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Redactioneel
Verantwoordelijkheid
Minister-president Rutte wordt niet moe de inwoners van
Nederland te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid bij
het bestrijden van het coronavirus. Sommigen nemen hem
die houding kwalijk. (“Moeten we het zelf uitzoeken?). Het is
voor veel mensen gemakkelijker om vaste regels te hebben
waaraan ze zich dienen te houden (en die ze dan weer kunnen overtreden).
Verantwoordelijkheid in de coronatijd is ook een uitdaging
voor de leiders van de kerk. Dat zijn geen virologen of epidemiologen, noch economen of bestuurskundigen, maar mensen die met gezond verstand en luisterend naar de
deskundigen proberen de kerkgang zo goed mogelijk
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór
donderdag 17 september 2020.
Het volgende Venster verschijnt in de week voor
1 oktober 2020

te begeleiden. Dat het af en toe schipperen is leest u in het
hoofdartikel van dit nummer, twee interviews met mensen
die dit voor de Kerkgemeente en de R.K. parochie zo goed
mogelijk proberen te doen.
Verder treft u in dit nummer weer een veelzijdig palet van
artikelen aan, sommige ernstig (het verlies van Lieuwe Kramer, voormalig opmaakredacteur van het Venster). En natuurlijk staan we stil bij de Vredesweek. De redactie hoopt
dat u met dit nummer de septembermaand goed doorkomt.

Nico van Straalen
Bijbelse uitdrukkingen
Veel uitdrukkingen en gezegden in het hedendaagse Nederlands zijn terug te voeren op de Statenbijbel. Niet altijd zijn
we ons daarvan bewust. In deze rubriek lichten we er iedere
maand één uit.

Foto uit familiearchief Henk Eijk

Je broeders hoeder zijn
Als je zegt: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’, dan bedoel je
natuurlijk dat je dat juist niet bent. Je kunt goed voor jezelf
zorgen en je verwacht dat anderen dat ook kunnen.
In Genesis 4 lezen we het verhaal van Kaïn en Abel, de zonen van Adam en Eva. Beide broers brengen een offer aan
God en het lamsoffer van Abel brandt goed, met een mooie
rookpluim naar boven, maar het offer van Kaïn niet. Kaïn
wordt boos en doodt zijn broer.
En vervolgens wijst hij alle verantwoordelijkheid af. In de
nieuwe vertaling staat: ‘Moet ik soms waken over mijn
broer?’
Een actuele kwestie in deze coronatijd. In hoeverre voelen
wij ons verantwoordelijk voor de mensen om ons heen en
houden we dus rekening met de kwetsbare mensen?
We zien om ons heen dat het steeds moeilijker wordt en we
zien het vooral als anderen zich niet aan de regels houden.
Maar via dit Bijbelverhaal worden we allemaal persoonlijk
ter verantwoording geroepen.
Voor het jongetje op de foto was het geen punt: hij had er
zichtbaar plezier in om over zijn broertje te ‘waken’. Laten
we daar een voorbeeld aan nemen.
Lees meer in Genesis 4, vers 1 tot en met 16

Bij de voorplaat: verantwoorde kerkgang met de vermaledijde anderhalve meter (foto Arie van Ginkel)
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Verantwoordelijkheid in tijden van corona
De corona lockdown heeft allerlei basiskwaliteiten van ons leven extra voelbaar gemaakt,
ook in kerkelijk verband. In dit Venster gaan we in op wat “verantwoordelijkheid” doet
met onze kerkbestuurders. Wij waren in gesprek met Kees Bak, voorzitter van de kerkenraad van de Kerkgemeente Edam en met Nico van Straalen, secretaris van de locatieraad
van de H. Nicolaaskerk Edam.
Het kwam zomaar uit de lucht vallen
Hoe komt je verantwoordelijkheid als kerkbestuurder op je
af als er iets als het coronavirus uit de lucht komt vallen?
Wat je zegt: het komt uit de lucht, het overkomt je, het
gebeurt gewoon. En dan
moet je toch
beslissingen
nemen. Je zit
ineens in een
film. Gelukkig
werden we
wel goed ondersteund
door de landelijke kerk.
Maar je houdt
natuurlijk een
eigen verantwoordelijkheid. We zijn daarin aan de voorzichtige kant gebleven. Bijvoorbeeld: in de Swaen zullen
we niet zingen: te klein. In de Grote Kerk alleen met een
klein ensemble. Maar wel is er na de viering koffiedrinken.
Zo zetten we één stap tegelijk. We willen gewoon niet dat
een kerkdienst binnen onze gemeente een besmettingsbron wordt. Daarom hebben we ook pas weer de kerkdiensten opgestart toen het bezoekersaantal weer tot 100
mocht. Die voorzichtigheid eist helaas wel z’n tol. Zoals
dat je elkaar niet ziet. Dat het kerkelijk verband een stuk
minder wordt. Dat je niet meer direct op dingen kunt reageren, waardoor dingen ophopen. En nu we elkaar weer
wel zien moet je weer scherp zijn op de 1,5 meter.
Die vermaledijde (of gebenedijde?) 1,5 meter
We hebben die 1,5 meter moeten leren: het begon niet
goed, maar intussen is het bevredigend. En in de kerk
kunnen we er elkaar op aanspreken.
Heb je extra zorgen nu corona z’n kop weer opsteekt?
Nou, dat komt vooral van jongeren, die echt geen afstand
houden. Dat gaat bij ons koffiedrinken in ieder geval veel
beter.
Aanvankelijk waren er ook andere plannen, met routering,
begeleiding naar plaats, coördinatoren. Waarom hebben
jullie die ook losgelaten?
We hebben afgezien van begeleiders, omdat de vaste
kern de route kent. Wel vangen we bezoekers op. En markering op de vloer was minder gewenst. In het verleden
gaf dat problemen, zoals moeilijk te verwijderen plakresten.
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Wat speelt verder allemaal mee?
Krijgen jullie wel eens reacties?
Eigenlijk nauwelijks; wel eens iemand die graag wilde zingen en van horen zeggen dat leden toch nog de viering
mijden. Daarom
maken we ook
haast om de
kerkdiensten op
camera via internet uitzenden.
Financiën, spelen
die een rol in de
afwegingen?
Inkomsten lopen
inderdaad achter, maar diaconie gebruikt eigen middelen
voor de gestelde doelen. De kerkvoogdij mist echt inkomsten, maar we investeren toch in een camera, uit de reserves.
Heeft corona erg afgeleid van andere beslissingen?
Deze zijn wel vertraagd. Zo zijn we bezig de pastorale ondersteuning te organiseren, door ds. Kremer voor één dag
in te huren. Zónder corona was dit besluit al wel begin dit
kalenderjaar gevallen. Ook het pastorale overleg willen
we weer opstarten. Gelukkig gaan de bezoeken wel door.
Maar je merkt dat voor zwaardere gevallen, zoals het
voorbereiden op een overlijden, een dominee heel gewenst is. We gaan het doen zoals toen we vacant waren
Slapeloze nachten?
Bij elkaar komt er toch veel op je af; is het voor jou en voor
de KR te doen, heb je er wel eens wakker van gelegen?
We zijn gewoon bij elkaar blijven komen, in de Swaen. De
richtlijnen van de landelijke kerk gaven veel steun in te
nemen beslissingen. Als KR waren we het daarbij op
hoofdlijnen eens. We raakten dus niet in ingewikkelde discussies verzeild. En ook al hebben je beslissingen met risico’s op een ernstige ziekte te maken, de steun en eensgezindheid hebben slaapverlies voorkomen…
Verantwoordelijkheid nemen als Gods wil
We hebben daarbij nooit op de lijn gezeten dat kerkdiensten moesten doorgaan, en ons maar aan Gods wil overgeven. We vinden dat we onze verantwoordelijkheid hebben gekregen om hier zelf een pad in te vinden. Dat is
onze opgave en dat moeten we niet afschuiven.
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Verantwoordelijkheid binnen de locatieraad
Je weet, we geven als Venster aandacht aan wat “verantwoordelijkheid”, als kerkbestuurder, met je doet als er iets
als het coronavirus uit de lucht komt vallen. Hoe werkt dat
bij jou?
Voor de gang van zaken in Edam zijn wij als locatieraad
verantwoordelijk. De locatieraad is klein en als secretaris
voel ik me misschien wel extra verantwoordelijk. Weliswaar kunnen we steunen op richtlijnen van het bisdom,
maar we maken toch altijd een eigen afweging.
Hoe ging en gaat dat in de locatieraad?
Onze voorzitter is vrij streng in de leer: ze is GGD-arts; ze
staat dus in de frontlinie en zag meteen dat kerksluiting
noodzakelijk
was. Ik zit
meer aan de
nonchalante
kant. (Maar
de daarbij
behorende
souplesse is
niet altijd
een aanbeveling). Dat
heeft binnen
ons drieën
dus best voor flinke discussies gezorgd. Vlak voor Pasen
stoppen met vieringen, dat wil je niet: op Pasen is ons geloof gebouwd! We wilden ook geen beperkte openstelling, want wie moet je dan afwijzen als de groep toch te
groot wordt? Zo zijn we er uiteindelijk eensgezind uitgekomen: we volgen de richtlijnen van het bisdom. We zijn
pas weer open gegaan toen de grens bij 100 kwam te liggen.
Welke rol spelen de richtlijnen van het RIVM?
Het bisdom volgt die richtlijnen. Maar ze vragen nog om
een eigen invulling. Het bisdom vraagt om een verantwoordelijke aanpak van elk kerkbestuur.
De “hostietang”
Dat gaat dan om routering, looproutes, hoe wordt de
communie uitgereikt, koorzang, enzovoort. De communie-uitreiking gebeurt bijvoorbeeld als volgt: de priester
heeft zijn handen gewassen, de communie wordt uitgereikt met een grote pincet (de ‘hostietang’), de priester
staat achter een scherm. Daarbij wordt de hostietang overigens door velen gewaardeerd om de hygiëne. Misschien
houden we die er wel in!
Meer reacties van parochianen
De parochianen (inclusief wijzelf) waren erg ongelukkig
met de kerksluiting: geen eucharistie, geloofsgenoten zie
je niet meer. Maar er zijn nooit protesten geweest. Het
speelt zeker mee dat vrijwel alle parochianen in de risicogroep zitten. Als er reacties zijn, dan altijd dat er zorg is
dat we misschien te nonchalant worden. En dan ruimte
geven aan reflexen die we allemaal hebben om te dicht bij
de ander te komen.
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Is er daarom ook routering bij de eucharistie uitreiking?
Ja dat moet, er zijn echt stroomschema’s. Ook bij het betreden van de kerk; waardoor worden sommige banken
onbereikbaar worden. Sommige ‘vaste plekken’ kunnen
dus niet meer, want dan werkt routering niet meer.
Worden die afgeplakt?
Dat was net een bruggetje te ver, een soort ontheiliging.
Maar mensen worden erop aangesproken
Hoe spreek jij mensen erop aan?
Ik doe dat inderdaad: vanaf de katheder, ook op wat ik zie
in de kerk, en ook via een e-mailbrief die ik als secretaris
verspreid. En dat werkt bij elkaar behoorlijk.
Toch blijft angst spelen
Zijn er ook parochianen die
niet naar de
viering komen?
Ja, uit angst,
uit zorg om
besmetting.
Ook nu de
diensten in de
Meermin zijn
afgeschaft,
blijven die bewoners weg uit angst voor besmetting. Ook in de rustige
zaterdagvieringen, waarmee we na drie weken weer begonnen zijn, komen ze niet.
Drinken jullie koffie na de dienst??
Nog niet, we hebben gewoon te weinig ruimte.
Is de verleiding om desondanks koffie te doen groot?
We hebben het overwogen, maar het verstand laten zegevieren.
Hoe werkt het op je in
Je werd bestuurder toen er nog geen corona in de lucht
was. Nu ineens wel, hoe is dat voor je??
Ik vind dat zwaar. Mijn grootste zorg is het vertrouwen
niet te beschamen dat in ons wordt gesteld en dat nu
vooral de veiligheid betreft. Als ze wegens de veiligheid
wegblijven: dan ben je verkeerd bezig. Nu komt dat helaas
voor. Maar langzamerhand groeit het bezoek, gelukkig.
Heb je er wel eens slecht van geslapen?
Ja af en toe wel: ’s nachts wakker worden, piekeren hoe
dat moet, coronabesmetting kan zéér ernstige gevolgen
hebben. Dat wil je niet op je geweten hebben. En je moet
er niet aan denken dat jóuw kerk een bron van besmetting zou worden.
Wenkend perspectief
Wat zou je als eerste hersteld willen zien, vanuit de situatie van nu?
Bovenaan staat weer mogelijk maken van de koorzang; nu
wordt er in onze viering helemaal niet gezongen.

