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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. 

 
 

Eerst zien en dan geloven/ Een ongelovige thomas 
Wie herkent dat niet: iemand beweert iets, maar je kunt het 
niet geloven, als je het niet eerst met eigen ogen hebt 
gezien. Dat overkwam ook Thomas, één van de discipelen 
van Jezus. Als de andere discipelen vertellen dat ze Jezus 
weer in levende lijve hebben gezien, drie dagen na zijn 
dood, kan hij het niet geloven. Hij zegt: ‘Alleen als ik de 
wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn 
vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, 
zal ik het geloven’. Die woorden zijn uitgegroeid tot onze 
uitdrukking: eerst zien en dan geloven. Het is ook een hele 
begrijpelijke reactie en heeft zelfs geleid tot een tweede 
uitdrukking die we aan hetzelfde Bijbelgedeelte hebben 
overgehouden: een ongelovige thomas. En dat is dan 
iemand die niet zomaar aanneemt wat men hem vertelt. 
Hoe herkenbaar. De discipel Thomas had overigens wel het 
geluk dat hij een week na bovenstaande uitspraak in de 
gelegenheid was om bij Jezus de wonden te voelen en toen 
alsnog geloofde in zijn opstanding. Waarop Jezus hem 
toevoegt: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’. 
Lees het hele verhaal in Johannes 20:24-29   

Redactioneel 
 

Kerkelijk leven hard getroffen 
Wij hebben allemaal te maken met het coronavirus dat 
Nederland in zijn greep houdt. Het afzien van sociale contac-
ten is vooral voor het kerkelijk leven een enorme slag omdat 
samen naar de kerk gaan, samen bidden en naar elkaar 
omkijken bij uitstek een sociale activiteit is. Veel vrijwilligers 
in de kerken van Edam zitten daarom met hun handen in het 
haar. Het ouderendiaconaat van de Protestantse gemeente 
heeft afgezien van het rondbrengen van attenties. Aan alle 
senioren die anders een paasattentie zouden ontvangen 
wordt nu een paaskaart gestuurd. Ook is gevraagd om zo 
mogelijk telefonisch contact op te nemen. 
 

 
Ook de bezoekersgroep van de katholieke kerk heeft haar 
werkzaamheden stilgelegd, de PCI heeft afgezien van de zo 
populaire gezellige middagen in de Burghwall en de MOV-
groep houdt geen bingo. Onze gedachten gaan ook uit naar 
de ondernemers van Edam die erg hard getroffen worden 
zoals de restaurants, horeca en toeristenwinkels, evenals de 
vele kleine zelfstandigen zonder personeel. We hopen dat 
eenieder zijn eigen manier vindt om deze moeilijke tijden te 
overleven. Als Vensterredactie wensen we al onze lezers 
sterkte. 

Nico van Straalen 
 

 
Bij de voorplaat: Jezus toont zijn wonden (1625-1635), schilderij van Giovanni Antonio Galli, genaamd Spadarino. Perth Museum 
and Art Gallery & Kinross, https://www.rijksmuseum.nl/nl/pers/persberichten/caravaggio-bernini-barok-in-rome. 

Colofon Venster 
 

April 2020 
 

Hoofdredacteur: Nico van Straalen, nmvanstraalen@quicknet.nl 
Voorzitter Vensterredactie: Ed Broeze, e.broeze@hetnet.nl 
Redactieleden: Jaap Buijs, Nel Eijk, Marika Fraenkel, Wijnanda Hamstra, 
Ria Ruck-Martens 
Vormgeving: Henk Goede, Jacco Huber, Jan Lemsom 
Fotografie: Arie van Ginkel, apvanginkel@quicknet.nl,  
Ron Verniers, rh.verniers@quicknet.nl 
Advertenties: Alida Gorter, 0299-362984, jural.gorter@quicknet.nl 

 
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. 

Tonissenstraat 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 
betreffende 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 16 april 2020 

 

Het volgende Venster verschijnt in de week voor  
1 mei 2020 

 

 

Russische icoon 
van Sint Thomas 

(15e  eeuw) 

mailto:apvanginkel@quicknet.nl
mailto:rh.verniers@quicknet.nl
mailto:schaapedam@planet.nl
mailto:ria.martens1965@gmail.com
mailto:redactie.venster@gmail.com


______________________________________________________________________________________________________ 
2 Venster april 2020 

Kwetsbaarheid 
 

Kwetsbaarheid, deze dagen voelen wij die tot in de tenen. Het coronavirus grijpt diep in 
op het dagelijks leven. Kwetsbaarheid is ook een sleutelwoord in ons geloof: hoe kwets-
baar heeft Jezus zich niet opgesteld. In dit artikel staan we stil bij drie kunstwerken die de 
kwetsbare Jezus laten zien, kunst die onze eigen kwetsbaarheid raakt. 
 

 
Kijk dan!! 
De Jezus van Spadarino: Christus die zijn 
wonden toont spat van het doek. Hij hangt in 
de tentoonstelling in het Rijksmuseum 
“Caravaggio-Bernini. Barok in Rome”. Over 
een periode waarin het verbeelden van 
emotie steeds prominenter werd. En emotie 
komt bij je binnen als je ineens voor dit schil-
derij staat. Een Jezus die door zijn onvoor-
waardelijke trouw aan de Eeuwige tot in het 
diepst heeft ervaren wat kwetsbaarheid is. 
Door onnoemelijke pijn, eenzaamheid, verla-
tenheid is gegaan, om te tonen dat dat tot 
nieuw leven leidt. En die dan na zijn weder-
opstanding niet wordt geloofd. Meestal zie 
je dan op schilderijen verbeeld hoe Thomas 
devoot zijn hand in de wond van de speer 
mag steken en zo ook kan geloven. Hier zie 
je een Jezus die bovenop je zit en 
 

 
zegt “Kijk dan! Is dit niet genoeg?” En je met zijn blik vast-
houdt, je niet laat ontkomen. En daarmee je ook in je ei-
gen kwetsbaarheid raakt: durf jij, kun jij, die kwetsbaar-
heid van Jezus navolgen, al is het maar een beetje? Of 
waar blijf je eigenlijk? Hoe kwetsbaar ben je in dat (niet) 
kwetsbaar kunnen, willen, durven zijn. De kwetsbaarheid 
van Jezus als een onnoemelijke kracht, als een spiegel, 
waar je eigenlijk niet in kunt, wilt kijken. En toch sta je 
voor dat doek en kunt nauwelijks doorlopen. Een ongesti-
leerde invasie in je ziel. 
 
Stileren helpt, maar waartoe? 
Het christelijk geloof is een confronterend geloof: je moet 
je leven willen verliezen om het leven te behouden! En 
daarbij hebben wij ons vertrouwen in een Voorganger ge-
steld die dat tot in de uiterste consequentie heeft voorge-
leefd. Dat is véél, misschien wel te veel. Ik denk dat we 
daarom voor stileren hebben gekozen.
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In de liturgie kiezen we vaak voor schoonheid van 
teksten, liederen, waarin de verhalen van het le-
ven vanuit Zijn voorbeeld als het ware verteer-
baar worden. In de schilderkunst ervaar ik dat 
ook. Neem het juist gerestaureerde, wereldbe-
roemde veelluik, altaarstuk van Jan van Eyck: De 
aanbidding van het lam. Het verbeeldt heel veel, 
zoveel dat pas als je goed kijkt je ook een lam ziet 
staan, in het midden van het onderste middenpa-
neel. Een lam met menselijke ogen dat je recht in 
de ogen kijkt (sinds de restauratie) en daarmee 
bij je binnenkomt. En waar het bloed uitstroomt, 
uit een wond in zijn borst. Haast heftiger dan Spa-
darino. Eromheen worden taferelen afgebeeld 
van aanbidding door mensenmassa’s, met in de 
flankerende panelen Adam en Eva, met een véél 
groter afgebeelde Jezus triomfator midden bo-
ven. Is het om de aandacht weg te leiden van het 
lam in het midden en de emotie die erbij hoort? 
Dat tafereel is kwetsbaarheid maar ik word niet in 
mijn kwetsbaarheid aangesproken, terwijl het to-
taal der taferelen wel alleen kan bestaan door de 
ultieme kwetsbaarheid van Jezus. De gestileerde 
aankleding van het schilderij, met zoveel mensen 
in mooie kleren, pracht en praal rondom het lam 
en in de zijpanelen werkt als afleider en spaart 
mij. 
 
 
Chagalls witte kruisiging  
“In uw handen beveel ik mijn geest” hoor je Jezus zeggen 
als je dit schilderij van Marc Chagall ziet. Hij schilderde het 
in 1938 toen de Jodenvervolgingen door de nazi’s op hem 
af kwamen. Jezus is afgebeeld als een Jood, met een 
Joods gebedskleed als lendendoek. De soldaten komen 
eraan, de synagoge staat al in brand en de mensen zoe-
ken een goed heenkomen. Het is een en al chaos rondom 
Jezus, die in zijn wanhoop riep: “Mijn God, mijn God, 
waarom hebt ge mij verlaten”. Hij spreekt mede namens 
alle wanhopige mensen die we op het doek zien. Chagall 
besefte dat in deze wereld niet alleen Joden tot zondebok 
worden gemaakt, een boodschap die doorklinkt tot in de 
huidige tijd. Jezus is weergegeven in zijn ultieme kwets-
baarheid, die door de context van de Jodenvervolging nog 
versterkt wordt, om diep binnen te dringen in de kijker: 
hoe kwetsbaar ben je als het kwaad zo tekeer gaat? Toch 
zien we ook een teken van hoop. Een brede straal licht 
komt schuin van boven en verlicht Jezus met een geelach-
tig schijnsel, een van de weinige kleuren in het schilderij. 
De lading van Chagalls witte kunstwerk ligt in de verbin-
ding die gelegd wordt tussen de verschrikkingen van de 
Jodenvervolging en de kruisiging van Jezus Christus. Deze 
verbinding speelt ook in deze tijd, waarin we zowel naar 
Pasen gaan als naar de viering van 75 jaar bevrijding. 
 
 

 
Drie keer kwetsbaarheid verbeeld 
Deze drie schilderijen spraken ons aan vanwege de impact 
die ze hebben op de kijker en door de verschillende ma-
nieren waarop ze dat doen. Alle drie treffen en beroeren 
ze de kijker. Spadarino doet dit heel direct en confronte-
rend, Van Eyck theatraal en gestileerd en Chagall met een 
maatschappelijke context. In alle drie gevallen wordt de 
kijker in zijn, word ik in mijn kwetsbaarheid geraakt. 
Kwetsbaarheid door onzekerheid, tekortschieten, angst. 
En dat nu bij de zorg voor dat akelige virus. Een kwets-
baarheid waar die van Jezus een kracht voor kan beteke-
nen. 
 
