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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. 
 

 
 

Een lust voor het oog 
We kennen deze uitdrukking voor iets dat we prachtig 
vinden en waar we wel naar willen blijven kijken. 
De oorsprong van deze uitdrukking is echter minder posi-
tief. Die ligt namelijk bij Adam en Eva in het paradijs, op het 
moment dat de slang verschijnt. Hij spreekt Eva toe vanuit 
een boom en verleidt haar om een hap te nemen van een 
vrucht van die boom. De boom staat bekend als de ‘boom 
der kennis van goed en kwaad’ en God heeft nadrukkelijk 
verboden ervan te eten. En deze boom is het waarvan in 
Genesis 3 vers 6 wordt gezegd dat deze als een ‘lust voor de 
ogen’ is. De slang houdt Eva voor dat als ze van de vruchten 
van deze boom eet, ze kennis zal hebben van goed en 
kwaad. Eva eet van de vruchten van de boom en geeft ook 
Adam ervan. Het gevolg is bekend: ze raken hun onbevan-
genheid en onschuld kwijt. We kennen dit verhaal als ‘de 
zondeval’.  
Tegenwoordig zijn we de negatieve herkomst van ‘een lust 
voor het oog’ wel kwijt. Wat kunnen we genieten van alles 
wat in deze tijd van het jaar weer in bloei komt, zoals deze 
oude appelboom in onze tuin. Enkele weken geleden stond 
hij in volle bloei: met recht een lust voor het oog. 
Lees het verhaal van de zondeval in Genesis 3. 

 
 

Redactioneel 
 
Thuis, anders dan anders 
De minister-president roept ons op om thuis te blijven en 
alleen voor noodzakelijke activiteiten de deur uit te gaan. 
Boodschappen doen hoort daarbij, maar ook de hond 
uitlaten en een frisse neus halen, zo redeneren de meesten. 
Kerkbezoek wordt helaas niet gezien als een vitale activiteit. 
Is dat terecht? Kan de maatschappij zonder kerk? Veel 
mensen zitten gedwongen thuis. Vandaar dat we voor dit 
Venster eropuit gegaan zijn om te verkennen hoe ze “thuis” 
beleven in deze tijden. En als vanzelf kwamen we ook bij het 
Huis aan het Water, een thuis voor velen die kampen met 
 

 
ziekte en verlies, maar ook een thuis dat nu logischerwijze 
gesloten is. Een paar mooie en ontroerende artikelen heeft 
het opgeleverd, lees dit Venster en oordeel zelf. 
 
Nog even over het vorige nummer: daarin hadden we twee 
pagina’s met reacties van jongeren op 75 jaar bevrijding. De 
opmaak was bedoeld om geen koppeling tussen personen 
en uitspraken te suggereren. Het spijt me als dat toch 
verwarring gaf. 

Nico van Straalen 
 

 
Bij de voorplaat: Huis aan het Water in Katwoude, gezien vanaf het water. Foto Arie van Ginkel 
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Thuis aan het water 
 
Het pand waar de stichting Huis aan het Water is gehuisvest, ligt schitterend aan de rand van de 
Gouwzee en ademt een sfeer uit van rust en bezinning. Deze stichting bestaat inmiddels acht jaar. Marika 
Fraenkel interviewde Matty Hakvoort, met echtgenote Karin Hoogeveen directeur van deze organisatie. 
 

 

Fijn, mijnheer Hakvoort dat u tijd kon vrijmaken voor ons. 
Ik zou graag wat meer willen weten over uw stichting. 
 

Huis aan het Water 
Wie was de oprichter en wat was de aanleiding? 
De oprichters zijn ikzelf en mijn vrouw Karin Hoogeveen. 
De aanleiding was dat wij beiden merkten dat zieken-
huizen zich vooral bezighielden met fysieke genezing en 
dat er een groot gat zat tussen deze fysieke zorg en de 
psychisch/sociale kant van het ziekteproces. Wij proberen 
middels heel veel activiteiten het leven van een zieke na 
het ziekenhuis weer te herstellen. Met name fitness is 
zeer belangrijk. Wanneer je ernstig ziek bent (geweest) 
dan voelt het alsof je je lichaam bent kwijtgeraakt. Goede 
beweging is daarom zeer belangrijk ook in mentaal op-
zicht. De resterende tijd van een zieke proberen we op 
deze manier zo goed mogelijk door te komen. Bij prostaat-
kanker bijvoorbeeld is kracht en duurtraining goed om het 
ziekteproces te vertragen en neemt de kwaliteit van het 
leven toe. 
 

Geschiedenis 
Hoe bent u ertoe gekomen dit werk te doen? Heeft u 
eerder nog andere werkzaamheden verricht? 
Ik was negen jaar voorzitter van de medische staf van een 
ziekenhuis in Zaandam voor ik aan mijn huidige baan 
begon. Daar had ik meer te maken met de organisatie, 
naast mijn rol als psychiater, dus dat was inderdaad een 
heel andere functie. In mijn studententijd, merkte ik al die 
leemte tussen fysieke en psychische zorgverlening. Op de 
een of andere manier moest ik daar wat aan doen, maar 
dat kon toen nog niet. Ikzelf kom uit een groot gezin met 
11 kinderen van wie er zes kanker kregen en vier jong zijn 
overleden aan kanker. Ik merkte toen hoe belangrijk de 
groep is die om de zieke heen staat. Het ging en gaat mij 
er nog steeds om dat mensen die ernstig ziek zijn meer 
mogen worden begeleid gedurende de periode na het 
ziekenhuis samen met alle betrokkenen daaromheen. 

Belangrijk hierbij is dat een ziek iemand niet alleen als 
patiënt wordt beschouwd, maar als een gewoon mens die 
geconfronteerd is geworden met een extreme situatie. Op 
deze manier lukt het de zieke beter uit het isolement te 
komen en de nog resterende gezonde kracht op te sporen 
en deze te ontwikkelen zodat hij zich beter in het leven 
voelt staan, ongeacht hoe lang hij nog te leven heeft. 
Tijdens mijn baan in Zaandam, kwam ik op de gedachte 
een zorg-boulevard te creëren waar zowel zieke als 
gezonde mensen elkaar zouden ontmoeten. Zo opperde ik 
toen dat een vestiging van een Albert Heijn daar goed zou 
passen in dit concept. Ook het Anna’s Huis hebben wij, 
samen met anderen, daar opgericht, alles bedoeld om de 
wereld van ziekte meer aan gezonde mensen te koppelen. 
Ziekte moet je integreren met de gezonde kant die 
mensen ook hebben. Daarnaast is sociale steun bij kanker 
de allergrootste kracht. Bij de brand in Volendam heb ik 
als vrijwilliger een sociaal steunnetwerk helpen opzetten, 
hierbij hebben wij ons laten adviseren door een Zweedse 
hulpverlener. Hij vertelde ons hoe hij het, uitgaande van 
zijn ervaring met een vergelijkbare ramp in Gotenburg, 
zou organiseren: maatschappelijk betrokkenen uit de 
gemeenschap mobiliseren en rondom de slachtoffers een 
sociaal steunsysteem maken. Dat werd Het Support-
project dat werd gecoördineerd door Karin, mijn vrouw. 
Wij hebben 200 vrijwilligers kennis op het gebied van 
psychologische begeleiding overgedragen. Zij kwamen als 
zogenaamde “supporters” regelmatig bij elkaar met 
professionele hulpverleners die we coaches noemden om 
de slachtoffers te begeleiden. Deze organisatie heeft 
zeven jaar bestaan, daarna was het niet meer nodig 
aangezien de slachtoffers voldoende waren geïntegreerd 
in het dagelijks leven. Op een dag zagen wij in Katwoude 
een prachtig pand aan het water staan. Wij voelden de 
sterke behoefte iets bij te dragen aan de steun en 
begeleiding van patiënten met de ziekte kanker. Ik ben blij 
met wat het is geworden: een hele mooie plek met  

Foto: Arie van Ginkel 
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ruim 100 mooie mensen als vrijwilliger. Ik ben trots op al 
die mensen die zich inspannen om hun bijdrage te leveren 
en ik ben trots op Karin. Hun commitment is indrukwek-
kend. Uit het niets hebben we een heel zinvolle organi-
satie opgericht, waar nu heel veel mensen steun aan 
ontlenen. 
 

Concentratie 
U staat een zo veelzijdig mogelijke behandeling voor. Wat 
houdt u gemotiveerd wanneer desondanks een enkele 
keer de behandeling niet goed aanslaat? 
Als de dood dreigt, is het belangrijk dat mensen hun 
waardigheid behouden om goed afscheid te kunnen 
nemen. De laatste levensfase kan de moeite waard blijven 
en er zijn thema’s waarop je je kunt concentreren. Soms 
lukt het niet. De relatie moeder/kind bijvoorbeeld vind ik 
het moeilijkst. Als een moeder (of vader) veel te vroeg 
overlijdt bijvoorbeeld. Met regelmaat komt het daarbij 
voor dat het accepteren van het afscheid niet echt goed 
lukt. Het is ook heel onnatuurlijk te vroeg je kind los te 
moeten laten. Zo goed mogelijk steun bieden is dan heel 
belangrijk en proberen er het beste wat haalbaar is eruit 
te halen is dan waar het om gaat. Dat wil dus zeggen: on-
danks alles je blijven concentreren op dat wat er nog wel 
mogelijk is. Lukt dat niet bij de moeder dan wordt het kind 
zo goed mogelijk opgevangen en begeleid. Maar het leeu-
wendeel van alle gevallen lukt gelukkig wel. Daarnaast is 
het zo dat de meeste mensen (60%) genezen van de 
ziekte. Bij deze grote groep komt de ziekte op de 
achtergrond te staan en wordt uiteindelijk verleden. Voor 
deze mensen zijn wij er om hen te ondersteunen in hun 
herstelproces. 
 

Toegankelijk 
Kun je je hier aanmelden zonder verwijzing? 
Ja. Wij zijn er dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur. We 
hebben een inloop-huiskamer waar je je kunt laten 
informeren of gewoon langs kunt komen en tijdens de 
koffie een goed gesprek kunt voeren met een gastvrouw 
of gastheer die hiervoor speciaal is getraind. Mensen 
kunnen hier ook terecht wanneer ze een verwijzing 
hebben maar noodzakelijk is dat niet. 
 

Zijn het uitsluitend mensen met kanker? 
Wij hebben ons toegespitst op mensen met kanker, maar 
verder kunnen alle mensen die met een andere 
levensbedreigende ziekte te maken hebben, ook bij ons 
terecht. 
 

Levensvisie 
Is er andersom ook iets wat u in de loop der tijd heeft 
geleerd van deze mensen? 
Bij de meeste mensen is de levenskracht enorm. Het 
accepteren van verlies en omgaan met de dood lukt beter 
als mensen het gevoel hebben te hebben geleefd naar de 
waarden die zij in het leven hebben nagestreefd. 
 

Thuis zijn 
Wat ziet u in deze stichting als sterkste kracht? 
Dat zowel degenen die ziek zijn als de mensen die te 
maken hebben met kanker of een andere ernstige ziekte, 
zich hier thuis voelen en steun ervaren. Ik hoor heel 

regelmatig dat men het Huis aan het Water als een warm 
bad ervaart. 
 

Tonia Everaars, een van de vele gasten in het Huis aan het 
Water, is enthousiast wanneer ze vertelt over deze 
stichting en de fantastische locatie. 
 

Het waarom 
Tonia, goed dat ik je aan de lijn heb gekregen. Graag zou 
ik willen weten hoe je belandde bij Huis aan het Water. 
Mijn man is in 2012 gestorven aan kanker. Het begon met 
darmkanker en daarna veel uitzaaiingen ook naar zijn 
hoofd. De tumor drukte op zijn hersenen. Dit kon maar 
een keer bestraald worden. Daarna, werd ons verteld, zou 
hij de weg kwijtraken. Dat is niet gebeurd, hij is eerder 
overleden. Voor hem was ik blij. Anderhalf jaar na zijn 
inslapen vroeg ik mezelf af: “maar ik nu?” 
 