Tekst Ed Broeze
Foto’s Arie van Ginkel
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In Memoriam Lieuwe Kramer
In augustus verloren we een geliefde en gewaardeerde vrijwilliger die veel betekend heeft
voor Edam en ook actief was in de opmaak en de redactie van het Venster.

Lieuwe aan het werk. Foto archief Arie van Ginkel

Edammer in hart en nieren
Op zaterdag 1 augustus bereikte ons het droeve bericht dat
Lieuwe Kramer op de leeftijd van 85 jaar is overleden. Geboren in Berkhout, groeide Lieuwe op in een kleine boerderij
aan de toenmalige jaagweg tussen Edam en Monnickendam,
ter hoogte van waar nu de Zeddeweg aansluit op de N247. Al
jong werd hij ingezet voor werk in de boerderij. Hooien of
per praam koeien overbrengen naar een andere weide en
dergelijke werkzaamheden. Hij volgde zijn vader niet op,
maar ging werken bij van der Linden in Purmerend. Daar
leerde hij naar eigen zeggen heel veel, dat hem later van pas
zou komen. Ondertussen ontwikkelde Lieuwe zich tot Edammer in hart en nieren.
Maatschappelijk betrokken
Op jonge leeftijd kreeg Lieuwe problemen met zijn hart. Dit
leidde er toe dat hij al op 48-jarige leeftijd zijn werk moest
neerleggen. Maar hij was niet het type om achter de geraniums te blijven zitten. Daar was hij te actief voor en te maatschappelijk geëngageerd. Samen met zijn eerste vrouw Gré
werd Lieuwe koster van de Purmer kerk. Maar hierbij zou
het niet blijven. Jarenlang was hij de secretaris van het Proveniershofje in Edam, lokaal beter bekend als de Proeve. En
zoals Lieuwe was: dit deed hij uiterst nauwkeurig. Wat was
hij trots toen het bestuur de (financiële) middelen had gevonden om een grote renovatie plaats te laten vinden en
hoe enthousiast kon hij vertellen over het ontstaan en de
verdere ontwikkeling van de proeve tijdens de jaarlijkse monumentendag.
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Verdriet en geluk
Het zat Lieuwe niet altijd
mee. Al op jonge leeftijd
overleed zijn eerste vrouw
en bleef hij achter met zijn
enige zoon Ronald. Hij was
er niet het type naar om
zijn hoofd in de schoot te
leggen. Afleiding vond hij
onder andere door zijn
hobby: het weer heel maken van (oude) klokken. Allerlei grote en kleine materialen had hij hiervoor. Een
klok moest en zou weer
gaan lopen. Lieuwe hield
namelijk niet van opgeven.
Gelukkig lachte het geluk
hem later weer toe toen hij
zijn huidige partner Henny
ontmoette. Wat was hij
bang dat zij hem te oud
zou vinden. Ze was immers tien jaar jonger dan hij. Het was
voor Henny geen probleem. Ze hebben nog vele gelukkige
jaren met elkaar gekend.
Toch tijd voor vrijwilligerswerk
Ook bleef Lieuwe tijd houden voor vrijwilligerswerk. Naast
de Proeve kwamen daar de Hervormde Kerk bij en het Venster. In verband met zijn vrijwilligerswerk voor Kerk en Venster maakte hij kennis met de computer. Hoewel hij niet zo
jong meer was, interesseerde die digitale technieken hem
enorm. Hij kreeg er ook echt verstand van. Hij zorgde voor
de kerkbrieven, bereidde afscheidsdiensten voor en zette de
gekozen liederen op papier. Ook voor het Venster verzorgde
hij de lay-out, bewaakte hij de voortgang en schuwde hij niet
om ’s nachts nog even aan de gang te gaan om iets aan te
passen. Het is daarom niet vreemd dat het de Koningin behaagde Lieuwe voor al zijn werkzaamheden te belonen met
een Koninklijke onderscheiding. Die heeft hij meer dan verdiend!
Het einde naderde
Door zijn leeftijd en afnemende gezondheid werd hij gedwongen afscheid te nemen van het werk dat hem dierbaar
was. Vooral toen daarbij ook zijn ogen steeds verder achteruitgingen en hij tenslotte blind werd. Lieuwe, je hebt in deze
wereld je best gedaan en veel betekend voor anderen. Moge
God je daarvoor tot in eeuwigheid belonen met een plaats in
Zijn aanschijn en luister. Rust zacht.

Jaap Buijs
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Vrede verbindt verschil
De MOV-groep van de Franciscusparochie organiseert jaarlijks een vredeswandeling of
een vredesfietstocht in de vredesweek, maar slaat dit jaar over. In plaats daarvan zat de
groep bij elkaar om te discussiëren over het thema van de vredesweek.

Het thema van de vredesweek verbeeld in een cartoon. Bron: PAX

Vrede verbindt verschil, of verschil verstoort de vrede
De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vredesopbouw had
een levendige discussie over het thema van de vredesweek,
die we hier graag willen delen met de lezers van het Venster.
Iedereen beaamt dat vrede verschillen kan verbinden, maar
misschien zijn de verschillen soms zo groot dat het juist
moeilijk is om tot vrede te komen? Als je de verschillen geforceerd kleiner wilt maken, lokt dat dan niet juist conflict
uit? We lieten drie voorbeelden de revue passeren waaruit
het tegendeel bleek: het is heel goed mogelijk om naar
vrede te streven terwijl de verschillen groot zijn.
Nobelprijs voor de vrede
Abiy Ahmed Ali, minister-president van de Federale Democratische Republiek van Ethiopië kreeg in 2019 de Nobelprijs
voor de Vrede. Hij had het voor elkaar gekregen om een eind
te maken aan de jarenlange zinloze oorlog met het buurland
Eritrea. Maar minder bekend is dat Ethiopië een sterke traditie kent van eenheid in diversiteit. Het land heeft een rijke
schakering aan gelovige tradities: Orthodox, Islam, katholiek,
protestants, Joods, enz. Maar is een geïnstitutionaliseerd
overleg tussen deze tradities. Patriarch, Dominee, Kardinaal
en Islam-leider vergaderen regelmatig met elkaar en bidden
samen voor vrede. Tony Blair, die zich na zijn premierschap
in Engeland inzet voor leiderschap in ontwikkelingslanden
zei hierover: “Dit land is een voorbeeld voor de hele wereld.” Onze conclusie als werkgroep was dat de duurzame
vrede in Ethiopië juist baat heeft bij het erkennen en waarderen van elkaars verschillen.
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Oecumene als vredesproces
Voor de buitenstaander zijn de verschillen tussen de diverse
Christelijke tradities niet groot. “Jullie geloven toch allemaal
in dezelfde God?”, wordt gezegd. Natuurlijk is dat zo. Paus
Paulus VI organiseerde na afloop van het Tweede Vaticaans
Concilie een oecumenische gebedsdienst waarin hij opriep
om te blijven bidden voor “eenheid van alle Christenen”.
Maar het oecumenisch proces is moeizaam, ook hier in
Edam. Komt dat niet doordat we te weinig aandacht schenken aan de verschillen? Een forceerde smeltkroes gaat niet
lukken als de eigenheden van elke traditie daar onvoldoende
in herkenbaar zijn. Dit was tenminste onze conclusie.
Vrede en verschil in één huis
We kennen allemaal voorbeelden van echtparen die afkomstig zijn uit verschillende Christelijke tradities. Hoewel daar
vroeger anders over gedacht werd, zie je ook dat het heel
gelukkige huwelijken kunnen zijn. Zou dat niet komen doordat de partners juist hun verschillen waarderen en zien als
een verrijking? Dat zulke stellen niet proberen elkaar te bekeren maar juist door het voorbeeld dat de een voor de ander is elkaar te inspireren?
Uiteindelijk konden we het thema van de vredesweek van
harte onderschrijven en we hopen dat ook de lezer van het
Venster er inspiratie uit put.