De dichter Okke Jager (theoloog en publicist, 1928-1992) 
schreef: 
 
Verraadt ons aller angst zich niet  
in wie het leven weerloos liet? 
De glasglans stemt de blazer mild. 
De kaarsvlam vormt de hand tot schild. 
De krokus wijst beton zijn grens. 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 
 

Ed Broeze, Nico van Straalen 
 

Bronnen afbeeldingen: Christus die zijn wonden toont, Giovanni Antonio Galli, genaamd Spadarino, van https://www.rijks-
museum.nl; Lam Gods, Gebr. Van Eyck, 1432, van http://www.etrovub.be; Close-up van het lam van https://nos.nl; De kruisi-
ging van Jezus, Marc Chagall, 1938, van https://www.kerknet.be. Tekst deels geïnspireerd op https://www.artway.eu. 

https://www.rijksmuseum.nl/
https://www.rijksmuseum.nl/
http://www.etrovub.be/
https://nos.nl/
https://www.kerknet.be/
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Oude Meesters 
 
Oude Meesters is hét culturele seniorenproject in de gemeente Edam-Volendam. Van 
uitgebreide workshops voor de vitalere senioren tot op maat gemaakte activiteiten 
voor ouderen in de zorgcentra, voor ieder wat wils. 
 
De maand maart is door de gemeente uitgeroepen tot ko-
renmaand en in de afgelopen maand kon iedereen gratis 
en geheel vrijblijvend bij verschillende koren komen mee-
zingen tijdens de repetitie om de sfeer te proeven. De 
achterliggende gedachte was om voor mensen die het 
moeilijk vinden om zo maar naar een koor toe te stappen 
de drempel te verlagen. De koren wisten dat er mensen 
binnen konden stappen en rekenden daar ook op. Tijdens 
de repetities werd er, naast het eigen repertoire, gewerkt 
aan het lied Watermensen van de 3 J’s. Dit lied zal op een 
korenmiddag door alle aanwezige zangers uitgevoerd 
gaan worden, en daarna nog een keer tijdens de slotmani-
festatie van het project Oude Meesters op zondag 28 juni 
in PX te Volendam. 
 
St. Caecilia Edam 
Eén van de koren die meedoet is St. Caecilia Edam, een 
bruisende, actieve vereniging. Naast het verzorgen van de 
zang tijdens de dienst op zondag tweemaal per maand en 
op hoogtijdagen in de katholieke kerk, wordt het koor re-
gelmatig gevraagd om diensten in andere kerken op te 
luisteren. Een belangrijke activiteit naast het zingen in de 
kerk is het projectkoor Edam. Dit is onderdeel van het St. 

Caecilia koor, dat tijdelijk wordt uitgebreid met zangers en 
zangeressen die een afgebakende periode komen mee re-
peteren en vervolgens grotere werken, soms met orkest-
begeleiding, tijdens kerkdiensten en concerten zingen.  
Dit jaar staat een projectkoor gepland voor een kerstcon-
cert met begeleiding van orkest op zondagmiddag 20 de-
cember. Daarnaast organiseert het St. Caecilia koor Edam 
1 x per 2 jaar een internationaal korenfestival. In 2021 vie-
ren wij ons 1e lustrum van het Korenfestival Edam. 
 
Korenpresentatie Oude Meesters 
De koren die deelnemen aan de korenmiddag zijn: 

- Stembent Edam 
- Volendams Vocaal Ensemble 
- Zang Edam 
- Dameszangkoor Oosthuizen 
- Mannenkoor Excelsior Edam 
- St. Caecilia Edam 

Op dit moment is nog geen datum vastgesteld voor de 
korenmiddag in verband met de coronavirusepidemie. 
Houd de media in de gaten. 
 

 

Muzikale aanwinst voor de kerkgemeente 
 
Sinds een maand staat een prachtige Pleyel-vleugel in de Grote Kerk, aan de Kerkgemeente geschonken 
door Mea Menalda, vroeger werkzaam als anaesthesioloog in het Sint Liduina Ziekenhuis in Purmerend. 
 
Pleyel is een gerenommeerde Franse piano-
bouwer. Het bedrijf werd gesticht door 
Ignaz Pleyel in 1807. Hij was leerling van Jo-
seph Haydn en bevriend met Frédéric Cho-
pin. Pleyel stond bekend om zijn toepassing 
van nieuwe technieken waardoor het piano-
spel tot in de kleinste nuances kon worden 
verfijnd. Niet alleen zijn we verguld met de 
schenking van dit instrument door mevrouw 
Menalda, maar ook door de geweldige 
steun die we mochten ontvangen van de 
Handwerkclub voor de vervaardiging van 
een bijpassende hoes en de aanschaf van 
speciale transportwielen en een pianokruk. 
Een verrijking voor de Kerkgemeente, de 
Grote Kerk en Edam! 
 

Frans Koning 
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Mens, waar ben je? 
 
Al bijna dertig jaar worden voor de vastentijd zogenaamde hongerdoeken gemaakt en verspreid om te 
worden opgehangen in kerk, school of parochiecentrum. Dit jaar verspreidt Vastenactie een doek van de 
Duitse kunstenaar Uwe Appold uit Wilhelmshaven. Het thema is “Mens, waar ben je?” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twaalf stenen die de kunstenaar in de aarde vond, ver-
werkte hij in het doek. Ze steken als struikelstenen of 
rode wonden uit de aarde. Geheimzinnige schrifttekens 
wekken onze nieuwsgierigheid. In het midden is ons “ge-
meenschappelijk huis” afgebeeld en de gouden cirkel er-
omheen symboliseert God. De rood-blauwe figuur rechts, 
mens, man of vrouw, heft de armen omhoog, biddend, 
zoekend naar evenwicht. Ze luistert naar de gouden cirkel, 

maar tegelijkertijd drijft ze af naar de rand. Het Christus-
teken IX wijst haar de weg. De figuur is in beweging. Ze 
vraagt zich af: “Waarvoor sta ik? Hoor ik de boodschap 
van God en van de hedendaagse wereld en wat vertellen 
ze mij?” 

Nico van Straalen 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Geen Matthäus 
De Matthäus Passion is en blijft een werk 
dat in deze tijd van het jaar thuishoort. Elk 
jaar zetten de organiserende stichting, de 
dirigent, de koren, de musici en niet op de 
laatste plaats al die betrokken vrijwilligers 
zich in om er weer een inspirerende uitvoe-
ring van te maken in de sfeervol uitgelichte 
Grote Kerk van Edam. Helaas wordt die 
mooie jaarlijkse traditie dit jaar onderbro-
ken. 

Edams Meezingkoor voor de Meermin 
In principe elke dag om 16:00 uur vanaf 26 maart zingt het kersvers opgerichte Edams meezingkoor een half uurtje in de bin-
nentuin van de Meermin, om de bewoners wat vrolijke afleiding te geven. Het idee is spontaan opgekomen bij een aantal 
Edamse vrijwilligers die de diverse koren benaderd hebben. Als je zin hebt om mee te zingen meld je dan bij edamsmeezing-
koor@gmail.com. Kom niet onaangekondigd, want er kunnen niet te veel mensen tegelijk in de tuin staan. Een liedjesboek is 
als pdf beschikbaar. 

Al bijna dertig jaar worden 
voor de Vastentijd zoge-
naamde hongerdoeken ge-
maakt en verspreid. De tradi-
tie gaat terug op een oud mid-
deleeuws gebruik. Het doek 
werd opgehangen om in de 
vastentijd het altaar aan het 
oog te onttrekken. Dat had te 
maken met de opvatting van 
de Middeleeuwse Christen dat 
hij als zondig mens onwaardig 
was het altaar te naderen. 
Deze hongerdoeken werden 
vaak beschilderd met voorstel-
lingen van het leven, lijden en 
sterven van Jezus. Zo zijn de 
doeken eeuwenlang een prak-
tische vorm geweest van ver-
kondiging en katechese. 

mailto:edamsmeezingkoor@gmail.com
mailto:edamsmeezingkoor@gmail.com
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Kerk op wintersport voor gezinnen 
 
Op 17 februari was het dan zover, de kerk op wintersport gezinnen ging van start. Aan het 
eind van de middag kwamen we allemaal binnendruppelen in het mooie huis in Bodefeld. 
Er was ruimte genoeg voor iedereen en we voelden we ons allemaal snel thuis. 
 

 
De vrolijke groep wintersporters met hun gezinnen, gefotografeerd in Bodefeld

 

Rien en Helma hadden aan alles gedacht en door de goede 
voorbereidingen kon het vakantiegevoel direct beginnen. Na 
een gezongen gebed onder leiding van Mirjam genoten we 
van een heerlijke lasagna, gemaakt door Marissa Zeppi, en 
daarna werd er een spel gespeeld om elkaar beter te leren 
kennen. De kinderen hadden de Jenga blokkendoos snel ont-
dekt en daar werd naar hartenlust mee gebouwd, terwijl de 
ouders onder het genot van een drankje gezellig verder ken-
nismaakten. 
 
Naar Winterberg 
Op dinsdag was iedereen vroeg uit de veren. Na een lekker 
ontbijtje vertrokken de meesten naar Winterberg om skima-
teriaal te huren en starten de kinderen met lessen. Het was 
in het begin wel wat onwennig maar in de middag mochten 
de oudere kinderen al met de lift naar boven. De jongere 
kinderen kregen op de oefenweide nog wat extra instructies.  
Moe maar voldaan keerden we terug naar Bodefeld. Er 
stond rijst met pilav op het menu, wat door Eric en Marjan 
werd bereid. 
 
Verse sneeuw 
Toen we woensdag de gordijnen opendeden werden we ver-
rast met een verse laag sneeuw. Na het ontbijt gingen de  
kinderen al naar buiten om een sneeuwpop te maken en vlo-
gen de sneeuwballen door de lucht. Hierna kregen de  

 

kinderen weer les. Ook Brian en Sjoerd mochten mee de 
berg op; Boris en Max kregen nog een half dagje les op de 
oefenweide. Zelfs voor Benten werden skietjes geregeld en 
ook hij zoefde tussen Mirjams benen de piste af. Na de les-
sen werden de skikunsten van de kinderen aan hun ouders 
getoond. 
 
