachtsschool in Lubumbashi

Lubumbashi 
Lubumbashi is een stad van 1,5 miljoen inwoners in het ui-
terste zuiden van de Democratische Republiek Congo, in de 
provincie Katanga, dichtbij de grens met Zambia. In de buurt 
is ook een grote koper- en kobaltmijn, de Ruashi-mijn. 
 
Werk van pater Zwarthoed 
Pater Zwarthoed woont al jaren in Congo. Naast zijn kerke-
lijke activiteiten houdt hij zich bezig met de bouw van scho-
len. Omdat de bevolking van Congo snel groeit is er grote be-
hoefte aan vaklieden die huizen kunnen bouwen: timmerlie-
den, metselaars, loodgieters en elektriciens. Bovendien is er 
veel straatjeugd die moeilijk werk kan vinden omdat ze on-
geschoold zijn. Door die jongens een vak te leren kunnen ze 
zelf hun geld verdienen en een positie verwerven in de 
maatschappij. Het project heet dan ook: “Straatjongens bou-
wen voor straatjongens”. 
 
Eigen doel 
De nationale Vastenactie besteedt het ingezamelde geld aan 
doelen die per jaar vastgesteld worden, maar het is ook mo-
gelijk om “eigen doelen” te formuleren en die bij de 

Vastenactie onder te brengen. De M.O.V.-groep (Missie, 
Ontwikkeling en Vredesopbouw) van de Franciscusparochie 
heeft dit in het verleden met succes gedaan voor een project 
in Ethiopië. Dit jaar sluiten we ons aan bij het doel van de 
M.O.V.-groep van Volendam, pater Dick Zwarthoed. Het pro-
ject is eind 2019 goedgekeurd door Vastenactie, wat bete-
kent dat zij het door de parochies verzamelde totale bedrag 
(begroot op € 30.000,-) nog eens met 1,3 vermenigvuldigen, 
zodat de totale begroting € 39.000,- bedraagt. Daarvoor kan 
het aantal klaslokalen en praktijklokalen aan de bestaande 
school uitgebreid worden. 
 
Activiteiten 
De MOV-groep van de Franciscusparochie zal tijdens de Vas-
tenactie door publicaties de aandacht vestigen op dit mooie 
doel. De collectebussen in de kerk aan de Voorhaven en in 
de Ontmoeting zijn bestemd voor losse bijdragen. Tijdens de 
Paasdagen zal een tweede collecte gehouden worden die 
aan dit doel besteed wordt. Bovendien zal op tweede Paas-
dag weer een gezellige bingo-middag gehouden worden. 
 

MOV-groep Franciscusparochie 
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De kerk van mijn jeugd 

 
 
 

 

Brugkerk  
Koudekerk aan de Rijn 

 

De kerk van mijn jeugd: dat is 
een behoorlijke tijd geleden! 
Ik loop nu tegen de 90 en ik 
had al ruim de lagere school-
leeftijd voor ik iedere week 
meeging naar de kerk. Eerst 
gingen de kinderen in ons 
gezin een aantal jaren alleen 
naar de zondagsschool en als 
je een jaar of 8 was, dan ging 
je mee naar de kerk. En vaak 
daarbij ook nog naar de 
zondagsschool. We woonden 
in Hazerswoude en we gingen 
naar de kerk in Koudekerk 
aan de Rijn, naar de Her-
vormde Brugkerk. Het was 
niet heel ver, ongeveer tien 
minuten lopen. Ik herinner 
me dat we vaak met een hele 
groep naar de kerk liepen, al-
lemaal gezinnen uit de buurt 
die ook naar de Brugkerk in 
Koudekerk gingen. In de kerk 
had ik vooral belangstelling 
voor de prachtige gebrand-
schilderde ramen, voor de 
preek was ik nog echt te 
klein. En natuurlijk vond ik 
het samen zingen fijn. We za-
ten altijd op dezelfde plek in 
de kerk. Er werd ‘plaatsen-
geld’ betaald. Aan het begin 
van de bank waar wij als ge-
zin zaten stond onze familie-
naam. In die tijd was Her- 

vormd en Gereformeerd 
nog strikt gescheiden: ik 
ging dus naar de Hervormde 
meisjesclub. Er was vast ook 
een Gereformeerde meis-
jesclub. In de Brugkerk ben 
ik niet alleen gedoopt, ik 
ben er op catechisatie ge-
weest, heb er belijdenis ge-
daan en 52 jaar geleden ben 
ik er getrouwd met Cornelis. 
Vanaf die tijd woonde ik dus 
in Edam en was ik Gerefor-
meerd. Gelukkig voelde ik 
me direct thuis in de Groen-
land-kerk. Maar ik ben blij 
dat we nu samen zijn in de 
PKN. En het samen zingen 
ben ik fijn blijven vinden: ik 
heb vele jaren gezongen in 
zowel de Cantorij als bij 
Psallite. Wel is het jammer 
dat we vanwege onze ge-
zondheid niet meer naar de 
kerk kunnen komen. Dat 
missen we wel. Gelukkig 
blijven we goed op de hoog-
te van wat er speelt in de 
kerk, door middel van de 
wekelijkse kerkbrief en het 
Venster. 
 

Betty Brommersma- 
Jongerbloed 

(opgetekend door Nel 
Eijk) 

 

 

 
Dit is een zilveren ouwelschaal die gebruikt werd tijdens het Heilig Avondmaal in de 
Evangelisch-Lutherse Kerk. De zeslobbige voet heeft een vlakke en opstaande rand. 
Op de bolvormige lobben zijn gedreven rozetten te zien. Aan onder- en bovenzijde 
van de cilindrische stam zit een naar beneden omgebogen godronrand (soort blad-
motiefjes, afwisselend gespleten en gepunt; de gepunte motiefjes zijn gearceerd). 
Tegen de stam zijn vier ajour voluten aangebracht in de vorm van een baluster met 
afwisselend gestileerde draken- en dolfijnenkoppen, die om en om boven de blader-
krans uitsteken of eronder blijven. Aan de bolling van de voluten zijn ringen gehan-
gen. De zeslobbige schaal is versierd met gedreven voluutvormen en op vruchten lij-
kende motieven. In het midden van de gladde, vlakke spiegel bevindt zich een Luther-
roos met daarop een staande zwaan met gebogen hals. De maker is de zilversmid 
Abraham Gallus I en de ontstaansperiode is 1640-1660. 
 
Uit: Kerkcollectie digitaal, Museum Catharijne Convent 
 
 

Foto: Arie van Ginkel 

Edamse kerkschatten, 25        LK Ouwelschaal (tazza) 
 

 
 

 

 

 

Heeft u nog interessante herinneringen aan een kerk van uw jeugd of een vakantiekerk, stuur ze dan op naar redactie.venster@gmail.com 
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Levenslicht ook in Edam-Volendam 
 
Als je er in de stilte van een verlaten Kaasmarkt bij staat, komt het ‘ademen’ van ‘Levens-
licht’ bij je binnen. Het blauw oplichten van de stenen gaat van helder tot bijna weg en 
weer terug enzovoort. Het ademen van de 23 omgebrachte, uit Edam weggevoerde joden 
wordt ermee een realiteit van benauwdheid, van angst, van de adem afgenomen worden. 
Een adembenemend monument. Het Venster was bij de onthulling in Edam op 22 januari 
j.l. 
 
Dit jaar vieren we de 
75e verjaardag van de 
bevrijding van de 
Duitse bezetting, het 
einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Maar 
dat feest is niet te vie-
ren zonder stil te 
staan bij de gruwel 
van de holocaust. De 
bekende kunstenaar 
Daan Roosegaarde 
heeft een indrukwek-
kend monument ont-
worpen: 104.000 
blauw fluorescerende stenen, één voor elk slachtoffer. 
Deze stenen zijn verdeeld over 172 Nederlandse gemeen-
ten. Stenen: een teken van aandacht, zowel in de Joodse 
als in de Sinti en Roma-cultuur. Het (tijdelijke) monument 
“Levenslicht” is op 22 januari op de Kaasmarkt in Edam; 
onthuld.  Er waren veel mensen op af gekomen.  Burge-
meester Sievers citeerde in haar toespraak Abel Herzberg: 
”Deze lijdensweg van de joden kan alleen ten volle wor-
den begrepen door hen die heen zijn gegaan (…). Maar hij 
gaat allen, allen aan…”. Zij eindigde met: “De stenen ‘ade-
men’ (…) een oproep (…), een belofte (…) tot dat wat Licht 
brengt: betrokken medemenselijkheid”. 
 

Mick Nolte, voorzitter 
van de Stichting Joods 
Verleden Edam stond 
stil bij de waanzinnige 
werkelijkheid van de 
holocaust: “Het aantal 
van 102.000 ver-
moorde Joden en 
2.000 Sinti of Roma is 
niet te bevatten. Wel 
het verhaal van de 23 
Joodse Edammers die 
ergens in Oost-Europa 
een afschuwelijke 
dood vonden. Ik deel 

het filmische beeld van het gezin Brandon – vader, moe-
der en vijf kinderen - dat vanuit de Grote Kerkstraat nr. 10 
door de Batenburgerstraat liep onder begeleiding van 
mannen in lange leren jassen en geweren. We zien het 
voor ons en huiveren. Nu wetende wat hen te wachten 
stond. Zo krijgt het onvoorstelbare een gezicht.”. 
 
Ook op 26 januari in de Raadhuisstraat in Oosthuizen en 
op 30 januari bij Arthotel Spaander aan de Haven van Vo-
lendam is het tijdelijke monument onthuld. 

