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Redactioneel 
 

Bevrijd Venster 
Dit is een bijzonder Venster en bijzonder is ie, zouden ze in 
Etersheim zeggen. Dit Venster is bijzonder om allerlei rede-
nen. Ten eerste is het nummer helemaal gewijd aan 75 jaar 
bevrijding. Ook al worden de feestelijke plechtigheden door 
het virus gedwarsboomd, dit Venster is voor u klaargemaakt 
om tijdens de bevrijdingsweek te lezen. We hebben in dit 
nummer geprobeerd te achterhalen hoe de kerken reageer-
den op de bevrijding. Was het iets dat speelde en gevolgen 
had voor de diensten? Het viel nog niet mee om hier een 
antwoord op te krijgen. Om het beeld te completeren heb-
ben we ook een aantal mensen geïnterviewd die de bevrij-
ding bewust hebben meegemaakt. 

 
En we dachten dat het leuk was om ook eens wat mensen 
aan het woord te laten voor wie de bevrijding al heel erg 
lang geleden is. Hoe kijken zij er tegenaan en moeten we wel 
doorgaan met het vieren van Bevrijdingsdag? 
 
Een historisch nummer dus! Ik wens u veel bevrijdend lees-
plezier. 
 
 
 
 

Nico van Straalen

 
Bij de voorplaat: Grote Kerk in het teken van de bevrijding, met de monumenten die herinneren aan de oorlog (foto Arie van Ginkel) 

Colofon Venster 
 

Mei 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 
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senstraat 8, 1135 JB Edam, 0299-369949 
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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 21 mei 2020. 

 

Het volgende Venster verschijnt in de week voor  
1 juni 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. 

 
Hoogmoed komt voor de val 

Deze keer niet alleen een Bijbelse oorsprong. 
We kennen allemaal het verhaal van Daedalus en Icarus. 
Daedalus, als roemruchte architect gevraagd door koning 
Minos van Kreta om een labyrint te bouwen. Hierin werd de 
Minotaurus, een monster half mens half stier, opgesloten. 
Maar toen het karwei plat was hield Minos Daedalus en zijn 
zoon Icarus gevangen door ze niet van het eiland af te laten.  
Door vleugels te bouwen wisten Daedalus en Icarus toch 
weg te vliegen.  Maar oh wee, ondanks het dringend advies 
van zijn vader niet te hoog te vliegen, want dan zou de was 
van de vleugels door de zonnewarmte smelten, kon Icarus 
de verleiding niet weerstaan te laten zien hoe goed hij was, 
als vlieger. En jawel, de zon kreeg vat op de was en néér 
ging Icarus. Hoogmoed kwam letterlijk voor de val. 
We hebben in het algemeen dit verhaal niet nodig om van 
de waarheid ervan doordrongen te zijn, behalve misschien 
de zanger van het lied: Het is moeilijk bescheiden te blijven, 
wanneer je zo goed bent als ik. In ieder geval stelt Spreuken 
16: 18 ook al: Hoogmoed komt voor de val. 
Welke leiders deden Corona ook alweer af als “een 
griepje”? 
Lees Spreuken 16:18 (en meer kan geen kwaad!) 

Icarus’ val 
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De kerken en de bevrijding 
 
Hoe reageerden de kerken op de bevrijding? Al tijdens de oorlog werd het christelijke Trouw opgericht, 
vooral als verzetskrant, maar velen dachten na over hoe een nieuwe, bevrijde samenleving eruit zou kun-
nen zien. De bevrijding: wat deden de kerken in Edam? Het Venster reconstrueerde met behulp van twee 
‘hobby-historici’ iets van die gedenkwaardige periode. 
 

   
Orde van dienst voor 6 mei 1945 in de Grote Kerk. Opvallend is dat de liturgie gedrukt is, maar de datum later met de hand ingevuld; en dat 
met de hand geschreven onderwerpen aan de predikingen zijn toegevoegd, kennelijk met het oog op de actualiteit. 

  
Eerste kerkdienst na de bevrijding 
Wat wij hebben kunnen achterhalen is dat er op 6 mei 
1945 een kerkdienst van de Nederlands Hervormde ge-
meente was in de Grote Kerk in Edam. De Orde van Dienst 
dook op in het archief van Ed Broeze. Kennelijk was er 
voor de bevrijding al aan de opzet gewerkt, nog onzeker 
zijnde van de (met de hand ingevulde) precieze datum. 
Om zijn historische waarde drukken wij hem af, al heeft u 
wellicht een vergrootglas nodig om hem te kunnen lezen. 
Hier een samenvatting. 
 
Vijf Edamse predikanten gaven hun medewerking. De Ne-
derlandse Hervormde dominee P.W. van Arkel opende de 
dienst. H.H. Riepma preekte over Ps 66: 10-12, de Lu-
therse dominee Ant. Johannes preekte over Ps. 66: 12c. 
De gereformeerde predikant E. Smilde ging in op Ps. 66: 
20 en de evangelist J.K. Nieuwenhuis op Ps. 66: 13.  Da. 
B.G. Johannes- Smit sloot af met gebed.  Psalm 66: een 
psalm van dankbaarheid, van lofprijzing om verlossing, 
van belofte te doen. ’Wat ik u beloofd heb’ was de lei-
dende tekst. Dat werd beaamd met het zingen van “God 
roept ons broeders tot de daad”, duidelijk verwijzend 
naar een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Opmer-
kelijk is ook de slotzang: het Wilhelmus, maar dan alleen 
het 6e (Mijn schild ...) en het 15e (Voor God wil ik ...) cou-
plet. Aan het eind was er een speciale collecte voor de  
 

“wederopbouw van ons vaderland”. Dominee Aage 
Smilde, zoon van predikant E. Smilde, gaat nog altijd 
voor als gastpredikant in de Kerkgemeente Edam. Hij 
brengt die wonderlijke dagen na de bevrijding dan nog 
wel eens in herinnering. 
 
Historisch moment 
Op 19 augustus 1945 werd er een “Dankdienst voor de 
Vrede” gehouden “vanwege alle Protestantse Kerken”. 
Ook daarbij was er een collecte voor de Stichting 1940-
1945. Meer nog dan op 6 mei was toen lofprijzing en 
dankbaarheid de kern van de viering. Psalm 103 was lei-
dend: “Prijs de Heer mijn ziel”. 
 
Bevrijdingsdienst, ook oecumenisch 
Het lijkt erop dat pas tegen de zomer van 1945 de kerken 
voldoende hersteld waren van de oorlog om de bevrijding 
grootschalig te gedenken. Op 13 en 14 juli 1945 werden in 
Edam voor het eerst de bevrijdingsfeesten gevierd. Voor-
afgaande aan dit feest was er op 12 juli ’s avonds om half 
acht een bijeenkomst in de Grote Kerk met medewerking 
van de Christelijke zangvereniging en het R.K.-kerkkoor. 
Het laatstgenoemde koor zong het lied Domine Salvam 
fac Reginam nostram (Heer behoed onze koningin) van A. 
Giesen. De kerk was tjokvol, naar schatting 2500 mensen. 
Er waren twee sprekers: dominee Riepma en pastoor 
Groen. De laatste liet deze gelegenheid niet voorbijgaan 
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zonder de toehoorders eraan te herinneren dat het al 
meer dan 370 jaar geleden was dat een Roomse priester 
in de oude parochiekerk van de Heilige Nicolaas de gelovi-
gen van heel Edam en de wijde omgeving kon toespreken. 
 
Heden Victory Day 
Betrokkenheid op de samenleving was in de dankdiensten 
indirect zichtbaar. In het verzet lieten de kerken ook ver-
antwoordelijkheidsbesef zien. Verzetskrant Trouw kwam 
op dinsdag 8 mei uit met een kop “HEDEN VICTORY-DAY. 
Duitschland onvoorwaardelijk overgegeven”. En: “GOD 
DANK. Ze zijn er, onze Britsche bondgenoten. Nu weten 
we pas echt, dat we vrij zijn. Nu is het ook goed, de vijand 
is verpletterd, Nederland is herrezen!” In de rechterbo-
venhoek van deze krant staat een danklied van “l. C.”. 
Huidige hoofdredacteur Cees van der Laan van Trouw 
noemde in een brief op 28 september 2019 het verleden 
van de verzetskrant Trouw zowel bijzonder als pijnlijk; 23 
verspreiders van de krant werden op 9 augustus 1944 
door de Duitsers gefusilleerd op kamp Vught, omdat de 
redactie niet inging op de eis van de Duitsers om de ver-
spreiding van het “ophitsende geschrift” te stoppen. 
 

 
     Danklied op de voorpagina van Trouw, dinsdag 8 mei 1945 

 
Ontwikkelingen in de katholieke kerk 
Op 5 mei 1945 was eerwaarde heer J.S. Groen pastoor 
van de parochie Edam. Pastoor Groen was een welbe-
spraakt man, beroemd om wat vroeger heette zijn passie-
preken. Uit de hele regio, Volendam, Broek in Waterland, 
Monnickendam, Ilpendam en Purmerend, kwamen men-
sen naar zijn preken luisteren en de kerk zat altijd vol. 
Vanaf 1943 begon hij met zijn beroemde lijdensmedita-
ties. Pastoor Groen was een animator van allerlei activitei-
ten. Onder zijn stimulans werden katholieke verenigingen 
actief. Hij organiseerde gebedsdagen met groepen paters, 
op zaterdag- en zondagmiddag. Het gebed werd gevolgd 
door een plechtig Lof, met gezongen Te Deum. 
 
 
 

Dankbaar aan Maria 
Bij de bevrijding maakte pastoor Groen de parochianen in 
pathetische bewoordingen duidelijk dat ze vooral Maria 
dankbaar moesten zijn, Maria als koningin van de vrede. 
Hij hield de mensen ook voor dat ze zich na de bevrijding 
niet aan zonden te buiten moesten gaan. Kennelijk was hij 
bang dat men na de bevrijding van de Duitsers zou verval-
len tot losbandigheid! Interessant is dat dit ook in gerefor-
meerde kring speelde, zo valt op te maken uit de notulen 
van de kerkenraadvergaderingen na de bevrijding. Kenne-
lijk was het een breder gevoelde overtuiging, dat na de 
moeilijke tijd van de oorlog, waarin vele regels van het da-
gelijks leven niet meer golden, het belangrijk was om de 
gelovigen weer zo snel mogelijk in hun eigen “zuil” terug 
te krijgen. 
 