Rijsttafel 
Die avond stond er een heuse rijsttafel op het menu, die 
door Anouska, Niels en Mirjam werd bereid. Na het eten was 
het voor de jongste kinderen filmavond, de oudere kinderen 
en volwassenen hadden veel lol tijdens een aantal potjes 
Weerwolven. Op donderdag was de sneeuwkwaliteit helaas 
wat afgenomen maar gelukkig waren er nog een aantal liften 
open en konden we verder oefenen met wat we geleerd 
hadden de afgelopen twee dagen. We kwamen in een gezel-
lig restaurant waar we lekker konden eten en er voor de kin-
deren een leuke speelruimte was. Helaas komt aan alles een 
eind en moesten we vrijdag de spullen weer inpakken. Al-
leen blijft het raadsel van de drie kapotte vaatwassers onop-
gelost..... 
 

Marjan Brommersma 
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Waarom dit boek? 
Je leest een bijzonder boek, een boek dat je raakt, dat je meeneemt. In deze rubriek geeft 
het Venster ruimte aan wie die ervaring wil delen met de Vensterlezers. Ieder is vrij een 
bijdrage in te leveren. Voorwaarde voor plaatsing is wel dat er een levensbeschouwelijke 
component in de bijdrage is verweven. 

 

 
Het huis 
In 2012 kocht Roxane van Iperen, de schrijfster van het on-
derwerpelijke boek, een huis in het Gooi, ’t Hooge Nest, on-
der de rook van Naarden, waar ze met haar gezin ging wo-
nen. Op dat moment wordt het verhaal van dit boek in gang 
gezet. Het verhaal, of eigenlijk meer de geschiedschrijving, 
over de oorlog. Het verzet. Het verraad. Het huis geeft, per 
kamer, zolderruimte, inbouwkast, kortom alles wat ze on-
derhanden nemen om het bewoonbaar te maken, een deel 
van haar geschiedenis prijs. Deze geschiedenis schetst van 
Iperen aan de hand van het in het huis gevonden materiaal 
met een kracht die je als lezer somtijds bijna uit je stoel 
blaast. 
 

Amsterdam 
Lien en Janny Brilleslijper zijn zussen uit een Joods gezin uit 
Amsterdam waar ze opgroeien in de crisistijd van de ja-
ren ’30. Nadat ze beiden zijn getrouwd, geraken de gezinnen 
in de oorlog betrokken bij het verzet. Dat wil vooral zeggen: 
onderduikers aan schuiladressen helpen, bonkaarten zien te 
krijgen en vluchtelingen helpen. Met name Janny is fel tegen 
alles wat fascistisch is. Tijdens de Spaanse burgeroorlog 

(1936-1939) was ze al aangesloten bij een internationale or-
ganisatie voor hulp aan slachtoffers van het Franco-regime. 
 

Ondergronds 
Ze raken steeds verder verstrikt in het ondergrondse net-
werk in Den Haag en Amsterdam tot het te gevaarlijk wordt 
en ze daar niet langer kunnen blijven. Ze vinden een onder-
komen in Bergen NH. Ook daar moeten ze al gauw weer ver-
trekken vanwege de bouw van bunkers in de Atlantikwal, de 
verdediging tegen een mogelijke geallieerde invasie. Op hun 
zoektochten naar een onderkomen belanden ze in het Gooi. 
De man van een van de zussen belt huis aan huis aan met de 
vraag of er kamers vrij zijn. Zo komt hij bij een groot wit huis, 
naar zijn zeggen, waar hij bars de deur wordt gewezen. Als 
hij, terug van zijn zoektocht, de anderen hiervan melding 
maakt barsten ze in lachen uit. Dat grote witte huis was Pa-
leis Soestdijk. 
 

Het Gooi 
Eind januari 1943 belanden de beide gezinnen dan toch in 
het Gooi, in Naarden, in een huis genaamd ‘t Hooge Nest.  
Eigendom van twee oudere dames die daar alleen in de zo-
mer verblijven en ’s winters in een statige buurt in Amster-
dam wonen. In dit huis in de bossen, waar zich een groot 
deel van hun verzetsleven afspeelt, verblijven zij met hun 
man en kinderen. Vaak bevinden zich wel 15 tot 20 onder-
duikers in het huis, onder de ogen van hun NSB buren.  
In ‘t Hooge Nest hebben de zussen Brilleslijper de regie in 
handen. Met zoveel mensen in huis is discipline een vereiste. 
Maar onverwacht bezoek is niet te voorkomen. Ze zijn verra-
den. Van Iperen is in staat om de beschreven personages te 
laten herleven, alsof het gisteren gebeurd is. 
 

Herdenken 
Dit jaar, 2020, staat in het teken van herdenken, 75 jaar be-
vrijding. ‘t Hooge Nest levert hieraan een bijdrage doordat 
Van Iperen ook laat zien hoe mensen, toen en nu, te mani-
puleren zijn. Mensen te laten geloven in voorgespiegelde 
rooskleuriger beelden. De gezusters Brillenslijper doorzagen 
de manipulatie en hadden de moed tegen de stroom in te 
roeien. 
 
Zoek ook eens op You Tube naar Roxane van Iperen dan 
wel ’t Hooge Nest en u ziet een serie korte films, documen-
taires en vraaggesprekken voorbijkomen die bijdragen aan 
de beleving van het boek. 

Jan Lemsom 
 

‘t Hooge Nest, Roxane van Iperen; ISBN 978 90 488 4178 3 
Uitgave van Lebowski Publishers, 2019. 
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Onze vakantiekerk 
 
 

 
 

Abdij van Maredsous 

Ardennen 
België 

 

Wij gaan graag in de 
Belgische Ardennen 
op vakantie, 
ongeacht het 
jaargetijde, want er 
is altijd wel wat te 
doen.  En je kan er  
natuurlijk heerlijk 
wandelen. Tijdens 
deze wandelingen 
kom je langs allerlei 
pitoreske dorpjes 
met hun eigen 
dorpskerk. Ook vind 
je onderweg vele 
kleine kapelletjes 
langs de weg.  
Daarnaast kom je 
ook grotere 
kerkelijke gebouwen 
tegen. Afgelopen 
februari, kwamen wij 
terecht bij de Abdij 
van Maredsous.  
Volgens het informatiebord bij de abdij vestigden de 
monniken van Beuron (Duitsland) zich te Maredsous, dankzij 
de vrijgevigheid van de familie Desclée.  Jean-Babtiste 
Béthune, een van de voortrekkers van de neogotiek in 
België, ontwierp het uitgebreide gebouwencomplex. De 
realisatie ervan nam ongeveer twintig jaar in beslag. 
Naast de dagelijkse liturgievieringen, oefenen de monniken 
ook pastorale activiteiten uit: oblaten en broederschappen 

van Sint Benedictur, Sint 
Benedictusbedevaart, onthaal 
van Bedevaarders en toeristen, 
gastenverblijf (voor retraites, 
bezinningen en sessies), 
jongerenkampen, hulp aan 
behoeftigen, bediening van 
naburige parochies, 
bijbeluitgaven het “Centrum 
Informatica en Bijbel” (C.I.B.). 
De abdij zet zich ook in op 
cultureel vlak en heeft een 
gespecialiseerde bibliotheek 
waar onderzoekers en 
studenten terecht kunnen. 
Verder verzorgt ze onderwijs- 
en opvoedingsactiviteiten: 
middelbaar onderwijs in het 
Sint-Benedicturcollege sinds 
1881. 
Ten slotte oefent de abdij ook 
economische activiteiten uit: 
pottenbakkersatelier, 
onthaalcentrum, kaasmakerij 

en bakkerij.  
Het is een groot complex, waar je als passant niet overal 
mag komen. Wel is het mogelijk om iets te drinken en 
bijvoorbeeld brood van de bakkerij te kopen. De kerk is altijd 
open. Het is een mooi hoog gebouw met veel glas-in-lood 
ramen. 

Wijnanda Hamstra-Bark 
 

Heeft u nog interessante herinneringen aan een kerk van uw jeugd of een vakantiekerk, stuur ze dan op naar: redactie.venster@gmail.com

 

 
Christus verschijnt aan Margaretha 
Maria Alacoque tijdens haar verblijf 
als lekenzuster in het klooster 
te Paray-le Monial. In deze 
afbeelding wijst Christus op zijn 
heilig hart. De letters IHS boven in 
het raam zijn de eerste drie letters 
van de naam van Jezus in het 
Grieks. Deze letters staan ook wel 
voor een andere betekenis, n.l. In 
Hoc Salus ofwel “In dit teken zal ik 
zalig worden”. Dit raam werd 
aangebracht in 1905.  Margaretha-
Maria leed aan kinderverlamming en 
zou daarvan op onverklaarbare wijze 
zijn genezen. Zij zou in deze tijd 
reeds visioenen hebben gehad. In 
1671 trad zij toe tot de Orde van 
Maria Visitatie. Sinds de intreding tot 
de kloosterorde namen haar 
visioenen in aantal en hevigheid toe, 

hetgeen leidde tot een vijandige houding van 
haar medezusters jegens haar. Niettemin 
wijdde Margaretha-Maria zich meer en meer 
aan contemplatie. Op 16 juni 1675 ontving zij 
een visioen, waarin haar verklaard werd dat 
voortaan op vrijdag na het octaaf* van 
Sacramentsdag een feestdag ter ere van het 
Heilig Hart van Jezus zou dienen te worden 
ingesteld. Alacoque zou vanaf dit moment de 
devotie tot het Heilig Hart met alle energie 
verbreiden. Zij leefde van 1647 tot 1690. De 
devotie tot het Heilig Hart van Jezus is in de 
Katholieke Kerk wijdverspreid. Behalve het 
hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus 
(derde vrijdag na Pinksteren) wordt doorgaans 
elke eerste vrijdag van de maand aan het Heilig 
Hart van Jezus toegewijd en verbonden met 
een sacramentsuitstelling.  

Gerrit Conijn 
*octaaf = periode van acht dagen 
Foto: Arie van Ginkel 

 

Edamse kerkschatten, 26                     Heilig Hart raam RK Nicolaaskerk 
 

 
 

 

 

 Nicolaa 

mailto:redactie.venster@gmail.com
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Dansen met de Shakers 
Je leest een bijzonder boek, je ziet een bijzondere film of je bekijkt een bijzonder schilderij 
en je wordt geïnspireerd. Dat gebeurt soms ook als je danst. De Shakers in de Verenigde 
Staten hebben een religieuze traditie ontwikkeld waarin gezamenlijk dansen heel belang-
rijk is. En wij kennen die dans als lied 839. 