MOV-groep Franciscusparochie
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Uit het dagboek van een orgelmaker
1809, een koud jaar. Napoleon is nog steeds heer en meester in Europa. Op 5 juli verslaat
hij Oostenrijk in de Slag bij Wagram. Holland was onderdeel van het Eerste Franse Keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Zijn broer, Lodewijk Napoleon, was toen koning van Holland. In deze roerige tijden werkt Gideon Thomas Bätz (geboren in 1751) als orgelmaker
in Utrecht. Op een dag gaat hij op weg naar Edam. Wij citeren uit zijn dagboeknotities:

“….Dingsdag den 5e September 1809. ’s Morgens ten zeven uren
vertrokken met ‘t beurtschip “Jacoba” van Utrecht over de Vecht naar
Amsterdam. Bewolkte hemel, straffe wind. Met neven Jonathan en Johan
hebben wy de balg, windlade, klavieren, binnenwerk, en deel kas in ‘t
ruim vastgezet. Ten twee uren ’s middags aangekomen te Amsterdam,
Rokin. Noenmaal gebruikt. Ten drie uren over ’t IJ naar Volewyck, over
Broek en Munnikendam naar Edam. Ten zeven uren ’s avonds ontvangen
door den Hr. Christoffel Siedenburg, Evang. Luthers predikant alhier, en
den Hr. J. Wessels en den Hr. J. Schutz, leden van de kerkeraad, en
gebragt naar herberg “Amsterdam” aan de Schepenmakersdyk. Des ‘s
avonds alhier eenvoudig maal genoten ten huize van den Hr. Siedenburg
en andere oudsten van de gemeente.
Woensdag den 6e September 1809. Ten zeven uren naar Lutherse Kerk
aan de Voorhaven. Hoge zaalkerk uit 1740, gevel zoals by ons in Utrecht.
Ontvangen door den koster dhr. H. Wijnoogst. Johan en Jonathan zijn de
voormiddag doende de orgeldeelen naar het kerkgebouw te brengen.
Timmerman Verheus van alhier had voorbereidingen getroffen. Diepte
balustrade in July al opgemeeten. Blyft moeielyk. Middendeel hek
balustrade verwyderd. Balg en onderkas geplaatst. Des ’s avonds gemeen
overleg met leden van den kerkeraad.
Donderdag den 7e September 1809. Kasdeelen opgezet. Tallooze
aanpassingen noodwendig. Veel gemeenteleden koomen kerk binnen uit
nieuwsgierigheid. Nazaat van Johann Kirchmann gesproken die rond
1740 een klein orgel in de kerk geplaatst zou hebben. Alhier veel nakomelingen van westfaalse, thuringse en zweedse kooplui.
Vrijdag den 8e September 1809. Windlade Hoofdwerk getragt te
plaatsen. Veel tegenslag. Des avonds orgel Grote Kerk bezogt.
Welwillend ontvangen door den Hr. G. Veenman, orgelist alhier.
Indrukwekkend godshuis. Oud instrument met groote gebreken. Al
anderhalve eeuw oud. Een zekere B. Smit heeft het gemaakt en M.
Verhofstadt van Gemert heeft een eeuw geleden het orgel vergroot.
Zaterdag den 9e september 1809. Windlade Hoofdwerk en Bovenwerk
geplaatst. Tractuur werkt. Snywerk vergt vele aanpassingen. Des avonds
wederom door den Hr. Siedenburg ontvangen. Vernomen dat de Finse
oorlog ten einde is sinds den 7e September.
Zondag den 10e september 1809. Naar de predicatie geweest van ds
.Siedenburg. Koster en voorzanger Wynoogst heeft moeielyke opdragt in
deze kleine kudde. Des middags naar Zuyderzee en Voledam gelopen.
Maandag den 11e september. Terug naar Utrecht met trekschuit. Orgel
nog niet gereed. In oktober gaat pypwerk naar Edam. Nu wacht afronding
orgel in Vleuten.”
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Fantasie of werkelijkheid?
Zo zou men het kunnen lezen in het dagboek van Gideon Bätz, maar helaas, het is
slechts fantasie, gebaseerd op enkele
feiten van de orgelmakersfamilie Bätz en
de Evangelisch-Lutherse gemeente van
Edam rond die tijd. Gideon Bätz heeft
vermoedelijk met tussenpozen nog aan
het orgel gewerkt tot in november 1809
het instrument officieel in gebruik werd
genomen. We weten nog wel dat er behoorlijk getouwtrek is geweest na afloop
over de betaling, maar uiteindelijk is het
goed gekomen.
Wij hebben geen portretten van de familie
Bätz noch bouwtekeningen van het orgel.
Het enige dat we kunnen reproduceren is
de klank, want we hebben de noten uit die
tijd en een instrument uit die tijd. Hoewel?
Het klinkt al lang niet meer zoals het ooit
heeft geklonken, en daarom gaan we er
wat aan doen. Lees de volgende pagina.

Orgel van Gideon Thomas Bätz in de EvangelischLutherse Kerk te Edam.
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Restauratie orgel de Swaen: terug naar 1809?
Kan muziek uit 1809 weer hoorbaar gemaakt worden? Ja, dat kan. Muziek uit die tijd is er
in overvloed, de metronoom bestond al, dus we weten het tempo, en er zijn instrumenten
uit die periode overgebleven, maar er is zo vaak aan gesleuteld dat de oorspronkelijke
klank ver te zoeken is. Zo ook in Edam.
Tijdmachine
Hoe zouden de componisten en muzikanten destijds hun
muziek uitgevoerd hebben? Het blijft gissen. Toch zijn er
speeldozen en tafelklokken bewaard gebleven met melodietjes van Mozart en Haydn, die een aardig inkijkje geven in
wat de componist voor ogen had: zie
https://www.youtube.com/watch?v=fP83q9LQXQk
Goed bewaarde instrumenten uit vroeger eeuwen zijn
schaars. Gelukkig is in ons land een groot aantal orgels bewaard gebleven uit de laatste vier eeuwen, maar ze zijn vaak
tussentijds aangepast aan de heersende smaak. Vooral in de
19e eeuw, toen heldere stemmen vaak plaats moesten maken voor donkere lage stemmen. In de 20e eeuw zijn veel
van deze veranderingen weer tenietgedaan. Kun je dan toch
de klank van toen nog terugkrijgen?
Twee eeuwen orgelgeschiedenis
Het orgel in de Swaen is gemaakt door Gideon Thomas Bätz.
Hij was de oudste zoon van Johann Heinrich Hartmann Bätz
(1709-1770), afkomstig uit Frankenroda, Midden-Duitsland.
Johann vormde met zijn nakomelingen een orgelmakergeslacht dat vele beroemde orgels heeft voortgebracht, zoals
de instrumenten in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den
Haag en de Domkerk in Utrecht. In 1809 plaatste Gideon een
klein tweeklaviersorgel in de Lutherse Kerk van Edam voor
f 1800. De opbouw begon in september 1809 en op 16 november van hetzelfde jaar werd het instrument ingewijd. De
laatste grote restauratie vond plaats in 1943 door de Zaanse
orgelbouwer Flentrop voor f 1025, dus 77 jaar geleden.
Terug naar 1809?
Het orgel in Edam klinkt al lang niet meer zoals in 1809. Het
instrument behoeft niet alleen een grondige restauratie
vanwege de matige staat, maar ook om de latere veranderingen teniet te doen en de klank van toen terug te krijgen.
Sinds begin dit jaar buigt een aantal gemeenteleden zich met
orgeladviseur Henk Verhoef over de vraag hoe het orgel te
behouden voor de toekomst. Na een analyse van Henk
Verhoef van de huidige toestand van het orgel, is in maart
een drietal orgelbouwers uitgenodigd het instrument nader
te bekijken en daarna een plan van restauratie op tafel te
leggen. Na rijp beraad is gekozen voor het plan van Van
Rossum Orgelbouw uit Wijk en Aalburg. Dit bedrijf heeft de
laatste jaren een ruime ervaring opgedaan met orgels van de
familie Bätz uit deze periode.
Adopteer een orgelpijp!
De kosten worden geraamd op ca. € 110.000. Dat was wel
even slikken. Maar het gaat ook om een grondige restauratie: de kas wordt aangepakt, de windvoorziening gereconstrueerd naar 1809, de klaviatuur en mechaniek zullen
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Verkreukeld pijpwerk van het Bätzorgel. Foto Gerrit de Jong

worden vernieuwd en natuurlijk het pijpwerk geheel
gerestaureerd. Het orgel zal geheel gedemonteerd worden
en naar Wijk en Aalburg vervoerd worden.
Gelukkig hadden we al een orgelfonds van zo’n € 13.000,- als
startpunt, en we hopen op een gulle bui van de vele fondsen
die we inmiddels hebben aangeschreven. Maar zelf kunnen
we ook een fikse aanzet geven. Daarom adopteer een orgelpijp! Het orgel telt 552 orgelpijpen: grote pijpen in het front
van zo’n 2,5 meter lengte tot kleine potloodjes van enkele
centimeters. De grootste kunt u adopteren voor € 100,- en
dan aflopend voor € 50, € 20 en € 10. Bij een donatie van
€ 100 of meer, zal uw naam vereeuwigd worden op een lijst
van ‘Vrienden van het Bätzorgel in de Swaen Edam’. Dan
nodigen we u graag uit voor een mooi orgelconcert met een
hapje en een drankje, zodat u opnieuw kunt horen hoe dit
prachtige orgel uit 1809 klinkt! Maak uw bedrag over op:

NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds

Frans Koning
Een muziekstuk wordt vaak afgesloten met een lange basnoot,
waar omheen de andere stemmen zich vrij bewegen, een orgelpunt. Men ziet het symbool
ook vaak boven het slotakkoord
van een compositie, een zgn.
fermate of point d’orgue. Men
kan het zolang aanhouden als
men wil. Het staat ook symbool
als startpunt voor deze actie,
maar we hopen dat deze orgelpunt van korte duur zal zijn.
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AUTOBEDRIJF

Hyacintenstraat 36A
1131 HW Volendam
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 Airco service
O LPG inbouw
O Schadeherstel
O Service en onderhoud aan
klassiekers
campers
brommobielen
O Altijd korting op
banden
uitlaten
accu's

Vorig jaar waren we een
midweek in Bolsward, waar
we met de auto een
rondreisje maakten in de
omgeving.
Zo kwamen we ook in een
van de vele theetuinen in
Friesland en wel in Wijckel,
waar we heel hartelijk
werden ontvangen door de
man van de theetuinmevrouw, omdat zijn vrouw
met haar dochter een
trouwjurk aan het kopen
was. We kwamen gezellig
aan de praat en hadden een
beetje uitzicht op de kerk
aan de overkant.
Meneer wist heel veel over
Vaste BurchtKerk
de kerk te vertellen met de
vierkante kerktoren die aan
elke kant 3 ramen had, wat
wees op de 12 discipelen.
En we hoorden dat hij ook
organist was en in onze Grote Kerk van Edam heeft
gespeeld.
Zo hebben we een afspraak gemaakt voor een rondleiding
de volgende dag, omdat hij dat nu niet kon doen, vanwege
de theegasten.

Onze vakantiekerk

Wijckel

Een dagje later kregen we een
rondleiding van de
buurvrouw. De toren is van de
15e eeuw en de kerk is in 1671
herbouwd en er staat een
marmeren graftombe voor
Menno van Coehoorn, omgeven
door een smeedijzeren hek;
marmeren epitaaf voor F.W. van
Limburg Stirum evenzo voor H.C.
van Coehoorn en eveneens een
zerk. Ook zerken voor de familie
Wyckel.
In de kerk staat een eiken
preekstoel een doophek en
herenbanken waarvan twee
overhuifd. Verder is er een
klavierorgel van Bakker en
Timmenga uit 1900. In de
klokkenstoel hangt een klok
gegoten in 1388 met een
diameter van 101 cm.
Al met al een indrukwekkend en
sfeervol kerkje.