 

Ed Broeze

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Zondag 8 maart om 15 uur harp en zang in de Swaen 
Merel Naomi (harp) en Tenar van Kooten Niekerk (zang) 
zijn geïnspireerd door het water in dit programma. Ze 
brengen onder meer muziek van Schubert en Fauré (‘Au 
bord de l’eau’) ten gehore. In dit programma zal ook 
sprookjesachtige muziek klinken. Merel zal onder andere 
solo op de harp haar favoriete stuk ‘La Source’ over het 
water spelen. Muziek van harpisten die voor hun eigen in-
strument schreven zoals Tournier en Andres zullen een 
echte verrassing zijn. Ze passen prachtig bij het repertoire 
van Faure en Schubert. Speciaal voor dit programma heeft 
Merel een lied gecomponeerd geïnspireerd op Texel. De 
muziek wordt persoonlijk door Merel en Tenar toegelicht. 
Het gemak waarmee zij het publiek aanspreken is net zo 
 

 
overtuigend als hun optreden. Zij overweldigen hun luis-
teraars met hun muzikaliteit. 
Voorverkoop 12,50 euro. Aan de deur 15 euro. Kinderen 
tot 12 jaar 5 euro. Mail naar harp@merelnaomi.nl. 
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Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam 
 
Bij Matteüs 
Op 1 maart, de eerste van de zondagen 
die ons voorbereiden op het Paasfeest, 
wordt verteld over de verzoeking van 
Jezus in de woestijn. Na zijn doop in de 
Jordaan was Jezus de woestijn in ge-
trokken.  Na veertig dagen en nachten 
vasten wordt hij zoals we dat noemen 
‘verzocht door de duivel (de satan)’. 
Het woord ‘duivel’ komt van het 
Griekse woord ‘diabolos’ dat ‘in de war 
gooier’ betekent en het woord ‘satan’ 
komt uit het Hebreeuws en betekent 
‘tegenstander’. Deze tegenstander 
komt Jezus flink in de war maken ‘ver-
zoeken’ in de zin van ‘op de proef stel-
len’. Vlak voor zijn arrestatie in de hof 
van Gethsemane maakt Jezus duidelijk 
wat dat betekent. Hij zegt dan tegen 
zijn leerlingen dat ze wakker moeten 
blijven en moeten bidden dat ze niet in 
beproeving komen. Hij bedoelt daar 
een geloofscrisis mee die veroorzaakt 
wordt door de vraag of ze wel of niet 
gehoorzaam zullen blijven aan God. Zelf 
heeft hij er in de woestijn voor gekozen 
om dat wel te doen toen hij op de proef  

 

 
 
werd gesteld. Na veertig dagen en 
nachten vasten had hij zijn tegenstan-
der op bezoek gekregen die hem in de 
war had gemaakt. Hij had honger, maar 
op de opmerking dat het hem wel zou 
lukken om van stenen broden te maken 
als hij Gods zoon was, ging hij niet in. 
En ook niet op de uitdaging om te laten 
zien dat hij kon zweven omdat de enge-
len hem wel zouden dragen. Toen hij 

tenslotte het aanbod kreeg om zonder 
lijden en dood de macht te krijgen over 
alle landen van de wereld als hij de dui-
vel wilde aanbidden, werd hij kwaad en 
stuurde hij zijn tegenstander weg. Mis-
schien is dit verhaal wel herkenbaarder 
dan we in eerste instantie denken. Als 
je zoals Jezus in de woestijn helemaal 
alleen bent en op niemand terug kunt 
vallen dan kun je flink in de war raken. 
Dan is het soms moeilijk om de juiste 
keuze te maken en kun je in de verlei-
ding komen om te kiezen voor de mak-
kelijkste weg in plaats van voor de 
juiste weg. Jezus deed dat niet. Hij bleef 
tijdens zijn geloofscrisis trouw aan God.  
Hij koos voor de goede weg. Laten wij 
dat ook proberen als we geconfron-
teerd worden met die tegenstander in 
onszelf, die ook ons soms flink in de 
war kan maken en op de proef kan stel-
len. Amen 
 

Marjan Nijman 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cobie Verheij-de Peuter 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dit gedicht spreekt me aan omdat 
ik zelf van wandelen houd; in dit ge-
dicht wordt het leven vergeleken 
met een tocht met obstakels. Maar 
ook een waarin je erop kunt ver-
trouwen dat je veilig aankomt. 
Ik geef het stokje door aan Kees 
Bak. 

Henri Kalk 
 

 

Overdenking 

Poëzie-estafette 

Labyrinth - een pelgrimslied 
 
elke weg heeft andere paden 
stijl, geëffend, vlak of hoog, 
soms moet je door diepe dalen, 
omweg door een lus of boog.  
 
is de weg soms zwaar of moeilijk, 
weet je niet waarheen te gaan? 
hef je ogen naar de bergen, 
want daar komt je hulp vandaan.  
 
boven bergen hangen wolken, 
wijzend hoe je verder moet, 
wandelend word je steeds wijzer, 
bereikt je ‘t einde voet na voet. 



Telefoon: 0299-361562 
Fax: 0299-351222 
E-mail: info@dorland-theunis.nl 

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

Reparatie en onderhoud van alle 
merken 
O  APK-keuring 

O  LPG inbouw 
O  Airco service 

O  Schadeherstel 

       accu's

       brommobielen 
O  Altijd korting op 
       banden

O  Service en onderhoud aan
       klassiekers
       campers

       uitlaten

AUTOBEDRIJF

Hyacintenstraat 36A 
1131 HW Volendam 



 RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM 
Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528  

Secretaris: André Burghouts, Paltrokmolen 40, 1135 KM Edam, tel. 0649777110, raadvankerken@ziggo.nl 
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297 

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.  

Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen  
(Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Vrijdagavond 6 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag! 
We zijn blij te kunnen melden dat een nieuwe groep jonge 
vrouwen uit onze verschillende lidkerken bereid is gevonden 
in 2020 mee te werken aan de viering van de wereldgebeds-
dag. Het wereldwijde thema is dit jaar verzorgd door een 
vrouwengroep uit Zimbabwe onder de naam ‘Sta op! Neem 
je mat op en loop”. De vrouwen worden voor maart door 
een ervaren toneelregisseur getraind en kunnen later nog 
enkele toerustingsavonden volgen. Nieuwsgierig? De viering 
is vrijdagavond 6 maart om 19.30 uur in de doopsgezinde 
Vermaning op de Kaasmarkt. We hopen op een mooie vie-
ring en een supervolle Vermaning. Kom je ook? 
 
Kerken actief bij de viering van 75 jaar Vrijheid 
Zoals bekend vieren we in 2020 in heel Nederland 75 jaar 
Vrijheid. En de kerken doen in Edam-Volendam actief mee!  
1. We hebben van alle lidkerken met een luidbare klok een 

positieve reactie op ons verzoek de klokken op 5 mei 
om 12.00 uur een kwartier te luiden. Vanaf de Speel-
toren start daarna een beiaardiersconcert.  

2. Onze werkgroep oecumenische vieringen heeft voorge-
steld om de Pinkstervuurviering op 30 mei dit jaar bij de 
viering van 75 jaar Vrijheid met meer zichtbaarheid dan 
andere jaren te houden in het centrum van Edam, op 
het terreintje bij de Speeltoren, dus op de fundamenten 
van de vroegere Kleine Kerk. Tuin Speeltoren  

3. Inmiddels is de gemeentelijke vergunning voor die vie-
ring ontvangen (akkoord mits veilig) en kunnen we ver-
der met de voorbereidingen.  

4. Op verzoek van onze voorzitter tevens krijgsmachtsaal-
moezenier Tom van der Woude heeft het koperkwintet 
van de landelijke Marinierskapel aangegeven graag mee 
te willen doen. 

5. SKME, de Speeltoren en burgerlijke gemeente bieden 
veel hulp aan. 

6. We zoeken nog vrijwilligers voor hand- en spandiensten. 
 

Rentmeesterschap in Edam en Volendam 
Als christenen willen we actief samenwerken aan onze op-
dracht om ons naar de aarde te gedragen als goede rent-
meesters die de aarde na ieder generatie goed achterlaten 
De voorbereidingen om daar als RvK Edam-Volendam actief 
aan mee te gaan werken zijn gestart. We zoeken daarbij sa-
menwerking met bestaande initiatieven zoals de in de NIVO 
beschreven werkgroep voor het opruimen van zwerfafval en 
vuurwerkafval en onze lidkerken uit Volendam. Voor de 
Raad van Kerken werkt Volendammer Robin Sier (van Vaais) 
een voorstel uit. Inmiddels is op 13 februari in de RK pastorie 
Edam een eerste bijeenkomst geweest van onze Werkgroep 
Rentmeesterschap (in oprichting) in aanwezigheid van een 
drietal professionele jongerenwerkers van in Edam-Volen-
dam eerder actieve bedrijven Link en Speelvlooien. Mee-
doen? Graag! Meld je aan, stuur ons een mail aan:  
raadvankerken@ziggo.nl o.v.v. Rentmeesterschap. 
 
Nieuwe website voor de landelijke Raad van Kerken 

Na 16 jaar moest het er een keer van komen: Een nieuw 

jasje voor de website van de Raad van Kerken Nederland, 

www.raadvankerken.nl. Was die jas in 2004 nog geheel 

nieuw en up-to-date, anno 2020 is het modebeeld veran-

derd. De site is daarom strakker vormgegeven en vooral 

meer gericht op de behoeften van bezoekers. We hopen met 

de nieuwe ‘look’ weer even vooruit te kunnen. Neem eens 

een kijkje, u zult verrast zijn over de inhoud. 