 
De dans van de Shakers. Bron: The Ohio Historical Society 

 
Lied 839 uit het Liedboek luidt: 
 
Ik danste die morgen toen de schepping begon 
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij  
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
Dit is een dansje, maar niet zomaar een. Het is afkomstig van 
de Shakers, een religieuze sekte, die ontstaan is in Engeland 
in de 18e eeuw, en is overgewaaid naar Amerika. Tijdens de 
bijeenkomsten raakten de gelovigen in trance, gingen in ton-
gen spreken en heftig schudden. Dit was een vorm van ont-
snappen aan de dagelijkse ellende van veel arme arbeiders, 
zoals de stichteres Ann Lee. Ze werd geboren in 1736 in de 
sloppenwijken van Manchester. Ze had in de gevangenis een 
visioen gehad, en ging zich" de vrouwelijke vorm van God" 
noemen. 
 
Shakers en Quakers 
De Shakers zijn een afsplitsing van de Quakers die al meer 
dan honderd jaar bestonden. Zij geloven - ze bestaan nog 
steeds - dat er iets van God in ieder mens zit en dat ieder 
mens contact kan maken met God. Ze worden wel vergele-
ken met de Amish en de Mormonen omdat zij ook ascetisch 
willen leven. De Quakers hebben een belangrijke rol 

gespeeld bij de afschaffing van de slavernij. Een bekende 
Quaker was de Nederlandse schrijver Jan de Hartog en ook 
Barclay's bank en Quakers havermout horen bij het Genoot-
schap der Vrienden, zoals zij zich vandaag noemen. 
 
Shakerdorpen 
Als je op internet op zoek bent naar de Shakers word je met-
een opgeroepen een keus te maken uit de vele reizen naar 
Amerika, want er zijn nog steeds Shakerdorpen die je kunt 
bezoeken. De gelovigen leefden afgezonderd in een ge-
meenschap die eigen bezit verbood en eenvoud en zuiver-
heid voorstond. Hun bouwkunst en hun meubelmakerij zijn 
beroemd geworden: de Round Barn, New Lebanon, is nog te 
bezoeken. Het schudden en heftig trillen is veranderd, even-
als hun naam. Ze zijn zich Believers gaan noemen en hun 
dans is gereguleerd. "De mannen dansen aan de ene kant 
van de ruimte en de vrouwen aan de andere kant. Ze bewe-
gen zich allemaal precies gelijk, begeleid door liederen. Het 
lijkt op iets tussen een stap en een dansje en hun handen 
bewegen zich net als bij pinguïns", vertelde een toeschou-
wer. Het gaf de Shakers een gevoel van eenheid. Tijdens bij-
eenkomsten getuigden ze en zongen hymnes. De danspas-
sen werden uitgebreid en werden "Square Order" en "Sacred 
March" genoemd. Helaas zijn er nog maar tien Believers 
over om dit dansje te doen. Er zijn op internet leuke filmpjes 
van te zien! 

Ineke Remijnse 
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Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam 
 
In deze maand worden we binnenge-
leid in het diepste geheim van ons ge-
loof. De Goede Week en het Paas-
triduüm gaan we beleven. De woorden 
van de apostel Paulus zijn hierbij van 
toepassing: “Maar als wij kinderen zijn, 
dan ook erfgenamen en wel erfgena-
men van God tezamen met Christus, 
daar wij delen in zijn lijden, om ook te 
delen in zijn verheerlijking” (Rom. 8, 
17). 
 
Uitnodiging van Jezus 
Palmpasen om Jezus te erkennen als de 
ware Koning. Witte Donderdag om 
onze verbondenheid met Hem te ver-
sterken. Goede Vrijdag om het duister 
en lijden niet te verstoppen, maar on-
der ogen durven te zien. Om met Pasen 
te vieren: dat Opstanding uit de dood 
mogelijk is. We zien naar Christus, naar  

 
 
 

zijn lijden, sterven en verrijzen en zien 
tevens hoe Hij ons roept om ons eigen 
leven en ons kerkelijke leven vanuit 
Hem te zien. Het is een uitnodiging 
vooral dat wij ons concrete leven van 

alledag, met zijn vreugde en met zijn lij-
den, met zijn goede en slechte momen-
ten met de gekruisigde en verrezen 
Heer te verenigen. We mogen de Heer 
volgen als zijn vrienden, opdat Hij zich 
in ons leven kan openbaren en wij kun-
nen vernemen wat Jezus van de Vader 
heeft ontvangen en Hij ons nu reeds wil 
meedelen. 
 
Ik wens u allen nog steeds een vrucht-
bare vastentijd toe en alvast Zalig Pa-
sen! 
 

Kapelaan Tesfay 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Bij het opstaan komt soms de 
vraag; hoe gaat de dag? Wat zal 
deze dag brengen? In het gedicht 
vind ik dat mooi weergegeven. Dat 
het een dag wordt en er een zegen 
rust op de dag. Dat vind ik hoopvol 
en voel mij dan ook gesterkt om, als 
het nodig is de strijd aan te gaan. 
Zeker in deze tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gedichtenestafette geef ik door 
aan Nico Vriend. 

Kees Bak 
 

 

 

 
 

De gedichtenestafette geef ik door 
aan Nico Vriend 
 

Kees Bak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ochtendzegen 

Overdenking 

Poëzie-estafette 

Zegen in de ochtend 
 
Goed is de hand  
die mij leidt 
uit het donker van de nacht 
naar het licht van de dag. 
Goed zijt Gij, God, 
onzegbaar goed. 
Zegen deze dag 

En al mijn dagen 

Dat ik onderweg ben naar U. 
  
Erik van den Borne 

uit het liedboek (blz. 523) 
 
 
 
 
 
 
 



–

Nijverheidstraat 30 | 1135 GE EDAM

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



 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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Viering Wereldgebedsdag 6 maart groot succes 

v.l.n.r. Annet Lagerburg, Wijnanda Hamstra, Kathie Hoogerwerf 
(foto: AB) 
 

Vrijdagavond 6 maart was de viering van de Wereldgebeds-
dag in de Vermaning. De Wereldgebedsdag van de Raad van 
Kerken wordt al jaren in Edam-Volendam gevierd door een 
groep vrouwen, op de 1e vrijdag in maart voorafgaand aan 
de wereldvrouwendag. Dit jaar voor het eerst door een 
nieuwe generatie jongere vrouwen. Het thema was “Sta op! 
Neem je mat op en loop!” Dat thema was dit jaar voorbereid 
door vrouwen uit Zimbabwe. De rol van voorganger werd in-
gevuld door Kathie Hoogerwerf uit Warder, eerder bekend 
als zangeres in de zanggroep I Voci. De rollen van liturgen 
voor de lezingen en gebeden werden ingevuld door Wij-
nanda Hamstra en Maayke Karman uit Edam, en Annet La-
gerburg uit Volendam. Er werd door de bezoekers op ritmi-
sche Afrikaanse wijze uit volle borst meegezongen met een 
aantal liederen, onder opzwepende regie van zangdirigent 

Maayke Karman leest uit Joh. 5 (foto AB) 
 

 

 
Agnes Kauffman en bezielende muzikale begeleiding van 
Ringo Maurer op orgel samen met makelaar Gerro de Boer 
op kornet. Er was veel bezoek, de Vermaning was bijna vol 
met een kleine 60 bezoekers. Helaas wat minder jongeren 
dan gehoopt. Bijzondere bezoekers waren burgemeester 
Lieke Sievers, kapelaan Tesfay en verschillende leden van de 
besturen en koren van lidkerken uit Edam en Volendam. 

Ellen ten Damme en organist Ringo Maurer, koffie na de dienst 
(foto: AB)  
 

Verrassend was de komst van landelijk bekend zangeres El-
len ten Damme, die ook aansloot bij de koffie na afloop in de 
consistorie. Voorwaar een prachtige viering die vraagt om 
continuering. U hoort het vervolg. 

Agnes Kauffman zweept zingende kerkbezoekers op Afrikaanse 
wijze op (foto: AB) 
 
 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
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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 

 

 
 
 
 

  

In het najaar van 2019 promoveerde ds. Van Hulst op een 
proefschrift met als titel: “Vrede hebben met het kruis 
van Christus”. Omdat het een prachtige voorbereiding op 
Pasen is citeer ik uit een artikel van hem in het laatste 
nummer van doopsgezind.nl 02/03. 
 
De sociaal-politieke agenda van Jezus 
“In plaats van de gedachte dat Jezus zou zijn gestorven 
voor onze zonden uitvoerig te weerleggen, wilde ik ingaan 
op wat we vanuit een vrijzinnig dopers perspectief moge-
lijk nog wel kunnen met het kruisdoodverhaal. In mijn 
onderzoek heb ik voortgebouwd op de stellingname dat 
we de dood van Jezus niet los kunnen zien van zijn leven 
en onderrichtingen, en van zijn opstanding. Jezus kwam 
met een radicale boodschap van omkeer en verandering. 
Zijn verkondiging van het naderende Godsrijk kunnen we 
uitleggen als een sociaal-politieke agenda, die door de 
machthebbers van zijn tijd als een gevaar werd gezien. Je-
zus moest dood, omdat hij een bedreiging vormde voor 
de heersende machten. We kunnen dat vertalen in klas-
sieke termen van goed en kwaad: Jezus neemt het op 
tegen de kwade machten. Die kwade machten ervaren Je-
zus’ optreden als een bedreiging en ruimen hem uit de 
weg. Echter, Jezus was niet zomaar een mens. Jezus was 
de mens die op de meest ultieme wijze Gods bedoeling 
met de mens belichaamde. En daarom heeft God Jezus uit 

de dood opgewekt: om te laten zien dat het Godsrijk ster-
ker is dan de machten van het kwaad; om zichtbaar te 
maken dat Jezus Gods Koninkrijk voorleefde.” 
 
