
Nabijheid in tijden van coronaNabijheid in tijden van corona
Bezoek aan de GroenlandkerkBezoek aan de Groenlandkerk
Zoek steeds Zijn nabijheidZoek steeds Zijn nabijheid
Lichter dan ikLichter dan ik

Jaargang 48, nummer 6, juli-augustus 2020



Begrafenisonderneming Nicodemus bv.
C.J. Conijnstraat 6   Volendam
telefoon 363940 (dag en nacht)

.
Technisch Installatieburo

bij ’t Vuur

Hamerstraat 16 -1135 GA  Edam
Postbus 166 - 1135 ZL  Edam

 www.bijtvuur.net

T: 0299-371541
F: 0299-371258
E: info@bijtvuur.net

Elektrotechniek - Airco - Telecom
service- en installatiebureau

Hamerstraat 22 - 1135 GA Edam
Telefoon 0299 - 31 50 58

Postbus 41  - 1135 ZG Edam

de nieuwe webwinkel
van

De Kast
info@dekastedam.nl
06-52471742

Lingerzijde 10
1135 AP Edam
tel. 0299 37 14 80
www.dekastedam.nl

De gezelligste
cadeauwinkel 
van Waterland. 
Verrassende, 
exclusieve, 
creatieve en 
betaalbare cadeaus 
voor iedereen

Ilona Springer

OPEN DAGELIJKS VANAF 29 MAART
ZEEVANGSZEEDIJK 7B

WWW.STRANDBADEDAM.NL
INFO@STRANDBADEDAM.NL

06-5139 1775

Ontspanningsmassage
en hotstone

Email: m.zuidervaart@ziggo.nl www.edammassage.nl

Marieke Zuidervaart Keetzijde 4 1135 RB EDAM
Tel: 0299350314 Mob: 0652244024 

Ook fraaie cadeaubonnen te koop

Uw advertentie hier?

Bel Alida Gorter
0299-362984



  
Venster juli - augustus 2019 1 

Redactioneel 
 
Nabijheid 
Wat veel mensen missen in deze tijd, waarin we geacht wor-
den sociaal afstand te houden, is nabijheid. Dat horen we 
overal. Nu we afstand moeten houden merk je pas hoe ont-
zettend belangrijk nabijheid is in het dagelijks leven en hoe 
onnatuurlijk het is om 1,5 m afstand te houden van iemand 
met wie je een praatje maakt. Het is niet voor te stellen dat 
dit regime stand zal houden op de lange duur, want het is 
een aangeboren eigenschap van mensen om de nabijheid 
van andere mensen op te zoeken. En ook in de kerk, want er 
staat er geschreven: “Zoek voortdurend Zijn nabijheid”. 
 
 

 
In dit nummer hebben we rond het thema nabijheid een 
aantal mooie artikelen voor u samengesteld, te beginnen 
met een interview met drie mensen die zich al jaar en dag in-
zetten om mensen bij elkaar te brengen voor een maaltijd, 
en dat nu niet meer kunnen vanwege de coronamaatrege-
len. Diezelfde maatregelen verhinderen ook dat we met het 
vliegtuig een verre reis ondernemen in de komende zomer-
periode. Maar u weet dat denken de beste manier is om te 
reizen. De redactie wenst u veel fantasie deze zomer. 
 

Nico van Straalen

 
Bij de voorplaat: Kindertekeningen voor de ouderen in tijden van corona (foto: José Hermanides, bewerkt door Arie van Ginkel) 

Colofon Venster 
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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. 

 
In Abrahams schoot 

Lucas 16 vertelt het verhaal van de rijke man en de arme La-
zarus. Lazarus sterft en wordt “door de engelen weggedra-
gen om aan Abrahams hart te rusten.”(16: 22). Zo lag hij 
met zijn hoofd in Abrahams schoot; een beeld van een ul-
tiem geluk, dat de rijke man overigens na zijn dood niet be-
schoren was. Ook de “discipel die Jezus liefhad” zat bij het 
laatste avondmaal “aan tafel aan de borst van Jezus” (Joh. 
13: 23, Lutherbijbel 1933). Er is een heerlijke driestemmige 
spiritual “Rock my soul at the bosom of Abraham” waarin 
die boezem, die schoot, dat hart, die plaats van opperste 
nabijheid en intimiteit wordt bezongen (“So high, you can’t 
get over it, so low, you can’t get under it”). 
Je als in Abrahams schoot voelen slaat zo op momenten van 
gelukzaligheid, dat je het gevoel hebt dat je leven niet com-
pleter kan, geborgenheid. Een voltooid leven, dat er niet om 
vráágt beëindigd te worden, zoals in het huidige discours, 
maar waarbij je er volledig vrede mee zou hebben als het 
nu zou stoppen. Eigenlijk ben je al in de hemel, dus waarom 
nog weer teruggaan. Prozaïscher: het staat voor je in heel 
prettige omstandigheden bevinden. Maar nabijheid is daar-
bij eigenlijk altijd een noodzakelijke voorwaarde. Kunnen 
we ons nog in Abrahams schoot voelen in deze coronatij-
den? 
Lees meer in Lucas 16 en rond Joh. 13:2. 

In de schoot van Abraham, Isak en Jacob, muurschildering 
in het Rilaklooster, Bulgarije. Foto: Apostoloff, Wikipedia 

In de schoot van Abraham, Isak en Jacob, muurschildering 
in het Rilaklooster, Bulgarije. Foto: Apostoloff; Wikipedia 
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Samen aan de maaltijd, moment van nabijheid 
 
In de huidige coronacrisis zijn vele initiatieven ontplooid om vooral oudere, eenzame en 
hulpbehoevende mensen te ondersteunen. In Edam gebeurde dit al ver voor de crisis. Al 
enige jaren worden gezamenlijke maaltijden georganiseerd, maar juist door de 1,5 meter- 
samenleving liggen deze activiteiten nu noodgedwongen stil. 
 

 
Een impressie van de Erev Sabath-maaltijd. Foto Christine Vreeswijk 

 
Al 15 jaren samen eten 
Klaas Leek en zijn vrouw Marina begonnen vijftien jaar gele-
den op verzoek van het Ouderenwerk van de Singel maaltij-
den te koken. Iedere derde donderdag van de maand kwa-
men zij bijeen met vooral ouderen, alleenstaande en/of een-
zame mensen. 
In september 2018 volgden de dames Anneke Lansen en 
Christine op uitnodiging van dominee Mirjam Koole het 
voorbeeld van Klaas en Marina Leek. Waar Klaas en Marina 
de maaltijd eens per maand organiseren, besloten Christine 
en Anneke iedere vrijdag te gaan koken in de Swaen. De da-
mes vullen aan dat Conny Bak, Rezkallah Dawlatly en Thea 
Rosseboom behulpzaam zijn bij het klaarzetten en dekken 
van de tafels. 
De bedoeling van beide organisaties is dezelfde. “Het gaat 
niet alleen om het aanbieden van een overheerlijke maaltijd, 
maar zeker ook om het gezellig bij elkaar zitten en het sa-
men eten door vooral ouderen en eenzame mensen. Voor 
de meeste deelnemers is dit zelfs belangrijker dan de maal-
tijd zelf,” vertellen de organisatoren. 
 
Kerk zijn op andere manier 
Omdat de dames van uit de kerk met de samenkomsten zijn 
gestart, verzorgt voor het begin van de maaltijd de dominee 
of een vervanger daarvan een kort liturgisch moment waar-
bij brood en wijn worden gezegend. “We toasten met een 
glaasje zoete Israëlische wijn en delen een challah brood 
met elkaar. Daarna is er soep, een heHinei mah tov, een He-
breeuws liedje en een kopje koffie of thee. Het is geloven op 
een andere manier, maar” vervolgt Christine: “iedereen is 
welkom. Behalve ouderen, alleenstaanden en/of eenzame 
mensen kunnen ook kinderen aan tafel aanschuiven. Bij de 
komst van meer dan 16 personen wordt uitgeweken van de 

 
consistoriekamer naar de kerk.” 
De maaltijd van het echtpaar Leek is niet gestoeld op een 
kerkelijk initiatief. “Ook bij ons is iedereen welkom, maar het 
gaat toch meer om oudere, alleenstaande en/of eenzame 
mensen, eigenlijk de huidige risicogroep” vertelt Klaas. “De 
maaltijd bestaat uit een rauwkostsalade, hoofdmaaltijd, na-
gerecht en nog een kopje koffie of thee toe. We willen daar-
bij de kosten zo laag mogelijk houden, zodat iedereen kan 
deelnemen. Soms hebben we zelfs een wachtlijst.” 
 

 
Klaas Leek, meestal niet achter de geraniums 

 

Intelligente lock-down 
In verband met de coronacrisis liggen de activiteiten stil. Zo-
wel het echtpaar Leek als de groep van Christine en Anneke 
zijn gelijk na het afkondigen van de Intelligente lock-down 
midden maart gestopt met het aanbieden van de maaltijden. 
Ze zijn niet overgegaan op het koken en afleveren bij de 
mensen, omdat het voor de meesten toch gaat om de  
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Astrid Günther in “haar” Burghwall 

 
gezelligheid en het samenzijn. En juist dat werd verboden, 
aldus de beide organisaties. Of en wanneer de activiteiten 
weer worden opgestart is momenteel nog onduidelijk. Zowel 
Klaas als Christine zijn van mening dat, zolang de 1,5 meter-
maatschappij van kracht blijft, er eigenlijk geen mogelijkheid 
is om het gewenste contact en de gezelligheid te bieden die 
normaal zo belangrijk is voor de maaltijden. “En dat is zo 
jammer dat juist in deze tijd van corona met meer eenzaam-
heid, weinig of geen sociaal contact en mogelijk ook vrees 
voor de gezondheid, deze maaltijden zijn vervallen. “Wij ho-
ren van regelmatige bezoekers dat ze onze samenkomsten 
missen, maar dat doen wij zelf ook.” vertelt Klaas Leek, 
waarna Christine vervolgt: “Ik denk dat ook veel van onze 
gasten het samenzijn zullen missen, want het was elke vrij-
dag weer een feestje om met elkaar de maaltijd te vieren. 
De werkgroep mist het contact in elk geval wél.” 
 

 
Klaas Leek kookt ook thuis! 

 
 

Voor sociale maaltijden kunnen Edammers ook terecht in De 
Burghwall. Dit is niet alleen de plek waar vele Edammer ver-
enigingen hun thuisbasis hebben, maar ook een locatie voor 
ongedwongen maaltijden. Manager Astrid Günther verzorgt 
ze onder het motto: “Eten wat de pot schaft”. “Iedereen is 
welkom”, zegt Astrid. “Je kunt zo aanschuiven voor een klein 
bedrag, in de zaal of op het terras. Wij mikken op laagdrem-
peligheid.” 
Hebben jullie het idee dat de coronacrisis ons ook goede din-
gen heeft gebracht, die we na de crisis zouden moeten 
voortzetten? “Ik denk dat voor veel mensen het toch ook 
een beetje als een periode van onthaasten aanvoelt. En ik 
heb het idee dat iedereen zich wat socialer en vriendelijker 
opstelt,” antwoordt Christine ten slotte. 
 