 
Liturgie rond de sterfdag van Bonhoeffer en rond 5 mei  

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en ver-

zetsman Dietrich Bonhoeffer geëxecuteerd werd. Met het 

oog op zijn sterfdag op 9 april, tevens Witte Donderdag, 

heeft de Raad van Kerken Nederland het boekje ‘Van horen 

zingen’ gemaakt. Daarin staan liturgische handreikingen om 

op Witte Donderdag aandacht te geven aan leven en werk 

van Bonhoeffer. Het bevat ook suggesties voor gemeentes 

en parochies die rond 5 mei een bevrijdingsmaaltijd willen 

organiseren in eigen dorp of stad. Het boekje is als pdf te 

downloaden via de link https://www.raadvankerken.nl/kerk-

en-geloof/in-vrijheid-kiezen-teksten-liederen-gebeden/. 

mailto:raadvankerken@ziggo.nl
http://www.raadvankerken.nl/
https://www.raadvankerken.nl/kerk-en-geloof/in-vrijheid-kiezen-teksten-liederen-gebeden/
https://www.raadvankerken.nl/kerk-en-geloof/in-vrijheid-kiezen-teksten-liederen-gebeden/
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Tel:  0299 - 372951 | Website: www.de-witte.nl
witte@de-witte.nlFax: 0299 – 372098 | E-mail:  

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing  
Noordbeemster

         Fleur van Duin  Edam

Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

uitvaarten
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Kerkreizen 
 
De parochiereis van de H. Nicolaaskerk gaat dit jaar naar Roemenië. En de Protestantse 
Gemeente Monnickendam organiseert een cultuurreis naar Noord Duitsland. 
 
Parochiereis H. Nicolaaskerk naar Roemenië 
Er hebben zich 36 mensen aangemeld, een diverse groep 
mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen en 
woonplaatsen. Veel bekende gezichten, maar ook een 
aantal mensen die voor het eerst met de parochiereis 
meegaan. Er is een mooi programma samengesteld door 
Bolderman Reizen: vanuit Edam vertrekken we met de 
bus naar Schiphol, waarvandaan we naar Boekarest vlie-
gen en daar staat bij aankomst weer een bus voor ons 
klaar. We bezoeken tijdens de 10-daagse rondreis onder 
andere een 14e eeuws raadhuis en een orthodoxe schuil-
kerk in Brasov, we bezoeken het huis van graaf Dracula 
iSighisoara en later ook zijn kasteel in Bran. We gaan wan 
delen in Sovata, met bij het Ursumeer één van de oudste 
kuuroorden van Roemenië. We bezichtigen de zoutmijnen 
in Turda en de Moldauer kloosters in Târgu Mures met 
hun beroemde fresco’s. De laatste dag brengen we door 
in de hoofdstad Boekarest. 

Rien de Vries 

Cultuurreis naar Noord-Duitsland 
Eén van de reisleiders is Wim Dijkstra, de enthousiaste 
vaste organist van de Grote Kerk van Monnickendam. Hij 
weet veel van orgels, orgelmuziek, kan daar zeer onder-
houdend over vertellen en zal tijdens de reis ook enkele 
orgels bespelen, speciaal voor de groep. Het wordt daar-
mee een reis met tal van muzikale, cultuurhistorische en 
kerkhistorische accenten. Op deze reis bezoeken we in elk 
geval de beroemde Noord Duitse steden Bremen en Ham-
burg en enkele kleinere steden en dorpen in Noord-Duits-
land. De reisperiode is maandag 14 september tot en met 
zaterdag 19 september 2020; de reisleiding bestaat uit 
Wim Dijkstra, Henny van Geemen en ds. Martien Pettinga. 
Als u zich opgeeft is dat onder voorbehoud; u zit nergens 
aan vast. Hebt u interesse, geef u dan op bij mevrouw 
Henny van Geemen, tel. 06-53404907 / 0299-651390 e-
mail t.van.geemen1@kpnplanet.nl. 
 

ds. Martien Pettinga
 

Schilderen naar Micha 
 
In het Venster van vorig jaar juni hebben we kennis gemaakt met de protestantse ge-
meente Zeevang & Oudendijk (Z&O). Nu de wereldlijke gemeente Edam-Volendam is uit-
gebreid met de gemeente Zeevang, was er een wederzijdse behoefte om mogelijkheden 
van samenwerking te exploreren. Het Venster heeft zo al eens een kijkje in de keuken van 
de Zeevangse startzondag gekregen. Bij de kennismaking was er ook de schildersclub die 
een Bijbeltekst ziet als inspiratie voor een schilderij. In dit nummer laten zij zien wat er ge-
beurt als Micha de penselen in beweging zet. 
 
Het Bijbelboek Micha was de inspiratiebron voor de schil-
dersclub. Micha leefde in de tijd van Jesaja, ook een tijd 
waarin er dreiging was van ballingschap. Micha komt van 
het platteland, om in de grote stad het woord van God te 
verkondigen. Vrede en gerechtigheid zijn in zijn profe-
tieën terugkerende thema’s. Reden waarom ze in de ad-
venttijd vaak worden gelezen. 
Onze voorganger Hans Reedijk besprak de lezingen uit Mi-
cha (2, 4, 6, 7) aan de hand van korte teksten. De leden 
van de schildersclub vertelden wat hen hierin aansprak. 
Elke zondag was er een schilderij (soms twee) dat in de 
dienst werd toegelicht door de maker. Een persoonlijk 
verhaal, een eigen invulling van de tekst, een gedicht. Het 
vertalen van wat je aanspreekt naar een beeld kostte nog 
wel wat hoofdbrekens voor de meesten, maar soms is wat 
je wilt maken meteen duidelijk. Van "ik zoek een voor-
beeld” tot: “ik zie wel wat het al gaande wordt”. Op  
 

 
eerste Kerstdag waren alle schilderijen te zien. Hans Ree-
dijk maakte tekstsamenvatting bij de schilderijen. 
 
De club rust niet op haar lauweren, maar is alweer hard 
bezig met de doeken voor de 40-dagentijd. Op vrijdagmid-
dag schildert ze o.l.v. kunstschilder Reijer Sluis in de grote 
keuken van Corrie en Dirk van Ark in Grosthuizen. Wil je 
ook mee schilderen? Het is nog ver weg in tijd; de schil-
ders van “Advent 2019" zullen je hartelijk verwelkomen. 
 
Op Hemelvaartsdag, 21 mei, exposeert de schildersclub in 
de grote kerk (R.K.) van de West-Beemster. Zo wordt de 
weg naar Pasen gevoed door de beloften en overdenkin-
gen van Kerst. Op de volgende twee bladzijdes ziet u een 
voorproefje. 
 

Carina Brienen 

mailto:t.van.geemen1@kpnplanet.nl
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Het eerste schilderij is gemaakt door 
Bep van Doornum. Het geeft een beeld 
van hoe je naar onze wereld kan kijken. 
Je ziet prachtige gebouwen en arme 
sloppenwijken. Rijke en arme mensen 
bewonen één en dezelfde wereld. Het 
verschil is soms onmetelijk groot. Van 
alle rijkdom op aarde is 90% in handen 
van 10% van de wereldbevolking. Wat 
een verschil. 

Het tweede schilderij is gemaakt door Ada van der Roest. Je zou kunnen 
verwachten dat de wereldleiders hun invloed gebruiken om een einde te 
maken aan de ongelijke verdeling van geld en goederen. Dat zij hun macht 
inzetten voor de armen om hun lot te keren zoals een goede herder zich 
inzet voor het welzijn van zijn schapen. Maar we wachten nog tevergeefs. 

Het derde schilderij is gemaakt door 
Nan Kalverboer. Als de vrede dan 

niet begint bij de groten der aarde. 
Bij wie dan wel? We zien een kleine 
smederij en een smid aan het werk. 

Hij smeedt een wapen óm tot een 
ploeg. Vrede begint niet met grote 

woorden. Vrede begint in de kleine 
smederij van je eigen hart. In het 

verborgene wordt boosheid 
omgesmeed in vrede. 

Het vierde schilderij is gemaakt door Francine 
Habets. Vrede komt niet vanzelf. Er ís geen 
weg naar vrede. Vrede is zélf de weg. Inzet-
ten voor vrede is als het ploegen in een akker 
vol stenen. Tegen beter weten in. Blijven in-
zetten voor vrede, kán. Als je wordt aange-
vuurd door een visioen van de vrede. In 
Bijbelse beeldtaal heet dat visioen: 'het 
Hemelse Jeruzalem'. 
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Het achtste schilderij is gemaakt 
door Corrie van Ark. Achter de 
drie cadeaus van de 
sterrenkundigen zit een diepere 
betekenis verscholen. Góud 
staat voor de heiligheid. 
Wíerook staat voor overgave en 
gebed. Met mírre wordt een 
gestorven mens gebalsemd. Zo 
zal het levensverhaal van Jezus 
Christus gaan: Zoon van God en 
zoon van mensen. 

Het zevende schilderij is gemaakt door Dirk 
van Ark. Een ongetrouwd meisje van zestien 
belichaamt de hoop van het Joodse volk dat 
door de Romeinse Bezetters wordt 
onderdrukt. Bezwangerd geraak van het 
visioen van de hoop. Onderweg in de 
donkere nacht die het leven soms is, blijft zij 
haar geloof, hoop en liefde trouw dat zij 
koestert met beide handen. 

Het zesde schilderij is ook gemaakt door Nan 
Kalverboer. Zullen we het nog meemaken? Het 
visioen van een verscheurde aarde die weer heel 
wordt gemaakt? Machthebbers van hun tronen 
gestoten? Arme en kleine mensen groot gemaakt? 
Wie hongert zal leven in overvloed? Rijken 
weggestuurd met lege handen? Dat onze wereld 
wordt récht gezet? 