Samen 
Wat was het antwoord? 
Ik vond het moeilijk om verder te gaan met mijn leven. Ik 
besloot een goede kennis te bellen. Omdat zij gastvrouw 
was in het Huis aan het Water, adviseerde ze mij daar 
heen te gaan. Dat heb ik inderdaad gedaan, zij was er die 
middag gastvrouw. Toen ik daarbinnen kwam, voelde ik 
rust en warmte om me heen. Je kijkt daar op het water en 
je ontmoet mensen die allemaal met kanker te maken 
hebben of hebben gehad. In dit huis zijn veel mogelijkhe-
den om samen bezig te zijn. De creatieve middagen waren 
fijn, ook samen koken met elkaar, gezellig samen voorbe-
reiden en daarna samen eten. We konden ons verhaal bij 
elkaar kwijt, of bij de leiding, als je wou. Wanneer je ge-
woon alleen bij elkaar wou zijn was het ook goed. Deze 
mensen begrijpen wat je mee hebt gemaakt. Ik heb veel 
respect en bewondering voor Karin en Matty die met alle 
vrijwilligers het mogelijk maken dat wij in hun huis kunnen 
helen. De oncologisch psychologe van het huis heeft mij 
een jaar begeleid net als de haptonoom. Verder heb ik bij 
de oncologisch psycholoog ook de cursus mindfulness 
gevolgd: het leren omgaan met je eigen krachten en doen 
wat jezelf fijn vindt. Je krijgt handvaten aangereikt om 
weer jezelf te leren zijn. 
 

Kun je wat handvaten noemen? 
Handvaten zijn o.a.: mildheid, niet hoeven oordelen, 
geduld, frisse blik, vertrouwen, niet streven, loslaten en 
acceptatie, leven in het hier en nu. Je wordt vergeleken 
met een diamant. Je geest kent vele facetten. Als je zit te 
piekeren vertroebel je het uitzicht, je “zijn”. 
 

Het resultaat 
Wat was er veranderd na je behandeling? 
Ik ben veel zekerder geworden, minder beïnvloedbaar, ik 
heb geleerd “nee” te zeggen en te doen waar ikzelf blij 
van word. Ik zing nog steeds in het koor van het Huis aan 
het Water onder leiding van Elly Machel. Heel fijn! Je hebt 
allemaal veel meegemaakt, je begrijpt elkaar en het is 
gezellig om samen te zingen. Er wordt gelachen en af een 
toe een traan weggepinkt. Ik zou iedereen die in 
vergelijkbare omstandigheden zit, van harte aan willen 
raden daarheen te gaan. 

Marika Fraenkel 
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Wonderbaarlijke genezing 
 
In de Bijbel is vaak sprake van wonderbaarlijke genezingen. Jezus regeerde over ziekte en 
gezondheid, zelfs over leven en dood. Kan het troost geven die verhalen uit de Bijbel te le-
zen in deze tijden waarin de gezondheid van mensen zo op het spel staat?  
 
Jezus als wonderdoener 
Zo was er een vrouw die al twaalf jaar aan bloedingen 
leed. Zij naderde Jezus van achter en raakte slechts de 
kwast van zijn kleed aan. Zij geloofde er stellig in dat 
slechts het aanraken van Jezus’ kleed voldoende was om 
genezen te worden. Toch keerde Jezus zich om en sprak 
tot de vrouw: “Houd moed dochter, uw geloof heeft u be-
houden.” En vanaf dat moment was zij genezen. Een an-
dere keer trad Jezus Karfarnaüm binnen en een hoofdman 
kwam naar hem toe en zei tegen Jezus dat zijn knecht 
thuis lag. Verlamd en met erge pijnen. Jezus vroeg aan de 
hoofdman of Hij naar het huis van de hoofdman zou gaan 
om daar zijn knecht te genezen. De hoofdman ant-
woordde hierop dat hij niet waardig was om Jezus onder 
zijn dak te ontvangen. “Maar,” vervolgde de hoofdman 
”Spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen.” 
Daarop antwoordde Jezus “Ga heen, u geschiede naar uw 
geloof.” In juist dit uur, genas de knecht. Later werd Jezus 
een keer gevolgd door twee blinden. Zij riepen: “Heb me-
delijden met ons, Zoon van David”, waarna Jezus sprak: 
“Gelooft gij dat ik dat kan doen?” “Ja, Here”, zo luidde 
hun antwoord. Jezus raakte hun ogen aan en hun ogen 
gingen open. 
 
Verdrijving van geesten 
Toen Jezus het huis van zijn leerling Petrus bezocht zag Hij 
dat de schoonmoeder van Petrus met koorts in bed lag. 
Hij pakte haar hand vast en op slag verdween de koorts. 
De vrouw stond op en bediende Jezus. Nog diezelfde 
avond werden veel bezetenen bij Jezus gebracht en met 
Zijn woord verdreef Hij de geesten en allen waren gene-
zen. 
 
Jezus als heerser over leven en dood 
Terwijl Jezus de discipelen van Johannes toesprak, kwam 
een overste van de synagoge naar hem toe en wierp zich 
op zijn knieën voor Jezus neer, terwijl hij sprak: “Mijn 
dochter is zojuist gestorven, maar kom en leg uw hand op 
haar en zij zal leven.” Jezus stond op en met zijn leer-
lingen volgde hij de overste van de synagoge. Toen Jezus 
bij het huis van de overste aankwam, de fluitspelers en 
het misbaar van de aanwezige schare zag, zei Hij: “Ga 
heen, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. De 
menigte lachte hem uit. Toen de mensen waren ver-
trokken, ging Jezus het huis binnen en vatte de hand van 
het meisje en zij ontwaakte. 
 
De opstanding van Lazarus 
Op zeker moment lieten Maria en Martha, de zussen van 
Lazarus, aan Jezus weten dat Lazarus ziek was. Jezus ant-
woordde dat deze ziekte niet tot de dood zou leiden,  

 

 
Aertgen Claesz. van Leyden. De Opwekking van Lazarus, 

omstreeks 1632 ©Rijksmuseum Amsterdam 
 
maar tot de verheerlijking van God en Jezus bleef nog 
twee dagen waar hij was. Daarna vertrok hij met zijn leer-
lingen naar Bethanië. Toen ze daar aankwamen, bleek dat 
Lazarus al vier dagen overleden was. Martha was Jezus te-
gemoetgekomen en zei hem: "Heer, als U hier geweest 
was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet 
ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal." Jezus 
antwoordde hierop dat haar broer weer zou opstaan, 
waarna Martha zei: “Ik weet dat hij zal opstaan bij de op-
standing op de jongste dag.” Jezus reageerde met de 
woorden “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij 
gelooft, zal leven ook al is hij gestorven en ieder die in Mij 
gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat?  “Ja 
Here, ik heb geloofd dat Gij de Christus zijt, de Zoon van 
God, die in de wereld zou komen.” Jezus en Martha gin-
gen vervolgens naar het graf waar ook Maria naartoe was 
gegaan. Jezus liet de grafsteen wegrollen en na een gebed 
tot God riep hij: "Lazarus kom naar buiten", waarop Laza-
rus uit het graf kwam, nog gewikkeld in zijn doodskleding. 
 

Jaap Buijs 
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Oost West Thuis Best!? 
 
Als iets belangrijk is in ons leven, is het een veilig thuis. Huisvredebreuk is niet voor niets een strafbaar 
feit, vele gezegden en spreekwoorden bespelen dat thema. Ze illustreren een algemene beleving van het 
belang van “thuis”. Hoe is dat, nu we meer thuis zitten dan ooit en ons gevoel van veiligheid op de tocht 
staat. Het Venster belde hierover met twee lezers. Nico van Straalen sprak met Nel Conijn, Ed Broeze 
sprak met Mirjam van Wijhe-Visser. 

Huizen van Nel Conijn 
“Ik heb eigenlijk drie huizen”, zegt Nel. “Mijn echte huis is 
hier natuurlijk, in de Koningshoeve, waar ik nu al drie jaar 
met Jan naar volle tevredenheid woon. Eerder hebben we 
40 jaar in de Claes Teenxstraat gewoond en ook nog op 
het Groot Westerbuiten, daarvoor in Hulst (Zeeuws-
Vlaanderen), Alkmaar en Tilburg. Geen van onze kinderen 

is in Edam geboren. Dat we het 
hele land door gezworven zijn 
had met Jans werk te maken. 
Mijn tweede huis is de kerk. Ik 
heb daar helemaal mijn draai 
gevonden. Het geeft regelmaat 
en orde in je leven. Elke keer als 
ik in de kerk kom krijg ik een 
thuisgevoel: “Hier ben ik weer”. 
Dan ben je blij om alle mensen 
om je heen weer te zien. Dat 
gevoel mis ik erg de laatste tijd.” 

Derde huis 
“Maar ik heb ook nog een derde huis; dat is de omgeving 
van de Brabantse Kempen, vooral het dorp Bergeijk waar 
ik geboren ben en waar nog steeds veel familie woont. 
Indertijd, toen ik trouwde, was het een grote stap om die 
streek te verlaten.” Jan vult aan: “Ik heb Nel ontvoerd 
naar het Noorden, naar boven de rivieren”. Nel benadrukt 
hoe belangrijk haar geboortegrond is: “Mijn wortels liggen 
daar, dus ook een deel van mijn huis. We hebben een 
grote familie en we zijn erg op elkaar gesteld. Je bent 
thuis waar je met je familie om je heen bent.” 
 
Coronatijd in de Koningshoeve 
Is het thuisgevoel veranderd door de virusepidemie?  “We 
houden ons goed aan de voorschriften”, zegt Nel. “De 
gangen zijn smal, dus je kunt elkaar niet passeren. Er staat 
een bakje met zeep om je handen te wassen bij de ingang. 
Maar ik wil ook graag de deur uit: boodschappen doen, 
een loopje over de vesting. Ik zoek de rustige uurtjes op 
en probeer afstand te houden van anderen. Dus er is niet 
heel veel veranderd voor mij. Maar de kerk, die mis ik nog 
het meeste”. 
 
Mirjam van Wijhe over zorg en zegen 
“Omdat we als gezin dichterbij elkaar zijn dan voor de 
Corona, beleven we veel meer samen. En dat geeft ook 
geborgenheid en de veiligheid van met elkaar zijn. Maar 
we hebben ook wel onze weg moeten vinden. Je moet 
vroeg op om alles te organiseren: zorg voor kinderen, 
werken, huis in orde hebben, etc. Is bij elkaar behoorlijk 

ingewikkeld.  Ik werk nu helemaal thuis en heb dan ook de 
avond, zelfs op zondag, nodig om mijn uren te halen. Dat 
geregel duurt nog even: tot de kinderen weer helemaal 
naar school mogen op 8 juni. Wij hebben het geluk dat we 
met de bevriende ouders een mooie afspraak hadden: de 

ene keer onze (gezamenlijk) 
vier kinderen bij hen, de 
andere keer bij ons voor het 
onderwijs. Is vooral door m’n 
man Matthieu 
georganiseerd, samen met 
de moeder van het 
vriendinnetje van Nynke, die 
ook in onderwijs zit”.  
 
En ja, het wordt ook leuker! 
“De dagen dat er vier 

kinderen waren heb ik als erg leuk ervaren.  En leuk dat de 
kinderen gewoon accepteren dat school erbij hoort en dat 
thuis dan anders is dan in het weekend. Leuk dat we om 
van alles lol kunnen hebben; ja, het maakt thuis ook 
leuker”. 
 