 
 
Bevrijding van de coronacrisis 
Velen hoopten tijdens de oorlog op een betere maat-
schappij ná de oorlog. Maar na de bevrijding leek herstel 
toch het hoofddoel. Pas eind jaren 50 begonnen sociale 
hervormingen, die in de jaren 60 tot grote sociale veran-
deringen leidden. Velen vinden bij de coronacrisis dat nu 
de essentiële zaken echt zichtbaar worden: de essentiële 
beroepen, het kunnen leven zonder zo-ver-weg-moge-
lijke-vliegvakanties, de stilte die weer hoorbaar is, het le-
vensbelang van sociale nabijheid (dat soms vraagt om fy-
sieke afstand), enz. Zal bevrijding van corona leiden tot 
een voor Zijn schepping minder schadelijke manier van le-
ven? Wordt dat misschien de samenleving waarvan al in 
de oorlog werd gedroomd? Kerken kunnen het voorbeeld 
geven. 
 

Nico van Straalen en Ed Broeze met hulp van 
Gerrit Conijn en Wim de Wolf 
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Herinneringen aan mei 45 

Mei 45 is nu 75 jaar geleden. Bevrijding, 75 jaar vrijheid, dat zouden we dit jaar heel groots hebben ge-
vierd, maar er is een virus tussen gekomen. Dat staat gelukkig niet in de weg dat we van zo lang geleden 
nog herinneringen kunnen opschrijven van leden van onze gemeenschap die de bevrijding en de feeste-
lijkheden daaromheen bewust hebben meegemaakt. 
 
  
Stoffel Schreuder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoffel woonde ook toen al aan de dijk, met uitzicht op 
het fort. Daar zag hij dagelijks de Duitse soldaten. Maar 
daar hadden we eigenlijk helemaal geen last van. Nee, die 
groene politie, daar moest je mee uitkijken. Hij was 12 
jaar toen de bevrijding kwam. En hij heeft dat meege-
vierd: In de avond ging ik ook naar de Dam, iedereen was 
er, kinderen, ouderen. Er werd van alles gedaan, de Fan-
fare, de Harmonie speelden, er waren allerlei activiteiten 
georganiseerd. 
We zijn met het hele gezin, vader, moeder, zus en ik, naar 
de grote bevrijdingsdienst in augustus in de Grote Kerk 
geweest. Er heerste een uitgelaten stemming, maar je 
voelde ook de droefenis van alle ellende nog die de oorlog 
had gebracht. Pastoor Groen en dominee Riepma gingen 
daar voor. Van pastoor Groen herinner ik me dat hij wel 
even moest zeggen dat de katholieken na ruim 300 jaar 
weer in ‘hun’ kerk terug waren. Maar erg veel stof deed 
dat niet opwaaien, in ieder geval niet bij mij, als jongen 
van 12. Ook herinner ik mij ds. Riepma, doopsgezinde 
voorganger, vrijzinnig; hij had niet veel op met de gere-
formeerden. Maar het bleef voor ons bijzonder om in de 
Grote Kerk te zijn. En mijn vrouw Mies heeft toch 17 jaar 
orgel gespeeld in de doopsgezinde kerkdienst. Na de ver-
zuiling was gelukkig veel mogelijk. 
In de oorlog was er wel een soort saamhorigheid. Bij ons 
kwam iedereen van de buurt melk halen, katholiek én 
protestant, dat verzuilde dat hoefde voor ons ook niet. En 
toch kochten ook wij in de jaren 50, 60, 70, ons brood bij 
bakkers van onze eigen geloofsrichting. Dat kan in vrij-
heid. 
Van die vrijheid kan ik nog steeds erg blij worden.  Vooral 
omdat in de loop der jaren de afstand tussen de diverse 
stromingen van gelovigen veel kleiner is geworden. Gek 
eigenlijk dat in de oorlog nota bene nog een kerkscheu-
ring plaatsvond in onze kerk, onder leiding van Schilder. 

Dat heeft ook in onze familie nog gespeeld. Wij hadden 
een tak in Zeeland die met Schilder meeging. Maar die 
scheidingen zijn gelukkig veel minder scherp geworden. 
Of ik, of wij in de oorlog veel nadachten over hoe we een 
goede samenleving zouden willen vormen na de bevrij-
ding? Nou, bij ons in huis werd daar eigenlijk niet over 
gepraat. Wij waren meer bezig met: als eerst die oorlog 
maar voorbij is. En dat is-ie gelukkig, al 75 jaar en daar 
ben ik al 75 jaar dankbaar voor. 

Ed Broeze 
 
Atie de Ruiter 
Aan het eind van de oorlog was Atie de Ruiter 8 jaar. Be-
trekkelijk jong dus nog, maar toch weet ze zich nog veel te 
herinneren van de bevrijding. Het was enerzijds een fees-
telijke tijd, maar ook een tijd waarin dingen gebeurden, 
die je als kind maar moeilijk kon begrijpen. Zo weet ze nog 
goed hoe twee mannen in uniform de buurman op kwa-
men halen, omdat hij zich in de oorlog had aangesloten bij 
de NSB. Dat maakt op Atie als kind veel indruk. Het gevolg 
voor het gezin van de buurman was, dat er geen inkomen 
was en dus weinig te eten. Atie’s moeder vond dat de 
twee dochtertjes dan maar een paar keer per week bij 
hun mee moesten eten. Haar vader stemde daar, zij het 
aarzelend, mee in. 

 
Ook een voor Atie moeilijk te bevatten gebeurtenis was 
het kaal scheren van vrouwen die met de Duitsers waren 
omgegaan. Ze liep langs de Dam en zag daar veel mensen 
staan, dus ging ze ook even kijken. Ze zag een grote platte 
kar, waar een aantal vrouwen op zaten. Ze werden op het 
bordes van het Stadhuis kaal geschoren, onder luid ap-
plaus. Ze rende naar huis en vertelde aan haar moeder 
wat ze had gezien. Ze zei: ‘Dat is toch niet goed?’ Haar 
moeder antwoordde: ‘Nee, dat is zeker niet goed. Je mag 
niet voor eigen rechter spelen.’ 

Stoffel bij het brood dat hij aan “zijn” koeien gaat voeren. 
       Foto: AvG 

Atie toen en nu. Foto: Arie van Ginkel 
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Maar Atie herinnert zich die tijd toch vooral als een fijne 
tijd. Het was een feest dat het Strandbad weer openging. 
Tijdens de oorlog was het gesloten geweest, maar nu kon-
den de kinderen er weer iedere woensdagmiddag en za-
terdag heen. En op zaterdag was het extra feest: om 
12.00 uur kwam de moeder van Atie met een stapel pan-
nenkoeken voor haar en haar vriendjes en vriendinnetjes. 
Daar werd echt naar uitgekeken. 
 
Maar de mooiste herinnering heeft Atie aan de feestelijke 
optocht waar ze aan meedeed. Ze vertelt: 
 
 
 

‘Er werd een optocht georganiseerd, waarvoor je je kon 
opgeven op het Stadhuis. Dat leek mij en mijn vriendinne-
tje Nel Jelluma natuurlijk heel leuk. We gaven ons op en 
moesten erbij zeggen hoe we verkleed zouden gaan. Daar 
hadden we nog niet over nagedacht, maar kaasmeisjes, 
dat leek ons wel wat. Mijn moeder zou dat vast wel rege-
len. En ja, het kwam goed: Nel kreeg een witte broek en 
witte bloes aan, met een nepedammertje in haar handen. 
Ik kreeg een sarong aan, met een wit bloesje en ging dus 
als Indisch meisje, een tros nepbananen in mijn handen. 
Groot was de verrassing toen we de eerste prijs wonnen!’ 
 

Nel Eijk 
 

 
 

Impressies van de viering van bevrijdingsdag in Edam-Volendam. 
Foto’s uit archief Jan Harmsen 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Jarenlang bezocht ik regelmatig 
een oudtante van mij in Fries-
land. Als jongste zus van mijn 
opa was ze de laatste overgeble-
ven van het gezin en viel het al-
leen zijn haar steeds zwaarder. 
Ze kon boeiend vertellen over 
allerlei onderwerpen vanwege 
haar brede interesse. Maar ook 
humor, want bij een van de be-
zoeken had ze een gedichtje 
voor mij uitgezocht. Hierbij en-
kele deeltjes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ik geef het stokje door aan Toon 
Ebbers. 

            Nico Vriend 

Poëzie-estafette 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zijn hoofd aandachtig naar ’t klavier gebogen 
deint zachtjes mee in wiegende cadans. 
Zijn mond vertrekt en in zijn donkere ogen 
komt langzaamaan een diepe, blijde glans. 
Hij domineert niet bij het begeleiden 
maar krachtig steunt hij de gemeentezang. 
Zijn voorspel is maar kort en heel bescheiden: 
de preek duurt immers ook niet meer zo lang. 
Een enkeling blijft bij de uitgang dralen 
want, voor de organist de kerk verlaat, 
looft hij zijn God met juichende koralen. 
De Here luistert, de gemeente praat… 
 
 
 
 
 
 
 

Enny IJskes-Kooger uit de bundel ‘Als Glas in de Zon’ 
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De zondagochtend, nu de kerkdeuren dicht zijn 
We moeten het voor velen dierbare moment van de zondagochtend missen, dat we met onze geloofs-
gemeenschap aanschuiven voor de mis, voor de eredienst, voor de viering. Corona! Er zijn gelukkig wel 
vervangende mogelijkheden, via het internet. Het Venster zocht contact met vier van onze tochtgenoten, 
om te horen hoe zij nu die zondagochtend beleven. 
 
Ellen Vriend 

Ik mis de dienst toch wel erg, het 
contact, het gesprek na afloop. 
Je ziet je vrienden en bekenden 
en kunt ze eens vragen hoe het 
gaat. Nu heb ik velen al een hele 
tijd niet gesproken. Maar het 
meest mis ik toch wel de viering 
zelf: het zingen, het luisteren 
naar de Bijbellezingen, de over-

denking, het met de anderen de eenheid ervaren. 
Gelukkig kunnen wij wel de dienst vanuit Middenbeem-
ster volgen. Dat doen we elke zondagochtend, met ons 
tweeën. Wij vinden dat mooie diensten, Ds. Schroevers 
houdt eigenlijk twee korte preken: een verhaal waarin hij 
de boodschap van die ochtend als een sprookje, een fan-
tasie, of iets waar gebeurds vertelt. En dan daarnaast een 
‘echte’ preek, alles naar aanleiding van de Bijbellezing. 
Omdat die viering ook met beeld wordt uitgezonden, voel 
je je toch een beetje deel van de gemeenschap. En je 
voelt het gemis van het er echt bij kunnen zijn, liefst ei-
genlijk in je eigen gemeente hier in Edam. Maar dat zal 
nog wel even duren. 
 