 

Het vijfde schilderij is gemaakt door Lydeke Vroom. Wanneer 
ons de vrede maar niet lukt. Wanneer we worden verscheurd 
door de onvrede en het kwaad ons treft. Dan kijken we naar de 
hemel en roepen naar God: 'Waar zijt Gij?!'. "Dan breekt het 
hart van God in tweeën en rolt er een dikke traan over Gods 
wang omdat God niet machtiger is dan mensen goed zijn." 

Teksten: Hans Reedijk 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
 

14 Venster maart 2020 

Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand  

Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid  
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Bankr. NL32ABNA0818154535 
Koster: J.B.G. Ottenhof-Günther, 0299-372745 

 

 
 
 
 

  

Dopen wat mondig is 
Vanaf circa 1944 worden door de Koninklijke Tichelaar in 
Makkum wandborden vervaardigd met de bij Doopsgezin-
den bekende tekst van ds. Sibold Smeding (1896-1970): 
 
Dopen wat mondig is 
Spreken dat bondig is 
Vrij in het christelijk geloven 
Daden gaan woorden te boven 
 
Een heel mooi exemplaar van zo’n bord werd ons ge-
schonken door zr. Marie van Heusden en hangt pontificaal 
in de kerkenraadskamer van onze Vermaning. Vrijwel elke 
doopsgezinde gemeente in Nederland hanteert deze vier 
regels op de een of andere wijze nog steeds als uithang-
bord voor het eigentijds belijden. En, vervolgt ds. Gerke 
van Hiele in een speciale editie van doopsgezind.nl: 
 
Dat is op zijn minst opmerkelijk. Smedings ogenschijnlijk 
onschuldige initiatief zou destijds in de barre tijden van de 
bezetting (1944) als een stille daad van verzet betiteld 
mogen worden. Het getuigt van een robuuste vrijzinnig-
heid die afstand wenste te nemen van de verstikkende 
verzuiling, dogmatisme, kerkelijke macht en eindeloze 

preken. Christelijk geloof gaat over vrijheid, over echte 
keuzes, over je dagelijks doen en laten en over persoon-
lijke verantwoordelijkheid.  
 
Ik vind het ook belangrijk zo’n spreuk. Die geeft kernach-
tig aan waar het in een traditie omgaat, zowel voor 
onszelf als in de communicatie met anderen. Ik ben een 
voorstander van dopen wie mondig is, maar mijn hart 
gaat uit naar levenslange betrokkenheid. Ik vind oprecht 
dat we ons bondig moeten uitdrukken, maar hoop dat wij 
ons zullen inspannen om woorden te vinden voor wat ons 
beweegt. Ik sta pal voor de persoonlijke vrijheid van gelo-
ven, maar koester ook het verlangen om met elkaar te 
delen. Daden gaan woorden te boven, maar ik wil me er 
ook voor inzetten dat mijn daden met mijn woorden over-
eenstemmen, zo goed als ik dit maar kan. Zo verstaan kan 
deze tekst nog weer jaren mee en wenkt zij ons, uit liefde 
voor God en mensen naar een toekomst van vrede. 
 
Van harte wens ik u vrede. 

Hajo Schaap 
 

 

 

Aankondigingen 
 
Oecumenische Vesper in Kwadijk 
In de namiddag van 15 maart aanstaande, vindt er een bij-
zondere ontmoeting plaats in het Kerkje van Kwadijk. 
Liturgisch koor Ars Musica o.l.v. Marcel Settels en ds. 
Hans Reedijk nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn 
bij een oecumenische Vesper. De Ontmoeting staat vanaf 
16.30 uur centraal bij deze Vesper, een ontmoeting met 
vreemden, met jezelf maar ook een ontmoeting met be-
kenden die je niet meteen herkent. Het verhaal van de 
Emmaüsgangers, dat u ongetwijfeld meteen herkend 
heeft, krijgt met behulp van enkele koorleden een nieuwe 
dimensie. Verder is er muziek, zang en tijd om jezelf voor 
te bereiden op een nieuwe week. Wij hopen van harte u 
te ontmoeten op zondag 15 maart 2020. De deuren van 
de kerk gaan om 16:00 uur open en de toegang is vrij. Aan 
u de keuze om een bijdrage aan deze Vesper en de kerk 
van Kwadijk achter te laten in de collectezak. 
 
 
 
 

 

 
 
Herdenkingsbijeenkomsten in het Dijklander ziekenhuis 
In het Dijklander Ziekenhuis worden op zaterdag 14 maart 
2020 herdenkingsbijeenkomsten gehouden op de locaties 
Purmerend en Hoorn voor nabestaanden van mensen die 
in 2019 in het ziekenhuis zijn overleden. In deze bijeen-
komsten wordt speciaal stilgestaan bij hen die zijn 
overleden. Hun naam wordt genoemd en er wordt geluis-
terd naar muziek, een verhaal en het perspectief van een 
zorgverlener. Centraal staan de bloemen die de aanwezi-
gen meenemen. Zij symboliseren het unieke van degene 
die is overleden. Een deelnemer van vorig jaar schreef na 
de bijeenkomst: “Het heeft ons goed gedaan om bij de 
herdenkingsbijeenkomst aanwezig geweest te zijn. Het 
maakte diepe indruk.” De bijeenkomsten worden gehou-
den op zaterdag 14 maart 2020. Op locatie Hoorn zijn er 
drie bijeenkomsten: 10.30 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. Op 
locatie Purmerend is er één bijeenkomst om 10.30 uur. De 
organisatie probeert nabestaanden zoveel mogelijk per-
soonlijk uit te nodigen. Mocht u deze uitnodiging niet 
ontvangen hebben, dan kunt u zich aanmelden via onze 
website:  www.dijklander.nl/herdenkingsbijeenkomst. 

 

mailto:schaapedam@planet.nl
http://www.dijklander.nl/herdenkingsbijeenkomst


 
 
 
 

Predikant:  ds. Mirjam M. C. Koole, Grote Kerkstraat 55 Edam, 06-57089225, mirjamkoole@kerkgemeente.nl 
Voorzitter: dhr. Kees Bak, tel. 0255 – 577499, Email cbak-kees@kpnmail.nl 

Scriba: dhr. Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR  Edam. Tel. 371297 
Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam.  

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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In memoriam 

Op zondag 26 januari is Jan Dierdorp 
overleden op de leeftijd van 72 jaar. 
Hoewel hij al twee jaar problemen had 
met zijn bloedvaten kwam zijn overlij-
den toch onverwacht. Via zijn vrouw 
Madelon en broer Johan was Jan be-
trokken bij onze kerkgemeente en 
heeft hij onder andere een grote bij-
drage geleverd aan de verbouwing van 

de pastorie. De uitvaart heeft op 31 januari plaatsgevonden 
in crematorium De Nieuwe Noorder in Amsterdam. 
 

Op maandag 27 januari is Herman Jan 
Aberson overleden op de leeftijd van 
89 jaar. Herman was de laatste tijd 
ernstig ziek en verlangde naar het ein-
de. Het gemis van zijn Lena viel hem 
zwaar. Herman was zeer betrokken bij 
de kerk en tegelijk niet bang om zijn 
eigen mening te geven over wat er 
speelde. Hij heeft vroeger in de Gere-

formeerde kerk diverse functies vervuld. Herman laat vier 
kinderen en zes kleinkinderen achter. In de uitvaartdienst op 
1 februari stond ds. Charlotte Kremer stil bij Hermans posi-
tieve kijk op het leven. Het mooie van het leven moest ge-
vierd worden. Maar hij was ook vol vertrouwen dat de dood 
niet het einde is. Hierna is hij begraven op de begraafplaats. 
 

Op zaterdag 8 februari is Lute Gerard 
(Luuk) Snijder overleden op de leef-
tijd van 80 jaar. Luuk was al enige tijd 
ernstig ziek. Hij laat zijn vrouw Atie, 
twee kinderen en twee kleinkinderen 
achter. Luuk was een geboren 
Edammer en betrokken bij de Gere-
formeerde Kerk, waar hij ook jeugd-
ouderling is geweest. Een bescheiden 

man, trouw aan andere mensen, altijd positief met een 
vleugje humor. Hij werkte voor de Bijbel Kiosk vereniging; la-
ter Ark media. De uitvaartdienst op 13 februari werd geleid 
door ds. Charlotte Kremer, waarna Luuk is begraven op de 
begraafplaats. 
 
Stand van zaken 
Onze gemeente moet het helaas al een klein jaar zonder ac-
tieve predikant stellen. De visitatiecommissie heeft met de 
betrokkenen gesproken. Veel gemeenteleden hebben daar-
na gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun zienswijze 
te geven. De commissie verwerkt dit alles en bespreekt dit in  
 

 
meerdere fasen in het eigen college. Pas in de loop van de 
maand maart gaan zij hun bevindingen bespreken met de 
direct betrokkenen. Laten we hopen en bidden voor een 
goede uitkomst. Dit soort gesprekken verloopt naar de aard 
van de zaak vertrouwelijk. Maar zodra we u als gemeente 
verder kunnen informeren zullen we dat uiteraard doen. 
Voor de diensten van dit jaar zijn inmiddels vervangende 
voorgangers gezocht. Voor het pastoraat in dringende situa-
ties kan de kerkenraad een beroep doen op collega-
predikanten in de omgeving. De overige taken worden waar 
mogelijk door de kerkenraad overgenomen. En zij vragen uw 
begrip als dingen niet zo lopen als u normaal gewend bent. 
 