En ook minder 
“We hebben wel met buren koffie gedronken en goed 
contact gehouden, was fijn. Maar, met vrienden en 
familie is dat veel minder geworden. Dat mis ik wel: je 
bent er dan niet zo voor anderen. Uiteindelijk hebben we 
toch de familie opgezocht: op corona afstand in de tuin. 
Maar ik had mijn ouders graag een knuffel gegeven. 
Daarbij hebben Matthieu en ik, vooral in het begin, de 
verantwoordelijkheid gevoeld of en hoe vaak we naar 
buiten konden. Nu voelt het al gewoon om buiten bij de 
bakker te staan”. 
 
Kerk: een thuis dat gemist wordt 
“In de kerk voel ik me ook thuis. Ook daar mag ik er 
gewoon zijn, net als hier. Mis wel enorm wat er intussen 
allemaal gebeurt: we treffen elkaar niet meer, er 
overlijden mensen. Zie niet zoveel in internetdiensten, 
want ik ken niemand. Ben wel content met kerkbrief, de 
nieuwe opzet met meer informatie is mooi”. 
 
Wiebes wijsheid 
“Mooi is ook dat je ook thuis momenten van stilte en 
grote betrokkenheid, aandacht kunt voelen, bijvoorbeeld 
tijdens en na het voorlezen als ik de kinderen naar bed 
breng. Wiebe die dan zijn eigen perspectief op de wereld 
kan geven…” 
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Een tekening voor de ouderen met Pinksteren 
 
Een aantal kinderen van de kerkgemeente is de afgelopen weken druk bezig geweest met 
het maken van mooie tekeningen, schilderijen en andere kunstwerken. Deze tekeningen 
worden met Pinksteren bij de ouderen van de kerkgemeente bezorgd, als teken van ver-
bondenheid met elkaar in deze coronatijd. Hoe dit initiatief is ontstaan leest u hierna. 
 

 
 
Saamhorigheid in coronatijd 
Eind april benaderde Nel Eijk een aantal dames, allen moe-
ders met kinderen op de basisschool. Nel gaf aan dat zij met 
een paar mensen aan het nadenken was over hoe we de 
saamhorigheid binnen de kerkgemeente vast kunnen hou-
den in de coronatijd. Veel mensen missen de contacten op 
zondag. De bloemen uit de dienst op zondag waren ook tij-
delijk afgeschaft, en er was de wens om dit toch weer op te 
pakken, evenals de aandacht voor de verjaardagen van de 
ouderen. De vraag aan de moeders was of zij ook af en toe 
ergens een bloemetje namens de kerk willen brengen. José 
Hermanides nam direct de handschoen op en zette onder 
andere een bezorgschema op. Ook kwam zij zelf met een 
voorstel. 
 

         

 
 
 

Vrolijke gevulde tekeningen 
José kwam met het volgende voorstel: “Er zijn 75 ouderen 
die met Pinksteren een kerkelijk magazine op de mat krijgen. 
Het zou superleuk zijn als wij moeders ervoor kunnen zorgen 
dat onze kinderen voor deze ouderen een vrolijk gevulde te-
kening willen maken.” 
Een mooi initiatief dat door meerdere moeders is omarmd, 
waardoor diverse kinderen in de leeftijd 1 tot en met 12 zijn 
gaan tekenen, schilderen en knutselen. Dit heeft vele mooie, 
kleurrijke, vrolijke, unieke kunstwerken opgeleverd.  
 

 
Pinkstergroet 
De bedoeling is dat er op 23 mei 75 tekeningen en schilderij-
en klaar zijn, zodat deze met Pinksteren in een envelop met 
een mooie boodschap als warme groet van ons allen bij de 
ouderen terecht komen. Bij het schrijven van dit stukje, zijn 
de kinderen nog volop bezig, zie de foto’s. 

 
Wijnanda Hamstra-Bark 
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Twintig jaar voorganger in gereformeerd Edam 
 
Eén van de drie protestantse predikanten die de oorlog en de bevrijding in Edam hebben 
meegemaakt is de gereformeerde predikant ds. E. Smilde. Hij gaf leiding en richting aan 
vele veranderingen. Wim de Wolf dook in de notulen van de kerkenraad en reconstru-
eerde de geschiedenis van deze belangrijke figuur voor de gereformeerde kerk in Edam. 
 
Smilde begon zijn theologiestudie aan de Theologische Ho-
geschool in Kampen, destijds het opleidingsinstituut voor 
predikanten in de kerken van de Afscheiding van 1834. De 
meeste studenten die daar hun kandidaats (tegenwoordig 
bachelor) haalden, gingen de pastorie in. Kampen had echter 
nog geen doctoraalstudie en daarom besloot de jonge 
Smilde zijn studie te vervolgen aan de Vrije Universiteit. Na 
zijn doctoraalexamen in 1927 nam hij het beroep aan van 
Edam en in december van dat jaar wordt hij bevestigd. Edam 
was toentertijd een arme kerk die de eindjes niet aan elkaar 
kon knopen zonder hulp van andere kerkelijke organisaties. 
Zo had de gemeente al vanaf 1920 geen predikant, omdat 
men het om financiële redenen gewoon niet aandurfde een 
predikant te beroepen. Smilde’s salaris was beslist geen vet-
pot, maar wellicht had hij als vrijgezel niet zoveel nodig. 
 
Geleerd man 
Smilde is de eerste predikant die de zwarte toga en baret 
gaat dragen, het teken van de universitaire godgeleerdheid. 
Oudere gemeenteleden beschreven hem als een nauwge-
zette en geleerde man, die daardoor wellicht wat afstande-
lijks had. Ook in de notulen van de kerkenraad klinkt een ge-
ringe openheid van de pastorie door. Na zijn huwelijk wordt 
de pastorie toegankelijker voor gemeenteleden. Smilde’s 
studiezin richt zich met name op kerkgeschiedenis en leidt 
tot diverse publicaties. Zo verschijnt in 1936 ter gelegenheid 
van de herdenking van 50 jaar Doleantie een artikelenserie 
over de ontstaansgeschiedenis van de Gereformeerde kerk 
van Edam. In 1938 vraagt en krijgt hij zes maanden studie-
verlof ten behoeve van het voorbereiden van zijn proef-
schrift, waarmee Edam zijn tijd ver vooruit is. In 1943 pro-
moveert hij op een proefschrift met als titel ‘Leven in de Jo-
hanneïsche geschriften’. Veel gemeenteleden wonen die 
plechtigheid bij. Het is tevens de laatste promotie in oorlogs-
tijd aan de VU. 
 
Leiding in tijden van verandering 
Smilde gaf richting aan veel veranderingen in de kerk, zoals 
invoering van het stemrecht van vrouwen, uitbreiding van 
het psalmboek met 29 nieuwe gezangen, en de introductie 
van de nieuwe vertaling van het NBG die aanvankelijk op 
flinke bezwaren stuitte. Het zwaarst moet dat zijn geweest 
in de Tweede Wereldoorlog. De notulen van de kerkenraad 
zijn daarover echter summier, soms lijkt het er zelfs op dat 
de kerkelijke zaken zoals voorheen gewoon doorgaan. Wel 
lezen we in de notulen aan het eind van de oorlog over grote 
onrust als gevolg van leergeschillen tussen de Kampense 
hoogleraar K. Schilder en theologen van de VU over kinder-
doop en wedergeboorte. Dit leidde tot een scheuring waar-
bij veel predikanten en gemeenten kozen voor K. Schilder en 

het kerkverband verlieten. Hieruit ontstond het kerkgenoot-
schap Art.31. Ds. Smilde wist de Edamse gemeente voor een 
scheuring te behoeden. Na de bevrijding wordt ds. Smilde bij 
de wederopbouw van Edam in diverse commissies betrok-
ken zoals het NVH, het Nederlands Volksherstel, dat geld bij-
eenbrengt voor slachtoffers van de oorlog in de breedste be-
tekenis van het woord. 
 
Liefde aan de Voorhaven 
Eind 1940 viert de gemeente feest. Ds. Egbert Smilde trouwt 
met mej. Truus Smit. In 1936 was zij voor haar studie aan de 
sociale academie naar Rotterdam vertrokken. Romantici be-
weren dat er toen al meer dan gevoelens van genegenheid 
bestonden tussen de dominee en zijn jonge overbuurvrouw 
op de Voorhaven, tevens catechisante en organiste in de 
kerk. Op 17 november 1946 wordt in de pastorie zoon, Aage, 
geboren. De vreugde in het gezin en de gemeente slaat een 
maand later om in diepe rouw als mw. Smilde plotseling 
overlijdt. Oudere gemeenteleden herinnerden zich nog de 
ontreddering van een vader die plotseling met een pasgebo-
ren baby achterbleef. 
 

 
Egbert Smilde in de Gereformeerde kerk in Edam, 1943. Aage: “De 

preekstoel omsluit hem als een rok.” 
 

Vertrek naar Wateringen 
Na enkele maanden neemt ds. Smilde na twintig jaar een be-
roep aan naar Wateringen. Zoon Aage Smilde treedt later in 
de sporen van zijn vader maar is inmiddels ook al met emeri-
taat. Hij gaat met enige regelmaat voor in de dienst in Edam.  
Bij de foto in dit artikel vertelt hij: “Je ziet hier mijn vader tij-
dens een trouwdienst in 1943. De markante preekstoel om-
sluit hem als een rok. Hij kijkt nadenkend. Hij is en blijft een 
geleerd man, kort daarvoor gepromoveerd. Het is de kerk 
waar mijn vader bijna 20 jaar zondag aan zondag voorging 
en mijn moeder ‘s zondags op het orgel speelde.” 
 

Wim de Wolf 



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 

 
 
 
 

Westerkerk 
Delft 

(TU Delft Beeldbank) 

Westerkerk, de Gereformeerde 
kerk in Delft aan de Hugo de 
Grootstraat, was de kerk van 
mijn jeugd. Van jongsaf aan ging 
ik met mijn ouders mee naar de 
kerk. Als je op de kleuterschool 
kon stilzitten, dan kon je dat ook 
in de kerk. Als oudste van een 
gezin met 7 kinderen, ging ik 
vaak met mijn vader mee en 
bleef mijn moeder thuis met de 
jongere kinderen. Later bleef ik 
ook wel eens thuis om op te 
passen en de koffie te zetten. 
Heel langzaam met kleine 
beetjes heet water opschenken 
om een sterk extract te krijgen. 
Het was een grote kerk met wel 
1400 zit-plaatsen, die elke 
Zondag vol zat evenals de 
tweede dienst die om 10.45 
begon. Wij waren vroeg op en 
gingen naar de dienst van 9.00 
uur, ongeveer 25 minuten lopen 
naar Delft, vanuit het dorp Den 
Hoorn. Een mooie wandeling 
langs het water en aan de andere kant wat huizen. Onze 
vaste plek was in een lange bank, recht voor de preekstoel. 
Vóór de preekstoel een groot podium met links en rechts de 
banken voor de ambtsdragers. Links de ouderlingen en 
rechts de diakenen. Mijn vader was in die tijd diaken en het 
mooiste was als ik dan in die banken naast hem mocht 
zitten. Collecteren met lange stokken. Een pepermuntje voor 
tijdens de preek. 
 

Als ik in de lange banken voor de 
preekstoel zat, kon ik de organist, 
Leen ‘t Hart zien spelen voor een 
groot raam in de muur, zonder 
glas ervoor. Orgelpijpen tellen was 
een geliefd tijdverdrijf in de tijd 
dat ik de preek nog niet begreep. 
Gewoon er zijn, vond ik al prettig 
en ik nam alles in me op. Vanaf 
mijn 12e volgde ik een paar jaar 
catechisatie in een ruimte van de 
kerk. Artikelen van de 
Heidelbergse Catechismus 
moesten uit het hoofd worden 
geleerd. Later werd ik lid van de 
Gereformeerde Jeugdvereniging 
en mocht ik samen met een 
vriendin naar de kerk. Dan gingen 
we op het grote balcon zitten, 
waar merendeels de jongelui 
zaten. Van luisteren kwam dan 
niet veel terecht. Ik was 16 jaar, 
toen mijn jongste broertje werd 
geboren en mocht ik hem de kerk 
indragen. Dat heeft grote indruk 
op mij gemaakt. In 1961 ging ik in 

Amsterdam studeren en daar volgde ik de studenten-
catechesatie bij Ds. Hessels Mulder aan de hand van het 
boek “ Altijd bereid tot verantwoording”. Dit boek heeft 
grote indruk op mij gemaakt en in 1962 deed ik belijdenis in 
de Keizersgrachtkerk. Na het afstuderen hebben Henk en ik 
altijd de kerk bezocht waar wij woonden. In 2006 maakten 
wij de overstap van Purmerend naar Edam. 