 
                                Christine Vreeswijk 

 
Jaap Buijs (tekst), Arie van Ginkel (foto’s) 
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Nabijheid, Lucht, Leegte 
 
De corona lockdown heeft allerlei basiskwaliteiten van ons leven extra voelbaar gemaakt. 
Nabijheid is er daar één van. Hóe belangrijk is nabijheid; we weten het sinds de lockdown 
indringender dan ooit. En hoe ontregelend als de vanzelfsprekende nabijheid niet meer 
kan of mag. Iedereen spreekt nog steeds van de absurditeit die we ervaren. Belangrijke 
kwaliteiten lijken te verdampen, worden lucht, leegte. Menny de Wolf plaatst dat voor de 
spiegel van Prediker. En ze eíndigt níet in de lockdown van lucht en leegte. 

Kan nabijheid op afstand? 
Toen de scherpe maatregelen vanwege de coronacrisis 
van kracht werden en de hele maatschappij werd stilge-
legd konden we het in eerste instantie niet geloven. Stil-
leggen? Niet meer naar je werk, geen afspraken meer, 
geen bezoekwerk, geen uitjes? Het drong eerst nauwelijks 
door hoeveel consequenties die lockdown had. Alle con-
tacten verliepen per telefoon of andere media en de eer-
ste vragen waren meestal ‘hoe kom jij je dag door, wat ga 
je doen als je niemand meer mag bezoeken?’ Fysiek con-
tact werd ellebogenwerk. Via de televisie werden schrij-
nende beelden getoond van ouderen in een zorgcentrum 
en mensen die in een instelling wonen en die erg afhanke-
lijk zijn van de nabijheid en zorg van geliefden en ver-
trouwde personen. 
Werd er eerst nog gedacht 
aan een vakantie, een prettig 
vooruitzicht van wekenlang 
tijd voor jezelf, meer en meer 
drong door dat dit wel eens 
lang kon gaan duren. Dit was 
geen vakantie maar een ge-
dwongen vrijheidsbeperking. 
Al bijna drie maanden zijn de 
dagen en de agenda’s leeg. 
Behalve eigen gezinsleden 
geen anderen om je heen. 
Vooral ouderen/ouders en al-
leenstaanden zeggen de na-
bijheid en het contact met 
(klein) kinderen, familie en 
goede buren te missen. Nu 
werd erg duidelijk voelbaar 
wat ‘nabijheid ‘betekent: 
zorg, belangstelling, aanra-
king, er zijn voor elkaar. En 
dat leek wel onbereikbaar, 
heel ver weg. 
 
De spiegel van Prediker 
De uitbraak van het virus ver-
oorzaakte ‘lucht en leegte ‘. In dat kader moest ik denken 
aan de poëtische woorden van Prediker wiens boek in de 
bijbel gerangschikt wordt onder de wijsheidsliteratuur. 
Het boek begint met de gevleugelde woorden ‘Alles is 
lucht en leegte’ (zie vers 1-11 voor de hele tekst): 
 

“Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, 
alles is leegte. 

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij 
heeft verworven, 

Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 
Generaties gaan, generaties komen, maar de 

aarde blijft altijd bestaan. 
De zon komt op. De zon gaat onder, 
En altijd snelt zij naar de plaats waar ze weer op 

zal gaan”. 
 

Goed beschouwd houdt Prediker ons een spiegel voor. 
Prediker zal op een stil moment, een moment van be-
schouwing deze woorden hebben opgeschreven. Alles 
gaat door, ook zonder mij.  Wat doet mijn zwoegen er-
toe? Waar houd ik mij mee bezig en waarmee vul ik mijn 

tijd? Is alles lucht, vervliegt het en is 
het leegte, dus zinloos? Dat zijn wel 
de vragen die op het moment van de 
lockdown sommigen bekropen. Het 
virus houdt ons een spiegel voor! Die 
lege dagen, de lege agenda zetten 
ons aan het denken. Is onze agenda 
niet al te vol? 
 
Leegte ís niet alleen, maar gééft ook 
lucht 
Leegte blijkt niet alleen maar posi-
tief, want ‘hoe gaat het verder met 
mijn bedrijf, vind ik nog wel een 
baan, wanneer kan ik mijn ouders 
nog bezoeken?’ Maar de leegte geeft 
ook lucht en kan een aanzet zijn tot 
het bedenken van nieuwe activitei-
ten. Aandacht voor dingen die ertoe 
doen, de keuzes die je maakt, de re-
laties die je onderhoudt. Op politiek 
en microniveau (persoonlijk) wordt 
nagedacht hoe we verder moeten. 
‘Alles moet anders’, klinkt er hoop-
vol. 

 
Niets is meer zoals een paar maanden geleden. Waar een 
virus al niet toe kan leiden. 

Menny de Wolf 

 Prediker volgens Doré (Wikipedia) 
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Voor u gemaakt 
 
In het vorige Venster heeft u kunnen lezen hoe een aantal kinderen uit de Kerkgemeente 
tekeningen maakten voor de ouderen, die het onderlinge contact zo missen. Hieronder 
een paar reacties en tevens het gedicht dat José Hermanides bij de tekeningen maakte. 
 
Dat de ouderen blij verrast waren om een tekening met een 
mooi gedicht te ontvangen, blijkt wel uit onderstaande 
foto’s  van Arie van Ginkel met een persoonlijk bedankje van 
de ontvangers. 
 

 
 

Pinkstervuur? Er bereikte mij niet zoveel gesprekken in deze 
tijd maar wel veel korte zinnetjes. Er mag nog zo weinig; Hoe 
lang moet dit nog duren? Omkijken naar elkaar als je voor 
een hek of heg moet blijven staan...Kortom Pinksterdagen. 
zonder kerkdiensten. Maar wat mij heeft goed gedaan-als 
een warme knuffel-per brievenbus: zoveel post te ontvangen 
waardoor ik als oudere een kerkgemeente om mij heen 
voelde staan! Naast het Venster, de Elisabethbode en de 
kerkbrief ook nog een tekening van de kinderen, als groet wij 
zijn er ook nog! Leuk en ontroerend, je ziet ze zitten, tong uit 
je mond van inspanning. Dank jullie allemaal die tijd, fantasie 
en energie hierin staken! Houd vol lieve mensen in dit GE-
MEENTE ZIJN!                 Truus Siebel 
 

 
 

Hoi Stef, 
Wat was het een verrassing voor de Pinksterdagen jouw ge-
zellige knutsel te krijgen, het heeft een mooi plaatsje in onze 
kamer en we worden er elke dag een beetje vrolijk van. Met 
dit opvrolijken van ouderen in Edam heb je erg je best ge-
daan. Misschien zien we je wel zitten, wanneer de kerk-
dienst (over een poosje) op de PC is te zien.  

Hans en Weina van Ravenzwaaij 

 
 

Als Pinkstergroet ontvingen wij van de Kerkgemeente een 
mooi gedicht en een prachtige door de kinderen gemaakte 
tekening. Deze attentie werd door ons zeer gewaardeerd en 
wij willen de moeders en de kinderen, die hier zoveel tijd en 
aandacht aan hebben besteed heel hartelijk bedanken. Jullie 
gaven ons het gevoel van ‘de oudjes’ horen er ook nog bij en 
dat wij jong en oud Samen kerk zijn. Nogmaals veel dank en 
een hartelijk groet, 

Jan en Anny Westerneng-Duim 

Voor u 

Zo gewoon is alles nu niet meer 
U voelt zich misschien eenzaam 
Maar weet u bent niet alleen 
Samen delen wij vreugde en verdriet 
Al hoor of zie ik u nu even niet 

Ik heb vertrouwen vanuit mijn geloof 
Ik houd hoop op betere tijden 
Ik ben verbonden door de liefde 

Ik stuur u een berichtje 
Met een boodschap die zeggen wil, ‘ik ben u niet vergeten’ 
Wij gaan elkaar weer zien 
Misschien niet nu, niet morgen of volgende week 
Maar er komt een moment alsof het gisteren leek 

Troost stuur ik u in kleuren 
Een glimlach in vormen geschetst 
Liefdevol geschonken vanuit mijn hart 
Een wens verscholen in alle pracht 
Een toekomst die op ons allen wacht 

Ik heb vertrouwen vanuit mijn geloof 
Ik houd hoop op betere tijden 
Ik ben verbonden door de liefde 

Ik stuur u een tekening met iets vrolijks erop, 
En vraag u ‘volhouden hoor, kop op!’ 

Namens mij, 
Die u mist! Tot Ziens! 

De kinderen    ©JMH 
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‘Blijf mij nabij’ in het stadion? 
 
We zouden wel vreemd opkijken als het publiek voor het begin van de KNVB-bekerfinale in 
de Kuip het lied ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’ zou aanheffen. Toch wordt ie-
der jaar een kwartier voor de aftrap van de Engelse FA Cup Final in Wembley massaal 
‘Abide with me’ gezongen, en dat al sinds 1927. 
 

The Band of The Royal Logistics Corps begeleidt de menigte bij het zingen van ‘Abide 
with me’ (foto: FA website) 
 
Aanleiding 
Tot 1927 was ‘Alexander’s Ragtime Band’ het gebruikelijke lied dat gezon-
gen werd vlak voor de Engelse bekerfinale. Om onbekende redenen stelde 
in dat jaar Sir Alfred Wall, destijds de secretaris van de Football Association, 
voor om dit lied te vervangen door ‘Abide with me’. Dit initiatief werd harts-
tochtelijk omarmd door koning George V en koningin Mary, dus men kon er 
moeilijk om heen. Twee jaar later werd ‘Abide with me’ ook het openingslied 
voor de Challenge Cup Final van de Rugbybond. Het aanheffen van dit lied is 
dus een jaarlijks terugkerend ritueel op voetbal- en rugbyvelden, waarbij het 
de vraag is of alle aanwezigen de diepreligieuze tekst op dezelfde wijze erva-
ren als de velen die het horen tijdens begrafenissen, want daar is het één 
van de populairste liederen. 
 
Oorsprong van het lied 
De tekst van dit lied werd gedicht door de in Schotland geboren Henry Fran-
cis Lyte (1793-1847). Hij was een Anglicaans geestelijke die een kwart eeuw 
heeft gewerkt in het kustplaatsje Brixham in Devon. Daar was hij niet alleen 
een geliefde voorganger maar werd hij ook bekend als auteur van verschil-
lende religieuze dichtbundels. Lyte had een zwakke gezondheid en ging ge-
regeld naar het buitenland voor herstel. Het gedicht zou ontstaan zijn bij het 
ziekbed van een vriend, die steeds gezegd zou hebben ‘Abide with us’. Lyte 
heeft het later veranderd in ‘Abide with me’. Deze woorden zouden geba-
seerd zijn op het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35) die op 
weg waren van Jeruzalem naar Emmaüs. Zij werden onderweg vergezeld 
door een vreemdeling die zij niet herkenden. Verderop in het verhaal staat: 
“Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar zij drongen er sterk bij hem 
op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond 
en de dag loopt ten einde’.” 
 