Samen in gesprek - De Bijbel in het midden  
Dit seizoen willen we met elkaar in gesprek te gaan over de 
rol van de bijbel in ons leven, met als doel om te verbinden. 
Op het tweede thema – hoe lezen we de Bijbel – wordt nog 
een vervolg ingepland. 
Het derde thema is de Apostolische Geloofsbelijdenis; deze 
avond is door ziekte niet doorgegaan en verplaatst naar 
woensdag 4 maart in de Swaen. De avond wordt geleid door 
Trudi Blomberg. Zij merkt dat veel mensen dit een zwaar on-
derwerp vinden, maar het doel is vooral om met elkaar in 
gesprek te gaan over wat die oude woorden ons nu nog zeg-
gen. 
Graag uiterlijk 1 maart opgeven bij Henri Kalk, persoonlijk, of 
via e-mail:  info@kerkgemeente.nl 
Er is een boekje maar u bent vrij om dat wel of niet aan te 
schaffen en door te lezen. Als u het boekje wilt bestel-
len: ”Niet te geloven, Apostolische Geloofsbelijdenis en Bij-
bel” van Rochus Zuurmond, Skandalon, €18,95. 
Op de tweede zondag van de maand gaat het nabespreken 
van de preek van die ochtend weer verder. Dat is dus op 8 
maart. U bent altijd welkom, het is namelijk aansluitend aan 
de dienst en de koffie in de kerk. 
 
Bij de diensten 
1 maart - ds. Simon Bijl 
Onze oud-predikant is recent meerdere keren voorgegaan. 
Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd. 
8 maart - ds. Robert Jan Bakker 
Deze emeritus predikant kennen we omdat hij in de  
bijzondere viering op eerste kerstdag is voorgegaan. 
15 maart - ds. Juup van Werkhoven 
Gelukkig is Juup andermaal bereid om in haar vorige  
gemeente in te vallen. 
22 maart - ds. Peter Hoogstrate 
Deze oud-predikant behoeft geen nadere introductie. 
29 maart - ds. Burret Olde 
Deze predikant is als gemeenteadviseur actief in Noord-
Holland en al een paar keer eerder voorgegaan. 

mailto:cbak-kees@kpnmail.nl
mailto:info@kerkgemeente.nl
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5 april – ds. Martien Pettinga 
Op deze Palmzondag gaat de bekende predikant uit onze 
buurplaats voor. Zoals het nu bekend is wordt deze dienst in 
de Grote Kerk gehouden. 
 
Pastoraal meldpunt 
Aly Lagerburg fungeert als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat pas-
torale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf of 
een ander. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 0299 
371272 en via mailadres pastoraat@kerkgemeente.nl  Maar 
het staat ook in de kerkbrief. 
 
Hoofdpunten uit de kerkenraad van 11 februari 

  De kerkgemeente heeft een vleugel geschonken gekregen. 
Deze komt in de Grote Kerk te staan. 
  Na ruim 20 jaar stopt Jacco Huber als redacteur van de 
kerkgemeente-pagina’s van het Venster; Ria van Saarloos 
neemt dit over. 
  De stand van zaken rond de visitatie wordt doorgenomen. 
Voorlopig is het afwachten waar de commissie mee gaat 
komen. 
  De vieringen in de Stille Week en Pasen zijn zoveel moge-
lijk gelijk aan vorige jaren.  
  We zoeken nog mensen die het scherm in De Swaen kun-
nen helpen bedienen. 
  De kinderkerk zoekt nog nieuwe leiding; zolang die er niet 
is wordt er voorlopig geen kinderkerk gehouden.  
  De vergunning voor het dak van De Swaen is binnen. Maar 
ook het dak van de hulpkerk heeft aandacht nodig. 
 
Schenking  

Sinds kort staat een prachtige 
Pleyel-vleugel in de Grote Kerk. 
Hij is aan onze kerkgemeente 
geschonken door mevrouw Mea 
Menalda, vroeger werkzaam als 
anaesthesioloog in het Sint 
Liduina Ziekenhuis in Purme-

rend. Een verrijking voor de Kerkgemeente en de Grote 
Kerk!  
 
Naar de film? 
Het Filmhuis Edam is een initiatief van de Kerkgemeente 
Edam. Elke tweede woensdag van de maand wordt er om 
20.15 uur een gevarieerde selectie uit een keur van arthouse 
films vertoond in de kosterij aan de Grote Kerkstraat. 
De entree bedraagt €4,50 p.p. Van de netto opbrengst gaat 
50% naar de Protestantse Gemeente Edam en 50% naar de 
Stichting Kerkelijke Monumenten Edam. 
 
Vrijdagavond Erev Shabbat 
Ter voorbereiding op het week-
end vieren we elke vrijdag met el-
kaar de maaltijd in P.K. de Swaen, 
als een soort Erev Shabbat. 
U bent allen elke vrijdag van harte 
welkom vanaf 18.00 uur om rond 
18.15 uur aan tafel aan te schuiven (aanvang maaltijd).  
Ook kinderen zijn natuurlijk van harte welkom. 

De maaltijd begint met een kort liturgisch moment en daar-
na eten we samen en bespreken we met elkaar, wat ter tafel 
komt. Uw bijdrage is 4 euro per persoon, 2 euro per kind, 
maximaal 10 euro per gezin. 
Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur even opgeven bij  
Christine Vreeswijk: e-mail of 06-18167991. Maar wacht  
daar niet te lang mee, want de ruimte is beperkt! 
Ingang aan de Nieuwehaven. * mocht u een allergie hebben of 

zich aan een bepaald dieet houden, geef het gerust even door. 
 
Diaconale collectedoelen voor deze Vensterperiode.   
Zondag 8 maart, “Stichting HOEBOEH”.  
De stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap 
Overleek en Helpers steunt, via kerken en 
instellingen, vele projecten in Roemenië en 
Moldavië, de armste en minst ontwikkelde 
gebieden in rijk Europa. Vrijwilligers voor 
wie verschillende kerkelijke achtergronden geen belemme-
ring is, helpen het evangelie te brengen in woord en daad. 
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl   
Zondag 15 maart,  “Voedselbank”. Ook bij de Voedselbank 
geldt: “Voor niets gaat de zon op”. Wekelijks ontvangen de 
armste gezinnen in de regio een extra steun in de rug met 
een voedselpakket. Voedsel komt voor niets maar voor de 
verdeling worden kosten gemaakt bij transport, onderhoud, 
huisvesting en energie. www.purmerendsevoedselbank.nl  
Zondag 22 maart, “KIA – Noodhulp vluchtelingen Zuid Soe-
dan”. Natuurrampen en oorlogsgeweld. Vrouwen en kin-
deren in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie 
zet speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, vei-
lig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope 
bouwt waterputten en wc’s. www.kerkinactie.nl/zuidsoedan 
Zondag 29 maart, “KIA – Werelddiaconaat, Straatmeisjes 
Ghana”. Met deze collecte helpen we straatmeisjes in Accra 
om een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kap-
persvak. Ze worden nog minstens twee jaar begeleid om hun 
opleiding tot een succes te maken. 
www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana                               
Zondag 5 april, Palmpasen, “KIA – Kinderen in de Knel, On-
derwijs kansarmen India”. Duizenden Dalit-kinderen in India 
horen niet bij een kaste en worden gediscrimineerd en bui-
tengesloten. Kerk in Actie helpt kinderen om uit de cirkel van 
armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden 
met scholing en begeleiding naar een betere toekomst.  
www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd                               
Donderdag 9 april, Witte Donderdag, “Onze Eigen Kerkge-
meente”. Onze jeugd, onze ouderen, onze zondagsdiensten, 
onze zorg voor anderen en onze gebouwen, alles wat ons tot 
Christus gemeente maakt, vraagt om een bijdrage. 
www.kerkgemeente.nl                                                                 
Als altijd is er een tweede collecte, bestemd voor het vele 
werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.  
www.kerkgemeente.nl  

Wie wandelt er mee? 
De wandelgroep “op weg naar Santiago” loopt in de 
wintermaanden losse rondwandelingen in Noord-Holland.  
Meelopen? Hou de kerkbrief in de gaten of 
www.kerkgemeente.nl 
Opgeven bij Dodo van der Straaten: tel. 06-20 60 36 27.  
 

Foto: F. Koning 

mailto:pastoraat@kerkgemeente.nl
http://www.hulpoosteuropamonnickendam.nl/
http://www.purmerendsevoedselbank.nl/
http://www.kerkinactie.nl/zuidsoedan
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Cultuurreis Noord-Duitsland 
Met elkaar op reis gaan: dat behoort tot de goede Water-
landse tradities. Een gezellige groep, deskundige reisleiding, 
mooie steden en dorpen: dat zijn enkele ingrediënten van 
deze reizen. De zesdaagse busreis die we nu aankondigen 
heeft daarbij nog iets extra’s: Eén van de reisleiders is Wim 
Dijkstra, de enthousiaste vaste organist van de Grote Kerk 
van Monnickendam. Hij weet veel van orgels, orgelmuziek, 
kan daar zeer onderhoudend over vertellen en zal tijdens de 
reis ook enkele orgels bespelen, speciaal voor de groep. Het 
wordt daarmee een reis met tal van muzikale, cultuurhistori-
sche en kerkhistorische accenten. 
Voor elk wat wils: wie gewoon een weekje op vakantie wil,  
op eigen houtje een stad wil verkennen of wil kennismaken 
met de lokale cafés, kan ook volop aan zijn of haar trekken 
komen! 
Op deze reis bezoeken we in elk geval de beroemde Noord 
Duitse steden Bremen en Hamburg en enkele kleinere ste-
den en dorpen in Noord-Duitsland.  
De reisperiode is maandag 14 september tot en met zater-
dag 19 september 2020; de reisleiding bestaat uit Wim Dijk-
stra, Henny van Geemen en ds. Martien Pettinga. 
Een uitgewerkt programma is er nog niet, ook de reissom is 
nog niet bekend. Als u zich opgeeft is dat onder voorbehoud; 
u zit nergens aan vast. 
Hebt u interesse, geef u dan op bij mevrouw Henny van 
Geemen, tel. 06-53404907 / 0299-651390  
e-mail:  t.van.geemen1@kpnplanet.nl 
Namens de reisleiding, 
ds. Martien Pettinga 
 
Inzamelingsactie 
Het blijft mogelijk om uw ou-
de mobieltje, toner, cartridge 
in te leveren achterin De 
Swaen. Ook uw overtollige 
buitenlandse geld is van har-
te welkom. 
 