Hans en Weina van Ravenzwaaij

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

Edamse kerkschatten, 30
Na de afscheiding van de katholieken waren er geen heiligen
meer in de kerk, maar gold een tiengebodenbord als een
nieuw en belangrijk onderdeel van de gelovigen. Zowel het
beschilderde bord als de lijst stammen uit het eind van de
16e eeuw of begin 17e eeuw. De rijke lijst bestaat uit diverse
houtsoorten en is geheel in renaissancestijl uitgevoerd,
overeenkomstig de mode van toen. Tijdens de restauratie
bleek een nog vroegere tekst onder de huidige schildering te
zitten. Ook vroegere
restauraties werden
zichtbaar. Wanneer dat
gebeurd is, is moeilijk te
achterhalen. Wonderlijk
is dat in een
gemeentekroniek van
1891 staat dat naast de
bekende grote
schilderijen van de
gemeente ook
het tiengebodenbord
opnieuw van een
vernislaag is voorzien
(voor f 25,00). De laatste
decennia is er echter
niets meer gebeurd en
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GK Tiengebodenbord
dat is ook zichtbaar. De eikenhouten
panelen begonnen los van elkaar te zitten, schilfers verf
lieten los en het vernis begon op een soort zwarte teer te
lijken. Het paneel is ook gekrompen en begon los in zijn lijst
te hangen. In 2016 is het bord geheel gerestaureerd.

Peter Sluisman

Foto: Arie van Ginkel
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Actie Stichting Kerkelijke Monumenten Edam
Het is bekend: het bestuur van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam zit geen moment
stil. Permanent zoekt het actieve vijftal naar kansen om weer iets aan de monumentale
Grote Kerk te (laten) doen. Nieuwsgierig naar waar we nu mee bezig zijn? Voorzitter
Dorus Luyckx licht u graag in.

Voorzitter SKME Dorus Luijckx

Dorus: “Al vanaf de start van de SKME – nu ruim 10 jaar geleden – zijn de bestuursleden actief met onderhoudsplannen
en acties, fondsen en subsidies om ze te realiseren. Het
grote onderhoud van met name de buitengevel in 2012 –
muren, dakkapellen, goten – kan men zich vast nog goed
herinneren. We konden toen 1,3 miljoen investeren. Een geweldig resultaat. Nu staat restauratie van de in slechte staat
verkerende toren op onze verlanglijst. Kosten: 1,5 miljoen.
De subsidieaanvraag voor 60% van dit bedrag is onlangs bij
het rijk ingediend. U begrijpt: vele acties en aanvullende subsidies zijn nodig om dit te kunnen realiseren. De Vrienden
van de Grote Kerk sparen met ons mee. En onlangs kregen
we van Coöperatie Windenergie Waterland € 750,-. Erg
mooi, want elke bijdrage is van harte welkom. Alleen door
gezamenlijke inspanning lukt zo’n grote ambitie.”
Vernieuwing bestuur
Voormalig gemeentesecretaris Dick Hendriks is onlangs toegetreden tot het bestuur, nadat Wim van der Niet meer tijd
wilde besteden aan zijn grote en nuttige hobby: het begeleiden van internationaal opererende voetbalscheidsrechters.
Dorus: “We zijn blij met de juridische en bestuurlijke ervaring van Dick. Wim zijn we dankbaar voor zijn inspanningen
om fondsen voor onze plannen te winnen.”
Minder inkomsten
Ook de Grote Kerk is financieel getroffen door corona. “Door
de sluiting tot 1 augustus zijn we veel inkomsten van verhuur, catering en boekenverkoop misgelopen. Gelukkig kregen we van de Rabobank € 1.000,- en van de gemeente
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€ 4.000,- om door deze lastige periode te komen. Het helpt
zeker, al moeten we flink interen. Het is niet anders. Anderen zijn er veel slechter aan toe.” Dorus voegt eraan toe:
“Om de kerk open te houden voor toeristen en om evenementen te kunnen laten plaats vinden zijn nog wel gidsen en
gastheren en –vrouwen nodig. Het is sociaal en interessant
werk. Iedereen kan het in principe doen. Helma de Vries
(hwaedevries@ziggo.nl) vertelt geïnteresseerden er graag
meer over.”
Samenwerking Edams Museum
Dorus zegt tot slot: “We zijn heel bij met de samenwerking
met het Edams Museum. Samen willen we de unieke Librije
(Latijnse school) in ere herstellen. Onlangs zijn restauraties
uitgevoerd, maar we willen graag dat deze bijzondere plek
voor een breed publiek toegankelijk wordt. Een flinke klus,
maar we zijn ervan overtuigd dat ook dit gaat lukken!’

Rien de Vries
_________________________________________________
Kerk op wintersport
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Kerk op Wintersport-reis naar Hotel Berghof in Wagrein (Oostenrijk), 1523 januari 2021. Via rienenhelmadevries@ziggo.nl kun je je
inschrijven; bevestig je inschrijving met een aanbetaling van
€ 200,= op NL36 RABO 0315628871, t.n.v. Protestantse Kerkgemeente, inzake reizen. Zie het Venster van juli-augustus
voor meer informatie.
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Overdenking
Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam
Discriminatie
Na de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd, die op 25 mei
2020 stierf door toedoen van een
blanke politieagent, ontstond als
reactie hierop de internationale beweging ‘Black Lives Matter’ en
laaide wereldwijd de discussie over
discriminatie en racisme fel op. Wekenlang had iedere talkshow het erover, werden er in talloze landen
protestacties gehouden door mensen en standbeelden verwoest om
uiting te geven aan hun woede en
gevoel van onrecht. Iedereen veroordeelde de politieagent die de
dood van George Floyd op zijn geweten heeft, maar velen deden dat
op een manier waarvan ik dacht: je
moordt misschien niet, maar ben jij
eigenlijk geen haar beter. Plunderingen en rellen waren aan de orde
van de dag en volstrekt buiten proportioneel. Ik heb niet de illusie dat
geweld iets oplost, sterker nog, dat
maakt mijns inziens de tegenstellingen en het gevoel van onvrede alleen maar groter. Volgens mij is dialoog de enige juiste manier om tot
elkaar te komen. Met in mijn achterhoofd de bijbeltekst van de profeet Marcus: Heb uw naaste lief als
uzelf (Mc 12,31) heb ik een jaar of
vijftien geleden onderstaand gedicht geschreven, een gedicht dat

op dit moment actueler is dan ooit.
Daarom wil ik het graag met u delen in de hoop dat we allemaal ons
gezond verstand gebruiken en in
alle openheid met elkaar in gesprek
gaan en blijven. In de hoop dat we
eens met ons hart leren kijken naar
alle mensen waarmee we op deze
aarde leven.

Waarom elkaar toch steeds weer
willen raken?
Haat en nijd; emoties, zo zinloos en
wreed;
ze leiden slechts tot wanhoop,
angst en leed.
Laten we onze kinderen een eerlijke toekomst geven;
een wereld waar alle mensen in
vrede kunnen leven.
Als egoïsme verdwijnt en liefde
gaat regeren,
is het lot van Moeder aarde wellicht nog te keren.
Als óók jij onze planeet mooier wilt
kleuren,
open dan je hart, verbreek sloten
van deuren.
Als je universele liefde binnenlaat,
zul je merken
dat Gods Geest ook door jou gaat
werken.

Eenheid en vrede
Zeg mij, zullen wij mensen ooit nog
leren,
liefde te schenken zonder te discrimineren?
Geloofsovertuiging of huidskleur,
we zijn allemaal mensen
die verlangen naar eenheid en
vrede; die dromen en wensen.
Waarom niet samen de wereld
mooier maken?

Moslim of Christen, blank, geel of
zwart,
de taal van de liefde is de taal van
het hart.
Als we werkelijk eenheid en vrede
willen bereiken
moeten we elkaar in liefde de hand
toereiken.

Jan Tol

Poëzie-estafette
Wij moeten in deze coronatijd onze vakantie in eigen land doorbrengen. Dat
is voor mij niet moeilijk
omdat wij heel vaak naar
Ameland gaan, onze favoriete vakantiebestemming.
Daar loop ik elke dag langs
het brede lege strand,
daarom vind ik dit gedichtje van Stef Bos wel
toepasselijk.
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En ik loop door de jaren
Langs een eindeloos strand
En ik probeer te verklaren
Hoe ik hier ben beland

En ik praat met de zee,
En ik praat met de doden
En ik mis soms een god
Om in te geloven

Hoe sterk is het toeval
Hoe sterk is het lot
Ben ik wie ik zijn wou
Is dit wat ik zocht?

Zoals ik toen ik klein was
Vlak voor het slapen
Wist dat er iemand
Over mij waakte

Nan van Bekkum
Ik geef het stokje door aan Rixt Hovenkamp.
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uitvaarten

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing Noordbeemster
Fleur van Duin Edam

Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers

Nijverheidstraat 30 | 1135 GE EDAM
Tel: 0299 - 372951 | Website: www.de-witte.nl
Fax: 0299 – 372098 | E-mail: witte@de-witte.nl

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

September landelijke Vredesweek
Iedereen kan iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek in de week
rondom de Internationale Dag van de Vrede op 21 september. Duizenden mensen door heel Nederland komen dan in
actie voor vrede. In 2020 vieren we lokaal de Vredesweek
van 19 t/m 27 september! De vredesweek gaat van start met
een motortocht georganiseerd door Rien de Vries en zijn
motorkornuiten, en eindigt met de gezamenlijke oecumenische Vredesviering in de Grote Kerk. Doe je mee?
19-9 Ronkend de vredesweek in
Dit jaar is het alweer de 9e keer dat de motortoertocht ‘Ronkend de vredesweek in’ wordt georganiseerd. Deze motortoertocht houden we aan het begin van de vredesweek en
dus op zaterdag 19 september! We vertrekken bij de Ontmoeting (om 9.00 beginnen we met koffie en wat lekkers) en
eindigen de rit bij de Grote Kerk rond 16.30 uur waar we nog
een hapje en een drankje hebben. De rit is meestal zo’n 150
km en we houden een koffie-, een lunch en een middagstop.
Lijkt je het leuk om een keer mee te gaan? Geef je dan op bij
rienenhelmadevries@ziggo.nl. Meer weten? 06 22 94 83 05.

27-9 Vrede verbindt verschil!
Op Vredeszondag 27 september is de jaarlijkse Vredesdienst
georganiseerd door onze werkgroep oecumenische vieringen in de Grote Kerk om 10.00 uur. In zo’n grote kerk is het
goed mogelijk de Corona-afstand in acht te nemen. Voorgangers Henk Bak uit Monnickendam en Hans Reedijk uit Zeevang nemen ons mee in het verhaal van de vrede.
Venster verliest stukje geschiedenis
Afgelopen maanden heeft het Venster enkele gedenkwaardige mensen uit haar geschiedenis verloren door overlijden.
Zo kwam Cor van Aanholt te overlijden, een van de ‘founding fathers’ van het Venster. Hij heeft lange tijd de organisatie geleid die toen nog het hele productieproces zelf verzorgde met stencil- en offsetmachines. Van recenter datum
missen we Ina van de Put, meer dan 20 jaar vast correctrice.
Als onderwijzeres stond zij altijd in voor foutloze spelling en
grammatica. Altijd vriendelijk, maar in haar taak streng maar
rechtvaardig. Tot slot Lieuwe Kramer, die zorgde dat de samenwerking met de drukker jarenlang geolied en continu op
een passende wijze werd vormgegeven. Of we ook over een
tijdje nog voldoende vrijwilligers blijven kunnen binden is
geen vanzelfsprekendheid, we hopen en bidden daarvoor.