Hoewel Lyte zelf een melo-
die had geschreven voor 
dit gedicht, is het lied uit-
eindelijk bekend geworden 
met de melodie Eventide, 
gecomponeerd door Wil-
liam Henry Monk (1823-
1889), componist en orga-
nist in Londen. Toen Monk 
dit schreef, was juist zijn 
jonge dochter overleden. 
 
Tegenwoordig gebruik 
‘Abide with me’ is een on-
gekend populair lied over 
de hele wereld en door alle 
denominaties heen. Het 
wordt gespeeld en gezon-
gen op allerlei feestdagen 

in Australië, Canada en tijdens de Indiase Re-
public Day. Volgens de overlevering werd het 
ook gespeeld door de band tijdens de onder-
gang van de Titanic. En natuurlijk, de Neder-
landse versies ‘Blijf mij nabij’ of ‘Blijf bij mij, 
Heer’ mag op geen enkele begrafenis of Do-
denherdenking ontbreken. Het lied komt 
voor in allerlei liedbundels: het Liedboek 
voor de Kerken, Liederen van het Leger des 
Heils, Gezangen voor de Liturgie, Zingt Jubi-
late, de Randstadbundel, het Oud-Katholiek 
Gezangboek. 
 
Het is opmerkelijk dat in deze tijd ─ althans 
in Groot-Brittannië ─ grote massa’s mensen 
die zó verschillend zijn gezamenlijk dit mo-
ment aanpakken om massaal een lied aan te 
heffen dat geschreven is door een Victori-
aanse geestelijke. En dan te bedenken dat dit 
nationale sportmoment van de Cup Final ei-
genlijk in het teken staat van het leven en 
het lichaam, terwijl het gezang juist een me-
ditatie is op de dood. 
 

Frans Koning 
Bronnen 
Compendium bij de Gezangen voor het Liedboek 
voor de Kerken. Amsterdam, 1978 
Verschillende websites. 
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Een Godshuis als woonhuis 

 
Nu de Groenlandkerk alweer enige tijd in gebruik is als woonhuis, wilden we graag erva-
ren of er nog iets is overgebleven van het ‘kerkgevoel’. Wij waren van harte welkom bij 
Arjan en Medina Hartong-Alic, hieronder een verslag van ons bezoek. 

 
Entree 
Staande voor de dichte deuren, zou je je nog zo voor kunnen 
stellen dat je de kerk binnen gaat. Maar als de deur open-
gaat en we worden binnen gelaten door Medina, is de sfeer 
direct anders. 

Het eerste wat opvalt, is dat de oude deu-
ren in ere zijn hersteld. Aan de binnen-
kant is de modernisering uit de jaren ’70 
ongedaan gemaakt: het plaatje triplex dat 
tegen de deuren was getimmerd om ze 
een ‘mooie, strakke uitstraling’ te geven 
is weggehaald. Het halfronde roosvenster 
is ook zichtbaar. Gaandeweg ons bezoek 
zien we zo meer details die nog van vroe-

ger zijn. En dan niet eens van de tijd van de laatste jaren dat 
de Groenlandkerk in gebruik is geweest, maar meer nog van 
de begintijd, de tijd dat mijn grootmoeder hier naar de kerk 
ging, de kerk van de jeugd van mijn moeder, van mijn eigen 
jeugd. 

 

De ramen en balken 
Als we de grote ruimte binnengaan, vallen de ramen op. Het 
zijn de oude ramen, mooi ingepast in het nieuwe, strakke in-
terieur. En omhoog kijkend zien we zelfs de originele houten 

balken, nog net zichtbaar. Arjan vertelt dat ze daar best 
moeite voor moesten doen, maar ze vonden het leuk om 
toch wat oude elementen zichtbaar te laten. Het geeft me 
een gevoel van herkenning. Ik ga staan op de plek waar we 
zo ongeveer meestal zaten. Eerst als kind, met mijn ouders, 
later zelf met onze kinderen. In plaats van de kansel zie ik nu 
recht voor me een grote glaswand, waar veel licht door naar 
binnen komt. Om de vorm van de oude ramen te accentue-
ren, is die ook aangebracht in de nieuwe ramen.  
 

De oude trekstang en de ‘nieuwe balken’ 
Nog een leuk detail dat is gebleven: de oude trekstangen. Na 
de laatste verbouwing waren die weggewerkt in het ‘moder-
ne’ verlaagde plafond. Voor de constructie zijn ze noodzake-

lijkerwijze ge-
handhaafd. De 
balken van het 
verlaagde pla-
fond heeft Ar-
jan samen met 
zijn vader ver-
zaagd tot smal-
le stroken, 
waarmee de 
nieuwe pla-

fonds zijn gemaakt. Dus de verbouwing van de jaren ’70 is 
wat Arjan en Medina betreft niet voor niets geweest. En het 
doet Arie en mij toch goed dat ‘onze’ balken zijn herge-
bruikt. 
 

Het roosvenster 
Via een prachti-
ge trap langs de 
oude ramen, 
komen we bo-
ven. Niet onge-
noemd kan het 
roosvenster blij-
ven. In onze tijd was het roosvenster alleen aan de buiten-
kant zichtbaar, aan de binnenkant stond het orgel ervoor. 
Boven bij het orgel kon je er nog net een stukje van zien. Nu 
is het een prachtig onderdeel geworden van de badkamer.  
 

Een tevreden gevoel 
Arjan en Medina zijn tevreden met het resultaat, ze wonen 
met hun zoontje Armin met veel plezier in onze voormalige 
kerk. Wij vinden dat het kerkgebouw een prachtige be-
stemming heeft gekregen. We zijn blij dat Arjan en Medina 
ons wilden ontvangen. 
 

 Nel Eijk (tekst) 
Arie van Ginkel (foto’s) 



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. Dat 
was deze kleine gerefor-
meerde kerk in Amerongen. 
De “dolerende” gemeente 
kreeg in 1888 dit kerkje als 
gebedshuis. Een eenvoudige 
bouw, die het niet langer 
dan een eeuw uithield. In 
1970 begonnen de muren 
sterk te verzwakken en in-
middels is er een modern 
gebouw geplaatst. Maar ik 
heb veel herinneringen aan 
die kerk. Wij woonden in 
een naburig dorp. Dus lie-
pen we iedere zondag twee-
maal naar Amerongen, drie 
km heen en drie km terug. 
De preken duurden erg lang 
en als kind raakte je gauw 
de draad kwijt. Dan fanta-
seerde ik dat ik gymnasti-
sche oefeningen uitvoerde 
aan de stangen die over de 
breedte de muren overeind 
hielden. Voorin stonden de 
banken van ouderlingen en 
diakenen in de lengterich-
ting van de kerk. 
Als er getrouwd werd of een 
kind gedoopt kwam de 

koster in zwart pak op een stoel 
voor de ouderlingen zitten. 
Linksachter aan het gebouw was 
nog een verenigingsgebouwtje 
waar vergaderd werd door ker-
kenraad en diaconie en waar de 
jongelings- en meisjesverenigin-
gen bijeenkwamen. Het orgel 
was op geen enkele manier me-
chanisch: Als het bespeeld werd 
moest er iemand mee naar bo-
ven als orgeltrapper. Dat was 
een belangrijke functie, want de 
luchttoevoer moest stabiel zijn. 
Op mijn twintigste heb ik daar 
belijdenis gedaan. Inmiddels 
ben ik alweer elf jaar katholiek 
en staat mijn kerk aan de Voor-
haven. Maar wel jammer dat ik 
niet weer eens even naar die 
oude kerk kan gaan kijken 
 

Paula Ruitenberg 
 
 
 
 
 
Foto: gereformeerdekerken.info 

 
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 rooms-katholieke kerk 
had het ontsteken van kaar-
sen vaak een liturgische en 
symbolische betekenis. In 
de protestantse kerk daar-
entegen was verlichting 
vooral praktisch. Een reizi-
ger uit Italië merkt in 1667 
op: de lampen worden 
slechts aangestoken ten 
dienste van de kerkgangers 
als het donker is, niet als 
segno d’adorazione (teken 
van verering). 
Naast kronen waren er ook 
blakers in de banken. De zwaarste kaarsen waren bestemd 
voor de preekstoel, de iets minder zware voor de kaarsen-
houders van de voorlezer en de onderste vluchten (armen) 
van de kronen. De kleinste kaarsen werden uitgezet in bla-
kers en blokjes op de banken. Voor de deftige banken nabij 
de dooptuin betekende dit twee kaarsen voor drie à vier zit-
plaatsen. Elders in de kerk werd voor een bank met zes à 

zeven zitplaatsen één kaars vol-
doende geachte. Verder waren er 
kleine kaarsen beschikbaar voor 
de organist en voor de lantaarns 
bij de ingang. Ook voor de buiten-
lantaarn ‘als het donkere maan 
is’.  De afgebeelde kroon hangt in 
de viering, dateert uit de 
17e eeuw. In de schildjes is het wa-
pen van Edam afgebeeld. 
 
 

Frans Koning  
 
 

 
 
 
 
Bron: “Een Huis voor het Woord”, C.A. van Swigchem et al., Staats-
uitgeverij, 1984.  
 
Foto: Anton van Daal 

De kerk van mijn jeugd 

 
 

 
 
 

 

Gereformeerde kerk 
Amerongen 

 

Edamse kerkschatten, 29           GK Kronen 
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Waarom dit boek? 
 
In de wereld van Nederlands-Indië in de negentiende eeuw zoekt een jonge vrouw haar 
weg naar onafhankelijkheid, maar komt klem te zitten tussen haar Javaanse afkomst en 
de Nederlandse kolonisatiemacht. Een aangrijpend en ook actueel verhaal verteld door 
iemand die vanwege haar huidskleur onder in de standenmaatschappij stond. 

 

 

Piranti woont in de kraton, het vorstenverblijf in Djokja op 
Java. Het is 1850. Zij is de dochter van een niet erkende bij-
vrouw en woont binnen de muren met haar moeder die ba-
tikster is. Omdat zij niet tot de adellijke familie behoren be-
tekenen zij niets en hebben geen rechten. Zij, Piranti, zal 
nooit met iemand van adel kunnen trouwen en moet uitge-
huwelijkt worden voor ze zeventien wordt, aan een fatsoen-
lijke partij. Ze wil nooit een tweede vrouw van iemand wor-
den en zeker niet trouwen met een oude man die nog wel 
een jong meisje wil. Ze wil vrij zijn. Haar oom waarschuwt 
haar: "vrij zijn betekent eenzaam zwerven of sloven op de 
sawa". Ze heeft bedacht dat ze zelf een man moet vinden, 
desnoods een Europeaan. Dan zou ze ook in de stad kunnen 
wonen net als de huishoudsters die tegelijk bijvrouw waren 
en lichtbruine kinderen hadden. Njai's, werden ze genoemd. 
Eigenlijk slavinnen, zei haar moeder, maar dat was onzin. 
 