Oproep om te kiezen 
“Nu is die opstanding voor veel doopsgezinden een stap 
te ver. Het vervelende is alleen dat zonder opstanding het 
verhaal ophoudt. Dan winnen de kwade machten alsnog. 
Het is juist de opstanding die zichtbaar maakt dat Jezus 
tóch aan het langste einde trekt. De vraag is dus: durven 
wij te leven ‘in het geloof in de opstanding’? Durven wij te 
leven in het geloof dat inderdaad Gods boodschap van 
liefde, van verzoening, van omkijken naar de ander, van 
afwijzing van alle geweld, overwint? Als we het verhaal 
van Jezus lezen, dan lezen we een verhaal van alle tijden, 
van de strijd tussen goed en kwaad. Alleen doet dit ver-
haal ook een appèl op ons, het roept ons op te kiezen: te 
kiezen voor het verhaal van de man van Nazareth, van de 
man die Gods bedoeling belichaamde. Het roept ons op te 
vertrouwen op Gods Geest, op God die ons wil steunen en 
wil toerusten om het goede te kiezen: een leven in ver-
bondenheid en naastenliefde, een leven dat zich afkeert 
van geweld en dat zich met liefde en mededogen keert 
naar de ander”. 

 

Hajo Schaap 
 

 

 

Opmaker gezocht 
 
. 

 
De Vensterredactie zoekt een nieuwe opmaker voor de 
advertenties. André Burghouts heeft dat jaren gedaan en 
wil het nu graag aan iemand anders overdragen. Het is 
een klusje dat je rustig thuis achter de computer kunt 
doen, het is nog leuk werk ook, je moet een beetje han-
digheid hebben met computerwerk, maar je hoeft er niet 
voor te vergaderen. Maar het komt wel elke maand terug 
en het is belangrijk dat er nauwkeurig aandacht aan be-
steed wordt omdat advertenties voor het Venster een 
belangrijke inkomstenbron zijn. 
 
Wat houdt het in? 
Alida Gorter onderhoudt het contact met de adverteer-
ders. De advertenties komen binnen als digitaal bestand 
of moeten soms nog wat veranderd worden. Dan moeten 
voor elk Venster de advertenties in een pagina gezet wor-
den. Regelmatig zijn er veranderingen of herrangschik-
kingen tussen pagina’s. 

Gratis Software 
Weet je iemand in je omgeving die dit klusje zou willen 
doen? Het Venster vergoedt de aanschaf van de beno-
digde software, bijvoorbeeld Corel Draw of Photoshop. 
 
Suggesties graag naar redactie.venster@gmail.com. 
 

 

mailto:schaapedam@planet.nl
mailto:redactie.venster@gmail.com


 
 
 
 

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 maandag 16 maart is Lenie de Haan-
Jansen overleden op de leeftijd van 95 
jaar. Na jaren in De Purmer te hebben 
gewoond, woonde zij tot voor kort in 
goede gezondheid op de Ye. De laatste 
weken verbleef ze in de Meermin. Ze was 
een nuchtere vrouw waar bezoek altijd 
een warm welkom vond.   
Door de bijzondere omstandigheden kon 

geen uitvaartdienst plaatsvinden en is zij na een kort woord 
op de begraafplaats bij haar man te ruste gelegd.  
Wij wensen haar schoonzoon en kleinkinderen veel sterkte 
en Gods zegen toe. Corr.adres (Trudie):  Lissabon 16, 
1135LW Edam   
 
Kerk zijn in tijden van crisis 
Het coronavirus heeft de hele samenleving in een volstrekt 
unieke situatie doen belanden. Er zijn ongekende maatrege-
len nodig, waardoor vrijwel het hele openbare leven tot stil-
stand is gekomen. 
Niets lijkt meer normaal te zijn. Maar het meest wezenlijke  
is wel dat mensen niet of slechts zeer beperkt bij elkaar kun-
nen komen, om de kans op besmetting te minimaliseren. 
Dat treft ook ons als kerkgemeente zwaar. Kerkdiensten en 
andere bijeenkomsten zijn afgelast.  
En dat terwijl de kerk bij uitstek een plaats kan zijn waar 
mensen bijeenkomen om samen met anderen steun en 
troost te vinden in het geloof. We missen het samen bidden 
en zingen, de uitleg van een toepasselijk bijbelgedeelte, de 
persoonlijke ontmoeting na de dienst. Het zou ons juist nu 
extra kunnen bemoedigen in de grimmige werkelijkheid  
met vele onbeantwoorde vragen. 
En dan is het ook nog eens de veertigdagentijd die wordt  
afgesloten met Pasen, de belangrijkste periode voor ons  
geloofsleven.   
De kerkenraad probeert, met de beperkte middelen die er 
zijn, toch onze aanwezigheid als kerk zo groot mogelijk te 
maken. Zie hieronder voor wat dat praktisch betekent.  
Maar de kerkenraad doet ook een dringende oproep aan u 
als gemeenteleden om meer dan ooit naar elkaar om te zien 
en elkaar waar mogelijk te helpen in woord en daad.  
Wij kunnen dit alleen samen doorstaan, in het vertrouwen 
dat Gods Geest ons bijstaat. 
Van ds. P. Verhoeff, onze classispredikant, ontvingen wij  
een bemoedigende brief. Hij sloot af met de woorden uit  
Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht,  
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.’ 
Laten wij in dat gebed met elkaar verbonden zijn en ons tot 
God richten. Laten wij bidden voor allen die door de ziekte 
getroffen worden, voor wie in angst leven, voor wie zorg  

 
verlenen en voor wie in deze tijd als overheid verantwoorde-

lijkheid dragen. 
 
Rondom de diensten 
Op het moment van schrijven is besloten dat alle vieringen 
tot en met 5 april (palmzondag) niet zullen plaatsvinden. Al-
thans niet in onze gebouwen.   
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om diensten 
van onze buurgemeente uit Beemster via onze website toe-
gankelijk te maken. Daardoor kunt u live om 10.00 uur mee-
kijken en mogelijk later terugkijken. 
Maar wellicht komen er binnenkort nog andere opties be-
schikbaar. Houdt u vooral de informatie op de website 
www.kerkgemeente.nl in de gaten.   
En op internet en tv zijn natuurlijk nog vele andere diensten 
te bekijken. 
De diensten vanaf 9 april (witte donderdag) zijn nu nog niet 
afgelast maar het is op dit moment hoogst onzeker of ze 
doorgaan. Dat geldt dus ook voor Pasen. 
 
Stand van zaken rond predikant 
Ds. Mirjam Koole is nog steeds ziek. Het wachten was op de 
rapportage van de visitatiecommissie. Deze is inmiddels ont-
vangen en momenteel in bespreking bij de kerkenraad. Wij 
hopen u begin april nader te kunnen informeren. Gezien de 
huidige omstandigheden zal dat vermoedelijk per brief ge-
beuren. 
Wij hopen en bidden voor alle betrokkenen dat er een uit-
komst mag zijn die onze gemeente het beste kan dienen.  
 
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. 

 
 
 
 

mailto:cbak-kees@kpnmail.nl
http://www.kerkgemeente.nl/
mailto:pastoraat@kerkgemeente.nl
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Hoofdpunten uit de kerkenraad van 17 maart 

  De vergadering verloopt op geïmproviseerde wijze door 
de maatregelen rond het coronavirus. Een deel van de leden 
vergadert telefonisch mee. 
  De rapportage van de visitatiecommissie wordt bespro-
ken. Dit is een zwaarwegend onderwerp waarover nog een 
vervolgvergadering nodig is. Daarna wordt de gemeente ge-
informeerd. 
  De vieringen tot en met palmzondag kunnen zeker niet 
doorgaan. De avondgebeden in de stille week ook niet. De 
diensten daarna zijn ook onzeker. Er worden alternatieven 
uitgewerkt. 
  Voor het orgel van De Swaen is een grote restauratie no-
dig waarvoor veel geld benodigd is. 
 
Geen paasattentie 
De senioren van de kerkgemeente zijn gewend dat ze in de 
weken voor Pasen een paasattentie ontvangen vanuit het 
ouderendiaconaat. Ongeveer 35 bezoekdames- en heren 
brengen dan bijna 100 attenties rond. Vanwege de corona-
crisis hebben we echter moeten besluiten dit jaar de paasat-
tentie uit te stellen. Voorlopig brengen we ook niet de ge-
bruikelijke verjaardagsbezoeken. We hopen dat de situatie 
de komende tijd verbetert en dat we met Pinksteren de at-
tentie kunnen rondbrengen en ook weer verjaardagsbezoek-
jes kunnen brengen. 

Het ouderendiaconaat 
 
De kerk thuis  
Deze weken gaat het leven allemaal net even anders dan  
we gewend zijn. Maar gelukkig kunnen we nog steeds  
mooie momenten hebben rond de Bijbel, gewoon thuis  
aan de keukentafel. Samen met Bijbel Basics, het  
programma van het Nederlands Bijbelgenootschap voor  
de kinder(neven)diensten, kunnen we, ook met onze 
(klein)kinderen, toeleven naar Pasen.  
www.debijbel.nl/bijbelbasics  
In de veertigdagentijd staan teksten uit het evangelie vol-
gens Matteüs centraal. 
Voor 22 maart, zondag Laetare (Verheugt U):   
Matteüs 6: 9-13. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten 
bidden en leert hun het gebed dat wij kennen als het ‘Onze 
Vader’, een gebed dat helpt om Gods nieuwe wereld cen-
traal te stellen. Denk met elkaar na waarom we bidden wel 
of niet belangrijk vinden. Op welke momenten wordt er ge-
beden? Standaardgebeden of versjes? Bidden we thuis ook 
het ‘Onze Vader’ of alleen in de kerk? Welke zin uit het ‘On-
ze Vader’ vinden we het mooist? 
Op de 5e zondag van de 40-dagentijd, 29 maart, zondag Judi-
ca (Verschaf mij recht) stond het verhaal van het huis op het 
zand uit Matteüs 7: 24-8: 1 centraal: een voorbeeldverhaal 
van Jezus waarin Hij de mensen uitnodigt om zijn woorden 
ook echt in praktijk te brengen. 

Voor zondag 5 april, Palmzondag:  
Matteüs 21: 1 - 11. 
Jezus komt Jeruzalem binnen als de nieu-
we koning waar de Joden al heel lang naar 
uitkijken. Het draait om de vraag wie Jezus 
is. Denk verder over deze vraag na. Stel 
dat iemand aan ons vraagt: ‘Vertel me 

eens wie Jezus is.’ Wat zouden we vertellen over Jezus? Wie 
is Jezus voor ons? Wat zegt de Bijbel over wie Jezus is?  
Zoek de namen van Jezus in de woordzoeker.  
De overgebleven letters vormen de naam die de mensen  
In Jeruzalem gebruiken als Jezus binnenrijdt.  
Christus – eerste – Gods Zoon – Immanuël – koning –  
laatste – priester – profeet – timmerman – vriend.  