Trudi Blomberg 
 

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

 

 
Irmgard deelt broden aan de armen uit. Op 
dit raam wordt één van de zeven werken 
van barmhartigheid afgebeeld. H. Irmgard 
was in 1040 gravin van Zutphen en Gel-
re. Mogelijk is het de meer bekende heili-
ge Armgard of Irmgard van Keulen, gestor-
ven rond 1085. De heilige Irmgard 
van Suchtelen, ook wel Irmgard van Keu-
len, Emigeardis, Ermintrudis en Irmgard 
van Aspel (? - 4 september voor 1084 of 
1085) was een Duitse kluizenares uit de 
11de eeuw. Er is weinig bekend over haar 
leven. Volgens de legende was ze geboren 
in slot Aspel nabij Rees als dochter 
van Godilo van Aspel. Haar oom keizer Hen-
drik III schonk haar de gebieden Aspel, Rees 
en Süchteln, die zij op haar beurt gaf aan de 
Domkerk en de Sint-Pantaleonabdij in Keu-

len. Daar wordt ze in ere gehouden als een 
vrouw van grote liefdadigheid. Vervolgens 
trok ze zich als kluizenares terug in de buurt 
van het plaatsje Süchteln, een stadsdeel van 
Viersen. Driemaal zou ze een pelgrimstocht 
naar Rome hebben ondernomen. Op de te-
rugweg bracht ze telkens zoveel relieken 
mee, dat ze er allerlei arme kerken en kloos-
ters mee kon begiftigen. Uiteindelijk trok ze 
zich terug in haar kluizenarij. Ze ligt begraven 
in de Dom van Keulen naast de heilige Drie 
Koningen. Sinds 1500 staat er in Süchteln een 
gedachteniskapel ter ere van haar. 
 

Bron: Wikipedia 
 
 
Foto: Arie van Ginkel 
 

Edamse kerkschatten, 28        RK kerk Raam van Irmgard 
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Waarom dit boek? 
 
In Zalk woont niet alleen kruidenvrouw Klazien maar er komt ook een vluchteling aan met 
een ziek kind. De Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdollah beschrijft op humoristische 
wijze en in sprookjesachtige sfeer de worsteling van een strenge hervormde gemeente. 

 

 
 
Dominee Benjamin van de zwaar hervormde gemeente in 
het dorpje Zalk (Overijssel) wil een mededeling doen vanaf 
de kansel. Hij heeft zojuist een preek gehouden over alle 
verzen in de Bijbel die gaan over de liefde voor de vreemde-
ling. Hij heeft nl. van de ambtenaar van de gemeente te ho-
ren gekregen dat er een Irakese vluchteling met zijn dochter-
tje in de kleine voormalige kosterswoning zal gehuisvest 
worden. Het slaat in als een bom. Iedereen begint door el-
kaar te praten. "Kan dat zomaar, dominee?" En iemand an-
ders:" Staat de microfoon wel goed?" Maar de domine zegt:" 
Het dochtertje is doof en kan niet spreken. En ze heeft een 
ernstig hartgebrek". Dan is iedereen stil. 
 
Vader en dochter 
Eigenlijk is Memed, zo heet de vluchteling, helemaal geen 
vluchteling. Hij was automonteur in Teheran. Op een dag 
komt hij thuis van zijn werk en ziet zijn moeder met een 
baby op schoot. "Jouw kind,", zegt ze. "Het stond hier voor 
de deur in een mandje met een fles en een briefje erbij dat  

 
het van jou is en niet in Teheran geopereerd kan worden". 
Memed twijfelt natuurlijk aan zijn vaderschap, maar de moe-
der ziet het beter: "Als je mooie vrouwen meeneemt in je 
auto moet je niet verbaasd staan als er op een dag een kind 
voor je deur staat". Memed ziet geen andere uitweg dan 
met valse papieren in het vliegtuig naar Nederland te stap-
pen. Bij de douane in Nederland wordt hij aangehouden, 
maar er ontstaat grote consternatie als het meisje flauw valt 
en naar de Eerste Hulp moet 
 
Naar het ziekenhuis 
Tala, zo heet het meisje, wordt opgenomen in het ziekenhuis 
in Zwolle. Daar blijkt dat haar hart te klein is en de artsen 
vinden een operatie te riskant. Ze adviseren de vader om 
haar naar een speciale school te laten gaan en haar nog zo-
lang haar lichaam het uithoudt, plezier te laten maken. 
Het onvermijdelijke gebeurt: op een dag sterft Tala. Er is in 
Zalk nog geen rekening gehouden met vluchtelingen die 
sterven. De dominee neemt zijn verantwoordelijkheid; de 
kerk wil graag helpen, dus wordt er een kindergraf voor Tala 
gemaakt. De kist arriveert, de klok luidt en eigenlijk zou er 
een imam bij moeten zijn, maar daar heeft in de verwarring 
niemand aan gedacht. De kosteres dringt aan:" U moet iets 
zeggen, dominee" De dominee improviseert: "God is groot 
en Hij regeert. Halleluja ". 
 
Begraven in dit lage land 
Als de kist zakt roept iemand in het Arabisch:"Is dit de goede 
richting? Ligt ze zo met haar hoofd naar Mekka?" Het blijkt 
dat de kist moet worden omgedraaid. Nu moet er uit de Ko-
ran worden gelezen. Maar niemand heeft er een op zak. Dan 
komt Khalid, een asielzoeker naar voren en reciteert: "Hier 
wordt Tala ter aarde besteld. Ze is de eerste van ons, de 
dierbare die in deze grond gaat wortelen. We gaan herinne-
ringen opbouwen in dit lage land. Tala kwam onder ons. Tala 
heeft niets gezegd. Ze keek naar deze nieuwe wereld en 
ging. Tala was een engeltje.” 
 
Papegaai 
Het boek van Kader Abdollah moet je zien in de traditie van 
de Iraanse verhalenvertellers. Abdollah werd geboren in 
Arak, Iran en kwam op uitnodiging van de VN naar Neder-
land. In 1988 vestigde hij zich hier, leerde de taal en begon 
columns te schrijven voor de Volkskrant onder het pseudo-
niem MIrza, later ook boeken. Zijn bekendste boek is “Het 
huis van de moskee”. 

Ineke Remijnse 

Papegaai vloog over de Amstel, Kader Abdollah, ISBN 
9789044629675. Uitgeverij Prometheus, 2015, 448 pp. 
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Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam 
 
De corona-crisis duurt en duurt en voor 
hoe lang nog? Heel plotseling is ons le-
ven er heel anders gaan uitzien. We 
missen de knuffels en de omhelzingen 
en het ontspannen contact. De corona-
crisis doet ons realiseren dat we sociale 
wezens zijn op communicatie aange-
legd. 
 
Toch zie ik het kerkelijk leven voorzich-
tig op gang komen, althans in mijn 
agenda. In juni zijn groepsbijeenkom-
sten tot 30 personen mogelijk mits met 
een tussenruimte van anderhalve me-
ter en zingen mogen we nog niet. Met 
meerstemmig mee-neuriën lijkt me 
niets mis. 
 
Heel weinig verneem ik momenteel 
over de vluchtelingenkampen in het 
grensgebied van Griekenland en Turkije 
en het Griekse Lesbos of God weet 
waar. Hoe zou het met deze mensen in 
hun omstandigheden zijn? De corona-

crisis legt onze prioriteiten pijnlijk 
bloot. 
 

 
 
Eens in de 100 jaar maken we dit mee. 
De vorige wereldgezondheidscrisis was 
zo'n honderd jaar geleden in 1918. Als 
ik mij niet vergis was dat de Spaanse 
Griep. Maar naast alle pijn kan een cri-
sis ook nieuwe kansen bieden wanneer 

het tot analyse en tot zelfreflectie 
komt. 
 
Weer anderen stellen zich vragen: Hoe 
heb ik tot dusver geleefd? Waar heb ik 
mij altijd zo druk om gemaakt? Wat 
heeft het mij en de ander opgeleverd? 
Heb ik het allemaal wel goed gedaan? 
Voor mijzelf? Voor anderen? En, hoe 
kan ik het ánders doen of gaan aanpak-
ken? 
 
Als de corona-crisis voorbij is - ik hoop 
zo snel mogelijk - pakken jij en ik, de in-
dustrie, en de luchtvaart de oude ge-
woonten misschien weer op. Maar mo-
gelijk leven we ook wel ánders verder. 
Omdat we ons realiseren, dankzij de 
crisis, hoe kwetsbaar ons leven kan zijn. 
 
 

Hans Reedijk 
 

 
 

 
 
Van Willem Wilmink die zo ontzet-
tend veel mooie teksten heeft ge-
schreven voor een groot aantal kin-
derprogramma’s is hier een gedicht 
wat mij altijd heeft aangesproken. 
 

 
 

Ik geef het stokje door aan Ada 
Oosterman 

Toon Ebbers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Overdenking 

Poëzie-estafette 

Echtpaar in de trein 
 
Met de allerliefste in een trein 
kan aangenaam en leerzaam zijn. 
De prachtig vormgegeven stoel 
geeft allebei een blij gevoel. 
 
Voor ’t verre reisdoel kant en klaar 
zit ik dus tegenover haar. 
De trein maakt zijn vertrouwd geluid  
en zij rijdt vóór-, ik achteruit. 
 
We zien dezelfde dingen wel, 
maar ik heel traag en zij heel snel. 
Zij kijkt tegen de toekomst aan, 
ik zie wat is voorbijgegaan. 

Zo is de huwelijkse staat: 
de vrouw ziet wat gebeuren gaat, 
terwijl de man die naast haar leeft 
slechts merkt wat zijn beslag al heeft. 
 
Van nieuw begin naar nieuw begin 
Rijdt zij de wijde toekomst in, 
en ik rij het verleden uit. 
En beiden aan dezelfde ruit. 
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Het graf met de handjes 
 
Op het oude kerkhof van Roermond, op de plek waar de katholieke en protestantse delen 
van de begraafplaats aan elkaar grenzen ziet Hans Reedijk een ontregelend graf. 
 
Het graf met de handjes bevindt zich op het oude kerkhof 
van Roermond, tussen het katholieke en protestantse deel. 
Vroeger kon je daar uitsluitend via het katholieke deel ko-
men. Naast dit katholieke en protestantse grafveld, bevindt 
zich ook een joods grafveld en er is ook nog een apart hof: 
het Verloren Kerkhof dat niet door muren is omsloten. Daar 
kun je zo op vanaf de openbare weg, waar de mensen wer-
den begraven die tot geen religieuze gezindte behoorden of 
die niet in gewijde aarde mochten worden begraven omdat 
zij zichzelf het leven ontnamen. 
 

 
 
Oecumenisch huwelijk 
Het graf met de handjes dateert van het einde van de negen-
tiende eeuw, een tijd waarin een oecumenisch huwelijk tus-
sen een protestant en een katholiek allesbehalve gebruike-
lijk was. Twee geloven op één kussen... je kent het wel, maar 
het mocht niet. De protestantse kerk liet zich liever niet in 
met de papen (en omgekeerd). Uiteraard mochten katholie-
ken en protestanten ook niet op hetzelfde kerkhof begraven 
worden, vandaar die muur ertussen. Het zou nog tot na het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) duren voordat er 
enige toenadering tussen de protestantse en katholieke kerk 
zou blijken, in wat later de oecumenische beweging zou 
gaan heten.  
 