 

Njai worden 
Op het huwelijksfeest van een prinses moet Piranti een tra-
ditionele dans doen. Er zijn ook Hollandse militairen uitgeno-
digd. De bruid kijkt neer op de kafirs (ongelovigen), maar het 
hof van Solo moet zijn goede wil tonen aan de overheersers 
en enkele hooggeplaatste Europeanen uitnodigen. Een ervan 
kijkt haar strak aan, een man met stroblond haar en bleek-
blauwe ogen. Ze ziet hem als een mogelijkheid om onder het 
gearrangeerde huwelijk uit te komen. Misschien woonde hij, 
net als veel andere Europese officieren alleen. Hij zou een 
njai nodig kunnen hebben en iemand uit de kraton zeker niet 
wegsturen. Ze gaat op zoek in de wijk waar deze militairen 
wonen, de Residentielaan vlakbij Fort Vredeburg. Als ze het 
zoeken wil opgeven ziet ze hem zitten, alleen op de galerij. 
Ze sluipt door de tuin, gaat op de bovenste traptrede zitten, 
en groet hem. Heel ongepast, denkt ze later. Hij herkent 
haar niet zonder haar danskostuum en hoofdsieraad, maar 
hij vraagt naar de Javaanse tradities en de dans en zij vertelt. 
Nadat ze van huis is weggelopen nodigt Gey (officieel Adri-
aan Rudolph Willem Gey van Pittius) haar uit om bij hem te 
komen wonen en wordt ze Isah genoemd. Ze krijgt samen 
met hem twee meisjes. 
 
Kiezen voor de toekomst 
Haar geluk duurt niet lang: op een dag vertelt Gey haar dat 
hij naar Holland gaat om te trouwen en dat hij met zijn Hol-
landse vrouw in een andere wijk gaat wonen." En ik dan?" 
vraagt Isah. "Jij kunt toch terug naar je familie?" is zijn ant-
woord. En dat is juist wat niet kan; zij is als moslim bij een 
kafir ingetrokken. Zij is tegen de wil van Allah en de adat in-
gegaan en dus verstoten. Vrienden van Gey weten hiervan 
en willen de kinderen adopteren en een goede opvoeding 
geven, onder voorwaarde dat zij baboe wordt in hun huis-
houding en nooit mag vertellen dat zij hun moeder is. Haar 
hart breekt, maar ze moet kiezen voor de toekomst van de 
kinderen. Op een dag zal zij niet meer nodig zijn. 
 
Deze roman is gebaseerd op het leven van de betovergroot-
moeder van Dido Michielsen. Het is geschiedenis die per-
soonlijk is gemaakt: Java was een kolonie van Nederland en 
zorgde voor een groot deel van de Staatsinkomsten (suiker, 
indigo en koffie). Bij lokale opstanden werd het Nederlandse 
leger ingezet dat er gestationeerd was. 

Ineke Remijnse 

Lichter dan ik, Dido Michielsen, ISBN 9789048845033. Uitgeverij 
Hollands Diep, 2019, 272 pp. 
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Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam 
 
Oefenen 
Uw voorganger van deze maand is ac-
tief dienend aalmoezenier bij de Konin-
klijke Marine. Door de COVID-19-
uitbraak waren operaties en oefenin-
gen opgeschort. Ikzelf ben erg ge-
schrokken van de verhalen over de be-
smettingen aan boord van Amerikaanse 
en Franse vlooteenheden. 
 
De Can Do-mentaliteit in Den Helder 
werd ingeruild door die van de corona-
retoriek van Den Haag, met het drin-
gende advies om toch vooral thuis te 
blijven, zoals de rest van Nederland, 
waar reeds een ongekende en onver-
wachte herwaardering voor bordspel-
len op gang was gekomen. 
De keerzijde was dat onze schepen 
voor de kant bleven liggen en er niet 
meer werd geoefend. 
 

 
Een korte opwerkreis van drie werkwe-
ken rond De Sont moest soelaas bieden 
om de geoefendheid op niveau te bren-
gen of te houden en de operationele 
gereedheid te garanderen. 
 

 
 

 
Er waren geen havenbezoeken in de 
planning opgenomen en ik mocht twee 
zondagse kerkdiensten op zee verzor-
gen. De reis was gepland rondom He-
melvaart en Pinksteren. Op de eerste 
zondag preekte ik in het manschappen-
verblijf, onder strikte naleving van de 
Coronarichtlijnen van het RIVM, over 
Handelingen 1, 1-12a: Jezus, sprak met 
hen over het koninkrijk van God, 
waarop zij hem vroegen: “Gaat u dan 
binnenkort het koningschap herstel-
len?”. Het antwoord was even kort als 
ontluisterend: “Het is niet jullie zaak 
om dit te weten”, oftewel, dat gaat jul-
lie niet aan. 

 
Thom van der Woude 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ik geef het stokje door aan 
Nan van Bekkum. 
 

Ada Oosterman – de Gans 

Overdenking 

Poëzie-estafette 

Vrijheid 
 
de oude man 
verstopte joden op zijn zolder, 
drukte illegale kranten 
en hielp Engelse piloten. 
hij loog voor het leven. 
hij loog voor de vrijheid. 
 
de vrouw 
in de kelder 
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen 
bange mannen, vrouwen en kinderen 
schuilen voor de bommen. 
zij stond voor het leven. 
zij stond voor de vrijheid. 

de jongen 
net achttien 
opgeroepen 
om te vechten aan het front 
nam afscheid van zijn moeder 
en zou haar nooit meer zien. 
hij vocht voor zijn leven. 
hij vocht voor de vrijheid. 
 
deze helden. 
gewone mensen zoals jij en ik. 
kozen ervoor te vechten 
voor de vrijheid. 
 
als een van deze helden 
hier niet voor had gekozen. 
was mijn opa dan geboren? 
had ik dan geleefd? 

2020: Het jaar waarin wij 75 jaar Vrijheid vieren. Ik was enorm onder de indruk van het gedicht dat Eva Pronk tijdens 
de nationale zeer indrukwekkende dodenherdenking op de Dam op 4 mei 2020 voordroeg.  
 



–

Nijverheidstraat 30 | 1135 GE EDAM

Tel:  0299 - 372951 | Website: www.de-witte.nl
witte@de-witte.nlFax: 0299 – 372098 | E-mail:  

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing  
Noordbeemster

         Fleur van Duin  Edam

Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

uitvaarten



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

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

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
 

De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.  
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen  

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Beeld van de dagelijkse L.O.V.E.-uitzending om 19.00 uur. 
Pastoor Paul Stomph uit Volendam gaat voor in de eucharis-
tieviering. Warm aanbevolen voor een kennismaking. En… 
coronaproof! Mocht u vinden dat foto en uitzending nog 
niet van hoge technische kwaliteit zijn, giften zijn welkom.  
 

Nieuw! Nieuw! Nieuw!  
Een dagelijks moment van christelijke bezinning 
op RTV L.O.V.E.  
Sinds kort zendt de lokale omroep Volendam-Edam iedere 
avond een moment van bezinning uit. In samenwerking met 
de RK parochie Volendam wordt de dagelijkse eucharistie-
viering LIVE uitgezonden. De viering begint op een vast mo-
ment om 19.00 uur en duurt zo’n 20 minuten. Het sobere 
karakter van deze  dienst leent zich prima als leidraad voor 
ieder die behoefte heeft aan een bezinningsmoment in een 
vast ritme. 
Onze actieve katholieke lezers zullen de dagelijkse mis waar-
schijnlijk al kennen en kunnen zich dan een goed beeld vor-
men van dit gebruik, maar voor veel anderen kan dit nieuw 
zijn. Als Raad van Kerken bevelen wij aan iedereen aan om 
dit eens een tijdje op een paar vaste dagen te volgen en 
daarna te beoordelen of het iets is voor langere tijd. Wij ho-
ren uw ervaring graag op raadvankerken@ziggo.nl 
André Burghouts 

 

Gevraagd: moeten kerken zich niet veel meer 
mengen in het actueel debat over racisme? 
Wij zijn van mening dat het christendom en haar voorgan-
gers al duizenden jaren volkomen helder zijn: alle mensen 
zijn gelijk! Reeds ver vóór de komst van Christus staat in het 
Oude Testament aandacht voor zwakken in de samenleving 
centraal. Jezus en het hele Nieuwe Testament bevestigen 
deze lijn. ‘In Christus is man noch vrouw, jood noch Griek’ 
Als kerken of wijzelf ons nu pas tegen racisme gaan verzet-
ten zouden we te laat zijn. De Bijbelse boodschap zelf geeft 
een basale gevoeligheid voor maatschappelijke ongelijkheid. 
Het is aan ieder van ons Christus zo goed mogelijk te volgen. 
 

mailto:raadvankerken@ziggo.nl


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 

 

 
 
 
 

  

Bijbeltekst:	2	Samuël	7:	1-16	(1	Kronieken	17:	1-15)	
	
Een huis voor je Heer 
Aan de rondzwervingen, aan de onbestendigheid, aan de 
onrust in zijn bestaan komt een einde. David is een geves-
tigd man geworden. Hij heeft een huis. Een paleis, teken 
van welvaart, voorspoed, aanzien en macht. Vooral ook is 
een einde gekomen aan de onrust, David is verlost van vij-
anden in hoofd en hart. Hij kent de rust van de bezinning. 
Vanuit die rust en vrede bezint hij zich op het bouwen van 
een tempel, een huis voor God. En hij overlegt met de 
profeet, die immers God aan anderen openbaart, hij over-
legt met Natan, die antwoordt: “doe wat uw hart u in-
geeft, de Heer is met u”. 
Lied 91, oorspronkelijk de gezongen Psalm 91, is een 
psalm voor de nacht, als het donker is geworden in de we-
reld, in je leven. Maar ook een psalm van de schaduw van 
God en de morgen die wacht. En in zo’n nacht denkt 
Natan na over de vraag van David. Zo’n nacht waarin de 
Heer zich tot hem richt en zegt dat het paleis van God niet 
armzalig is. Dat de Heer geen behoefte heeft aan een 
tempel. Dat de Heer behoefte heeft aan een tempel in het 
hoofd en in het hart van Israël, een tempel in het hoofd 
en het hart van de volken. God is van geen mens afhanke-
lijk. 

En dan wordt de kern van de profetische boodschap dat 
het huis dat de Heer zal bouwen de dynastie van David zal 
zijn, een dynastie die blijvend is. De belofte van God, via 
Natan aan David en zo aan Israël komt overeen met de 
dynastie die in ons eigen leven aanwezig is, de dynastie 
van de opeenvolgende goden en koningen van de dag, 
waardoor we met moed en vertrouwen werken aan de 
bestendigheid van onze toekomst. 
Vers 16 zegt: ”je koningshuis zal eeuwig voortbestaan en 
je troon zal nooit wankelen”. En dat is de belofte van de 
Messias, de eeuwige Koning, voortkomend uit het ge-
slacht van David, die in Christus is vervuld. Zo is het ver-
haal vooral ook het verhaal van hoop. Hoop op vastbera-
den bestendigheid, van God gegeven. Hoop op het Ko-
ninkrijk. En daarnaast, via David, een verhaal van dyna-
miek, van groot worden, kracht inzetten, dragend aanwe-
zig zijn, en van klein en de minste kunnen zijn, kunnen 
buigen en toegeven. 
 