Even voorstellen!
Mijn naam is Felicia Muntslag. Ik ben
werkzaam als makelaar en taxateur,
gevestigd in Edam. Bij mij kun je o.a.
terecht voor NWWI gevalideerde
taxatierapporten. Ik ben economisch
geschoold en heb ervaring in de
financiële wereld.
Ik woon al jaren met trots in het
mooie en gezellige Edam. De hartelijke en gemoedelijke sfeer vind ik er
heel fijn.
Bij de aankopen en verkopen van mijn
eigen woningen is de liefde voor dit
vak alleen maar groter geworden. Ik
heb de opleiding gevolgd en heb stage
gelopen bij twee makelaarskantoren.
Toen ik voorging voor mijn
praktijktoets heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en de grote
stap gezet om voor mezelf te
beginnen. Hier ben ik dan!
Meer informatie over de aankoop,
verkoop of taxatie? Je kunt mij
bereiken via info@feliciamuntslag.nl
maar bellen of appen mag natuurlijk
ook op +031629203665. Wellicht
spreken wij elkaar binnenkort?
Venster september 2020
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Doopsgezinde Gemeente Edam
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

Stelling: Wie is onderwerp van werking/optreden/handeling
God handelt allereerst door zijn volk barmhartig te zijn en
door zelf mens te zijn. In Christus handelt God als mens,
als Jezus liefde onderwijst en de weg naar het kruis geweldloos aflegt. God verheft deze voorbeeld-mens tot
eeuwig leven door in hem aan te geven dat geweld en
haat het laatste woord niet hebben maar door de liefde
van God worden overwonnen. Als de mens hier volgeling
in is, dan is hij bevrijd van het opgesloten zijn in de zonde,
dan neemt hij verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn medemens en het milieu.
Foto: Doopsgezind web

Fernando Enns is hoogleraar Vredestheologie aan het
Doopsgezind Seminarie aan de Vrije Universiteit. Hij liet
mij tijdens colleges kennis maken met de volgende stellingen:
Stelling: Het beeld van Christus
In Jezus Christus wordt God mens om zich eens en vooral
kenbaar te maken als de geliefde, de rechtvaardige en de
barmhartige die hij altijd geweest is. De mens hoeft dus
niet bang te zijn voor een goddelijke straf of een goddelijk
oordeel maar kan er zeker van zijn dat hij onvoorwaardelijk door de genade van God wordt geaccepteerd (sola
gratia). Genade is kenbaar niet alleen in de vleeswording
van God, maar ook in het leven en het onderricht van Jezus van Nazareth, in zijn dood aan het kruis en in zijn opstanding.
Stelling: Het beeld van God
God is geen geheim maar is geopenbaard in Jezus Christus
als de geliefde, de rechtvaardige en barmhartige. De
hartstochtelijke liefde van God kan ook worden aangeduid in menselijke termen als verdriet of boosheid over
de tekortkomingen van mensen en als vreugde over overvloedig leven. Maar het handelen van God is bepaald door
genade.
Stelling: Het beeld van de mens
Zolang de mensheid bestaat is zij verstrikt in geschiedenissen van schuld. De mens kan niet aan deze structurele
zonde ontsnappen. Dat zou tot wanhoop leiden als de
Christus gebeurtenis er niet zou zijn geweest waarin de
onvoorwaardelijke vergeving van God zichtbaar is en
waarin de rechtvaardiging en aanvaarding van God aanwezig is. (simul justus et peccator).
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Stelling: De verhouding tussen God en mens
God verzoent zich met mensen door zichzelf kenbaar te
maken als barmhartig en het op deze wijze mogelijk te
maken hem te vertrouwen. Verzoening met God maakt
het mogelijk dat vergeving en verzoening werkelijk bestaan, ook tussen mensen. Niets staat tussen God en de
mensen want God heeft alle kwaad overwonnen, waarbij
God zelf in Jezus heeft geleden en is opgestaan. Geen wereldlijke macht kan de mensen nog van God scheiden. Op
deze manier kun je geloven zeker te zijn van de onvoorwaardelijke liefde van God en ben je verlost, ben je vrijgesproken van de beknelling van de tekortkoming.
Stelling: De wet/het wettelijk systeem
Omdat het is ingegeven door liefde en mededogen komt
Gods rechtvaardigheid niet overeen met het menselijk
systeem van vergelding. Daarom is voor God straffen geen
middel tot rechtvaardigheid. Zijn herstellende rechtvaardigheid is er op gericht verbroken relaties te herstellen.
Hij heeft zijn relatie met mensen zodanig hersteld dat zijn
rechtvaardigheid realiteit wordt, zelfs in het vrijgevochten
menselijk handelen. De wet dient als een structuur om die
verhouding te laten slagen. Men kan het als een leidraad
beschouwen omdat het aangeeft waar en hoe we schuldig
worden.

Hajo Schaap

https://www.doopsgezind.nl
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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.

In memoriam

Op 19 juni jl. is Gerard Slegt overleden op
de leeftijd van 76 jaar. Hij was al enige tijd
ernstig ziek maar het einde kwam toch nog
snel. Hij laat zijn vrouw en twee zoons achter. Gerard was alom bekend als schilder en
heeft ook aan onze gebouwen veel en mooi
schilderwerk verricht. Op 25 juni is hij na
een besloten uitvaartdienst begraven. Het
was letterlijk een uitvaart: Gerard hield van varen in een
bootje of een kano en is per boot
overgebracht van zijn geliefde
werkplaats naar de Grote Kerk.
Ds. Engele Wijnsma noemde
Gerard een vriendelijke en goede
man, die alles over had voor zijn
kinderen. Corr.adres: Roelof Bootstraat 30; 1135CH Edam.
Op 18 juli is mw. Hendrika de Boer-Hein overleden op de
leeftijd van 98 jaar. Zij woonde aan het Ye; de laatste weken
in Volendam en was al enige tijd ziek. Op 27 juli is zij begraven op de begraafplaats naast de Grote Kerk.
Corr.adres: Voorhaven 104, 1135 BT Edam
Op 1 augustus is Lieuwe Kramer overleden op de leeftijd van 85 jaar. Hoewel
hij een paar jaar geleden was vertrokken
naar Wilnis willen we hem hier toch
noemen omdat hij lange tijd zeer betrokken was bij onze gemeente. Onder
andere in de verzorging van de kerkbrief
heeft hij een groot aandeel gehad. Zie
ook het ‘in memoriam’ elders in dit
Venster. Corr.adres: Burg. Padmosweg 264, 3648 BN Wilnis.
Lieve mensen van de Kerkgemeente Edam
Ik ben dankbaar en blij dat we zoveel reacties van uit Edam
hebben gekregen na het overlijden van Lieuwe. Het heeft
ons goed gedaan. Ik wil een ieder hiervoor hartelijk dank
zeggen; met een warme groet,

Hennie, kinderen en kleinkinderen
Diensten zijn weer begonnen
Vanaf juli zijn de diensten weer zoveel mogelijk normaal verlopen. Door de ruime afstand die in de Grote Kerk kan worden aangehouden en de extra voorzorgsmaatregelen is dit
goed verlopen. Het zingen is het grootste verschil. Dat wordt
verzorgd door een wekelijks wisselend koortje, omdat het
voor de bezoekers nog niet volledig veilig wordt geacht.
Het koffiedrinken werd erg gemist en is ook weer begonnen.
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Daar is het afstand houden wel iets lastiger en is het
belangrijk om er met zijn allen op te letten.
De kerkenraad heeft - anders dan eerder gepland – besloten
om toch alle diensten van september in de Grote Kerk te vieren. Houdt u de kerkbrief en de website in de gaten voor het
laatste nieuws. Uiteraard zijn de diensten ook als vanouds
weer te beluisteren 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 voorzorgsmaatregelen. We moeten ons aan de richtlijnen van het RIVM
houden. 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
kunt u door de regelaar een plaats aangewezen krijgen.
Twijfelen de regelaars aan uw gezondheid in het kader van
de RIVM maatregelen, dan kunnen zij u verzoeken de kerkdienst niet bij te wonen. De collecte vindt plaats bij de uitgang, waar twee collecteschalen staan.
Na afloop van de dienst volgt u de aanwijzingen van de
regelaars bij het verlaten van de kerk. Er wordt koffie geschonken, maar houdt u daarbij de te bewaren afstand goed
in het oog. 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.
Zangers blijven welkom
Voorlopig is het zingen door de kerkbezoekers nog niet mogelijk. Het voorstel is om de liederen mee te laten zingen
door minimaal 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 zangers samen te stellen. Frans Koning, email: 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.
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Informatieavond op 1 juli
Op 1 juli is er een bijeenkomst gehouden waarin we zijn geinformeerd over de situatie in onze gemeente. Een delegatie
vanuit de classis heeft uitleg gegeven. Er is een beknopt
verslag beschikbaar dat u kunt opvragen bij de scriba via
scriba@kerkgemeente.nl of tel. 371297.
Op deze avond kwam ter sprake dat er in het visitatierapport
niet alleen adviezen zijn gegeven aan de predikant maar ook
aan de kerkenraad en de gemeente. Het lijkt ons goed om
daar meer openheid over te geven.
Aan het moderamen en de kerkenraad was het advies:
• Zoek een nieuwe samenstelling van het
moderamen.
• Kijk kritisch naar de doelstellingen in het beleidsplan. Wat stelt men zich voor bij een “open, eigentijdse en toekomstbestendige kerk”?
• Bezie de (financiële) haalbaarheid en menselijke
belasting bij taakstelling.
Aan de gemeente:
• Waarop is het misgegaan in het verleden en denk
na hoe men de toekomst ziet.
• Geef meer complimenten en heb meer oog voor de
verdiensten van voorganger en vrijwilligers.
Dan de uitwerking van deze punten. De moderamenleden
waren al van plan om af te treden, vanwege de tijdelijkheid
als invaller en het aflopen van termijnen. Door de oplopende
spanningen is dit stil komen te liggen. Zodra de zaak verder
is afgerond, zullen wij nieuwe mensen vragen taken op zich
te nemen.
De doelstellingen moeten dan ook weer worden besproken.
Liefst met nieuwe kerkenraadsleden. Bij die doelstellingen
moet ook nagedacht worden over de consequenties in termen van menselijke en financiële mogelijkheden.
In de discussie komt steeds de doelstelling naar voren om
aandacht te geven aan de 30-50 jarigen. Dat is een zwaar
punt en soms lijkt dit het enige punt te zijn, maar dat is niet
zo. Andere punten zoals de gewone kerkdienst, pastoraat
etc. hebben ook hun plaats.
Als de kerkenraad vernieuwd is kan ook de gemeente goed
worden benaderd met de vraag: hoe verder? Dat zal moeten
leiden tot een nieuw beleidsplan.