 

Kolonel en jonkvrouw 
Aan weerszijden van de muur liggen zij als elkaars geliefden 
begraven. Aan de ene kant de protestante cavaleriekolonel 
Van Gorkum. Aan de andere kant de katholieke jonkvrouw 
Van Aefferden. Beiden voelden zich innig met elkaar verbon-
den. Toen hij overleed op 29 augustus 1880 wist zij al dat zij 
te zijner tijd naast hem zou worden begraven maar het ver-
schil in gezindten stond dat niet toe. Op 29 november 1888 
werd ook de jonkvrouw begraven en er werd een creatieve 
oplossing bedacht want bij twee geloven op een kussen gaat 
de Geest aan het klussen. Er werd een grafmonument ge-
bouwd met een dwarsverbinding over de scheidingsmuur 
heen waar een forse mannenhand en een tere vrouwenhand 
elkaar innig vasthouden. Omdat liefde geen grenzen erkent. 
Wanneer je op een regenachtige zondagnamiddag dit graf-
monument eens gaat bekijken op de Begraafplaats Nabij de 
Kapel in ‘t Zand (Weg langs het Kerkhof 2) zijn daar ook nog 
enkele andere interessante grafmonumenten te zien met ka-
rakteristieke namen zoals 'De IJskast' die zijn naam dankt 
aan zijn roestvrijstalen deur (model Amerikaanse koelkast) 
en het' NSB-graf' op het Verloren Kerkhof. Ook deze graven 
zijn de moeite van je reis waard. 
 
Grensoverschrijdend denken 
Het graf met de handjes spreekt tot mijn verbeelding. 
Waarom? Omdat ik het ook zie als een voorbeeld van grens-
overschrijdend denken. Enerzijds worden de grenzen geres-
pecteerd én anderzijds worden de grenzen geslecht. In de 
oecumene heet dat: ruimte voor eigenheid én ruimte voor 
verscheidenheid: het geheim van een aantrekkelijke en vi-
tale gemeente. Op een speelse manier wordt omgegaan met 
een schijnbaar onwrikbare wetmatigheid. Door naar zo’n 
kunstuiting te kijken, kunnen we in onbalans komen en ont-
regeld raken. De creatieve hersenhelft, die wars van regels 
is, wordt wakker geschud, waardoor er plotseling nieuwe 
bronnen van licht, lucht en leven kunnen worden ervaren, 
die een loopje nemen met wat ogenschijnlijk onaantastbaar 
of vast en zeker leek. Kan dat ons levensmotto zijn? 
 

ds. Hans Reedijk 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oproep aan alle gemeenteleden met een naaimachine 
Onlangs is in de Zeevang een brief rondgegaan naar de dames van de voormalige Kerstmarkt. Die markt was ontstaan door-
dat zoveel vrouwen thuis het hele jaar zitten te handwerken of op een andere manier met hun handen bezig zijn. Nu probe-
ren wij samen met beide diaconieën van Zeevang/Oudendijk en Koggenland een actie te starten om mondkapjes te maken 
voor de reguliere zorg in de eigen omgeving en voor particulieren die weer op stap willen en mogen. We willen daarbij mee-
doen met een actie die in België gaande is en al vele vrijwilligers telt en die via onze diaken Coen v.d. Kamp bij ons bekend is. 
Het is de bedoeling dat het officieel goedgekeurde kapjes betreft, er is ook een officiële handleiding aanwezig. De kapjes 
worden verkocht en met het daarmee verzamelde geld willen wij graag een diaconale actie starten voor de vluchtelingen op 
het Griekse eiland Lesbos. Onze landelijke kerk voert ook actie hiervoor en sluit zich aan bij het verzoek van vele gemeenten 
aan de regering om 500 kinderen vandaar naar Nederland te halen. De kapjes moeten met een naaimachine gemaakt wor-
den, van katoen. Ze moeten wasbaar zijn op 60 graden. Hebt u (nog) een naaimachine en wilt u (man of vrouw) best mee-
doen, geef dat dan a.u.b. door aan Lydeke Vroom, tel.0299-621427 of lmvroom@gmail.com. 
 



 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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Een gastvrije en uitnodigende kerk zijn: 
juist ook vanaf 1 juli! 
 
Binnenkort zal het weer mogelijk zijn om in onze kerkge-
bouwen samen te vieren, zij het onder beperkende voor-
waarden. Meer dan twee maanden hebben we hiervan af-
gezien om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Ons geloofsleven ging echter door, soms op nieuwe, 
creatieve manieren. Dat neemt niet weg dat velen de kerk-
gang misten. 
 
Wanneer straks de kerkdeuren voor de eredienst weer 
opengaan, zal niemand de gemeenschap aantreffen zoals 
aan het begin van de veertigdagentijd, vlak voor we de deu-
ren sloten. De ervaringen en de daarbij horende gevoelens 
zullen heel verschillend zijn. Sommige kerkgemeenschappen 
zijn relatief klein, hebben een voldoende groot gebouw en 
hebben, als gemeenschap, de impact van het virus misschien 
niet rechtstreeks ondervonden. Voor deze gemeenschappen 
kan het voelen alsof er, wat de samenkomst betreft, niet 
veel is veranderd, al zullen zij de zorgen delen rond ouderen, 
kwetsbaren en hen die zwaar geraakt zijn door de gewijzigde 
economische omstandigheden. 
 
Een groot deel van de gemeenschappen daarentegen komt 
gewoonlijk met veel meer mensen samen dan vanaf juli zal 
zijn toegestaan. Wanneer dan de Schrift weer stem krijgt in 
het midden van de gemeenschap en het Brood weer gebro-
ken wordt, zal men zich nog niet compleet voelen. Sommige 
van deze geloofsgemeenschappen zullen bovendien zwaar 
zijn getroffen door het virus. Wanneer zij weer samenkomen 
zullen er plekken voorgoed leeg zijn, terwijl afscheid nemen 
nauwelijks mogelijk was. Veel parochies en gemeenten zul-
len tijd en ruimte nodig hebben om weer op verhaal te ko-
men. Om de ervaringen te delen, samen te rouwen en te 
bidden. 
 
Vanuit deze overwegingen hebben we als landelijk kernteam 
Kerkproeverij nagedacht over de vraag op welke wijze Kerk-
proeverij dit jaar vorm zou moeten krijgen. Want we weten 
ons, ondanks deze crisis, geroepen om aandacht te vragen 
voor de missionaire opdracht uitnodigend kerk te zijn. Ons 
gesprek hierover is nog gaande en hangt ook af van de be-
leidsontwikkelingen. Eén ding kunnen we wel zeggen: Uitno-
digend kerkzijn is niet iets voor één weekend per jaar. Wij 
zien het bouwen aan een uitnodigende en gastvrije gemeen-
schap als een doorgaand proces. Het behoort ook tot de 
missionaire opdracht zoals die bijvoorbeeld klinkt aan het 
einde van het Matteüs-evangelie. 
 

In de Raad van Kerken werken samen: Rooms-Katholieke 
Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Oud-Katholieke Kerk, 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broeder-
schap, Evangelische Broedergemeente in Nederland, Religi-
eus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe 
Kerk, Leger der Heils, Anglicaanse Kerk, Koptisch Orthodoxe 
Kerk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Orthodoxe 
Kerk, Nieuw-Apostolische Kerk, Vrijzinnigen Nederland, 
2of3bijEEN, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adven-
tisten, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. 
 
Juist met Pinksteren krijgt die een bijzondere bekrachtiging. 
Daarom willen wij als werkgroep dit moment gebruiken om 
uw aandacht te vragen voor het blijvend belang van uitnodi-
gen en verwelkomen. Juist ook in deze bijzondere tijd, nu ve-
len van u bezig zijn om de richtlijnen vanuit de burgerlijke en 
kerkelijke overheden toe te passen op de eigen concrete si-
tuatie. Dit zal niet zelden passen en meten worden en vast 
ook met teleurstellingen gepaard gaan. 
 
Toch willen we u vragen om daarbij rekening te houden met 
de mogelijkheid om gasten te ontvangen. Bijvoorbeeld door 
ervoor te zorgen dat kerkgangers bij aanmelding voor een 
viering kunnen aangeven een of twee extra personen mee te 
zullen nemen. Hoe fijn zal het voor deze gasten zijn, die mis-
schien voor het eerst een viering of kerkdienst meemaken, 
dan naast de vertrouwde kerkganger te kunnen zitten, zij 
het op anderhalve meter afstand. 
 
In de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat veel men-
sen de via internet uitgezonden kerkdiensten waarderen. 
Ook hier liggen kansen om uitnodigend en verwelkomend te 
zijn en daarin te groeien. Niet-kerkgangers zijn in de voorbije 
maanden toch een beetje kerkganger geworden. Wie weet 
willen ze ook eens ervaren hoe het is om in het kerkgebouw 
een viering mee te maken. Hopelijk kunnen we daar in onze 
gemeenschappen en in onze kerkgebouwen de ruimte voor 
vinden.  De ideeën en suggesties op www.kerkproeverij.nl 
kunnen hierbij wellicht van pas komen.  
 
Met de beste zegenwensen aan u allen, 
 

Vicaris Arjen Bultsma, drs. Christien Crouwel 
lid kernteam Kerkproeverij en algemeen secretaris 

 
 
 
Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken, in samen-
werking met Alpha Nederland en MissieNederland, en wordt on-
dersteund door mediapartners EO en KRO-NCRV. 



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 

 

 
 
 
 

  

Tijdens een zeiltocht door Denemarken bezocht ik een 
kerkdienst in het mooie kerkje van Ebeltoft. De dienst 
werd met een heel oecumenisch gebed afgesloten; mijn 
vertaling staat hieronder. 

Hajo Schaap 
 
Laat ons bidden tot God, onze Vader 
Laten we bidden om voedsel op onze tafels, 
Om een goede gezondheid, 
Om een gelukkige toekomst voor onze kinderen, 
Om vertrouwen in onze medemens, 
Om liefde van hen waar we van houden. 
Om veiligheid en een goed onderkomen voor ieder mens, 
Om gezond water en voedsel. 
Om vrede op aarde. 
 
Laat ons bidden voor allen die dat nodig hebben: 
Om rechtvaardigheid voor hen die onrecht is aangedaan 
en hen die slecht behandeld zijn 
Om een nieuw begin voor hen die faalden 
Om genezing voor onze zieken 
We weten in ons hart wie dat zijn. 
 

 

Laten we bidden voor hen die in goeden doen zijn 
En in posities met macht 
Opdat hun geest niet verhardt. 
En dat we dagelijks kunnen bidden vanuit een dankbaar 
hart. 
 
Laten we bidden voor het land waarin we leven en wer-
ken 
Voor onze vrienden en buren, familieleden, collega’s 
En voor hen die ons vervolgen en misbruik van ons maken 
Om moed en vreugde voor allen 
Om gezond verstand en goede wil voor hen die de wereld 
besturen 
 
Laten we bidden dat de kerk van God de wereld zal ver-
lichten en een manier van leven zal zijn 
Laten we bidden voor onszelf, voor zachtheid in onze rela-
ties met anderen 
Om Jezus Christus in gedachten te hebben als het licht op 
onze weg 
Dat we hem voor altijd danken en prijzen 
 
Amen 
 
 
De diensten in De Vermaning van de Doopsge-
zinde Gemeente zullen, Deo volente, weer 
worden hervat ingaande 05 juli aanstaande. 
In die eerste dienst wordt voorgegaan door ds. 
Truus de Boer.