Een huis bouwen voor je Heer! Ook jij bent uitgenodigd. 
 

                                               Hajo Schaap 

 
 

Kerk op wintersport 2021 
 
De werkgroep Kerk Op Wintersport heeft het initiatief ge-
nomen om de K.o.W. 2021 te organiseren. Echter omdat 
er nu nog geen duidelijkheid is welke coronamaatregelen 
er in januari 2021 nog gelden hebben we met Duke Travel 
afgesproken dat we eind juli bespreken wanneer we de 
eerste aanbetaling moeten overmaken. Vandaar dat we 
nu alvast de mogelijkheid bieden om je in te schrijven 
voor K.o.W. 2021. 
 

Als je mee wilt kun je je inschrijven bij rienenhelmade-
vries@ziggo.nl. Graag de inschrijving bevestigen met een 
aanbetaling van € 200,=. De bevestigingsaanbetaling over-
maken naar rekeningnummer: NL36 RABO 0315628871 
t.n.v. Protestantse kerkgemeente inzake reizen. O.v.v. 
KoW2021. 
 

Als in augustus blijkt dat we de reis i.v.m. de corona-epi-
demie niet door kunnen laten gaan storten we de aanbe-
taling terug. Maar als we voldoende inschrijvingen heb-
ben en de aanbetaling is overgemaakt aan Duke Travel 
dan zien we de inschrijving als definitief. Bij voldoende 

aanmeldingen kunnen we, net als vorig jaar, de reis aan-
bieden voor € 695,=, uitgaande van een normale touring-
car-bezetting. Dit is dan voor de reis, het verblijf in het ho-
tel, en het avondeten in het restaurant aan de andere 
kant van de piste voor 6 nachten. De laatste avond eten 
we voordat ’s avonds weer vertrekken naar Edam in het 
dorp beneden. 
 

We rijden naar huis in de nacht van vrijdag/zaterdag en 
zullen ook weer een ontbijt hebben in een v.d. Valk hotel. 
De éénkamertoeslag is € 174,00 (voor 6 nachten). En de 
mensen die op de bovenste verdieping worden ingedeeld 
krijgen, omdat deze verdieping toch wel een beetje geda-
teerd is, een korting van € 20,= p.p. De prijs is exclusief de 
skipas van € 250,= en exclusief skimateriaal en skilessen. 
 

Wij, de K.o.W. werkgroep, hopen dat er voldoende voor-
inschrijvingen zullen zijn om de reservering definitief te 
maken. Namens het KOW team, 

Rien de Vries 
rienenhelmadevries@ziggo.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 maandag 25 mei is overleden mw. Marjan Bak-Schulz op 
de leeftijd van 75 jaar. Zij was de weduwe van Dick Bak en al 
geruime tijd ernstig ziek. De uitvaart was in besloten kring. 
Corr.adres: Groot Westerbuiten 15, 1135 GJ Edam. 
 
Een bijzondere zomer   
We gaan een bijzondere zomer tegemoet. Een zomer waarin 
we minder kunnen genieten dan we gewend zijn. Nog steeds 
is de samenleving ontregeld door het covid-virus. Ook al is 
de eerste acute crisis voorbij en kunnen een aantal beper-
kingen worden opgeheven, we moeten heel voorzichtig blij-
ven. De kans dat er weer een besmettingsgolf komt blijft 
groot. Gelukkig hebben veel mensen de afgelopen tijd weer 
wat meer ruimte gekregen om wat van hun vertrouwde acti-
viteiten op te pakken. Maar het vakantiegevoel zal voor ve-
len anders zijn dan in vorige jaren. Veel mensen zijn intussen 
erg toe aan ontspanning in een andere omgeving. Tegelijk 
geeft die andere omgeving onzekerheden waar je anders 
niet bij stil hoefde te staan.  
Als kerkgemeente gaan we ook weer voorzichtig beginnen 
met diensten, zie het bericht hieronder. Dat is goed nieuws. 
Tegelijk beleven we als gemeente - ook los van de coronacri-
sis - een moeilijke tijd. De langdurige afwezigheid van de 
predikant, een kerkenraad die hulp van buitenaf nodig heeft, 
beperkte informatie. Het geeft de nodige onrust bij u als 
gemeenteleden en dat is begrijpelijk. De kerkenraad doet 
een oproep aan u allen om elkaar vast te houden en naar el-
kaar om te zien. Laten wij bidden voor wijsheid en kracht om 
hier op een bij een kerk passende wijze uit te komen. 
 
Hervatting van de diensten   
Gelukkig is er inmiddels weer ruimte om kerkdiensten te 
kunnen houden. Op 21 en 28 juni zijn we voorzichtig begon-
nen met maximaal 30 bezoekers. Vanaf 1 juli zijn maximaal 
100 bezoekers toegestaan, gezien de bezoekersaantallen 
van de laatste jaren moet dat voor gewone diensten genoeg 
ruimte bieden. Mede omdat een flinke groep mensen voor-
lopig geen enkel risico zal nemen en liever thuis blijft. De 
kerkenraad meent dat het door de uitgebreide voorzorgs-
maatregelen verantwoord is weer diensten te houden, zeker 
in de Grote Kerk. Zie de instructie hieronder. Houdt u de 
kerkbrief en de website in de gaten voor het laatste nieuws. 
Uiteraard zijn deze diensten ook als vanouds weer te beluis-
teren via de website.  
Zie www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren  
U kunt om 10.00 uur live meeluisteren maar eventueel ook 
later terugluisteren. 
 
Instructies voor bezoek diensten     
We mogen weer naar de kerk... maar met voorzorgsmaatre 

 
gelen. We moeten ons aan de richtlijnen van het RIVM hou-
den. In de kerk zijn regelaars aanwezig, die deze richtlijnen 
bewaken. U wordt verzocht om ruim op tijd te komen. Met 
inachtneming van de 1,5 m maatregel wordt u verzocht uw 
handen met reinigingsgel te ontsmetten. U pakt zelf een 
liedboek met liturgie, die op een tafel klaar ligt. Vervolgens 
wordt u door de regelaar een plaats aangewezen. 
Twijfelen de regelaars aan uw gezondheid in het kader van 
de RIVM maatregelen, dan kunnen zij u verzoeken de kerk-
dienst niet bij te wonen. De collecte vindt plaats bij de uit-
gang, waar twee collecteschalen staan. 
Na afloop van de dienst volgt u de aanwijzingen van de  
regelaars bij het verlaten van de kerk. Er wordt geen koffie 
geschonken. Toiletgebruik moet tot het minimum beperkt 
worden. Alleen het invalide toilet is beschikbaar. U wordt 
geacht zelf tevoren met beschikbare ontsmettingsmiddelen 
de toiletbril etc. te reinigen. 
De volledige versie van deze instructies staat op de website. 
 
Weer zingen in de Grote Kerk?    
Hoewel het zingen in deze tijd zoveel mogelijk beperkt moet 
blijven, zou het mooi zijn als de lofzang weer gaat klinken,  
zij het op bescheiden schaal. Het voorstel is om de liederen 
mee te laten zingen door vier zangers/-essen, wijd verspreid 
in de viering. Allen die graag zingen en dat de laatste tijd  
node gemist hebben vraag ik: geef je bij me op en ik zal  
proberen iedere zondag een groep van vier zangers samen 
te stellen. Frans Koning, e-mail: frannelies@gmail.com,  
tel. 0299-372026. 
 
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.  
Deze gegevens staan ook wekelijks in de kerkbrief. 
 
Bloemengroet  
Met het stil zetten van de zon-
dagse diensten stopte ook de 
mooie gewoonte om vanuit de 
dienst een bos bloemen te be-
zorgen 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 inmiddels weer wekelijks bloemen 
bezorgd. Het is de bedoeling dat dat met een foto voor op 
de kerkbrief wordt vermeld.  
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Informatieavond op 1 juli 
(NB  niet iedereen zal dit Venster tijdig ontvangen; dit stuk is 
voor hen bij wie dat wel zo is). 
Op woensdag 1 juli a.s. om 19:30 uur is er een bijeenkomst 
waarin u wordt geïnformeerd over de situatie in onze ge-
meente. Het is geen gewone gemeenteavond. Namens de 
classis komen de classispredikant en de voorzitter, en daar-
naast de voorzitter van de visitatiecommissie. 
In verband met de gezondheidsrisico’s is de bijeenkomst in 
de Grote Kerk en wordt er geen koffie geschonken. Wij vra-
gen u zich aan te melden via scriba@kerkgemeente.nl of   
tel. 371297. Zie ook de instructies voor de kerkdiensten,  
dus kom ruim op tijd. De bijeenkomst is niet te beluisteren 
via internet. Achteraf zal een beknopt verslag beschikbaar 
komen. 

De kerkenraad 
 
Hoofdpunten uit de vergadering van de kerkenraad van  
26 mei en 16 juni 
� De nieuwste ontwikkelingen rond de nasleep na de visita-    
tie, waaronder de ontvangen reacties op de brief aan de ge-
meente worden besproken. Dit is vooralsnog vertrouwelijk. 
Op 1 juli komt er een avond waarbij de leden meer informa-
tie kunnen krijgen over het verloop van de procedure. (Zie 
aparte mededeling hierboven.) 
� Er wordt besloten om de diensten per 21 juni te hervatten, 
onder strikte voorwaarden.  
� We gaan investeren in apparatuur om beeldopnames te 
kunnen maken in De Swaen.  
� De beide jaarrekeningen zijn gereed voor controle.  
Deze zijn in te zien bij de penningmeesters Dirk Tump resp. 
Tom Lagerburg. 
� Na  de zomer wordt begonnen met het leggen van nieuwe 
leistenen op het dak van De Swaen. 
 
Kerkdienst 'online'?   

Er zijn inmiddels vergevor-
derde plannen om na de 
zomer vanuit De Swaen 
diensten met beeld en ge-
luid uit te zenden. We zoe-
ken nog extra vrijwilligers 
die hierbij willen helpen 

met de techniek en bediening. Het is niet moeilijk, maar met 
een enthousiaste inzet zouden we gezamenlijk kunnen zor-
gen 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 thuis…    
…voor iedereen die nog niet naar de kerk kan, mag of wil. De 
reguliere kerkdienst is weer te volgen via de website, maar 
de kinderkerk zal er (nog) niet zijn. Daarom deze bijdrage 
speciaal voor de kinderen: (www.debijbel.nl/bijbelbasics) 
Zondag 5 juli noemen we de derde zondag van de zomer. De 
kinderen beginnen met Bijbelbasics aan een blok van drie 
verhalen over Salomo. Deze zondag gaat het over hoe Sa-
lomo zijn vader David opvolgt als koning van Israël (1 Konin-
gen 1:1 – 2:12). Op zondag 12 juli horen de kinderen naar 

aanleiding van 1 Koningen 5: 5-28 dat Salomo een wijze ko-
ning is. Zondag 19 juli: een wijsheidstekst uit het bijbelboek 
Prediker (toegeschreven 
aan Salomo): ‘Voor alles 
is er een tijd’. Daarna, op 
zondag 26 juli, volgt een 
vertelling uit 1 Koningen 
6:1-37, waarin koning Sa-
lomo de tempel voor God 
bouwt. Zondag 2 augus-
tus: Bijbelbasics leert de 
kinderen zich geen zorgen te maken in Matteüs 6:25-34.  
9 augustus is de 8e zondag van de zomer: de kinderen hou-
den zich bezig met de balk en de splinter in Matteüs 7:1-5. 
Zondag 16 augustus: Bijbelbasics geeft een voorbeeld over 
vergeven in Matteüs 18:21-35.  
De 10e zondag van de zomer: zondag 23 augustus, gaat over 
de belangrijkste regel in de wet (Matteüs 22:34-40). 
Zondag 30 augustus: 11e zondag van de zomer; Bijbelbasics 
vertelt uit Jakobus 3:1-5 en 9-12: Let op je woorden! 
 