Tonia Everaars 

Op zondagmorgen ben ik gewend 
om naar de kerk te gaan, maar dat 
kan nu niet. Ik zet daarom de tele-
visie aan en kijk dan graag naar de 
uitzending van een kerkdienst 
door de KRO. Maar ik mis daarbij 
het contact met de andere men-
sen. Tijdens het koffiedrinken na 
afloop van de mis wordt er nage-
praat over de preek of kan je je 

verhaal bij elkaar kwijt. Omdat ik weet hoe het is om al-
leen te zijn, bel ik wat vaker met andere alleenstaanden. 
Ik mis het samen zingen, in de kerk, maar ook in de koren 
waar ik anders naartoe ga. Alleen zingen, daar heb ik geen 
zin in. Ik probeer alternatieven te zoeken, zo heb ik de 
oude opname van de Volendamse Jesus Christ Superstar 
weer eens beluisterd. 
Ook ben ik blij met mijn rol als lectrice in de oecumeni-
sche Paasdienst in Beets, die uitgezonden werd door 
LOVE en nog steeds via www.kerkgemeente.nl te beluis-
teren is. En ik denk, als lid van de Raad van Kerken, mee 
over een alternatieve invulling van het Pinkstervuur, om-
dat ook dat niet door kan gaan. Deze crisis levert dus ook 
nieuwe initiatieven op en dat vind ik positief. 
 
 

Ria van der Waart 
Ria schreef als antwoord op onze vraag zelf een stukje. Zij 
had er liever geen foto bij. 
Een gesloten kerk!! Zondags niet naar de kerk kunnen 
geeft een raar gevoel, je mist iets. Maar wat mis je? 
Het loopje naar de kerk, de mensen die je ontmoet, de 
koffie na de mis? Ik mis het gevoel van een warme mantel 
om me heen, het samen vieren. 
OK, je kunt op de TV ook een viering volgen en dan hoor 
je dezelfde gebeden, dezelfde gezangen, dezelfde lezin-
gen en een preek. Dan kijk je naar de ene viering, toch 
niets. Dan naar de Love om de viering uit Volendam te 
volgen, maar ook dan voel je niets. Het blijft koud en saai, 
het kijken naar een scherm levert niets op. 
Zelfs de Goede Week waarin je anders toeleeft naar Pasen 
is koud en kaal. Vieringen vanuit Rome, anders een feest, 
maar nu zie je daar de eenzame figuur van de paus, wat 
ook niet inspireert. En het blijft zo kaal, er is geen interac-
tie met mensen alleen een koud scherm. Het belangrijk-
ste, het sámen vieren ontbreekt en dat mis ik. 
 
Elly Lemsom 

Wat ik het meest mis, is de bele-
ving met elkaar in de zondagse 
eredienst. Er zijn weliswaar goe-
de alternatieven, maar het blijft 
toch surrogaat. Ik heb al een 
paar keer geluisterd naar de 
kerkdienst die iedere zondag 
vanuit Middenbeemster wordt 
uitgezonden en te volgen is via 

de website van de kerkgemeente. Maar ik heb niet de rust 
om er echt voor te gaan zitten: ondertussen neem je een 
kopje koffie, komt er een appje binnen, of gaat de tele-
foon. In de kerk kom je meer tot rust en ondervind je de 
gemeenschap met elkaar. 
Via You Tube heb ik de oecumenische Paasdienst vanuit  
Beets bekeken, niet op Paasmorgen, maar op een rustig 
moment, midden op de dag. Ik ben blij met de inzet van 
de diverse predikanten om toch zoveel mogelijk mensen 
te bereiken. Niet alleen de diensten op zondag, maar 
bijvoorbeeld ook de dagelijkse meditaties die Juup van 
Werkhoven verzorgt en die per mail binnen komen. Zelf 
heb ik ter voorbereiding naar Pasen dit jaar de Veertigda-
genkalender van het blad Petrus gevolgd en dagelijks bij 
de avondmaaltijd het aangereikte Bijbelgedeelte gelezen. 
Een goed alternatief voor het gemis aan diensten in de 
Stille Week, maar ik zal blij zijn als we weer samen naar de 
kerk kunnen en elkaar kunnen ontmoeten. 
 

Nel Eijk en Ed Broeze 

http://www.kerkgemeente.nl/
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Waarom dit boek? 
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding is het boekje “Rachels kinderen” van Erik Besseling 
opnieuw uitgebracht. Deze vierde druk bevat enkele opmerkelijke nieuwe feiten zoals een 
brief, geschreven door Jacob Brandon vanuit kamp Vught in augustus 1943 die gevonden 
werd in 2015 en een fragment uit het dagboek van de 14-jarige Mike Lowenthal, de enige 
overlevende van Rachels kinderen, dat hij schreef in 1951. 

 

Op de omslag een foto van Julie Kaufmann met haar kleinzoon Pe-
ter Kaufmann op de Voorhaven in Edam, zomer 1940. Op de achter-
grond de R.K. Nicolaaskerk. 

 
‘Rachels kinderen’ verscheen in 2002 in eerste druk, werd 
herdrukt in 2003 en 2004 maar was daarna lange tijd niet 
meer te krijgen. De vierde druk die vorige maand verscheen 
heeft twee nieuwe elementen, een brief van Jacob Brandon 
die de lezer de adem beneemt en een opvallend getuigenis 
van doorzettingsvermogen: een fragment uit het dagboek 
van Mike Lowenthal op 14-jarige leeftijd. 
 
Historisch onderzoek 
Erik Besseling deed historisch onderzoek naar de Joodse in-
woners van Edam die in de tweede Wereldoorlog slachtoffer 
werden van de Holocaust. Hij sprak met verschillende Edam-
mers zoals Gerrit bij ’t Vuur, André van Mierlo, Gerrit Conijn 
en Ger Gobes, en raadpleegde talloze archiefbronnen. Hij re-
construeerde de geschiedenis van gezinnen die zich voor de 
oorlog in Edam vestigden en hoopten met hun handel hier 
een beter bestaan op te bouwen. We worden dagelijks aan 
de namen van de Edamse Joden herinnerd, sinds ze vermeld 

worden op de ‘Stolpersteine’ die bij acht adressen in Edam 
in de straat liggen. 
 
Ook zullen jullie wel weten 
In 2015 is een nog niet eerder bekende brief van Jacob 
Brandon boven water gekomen, gericht aan de familie Kater 
in Edam. De familie Brandon was in april 1942 uit hun wo-
ning in de Grote Kerkstraat ‘begeleid’ weggevoerd naar Am-
sterdam en vervolgens naar kamp Vught. De brief is luchtig 
gesteld. Brandon bedankt de geadresseerden voor hun 
voedselpakketten, maar opeens, volkomen onverwacht, 
staat er: “…ook zullen jullie wel weten dat mijn vrouw en 
Loetje, Lea en Johanna door zijn naar Polen...”. Iedereen wist 
wat er in “Polen” met je ging gebeuren. Dat deze zin min of 
meer verstopt tussen de bedankjes en luchtige mededelin-
gen staat heeft wellicht te maken met de censuur. De tranen 
springen in je ogen als je het leest. 
 
Net als Hopalong Cassidy 
De enige overlevende van Rachels kinderen is de zoon van 
Alfred en Herta Levy, Heinz Levy, die op achtjarige leeftijd in 
het kamp Bergen-Belsen de dood van zijn ouders mee-
maakte maar het kamp overleefde. Hij zag daar vreselijke 
dingen. In 1951, toen hij 14 jaar was schreef hij een dagboek 
waarin hij zijn herinneringen aan de oorlog weergaf. Van zijn 
kinderjaren, toen hij met zijn ouders in Edam woonde, weet 
hij nog dat ze een dienstmeisje hadden met de naam Corry 
en dat diens vader agent of politieman was en een uniform 
droeg met een pistool, precies zoals bij Hopalong Cassidy. 
Wat een leuk detail! Hopalong Cassidy is een figuur uit een 
reeks cowboyboeken uit het begin van de 20ste eeuw die ook 
veel verfilmd zijn. Ik vond het een openbaring te zien hoe 
volwassen een jongen van 14 kan schrijven over de meest 
verschrikkelijke belevenissen. Mike Lowenthal woont nu in 
de V.S. en heeft in 2006 nog een bezoek aan Edam gebracht. 
 
Het Venster complimenteert Erik Besseling met de heruit-
gave van dit boek, een hartverscheurend kleinood. 
 