Nieuw aanleverpunt voor de kerkgemeente kopij 
Jacco Huber stopt als redacteur van de kerkgemeentepagi-
na’s van het Venster. Ria van Saarloos is bereid gevonden dit 
over te nemen. Dus voortaan kan kopij naar Ria gestuurd 
worden. Email: m.van.saarloos@quicknet.nl. 
 
Bloemen uit de eredienst: 
19-01  mw. J. Uitentuis - de Graaf, Nieuwvaartje 3 
26-01  mw. L. van Drongelen-Rijswijk, Voorhaven 164 
02-02  mw. J. van Wengerden-de Vries, Meermin 
09-02  dhr. J. Huber, Tjaskermolen 3 

 
 
 

Verjaardagen van onze senioren 
02-03  Dhr. J.P. Westerneng, Volendammerpad 15,       
1135VR EDAM 
02-03  Mevr. C. Rozenga - Smeenk, Jan Steenstraat 10, 
1132TL VOLENDAM 
05-03  Mevr. E. Huurdeman - van der Laan, Ye 38,           
1135JJ EDAM 
09-03  Mevr. G.A. Ton, Bult 29, 1135AJ EDAM 
10-03  Dhr. W.H. de Wolf, Klein Westerbuiten 21 B,      
1135GL EDAM 
15-03  Dhr. J. Roskam, Westervesting 31, 1135WE EDAM 
17-03  Dhr. J. Zijlstra, Breek 1, 1131JE VOLENDAM 
18-03  Mevr. E. Lemsom - From, Pieter Taemszstraat 20, 
1135HH EDAM 
20-03  Dhr. J. Lagerburg, Kloosterhof 229,                       
1131GH VOLENDAM 
20-03  Mevr. A.H. Westerneng - Duim, Volendammerpad 15, 
1135VR EDAM 
23-03  Dhr. R.O. Gorter, Voorhaven 166, 1135BW EDAM 
 
Taxidienst 
Onderstaand vindt u het rooster van de autodienst Kerkge-
meente Edam. Iedereen kan altijd gehaald en gebracht wor-
den. Wij vragen u om zo veel mogelijk al op vrijdagavond of 
zaterdag te bellen (dus niet op de dag zelf). Dan is tijdig  
bekend hoeveel mensen mee willen rijden en kan eventueel 
een reserve chauffeur ingeschakeld worden. 

datum              taxidienst              telefoonnr. 

01-03 W. Meerman 06-22506765 

08-03 A. Witte 06-48663293 

15-03 T. Buijten 366722 

22-03 A. Burghouts. 06-49777110 

29-03 T. Maas 365661 

05-04 (Palmpasen) C. Rijswijk  06-53173149 

De laatste tijd wordt er weer erg goed gebruik gemaakt van 
de kerktaxi, steeds vaker zijn er twee auto's nodig. Wilt u 
ook mee helpen om te zorgen dat er altijd wel een taxidienst 
beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien de Vries, 
tel. 06 22 94 83 05 of 0299 372969; mailen mag natuurlijk 
ook: rienenhelmadevries@ziggo.nl. 
 
Opbrengst Collecten 
Datum Kerk Diaconie Doel 
12-01 €    176,55  €    248,10  PKN - Een goed verhaal 
19-01 €    130,37  €    142,75  Onze eigen jeugd 
02-02 €    125,27  €    297,15  Leger des Heils:  

            Het Lindenhofje 
 €     432,19 €    688,00    

 
Mededelingen kerkelijk bureau 
Overleden 
Dhr. H.J. Aberson, Dwars Jonkerlaantje 1 
Dhr. J. Dierdorp, Hoogstraat 10 
Dhr. L.G. Snijder, Cor Jongerthof 17 
 
 
 

mailto:t.van.geemen1@kpnplanet.nl
mailto:rienenhelmadevries@ziggo.nl
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Bel 362984

Alida Gorter

Vergeet u niet uw vrijwillige bijdrage 2014 
voor het Venster? 

Rekeningnummer 
NL76RABO0385631499

vanaf half april 
in de Grote Kerk

Voor leuke en betaalbare
cadeautjes 

vo or jong en oud: bel ons!!

De handwerkclub van de kerkgemeente 



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel 371765  

Kapelaan: Tesfay T. Zigta, tel. 06-85340570 
Voorzitter: C. Veerman, tel. 06-10255468 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: A.M.J. Ebbers, tel. 06-46051330 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 058.87.35.973  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 

RK Heilige Franciscusparochie  
Centraal Bestuur Heilige Franciscusparochie 

Leden: Calixte Veerman, Simon Ruitenberg 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven. Voor onze dierbare overledenen: Frans 
Everaars en Antoon Rossenaar, dat zij voor altijd mogen zijn 
ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 

Nieuws uit de Locatieraad 
Op 4 februari j.l. vergaderde de locatieraad over de volgende 
onderwerpen: 
 
Het gebouwonderhoud:  
De Monumentenwacht heeft een inspectie gehouden van 
het kerkgebouw en de pastorie. Daarbij zijn vele kleine 
gebreken geconstateerd die in de loop van dit jaar 
aangepakt zullen worden (verfwerk, aanhelen van dorpels, 
verwijdering van ongekeurde brandblussers, losliggende 
pijpen, e.d.). Ook enkele grotere reparaties moeten 
uitgevoerd worden, o.a. aan het dak, de waterafvoer en de 
zalinggoten achter de schoorstenen. 
 
Voorzetwand:  
De locatieraad heeft besloten om in de rechterzijbeuk (waar 
het koor meestal staat) een voorzetwand te plaatsen onder 
de boog, waardoor kalk dat uit de naad naar beneden valt 
achter die wand terecht komt. Dan kan het houten 
vangbaldakijn verwijderd worden. 
 
Fundering: 
Bouwkundige Ludo Voorn heeft een rapport over de 
fundering van de kerk afgerond, dat ter beschikking gesteld 
is aan het parochiebestuur en de gemeente. De conclusie is 
dat de fundering veel verschillende constructies kent die in 
de loop van vele jaren zijn aangebracht. Hoewel er 
voorshands geen gevaar is, zakt de kerk in de rechter 
achterhoek langzaam weg. Eigenlijk zou een uitgebreid 
funderingsherstel gedaan moeten worden, maar dat kost 
miljoenen en er is geen subsidie voor. Een complicatie is dat 
de pastorie ook tegen de fundering van de kerk leunt. 
Besloten is de situatie voorlopig zo te laten totdat een 
heldere toekomstvisie voor de kerk is geformuleerd (zie 
hieronder). Intussen wordt de verzakking in 2021 weer 
gepeild met nieuwe metingen. 
 
Boom snoeien:  
Aan de rechterkant van de kerk staat achter in de pas-
torietuin een grote es (niet de beuk bij de Ontmoeting), die  

 
sterk overhelt over de tuin van de buurvrouw. Deze boom 
zal in de loop van de winter gesnoeid worden. 
 
Pastorale zorg na 31 oktober:  
Zoals bekend zal kapelaan Tesfay ons eind oktober verlaten. 
Of er in plaats van hem een nieuwe priester aangesteld 
wordt is nog onduidelijk. Waarschijnlijk zullen we niet meer 
kunnen rekenen op een voltijds persoon alleen voor Edam. 
Dit onderwerp staat op de agenda van het parochiebestuur, 
die daarover in gesprek is met het bisdom. 
 
Korenrooster:  
Het rooster voor de koorzang in de periode tot aan de zomer 
is vastgesteld. Door aanpassingen van de tarieven is het nu 
mogelijk om Caecilia tweemaal per maand te laten zingen, 
het Nicolaaskoor eenmaal per maand en het Gregoriaans 
koor eenmaal per 2 maanden. De rest doen we met 
samenzang. 
 
Verhuur kerk:  
De locatieraad krijgt regelmatig vragen over het gebruik van 
de kerk voor concerten en uitvoeringen. We proberen een 
evenwicht te vinden tussen enerzijds een redelijke 
vergoeding voor de kerk (ter compensatie van de inzet die in 
natura door de vrijwilligers geleverd wordt) en anderzijds 
een redelijk tarief voor verenigingen die het met de steeds 
beperktere overheidssubsidies ook niet makkelijk hebben. 
 
 

 
 
Kerkdienst gemist 
Sinds 1 februari is het opnamesysteem voor de kerkdiensten 
weer in de lucht. Uw kersverse secretaris had dit nog niet 
direct in de peiling, vandaar dat de oecumenische viering 
van 26 januari wel uitgezonden maar niet opgenomen is, 
waarvoor excuses. Maar vanaf 2 februari kunt u de 
kerkdiensten weer terugluisteren via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1551-RK-Nicolaaskerk-
Edam. 

http://www.parochieedam.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1551-RK-Nicolaaskerk-Edam
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1551-RK-Nicolaaskerk-Edam
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Werkgroep toekomstvisie Nicolaaskerk 
Besloten is een werkgroep op te richten die voor 1 april een 
toekomstvisie voor de kerk moet ontwikkelen. Dit zal be-
staan uit een vooruitzicht ten aanzien van (1) de pastorale 
zorg, (2) de verwachte ontwikkeling van de kerkgang en de 
kerkleden, (3) het kerkgebouw en de pastorie, (4) de financi-
ële toekomst. De werkgroep bestaat uit Nico van Straalen, 
Ria Ruck-Martens en Ludo Voorn. 
 