 
 

 
 



 
 
 
 

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 dinsdag 21 april is overleden mw. Janny van Wengerden - 
de Vries op de leeftijd van 84 jaar. Zij was sinds een aantal 
jaren lid van onze gemeente en al enige tijd ziek. De uitvaart 
vond in besloten kring plaats in Broek in Waterland.  
Corr.adres:  Keetzijde 4, 1135 RB Edam 

Op maandag 27 april is overleden 
mw. Grietje Kalk-Mulder op de leef-
tijd van 86 jaar. De laatste anderhalf 
jaar verbleef ze in verpleeghuis 
Novawhere en had ze een broze ge-
zondheid, maar haar einde kwam 
toch nog heel snel. Grietje Kalk heeft 
in onze kerk diverse functies vervuld. 
Haar hart lag bij de persoonlijke ont-
moeting. In de besloten uitvaart-
dienst stond ds. Charlotte Kremer  

stil bij de woorden uit Psalm 139 ‘Waarlijk zoals u mij kent,  
het gaat mijn begrip te boven.’ Onze gedachten zijn ook bij 
haar man Henk die niet bij de uitvaart kon zijn en vooralsnog 
geen bezoek mag ontvangen. 
Corr.adres:  Kapsteeg 5, 1135 WR Edam 
 
Dankbetuiging 
Tijdens het verblijf in het verpleeghuis en na het overlijden 
van Grietje Kalk hebben wij vanuit de gemeente erg veel 
meelevende reacties en steunbetuigingen ontvangen. Het 
doet ons goed te zien dat mijn vrouw en onze moeder bij  
velen warme herinneringen achterlaat. Als familie willen  
wij daarvoor onze grote dank uitspreken. 

Familie Kalk  
Een bijzondere tijd 
Sinds enkele maanden is de samenleving ernstig ontregeld 
door het coronavirus. Duizenden mensen zijn ziek geworden 
en velen zijn overleden. Nog meer mensen zijn bang om het 
ook te krijgen en blijven zoveel mogelijk thuis. Van over-
heidswege zijn beperkingen in onze vrijheid opgelegd, waar 
veel begrip voor is, maar die ook knellend aanvoelen. We 
denken aan de ouderen en zieken in verpleeg- en verzor-
gingshuizen die geen bezoek meer kunnen ontvangen. En 
ook aan de vele mensen die hun werk kwijtraken of dreigen 
te verliezen. Ook al lijken de maatregelen nu iets versoepeld 
te kunnen worden, het blijft voor iedereen een zware tijd. 
Als kerkgemeente missen we de wekelijkse samenkomst in 
een dienst, die ons juist nu zou kunnen bemoedigen. Ook 
het Pinksterfeest hebben we niet kunnen vieren. Toch mo-
gen we vertrouwen dat Gods Geest ons bijstaat. De kerken-
raad doet een oproep aan u als gemeenteleden om meer 
dan ooit naar elkaar om te zien en elkaar en waar mogelijk 
te helpen in woord en daad. Laten wij bidden voor allen die 
ziek zijn, die in angst leven en voor de zorgverleners. 

 
Rondom de diensten 
Op het moment van schrijven komt er weer langzamerhand 
ruimte om kerkdiensten te kunnen houden. Vanaf 1 juni  
mogen er diensten met maximaal 30 bezoekers worden ge-
houden en vanaf 1 juli met maximaal 100 bezoekers. De ker-
kenraad is momenteel aan het onderzoeken of en hoe we 
daarvan gebruik kunnen maken. De Grote Kerk lijkt hiervoor 
op zich goed geschikt te zijn, maar ook dan zal zeker nog 
geen sprake kunnen zijn van een gewone dienst.  
Veiligheid en gezondheid staan voorop. 
Houdt u de kerkbrief en de website in de gaten. Vanwege 
onze beperkte technische mogelijkheden kunnen wij niet 
zoals een aantal buurgemeenten onlinevieringen organise-
ren. Nog niet, zie de oproep op de volgende pagina. Maar 
gelukkig kunt u deze vieringen wel via onze website bekij-
ken. Zie www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren  
Daar staan vieringen in Middenbeemster, Monnickendam en 
Zeevang. U kunt om 10.00 uur live meekijken maar eventu-
eel ook later terugkijken. Ook in de kerkbrief kunt u actuele 
informatie vinden. En op internet en tv zijn natuurlijk nog  
vele andere diensten te bekijken. 
 
Kerkbrief in een nieuw jasje 
Het zal u niet zijn ontgaan: de kerkbrief is anders van opzet 
dan u gewend bent. Met een klein groepje mensen zijn we 
aan het brainstormen, hoe we de onderlinge band kunnen 
verstevigen. 
De kerkbrief speelt een belangrijke rol in de communicatie 
naar de gemeenteleden. We hebben nog eens goed gekeken 
of het mogelijk is om de kerkbrief wat toegankelijker te ma-
ken. Sinds kort is de kerkbrief op de website van de kerk als 
eerste bericht te zien (behalve in het weekend, als we op 
zoek gaan naar een kerkdienst), met de eerste pagina direct 
in beeld. Daarom hebben we zowel indeling als lay-out aan-
gepast. Graag horen we wat u ervan vindt, uw reactie kan 
naar: kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 
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 e-mailadres: pastoraat@kerkgemeente.nl 
 
Behoefte aan praktische hulp? 
Ouderendiaconaat en pastoraal team houden de vinger aan 
de pols bij de gemeenteleden die zij bezoeken. Ook niet ker-
kelijke organisaties verlenen veel ondersteuning. Mocht u 
toch behoefte hebben aan meer praktische ondersteuning, 
kunt u daarvoor ook het pastoraal meldpunt bellen. 
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Bloemengroet 
Met het stil zetten van de zondagse diensten stopte ook de 
mooie gewoonte om vanuit de dienst een bos bloemen te 
bezorgen bij iemand die daarvoor in aanmerking kwam.  
Hetzij om iets te vieren, hetzij als steuntje in de rug.  
Op initiatief van een aantal gemeenteleden worden inmid-
dels weer wekelijks bloemen bezorgd. Het is de bedoeling 
dat dat met een foto voor op de kerkbrief wordt vermeld.  
 
Bedankje 
Hierbij wil ik eenieder bedanken die aan mij gedacht heeft 
tijdens mijn ziekte. De vele kaarten, fruit, telefoontjes en 
meelevende woorden hebben mij erg goed gedaan. 
                                                Marianne Ghawali-Harmsen 
 
Kerkdienst 'online'?     

Waarschijnlijk bent u, net 
als wij, op zoek gegaan 
naar een invulling voor de 
zondagochtenddienst, 
toen we zelf niet meer 
naar de kerk konden gaan. 
Met gebruik van internet 

kunnen gemeenteleden thuis de dienst volgen. De meeste 
gemeentes, zoals ook wij, bieden alleen geluid, maar som-
migen ook met beeld. De afgelopen weken zagen de kerken 
in Middenbeemster en Purmerend het aantal belangstellen-
den met sprongen toenemen. Het zijn mooie uitzendingen, 
maar we missen natuurlijk het contact met onze plaatselijke 
gemeenteleden. Wat zou het mooi zijn als we zelf ook met 
een kleine groep enthousiastelingen weer diensten konden 
organiseren en deze met beeld en geluid zouden uitzenden. 
De kerkrentmeesters willen hieraan financieel de ruimte ge-
ven, maar om dat effectief te kunnen realiseren zoeken zij 
vrijwilligers om te helpen met de techniek en bediening. Het 
is niet moeilijk, maar met een enthousiaste inzet zouden we 
gezamenlijk kunnen zorgen voor uitzendingen vanuit onze 
vertrouwde kerk. Wilt u helpen of meer weten? Stuur dan 
een mailtje naar DeSwaen@kpnmail.nl of neem contact op 
met Nico Vriend.                                   

De Kerkrentmeesters 
De kerk nog thuis  
7 juni is het zondag Trinitatis, het feest ter ere van de drie-
vuldige naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus legt 
het Nicodemus uit in Johannes 3: 1-15. 
Voor de kinderen zijn er in juni vier verhalen uit het evange-
lie van Matteüs over Gods nieuwe wereld met voorbeelden 
(gelijkenissen) van Jezus die iets laten zien van deze nieuwe 
wereld. Deze zondag zijn er twee voor-
beelden over hoe kostbaar Gods nieuwe 
wereld is (Matt. 13: 44-46): de man die 
een schat in de grond vindt en alles over-
heeft voor die schat en de koopman die 
op zoek is naar mooie parels en alles 
overheeft voor een heel bijzondere parel. 
In beide verhalen gaat het over mannen die  
al hun bezittingen verkopen. De één doordat hij onverwacht 
een schat vindt die hij koste wat kost wil hebben, de ander 
doordat hij op zoek gaat naar een schat: een parel van grote 
waarde. 

14 juni: de eerste zondag na Trinitatis; we krijgen de  
opdracht te luisteren naar Mozes en de profeten in  
Lucas 16: 19-31. 
De kinderen buigen zich over de vraag ‘Eerlijk of niet?’ De 
arbeiders in de wijngaard uit Matteüs 20: 1-16 is een voor-
beeldverhaal dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld onze we-
reld ondersteboven keert. Je kunt jaloers worden als je ziet 
dat anderen net zo goed behandeld worden als jij, terwijl ze 
er minder werk voor hebben gedaan. Maar de eigenaar wil 
alle arbeiders evenveel geven, ongeacht of ze al de hele dag 
werken of slechts één uur. 
21 juni noemen we de eerste zondag van de zomer of de 
tweede zondag na Trinitatis. Jeremia (in Jeremia 20: 7-13) en 
David (Psalm 69: 14-29 en Psalm 14) zijn nog onzeker en 

bang, maar Jezus verzekert de discipe-
len in Mattheüs 10: 16-33 dat ze niet 
bang hoeven te zijn, want de Geest 
van de Vader is bij hen. 
Bijbelbasics geeft voor deze zondag 
het thema ‘Goed voorbereid?!’ Het 
voorbeeld van de tien meisjes (Mat-
teüs 25: 1-13) maakt duidelijk dat je 
goed moet opletten of Gods nieuwe 
wereld er al aankomt, omdat we niet 
weten wanneer God zal komen. 

Op 28 juni, de tweede zondag van de zomer of de derde 
zondag na Trinitatis, gaat het over de zorg om wat verloren 
is in Lucas 15: 1-10 en worden de leerlingen er in Matteüs 
10: 34-42 op uit gestuurd met een opdracht. 
Ook bij de kinderen gaat het over ‘Trouwe zorg’. Het verhaal 
uit Matteüs 25: 14-30 is een voorbeeld van drie dienaren die 
allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van 
een rijke man. Doen we iets met de gaven en talenten die 
we van God gekregen hebben? 
www.debijbel.nl/bijbelbasics 
 
Overzicht diaconale collectedoelen   
Het wordt steeds zwaarder om elkaar 
niet of nauwelijks te ontmoeten en te 
spreken, maar we moeten nog even 
volhouden. Door de coronacrisis zijn er 
nog steeds geen fysieke kerkdiensten en dreigen diaconale-
goede-doelen en onze kerkgemeente inkomsten uit de col-
lecteopbrengsten mis te lopen.  
Dat willen we natuurlijk niet en daarom bestaat er voor onze 
kerkgemeente de mogelijkheid om wekelijks uw collecte-
bijdrage online over te maken.  
Geen twee collecten, geen twee afzonderlijke bedragen, zo-
als we dat in de kerk gewoon zijn, maar één bijdrage die na-
derhand fifty-fifty verdeeld wordt tussen het diaconale doel 
voor die zondag en onze eigen kerkgemeente.                          
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 
deze 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.                                        
Zondag 14 juni, “Stichting HOEBOEH”. Hulp OostEuropa 
Buurtschap  Overleek en Helpers steunt vele projecten in   
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Roemenië en Moldavië. Inzamelen, transporteren en 
verdelen van hulpgoederen bij kerkgenootschappen en 
instellingen en steunen van maatschappelijke en sociale 
projecten. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl                               
Zondag 21 juni, “KIA Werelddiaconaat, Opvang en hulp 
voor ontheemden in Colombia.” Veel Colombianen zijn in 
eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de 
sloppenwijken. Met psychologische hulp voor het verwerken 
van hun trauma’s helpen wij hen om een nieuw bestaan op 
te bouwen. www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-hulp-
voor-ontheemden-in-bogota                                                   
Zondag 28 juni, “Stichting Africa Albino’s”. Albino zijn in 
een zonovergoten Afrika; het zal je overkomen. De stichting 
stuurt zonnebrandcrème en uv-beschermende middelen 
naar Afrika om de levenskwaliteit van deze albino’s te 
verhogen.  www.afrikaansealbinos.nl/                                       
Zondag 5 juli, “KIA Binnenlandsdiaconaat, Vakantiepret 
voor kinderen in armoede”.   Kinderen uit kwetsbare 
gezinnen in Nederland kunnen niet op vakantie; zij blijven als 
anderen gaan. Met de actie van Kerk in Actie helpen we die 
kinderen aan spulletjes en spelletjes om zich in de vakantie 
te vermaken.www.kerkinactie.nl/kinderenenarmoede  
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 