Overzicht diaconale collectedoelen   
Zondag 5 juli, “KIA Binnenlandsdiaconaat, Vakantiepret 

voor kinderen in armoede”.  Kinderen uit 
kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen 
niet op vakantie, blijven thuis als anderen 
gaan. Kerk in Actie helpt die kinderen aan 
spulletjes en spelletjes om zich in de 
vakantie te vermaken. 

www.kerkinactie.nl/kinderenenarmoede  
Zondag 12 juli, “Moedige Moeders”. We helpen de “Moe-
dige Moeders” bij hun acties tegen verslaving van en hulp 
aan hun kinderen. www.moedigemoeders.nl  
Zondag 19 juli,  “KIA Noodhulp Corona”. Kerk in Actie steunt 
kerken in “arme landen” om mensen te helpen de gevolgen 
van Corona te voorkomen of te verlichten. www.kerkinac-
tie.nl/corona  
Zondag  26 juli, “Vereniging ’t Nest”. De Vereniging Vrije-
tijdsbesteding Gehandicapten Volendam (V.V.G.V.), beter 
bekend als ’t Nest, zorgt voor activiteiten en gezelligheid 
voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke be-
perking. www.vvgv.nl   
Zondag 2 augustus, “Dovenproject Peru / Stichting Gelijke 
Kansen Peru”. Ja, nog altijd en nog altijd nodig , steun aan 
dove schoolkinderen en werknemers op weg naar een be-
tere positie in de maatschappij. www.gelijkekansenperu.nl  
Zondag 9 augustus, “Vluchtelingenwerk Edam – Volen-
dam”. We helpen, samen met vrijwilligers, de hier (ver)blij-
vende “vluchtelingen” met iets “extra’s” waar de burgerlijke 
overheid niet mag of niet kan. www.svaz.nl  
Zondag 16 augustus, “KIA Zending Rwanda”. De kerk als 
plek van hoop, hulp en verzoening voor jongeren, armen en 
slachtoffers van de genocide. Trainingen en hulp bij het sa-
men verwerken van trauma’s leiden naar een betere toe-
komst. www.kerkinactie.nl/kerkrwanda  
Zondag 23 augustus, “Eigen gemeente, Beeld en Geluid”. 
Ook onze kerkgemeente gaat met haar tijd mee en wil de 
diensten in beeld en geluid via internet de wereld in bren-
gen. Kosten van apparatuur waar we toch graag onze bij-
drage aan leveren?! www.kerkgemeente.nl 
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Zondag 30 aug., “Stichting Epafras – Voorbereiden op te-
rugkeer”. Professionele steun aan Nederlanders in buiten-
landse gevangenissen; zowel  praktisch als geestelijk en ter 
voorbereiding op hun terugkeer. Het tijdschrift Comeback 
met informatie over recht en met brieven van familie en an-
dere gedetineerden. www.epafras.nl   
Zondag 3 september  “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         
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  

Gaat u mee op reis via Radio Bloemendaal?  
Na de dagelijkse meditaties ‘op weg naar Pinksteren’ willen 
Jaap en Juup van Werkhoven u graag mee op reis nemen.  
Zij organiseren via Radio Bloemendaal virtuele reizen,  
door een Bijbels landschap en door de kerkgeschiedenis.  
Naar Israël, met Paulus naar Griekenland en Rome, met Lu-
ther naar Duitsland, met Hen-
drik VIII naar Engeland, naar 
het eiland Iona om ons te ver-
diepen in het Keltische Chris-
tendom en met de monniken 
Adelbert en Willibrord weer 
terug naar Kennemerland. 
Misschien lukt het zelfs om af 
te sluiten met een fysieke wandeling over het Monnikenpad 

in Egmond? De uitzendin-
gen bevatten inspire-
rende teksten en pas-
sende muziek. Via E-mail 
kunt u weer foto’s, tek-
sten en muziek ontvan-
gen en wie weet zit er 
zelfs een virtueel muse-

umbezoek in. De uitzendingen zijn te beluisteren via de web-
site van Radio Bloemendaal. We plannen in de drie zomer-
maanden twee uitzendingen per maand. Steeds op de 
tweede en vierde donderdag vanaf 10:30 uur. De uitzend-
data zijn: 11 en 25 juni, 9 en 23 juli en 13 en 27 augustus.           
Zie ook: www.kerkgemeente.nl                                                          

GEEN KERKTAXI                                                                           
Helaas is het nog steeds niet toegestaan om met meerdere 
personen uit verschillende huishoudens in één auto te zit-
ten. Tevens moet ook de 1,5m IN de auto worden gehand-
haafd. Daarom is het, zolang deze regel nog van toepassing 
is, niet mogelijk om de kerktaxi te verzorgen. 

Verjaardagen van onze senioren   
02-07 Mevr. A. Munneke-Ensing, Koggehoorn 20,  
           1474HX Oosthuizen 
04-07 Mevr. H. de Vries-Vis, Paulus Pietersstraat 1 203,   
           1135GS Edam 
07-07 Mevr. J. van Zanen-Haverhoek, Lingerzijde 47,  
           1135AN Edam 

09-07 Dhr. M.K.H. Gast, Dijkgraaf Poschlaan 22,  
           1135GP Edam 
16-07 Dhr. J.A.C. Spelt, Twiskepolderstraat 9, 1135JT Edam 
17-07 Dhr. H. van Veelen, Paulus Pietersstraat 20,  
           1135GS Edam 
18-07 Mevr. A. Snijder-de Boer, Cor Jongerthof 17,  
           1135TC Edam 
18-07 Mevr. T. Hetjes-Pauw, Beemsterstraat 21,  
           1135EG Edam 
18-07 Dhr. J. Kuiper, Achterhaven 47, 1135XS Edam 
23-07 Mevr. C.M. Janssen-Hettema, Kloosterhof 112,     
           1131GH Volendam 
27-07 Mevr. W.M. Kaars-Kool, Jan van Wallendalplein 16,  
           1135WN Edam 
31-07 Mevr. J.W.E. Groot-de Jong, Broekgouwstraat 27,  
           1135EA Edam 
31-07 Dhr. J.R.A. Huber, Klein Westerbuiten 21,  
           1135GL Edam 
02-08 Mevr. H.A. Cornelissens-Bruinenberg,  
           Bouwen Loenstraat 1, 1135JC Edam 
03-08 Dhr. H.L. Wiertz, Voorhaven 21, 1135BL Edam 
05-08 Mevr. C.C. Maas-Klok, Willem Woutersstraat 13,  
           1132XN Volendam 
06-08 Mevr. M.T. Tros-Pakiding, Waardmeerhof 12,  
           1135EK Edam 
11-08 Dhr. H.J. Blomberg, Overhoeksparklaan 92,  
           1031KC Amsterdam 
20-08 Mevr. J. Boonstoppel-Maas, Asterstraat 5,  
           1131LP Volendam 
20-08 Dhr. K. de Jong, Klein Westerbuiten 21 D,  
           1135GL Edam 
20-08 Mevr. A. Visser-Schardam, Warder 95, 1473PE Warder 
25-08 Mevr. T. Groot-Venema, J Matijsen Osterlinghstr 44,  
           1135ED Edam 
25-08 Dhr. J.D. Hooijberg, Bult 22, 1135AJ Edam 
25-08 Mevr. S.H. Stuij-de Waal, Dijkgraaf Poschlaan 22,  
           1135GP Edam 
30-08 Mevr. G.A. Lijnes-Tolsma, Broekgouwstraat 12,  
           1135EA Edam 
31-08 Mevr. M.J.W. Kemper-Rossenaar, Voorhaven 42,  
           1135BR Edam 
 
Opbrengst Collecten      

Datum Kerk Diaconie Doel 
15-03  € 100,00 Nagekomen voor Voedsel-

bank 
10-05 € 167,75 € 116,50 Ons Plan-adoptiekind 
17-05 € 127,75    € 96,50  Banja Luka 
24-05 € 82,50 € 42,00 KIA straatkinderen Oe-

ganda 
31-05 € 265,50 € 275,50 Weeshuis Sunshinehouse 
07-06 € 178,75 € 277,50 KIA jonge kerk Marokko 
 €  822,25 €  908,00        

U kunt uw collectebijdrage overmaken naar 
NL95RABO0373711409 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Edam, o.v.v. Collecte zondag … 
 
Mededelingen kerkelijk bureau   
Overleden 
Mevr. M.J. Bak-Schulz, Groot Westerbuiten 15      



Thea Heeren-van Overloop

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

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

r e u m a t i s c h e

v o e t

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

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

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

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

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

voor iedereen, ook
kraamcadeaus

zelfde sokken als papa!!!

Ria Hakkenaar
02993362561
www.kerkgemeente.nl

Handwerkgroep
van de kerk

bel ons voor 
leuke cadeautjes 

Elly ten Holt
0299372280
etenholt@ziggo.nl



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, dat 
zij voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van 
hun Heer. 
 
Nieuws uit de locatieraad 
 
Impressies van de kerkopening 
Op 14 juni was het zover: de kerk ging weer open. Het zon-
netje scheen mooi op de voorgevel, het pas geschilderde 
hek blonk dat het een pracht was en de mensen waren op-
getogen dat ze weer naar de kerk konden. Alle kerkgangers 
kwamen blij aangelopen. Het was ook spannend, want hoe 
zou het gaan? Maar alles verliep gesmeerd. Er heerste 
tijdens de dienst, waarbij Thom van de Woude voorganger 
was, een welhaast heilige stilte in de kerk. Iedereen 
realiseerde zich dat we iets bijzonders meemaakten, de 
eerste keer na een lange periode van kerksluiting. Alle 
parochianen waren vol aandacht voor de dienst. Uiteraard 
zal het de komende maanden weer gewoon worden, als de 
kerkgang onderdeel wordt van het wekelijkse programma, 
maar deze ene keer was heel bijzonder. 
 