Zo zegt de Here: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter ge-
ween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te 
laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. 
Jeremia 31:15 

Nico van Straalen 
 

‘Rachels kinderen: Joodse inwoners in Edam 1937-1945’ door Erik 
Besseling. Vierde druk, maart 2020. Uitgeverij De Stad, Edam, 
www.stadskrant.net, 55 pp. Verkrijgbaar bij Boekwinkel ’t Pakhuys, 
Lingerzijde, Edam. 

http://www.stadskrant.net/


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 
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De kerk van mijn jeugd 

 
 
 

 

Gereformeerde Kerk  in 1947 

Beilen 
(archief  Parochie Beilen) 

De kerk van mijn jeugd 
staat in Beilen. Als kind 
gingen we met ons hele 
gezin naar de 
toenmalige Gerefor-
meerde kerk, ge-bouwd 
in de eerste helft van de 
19e eeuw. We gingen 
iedere zondag twee keer 
naar de kerk: ’s mor-
gens om 10.00 uur en  ‘s 
middags om 14.30 uur. 
Dat lijkt een vreemde 
tijd, maar dat was van-
wege de vele boeren in 
de omgeving van Beilen. 
’s Morgens gingen de 
mannen van de boeren-
bedrijven naar de kerk 
en ’s middags de vrou-
wen, zo bleef er genoeg 
tijd over om te melken. 
De kinderen gingen ove-
rigens gewoon twee 
keer mee. Wij hadden 
geen boerenbedrijf, dus 
gingen wij met z’n allen 
altijd zowel ’s morgens als ’s middags. We gingen lopend 
naar de kerk en vaak kwam je dan vriendinnetjes tegen die 
ook naar de kerk gingen. Dat was best gezellig. 
In de kerkdienst kon je niet altijd je aandacht bij de preek 
houden, dan keek je de kerk rond. Wat ik me goed herinner 
is de tekst die in een soort gotische boog op de muur achter 
de kansel stond. Met grote letters stond geschreven: ‘Ik ben 
de weg, de waarheid en het leven’. Wat ik me ook herinner 
is de zomervakantie van 1944. Via de kerk kwamen er kin-

deren uit Rotterdam twee 
weken logeren bij gezinnen 
in Beilen. Ook bij ons kwam 
een jongen logeren. De 
kerk speelde in die tijd dus 
nog een grote maatschap-
pelijke rol. In de 
toenmalige Gereformeerde 
kerk ben ik gedoopt en heb 
ik belijdenis gedaan. In 
1957 werd de kerk te klein 
en werd er een nieuwe 
kerk gebouwd. De oude 
kerk werd verkocht aan de 
Rooms-Katholieke ge-
meenschap, die tot die tijd 
geen eigen kerkgebouw in 
Beilen had. Het is nu de St. 
Willibrord kerk. 
Dus toen we trouwden in 
1961 was de dienst niet 
meer in de vertrouwde 
kerk van mijn jeugd, maar 
in de nieuwe kerk. Omdat 
mijn familie nog in Beilen 
woont, ben ik daar toch 
nog regelmatig geweest en 

nu ‘kerken’ we er nog wel eens, maar dan digitaal. 
 

Jannie Wijnandts-Gaasbeek 
(opgetekend door Nel Eijk) 

 
Heeft u nog interessante herinneringen aan een kerk van uw jeugd 

of een vakantiekerk, stuur ze dan op naar:  
redactie.venster@gmail.com 

 

 

 
In De Swaen zijn drie glas-in-
loodramen te zien. Links een sym-
bolische voorstelling van 'het 
verlangen van de aarde naar de 
hemel', het opstijgen van de mens 
naar God: een menselijke figuur die 
biddend opziet naar omhoog, tegen 
een goudgele slingerende keten, 
die boven eindigt in een stralende 
zon. Uitgevoerd in voornamelijk 
paars, geel en rood. In het midden 
de zwaan van Luther, zwemmend 
met geheven vleugels, geplaatst in een roodomrande cirkel. 
Hieromheen een krans van twaalf lobben in diverse kleuren 
blauw en paars; aan de bovenzijde ervan alternerend een 
bol en een ster. De bollen zijn in rood, de sterren geel en 
blauw. Rechts een symbolische voorstelling van 'het verlan-
gen van de hemel naar de aarde', het indalen van het 
goddelijke licht in de stof: van een zonne-eclips 

 

 
daalt een goudgele slinger van 
licht neer, die wordt overgeno-
men door flambouwen dragende, 
afdalende figuren, eindigend in 
water met vissen. Uitgevoerd in 
voornamelijk blauw, rood en geel.  
De maker is Johannes Hendrik 
Eduard (Henk) Schilling (Delft 
1893-Arnhem 1942). De Dames-
kring en de Diaconie van de 
Evangelisch-Lutherse Kerk hebben 
destijds de ramen bekostigd. Op 

zondag 22 juli 1934 werden ze onthuld tijdens een dienst ge-
leid door predikant Christlieb Herman Brandt. 

Frans Koning 
 
Uit: Kerkcollectie digitaal, Museum Catharijne Convent. 
Foto: Arie van Ginkel 

Edamse kerkschatten, 27        LK Glas-in-lood ramen 
 

 
 

 

 

 

mailto:redactie.venster@gmail.com
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‘Van soete tonen’ 
 

Rond 4 en 5 mei klinkt overal in ons land het Wilhelmus, een lied dat in zijn huidige vorm 
afkomstig is uit Nederlandtsche  Gedenck-Clanck uit 1626. Dit boek geeft een historische 
schets van het verzet tegen Spanje, opgetekend en verrijkt met een groot aantal liederen 
door Adriaen Valerius. De bundel raakte snel in de vergetelheid, maar kreeg in de 19e 
eeuw grote bekendheid. Ook nu dreigt dit boek weer op de achtergrond te raken. 
 
Adriaan Valerius 
Adriaan Wouterse Valéry (of Valerius) werd omstreeks 1575 
in Middelburg geboren en heeft vrijwel de rest van zijn leven 
in Veere doorgebracht als notaris en schepen. Bijna twee 
jaar na zijn dood verscheen in 1626 zijn Nederlandtsche Ge-
denck-Clanck. 
 
Nederlandtsche Gedenck-Clanck 
Valerius heeft zijn kroniek over de Opstand muzikaal geïllu-
streerd met 76 liederen, waarvan de melodie vaak al popu-
lair was in zijn tijd. Ook de melodie van het Wilhelmus be-
stond al langer en stamt uit Frankrijk. De oorspronkelijke 
tekst van ons volkslied is afkomstig uit het Geuzenliedboek 
uit 1574. Van de melodie zijn vele varianten bekend, maar 
de rijkversierde wijze die bij ons in gebruik is stamt uit de 
Gedenck-Clanck. 
 

 
 
Andere bekende liederen in deze bundel zijn “O Heer, die 
daar des hemels tente spreidt”, een loflied op de komst van 
de Graaf van Leicester als reddende engel in 1585. De melo-
die is van Engelse oorsprong: een rondedans waarvan het 
eerste deel een rustige, geschreden dans is en het tweede 
deel een springdans. 
“Comt nu met sangh van soete tonen” was een danklied 
voor de gebeurtenissen van 1572, toen Vlissingen, Veere en 
Zierikzee zich van het Spaanse juk hadden bevrijd.  
Op de verovering van Den Briel op 1 april 1572 volgt het-
vreugdelied “Laet sang en spel, tambour en fluyt nu klincken 
tot Gods eer”. Valerius schreef triomfantelijk in vers 3: 
 

De Spanjaert wert nu een gebit  
in synen muyl geleyt;  
God sy, die daer om hooge sit,  
gedanckt in eeuwicheyt,  
die haest wel van ons keeren kan  
Due d'Alve, den tyran. 

 

Ter ere van Maurits’ successen in 1591 dichtte hij “Geluckig 
is het land, dat God den Heer beschermt”. Vooral de zich 
herhalende tekst en de melodische gang in de voorlaatste 
regel “dat dan, dat dan, dat dan” spreken zeer aan. 
Andere meer of minder bekende liederen zijn “De Heer in 

zijnen troon, zeer schoon” en “Here, kere van ons af”, waar-
in de verschrikkingen van de oorlog en de vijandelijke suc-
cessen als straf van God worden verwoord. De melodie van  
dit lied was het beroemde “Now, o now I need must part” 
van de Engelse componist John Dowland (1563-1626). 
 
Alleen protestants? 
De Nederlandtsche Gedenk-Clanck heeft een onmiskenbaar 
calvinistische inslag en vele liederen hebben dan ook hun 
weg gevonden in veel protestantse liedbundels. In het Lied-
boek voor de Kerken uit 1973 stonden 10 liederen uit Valeri-
us’ bundel. En toch zijn er ook een aantal, en dan vooral me-
lodieën, op het katholieke erf bekend geworden. De tekst-
dichter Huub Oosterhuis heeft geregeld liederen gedicht op 
melodieën uit de Gedenck-Clanck, vooral die van “Gelukkig 
is het land” en “Komt nu met zang”. 
 
Ook in het buitenland 
Eén lied heeft zijn weg gevonden naar het buitenland, n.l. 
het statige “Wilt heden nu treden”, gemaakt ter gelegenheid 
van de Slag bij Turnhout en Maurits’ overwinning aldaar in 
1597. Het lied is bekend geworden in Duitsland als das Nie-
derländisches Dankgebet en in Amerika als “We gather toge-
ther”. Daar wordt het vaak gezongen op Thanksgiving Day. 

 

Frans Koning 
 

Bronnen 
Compendium bij de Gezangen voor het Liedboek voor de Kerken. 
Amsterdam, 1978 
Nederlandtsche Gedenck-Clanck, Wereldbibliotheek, 1942 
Wilhelmus en Anderen, Amsterdam University Press, 2000 
 
 

 
Anthonie Palamedesz, Musicerend Gezelschap, 1632 



 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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Oecumenische Paasviering in de kerk van Beets op de LOVE, met kwartet vanuit Nicolaascantorij Edam, de 3J’s, pianist mw. Pronk, voorgan-
gers dominee Hans Reedijk van PKN Zeevang en Oudendijk en R.K. diaken Thom van der Woude 

 

 
Kerken gaan digitaal in coronatijd 
De Raad van Kerken organiseerde een oecumenische 
Paasviering die uitgezonden werd door de Lokale Omroep 
Volendam Edam (L.O.V.E.) op eerste Paasdag om 15:00 
uur. Ook andere kerken hebben een dienst opgenomen 
die later uitgezonden werd. We zijn benieuwd wat de 
mensen vinden van die digitale kerkdiensten. 

 

 
Wat vindt u? 
“Zend de kerkdienst vanaf nu altijd uit!” Goed idee? Ja, 
dat is de toekomst? Nooit, het gaat in het geloof om sa-
menkomst en dat kan echt niet digitaal? 

“Ik hoop dat we niet meer terug willen naar een kerk zon-
der online-uitzendingen”. 

 

 
Van links naar rechts: Paaswake in RK Volendam via LOVE TV, Regielocatie LOVE, Paasdienst PKN Edam en Middenbeemster in de Beemster-
kerk, uitzending via Kerkdienstgemist.nl 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
 

14 Venster april 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 

 

 
 
 
 

  

Essemie van Dunné, predikant van de Doopsgezinde Ge-
meente van Amsterdam schreef een paar prachtige 
gedachten op over het Avondmaal en Witte Donderdag. 
Ze staan hieronder. Met haar toestemming. Om te lezen, 
te overdenken, en van te genieten. 