R C H R I S T U S 

 Z E O V R I E N D 

O N T E E R S T E 

G O D S Z O O N V 

N A M R E M M I T 

A N D G N I N O K 

A T E E F O R P V 

E T S T A A L P I 

D I M M A N U E L 

Op 9 april: Witte Donderdag; we herdenken het laatste 
avondmaal (Matteüs 26: 17-35) 
Goede Vrijdag op 10 april (Matteüs 27: 27-50) 
Stille Zaterdag op 11 april (Matteüs 27: 62-66) 
Zondag 12 april vieren we het Paasfeest: Jezus leeft! 
Het belangrijkste christelijke feest in het liturgisch jaar. 
Wat heeft Jezus zelf gezegd over zijn dood en opstanding? 
Tot slot: hoe enthousiast zijn wij eigenlijk om het goede 
nieuws van Jezus door te geven? 
 

Overzicht diaconale collectedoelen    
Donderdag 9 april, Witte Donderdag, 
“Onze Eigen Kerkgemeente”. Onze 
jeugd, onze ouderen, onze zondags-
diensten, onze zorg voor anderen en 
onze gebouwen, alles wat ons tot 
Christus’ gemeente maakt vraagt om een bijdrage. 
www.kerkgemeente.nl   
Zondag 12 april, Pasen, “Dovenproject Peru”. 
Al meer dan 10 jaar steunen we de “Stichting Gelijke Kansen  
Peru”, het project van Pim Heijster en zijn vrouw, de  
ijsfabrikanten in Cajamarca in Peru. Steun en hulp  is  nog   
altijd nodig om de positie van dove werknemers en  
schoolkinderen in de maatschappij te verbeteren.  
Onderwijs, het stimuleren van activiteiten die de  
emancipatie en participatie bevorderen en het creëren  
van opleidings-, stage- en werkplekken.  
www.gelijkekansenperu.nl   
Zondag 19 april, “Vluchtelingenwerk Edam-Volendam”.  
We helpen de vrijwilligers om de hier (ver)blijvende  
“vluchtelingen” te begeleiden bij  opvang, onderdak en  
inburgeren. We geven ze iets extra’s waar de burgerlijke  
overheid niet mag of niet kan. www.svaz.nl   
Zondag 26 april, Kerk in Actie – “Een beter inkomen voor 
Ghanese vrouwen / Het Kariténoten-project”. Het noorden 
van Ghana, de rand van de Sahel, alleen droogte, een groot 
gevecht tegen honger. Ondernemende vrouwen winnen dat 
gevecht door kariténoten te verzamelen en er boter van te 
maken. Kerk in Actie en de Presbyteriaanse kerk zorgen voor 
oventjes om de noten te branden en een landbouw- en mar-
ketingopleiding. Stappen naar een beter leven. 
www.kerkinactie.nl/projecten/karite-noot-zorgt-voor-
inkomen  

http://www.debijbel.nl/bijbelbasics
http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.gelijkekansenperu.nl/
http://www.svaz.nl/
http://www.kerkinactie.nl/projecten/karite-noot-zorgt-voor-inkomen
http://www.kerkinactie.nl/projecten/karite-noot-zorgt-voor-inkomen
http://www.google.nl/imgres?q=collectezak&num=10&hl=nl&biw=1920&bih=880&tbm=isch&tbnid=0grgvybdnpaL_M:&imgrefurl=http://www.elim-kerk.nl/collectezakken/pages/prijzen.php&docid=GuHq5fjdoqCreM&imgurl=http://www.elim-kerk.nl/collectezakken/media/vierkant.jpg&w=202&h=200&ei=J2V-UOmpFqrK0QXXjoCIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=763&vpy=385&dur=4514&hovh=160&hovw=161&tx=94&ty=108&sig=113462493514604989032&page=1&tbnh=147&tbnw=146&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:15,s:20,i:177
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Zondag  3 mei, “Noodhulp, vluchtelingen Nigeria”. Het 
noordoosten van Nigeria, een bevolking die lijdt onder ge-
weld. Roven en moorden, hele dorpen worden plat gebrand; 
mensen raken alles kwijt. De Nigeriaanse kerken helpen de 
slachtoffers in de vluchtelingenkampen! U helpt toch ook?  
www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.  
Zondag 10 mei, “Ons Plan Adoptie Kind”. Reeds vele jaren 
sponsort de diaconie met uw hulp via Plan Nederland ergens 
in de wereld een kind en zijn of haar familie. Dat willen we 
blijven doen. Met ingang van dit jaar steunen Abednego 
Aledze en zijn familie in Ghana richting een gezonder en be-
ter leven. www.plannederland.nl  

Al deze zondagen is er ook een tweede collecte. Die is als  
altijd bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze 
eigen kerkgemeente”.  www.kerkgemeente.nl  
 
Piano uit de Grote Kerk te koop  
Omdat wij als Kerkgemeente voor de Grote Kerk een vleugel 
hebben gekregen, is de huidige piano overbodig geworden. 
Het betreft een Samick piano, goed onderhouden, met een 
taxatiewaarde van rond de € 550 (zie Marktplaats voor ver-
gelijkbare piano’s). Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan 
contact op met Dirk Tump. Doe een bod! Voor nadere infor-
matie over het instrument kunt u contact opnemen met 
Frans Koning. 

De kerkrentmeesters 
 
Een gulle bijdrage van de Handwerkclub voor het gebruik 
van de vleugel  
Zoals eerder gemeld, staat er 
sinds kort een prachtige 
Pleyel-vleugel in de Grote 
Kerk, geschonken door me-
vrouw Mea Menalda, vroe-
ger werkzaam als anaesthesi-
oloog in het Sint Liduina Zie-
kenhuis in Purmerend. Nu heeft ook de Handwerkclub gul 
bijgedragen door de vervaardiging van een bijpassende hoes 
en de aanschaf van speciale transportwielen en een piano-
kruk. Hulde! 
 
Bloemen uit de eredienst:  
16-02 mw. M. Gorter, Kleine Kerkstraat 5 
23-02 fam. Kalk-Mulder, Novawhere 
01-03 mw. E. Huurdeman-van der Laan, Ye 38 
08-03 mw. T. Visser-Abma, Burg. Versteeghsingel 13 
15-03 fam. Vriend-Simons, Zuidervesting 2 
 
Verjaardagen van onze senioren  
01-04  Mevr. A.E. Bak-Bos, Ye 31, 1135JJ EDAM 
02-04  Mevr. R. de Vries, Pieter Taemszstraat 23, 
            1135HH EDAM 
06-04  Mevr. W.H. Caspers-Koers, Dijkgraaf Poschlaan 1a17, 
            1135GP EDAM 
06-04  Dhr. N. van Nieuwenhuizen, Boelenspark 53, 
            1131PZ VOLENDAM 
09-04  Dhr. D.W. Westerneng, Ye 20, 1135JH EDAM 
12-04  Dhr. H. Spans, Ye 33, 1135JJ EDAM 
 
 

14-04  Mevr. A. de Graaf-Vlasbloem, Ye 14, 1135JH EDAM 
15-04  Mevr. J. Feenstra-Oskam, Standerdmolen 11, 
            1135LP EDAM 
16-04  Dhr. G. Rijswijk, Burg. Versteeghsingel 28, 
            1135VW EDAM 
17-04  Mevr. E. van Nek-Poot, Windmolen 12, 1135KD EDAM 
17-04  Mevr. T. Koning-Bajema, Kooiweg 3, 1573RA WARDER 
23-04  Mevr. M.B. van der Kolk-Schepel, Lingerzijde 31, 
            1135AN 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. 

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

12-04 (1e Paasdag) T. Buijten 366722 

19-04 W. Meerman 06-22506765 

26-04 J. Schoute 06-51589540 

03-05  M. van Saarloos  374038 

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 
09-02 €    125,25  €    147,10  Mercy Ships 
16-02 €    100,90  €    110,92  KIA, Opleiding en 

Landbouw Kameroen 
23-02 
 
01-03 
08-03 

€    125,50 
  

€    146,43 
€    103,65 

 

 €    472,31 
  

   €    188,35 
   €    272,35  

KIA, Kracht Bijbelver-
halen Golfstaten  
Pastoraat Zeevaart 
Stichting HOEBOEH, 
Hulp Oost-Europa 

 €     601,73 €  1.171,03        
      

 
Mededelingen kerkelijk bureau  
Overleden 
Mevr. L. de Haan-Jansen, Ye 18 
                                                                                                           
 
 
 
 

Foto: F. Koning 
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mailto:rienenhelmadevries@ziggo.nl


Thea Heeren-van Overloop

M e d i s c h Pe d i c u r e

d i a b e t e s v o e t

r e u m a t i s c h e

v o e t

P a l t r o k m o l e n 5
1 1 3 5 K N E D A M
t e l e f o o n ( 0 2 9 9 ) 3 6 8 7 1 5
p e d i c u r e _ t h e a @ z i g g o . n l

n a g e l r e g u l a t i e

e n n a g e l r e p a r a t i e

a n t i d r u k t e c h n i e k e n

o r t h e s i o l o g i e

tel: 371280 of 743471

Adverteren
in het 

Venster?

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: Marc 
Linssen en Adriaan de Koning, dat zij voor altijd mogen zijn 
ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Nieuws uit de Locatieraad 
Op 3 maart j.l. vergaderde de locatieraad over de volgende 
onderwerpen: 
 
Pastorale zorg na 31 oktober 
Er vindt intensief overleg plaats tussen het centrale 
parochiebestuur en het bisdom over de opvolging van 
kapelaan Tesfay als hij eind oktober afscheid zal nemen van 
Edam (en Nederland). Het zit er naar uit dat in zijn positie 
een nieuwe priester aangesteld gaat worden, die gedeeld 
wordt met de twee andere locaties. Naar verwachting zal 
tegen het begin van de zomer een beslissing genomen 
worden. 
 
Voortgang ontwikkeling toekomstvisie 
De werkgroep werkt aan het opstellen van een 
demografische voorspelling voor de toekomst: hoe ziet de 
leeftijdsopbouw van de kerkgangers er over 10, 20 jaar uit, 
gegeven het onvermijdelijke feit dat iedereen ouder wordt 
en de toetreding van jonge kerkgangers gering is? Wanneer 
bereiken we een punt waarin het aantal kerkgangers en 
vrijwilligers niet meer voldoende is om het kerkgebouw 
open te houden? De werkgroep maakt gebruik van de 
huidige leeftijdsopbouw van de katholieken die bij ons 
ingeschreven staan plus de landelijke sterftecijfers van het 
CBS om die voorspelling te maken. Deze gegevens zullen 
opgenomen worden in een toekomstvisie die op 29 april 
gepresenteerd zal worden (zie elders). 
 