                                    Cor Breed doet de kerkdeur open 

 
Jan Ettema steekt de kaarsen aan 

 

Op de communiebank staat een scherm waar de priester achter 
staat bij het uitreiken van de H. Communie 

 
Foto’s Nico van Straalen 
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Vergaderingen locatieraad 
De locatieraad heeft de afgelopen maand veel overlegd over 
de heropening van de kerk. Wanneer en hoe we dat zouden 
doen, wat we moesten organiseren om de veiligheid te 
waarborgen, enz. Verder is gesproken over verschillende 
verzoeken om de kerk of het gebouw de Ontmoeting te hu-
ren. Onze gebouwen zijn aantrekkelijke ruimtes voor allerlei 
organisaties die meer ruimte nodig hebben om op afstand 
van elkaar te kunnen staan of te vergaderen. En uiteraard 
wordt veel overlegd over het onderhoud van het gebouw, 
waarover later meer. 
 
Afscheid Tesfay  
Zoals bekend zal kapelaan Tesfay na 6 jaar dienst in Edam 
eind oktober 2020 ons verlaten en terugkeren naar zijn ge-
boorteland Ethiopië. De locatieraad heeft alvast een datum 
geprikt voor zijn afscheid: zondag 18 oktober. Hoe het pro-
gramma eruitziet is nog niet bekend, maar er zal ongetwij-
feld een plechtige H. Mis zijn in de kerk, gevolgd door een 
receptie in de Burghwall. U kunt die datum alvast reserve-
ren. 
 
Communicatie 
De locatieraad maakt u attent op de website van de Nico-
laaskerk die bijgehouden wordt door Koos Klok: 
http://rknicolaaskerkedam.nl. Alle belangrijke zaken en 
nieuwtjes worden daar geplaatst, dus als u twijfelt over 
dingen is op de website vaak het antwoord te vinden. 
Daarnaast stuurt de secretaris regelmatig een e-mail rond 
om de parochianen op de hoogte te houden van lopende 
zaken. Mocht u die mails niet ontvangen en heeft u wel een 
e-mailadres, laat het dan weten, zodat u op de lijst komt. 
 
Kandidaten voor parochiële onderscheiding 
De Nicolaaskerk kent regelmatig een parochiële onderschei-
ding toe aan een lid van de kerkgemeenschap dat zich op bij-
zondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt. Dit jaar zal dat 
zijn op 22 november. Iedere parochiaan kan een voordracht 
doen, gebruikmakend van een formulier, zie 
http://www.rknicolaaskerkedam.nl/poc.html. Voordrachten 
worden beoordeeld door de parochiële onderscheidings-
commissie en de locatieraad, aan de hand van eerder vast-
gestelde criteria. Mocht u een voordracht willen doen wendt 
u dan tot de secretaris. 

 
Nico van Straalen, secretaris locatieraad 

 
 
Nieuwe deken voor de Franciscusparochie 
Met ingang van 1 april 2020 valt onze Franciscusparochie on-
der het dekenaat Purmerend. Hierdoor hebben wij een 
nieuwe deken toegewezen gekregen die tevens door de bis-
schop Mgr. Hendriks is aangesteld als administrator (waar-
nemend pastoor) van onze parochie. Het is pastoor Marcelo 
Salāo Rocha. Op 25 mei jongstleden was Marcelo Salāo 
Rocha ter kennismaking voor het eerst aanwezig in onze 
bestuursvergadering. In een geanimeerd gesprek vertelde hij 
over zijn maatschappelijke en pastorale achtergrond en 
vertelde hij ook over het Braziliaanse gezin waarin hij 

opgroeide. We mogen van hem verwachten dat hij, zoveel 
als zijn drukke agenda dat toelaat, bij de 
bestuursvergaderingen aanwezig zal zijn. Dit juist vanuit zijn 
wens om voeling met onze parochie te krijgen. Hij gaf wel te 
kennen dat hij de vergaderingen graag laat leiden door 
vicevoorzitter Cor van der Weijden. Het parochiebestuur 
heeft bij deze eerste kennismaking een zeer prettige indruk 
overgehouden aan onze nieuwe administrator. 
 
Jammer dat wij van onze vorige administrator, deken Ton 
Cassee bij zijn overlijden, door de coronacrisis niet op een 
goede manier afscheid hebben kunnen nemen. Hij heeft na 
het vertrek van pastoor Berga deze functie meerdere jaren 
met veel betrokken-
heid vervuld en wij zijn 
hem daarvoor dank 
verschuldigd. Dat hij 
ruste in vrede. 
 
Namens het 
Parochiebestuur 
RK H. Franciscus-
parochie, 
 
Simon Ruitenberg, 
secretaris 
 
 
 
 

Pastoor Marcelo Salāo Rocha 
 
 
 

 
Observaties van een kerkganger 
 
Ik keek gedachteloos naar een bordje dat op de bank 
voor me gespijkerd zat. Ik zat in verband met de 
coronamaatregelen op een andere plek, vandaar dat ik 
het nog nooit gezien had. ARMMEESTER. Wat betekent 
dat vroeg ik me af, een meester met een arm? Maar dat 
hebben toch alle meesters. Of juist een meester zonder 
arm? Of is het een arme meester, een gepensioneerde 
hoofdonderwijzer die een speciale plek in de kerk 
verdient? Of misschien de meester met de lange arm, 
dat wil zeggen de lange stok met een zak aan het einde 
die soms gebruikt wordt voor de collecte. Die stok hing 
onder het bordje dus dat moest het zijn. Ik had zelf 
uitgevonden wat een armmeester was. Toch 
controleerde ik het na de dienst even bij iemand die 
doorgaans goed ingelicht is over kerkelijke zaken. “Dat is 
de armenmeester”, zei hij, “de voorloper van de PCI”. 
Vroeger was dat een van de bestuursleden van de 
parochie die het beheer had over de armengoederen en 
die ook toezicht hield op het armenhuis. De armmeester 
bestaat niet meer, maar dat bordje nog wel, opdat uw 
kerkganger zich weer ergens over kan verwonderen. 
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Nieuws voor jeugd en gezin 
 
Eerste Heilige Communie 

Zondag 26 juli 10 u is het 
Feest van de Eerste 
Heilige Communie. 
Kapelaan Tesfay is 
celebrant. De communi-
canten zijn Kick Laan en 
Minck Veerman. 
Donderdag 18 juni was 
er EHC-les met o.a. een 
rondleiding in de 
Sacristie door kapelaan 
Tesfay. De kapelaan 
vertelde over de stola, 
het kazuifel en dat er 
verschillende kleuren 

waren voor verschillende gelegenheden bijvoorbeeld wit 
voor feesten, rood voor Heilig Vormsel, Goede Vrijdag, 
Pinksteren en gedenkdagen van martelaren, paars voor in de 
Advent en Vastentijd en groen voor door het jaar. 

 
Ook gaf hij uitleg over de kelk, de ciborie, de pateen 
(Hostieschaal). In de kerk mochten ze een kaars aansteken 
en het Wees Gegroet bidden. In de week na de EHC-viering 
zijn de evaluaties. Wij bidden voor een goede voorbereiding 
en dat de kinderen met een blij hart Jezus, Die zoveel van 
hen/ons houdt, voor het eerst mogen ontvangen in de EHC-
viering. 
 
Kindermiddag 
Woensdag 11 juni kwamen zes kinderen voor de 
geloofsspellen in de Ontmoeting. We gingen ook bidden in 
de kerk en een kaars opsteken bij Maria met Kindje Jezus. 
Op toegankelijke wijze leren ze over Jezus en wennen ze aan 
kerkwoorden zoals Eucharistie, Evangelie, Sacrament, 
Tabernakel, Godslamp, Altaar. Half juli is de laatste 
kindermiddag van dit seizoen. 
 
Jarigen in juli en augustus 
 
02-07 Dhr. P.J. Wante, Roelof Bootstraat 89 
05-07 C.J.M. Molenaar, P. Pieterstr. 12 

 
05-07 Mw. Langeveld-Miltenburg, C. De Koninglaan 16 
06-07 Mw. M. de Graaf-Oudhuis, J. Huibrechtszstr. 18 
08-07 Mw. A.M. Breed-de Wit, Oorgat 52 
10-07 Mw. J. Smit-Bouwes, Burg. Versteeghsingel 11 
10-07 Mw. T.M. Straver-Langeveld, J. Tonissenstraat 10 
12-07 Dhr. G.A.J. van Dulmen, P. Pieterstr. 1 
13-07 Mw. J.M.  Nibbering-Grobben, Jonkerstr. 29 
15-07 Mw. A.C.M. Kemper, Standerdmolen 13 
15-07 Mw. T. Molenaar-van Essen, J.M. Osterlinghstr. 42 
15-07 Dhr. D. Nibbering, P. Pieterstr. 1 
16-07 Dhr. K.J. de Bruin, Dijkgraaf Poschlaan 1 
16-07 Mw. M.J.T. v.d Waart-Beuvens, Voorhaven 158F 
17-07 Mw. E.C. Conijn-Tol, W. Pontstraat 70 
18-07 Dhr. P.F.M. Karhof, Voorhaven 138 
18-07 Dhr. H.J. Terpstra, P. Pieterstr. 1 
19-07 Mw. M. Van der Hulst-Wegener, C. Jongerthof 29 
19-07 Dhr. J.J. Out, Groot Westerbuiten 10 
19-07 Mw A.A. Marijnissen, Baandervesting 55 
21-07 Mw. R. v. Aanholt-Oosteweeghel, Persijnstr. 13 
21-07 Dhr. A.M. Veerman, Dijkgraaf Poschlaan 1A-02 
21-07 Mw. I.S. Ras-Ykelen, Floris Simonszstraat 7 
22-07 Mw. G.A. van Straaten-Braak, Roelof Bootstraat 73 
22-07 Mw. A.T. van der Wilt-Rijser, Roelof Bootstr. 43 
22-07 Mw .G.A. van Straaten-Braak, Roelof Bootstr. 73 
22-07 Mw. H.J. van der Vis-de Groot, P. Pieterstr. 1 
23-07 Mw. M.M. Schilder, Twiskepolderstraat 14 
24-07 Dhr. C.G. Breed, William Pontstraat 62 
25-07 Mw. J. Pletinckx-Boontje, Ye 43 
27-07 Dhr. D.L. Timmermans, Langemeerstraat 23D 
27-07 Dhr. G.A.M. Bleekemolen, Jacob Tonissenstraat 13 
28-07 Mw. A.A.M. Braan-de Lange, C. Doetsstr. 10 
28-07 Dhr. C.T.G. de Koning, P. Pietersstr. 1 
28-07 Dhr. F.H.M. Remhs, Roelof Bootstraat 96 
29-07 Mw. F.H.M. de Boer-Mes, Pieter Claesstr. 8 
30-07 Mw. A.M.H. Smit, Coen de Koninglaan 12 
01-08 Mw. A.T.C. Klouwer-Dekker, Zoutziedershof 2 
01-08 Mw. M.G.E. Klouwer-Huisink, W. Pontstr. 22 
02-08 Mw. J.G. Greuter, Henegouwen 44, Volendam 
04-08 Mw. H.L. Wante-Spanjer, Roelof Bootstraat 89 
05-08 Dhr. N.T. Looze, Schermerstraat 8 
06-08 Dhr. G.J.M. Klouwer, Zoutziedershof 2 
11-08 Mw. A.P. Butter-Jonker, Klein Westerbuiten 12 
12-08 Dhr. P.C.M. Dol, Coen de Koninglaan 6 
17-08 Dhr. J.M. Kemper, Koggenstraat 11 
19-08 Mw. C.M. Smit, P. Pietersstr. 1 
20-08 Dhr. E.C. Simonis, Achterhaven 98 
20-08 Dhr. H.G.J. Schoorl, William Pontstraat 53 
22-08 Mw. M.T. Veenboer-Spiekerman, P. Claesstr. 4 
22-08 Mw. A.M. Kunst, P. Claesstr. 26 
25-08 Mw. H. M. Otten-Koning  Noorderstraat 8 
26-08 Dhr. J.P.H. van den Boom, Koggenstraat 17 
27-08 Mw. H.M.F. de Haan-Govers, Spuistraat 17 
30-08 Dhr. C.J.M. Brederode, Noordervesting 2 
31-08 Mw M.J.W. Kemper-Rossenaar, Voorhaven 42 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen om Gods zegen voor de komende tijd. 