De kerkenraad
Hoofdpunten uit de vergadering van de kerkenraad
van 14 juli
 De bijeenkomst van 1 juli wordt nabesproken. Het was
goed dat gemeenteleden nu wat meer uitleg hebben
gekregen over de situatie in onze gemeente.
 Het verloop van de diensten gaat weer goed. Maar het
hervatten van het koffie drinken was nog geen succes.
Meer afstand bewaren is echt noodzakelijk.
 Er is apparatuur besteld om beeldopnames te kunnen
maken in De Swaen.
 De bloemengroet verloopt goed en wordt voorlopig
voortgezet.
 De startzondag zal dit jaar gezien de omstandigheden
een eenvoudig karakter krijgen.
 Voor de restauratie van het orgel van De Swaen is een
bedrijf geselecteerd.

16

Verkiezingen Evangelisch Lutherse Synode 2021
Het werk in de synode is echt leuk. Het laten klinken van het
lutherse geluid binnen de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) is nodig, want dat geluid is het waard om gehoord en
beleefd te worden. Ook om niet-lutheranen kennis te laten
maken met deze traditie en het is goed daar samen aan te
werken.
Nog tot 1 oktober 2020 kunnen kandidaten door andere
gemeenteleden aangemeld worden of zichzelf aanmelden
bij de kerkenraad van de gemeente.
De synode streeft, zoals ook vanuit de Lutherse WereldFederatie gestimuleerd wordt, naar een samenstelling van
40% vrouwen - 40% mannen - 20% jongeren. Dus jongeren
worden met nadruk gevraagd te overwegen zich kandidaat
te stellen voor de synode.
Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn zij die
 tenminste 18 jaar zijn op 15 december 2020
 belijdend, dooplid of gastlid zijn van een zelfstandige
lutherse gemeente
 belijdend of dooplid van een gefedereerde of gefuseerde
gemeente met een ‘luthers vinkje’ in de Leden Registratie
Protestantse Kerk in Nederland
 predikanten worden gekozen uit de dienstdoende
predikanten.
De volledige verkiezingsregeling is te raadplegen via de
website van de PKN. Verdere informatie via
els@protestantsekerk.nl
Kerkdienst 'online'?

Er zijn inmiddels vergevorderde
plannen om na de zomer vanuit
De Swaen diensten met beeld en
geluid uit te zenden. We zoeken
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 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.
Overzicht diaconale collectedoelen
Zondag 6 september, “Weeshuis Sunshine House, Pietermaritzburg ZuidAfrika”.
Stichting Weeshuis Sunshine House, het weeshuis en de
“moeders” hebben onze steun blijvend nodig bij de opvang
van verweesde kinderen en om hen te begeleiden naar een
hoopvolle toekomst. www.weeshuissunshinehouse.nl
Zondag 13 september, “Abba Child Care”. Voor weeskinderen wereldwijd wil ‘Abba Child Care’ iets concreets doen.
Kinderen helpen, zorg verlenen, ongeacht hun ras, religie,
opleiding, geslacht of leeftijd met perspectief op een hoopvolle toekomst. www.abbachildcare.org
Zondag 20 september, “KIA-Zending, Bouw de kerk in Syrië
weer op” De jarenlange burgeroorlog; meer dan 12 miljoen
mensen zijn van huis en haard verdreven en leven in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar, veel christenen moesten
vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.
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Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn, hulp bieden aan terugkerende slachtoffers en helpen bij herstel en wederopbouw van de gemeenschap. www.kerkinactie.nl/najaarsactie.
Zondag 27 september “Dienst Raad van Kerken”.
Zondag 4 oktober, Israel zondag, “PKN – Kerk en Israel,
Ontmoeting en Dialoog”. Voor de Protestantse Kerk is de
relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op onze Joodse wortels, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog
en het bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoorden
in de relatie zijn gesprek en ontmoeting.
www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/ Als altijd is er
ook deze zondagen een tweede collecte bestemd voor het
vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.
www.kerkgemeente.nl Maar toch zullen er, met name onder
kwetsbaren en ouderen, nog altijd gemeenteleden zijn die
vanwege “Corona” niet naar de dienst kunnen of durven
komen. Voor hen is het mogelijk om een bijdrage aan de collectedoelen over te maken via een bankoverschrijving naar:
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..doel......
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 6 september is de eerste van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen17, 18 en 19, over de profeet
Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet
verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God.
Daarna volgt voor zondag
27 september het verhaal
over de storm op het meer
uit Matt. 8: 23-27 en
zondag 4 oktober staat het
verhaal uit Matt. 14: 22-33, waarin Jezus over het water
loopt, centraal.
De kerk is weer open voor publiek!
Het kan weer en het mag weer: na maanden dicht te zijn
geweest is de Grote Kerk in Edam op zaterdag 1 augustus j.l.
weer open gegaan voor publiek. Om het interieur te bewonderen, stilte en meditatie te zoeken of om boeken, handwerken en cadeautjes uit de Wereldwinkel te kopen.
Zomeropenstelling kerk:
1 augustus t/m 30 september van 13:30 – 17:00 uur
1 oktober t/m 25 oktober van 13:30 - 16:00 uur
Er is een grote voorraad 2e hands boeken - daarom kunnen
er helaas geen boeken aangenomen worden.
“Bewaren”
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld.
Nog steeds!! Maar inleveren in de dozen in de Swaen gaat in
coronatijd even niet. Daarom a.u.b. niet weggooien of ergens anders inleveren, maar “bewaren” tot we in oktober
weer in de Swaen bij elkaar komen.
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Autodienst
De taxidienst gaat weer beginnen. Wij vragen u om zo veel
mogelijk al op vrijdagavond of zaterdagmorgen te bellen.
(dus niet op de dag zelf!!) Dan is tijdig bekend hoeveel mensen mee willen rijden. We kunnen door de maatregelen
maar een beperkt aantal mensen per zondag naar de kerk
vervoeren en er is een beperkt aantal taxichauffeurs. Dus
het kan zijn dat u daardoor een keer niet gebracht / gehaald
kan worden.
Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht!!
datum
taxidienst
telefoonnr.
6 sept. (startzondag) H. Kalk jr.
371297
13 sept.
H. Kalk jr.
371297
20 sept.
M. van Saarloos
374038
27 sept.
J. Schoute
06-51589540
4 okt.
M. van Saarloos
374038
11 okt.
C. Rijswijk
06-53173149
Wilt u ook mee helpen om te zorgen dat er altijd wel een
taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar
Rien de Vries tel 06 22 94 83 05 of 0299 372969;
mailen mag natuurlijk ook : rienenhelmadevries@ziggo.nl
Verjaardagen van onze senioren
02-09 Mevr. M. Lof-Klok, Groenland 5, 1135TE Edam
09-09 Dhr. C. Kotterer, Oorgat 78, 1135CT Edam
21-09 Dhr. A.L. Schotanus, Adrianus Bleijsstraat 12,
1132VB Volendam
23-09 Dhr. J. van Ginkel, Lingerzijde 59, 1135AN Edam
23-09 Mevr. D.J.H. Busschbach-Dirksen, Frans Halsstraat 36, 1132TD Volendam
25-09 Mevr. P. van Ginkel-Hetjes, Lingerzijde 59,
1135AN Edam
27-09 Mevr. J. de Jong-Ton, Klein Westerbuiten 21d,
1135GL Edam
27-09 Mevr. T.C. Bleeker, Kerkepad 4, 1135WB Edam
29-09 Dhr. J. Lijnes, Broekgouwstraat 12, 1135EA Edam
1135GL Edam
Opbrengst Collecten
Datum
Kerk
Diaconie Doel
14-06
€ 174,00 € 326,50 Stichting HOEBOEH
21-06
€ 145,05 € 141,35 Opvang Ontheemden
Colombia
28-06
€ 165,75 € 163,60 Stichting Africa Albino’s
05-07
€ 168,85 € 175,00 Vakantiepret voor
kinderen in armoede
12-07
€ 166,85 € 170,28 Moedige Moeders
19-07
€ 171,65 € 140,21 KIA: Noodhulp Corona
26-07
€ 165,20 € 127,80 Vereniging ‘t Nest
02-08
€ 191,40 € 187,00 Dovenproject Peru
€ 1.348,75 € 1.431,74
Mededelingen kerkelijk bureau
Overleden
Dhr. G.J. Slegt, Roelof Bootstraat 30
Mw. H. de Boer-Hein, IJe
Verhuisd
Dhr. H. Kalk sr. naar: Middelwijck, afd. Middenhof, kamer 8,
Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster
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Handwerkgroep
van de kerk Elly ten Holt

0299372280
etenholt@ziggo.nl

voor iedereen, ook
kraamcadeaus

bel ons voor
leuke cadeautjes

Ria Hakkenaar
02993362561
www.kerkgemeente.nl

zelfde sokken als papa!!!

M e d i s c h Pe d i c u r e
Thea Heeren-van Overloop
diabetesvoet
reumatische
voet
nagelregulatie
en nagelreparatie
antidruktechnieken
orthesiologie

Paltrokmolen 5
1135 KN EDAM
telefoon (0299)368715
pedicure_thea@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