Cursus TVG Amsterdam verrast, boeit en verdiept  
Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof, kerk 
en samenleving overweeg dan serieus om de cursus Theolo-
gie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG) te gaan volgen. 
Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt in de 
bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de rituelen en 
tradities en in de toepassingen in het dagelijks leven.  
• driejarige cursus (een deel is ook mogelijk) 
• met kundige, ervaren, enthousiaste docenten  
• van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken)  
• elke dinsdagochtend van 10.00-12.45 uur (2 keer 75 min.)  
Meer informatie bij de scriba of op onderstaande websites.  
TVG Amsterdam: www.tvg-amsterdam.nl  
Landelijk: www.tvg-algemeen.nl 
 
Taxidienst (als het weer kan en mag)      
De Protestantse Kerk adviseert om in ieder geval tot 1 juli 
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 5 juli a.s.  

datum taxidienst telefoonnr. 
05-07 A. Witte 06-48663293 

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 
 
Uw e-mailadres in ledenadministratie?   
Veel mensen krijgen de kerkbrief per e-mail. Graag willen we 
uw e-mail adres opnemen in uw gegevens bij de ledenadmi-
nistratie. We gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen 
heeft. Mocht dat toch het geval zijn kunt u dat melden 
via:kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl                 

“Bewaren”         
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of  
cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud 
geld. Nog steeds!!!! 
Inleveren in de do-
zen in de Swaen gaat 
in coronatijd even 
niet. Daarom a.u.b. niet weggooien of ergens anders inleve-
ren maar “bewaren” tot we weer bij elkaar mogen komen.  

Diaconie 
Verjaardagen van onze senioren   
01-06 Mevr. A.A.M. Pfeiffer - Hangard, Kloosterhof 340,              
           1131GH VOLENDAM 
05-06 Dhr. H.C. van Zanen, Lingerzijde 47, 1135AN EDAM 
06-06 Mevr. C.M. van Dillen - van Ee, Pieter Claesstraat 6,  
           1135HJ EDAM 
08-06 Dhr. H.R. Kalk, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1,  
           1444HT PURMEREND 
12-06 Mevr. S. van der Putten - Rijneveld, Ye 15,  
           1135JH EDAM 
12-06 Dhr. T.H. Buijten, Persijnstraat 11, 1135GZ EDAM 
18-06 Dhr. A. Maas, Willem Woutersstraat 13,  
           1132XN VOLENDAM 
19-06 Dhr. R. Rozenga, Jan Steenstraat 10,  
           1132TL VOLENDAM 
19-06 Mevr. G. Kuiper - Hetjes, Achterhaven 47,  
           1135XS EDAM 
23-06 Dhr. C. Brommersma, Burg. Jan Schoonstraat 5,   
           1474HS OOSTHUIZEN 
26-06 Mevr. I.R.M. Hovenkamp - Obbema,  
           Schepenmakersdijk 1, 1135AG EDAM 
28-06 Mevr. J.G.S. Jansen - Klippel,  
           Paulus Pietersstraat 1 309, 1135GS EDAM 
29-06 Mevr. W. Duijst, Voorhaven 137, 1135BP EDAM 
 
Opbrengst Collecten      
Datum Kerk Diaconie Doel 
15-03 € 21,25 € 61,25 Voedselbank 
22-03 € 21,25 € 21,25 Noodhulp Vluchtelingen 

Zuid Soedan 
29-03 € 26,25    € 33,25  Straatmeisjes Ghana 
05-04 € 40,50 € 40,50 Onderwijs kansarmen   

India 
09-04 € 16,25 € 16,25 Onze eigen Kerkgemeente 
12-04 € 128,00 € 118,00 Dovenproject Peru 
19-04 € 61,75 € 61,75 Vluchtelingenwerk Edam-

Volendam 
26-04 € 54,25 € 54,25 Beter inkomen Ghanese 

vrouwen 
03-05 € 197,50 € 57,50 Noodhulp, vluchtelingen 

Nigeria 
 €  567,00 €  464,00        

U kunt uw collectebijdrage overmaken naar 
NL95RABO0373711409 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Edam, o.v.v. Collecte zondag … 
 
Mededelingen kerkelijk bureau  
Overleden 
Mevr. J. van Wengerden - de Vries, Paulus Pietersstraat 1 12 
Mevr. G. Kalk - Mulder, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1                                                                                                        



Thea Heeren-van Overloop
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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

voor iedereen, ook
kraamcadeaus

zelfde sokken als papa!!!

Ria Hakkenaar
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www.kerkgemeente.nl

Handwerkgroep
van de kerk

bel ons voor 
leuke cadeautjes 

Elly ten Holt
0299372280
etenholt@ziggo.nl
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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 overledene: Jos 
Stevens dat zij voor altijd moge zijn ingegaan in de 
vreugde van haar Heer.  
 
Nieuws uit de Locatieraad 
De locatieraad heeft in mei wederom niet vergaderd, wel 
veel gemaild en gebeld. In juni hopen we de regelmatige ver-
gaderingen weer op te pakken. En we hopen ook in de loop 
van de zomer de kerkdiensten weer op te starten. De loca-
tieraad weet dat veel mensen hunkeren naar de vertrouwde 
kerkgang, de geborgenheid en gezelligheid na afloop en het 
gewone menselijk contact. We vragen ook nu nog steeds uw 
geduld. 
 
Protocol vanuit het Bisdom 
Op 20 mei heeft de bisschoppenconferentie protocollen ge-
publiceerd voor de vieringen na 1 juni. Deze zijn toegestaan 
voor maximaal 30 mensen en na 1 juli voor 100 mensen. 
Deze protocollen moeten erin voorzien dat er waardig en 
veilig kan worden gevierd met inachtneming van de corona-
richtlijnen van de overheid. De meest ingrijpende maatrege-
len zijn dat mensen zich van tevoren moeten aanmelden, 
dat er een toezichthouder aangewezen moet worden en dat 
iedereen op vaste plaatsen, 1,5 m van elkaar moet zitten. Er 
is geen samenzang mogelijk, alleen voorzang. Vanaf 14 juni 
(Sacramentsdag) zal de Heilige communie weer uitgereikt 
kunnen worden, zodat er nu nog even tijd is om de veilig-
heidsmaatregelen te implementeren. De locatieraad bezint 
zich nog op de vraag wanneer wij zullen beginnen en hoe we 
het protocol in onze kerk gaan handhaven. U hoort van ons 
via de e-mail. 
 
Kerk blinkt als nooit tevoren 
Intussen zijn er een aantal werkzaamheden verricht door de 
vrijwilligersgroep zodat de kerk, als straks de deuren weer 
opengaan, er pico-bello uitziet. De glas-in-loodramen zijn al-
lemaal ontdaan van stof en vuil en ook de kruiswegstaties 
zijn schoongemaakt. Verder is ook het hek voor de kerk ge-
schilderd. “In klassiek groen”, vertelde Dick Kunst. Dick heeft 
het hek eerst grondig geschuurd, toen in de grondverf gezet 
en vervolgens afgelakt. Wat een klus! Maar het ziet er prach-
tig uit. 
 

 

 
                                                            Dick Kunst schildert het hek 

 
Of het hek even oud is als de kerk zelf, d.w.z. uit 1847, weet 
ik niet. Het is ook mogelijk dat het hek geplaatst is bij de re-
novatie van de kerk in 1873, toen de voorgevel helemaal 
vernieuwd werd. Of is het van na de oorlog? Ik kan over het 
hek niets vinden in “Onder het oog van God”. Misschien dat 
een kerkhistoricus dat nog eens kan uitzoeken? In ieder ge-
val heeft Dick ervoor gezorgd dat het hek weer een waardig 
onderdeel is van het monument. Verzoek is om geen fietsen 
tegen het monumentale hek te zetten. 
 
De D doet het weer 
Ook tijdens de coronapauze: Het elektrisch orgel is gerepa-
reerd door orgelbouwer, technicus en genie van alles, Nico 
Vriend, samen met Stef Knook. De D in het midden van het 
klavier is een veel gebruikte noot dus het was erg storend 
dat die het niet deed. Na enig speurwerk en doormeten 
bleek dat er een relais kapot was. Het is een piepklein scha-
kelaartje, gevat in een glazen vacuümbuisje, dat met een 
magneet van de buitenkant bediend wordt. Onverslijtbaar 
zou je denken, maar het kan toch kapot. Gelukkig had Nico 
er nog een stel in de la liggen (wie heeft zulke dingen in zijn 
la liggen, vraag je je af). Even een nieuwe erin solderen en hij 
doet het weer. Ik stond versteld. Hulde aan Nico en Stef! 
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Stef Knook en Nico Vriend inspecteren het orgel 

 
 

 
Kunt u zien welk van deze relais kapot is? 

 
Verder beraadt de locatieraad zich op reparaties aan de glas-
in-loodramen. Er zijn een paar ramen bij die aan de onder-
kant bol staan. Dat komt omdat de stangen die ze overeind 
moeten houden los zitten, waardoor het volle gewicht van 
het raam op de onderste glaasjes rust en het loodwerk door 
gaat buigen. Het moet echt gerepareerd worden, maar het is 
een forse uitgave, zelfs met subsidie van Monumentenzorg. 
 

Nico van Straalen, secretaris 
 
 
In Memoriam: Jos Stevens 

Op de leeftijd van 93 jaar is 
op 19 april jl mijn tante 
overleden. Haar 
gezondheid was de afge-
lopen jaren heel broos. Zij 
is een zus van Do Stevens, 
van wie wij een week 
eerder afscheid hebben 
moeten nemen. Jos, 
opgegroeid in Edam, is na 
haar opleiding ver-
pleegkundige, naar Rot-
terdam verhuisd. Daar 

heeft zij tot haar pensioen gewerkt in het St. Franciscus-
ziekenhuis. Daar heeft zij zich met grote toewijding ingezet 
voor de zorg aan zieken. In 2012 is zij teruggekeerd naar 
Edam en in de Meermin gaan wonen. Mijn tante leefde heel 
tevreden en hield van eenvoud. Zij had niet veel nodig om 
zich tevreden te voelen.  Zij was heel gelovig en een trouw 

parochiaan. Haar lach en humor waren zo kenmerkend voor 
haar, ook toen haar gezondheid achteruitging. Dat maakte 
op mij veel indruk tijdens mijn vele bezoeken in de 
afgelopen jaren. Op vrijdag 24 april was er in de Nicolaaskerk 
een korte en besloten viering, waarna zij op de RK-
begraafplaats ter ruste is gelegd. Ik zal haar missen. 
 

Anton Stevens (neef) 
 

 

 
 
Nieuws voor jeugd en gezin 
 
Eerste Heilige Communie 
Op zondag 26 juli om 10 uur is de viering van de 1ste H. Com-
munie in onze kerk, Deo Volente: als God het wil. Kapelaan 
Tesfay is celebrant. Twee communicanten - Kick Laan en 
Minck Veerman - presenteren zich in deze viering en zij mo-
gen voor het eerst Jezus ontvangen in het Heilig Sacrament. 
De twee andere communicanten - Enora Jonk en Fay 
McNulty - doen volgend voorjaar hun 1ste H. Communie. Op 
donderdag 18 juni hebben Kick en Minck hun laatste Com-
munieles. Donderdag 23 en zaterdag 25 juli gaan zij oefenen 
voor de viering. De koren hebben vakantie; we zingen 
samen. Laten we bidden voor een goede voorbereiding. 
 