E
LL

Y 
TU

M
P

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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Foto Maarten Gast 

Pinksteren 
Met Pinksteren wordt de “uitstorting van de Heilige Geest” 
gevierd, door Lucas beschreven in het Bijbelboek “De Han-
delingen van de Apostelen”, hoofdstuk 2, vers 1-41. Het is de 
kracht, die door Jezus aan de apostelen is toegezegd om na 
zijn vertrek van de aarde “te kunnen getuigen”. Bijzondere 
elementen in het verhaal van Lucas zijn: er is sprake van “vu-
rige tongen”, er ontstaat een grote oploop van wel 3000 
mensen uit vele, met name genoemde, landen, en deze  
mensen kunnen elkaar opeens verstaan.                          
Wat gebeurde er op 2e Pinksterdag op De Dam? Ook daar 
een toeloop van duizenden mensen, (oorspronkelijk) af-
komstig uit vele landen, die met “vurige tongen” spraken, 
elkaar duidelijk verstonden en die luid getuigden van hun 
afschuw van racisme. Als je er zo naar kijkt, was dit een echt 
Pinkstergebeuren, een bijeenkomst vol bezieling. Maar ze 
hadden in deze coronatijd natuurlijk beter een lange optocht 
kunnen vormen. 
 
Open of dicht 
Wij hebben na uitvoerig beraad besloten om in elk geval ook 
deze zomermaanden juli en augustus geen dienst op zondag 
te houden. We behoren allen tot de ouderen. Zingen is erg 
risicovol. In het vorige Venster schreef ik over dat koor, 
waarvan 60 van de 80 leden besmet waren geraakt bij het 
oefenen. Toen schreef ik dat er twee koorleden overleden 
waren, inmiddels zijn dat er vier. Bovendien is er in onze kerk 
geen ventilatie en is de lucht erg droog. We willen beslist 
geen risico  lopen, ook niet anderen in gevaar brengen. In 
augustus besluiten we over de rest van het jaar.  
 
De kerktuin 
De tuin van de kerk wordt door Willem Bakker met steun van 
de gemeente prima onderhouden. De gemeente leverde 
2m3 schelpen, waarmee de paden op hoogte zijn gebracht. 
Ook kregen we van hen 100 jonge planten van de Japanse 
Kardinaalsmuts (Euonymus Japonicus, var. Green Spire) om 
de haag van aangetaste buxusstruiken langs het toegangspad 
te vervangen. Een passende soortkeuze voor een kerk. Voor 
schelpen en planten hartelijk dank.  
 
Yoga in de kerktuin 
Medio mei, toen de strengste coronamaatregelen nog van 
kracht waren, hadden we al zomerse dagen. Elly Veerman, 
yogalerares bij Body Results in Volendam, vroeg ons toen of 
wij er bezwaar tegen hadden dat zij op het grasveld naast 
onze kerk yogales ging geven. In de openlucht is de kans op 
besmetting kleiner dan in een gesloten ruimte en het gras-
veld is voor een ieder toegankelijk. We vonden dat meteen 
een mooi idee. Op de foto ziet u hoe deze bestemming er in 
de praktijk op een zonnige dag uit ziet. Op ons verzoek heeft 
Elly zelf een nadere toelichting op haar werk geschreven: 

“Wij zijn uitermate blij dat wij gebruik mogen maken van het 
mooie grasveld naast het Stolphoevekerkje. Centraal, en wat 
een heel groot voordeel is, achter een mooi hoog hek.  
De privacy en de rust, de vogels, en vaak overvliegende zwa-
luwen maken dit tot een unieke plek om Yoga te beoefenen.  
We hebben tot nu toe vaak de zon opgezocht, ’s ochtend is 
die wat meer aan de kant van de Kathammerstraat, ’s a-
vonds wat meer tegen de zijkant van de kerk. Zo zijn we 
flexibel en verplaatsen we mee met de zon.  
Sinds 4,5 jaar geef ik yogales aan groepen mensen. Sommige 
uren zijn gevuld met wat sportievere Poweryoga, andere 
uren met hele zachte Yin Yoga. Het verschil zit hem vooral in 
het oprekken van spieren of bindweefsel. Power-yoga is 
gericht op het versterken en stretchen van de spieren, dus de 
houdingen zijn dynamisch en soms ook pittig.  
Yin yoga is gericht op het versoepelen en stretchen van het 
bindweefsel en gewrichten. De statische zittende en liggende 
houdingen in de Yin Yoga worden 2 tot 3 minuten aangehou-
den, want het bindweefsel heeft meer tijd nodig om opgerekt 
te worden. Ik ben zelf al jaren bezig met persoonlijke ontwik-
keling, om te groeien als mens, mezelf te verbeteren en meer 
vanuit mijn hart te kunnen leven.  
Ook houd ik van beweging, dus de combinatie van persoon-
lijke ontwikkeling, zelfreflectie, leven vanuit het hart en het 
bewegen en je lichaam daarbij en voor gebruiken heeft er-
voor gezorgd dat ik het pad van yogadocente heb gekozen.  
Mijn klanten en ik vinden het heel bijzonder om op “heilige 
grond” onze yoga te kunnen doen. En hoe bijzonder is het, 
dat geloof en spiritualiteit op deze manier hand in hand 
kunnen gaan, want uiteindelijk werken we vanuit welke 
waarheid dan ook naar hetzelfde toe in dit leven: verlich-
ting… “. 
 
Collectes 
Ook deze maand heeft de diaconie zelf een bijdrage over-
gemaakt aan de geplande collectedoelen. 
    
Het kerkbestuur wenst allen goede zomermaanden. 
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Dag Tijd Dienst, Voorganger
05/07 10.00 ds. Truus de Boer
19/07 10.00 ds. Aalders
02/08 10.00 br. Grimme
16/08 10.00 ds. A.M. Visser
06/09 10.00 ds. Truus de Boer

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie
05/07 10.00 eredienst - ds. Robert Jan Bakker, A'dam Grote Kerk
12/07 10.00 eredienst - ds. Gerrit Frederikze, Harderwijk Grote Kerk
19/07 10.00 eredienst - ds. Kick Koldewijn, Badhoeved. Grote Kerk
26/07 10.00 eredienst - ds. Klaas Holwerda, Amsterdam Grote Kerk
02/08 10.00 eredienst - dhr. Eric Wegman, Heerhugow. Grote Kerk
09/08 10.00 eredienst - ds. Truus de Boer, Oosthuizen Grote Kerk
16/08 10.00 eredienst - Simon Bijl, Groningen Grote Kerk
23/08 10.00 eredienst - ds. Ole van Dongen, Hoofddorp Grote Kerk
30/08 10.00 eredienst - ds. Aage Smilde, Dordrecht Grote Kerk
06/09 10.00 eredienst - mw. Jacqueline Bakker, Voorburg Grote Kerk startzondag

Dag Tijd Dienst, Voorganger
04/07 19.00 Eucharistieviering - kapelaan Tesfay
05/07 10.00 Eucharistieviering - kapelaan Tesfay
11/07 19.00 Woord- en communieviering - diaken H. Bak
12/07 10.00 Woord- en communieviering - diaken H. Bak
18/07 19.00 Eucharistieviering - kapelaan Tesfay
19/07 10.00 Eucharistieviering - Kapelaan Goos
25/07 19.00 Eucharistieviering - kapelaan Tesfay
26/07 10.00 Eucharistieviering - kapelaan Tesfay Viering Eerste H. Communie
01/08 19.00 Eucharistieviering - Kapelaan Goos
02/08 10.00 Eucharistieviering - pastoor van der Stok

Dag Tijd Dienst, Voorganger

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie

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

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

Protestantse Gemeente Volendam, Burg. Kolfschotenplein 1   1131 BN Volendam
Overige informatie

Overige informatie

Vooralsnog gaan we door met gezamenlijke internetvieringen met PG Koggenland tot 13 september omdat de gezondheid van onze 
kerkgangers voorop staat. Deze vieringen duren ongeveer 30 minuten en komen wisselend vanuit Beets en Ursem. Als men deze 
uitzendingen wil bekijken kan een mailtje gestuurd worden naar info@pg-koggenland.nl, waarna u de nieuwsbrief toegestuurd wordt met 
daarin de link naar de uitzending. Kees van Lenten

Wij hebben besloten de diensten in het Stolphoevekerkje pas op Startzondag 6 september te hervatten. Maarten Gast

Voor de periode ná 2 augustus is nog geen planning gemaakt.

Protestantse Kerkgemeente Edam, Voorhaven 135   1135 BP Edam

Rooms-Katholieke kerk,  Voorhaven 126   1135 BV Edam

Organist: Van Wattingen

Doopsgezinde gemeente Edam,  Jan Nieuwenhuizenplein 4-6   1135 WV Edam
Overige informatie
Organist: Wals

Organist: Van Wattingen
Organist: Zandstra

Organist: Van Wattingen

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis 



‘t Lokkemientje
TUINCENTRUM

Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

RESTAURANT

EDAM

“De Fortuna”

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

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

verkoop�van�meubelstoffen
schuimvulling,�singelband

zeilogen,�stofknopen�etc,�etc.

www.ewoudhooijberg.nl
06-54370816

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

Hoogstraat 3
0299371751
www.taam.keurslager.nl

Peter Gorter
De Echte Bakker

 'Bakt het verschil'

Anno 1906           Telefoon 0299 371776

De Echte Bakker

Peter Gorter

‚Bakt het verschil'

Anno 1906

Tel   371776  



Lingerzijde 34, 1135 AR  EDAM

T: (0299) 37 31 09

E: info@degrootadviesgroep.nl

I: www.degrootadviesgroep.nl

      

DE GROOT

 ADVI E S G R O E P

Wij 
zijn uw 
bank!

Uw verjaardag vieren zonder zorgen?

Bij de Simonehoeve kan dat.

Bel of mail ons: wij helpen u graag.

0299-365828 of info@simonehoeve.com

Simonehoeve

Wagenweg 2

1145 PW Katwoude / Volendam

 PRINSENSTRAAT 12 EDAM 0299 371753 | | 