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 oprecht medeleven. Voor onze dierbare overledene: Adrie de
Lange-Everaars, dat zij voor altijd moge zijn ingegaan in de
vreugde van haar Heer.
Maria Tenhemelopneming
Op zaterdag 15 augustus
was de kerk open ter gelegenheid van Maria Tenhemelopneming. Een
groep vrijwilligers ontving een aantal mensen
die spontaan binnen liepen, gelokt door Mariamuziek op de achtergrond. Er was gelegenheid om een kaarsje op
te steken of een bosje
bloemen bij Maria te zetten.
In Memoriam: Cor van Aanholt
Op de leeftijd van 88 jaar is
op 24 juni j.l. Cor van
Aanholt overleden na voorzien te zijn van het sacrament van de zieken. Dhr.
van Aanholt is jaren penningmeester geweest in
onze parochie en dat was
bij hem in goede handen,
hij was zeer accuraat en betrokken bij de kerk. De laatste jaren was zijn gezondheid niet optimaal. Hij
stond echter positief in het
leven en klaagde nooit; hij aanvaardde het zoals het was. Wij
willen hem bedanken voor alles wat hij voor onze parochie
gedaan heeft. De uitvaart vond plaats op29 juni in onze kerk
met als voorganger kapelaan Tesfay; daarna is hij op onze
begraafplaats begraven.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe bij dit verlies. Dat hij nu voor eeuwig gelukkig
mag zijn Gods hemels vaderhuis.
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In Memoriam: Franciscus Rehms
Op 24 juli j.l. is zacht en
kalm Franciscus Rehms
ingeslapen op de leeftijd
van bijna 90 jaar. Hij was
geen onbekende in
Edam; hij was jarenlang
directeur van de Technische School. Ook zat hij
in het bestuur van de
Sint Agnesschool, die
hem na aan het hart lag.
Hij was echt een boekenman; zijn huis was er vol mee, kennis vergaren was zijn leven. Na de dood van zijn vrouw, die hem heel dierbaar was,
moest hij alleen verder. Gelukkig hielpen zijn kinderen hem
hierbij. Acht maanden geleden was het een groot verdriet
toen zijn zoon op veel te jonge leeftijd overleed.
De uitvaart heeft op 31 juli in onze kerk plaatsgevonden, de
voorganger was Kapelaan Piets. Daarna heeft de crematie in
Hoorn plaatsgevonden. Wij wensen de familie veel sterkte
met dit verlies en dat hij moge rusten in vrede.
In Memoriam: Ina van der Put
Na een kort en ernstig
ziekbed is op de leeftijd
van 85 jaar Ina van der
Punt-Hinten overleden.
Kees en Ina hebben op
12 juli nog hun 60-jarig
huwelijk gevierd met een
mooie viering in de kerk
en waren in de bloemetjes gezet. Een week
daarna werd zij ernstig
ziek en na voorzien te
zijn van het sacrament
van de zieken is zij op 31 juli overleden. Ina was onderwijzeres op de Sint Agnes school. In onze parochie is zij jarenlang
lectrice geweest en heeft de kopij namens onze kerk voor
het Venster verzorgd. Ze was ook één van onze vaste koperpoetsers.
Op 6 augustus hebben we in een mooie uitvaartviering,
voorgegaan door Kapelaan Tesfay, afscheid van haar
genomen. Daarna is zij in kleine kring in Hoorn gecremeerd.
Wij wensen vooral Kees en de familie veel sterkte toe.
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Observaties van een kerkganger
De misdienaar rinkelde drie keer. Normaal is het één
keer, maar deze misdienaar, het was een volwassen
man dus misschien moet je hem acoliet noemen, deze
acoliet, rinkelde drie keer bij de consecratie en nog een
keer bij het knielen van de priester. Aan het rinkelen van
de bel bij de consecratie hoor je de overtuigingskracht
van de misdienaar. Met drie keer rinkelen wilde hij
zeggen: let op luitjes, het is echt gebeurd.
Jongere misdienaars rinkelen vaak zwakjes. Ze zijn er
nog niet helemaal zeker van. Het is een rinkel, OK, maar
let even niet op mij, ik rinkel slechts. Er zijn ook
misdienaars die gemoffeld rinkelen. Ze houden de bel
tegen hun superplie of ze bewegen het ding niet flink
genoeg, ik weet niet wat het is. Soms zet een
misdienaar de bel te snel neer, waardoor het geluid te
snel uitdooft, maar het is mooier als het nog even
nagalmt. Ik wil maar zeggen, u denkt misschien dat
misdienen een fluitje van een cent is maar dat is het
niet. Hulde aan alle dappere misdienaars en hun
opperhoofd!
Een woord van dank
Beste parochianen, helaas hebben wij dit jaar veel trouwe
kerkgangers van onze Geloofsgemeenschap verloren. Eén
van hen was de heer van Aanholt. Hij zat jarenlang in het parochiebestuur en heeft veel gedaan voor onze parochie.
Op het laatste moment van zijn leven gaf hij aan dat hij geen
boeketten bloemen wilde tijdens zijn uitvaart, maar in plaats
daarvan een gift wilde schenken voor de Lideta-Mariam
school in Alitena –Ethiopië, waar ik vandaan kom. Daarom
hebben zijn vrouw Dien van Aanholt en de familieleden een
flink bedrag gedoneerd voor hulp aan de bovengenoemde
school. Hiervoor wil ik namens de schoolkinderen en hun ouders Cor en Dien Van Aanholt en hun familie heel erg bedanken. Moge Cor rusten in Gods vrede; zijn vrouw en de hele
familie wens ik veel sterkte en Gods zegen toe.

koorleden die het nog niet zagen zitten i.v.m.
besmettingsgevaar zou ik zeggen, kom op donderdagavond
een keer langs, geheel vrijblijvend. Je hoeft niet mee te
zingen en je kan breeduit zitten er is ruimte genoeg.
Voorlopig, zolang de kachel niet aan hoeft, repeteren we in
de kerk, donderdag van 19.30 tot 21.00 uur, zonder
koffiepauze en geen drankje na afloop. Gewoon er even uit
dat hebben we nodig en doet ons goed. Blij verrast waren
we toen voorzitter Jan bij aanvang van de repetitie aan
kwam wandelen. Hij was 14 dagen thuis tussen twee kuren
in. Hij voelde zich goed en had de eerste kuur goed
doorstaan. Wij wensen Jan, Anneke en de kinderen sterkte
en beterschap. Namens zangkoor St. Caecilia,

Nicoline Greuter
Gezellige middag
Beste senioren,
Afgelopen woensdag 19 augustus jl. kwamen we met dertien
senioren bij elkaar in de Burghwall om gezellig een praatje te
maken onder het genot van een kopje koffie/thee, een
drankje en hapje. Het was fijn om elkaar na zo’n lange tijd
weer gezond en wel te zien en te spreken. Gelukkig gaat het
goed met iedereen. We hebben besloten om op woensdag
16 september a.s. (onder voorbehoud) door te gaan met de
gezellige middag en wel van 14.00 – 16.30 uur. Iedereen is
die middag van harte welkom in de Burghwall (er worden
geen uitnodigingen rondgebracht) dus zet de datum in uw
agenda. Op ieders verzoek gaan we ook weer beginnen met
de spelletjes of een potje kaarten en dat alles is goed mogelijk. Astrid zorgt voor voldoende pompjes, zodat iedereen
zijn/haar handen na ieder spelletje kan ontsmetten. Astrid
houdt zich uiteraard ook aan de andere coronavoorschriften.
Bij binnenkomst noteert u uw naam en telefoonnummer en
ontsmet u uw handen. Binnen staan de tafels en stoelen op
gepaste afstand. U kunt zich dan op een veilige manier concentreren op het spel. Uiteraard hebben we begrip voor de
senioren die het nog even willen afwachten. Het blijft voor
veel mensen toch een onzekere tijd. We hopen die middag
meerdere senioren te mogen ontvangen. Hoort zegt het
voort……. Graag tot woensdagmiddag 16 september a.s.

Kapelaan Tesfay

Nel en Marian

Caecilia nieuws
Eindelijk was het dan zover de eerste repetitie sinds maart.
In de kerk (na overleg en toestemming van de secretaris van
de Locatieraad) i.v.m. de ruimte en om te kunnen horen hoe
het klinkt. Een voltallig, compact opgesteld koor klinkt nu
eenmaal anders dan een selectie in de 1½meter opstelling.
7 Sopranen, 7 alten, 2 tenoren en 2 bassen. Wat was het
goed elkaar weer te zien en samen te zingen. Iedereen was
verbaasd hoe goed het ging en volgens Joep klonk het ook
goed. Toch even wat anders dan als je vlak naast elkaar
staat. Op 1½ meter van elkaar ben je meer op jezelf
aangewezen en kun je niet op je buurvrouw/man leunen. Al
die repetities zijn niet voor niets geweest; de melodie zat er
goed in. Nu afwachten wanneer we weer tijdens de
eucharistie mogen zingen. Het zal niet met het hele koor zijn
maar met een selectie en zeker niet boven bij het orgel maar
op het podium i.v.m. de ruime opstelling. Tegen de

Nieuws voor jeugd en gezin
Kindermiddag
Op woensdag 24 juni was in de Ontmoeting in Edam kindercatechese en een spelmiddag. Het was een warme middag,
dus de spellen vonden voor het grootste deel buiten plaats.
Eerst werd er geluncht. Nathan vond de limonade heel lekker. Natuurlijk gingen we voor het eten bidden onder de bezielende leiding van Greetje. Nathan vond het spelen met de
waterpistolen het leukste. Tobias vond daarentegen het
sjoelen en bowlen het leukste. We deden ook Heiligenmemory en een spel over deugden. Greetje leerde Lukas om
met frisbees te gooien, hij vond dat het leukste. Aan het
einde werd er ook nog een spel gespeeld dat bedacht was
door Greetje: de letters van de namen van heiligen, begrippen en voorwerpen uit de kerk waren door elkaar gehusseld
en we moesten dan proberen het woord te raden. Ikzelf
vond dat het leukste.
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Madelief bleek niet alleen een uitstekende bingomaster,
maar ook een hele goede spelleidster te zijn. Zij vond de
spellen buiten het leukste. Christian kwam aan het einde van
de middag zijn broertje Daniël ophalen. Zij hebben ook spellen gespeeld. We kregen heerlijke koekjes. Het was dus een
zeer geslaagde kindercatechese en spelmiddag.

Ruben van der Made
Verslag 1ste Communieviering van 26 juli

Evaluatie 1ste H. Communie door communicanten en ouders
Communicanten: erg leuk omdat ik voor het eerst de Heilige
Communie kreeg, en ook kaarsen mocht aansteken; in de
kerk voel ik mij nog dichter bij Jezus/God; het Kruisbeeld
vond ik het mooiste cadeau; Jezus is voor mij iemand Die altijd bij je is en Die van je houdt, en bij Wie je mag zijn wie je
bent; ik vind God belangrijk; nu hoor ik ook bij het Huis van
God; als er meer kinderen naar de kerk komen, wil ik ook vaker naar de kerk; Jezus is voor mij een Helper.
Ouders: het was een heel mooie dag, met een heel mooie
viering, we hebben genoten; de kerk was feestelijk mooi versierd; 's avonds gingen we uit eten om de dag nog eens gezellig met elkaar door te nemen; ook de voorbereidingen
waren top; dank voor de goede begeleiding.
Beuk in de pastorietuin

Vóór 10 u fotografeerde Henri Grotens o.a. communicanten
Kick Laan en Minck Veerman bij de voordeur van de pastorie
van onze kerk en op de Jansbrug. Aan het begin van en tijdens de Eucharistieviering klonk prachtig orgelspel door organist Theo de Leeuw. Kapelaan Tesfay, misdienaar George
Hannawi met het Kruisbeeld, lectrice Tiny Everaars met een
kaars en Minck en Kick met doopkaars en roos kwamen in
processie de kerk binnen. Het Godshuis was feestelijk versierd door de familie Wieferink. Kick en Minck zetten hun
witte rozen bij het beeld van Maria waarna zij en wij het
Wees Gegroet baden. Hun doopkaarsen werden door kapelaan Tesfay ontstoken aan de Paaskaars. Minck en Kick
plaatsten hun kaarsen bij het Heilig Hartbeeld. Zij presenteerden zich voor de geloofsgemeenschap door hun naam te
noemen, hobby, wat ze later wilden worden en hun motivatie om hun EHC te willen doen. De viering, met het zorgvuldig mede door Carolina van Gerven gemaakte boekje, verliep eerbiedig, rustig. In zijn preek vertelde de kapelaan enthousiast over de Heilige Communie en over de twee voornaamste geboden: God liefhebben en onze naasten. Op het
moment van de Heilige Communie kwamen eerst Kick en
Minck met hun familie (gezin) naar voren, waarna de rest
van de geloofsgemeenschap. Aan het eind van de Heilige
Mis brachten Minck en Kick hun portretfoto's naar het Sacramentenbord. Zij ontvingen van de kapelaan een mooie
EHC-oorkonde en geloofscadeaus o.a. Kruisbeeld, Mariabeeld en Parel in Gods Hand en er volgde applaus voor de
communicanten. De organist speelde U zij de glorie en het
Lang zullen ze leven en de Mis was uit. Vóór de offertafel het altaar - werden o.a. foto's van de communicanten met
hun familie gemaakt.
Wij feliciteren Kick en Minck van harte met het voor het
eerst mogen ontvangen van het Sacrament van de Heilige
Eucharistie! Graag tot ziens, ook in de kerk.