Hajo Schaap 
 
Na Palmpasen, vóór Goede vrijdag en Pasen, is het witte 
donderdag, avondmaal, 
We missen het. We kunnen niet doen alsof het er is. 
We zullen ernaar moeten verlangen. 
Misschien deden het we ooit, om er nu naar te verlangen, 
Misschien waren we toen samen, om elkaar nu te kunnen 
missen. 
We kunnen niet samen eten 
We kunnen niet samen drinken, 
 

Niet samen die vreemde, bijna onbegrijpelijke woorden 
horen, 
En uitspreken. 
Hoe moeilijk ze zijn, 
Ze nìet kunnen zeggen is moeilijker. 
 

Wat is het toch, dat het delen van wijn en brood voor ons 
heilig is, 
Heiliger dan alleen het verhaal, 
Het is óns verhaal geworden. 
Heilig in de zin dat we er niet makkelijk over spreken 
Heilig in de zin dat we er verlegen van worden, 
Klein en gevoelig. 
Heilig, omdat we iets voelen, 
Waar we dichtbij willen zijn. 

Een verlangen, een bron. 
 

Heilig, omdat het ons verbindt. 
 

Maar wat niet kan, kan niet. Het is er niet. 
 

Het avondmaal gaat over missen, 
De leerlingen zullen hun leraar missen, 
Hun vriend, hun liefde. 
En ze zullen naar hem verlangen 
En door hem, blijven verlangen naar wat mogelijk is met 
de wereld. 
 

Hóe het kan, met ons, 
Met de wereld. 
Als je dat kent, dat verlangen, 
Dan gaat het niet meer weg. 
En als je het kent, 
Wil je ook niet meer zonder. 
Omdat het je vertelt wie je bent, 
Wat mens-zijn is, tussen andere mensen, 
Wat jouw naam betekent, 
Genoemd door je zelf, 
Door de ander, 
Door God. 
 

Laten we die avond elkaars namen noemen. Laten we na-
men noemen van hen van wie we houden, aan wie we 
denken, van hen van wie we de naam niet weten, 
En laten we verlangen. 

Essemie van Dunné 
 

 

 
 

 
 

mailto:schaapedam@planet.nl


 
 
 
 

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 9 april, in de Stille of Goede Week, 
overleed in het ziekenhuis in Hoorn, op 
de leeftijd van 95 jaar, Jan Bak. Hij was 
een geboren en getogen Edammer,  
ruim 70 jaar getrouwd met Mien Bak-
Bronsvoort, overleden in 2019. Dat ver-
lies van zijn levensgezellin heeft hij heel 
moeilijk gevonden. In zijn werkzame  

leven was hij eierhandelaar aan het Groot Westerbuiten.  
Kerkelijk waren zij nauw betrokken bij de gemeente. Ook  
de laatste maanden was Jan Bak, als het enigszins kon, aan-
wezig bij de zondagse vieringen. Op donderdag na Pasen,  
16 april, namen we in kleine familiekring afscheid van deze 
markante man tijdens een dienst in de Grote Kerk. Het was 
mooi dat enkele mensen later bij de weg naar het kerkhof, 
een erehaag voor hem en zijn nabestaanden hebben  
gevormd. Tijdens de dienst is de Paaspsalm 139 gelezen,  
de verzen 1-12 en 23, 24. Gods liefde moge allen die hem 
missen troosten op de weg naar Zijn toekomst.                   

                                                               Dominee Simon Bijl 
Corr.adres:  Groot Westerbuiten 9, 1135 GJ Edam 
 

Op 15 april is mw. Jany Uitentuis-de Graaf overleden in de 
leeftijd van 87 jaar. Zij was lid van de gemeente en al enige 
tijd ziek. Corr.adres: Nieuwvaartje 3, 1135 BJ Edam 
 

Op donderdag 16 april is mevr. Riet Kool-
aard-Snieder overleden in de leeftijd van 
77 jaar. Haar overlijden kwam geheel on-
verwacht. Hoewel zij regelmatig gezond-
heidsklachten had, bleef zij blijmoedig en 
was ze een trouw bezoeker van de dien-
sten. Riet was erg betrokken bij het wel en 
wee in de gemeente en had ook als pasto-

raal ouderling voor veel mensen een luisterend oor.  
Corr.adres: Nieuwvaartje 7, 1135 BJ Edam 
De uitvaarten hebben wegens de huidige beperkingen 
plaatsgevonden in besloten kring. Wij wensen de families 
Gods ontferming toe in deze zware tijd. 
 

Een bijzondere tijd 
Onze samenleving verkeert inmiddels ruim een maand in 
een ongekende situatie waarin het openbare leven groten-
deels tot stilstand is gekomen. Talloze vanzelfsprekendhe-
den zijn weggevallen.  Het is stil op straat, mensen zitten 
grotendeels thuis. Bij de één betekent dat dat men alleen is 
en nauwelijks een ander spreekt. Bij de ander dat men nu 
wel heel veel bij elkaar zit en men wat meer van elkaar moet 
verdragen. We denken aan de zieken en zij die bang zijn het 
te worden. Het virus komt dichterbij en heeft inmiddels ook 
leden van onze gemeente getroffen.  We denken aan de  

 
ouderen en zieken in verpleeg- en verzorgingshuizen die 
geen bezoek meer kunnen ontvangen, terwijl een bezoek nu 
juist zo’n grote steun zou kunnen zijn. We denken ook aan 
de vele mensen en bedrijven die zich grote zorgen maken 
over hun toekomst nu de economie bijna stil staat. 
Als kerkgemeente kunnen we niet meer samenkomen en  
dat treft ons zwaar. We zouden samen willen bijeenkomen 
om met anderen steun en troost te vinden in een dienst en 
in de persoonlijke ontmoeting daarna. Het zou ons juist nu 
kunnen bemoedigen in deze zware tijd. 
We hebben ook Pasen niet samen kunnen vieren. Toch mo-
gen we geloven dat de Heer waarlijk is opgestaan en dat het 
lijden en de dood in deze wereld niet het laatste woord 
heeft. 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. 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 
verantwoordelijkheid dragen. 
 

Rondom de diensten 
Op het moment van schrijven kunnen er zeker tot 28 april 
geen diensten worden gehouden. Maar conform het advies 
van de landelijke kerk verlengen we die periode tot 1 juni. 
Dat betekent dat we ook Pinksteren niet gezamenlijk zullen 
kunnen vieren. Vanwege onze beperkte technische moge-
lijkheden kunnen wij niet zoals een aantal buurgemeenten 
onlinevieringen organiseren. Maar gelukkig kunt u deze vie-
ringen wel via onze website bekijken. 
Zie www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren  
Inmiddels kunt u al kiezen uit vieringen in Middenbeemster, 
Monnickendam en Beets. U kunt live om 10.00 uur meekij-
ken en eventueel later terugkijken. Ook in de kerkbrief kunt 
u actuele informatie vinden. En op internet en tv zijn natuur-
lijk nog vele andere diensten te bekijken. 
 

Pastoraal meldpunt 
Aly Lagerburg fungeert als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat  
pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf  
of een ander. Zij is bereikbaar onder tel.nr. 0299 371272 en 
via mailadres pastoraat@kerkgemeente.nl   
 

Behoefte aan praktische hulp? 
Ouderendiaconaat en pastoraal team houden via de 
telefoon een vinger aan de pols bij de gemeenteleden die zij 
bezoeken. Ook niet kerkelijke organisaties verlenen veel on-
dersteuning. Mocht u toch behoefte hebben aan meer prak-
tische ondersteuning, kunt u daarvoor ook het pastoraal 
meldpunt bellen.  

mailto:cbak-kees@kpnmail.nl
https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren
mailto:pastoraat@kerkgemeente.nl
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Hoofdpunten uit de kerkenraad van 1 april 
Dit is een extra vergadering vanwege twee urgente onder-
werpen. 
 Nogmaals wordt de rapportage van de visitatiecommissie     
besproken over de situatie rond onze predikant. Over de  
uitkomst bent u inmiddels per brief geïnformeerd. 
 De vieringen tot en met 28 april kunnen zeker niet door-
gaan en verder volgen we de landelijke richtlijnen. De uit-
zendingen van een aantal buurgemeenten die nog wel dien-
sten organiseren voorzien in een behoefte. Ook de dagelijk-
se meditaties van ds. van Werkhoven worden door velen 
gewaardeerd. Als dank ontvangt zij bloemen. 
 
Op weg naar Pinksteren via Radio Bloemendaal 
Een serie uitzendingen waarin ds. Juup van Werkhoven-
Romeijn luisteraars meeneemt op weg naar Pinksteren. Ook 
na Pasen gaan de uitzendingen van de dagelijkse online me-
ditaties door. Op weg naar Pinksteren reik ik vanaf tweede 
Paasdag elke werkdag via 
een radio-uitzending van 
Radio Bloemendaal goede 
woorden en mooie muziek aan. Ter bemoediging en inspira-
tie, in plaats van persoonlijk contact. Het thema is licht. Het 
Licht van Pasen licht ons bij. Maar ook: de dagen worden 
langer en hopelijk wordt het ook lichter omdat de donkere 
wolken van de Corona crisis weg drijven.  
U kunt de uitzendingen rechtstreeks beluisteren via 
www.radiobloemendaal.nl elke morgen om 10.30 uur.  
Terugluisteren achteraf is ook mogelijk. Wilt u dagelijks via 
E-mail een korte toelichting op de meditatie ontvangen met 
een mogelijkheid om door te klikken naar de uitzending dan 
kunt u zich daar aanmelden. 
Met een hartelijke groet,  

ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 
 
De kerk (nog) thuis 
In de periode tussen Pasen en Pinksteren volgen we met de 
PKN het Zondagsrooster en wordt er gelezen uit het evange-
lie volgens Johannes. Op zondag 3 mei, de 3e zondag na Pa-
sen, lezen we Johannes 16: 16-23a (‘Nog een korte tijd…’). 
Deze zondag wordt ook zondag Jubilate genoemd, naar 
Psalm 66: Breek, aarde, uit in jubelzangen’. Hierna volgen 
zondag Cantate (Bijbeltekst op melodie; van oorsprong  
Luthers uitdrukkingsmiddel van het geloof); we lezen  
Joh. 16: 5-15, en zondag Rogate, bidzondag, waarop we  
lezen uit Joh. 16: 23-30. 
Dan is het op donderdag 21 mei Hemelvaartsdag en lezen 
we uit het evangelie volgens Marcus 16: 14-20. De 6e zondag 
na Pasen wordt zondag Exaudi (verhoor), maar ook wel  
wezenzondag genoemd. Deze naam is ontstaan doordat 
men in de liturgie op de veertigste dag na Pasen gedenkt en 
viert dat Jezus naar de hemel gegaan is. Zijn leerlingen voe-
len zich verlaten, zoals een wees zich verlaten kan voelen. 
Centrale tekst uit de Bijbel is dan Joh. 14 vers 18: ‘Ik laat jul-
lie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’ Op de vijftig-
ste dag na Pasen (zondag 31 mei) vieren we Pinksteren, 
waarmee we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. 
Deze hele periode tussen Pasen en Pinksteren volgen de 
kinderen met Bijbel Basics een ander spoor. 
www.debijbel.nl/bijbelbasics  

Zij horen eerst naar aanleiding van Mattheüs 28: 16-20 hoe 
de leerlingen de opdracht krijgen om de wereld in te gaan en 
te vertellen over Gods nieuwe wereld. Daarna volgt er (vanaf 
mei) een blok van vier verhalen over het leven van David: 
26 april: David wordt koning (1 Samuël 16: 1-13). Samuël 

moet van God naar Isaï gaan om 
een van zijn zonen tot koning te 
zalven. Uiteindelijk wordt David 
tot koning gezalfd. Dit lijkt geen 
logische keuze: David is de jong-
ste, mensen verwachten geen 
grote dingen van hem. Maar 
God kijkt niet naar leeftijd of 
lengte, maar naar geschiktheid 
en naar het hart. 