Kindermiddagen 
In juni komen er twee (geloofs)spelmiddagen, waarbij we de 
hoeveelheid kinderen verdelen. Met mooi weer zijn de spel-
len buiten. De data worden te zijner tijd doorgegeven. 
 

Greetje Snoek 
 

 

Observaties van een kerkganger 
 
Een orgel heeft pijpen, dat weet iedereen. En de lengte 
van de pijp bepaalt de toonhoogte als je hem aanblaast: 
lange pijpen geven lage tonen, een kwestie van staande 
luchtgolven, weet ik van de natuurkundeles op school. 
Maar waar je nooit bij stil staat is dat die lengte heel 
precies steekt. De pijplengte wordt afgesteld doordat in 
de bovenkant van de pijp een “hoed” zit, gevat in leer, 
die een beetje kan verschuiven. Het is een kwestie van 
millimeters, werd me verteld. Ik stond paf. Bedenk even 
hoeveel pijpen er in een orgel zitten. Elk van die pijpen, 
sommige 2 meter lang, moet op de tiende millimeter 
afgesteld staan, anders krijg je natuurlijk valse 
akkoorden. En het hele orgel koelt af in de winter en 
warmt op in de zomer, waarbij die pijpen allemaal een 
beetje krimpen en weer uitzetten. Een sommige 
misschien meer dan andere omdat ze iets vochtiger 
staan of juist droger. Het is een wonder dat er 
überhaupt nog een goed klinkend akkoord uit zo’n orgel 
komt. Er staat een wonder in de kerk. Mijn bewondering 
voor orgelbouwers en orgelspelers is gestegen tot de 
hoge C. 
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Bedankje 

 
 
Wij, Jan en Nel Conijn, willen graag iedereen bedanken voor 
alle felicitaties die we mochten ontvangen in welke vorm 
dan ook voor ons zestig jarig huwelijk. Ondanks de vele 
beperkingen is het toch een onvergetelijke dag geworden! 
Speciaal het koor St Caecilia dat ons met een aubade 
verraste! Allen super bedankt. 
Met hartelijke groet, 

Jan en Nel Conijn 
 
 
Caecilia in Coronatijd 

Zoals alle groepsbijeenkomsten moesten plotseling ook de 
repetities van het Caeciliakoor gestopt worden. Dat is toch 
wel heel gek hoor. Soms zie je elkaar 2 of zelfs 3 x in de week 
en nu helemaal niet. Hoe kunnen wij er dan toch voor blijven 
zorgen dat de stembanden op spanning blijven, en de 
“nootjes” gekend. Ik ben als dirigent van het Caeciliakoor 
aan de slag gegaan om een aantal missen en liederen digi-
taal te maken zodat men thuis via de computer toch kan stu-
deren. Dat lukt niet iedereen even makkelijk. Sommige men-
sen zijn nu eenmaal digitaal vaardiger dan andere. Maar 
over het algemeen lukt dat aardig (zegt men). Het is natuur-
lijk geen vergelijk met gezellig op de repetitieavond geza-
menlijk hard werken om ervoor te zorgen dat het koor mooi 
gaat zingen. Alleen thuis zingen is toch echt anders. Ook is 
het belangrijk om de stembanden soepel te houden, veel 

praten gaat nu ook niet, vooral niet als je thuis alleen bent. 
In zo’n bijzondere tijd als deze merk je wel hoe hecht de 
band is tussen de koorleden. Er wordt veel over en weer ge-
beld. Wat wel heel jammer was is dat wij niet konden zingen 
tijdens een feestelijke dienst ter gelegenheid van het 60-
jarig huwelijksfeest van Nel en Jan Conijn. Daar hebben zij zo 
naar uit gekeken. Om de dag toch een feestelijk tintje te ge-
ven, hebben we met enkele koorleden het bruidspaar in de 
tuin van Koningshoeve toegezongen. 

We hebben gefilosofeerd over de mogelijkheid om de repe-
tities weer op te pakken en zo gauw als mogelijk is tijdens de 
dienst te gaan zingen nu de maatregelen wat verruimd gaan 
worden. In de kerk zouden we kunnen repeteren met vol-
doende afstand, ook tijdens de dienst als we beneden staan, 
moet dit mogelijk zijn. Dan zien wij ook onze twee begelei-
ders, Gijs en Victor weer. Wel jammer dat Victor dan niet op 
het orgel kan begeleiden. Boven bij het orgel is echt geen 
ruimte om 1,5 meter in acht te nemen. Het is er al propvol 
als het hele koor aanwezig is. Maar laat ik niet klagen, welk 
kerkkoor kent in deze tijd nog een groei in ledenaantal. Dat 
komt natuurlijk mede door het Projectkoor Edam. Mensen 
die daar een keertje aan mee doen, ervaren hoe leuk en 
warm de Caecilia-groep is en willen daar bij horen. Kortom, 
wat Caecilia betreft liever gisteren dan volgende week be-
ginnen met repeteren en wij kijken er naar uit om weer tij-
dens de eucharistievieringen ons beste beentje voor te kun-
nen zetten en de mensen te plezieren met een gezongen 
mis. Deze beslissing is echter niet aan ons maar als het weer 
kan, zullen we er staan. 

Joep van der Oord 
dirigent zangkoor St. Caecilia  

 
Jarigen in juni 
 
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! 
 
01-06 Dhr. J.P. Breed, Groenland 27 
01-06 Mw. T.A.M. v.d. Pol-Brinkman, W. Pontstr.21 
02-06 Dhr. P.M.G. Koning, Voorhaven 33 
02-06 Dhr. H.J. Nooij, Eilandsgracht 7 
04-06 Mw. J.M. Everaars-Rossenaar, J.Nieuwenhuizenplein 7 
04-06 Mw. C.M.T. van Leeuwen-Niessen, Claes Teenxstr. 22 
09-06 Mw. A.C.J. Ruck-Voorpostel, Paulus Pietersstr. 1A-05 
11-06 Mw. J.W. van der Lee-van Zijl, Paulus Pieterst. 1 
12-06 Mw. G.J.A. Looze-Metz, Schermerstraat 8 
15-06 Dhr. C.J.G. Rouw, Burg. Versteeghsingel 21 
17-06 Mw. G. van Tienhoven-Veen, C. De Koninglaan 1 
18-06 Mw. M.M.T. Rossenaar-de Jong, R. Bootstr. 15A 
20-06 Dhr. J.A.M. Snoek, Zijpemeerhof 11 
24-06 Dhr. F. Braaksma, Noorderstraat 64 
28-06 Mw. E.J.C. Bakker-van Haagen, D. Poschlaan 18 
30-06 Dhr. J. Garms, Achterhaven 14 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen om Gods zegen voor de komende tijd. 
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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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Stilte 
Stilte kan vreselijk zijn, als je op een levensteken zit te 
wachten bijvoorbeeld, dat maar niet komt. Stilte kan ook 
weldadig zijn, als je naar de TV hebt zitten kijken en luis-
teren, al dat snelle praten van tegenwoordig hebt aange-
hoord en dan op de uitknop kunt drukken: even rust, even 
stilte. Maar stilte kan ook heel indrukwekkend zijn, zoals bij 
de Herdenking deze 4 mei op de lege Dam, met de niets 
verbloemende toespraak van Aron Grunberg met dat ijzing-
wekkende “Nee, Nee” van de man die kerosine over nog 
levende medemensen moest gooien, de toespraak van de 
koning, die de moed en de kracht had om te zeggen wat 
gezegd moest worden, ook over zijn overgrootmoeder. 

In onze kerk is het ook stil: geen 
diensten op zondagmorgen, 
bruiloften zijn uitgesteld, voor uit-
vaarten is nog geen beroep op 
onze kerk gedaan, hoewel dat 
natuurlijk prima zou kunnen, 
vergaderen in de consistorie doen 
we niet. Er staat inmiddels wel een 
nieuwe Paaskaars, dit jaar 
uitgezocht door Anneke Moolen-
schot. Een kaars met een boot en 
vissen erop, Bijbelse symboliek, die 
ik in Volendam niet behoef uit te 
leggen. De kaars heeft nog niet 
gebrand, staat stil te staan in 
afwachting van het moment, 

waarop we de diensten zullen hervatten. 
 
Open of dicht ? 
Onze regelmatige bezoekers hebben laten weten de dienst te 
missen, ook de ontmoeting van elkaar bij het koffiedrinken 
na afloop. Maar een ieder behoort ook tot de risicogroep, 
beseft dat terdege en wil bepaald geen besmetting oplopen. 
Bovendien levert het samen zingen in een kleine ruimte een 
extra risico. Bij een koor in Utrecht, dat druk oefende voor de 
Johannes Passion, werden 60 van de 80 leden besmet omdat 
een enkeling het virus bleek te hebben zonder het zelf te 
weten. En van die 60 mensen zijn er twee overleden. We 
hebben uit oogpunt van veiligheid besloten om ook in juni 
geen diensten te houden. Dit ondanks de landelijke instruc-
tie dat in juni diensten met 30 aanwezigen zijn toegestaan. 
 
Nieuwe voorganger 
Door het gesloten zijn hebben we wederzijds ook de kennis-
making met Rob Mascini als nieuwe voorganger gemist. Rob 
Mascini, theoloog, was op 3 mei jl. 40 jaar Diaken in de RK-
kerk, een jubileum dat in kleine kring gevierd moest worden. 
Rob begon in 1972 als pastor in Opmeer, werkte over de 
gehele wereld en is een groot kenner van Rome. 

 
Hij zond mij in ander verband dezer dagen het Zonnelied van 
Franciscus van Assisi uit 1225, een lofprijzing van de Heer. 
Het lied is te lang om hier geheel op te nemen, maar een 
klein deel, passend bij zowel lente als ziekte, lukt wel: 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, 
die ons voedt en leidt, en alle vruchten voortbrengt, bonte 
bloemen en planten. Wees geprezen, mijn Heer, door wie 
omwille van Uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte en 
verdrukking dragen. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want 
door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 
 
Vrijheid 
Het begin van de lente toont zich ieder jaar als een soort 
bevrijding. De knoppen, die open gaan, het jonge groen, de 
pas geboren lammetjes, de merel, die weer zingt, de eenden 
met hun pullen in de sloot. Dit voorjaar zou deze aangevuld 
worden met een groots vieren van “75 Jaar Vrijheid”.  Het 
werd een bescheiden viering. Wij hebben op 5 mei om 12 
uur een kwartier lang de klok geluid met dezelfde mensen, 
die in het vorige Venster als klokkenluider werden genoemd, 
samen met de andere kerken in Nederland. 
Het kaartje, dat telkens getoond werd in het Bevrijdings-
journaal op NPO 1 liet heel duidelijk zien dat Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht ook na 5 mei 1945 eigenlijk nog eni-
ge tijd in Duitse handen waren. Op Texel woedde toen zelfs 
tot 20 mei een verbeten strijd tussen Georgiërs en Duitsers, 
een verhaal apart, waarbij nog vele burgers omkwamen die 
laatste dagen. 

 
Bijgaand een foto van het bekende Witte Kerkje in Den 
Hoorn op Texel, ook een kleine kerk, ook een rijksmonument, 
maar uit 1425, dus aanzienlijk ouder dan ons 
Stolphoevekerkje. Een foto van deze lente. 
 
Nu er geen collecte-opbrengsten zijn, heeft de diaconie ook 
deze maand zelf een bijdrage overgemaakt aan de geplande 
collectedoelen. 

Foto Jacques Dijt 

Foto Maarten Gast 
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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 | | 