Parochie-informatieavond 29 april 
De parochie-informatieavond zal dit jaar vallen op 29 april. 
Reserveer deze datum alvast. Naast de gebruikelijke punten 
zal de toekomstvisie centraal staan. Het is belangrijk dat de 
parochianen hierover goed geïnformeerd zijn en de gelegen-
heid hebben daar hun eigen ideeën tegen aan te leggen. 

Nico van Straalen, secretaris 
 
In Memoriam: Frans Everaars 
In Heemstede is op 21 januari op de leeftijd van 69 jaar na 

een kort en ernstig ziek-
bed Frans Everaars over-
leden. Hij kwam uit een 
groot gezin en op 7-ja-
rige leeftijd moest hij tot 
groot verdriet van zijn 
ouders opgenomen wor-
den in een gezinsvervan-
gend tehuis in Nieuw-
veen, voor hem het 
beste. De laatste jaren 
woonde hij in Heem- 
stede, waar hij het echt 
naar zijn zin had en goed 
met iedereen kon om-

gaan. Hij was een positieve en blije man. Regelmatig was hij 
weekendjes bij zijn familie; hij genoot hiervan. Met velen, 
waaronder zijn medebewoners, hebben we in een mooie 
viering die echt bij hem paste afscheid genomen van deze 
speciale broer, zwager, oom en medebewoner. Daarna is hij 
op onze begraafplaats bijgezet in het graf van zijn ouders, 
zoals hij dat zelf graag wilde. Frans: rust in vrede. 
 
In Memoriam: Antoon 
Rossenaar 
Op de leeftijd van 90 
jaar is na een afne-
mende gezondheid, 
toch nog onverwachts, 
Antonius Cornelis Ros-
senaar overleden, echt-
genoot van Gré de 
Jong. Na een werkzaam 
leven in Rossenaars 
Vrachtdiensten is hij op 
zijn 59ste jaar in de VUT 
gegaan, welverdiend 
na zo’n zwaar beroep. Zijn gezin en het bedrijf lagen hem na 
aan het hart en daar heeft hij dan ook van genoten. Hij was 
een beminnelijke man en aan een paar woorden had je ge-
noeg.  

Op woensdag 5 februari hebben we in een indrukwekkende 
viering, waar zijn kinderen en kleinkinderen heel nauw bij 
betrokken waren, afscheid genomen van deze goede man, 
vader en opa. Daarna heeft de begrafenis op onze 
begraafplaats plaatsgevonden, zoals hij dat wilde. Namens 
onze geloofsgemeenschap wensen wij zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen en familie sterkte toe bij dit verlies. Dat hij nu 
ruste in vrede. 
 

 
 

 
 
Missie, Ontwikkeling en Vredesopbouw 
De MOV-groep zal ook dit jaar weer actief zijn in de Vasten-
actie. Besloten is om, samen met Monnickendam en Ilpen-
dam, aan te sluiten bij het project van pater Zwarthoed in 
Congo. Zie pagina 7 van dit Venster.  
Noteer alvast de altijd gezellige bingo die gehouden zal 
worden op tweede Paasdag, 13 april. Vanaf Aswoensdag 
kunt een bijdrage kwijt in de collectebus achterin de kerk en 
in de Ontmoeting. En uiteraard zal de tweede collecte 
tijdens de Paasvieringen bestemd zijn voor de Vastenactie. 

 
Observaties van een kerkganger 
 
Er waren te kort viertjes! Uw kerkganger zocht in 
vertwijfeling naar meer viertjes maar ze zaten allemaal 
op het bord. Dat kwam omdat het eerste lied nummer 
444 was, wat al drie bordjes kostte; het tweede lied had 
ook een vier waardoor het derde lied het zonder 4 
moest doen. Het zou helpen als de 4 een cijfer was dat 
je om kunt draaien, zoals bij de 6 die je ook als 9 kunt 
gebruiken. Dat is heel slim gedaan, want daardoor heb 
je eigenlijk acht zessen en ook acht negens. Maar een 4 
is niet draaibaar helaas. Eigenlijk hebben we een joker 
nodig die elk cijfer kan voorstellen, zodat de 
parochianen hun eigen nummer erbij kunnen denken. 
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Nieuws voor jeugd en gezin 
Presentatieviering 1ste Communicanten 
De vier communicanten Enora Jonk, Fay Ann McNulty, Kick 
Laan en Minck Veerman zullen zich voorstellen in de 
presentatieviering van zondag 22 maart om 10 uur. 
Celebrant is kapelaan Tesfay en het Nicolaaskoor zorgt voor 
muzikale ondersteuning. Ieder is van harte welkom in deze 
viering zodat we met velen kunnen bidden voor de vier 
communicanten, die zich voorbereiden voor de EHC-viering 
op 10 mei. De tweede ouderavond is op dinsdag 10 maart 
om 20.00 uur in de pastorie. De traditionele Kapelmiddag in 
Heiloo is op zaterdag 14 maart. 

Greetje Snoek 
Dopeling 
Op zaterdag 14 maart wordt 
Eef Nila Stegink gedoopt; zij 
is de dochter van Brian en 
Linda Stegink. Haar peetou-
ders zijn Jan en Alie Lank-
horst-de Boer. 
We heten Eef van harte wel-
kom in onze parochiege-
meenschap en wensen haar 
en haar ouders veel geluk en 
Gods zegen toe. 

 
Mededelingen KVG 
28 februari: Jaarvergadering 
Op 25 februari is de jaarvergadering in de Burghwall. U krijgt 
de stukken ruim op de tijd in de bus, dus neemt u ze mee 
naar de vergadering. De avond begint om 20.00 uur en de 
Burghwall is open om 19.30 uur. 
Taxivervoer R. v.d. Waart  tel. 368049. 
 
Gezellige middagen in de Burghwall 
Elke derde woensdagmiddag van de maand is er een gezel-
lige middag in de Burghwall van 14:00 tot 16:30 uur. Voor de 
komende periode zijn dit 18 maart en 15 april. Wilt u gebruik 
maken van de taxidienst, dan kunt u contact opnemen met 
Marian van Leeuwen (tel: 371840 of 06-34428842) of Nel 
Conijn (tel: 362889). 
 
Autodienst op zondagmorgen 
Als u op zondagmorgen graag naar de kerk wilt kunt u ge-
haald en gebracht worden. Belt u dan, liefst op zaterdag, één 
van de onderstaande autorijders of R. van der Waart: tel. 
368049. We geven u hierbij het rooster voor de komende 
periode:  
 
Datum Taxidienst  Telefoonnummer 
01-03 Mevr. Visscher  367539 
08-03 Dhr. P. van Boven  362999 
15-03 Dhr. Günther  372138 
22-03 Dhr. Wieferink  320236 
29-01 Dhr. A. Gunther  371869 
 
 
 
 
 

De Vastentijd 

 
Katholieken vasten een periode van 40 dagen vóór Pasen. 
Aswoensdag is de eerste vastendag van de vastenperiode. 
Op deze dag halen gelovigen hun askruisje in de kerk. 
Katholieken vasten 40 dagen, omdat deze periode dezelfde 
is die Jezus doorbracht in de woestijn. Door te vasten 
hebben zij meer tijd om de Heer te ontmoeten, bijbel te 
lezen, zich te bezinnen (bidden) en zich zo voor te bereiden 
op Pasen. 
Tijdens het vasten eten zij minder en ook eten ze bepaalde 
spijzen niet. Tevens kunnen ze zich onthouden van luxe 
dingen om zo ook meer compassie te krijgen met arme 
mensen. Het geld dat ze overhouden, doordat ze minder 
luxueus leven, schenken velen aan de vastenactie die de 
kerk organiseert. 
Tijdens de vastentijd eten of drinken sommigen minder, 
anderen drinken geen alcohol of onthouden zich van 
moderne technieken, zoals sociale media. Je vast door ‘jezelf 
dingen te onthouden’ of door minder van iets te nemen. 
Vasten is nooit een doel op zich. Vasten doe je om een hoger 
doel te bereiken; om intenser dan anders op zoek te gaan 
naar jezelf en God. Tijdens deze periode maak je meer tijd 
om jezelf en Hem te ontmoeten, om de bijbel te lezen, stil te 
zijn en te bidden. Door iets te laten staan kun je diepgang 
geven aan je leven en gebed. Je onthoudt je van iets 
waardoor je leeg wordt en van iets nieuws vervuld kunt 
geraken. 
Vasten kan je ook doen ervaren wat honger hebben inhoudt. 
Vasten is op deze manier een gestalte van (bereidheid tot) 
solidariteit, het kan je leren te onderscheiden wat er 
werkelijk toedoet en je dus zorgvuldiger te doen omgaan 
met wat voorhanden is. 
 

Bron: www.venstersopkatholiekgeloven.nl 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Oudezijds100 
Van dit opvanghuis, waaraan vroeger ds Pieter Pronk ver-
bonden was, kregen we onderstaande kaart met nieuwjaar. 