3 mei: David en Goliath. 1 Samuël 17: 4-11 en 17: 32-53 
10 mei: David en Saul. 1 Samuël 18: 6-16 en 19: 1-18. Saul  
is jaloers op David en wil hem doden, maar Jonathan en 
Michal helpen David.  
17 mei: David en Abigaïl. 1 Samuël 25: 2-13 en 25: 18-35. 
David luistert naar Abigaïl, de vrouw van Nabal, als ze tegen 
hem zegt dat hij geen wraak mag nemen en onschuldige 
mensen mag doden. Veel later schrijft Paulus in de brief aan 
de Romeinen (Rom. 19: 12) wat Abigaïl al tegen David zei. 
Kun je ontdekken wat Paulus heeft geschreven? Kies steeds 
de letter uit het rijtje die het meest vooraan in het alfabet 
voorkomt. Schrijf deze letter in het vakje. Als je alles goed 
hebt ingevuld, lees je de zin uit de brief van Paulus. 
 

CDBJF RNTUQ IOUAE Oplossing:            
EPQON NPOZT TNPSK                

ZTSXW GKTSVE UZOQW                     
UYTWV IHESF SPWVR                

QILGE NMZTW TFAGD                 ,           
WVZYX GROLJ VOPSN                

URSZT KYJEV EIKDJ                         
KRLIM SWKGE ZEHRL                

MFJPE NTPRV VWRTS                    .     
UORQN WXYZ KIJTE                

DHEOG TRUSX RTSNO          
Rom. 
19:12    

VXFEI ACEBR                 
 
24 mei: De Heer is mijn Herder (Psalm 23); een lied waarin 
God wordt beschreven als een herder. 
 
Overzicht diaconale collectedoelen   
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 
we Abednego Aledze en zijn familie in Ghana 

richting een gezonder en beter leven. www.plannederland.nl  
Zondag 17 mei, “Banja Luka”. Met broeders en zusters in 
Purmerend en omgeving helpen we armen, oud en jong, in 
Banja Luka Bosnië aan eten, drinken, medicijnen, kleding, 
boeken en vervoer naar school en materialen om woningen 
te herstellen. www.babalubo.blogspot.com  
 

http://www.radiobloemendaal.nl/
http://www.debijbel.nl/bijbelbasics
http://www.plannederland.nl/
http://www.babalubo.blogspot.com/
https://www.radiobloemendaal.nl/verwacht
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 24 mei, “KIA Werelddiaconaat, Straatkinderen in 
Oeganda”. Kampala, de hoofdstad van Oeganda, duizenden 
straatkinderen, amper te eten, bedelen en veel geweld.  
Kerk  in Actie en partners werken aan een betere toekomst 
door contact met familie, door een dak boven hun hoofd 
maar vooral door het bieden van onderwijs. 
www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda 
Zondag 31 mei, Pinksterzondag, “Weeshuis Sunshine  
House, Pietermaritzburg Zuid-Afrika”. 
Stichting Weeshuis Sunshine House, het weeshuis en de 
“moeders” hebben onze steun blijvend nodig bij de opvang 
van verweesde kinderen en om hen te begeleiden naar een 
hoopvolle toekomst.  www.weeshuissunshinehouse.nl   
Zondag 7 juni, “KIA Werelddiaconaat, Jonge Kerk in  
Marokko”. In Marokko is het niet toegestaan om christen te 
zijn, behalve voor niet-marokkanen.  Veel daar studerende 
en/of gestrande afrikaanse migranten zijn christen. Met de-
ze collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko steunen om 
predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten.  
www.kerkinactie.nl/kerkmarokko. 
Al deze zondagen is er ook een tweede collecte. Die is als al-
tijd bestemd voor het vele werk van, voor en door “onze ei-
gen kerkgemeente”. www.kerkgemeente.nl  
 
Palmpasenstok maken 

Zondag 5 april was het Palmpasen. De af-
gelopen jaren is het traditie geworden dat 
de kinderen een palmpasenstok maken en 
daarmee door de Grote Kerk lopen. Dit 
jaar was er geen kerkdienst. Wel werd het 
verhaal van de intocht van Jezus gelezen 
en werden er 
palmpasen- 

stokken gemaakt. Dat deden we 
thuis. Op zaterdag werden de 
houten kruizen al gemaakt. Op 
zondag werden deze, na het 
verhaal en de uitleg, versierd 
met groene takjes, het brood-
haantje, de twaalf zoutjes, der-
tig rozijnen, het ei en de verde-
re versiering. Trots werden de 
stokken getoond en op de foto vastgelegd, zodat ook ande-
ren de vrolijke palmpasenstokken konden zien.                                                          
                                                           
SOPHIA Bijbel  

De SOPHIA Bijbel, welke de S.K.M.E. heeft 
gekregen van de familie Bak, is gerestau-
reerd.  De restauratiekosten zijn betaald 
door de handwerkgroep. De S.K.M.E. is erg 
blij met deze Bijbel en had graag de Bijbel 
met Pasen aan iedereen willen laten zien, 

maar dat ging niet lukken. Dus 
vandaar nu via deze weg nog-
maals onze dank aan de familie 
Bak en de handwerkgroep. De 
Bijbel heeft intussen een plekje 
gekregen in de Librije. 
Verjaardagen van onze senioren  

05-05 Mevr. T. Siebel-Engel, Ye 10, 1135JH EDAM 
05-05 Mevr. G. Medik-Molenaar, William Pontstraat 64,                          
            1135EW EDAM 
06-05 Mevr. H. Springer-van Eck, Noorderstraat 29,  
           1135TN EDAM 
07-05 Dhr. K.H. de Gier, Sijmen Grootstraat 7,  
           1135HM EDAM 
10-05 Mevr. E.G. Vlugt-Wijchers, Sijmen Grootstraat 11, 
           1135HM EDAM 
11-05 Mevr. G.J. Kaper-de Rover, Jan Steenstraat 13,  
           1132TL VOLENDAM 
12-05 Dhr. J. van Essen, Sijmen Grootstraat 12,  
           1135HM EDAM 
16-05 Mevr. F.E.J. van de Merbel, Roelof Bootstraat 9 A,  
           1135CD EDAM 
17-05 Mevr. G.J. van Oostveen-Klein, Noordervesting 3, 
           1135CL EDAM 
22-05 Dhr. S. de Boer, Kooiweg 2, 1473RA WARDER 
23-05 Mevr. J.M. Aberson-Seeleman, Zoutziedershof 29, 
           1135VG EDAM 
 
Taxidienst  
De Protestantse Kerk adviseert om in ieder geval tot 1 juni 
geen kerkdiensten te organiseren. Hoe de richtlijnen er 
vanaf die datum uit gaan zien is nu nog niet te zeggen.  
Daarom hieronder alleen de melding voor 2 juni a.s.  

datum taxidienst telefoonnr. 

02-06 L. Bak 365924 

Vóór de coronacrisis werd er goed gebruik gemaakt van  
de kerktaxi. Wilt u ook mee helpen om te zorgen dat er  
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 
29-03 €    5,00    €    12,00  KIA, nieuwe kansen 

Straatmeisjes Ghana 
 €     5,00 €  12,00        

U kunt uw collectebijdrage overmaken naar 
NL95RABO0373711409 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Edam, o.v.v. Collecte zondag … 
Uw bijdrage zal fifty-fifty verdeeld worden tussen het diaco-
nale doel van de zondag en onze eigen kerkgemeente. 
 
Mededelingen kerkelijk bureau  
Overleden 
Dhr. J. Bak; Groot Westerbuiten 9 
Mw. M. Koolaard-Snieder; Nieuwvaartje 7 
Mw. J. Uitentuis-de Graaf; Nieuwvaartje 3 
                                                                                                           
 

Familie Hamstra 

http://www.kerkinactie.nl/karamoja
http://www.weeshuissunshinehouse.nl/
http://www.kerkinactie.nl/%E2%80%A6
http://www.kerkgemeente.nl/
mailto:rienenhelmadevries@ziggo.nl
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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: Sietske 
Deen-Rijpkema, Do Stevens en Joke Conijn dat zij voor altijd 
mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 

Nieuws uit de Locatieraad 

De locatieraad heeft in april niet vergaderd maar er is wel 
veel gebeurd. De locatieraad mailt en belt bijna dagelijks om 
allerlei dingen te regelen. 
 

 
 

Omdat de kerk nu gesloten is kon een klein stukje renovatie 
uitgevoerd worden. In de rechterzijbeuk stond boven het 
koor een vangnet gespannen omdat er van hoog in de boog 
kalk naar beneden viel. Je wilt niet dat het koor getroffen 
wordt door hemelgesteente, daarom was er een keurig dak 
gebouwd, waar kapelaan Goos ooit snedig over opmerkte: 
“Zomaar een dak boven wat hoofden?”  
 