De coronavirus-epidemie 
Helaas heeft de locatieraad moeten besluiten om 
voorshands geen kerkdiensten te houden, conform de 
richtlijn van het bisdom die op 13 maart inging. Hoe dit zal 
lopen tijdens de Paasdagen kan op het moment dat dit 
Venster gedrukt wordt nog niet gezegd worden. Ook voor 
kerkelijke uitvaarten gelden speciale maatregelen. In 
aansluiting op het advies van de uitvaartbranche van 16 
maart hebben de bisschoppen aangegeven dat uitvaarten ‘in 
kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat de 
uitvaart alleen bijgewoond kan worden door familieleden in 
de eerste graad en aanverwanten. Ook het doorgaan van  

 
alle andere vermelde activiteiten in dit Venster zijn onder 
voorbehoud van de laatste ontwikkelingen. U vindt de 
actuele informatie op de website van het bisdom, 
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl. 
 
Uitnodiging Informatieavond (onder voorbehoud) 
Datum en tijd: woensdag 29 april om 19.30 uur 
Plaats: Gebouw de Ontmoeting, Voorhaven Edam 
 
De locatieraad nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse 
informatieavond. U wordt daar bijgepraat over alles wat er 
speelt in onze geloofsgemeenschap. U bent ook in de 
gelegenheid om punten naar voren te brengen waarvan u 
vindt dat ze de aandacht van de locatieraad verdienen. 
 
De agenda is als volgt: 
1. Opening en welkom door voorzitter Calixte 

Veerman en kapelaan Tesfay 
2. Bespreekpunten van de Locatieraad waaronder: 
• Belangrijke besluiten van locatieraad en 

parochiebestuur in 2019 
• De vieringen in 2020 
• Informatie over de bouwkundige situatie van de 

Nicolaaskerk (Ludo Voorn) 
3. Toekomstvisie kerk en geloofsgemeenschap Edam 

(Nico van Straalen) 
4. Pastorale mededelingen en een terugblik op 2019 

(kapelaan Tesfay) 
5. Verslag van de activiteiten van de PCI, vooruitblik 

2020 (Hans Ruck) 
6. Werkgroepen/commissies 

De woordvoerders van de diverse werkgroepen en 
commissies kunnen, indien zij dit wensen, bij dit 
agendapunt verslag doen van hun activiteiten in het 
afgelopen jaar en een korte vooruitblik geven op 
hun voornemens en wensen voor het komend jaar. 

Pauze met verloting van de paaskaars 
7. Financiële zaken 
• Financieel verslag 2019 (Toon Ebbers) 
• Verslag commissie ‘lokale financiën’ (Nico Günther 

en Piet Everaars) 
• Verkiezing nieuw lid commissie (Piet Everaars is 

aftredend) 
• Locatiebegroting 2020 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Nico van Straalen, secretaris 

http://www.parochieedam.nl/
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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Bericht van de PCI 
Terwijl dit artikel geschreven wordt, volgen de berichten 
over het corona-virus zich in hoog tempo op. Helaas is het 
niet positief. Mensen zullen ziek worden en de economie 
holt achteruit. Het PCI-bestuur heeft moeten besluiten om 
de activiteiten in de Burghwall op te schorten. Juist die 
activiteiten, zoals de gezellige middagen, die zo enorm 
gewaardeerd worden. Zodra het weer kan, gaan we 
uiteraard weer van start. In de tussentijd vergaderen wij als 
bestuur per telefoon en bekijken we wat we nog kunnen 
doen voor onze parochiegemeenschap. Ook in deze 
moeilijke tijd zullen we trachten om u bij te staan. Als er 
zaken zijn die u onder onze aandacht wilt brengen, kunt u 
contact opnemen met Marian van Leeuwen (tel: 371840 of 
06-34428842) of Nel Conijn (tel: 362889). Maar sta elkaar 
ook bij, bel elkaar bijvoorbeeld wat vaker. Zo helpen we 
elkaar. Namens het PCI Bestuur, 
 

Hans Ruck, voorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overleden: Marc Linssen 
 Op 5 maart is Marc Linssen op de leeftijd van 59 jaar 
overleden. Wij hebben op 11 maart afscheid van hem 
genomen in een mooie uitvaartviering. Namens de parochie 
wensen wij zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden heel 
veel sterkte met dit grote verlies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In memoriam: Adriaan de Koning 
Op zaterdag 14 maart is Adriaan de Koning op de leeftijd van 
88 jaar overleden. Een geboren Edammer. Na eerst samen 
met zijn Annie in het Jonkerlaantje te hebben gewoond waar 
hun twee dochters Ada en Anja geboren zijn, verhuisden ze 
later naar een nieuw pand aan het Groenland. Adriaan had 
een florerend stukadoorsbedrijf. In de jaren zeventig heeft 
hij onze eigen Sint Nicolaaskerk onder handen genomen. De 
muren werden wit gesausd en alles zag er weer spic & span 
uit. Zijn bedrijf en gezin lagen hem na aan het hart. Hij was 
dol op zijn kinderen en kleinkinderen. De laatste jaren werd 
zijn gezondheid steeds minder. Na een liefdevolle verzorging 
door zijn vrouw hebben we Adriaan een laatste eer kunnen 
bewijzen door een erehaag te maken op weg naar de 
begraafplaats aan het Zeevangsdijkje, waarna hij slechts in 
familiekring, in verband met het coronavirus, is begraven. 
We wensen namens de parochie zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte met dit 
verlies. 
 
Nieuws van de MOV-groep 
De Vastenactie wordt net als alle andere kerkelijke 
activiteiten zwaar getroffen door de coronacrisis. Omdat er 
geen kerkdiensten zijn, ook niet met de Paasdagen, zijn er 
ook geen tweede collectes. Ook de altijd gezellig bingo op 
tweede Paasdag kan niet doorgaan. In Volendam is het 
inzamelen van Vastenactiebijdragen op Witte Donderdag 
ook afgeblazen. Vastenactie heeft toestemming gegeven om 
het eigen doel, pater Zwarthoed in Congo, over te zetten 
naar volgend jaar. 
 
U kunt uw bijdrage aan de Vastenactie natuurlijk wel via de 
bank overmaken. Doe dat dan op bankrekening 
NL31 ABNA 0588.7359.73 
t.n.v. R.K. Heilige Franciscus inz. Edam, 
onder vermelding van “Vastenactie”. 
 
We zullen deze bijdragen, plus datgene dat al via collectes 
binnen gekomen is, voegen bij het eigen doel t.b.v. Pater 
Zwarthoed in Congo, waarover u in het vorige Venster heeft 
kunnen lezen. 
 

MOV-groep Franciscusparochie 

Observaties van een kerkganger 
Het Agnus Dei in de mis van Charles Gounod klonk weer 
zo mooi in de kerk dat het uw kerkganger ontroerde. Wat 
ik me afvraag is hoe de componist het voor elkaar krijgt 
om een bepaald gezang een stemming mee te geven. 
Boven de notenbalk staat vaak iets als “andante”, 
“allegro”, of “scherzo”. Als er staat andante betekent het 
dat je het “levendig” moet zingen. Maar wat doe je dan? 
Je kunt er levendig bij kijken en je kunt je levendig 
voelen, maar wat doe je met de zang? Het Agnus Dei 
klonk “smekend” (implorante), maar hoe krijg je het als 
componist voor elkaar om iets smekend te laten klinken. 
Is het de volgorde van de noten, de mineurakkoorden, of 
moeten de tenoren er een beetje bij kreunen? Ik vind het 
een raadsel. In muziek zit heel veel emotie, maar waar 
die precies zit, daar ben ik nog niet achter. 
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Inzamelingsactie gereedschap voor pater Zwarthoed 
Misschien heeft komt u bij het opruimen van uw schuur ge-
reedschap tegen dat nog goed is en dat u niet wilt weg-
gooien? Geef het aan pater Zwarthoed; die is er erg blij mee. 
Hij heeft een ambachtsschool in Lubumbashi, Congo, waar 
hij jongeren opleidt tot bouwvakker, een gewild beroep in 
dat land gezien de toename van mensen die een huis willen 
laten bouwen. Op de ambachtsschool worden de vakken 
Timmeren, Metselen, Stukadoren, Tegelzetten, Loodgieterij 
(waterleidingen en sanitair aanleggen), Plaatwerken, IJzer-
werken (constructiewerk) en Stofferen van meubels gege-
ven. Pater Zwarthoed heeft gereedschap maar dat is veelal 
van Chinese makelij en van slechte kwaliteit. Op de am-
bachtsschool zijn ze heel blij met Europees gereedschap. 
Dan kunnen weer meer jongens een goed vak leren. Het ge-
reedschap wordt op een pallet gezet en vanuit Volendam 
per vrachtwagen naar Wereld Missie Hulp bij Antwerpen ge-
bracht. Die zorgen ervoor dat het in een container wordt 
vervoerd en netjes in Lubumbashi bij Pater Dick wordt afge-
leverd. De MOV-groep van de Franciscusparochie zal op 
Tweede Paasdag, tussen 13 en 18:00 uur, in het gebouw de 
Ontmoeting klaarstaan om uw gereedschap te ontvangen. 
 

 
 
Mededelingen KVG 
Op 24 maart zou Remedica bij ons komen om over het 
thema (Kom in Beweging) te vertellen. Deze avond gaat he-
laas niet door i.v.m. het Corona-virus. Dinsdag 21 april zou 
ons dagje uit zijn naar Utrecht. Ook dit kan niet doorgaan 
om dezelfde reden als hierboven. We hopen met zijn allen 
dat deze crisis snel weer over is, zodat we onze activiteiten 
voort kunnen zetten. 

Het Bestuur K.V.G. 
 
Nieuws voor jeugd en gezin 
De activiteiten rond Palmpasen en op 2e Paasdag kunnen 
geen doorgang vinden vanwege de beperkende maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus. De bisschoppen 
hebben opgeroepen om alle kerkelijke activiteiten stil te leg-
gen tot na Pasen. 