 
Water en wijn 
Op zondag 19 januari preekte Bart Stobbelaar over de Brui-
loft in Kana, het eerste van de vele wonderen, die Jezus op 
aarde verrichtte. Het is het bekende verhaal uit Johannes 2, 
ook voor een ervaren voorganger een uitdaging.Er stonden 6 
grote vaten bij de ingang. De bedienden kregen opdracht ze 
te vullen met water. Water: bron van leven, maar hetzelfde 
water kan ook dood en verderf zaaien, we zien het bijna 
dagelijks op de TV. Wijn staat in de Bijbel symbool voor de 
geest. De 6 vaten een symbool voor de 6 scheppingsdagen, 
de 7e dag rustte God, was het feest. De bedienden doen, vol 
vertrouwen, wat zinloos lijkt: als de wijn op is, vullen ze de 6 
grote vaten met water. Het gewone water, het water met zijn 
goede en zijn gevaarlijke kant. Hier blijkt het de weg, die 
uitkomt bij de wijn, het teken van het feest.  
 
Zekerheden loslaten 
De roeping van de apostelen, ook zo’n bekend verhaal, dit uit 
Mattheus 4. Nico Schoorl sprak er over eind januari. Simon 
Petrus en Andreas lieten hun netten liggen, Jacobus en Jo-
hannes lieten hun vader en het schip achter. Alle vier ter-
stond, meteen, eigenlijk zo maar, toen Jezus hen riep. Zeker-
heden in de steek laten is durven leven in vertrouwen. Nico 
besloot met: “waar we er zijn voor elkaar, komt het leven 
ook voor elkaar en is het koninkrijk Gods nabij”. 
 
Beterschap 
Voor zondag 16 februari stond Ronald Ootjers als voorganger 
aangekondigd. Vanwege een ingrijpende operatie moest hij 
verstek laten gaan. Nico Schoorl was gelukkig bereid om deze 
dienst over te nemen. Wij wensen Ronald van harte beter-
schap toe en hopen dat hij met Gods steun zijn werk spoedig 
weer kan hervatten. 

Gebruik van de kerk 
Als kerkbestuur proberen wij meer activiteiten in onze kerk 
te laten plaats vinden, liefst ook daarvoor te verhuren. Voor 
2020 staan er al vier huwelijken op de rol. 
Omdat grafkisten breder worden, is voor uitvaarten de door-
gang van de consistorie naar de kerkzaal verbreed. Uitvaart-
verzorging Sereen heeft het Stolphoevekerkje al als plaats 
voor een afscheid in haar folder opgenomen. 
De Culturele Raad van Volendam heeft het voornemen dit 
jaar een aantal bijeenkomsten in de kerk te organiseren en 
wil samen met ons kijken wat er verder mogelijk is. 
 
Beheersplan 2020-2022 
Kerkelijke bijdragen kunnen als gift aangegeven worden bij 
de jaarlijkse opgave Inkomsten Belasting. Dit kan alleen als 
wij als PG Volendam voldoen aan de ANBI-regels. Deze verei-
sen o.a. dat we een actueel Beleidsplan hebben. Dit plan is 
voor de periode 2020-2022 vastgesteld in onze Kerkenraads-
vergadering van 8 januari jl. Ieder, die het wil inzien, kan het 
vinden op onze website 
htpps://volendam.protestantsekerk.net/ 
 
Actie Kerkbalans 2020 

We willen graag de leden, die nog niet 
gereageerd hebben, herinneren aan 
de brief, waarin wij gevraagd heb-
ben om een bijdrage voor 2020.   

 
 
 

 
 
 
 
Collecte-opbrengsten  
Voor een toelichting op de diaconale doelen, zie de Kerkge-
meente Edam  
  diaconie  kerk 
19 januari                 38,50  50,60 
26 januari                 30,80  38,00 
02 februari               84,05  42,20 
09 februari               32,40  31,50 
 
Bloemen 
19 januari Floris Houtman, verjaardag 
26 januari Hr. Van de Berg, verjaardag 
02 februari Marjan Bak, bemoediging 
09 februari Ronald Ootjers, beterschap 

http://volendam.protestantsekerk.net/
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Dag Tijd Dienst, Voorganger
01-03 10.00 ds . Truus  de Boer

06-03 19.30 Wereldgebedsdag, oec. vrouwengroep

15-03 10.00 ds . A.M. Visser

09-04 19.30 br. Grimme

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie
01-03 10.00 eredienst - ds . Simon Bi jl , Groningen De Swaen 1e zondag veertigdagenti jd

06-03 19.30 Wereldgebedsdag, oec. vrouwengroep Vermaning Zie pagina  RvL

08-03 10.00 eredienst - ds . Robert Jan Bakker, A'dam De Swaen

15-03 10.00 eredienst - ds . Juup van Werkhoven, A'hout De Swaen m.m.v. Nicolaascantori j

22-03 10.00 eredienst - ds . Peter Hoogstrate, Ermelo De Swaen

29-03 10.00 eredienst - ds . Burret Olde, Zaandam De Swaen

05-04 10.00 eredienst - ds . Martien Pettinga, M'dam Grote Kerk palmpasen

Dag Tijd Dienst,Voorganger
01-03 10.00 Eucharis tieviering - kapelaan Tesfay m.m.v. Nicolaaskoor

06-03 19.30 Wereldgebedsdag, oec. vrouwengroep Vermaning Zie pagina  RvK

07-03 19.00 Eucharis tieviering - kapelaan Tesfay

08-03 10.00 Eucharis tieviering m.m.v. Sint Caeci l ia

14-03 19.00 Eucharis tieviering - pastoor Stomph

15-03 10.00 Woord- en Communieviering - dkn vd.Woude samenzang

18-03 10.30 Woord- en communieviering - Helene Smits Meermin

21-03 19.00 Eucharis tieviering - kapelaan Tesfay

22-03 10.00 Fami l ieviering - kapelaan Tesfay m.m.v. Nicolaaskoor, pres . 1ste communicanten

28-03 19.00 Woord- en communieviering - dkn Henk Bak

29-03 19.00 Woord- en communieviering - dkn Henk Bak samenzang

01-04 10.30 Eucharis tieviering Meermin

04-04 19.00 Eucharis tieviering - kapelaan Tesfay

05-04 10.00 Eucharis tieviering - kapelaan Tesfay m.m.v. Nicolaaskoor, Pa lmpasen

Dag Tijd Dienst, Voorganger
01-03 11.00 Eredienst - Hanna Smit

06-03 19.30 Wereldgebedsdag, oec. vrouwengroep Edam Vrmnng Zie pagina  RvK

08-03 11.00 Eredienst - Bart Stobbelaar

15-03 11.00 Eredienst - Jan Tol

22-03 11.00 Eredienst - Nico Schoorl

29-01 11.00 Eredienst - Rob Mascini

05-04 11.00 Eredienst - Marjan Ni jman

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie
01-03 10.00 Eredienst - ds . Hans  Reedi jk Avenhorn Op bezoek bi j PG Koggenland

06-03 19.30 Wereldgebedsdag, oec. vrouwengroep Edam Vrmnng Zie pagina  RvK

08-03 10.00 Eredienst - ds . A. Wessels Kwadi jk

15-03 16.30    Vesper - ds . H. Reedi jk Kwadi jk Vesper. m.m.v. koor Ars  Mus ica

22-03 10.00 Eredienst - ds . H. Reedi jk Oudendi jk

29-03 10.00 Eredienst - ds . B. Stobbelaar Beets

05-04 10.00 Eredienst - ds . H. Reedi jk Avenhorn Palmpasen-op bezoek bi j PG Kg'lnd

Protestantse Kerkgemeente Edam, Voorhaven 135   1135 BP Edam

Rooms-Katholieke kerk,  Voorhaven 126   1135 BV Edam

Rooms-Katholieke Kerk Volendam: Voor info over de diensten: Zie kerkpagina's in de NIVO

Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen

Protestantse Gemeente Volendam, Burg. Kolfschotenplein 1   1131 BN Volendam

Overige informatie

Overige informatie

H.A. 

Doopsgezinde gemeente Edam,  Jan Nieuwenhuizenplein 4-6   1135 WV Edam

Overige informatie
Organis t: Zandstra

Organis t: Wals

Witte donderdag; Avondmaal . Organis t. Zandstra

Vermaning, zie pagina  RvK

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



‘t Lokkemientje
TUINCENTRUM

Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

RESTAURANT

EDAM

“De Fortuna”

HOTEL-RESTAURANT
DEKKER - Spuistraat 1 - 3 - 5 - 7, 1135 AV EDAM, Holland

Voor reserveringen: Tel. 0299-371671 Fax: 0299-371469

MEUBELSTOFFEERDERIJ

Ewoud�Hooijberg
Voor�al�uw�stoffeerwerk.�En�ook:�

verkoop�van�meubelstoffen
schuimvulling,�singelband

zeilogen,�stofknopen�etc,�etc.

www.ewoudhooijberg.nl
06-54370816

Voorlopig�op�afspraak�in�de�
werkplaats�op�de�Voorhaven�1
Of�na�een�afspraak�bij�u�thuis

Hoogstraat 3
0299371751
www.taam.keurslager.nl

Peter Gorter
De Echte Bakker

 'Bakt het verschil'

Anno 1906           Telefoon 0299 371776

De Echte Bakker

Peter Gorter

‚Bakt het verschil'

Anno 1906

Tel   371776  



Lingerzijde 34, 1135 AR  EDAM

T: (0299) 37 31 09

E: info@degrootadviesgroep.nl

I: www.degrootadviesgroep.nl

      

DE GROOT

 ADVI E S G R O E P

Wij 
zijn uw 
bank!

Uw verjaardag vieren zonder zorgen?

Bij de Simonehoeve kan dat.

Bel of mail ons: wij helpen u graag.

0299-365828 of info@simonehoeve.com

Simonehoeve

Wagenweg 2

1145 PW Katwoude / Volendam