 
Op instigatie van bouwmeester Ludo Voorn heeft TRIVO 
Bouw een voorzetwand in de ronding van de boog geplaatst, 
zodat eventueel gruis dat uit de naad valt achter de wand te-
recht komt. Daarna is de wand keurig geschilderd dus je ziet 
er niets meer van. De foto geeft een indruk van de werk-
zaamheden. Bovendien zijn in die hoek nog wat klussen uit-
gevoerd: een kapotte lamp die hoog tegen de wand hing is 
weggehaald; daar komt een nieuwe voor terug, maar dan la-
ger, en het schilderij en het glas-in-loodraam zijn schoonge-
maakt. Alles ziet er weer pico-bello uit. 
 

Nico van Straalen, secretaris 

Bericht van de PCI 

Zoals u weet kunnen de gezellige middagen in de Burghwall 
nog niet doorgaan i.v.m. het coronavirus. Het PCI-bestuur 
hoopt dat alle deelnemers aan deze middagen nog steeds 
blaken van gezondheid en hoopt u uiteraard, als het virus is 
ingedamd, weer allen gezond en wel te mogen verwelko-
men. Maar helaas is het nog niet zo ver. Neem de regels in 
acht en waak over uw gezondheid en die van anderen. Velen 
van u hebben we in de Paastijd bezocht met een kleine at-
tentie. Wij vergeten u niet. 
De PCI heeft ook aandacht besteed aan de voedselbank. He-
laas moeten meer mensen in deze tijd noodgedwongen ge-
bruik maken van de voedselbank. Mocht u in uw omgeving 
iemand weten, die in deze tijd hulp nodig heeft, laat het ons 
weten. 
Het bestuur wenst u het allerbeste, houd de moed erin! 
Namens de PCI, 

Marian van Leeuwen 
 
Nieuws van de MOV-groep 
De vastenactie heeft in totaal € 2.854,30 opgebracht (inclu-
sief een bijdrage van de PCI ter grootte van de opbrengst 
van de bingo van vorig jaar). Dat is minder dan gehoopt, 
maar toch nog een heel bedrag als je bedenkt dat al die tijd 
de kerk niet open is geweest, dat donaties in de collectebus 
haast niet mogelijk waren, dat er geen bingo georganiseerd 
is en er geen tweede collectes met Pasen gehouden zijn. Het 
geld komt ten goede aan pater Zwarthoed in Lubumbashi, 
Congo. 
Als u alsnog een bijdrage wilt overmaken dan kan dit op 
rekeningnummer NL31 ABNA 0588.7359.73, t.n.v. R.K. Hei-
lige Franciscus inz. Edam, onder vermelding van “Vastenac-
tie”. 
 

http://www.parochieedam.nl/
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 In Memoriam: Sietske Deen-Rijpkema 
Op de hoge leeftijd 
van ruim 101 jaar is 
na voorzien te zijn van 
het sacrament van de 
zieken mevr. Sietske 
Deen-Rijpkema op za-
terdag 11 april overle-
den. Zij was onze oud-
ste parochiaan en nog 
altijd redelijk vitaal. 
Ze woonde al vele ja-
ren zelfstandig in de 
Bouwen Loenstraat, 
de laatste tijd met hulp van buitenaf en haar kinderen. Op 
deze manier redde ze het nog steeds, ze was een doorzetter. 
Maar eenmaal komt de tijd en daar was ze ook klaar voor, 
het was goed zo. Ze was een gelovige vrouw en is nu bij hem 
op wie zij haar hele leven vertrouwd heeft. Op donderdag 16 
april hebben we in besloten kring afscheid van haar 
genomen in crematorium de Waerdse Landen in 
Heerhugowaard. Zij ruste in vrede. 
 
In Memoriam: Joke Conijn 
Op de leeftijd van 93 jaar is 
Joke Conijn overleden in de 
Meermin. Zij heeft vele 
jaren in Brabant gewerkt in 
o.a. een boekhandel, maar 
ze was een echte Edamse; 
haar ouders en familie 
woonden in Edam. Toen zij 
stopte met haar werk, 
kwam ze terug naar Edam. 
Ze woonde op het IJe en 
had het daar goed naar  
 

haar zin; fijn om weer terug te zijn bij haar familie en kennis-
sen. Ze was trouw bij de kerk betrokken, zo hielp zij bijvoor-
beeld bij het koperpoetsen. Ongeveer 1½ jaar geleden liet 
haar gezondheid het afweten en een jaar geleden is zij naar 
de Meermin verhuisd. Hier ging het steeds verder achteruit 
met haar. Op zaterdag 18 april hebben we in besloten kring 
in onze Nicolaaskerk in een korte viering afscheid van haar 
genomen, daarna heeft de crematie plaatsgevonden. 
 
In Memoriam: Do Stevens 

Op de leeftijd van 89 jaar is 
na enige jaren van afne-
mende gezondheid Theo-
dora (Do) Stevens overle-
den; welbekend in Edam. 
Zij woonde in de Spuistraat 
tegenover de Knijp, die 
eerst door haar vader en la-
ter door haar broers Theo 
en Joop beheerd werd. Zij 
werkte in haar jonge jaren 
met veel plezier in het kleu-
teronderwijs; later heeft zij 

de zorg voor haar broers op zich genomen. Ze waren echt al-
tijd samen maar konden niet zonder haar zorg, knap dat zij 
dit altijd heeft volgehouden. Na hun overlijden was ze al-
leen; haar oudste zus woont in de Meermin. Ook voor haar 
deed ze veel. Helaas ging Do zelf geestelijk erg achteruit en 
moest in een tehuis buiten Edam opgenomen worden; hier 
is zij nu overleden. De familie Stevens was een gelovige fami-
lie en zij waren trouwe parochianen die de kerk een warm 
hart toedroegen. Op maandag 20 april was er in de Nicolaas-
kerk die haar zo dierbaar was een korte en besloten viering 
waarna zij op de RK-begraafplaats ter ruste is gelegd. Do, 
rust in vrede. 

Cor Breed 

 
Bericht van St. Caecilia 
Geen eucharistieviering, geen gezongen mis 
Wat een bizarre wereld, wie had dit kunnen bedenken. 
Zondag 8 maart hebben we voor de laatste keer gezongen 
tijdens de eucharistieviering daarna werd het stil, is iedereen 
op zichzelf teruggeworpen met je eigen verdriet, angst, je ei-
gen zorgen en wordt een beroep gedaan op onze eigen ver-
antwoordelijkheid. Langzamerhand lijkt het erop dat de 
meesten van ons hier zijn weg in hebben gevonden. Maar 
zoals een wijs filosoof eens zei, ieder nadeel heeft zijn voor-
deel. Door de beperkingen krijgt creativiteit de ruimte en 
schieten initiatieven op allerlei gebied als paddenstoelen uit 
de grond.  
Zoals het Edams Meezingkoor dat 3 keer in de week zingt 
voor de bewoners van de Meermin, liedjes die zij kennen uit 
hun jeugd en jonge jaren, liedjes die ze mee kunnen zingen. 
Twee van de drie organisatoren zijn lid van het St. Caecilia 
koor, Liesbeth en Monique en andere leden zingen ook mee. 
Zo blijven onze stembanden soepel en zien we elkaar af en 
toe. Van Joep, de dirigent, hebben we oefenmateriaal ont-
vangen ook hij zorgt dat we bij stem blijven zodat als het 
weer kan het St. Caecilia koor er zal staan. 

 
Observaties van een kerkganger 
 
Uw kerkganger is van de ene op de andere dag een non-
kerkganger geworden, een kerkganger aangewezen op 
de televisie of het internet. Maar kun je wel een 
kerkganger zijn op die manier en ben je gerechtigd 
onder die naam hier in dit blad te schrijven? Een 
kerkganger hoort naar de kerk te gaan zou je denken, 
daar ontleent hij zijn gezag aan. Als je van een afstandje 
naar de kerk kijkt ben je geen kerkganger. En als je naar 
de kerk kijkt via de televisie terwijl je niet in de kerk 
bent, ben je dan een kerkganger? Of gaat het om de 
intentie van de kerkgang en kan het ook in je 
gedachten? De heiligheid van de kerk, de zon die door 
de gebrandschilderde ramen valt, de koorzang, het 
orgel, de wierook, de ietwat koude lucht en de 
aanwezigheid van andere mensen, dat alles mis je als je 
voor de televisie zit. Uw kerkganger voelt zich een non-
valeur en worstelt daar behoorlijk mee. 
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Wanneer we weer als koor kunnen zingen zal nog wel even 
duren in de nieuwe 1½ meter samenleving maar ook daar-
voor komt te zijner tijd een oplossing, komt tijd, komt raad. 
Eén ding is zeker: iedere dag komt dat moment dichterbij. 
Het zal een feest zijn wanneer we weer samen kunnen zin-
gen en samen vieren.  
Namens St. Caecilia, 

Nicoline Greuter 
Nieuws voor jeugd en gezin 
Eerste Heilige Communie 
 
Berichten van ouders van twee communicanten: 
"Door de Coronamaatregelen zijn we als gezin nu veel vaker 
bij elkaar. Geen sportclubjes en toneelgroepjes en ook geen 
1e communiebijeenkomsten in de pastorie. De voorbereidin-
gen doen we nu thuis, we bidden aan tafel, vertellen over 
het paasverhaal en lezen elke dag de kinderbijbel voor. Kick 
mist de 1e communiebijeenkomsten van Greetje, maar krijgt 
de lessen nu thuis."  

Johan Laan 
 
"Communicant Enora en zusje Lynn hebben de verhalen ge-
luisterd van Kapelaan Anton Goos. Hij leest de verhalen erg 
mooi voor. Ook heb ik de bijbel voorgelezen aan Enora en 
met haar gesproken over het wonder in de lege grot (Pasen). 
En dat de Hostie in de kerk het brood is wat Jezus met zijn 
leerlingen deelde. Dat Jezus ook al Pasen vierde met zijn 
leerlingen vond ze wel bijzonder. De paashaas met verstopte 
eieren, zoutdeeg kleien en schilderen, het hebben over het 
nieuwe leven in de lente nam bij ons een grote plaats in 
deze weken." 