Eerste Heilige Communieviering 
Op zondag 10 mei om 10.00 u. zal de Eerste Heilige Commu-
nieviering zijn in de Heilige Nicolaaskerk aan de Voorhaven 
in Edam. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze bij-
zondere Eucharistieviering voor de nieuwe leden van onze 
geloofsgemeenschap! Thuis blijven de kinderen zich voorbe-
reiden op het Feest van de Eerste Heilige Communie. O.a. in 
gebed, en met hun eigen lesboek. In het lesboek staat ook 
informatie over Palmzondag, de Goede Week en Pasen. Ook 
kunnen de kinderen lezen over wonderen van Jezus en de 
vier geheimen van de rozenkrans: de Blijde, de Droevige, de 
Glorievolle en de geheimen van het Licht. In deze Vas-
ten/40dagen-tijd, een tijd waarin wij dichterbij God komen 
door meer gebed, vasten en delen/geven, volharden wij in 
bidden, hopen en vertrouwen. 

Greetje Snoek 
 
Bericht van het bisdom, 18 maart 2020 
Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bis-
schoppen aan dat de publieke liturgische vieringen met 
Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas-
triduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Al eerder 
kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De 
maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen 
gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter 
genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te 
nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgi-
sche plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in 
de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de ge-
zondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare perso-
nen. Uitvaarten worden sober en kleinschalig gehouden in 
overeenstemming met de nadere richtlijnen van het eigen 
bisdom en met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals 
met betrekking tot het maximumaantal aanwezige perso-
nen. 
 
Verenigd in gebed 
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tij-
den waarin het coronavirus heerst. 

• Een gebedskaart van de bisschoppen treft u aan op 
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl. 

• Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood 

• De Kruisweg 

• De Rozenkrans 

• Bid mee via Radio Maria 

• Steek een kaarsje op via de website van Kerk in 
Nood 

• Volg de website van het bisdom voor andere moge-
lijkheden tot gebed en live streaming van vieringen. 

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, 
vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere 
doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit 
om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 
09.30 uur en zondag om 10.00 uur. 
 
De lokale omroep Edam-Volendam (L.O.V.E.) verzorgt uit-
zendingen van de kerkdiensten vanuit de Vincentiuskerk 
(zondag 9.45 uur, doordeweekse dagen 19:00 uur). 

http://www.radiomaria.nl/
https://kerkinnood.nl/bid-mee/
https://kerkinnood.nl/bid-mee/
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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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Krasse teksten 
Nico Schoorl las op zondag 16 februari uit Mattheüs 5, dat 
De zaligsprekingen als titel heeft, de verzen 27-32 met daarin 
woorden als “Als uw rechteroog u doet struikelen, ruk het 
uit” en “Als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af”. 
Krasse teksten zo te horen, die je niet direct van Jezus zou 
verwachten. Nico legde uit dat je deze woorden moet zien in 
de strijd van Jezus tegen de manier waarop de Schriftge-
leerden de Thora, de vijf wetboeken, hadden uitgewerkt in 
248 geboden en 365 verboden. De letter van de wet was 
heilig geworden in plaats van de geest, de richting van de 
wet. In dit gedeelte van de Bergrede legt Jezus de lat on-
waarschijnlijk hoog, juist om die richting duidelijk te maken. 
De richting, waarin je je open stelt voor het Woord van God, 
voor het leed van anderen. Of zoals de kerkvader Augustinus 
gezegd heeft: “Heb lief en doe wat je wilt”. Ook wel een 
krasse tekst misschien. 
 
Ds. Hanna Smit stelt zich voor  
Omdat ik op de lijst van de gastvoorgangers in het Stolphoe-
vekerkje terecht ben gekomen is mij gevraagd iets over mij-
zelf te vertellen.  
Mijn naam is Hanna Smit. In 1989 werd ik in een kleine ge-
meente in Friesland bevestigd als predikant. Na 27 jaar pre-
dikantschap ging ik In 2017 met emeritaat. In de jaren dat ik 
op zaterdag Theologie studeerde, woonde en werkte ik als 
verpleegkundige in Purmerend. In de tijd dat ik mijn preek-
consent had, ben ik een keer voorgegaan in het Stolphoeve-
kerkje. Na mijn emeritaat ben ik (weer) in Purmerend komen 
wonen. 
De combinatie van verpleegkundige zijn en theologie stude-
ren maakte dat ik voor de scriptie voor het kerkelijk examen 
koos voor de tekst uit Marcus 2: 1 – 12 (de verlamde man die 
door vrienden bij Jezus wordt gebracht). In de Bijbel komt 
het woord therapeuoo met regelmaat voor. Dat Griekse 
woord heeft de betekenis van heel maken, herstel van een 
relatie. Tegen de verlamde man wordt allereerst gezegd dat 
zijn zonden vergeven zijn. Daardoor krijgt hij weer toegang 
tot de geloofsgemeenschap en kan hij weer meedoen aan de 
eredienst. Daarna wordt hij uitgenodigd om op te staan. 
In ons denken over ziekte en handicap raken wij nogal eens 
teleurgesteld als genezing uitblijft. Bij het Bijbelse begrip 
therapeuoo gaat het niet in de eerste plaats over genezing. 
Wel gaat het als eerste over vergeving en herstel van de 
relatie met God en medemensen. Daardoor kan een mens 
weer meedoen bij lofzang en gebeden.  
2x per jaar ga ik mee met vakanties van “Het Vakantiebu-
reau”. Zorg en aandacht en vakantie voor mensen met een 
beperking maakt dat er ruimte komt om mee te doen in de 
gemeenschap die God looft en prijst.  
 
 

Boete 
Ds. Bart Stobbelaar verraste de meesten van ons in zijn preek 
op zondag 8 maart, toen hij sprak over de 40-dagen tijd, de 
tijd van inkeer en boete, met zijn uitleg van dat woord boete. 
Wij denken daarbij toch meestal aan straf voor een overtre-
ding of een zonde. Bart verwees naar het boeten van visnet-
ten, herstellen dus, weer heel maken. Jezus heeft het door 
zijn overwinning op de dood voor ons mogelijk gemaakt om 
“te herstellen”. Om ondanks moeite en pijn vertrouwen te 
behouden in het leven, te vertrouwen op zijn levenschep-
pende weg.  
 
Een goede buur 
Is beter dan een verre vriend, u kent het gezegde. Los van de 
vraag of dit nu altijd opgaat, -ik heb zelf bijvoorbeeld vrien-

den in Zwitserland, die 
ik al sinds 1957 ken en 
mij zeer dierbaar zijn-, 
goede buren hebben wij 
als Stolphoevekerk ze-
ker. Onze brievenbus 
bleek in de praktijk aan 
de kleine kant: bladen 
en brieven staken er 
vaak uit en regenden 
dan nat. Voor de man-
nen, die aan het werk 
zijn in “Hobbysoos, de 
Toevlucht” in het voor-
malige schooltje naast 

ons, was het geen enkel punt om een grotere brievenbus te 
maken en ook op zijn plaats te zetten. Op de foto ziet u het 
resultaat. Naast wat materiaalkosten waren ze tevreden met 
een paar pakken koffie en een taart. Hartelijk dank mannen 
voor deze burenhulp. 
 
Collecte-opbrengsten  
Voor een toelichting op de diaconale doelen, zie de Kerkge-
meente Edam  
  diaconie  kerk 
16 februari             42,70  36,90      
23 februari             47,25  38,20   
01 maart                 35,45  30,65   
08 maart                 46,00  36,50   
15 maart……………  50,75  47,70 
 
Bloemen 
16 februari Fam. Schoorl, dank   
23 februari Naomi Walboom, dank    
01 maart Gerard de Wijn, verjaardag   
08 maart Marijke de Vries, verjaardag    
15 maart Anneke Moolenschot, verjaardag  

Foto Anneke Moolenschot 

http://volendam.protestantsekerk.net/
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Dag Tijd Dienst, Voorganger
09-04 19.30 br. Grimme

12-04 10.00 br. Postmus

03-05 10.00 ds . Truus  de Boer

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie
05-04 10.00 geen dienst Grote Kerk palmpasen

09-04 19.30 eredienst - ds . Coos je Verkerk De Swaen witte donderdag, avondmaal

10-04 19.30 avondgebed - Menny de Wolf De Swaen goede vri jdag

12-04 10.00 eredienst - ds . Juup van Werkhoven Grote Kerk Pasen

19-04 10.00 eredienst - ds . Charlotte Kremer De Swaen

26-04 10.00 eredienst - ds . Kick Koldewi jn De Swaen

03-05 10.00 eredienst - Jacquel ine Bakker De Swaen

Dag Tijd Dienst,Voorganger

18-04 19.00 Eucharis tieviering - kapelaan Goos

19-04 10.00 Eucharis tieviering - kapelaan Tesfay samenzang

25-04 19.00 Woord- en comm.viering - diaken Henk Bak

26-04 10.00 Woord- en comm.viering - diaken Henk Bak m.m.v. Sint Caeci l ia

01-05 19.00 Rozenkransgebed

02-05 19.00 Eucharis tieviering - kapelaan Tesfay

03-05 10.00 Eucharis tieviering - kapelaan Tesfay samenzang

Dag Tijd Dienst, Voorganger
05-04 10.00 geen dienst

12-04 11.00 Eredienst - Marja  van Gaalen

19-04 11.00 Eredienst - Sylvia  Neufégl i se

26-04 11.00 Eredienst - Bart Stobbelaar

03-05 11.00 eredienst - Jan Tol

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie

05-04 10.00 Eredienst - Ds . Reedi jk  Avenhorn  Palm- en pass iezondag 

09-04 19.30 Eredienst - Ds . Reedi jk  Beets   Witte do.dag; komt PGK; avondmaal  

10-04 19.30 Eredienst - Ds . Reedi jk  Avenhorn Goed vri jdag; aanvang 19.30 uur 

12-04 10.00 Eredienst - Ds . Reedi jk  Oudendi jk  Paasontbi jt om 09.30 uur; komt PGK 

19-04 10.00 Eredienst - Dhr. T Hei jboer  Kwadi jk 

26-04 10.00 Eredienst - Mevr. N. Boon  Beets   Laatste dienst Nettie Boon 

03-05 10.00 Eredienst - Ds . Reedi jk  Avenhorn

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

Overige informatie
Witte donderdag; Avondmaal . Organis t. Zandstra

Pasen; Organis t: Zandstra

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

palmpasen

Pasen

Tot 18 apri l  geen vieringen; daarna onder voorbehoud; volg nadere berichtgeving

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Alle informatie uit de planning van april op deze pagina is onder 
voorbehoud van de ontwikkelingen rond de Coronacrisis. 



‘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

 PRINSENSTRAAT 12 EDAM 0299 371753 | | 