Anouk Jonk 
Familievieringenwerkgroep 
Tips voor thuis: Bid thuis met de kinderen, inclusief het Onze 
Vader en het Wees Gegroet; lees de kinderbijbel voor, vier 
de Heilige Mis mee op zondag via tv of via livestream; an-
dere dagen via livestream van bijvoorbeeld Love tv 
https://www.rtvlove.nl/ of vanuit de Sint Bavo in Haarlem:  
https://rkhaarlem.nl/vieringen/mistijden/ 

Verder: de website https://www.samueladvies.nl/ 

of de YouTube filmpjes van Kapelaan Anton Goos. 
 
Gebed uit: "Bidden in tijden van beproeving" 
 
Vader van alle mensen, 
Ooit riep U Abraham "Trek weg uit je land, uit je volk" 
Vandaag horen wij "Keer terug naar je huis, je gezin en zorg 
voor elkaar!" 
U voegt eraan toe "Keer in tot jezelf en ontdek je diepe hart, 
je echte kern waar Ik in jou woon. 
Blijf daar bij Mij, in die stilte, in die vrede 
tot je zelf helemaal liefde, openheid geworden bent; 
elk gefluister hoort dat Ik je toezing 
en dit in troost, nabijheid en gebed doorgeef aan anderen." 
Door Christus onze Heer. 
Amen 

Greetje Snoek 
 
 

Bericht van het KVG 
Door de Corana crisis is het niet mogelijk om de laatste bij-
eenkomsten van het seizoen 2019-2020 door te laten gaan. 
Anderhalve meter afstand houden is niet mogelijk als we bij 
elkaar komen. Daarom is alles geannuleerd. Dus: geen slot-
avond op 19 mei en geen Mariaviering in Nibbixwoud op 20 
mei. We zijn druk bezig met het programma voor het vol-
gende seizoen, maar we kunnen natuurlijk niet bekijken hoe 
lang deze moeilijke tijd blijft bestaan. 
Voor iedereen: Blijf gezond en een goede zomer. 
Als er nieuws van ons is, hoort u dat zo snel mogelijk. 
 

Het KVG-Bestuur Edam 
 

Jarigen in mei 
 
Het lijkt ons goed om de jarigen weer in het Venster op te 
nemen. Zeker in deze tijd vindt iedereen het fijn om een 
kaartje extra te ontvangen! 
 
02-05 Dhr. C.M. Laan, J. Peteysstraat 26 
03-05 Mw. M.E. Kwakman, W. Pontstraat 58 
03-05 Mw. M. Snoek-Sens, P.Pietersstraat 1A/36 
04-05 Mw. E.M.H. v.d. Voort-Dofferhoff, C. Teenxstr. 26 
05-05 Mw. I.F.M. Wittebrood, Westervesting 21 
05-05 Mw. Huisink – Laan, J. Matijsen Osterlinghstr 22 
05-05 Mw. A. de Swart-van Eijden, D. Poschlaan 17 
06-05 Mw. C.G.M. Rossenaar-Out, R. Bootstraat 72 
06-05 Mw. M. Conijn-Pronk, Groot Westerbuiten 3 
07-05 Dhr. de Gier, Sijmen Grootstraat 7 
07-05 Mw. Keijzer-Stokkermans, D. Poschlaan 1A/10 
08-05 Dhr. H.J.F. Pelk, Paulus Pieterstr. 1 
08-05 Mw. W.G.M. v. Dulmen-Welman, Watermolen 39 
10-05 Dhr. N.C.W. van Rijn, Langemeerstraat 23 
11-05 Dhr. H. Raatsie, Noorderstraat 36 
13-05 Dhr. H.G.M. Conijn, IJsselmeerdijk 28A, Warder 
15-05 Dhr. A.J.M. Helsloot, Bouwen Loenstraat 22 
17-05 Dhr. H.P.J. Kes, Standerdmolen 40 
19-05 Dhr. C.G. Veth, Breestraat 8 
23-05 Mw. G.M. Keijzer-Droog, Noorderstraat 35 
23-05 Mw. M. Keijzer-Schouten, P. Pietersstraat 1/318 
24-05 Dhr. A.M. de Lange, Bouwen Loenstraat 10 
25-05 Dhr. J.M. Molenaar, Noorderstraat 48 
25-05 Dhr. J.O. Henar, Watermolen 6 
26-05 Dhr. E.J. Veerman, Hendric Dirckszstraat 19 
27-05 Dhr. J. Koning, Dijkgraaf Poschlaan 12 
27-05 Dhr. M.A.J. van Dijk, Pieter Taemszstraat 22 
28-05 Mw. R.W.M. Schilder-Andringa, Achterhaven 37C 
28-05 Dhr. Z.F.M. Everaars, Wogmeerstraat 10 
29-05 Mw. P.vBeers-Stokman, Monnickendammerjaagweg 9 
31-05 Mw. Kroon-Bos, Paulus Pietersstraat 1 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen om Gods zegen voor de komende tijd. 
 

https://www.rtvlove.nl/
https://rkhaarlem.nl/vieringen/mistijden/
https://www.samueladvies.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 



Protestantse Gemeente Volendam 
 

Kerkgebouw: Stolphoevekerkje, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN  Volendam 
Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid 

Secretariaat: Burgemeester Kolfschotenplein 1-1A, 1131 BN Volendam, tel: 0610232924, Email: Stolphoevekerkje@gmail.com 
Website: http://volendam.protestantsekerk.net,  ING rekeningnr.: NL88 INGB 0002 0153 57, t.n.v. Prot. Gem. Volendam 
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Tijd van stilte 
Zondag 15 maart was er nog een dienst in onze kerk. Jan Tol 
ging voor. We vonden het nog verantwoord omdat we altijd 
maar met een kleine groep mensen zijn en afstand houden 
geen probleem is. Gezamenlijk hebben we toen besloten in 
maart verder geen diensten meer te houden. Daarna is een 
algemeen PKN-advies gekomen tot 1 juni alleen nog online 
diensten te verzorgen. Wij hebben daar de voorzieningen 
niet voor, anderen gelukkig wel. Omdat vrijwel al onze vaste 
kerkgangers tot de risicogroep behoren, zullen wij in ieder 
geval tot 1 juni op zondagmorgen geen dienst houden. 
Voor zover wij weten, gaat het met al onze leden naar om-
standigheden goed. Ook de tweede nieuwe knie van Willem 
Bakker functioneert goed. De rozen zijn gesnoeid, het gras 
wordt gemaaid en met de gemeente loopt overleg over de 
buxusheg. 
Schroom echter niet om Nel de Wijn te bellen als u behoefte 
heeft aan contact, telefoon 0299-364201. 
 
Klok luiden 

In normale tijden wordt 
elke zondag rond kwart 
voor elf de klok van 
onze kerk geluid. Als je 
vanaf de Julianaweg aan 
komt rijden, fietsen of 
lopen door de Prins 
Bernhardlaan, hoor je 
eerst de echt beierende 
klokken van de Sint 
Mariakerk de gelovigen 
oproepen voor de 
viering aldaar. Dichter 
bij het Burgemeester 
Kolfschotenplein 
overheerst echter het 
geluid van de klok van 

het Stolphoevekerkje, een veel fellere eerste klank met een 
kort toontje er na: BIM, bim,(rust) ,BIM, bim (rust). Onze 
vaste klokluider is Julius van Wijk, op de foto volop in actie. 
Op woensdag 18 maart werden overal in het land ’s avonds 
van zeven uur tot kwart over zeven de kerkklokken geluid als 
dankbare hulde aan alle mensen in de zorg voor hun inzet in 
de coronacrisis. Ook bij ons luidde de klok dit kwartier lang. 
Ditmaal werd Julius afgelost door Floris Houtman, Gerard de 
Wijn en Maarten Gast. Geen gilde, wel mannenbroeders.  
 
In de oorlog 
Aan de vrijheid, die we nu 75 jaar hebben, gingen vijf jaren 
van oorlog vooraf. In het boekje van B. Visser over de ge-
schiedenis van onze gemeente staat het volgende verhaal 
over het begin van de oorlogstijd. 

“Op 10 mei 1940 werd ons land overvallen door de Duitsers. 
Op 11 mei in de middag kwamen er schepen in de haven met 
evacuées uit Hoogland. Het van te voren opgemaakte plan 
om deze mensen onderdak te verlenen werd zeer bemoeilijkt 
doordat de Volendammermeer onder water werd gezet en 
alle meerbewoners naar hoger gelegen straten moesten ver-
huizen. Hierdoor werden verschillende evacuatie-adressen 
met eigen mensen bezet. Onder deze Hooglanders waren ook 
veel protestanten, zodat het kerkbestuur besloot zondag 12 
mei, eerste Pinksterdag, zo mogelijk een kerkdienst te hou-
den. Daartoe werd op zaterdag in de namiddag contact 
gezocht met de heer P. Kwantes, die op zich nam in deze 
dienst voor te gaan. Het was een zeer emotievolle dienst, 
waarin de prediker zichtbaar door Gods geest werd geleid. Er 
waren die morgen 65 toehoorders.” 
 
Deze evacuatie werd nodig gevonden omdat Hoogland, ten 
noorden van Amersfoort, midden in de vaderlandse verdedi-
gingslinie lag. Op 10 mei waren al 3500 mensen naar Edam 
gebracht! De volgende dag ging de rest dus naar Volendam. 
Direct na de capitulatie is men op vrijdag 17 mei en zaterdag 
18 teruggekeerd naar Hoogland, waar helaas vele huizen en 
boerderijen verbrand bleken te zijn. 

 
 
Vloeitjes 
Een verhaal uit een andere hoek van het land. De vader van 
mijn (Maarten Gast) moeder was vertegenwoordiger bij een 
groothandel in koffie, thee en tabak in Meppel. Koffie was in 
de oorlog al snel uiterst schaars geworden, maar hij slaagde 
er toch in om in 1944 alle leden van de Hervormde Kerk in 
Meppel voor Kerstmis een zakje koffiebonen te laten 
bezorgen, een grote luxe in die dagen van de hongerwinter. 
En een pakje vloeitjes deed bij de meeste boeren wonderen: 
om een sjekkie te kunnen roken behoefden deze dan niet 
een van die dunne blaadjes uit de Bijbel te scheuren. 
 
Diaconie 
Nu er geen collecteopbrengsten zijn, heeft de diaconie zelf 
een bijdrage overgemaakt aan de geplande collectedoelen. 

plaquette marmeren bank in stadhuis Edam 

Foto: Anneke Moolenschot 

http://volendam.protestantsekerk.net/
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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



‘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 | | 