Greetje Snoek

De prachtige oude beuk
die vroeger in de pastorietuin stond, is na de grondruil met de gemeente in
2014 op gemeentegrond
terecht gekomen. Het is
nu een speelplek voor kinderen uit de buurt. De
technische commissie
heeft hem opgemeten:
omtrek is 4,27 m, hoogte
21 m. Als je de omtrek invult in de normale groeicurve van een beuk
kom je uit op 153 jaar; dan zou de beuk geplant zijn ongeveer gelijk met de bouw van de pastorie in 1869. Maar het is
waarschijnlijker dat hij geplant is in 1847, gelijk met de kerk.
Dan is hij langzamer gegroeid dan verwacht. Het is wel de
oudste boom van Edam en hij is beschermd als monument.
Jarigen in september
01-09 Mw. H.J.J. Smits-van Rijn, J.M. Osterlinghstr. 34
02-09 Dhr. G.H. Conijn, W. Pontstraat 70
03-09 Mw. C.C. Molenaar-v.d. Berg, R. Bootstr. 33
03-09 Mw. D.M. Nieuwendijk-Kneppers, Voorhaven 95
04-09 Dhr. H. Rossenaar, Pieter Taemszstraat 4
04-09 Dhr. J. Rossenaar, William Pontstraat 3
05-09 Mw. P.E. Conijn-Sengers, Voorhaven 158B
08-09 Mw. A.M. Veerman-Tol, Burg. Versteeghs. 27
14-09 Mw. P. Ruitenberg-Gerth, Zijvend 44, Middelie
15-09 Dhr. H. Van der Velden, Roelof Bootstraat 27
18-09 Mw. A. Schilder, P. Pietersstraat 1
19-09 Dhr. J. de Graaf, Jan Huibrechtszstraat 18
20-09 Mw. M.L. Günther-van Ouwekerk, Spuistraat 4
22-09 Dhr. J.M. Bond, Pieter Claesstraat 14
25-09 Dhr. F. Ottenhof, Grote Kerkstraat 50
26-09 Mw. M.A. Knook-Stadegaard, Oosterweg E3A
27-09 Dhr. T. Guit, Groot Westerbuiten 50
27-09 Dhr. A.G.J. Hoens, Jan Schriverstraat 16
29-09 Mw. G. Veerman-Molenaar, P. Pietersstraat 1
30-09 Dhr. C.F.M. Bakker, Dijkgraaf Poschlaan 18
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij
vragen Gods zegen voor de komende tijd.
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ELLY TUMP

`T SNOEPWINKELTJE
Chocolaterie

Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474
Consult volgens afspraak

Praktijk voor:
Klassieke Homeopathie
Natuurgeneeskunde
Fytotherapie
Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie
Voedingsleer
Dr.Schüsslers
celzouttherapie
“Calendula officinalis”

Spui 4
1135 BA Edam
Tel. 0299-371389
- Martinez Bonbons
- Vele soorten handgemaakte
chocolade
- Suikervrije bonbons en drop
- Marsepein
- Nougat
- Traktaties voor op school

- 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

Open of dicht?
Al die maanden op zondagmorgen niet in je vertrouwde kerk
de dienst te kunnen bijwonen is voor onze trouwe bezoekers
een verdrietige ervaring. “Wanneer gaan we nu weer gewoon open”, die vraag krijgen we regelmatig. We zouden
niets liever willen, maar de situatie wordt er niet beter op:
het aantal besmettingen stijgt weer, de regels worden weer
strakker aangehaald. Is een droge ruimte, zoals bij ons extra
gevaarlijk? Hoeveel ventilatie is nodig? Na uitvoerig beraad
hebben we als kerkbestuur besloten ook in september nog
geen diensten te houden. We willen beslist geen bron van
besmetting zijn. We willen in deze fase ook geen gasten uit
de Marina bijvoorbeeld op bezoek, hoe welkom die anders
ook zijn.
Wel is de kerk vanaf Startzondag, 6 september, op zondagmorgen om 11 uur voor de eigen leden open om elkaar te
kunnen ontmoeten. Nel de Wijn schenkt koffie, buiten in de
tuin of binnen, op verantwoorde afstand, en leest iets voor,
een verhaal of gedichten. We blijven bidden om betere tijden.
Plaag
Toen de coronacrisis was uitgebroken en de impact ervan
duidelijk werd, maakte het Reformatorisch Dagblad een verwijzing naar de plagen, die God over Egypte deed komen,
toen de Farao weigerde het slavenvolk van de Israëlieten te
laten gaan. U kent dit bekende verhaal uit Exodus 7 ongetwijfeld. Eerst veranderde water in bloed, daarna wisten kikvorsen, muggen, steekvliegen, veepest, zweren, hagel,
sprinkhanen en duisternis de Farao niet te vermurwen. Pas
toen de eerstgeborenen stierven, gaf hij toe en begon het
volk Israël aan zijn lange tocht, eerst door de Schelfzee,
daarna door de woestijn. De vraag van het RD was duidelijk:
is dit virus ook een straf van God? Nu zijn wij in onze kerk
bijeen rond de boodschap van Geloof, Hoop en Liefde. Niet
de boodschap van Straf, hoewel die boodschap vaak verkondigd is. Wijzen naar God is misschien ook wel gemakkelijker
dan te kijken naar ons zelf, naar de wijze, waarop wij de
aarde, die ons is toevertrouwd, “bewerken”, waarop we omgaan met elkaar, met alles wat op de aarde leeft. Dus eerst
maar de hand in eigen boezem.
Wijsheid
Wat is wijsheid, een algemene vraag, maar ook een vraag,
die zich in aansluiting op het bovenstaande in alle hevigheid
aan ons opdringt. Aan onze bestuurders, in het land, in de
gemeente, in onze kerkgemeenschap, maar ook aan ons persoonlijk, in ons dagelijks leven.

Marja van Gaalen, die ook bij ons af en toe voorgaat,
preekte over deze vraag op zondag 26 juli in Monnickendam,
een dienst, die via PIM-Waterland was te volgen. Ze nam ons
mee naar de bede van koning Salomo om wijsheid in 1 Koningen 3. Salomo was net zijn vader David opgevolgd en besefte dat hij nog jong en onervaren was. God verscheen aan
hem in een droom, zo vertelt het verhaal, en vroeg hem:
“wat zal Ik u geven?”. Salomo vroeg niet om rijkdom of om
gezondheid, zoals wij wellicht zouden doen, maar om een
opmerkzaam hart, opdat hij, wanneer hij recht moest spreken, het verschil tussen goed en kwaad zou weten. Een opmerkzaam hart, om te beseffen en te doen wat goed is, voor
jezelf en voor de ander.

Leon Rasser in de Stolphoevekerk. De nieuwe paaskaars heeft nu
eindelijk een keer gebrand. Foto Nel de Wijn

Havendominee
Leon Rasser, op bijgaande foto, schrijft ons: “Als havendominee onderhoud ik al een aantal jaar contract met zeevarenden via Facebook. Aangezien zij zelden naar een kerkdienst
kunnen, plaats ik al enkele jaren filmpjes met korte preekjes.
Sinds een aantal maanden neem ik de filmpjes steeds in een
ander kerkgebouw op. Daarbij vertel ik niet alleen over het
evangelie en het leven op zee maar ook over het gebouw.
Aangezien heel wat zeevarenden boerenzonen zijn en ook
veel van hen een stuk land kopen voor hun oudedagsvoorziening, is de ‘boerderijkerk’ in Volendam een geschikte locatie voor een preekfilmpje. Daarom was ik blij dat de familie
De Wijn op 20 juli de kerk beschikbaar stelde.
Inmiddels is de montage begonnen en over enkele weken
hoop ik het filmpje te plaatsen. In het volgende ‘Venster‘ hoop ik verslag te doen van de reacties!”.

Maarten Gast
Venster september 2020
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Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis
Doopsgezinde gemeente Edam, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam
Dag
Tijd Dienst, voorganger
Overige informatie
06/09
20/09
27/09
04/10

10.00
10.00
10.00
10.00

ds. Truus de Boer
ds. A.M. Visser
Oecumenische Vredesdienst Grote Kerk
ds. Aalders

Organist: Zandstra
Organist: Zandstra
Grote Kerk
ds. Hans Reedijk, diaken Henk Bak
Organist: Zandstra

Protestantse Kerkgemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam
Dag
Tijd Dienst, Voorganger
Kerkgebouw
06/09
13/09
20/09
27/09
04/10

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

eredienst - mw. Jacqueline Bakker, Voorburg
eredienst - ds. Willemien van Berkum
eredienst - mw. Eveline Masetti, Zaandam
oecumenische dienst - ds. Hans Reedijk, Henk Bak
eredienst - ds. Peter Verhoeff, Alkmaar

Rooms-Katholieke kerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam
Dag
Tijd Dienst, voorganger
05/09
06/09
12/09
13/09
19/09
20/09
26-00
27/09
03/10
04/10

19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00

Eucharistieviering - kapelaan Tesfay
Eucharistieviering - kapelaan Tesfay
Eucharistieviering - kapelaan Versteeg
Eucharistieviering - Pater Hoogenboom
Woord- en communieviering - diaken Fieggen
Eucharistieviering - Pater Hoogenboom
Woord- en Communieviering - diaken Fieggen
Oecumenische Vredesdienst Grote Kerk
Eucharistieviering - pastoor van der Stok
Eucharistieviering

Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
PK De Swaen

Overige informatie
startzondag

Vredesdienst

Overige informatie

ds. Hans Reedijk, diaken Henk Bak

Protestantse Gemeente Volendam, Burg. Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam
Dag
Tijd Dienst, Voorganger
Overige informatie
27/09 10.00 Oecumenische Vredesdienst, Grote Kerk Edam
ds. Hans Reedijk, diaken Henk Bak
We hebben besloten de diensten in het Stolphoevekerkje nog niet te hervatten - Maarten Gast

Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen
Dag
Tijd Dienst, Voorganger
Kerkgebouw Overige informatie
Vooralsnog gaan we door met gezamenlijke internetvieringen met PG Koggenland omdat de gezondheid van onze kerkgangers
voorop staat. Deze vieringen duren ongeveer 30 minuten en komen wisselend vanuit Beets en Ursem. Als u deze uitzendingen
wilt 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.
NB: u bent 27-9 om 10.00 welkom in de oecumenische Vredesdienst in de Grote Kerk in Edam, zie pag 13

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

‘t Lokkemientje
Lokkemientjesweg 1

Telefoon (0299) 372465

Hoogstraat 3
0299371751
www.taam.keurslager.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

RESTAURANT

EwoudHooijberg

“De Fortuna”

Vooraluwstoffeerwerk.Enook:
verkoopvanmeubelstoffen
schuimvulling,singelband
zeilogen,stofknopenetc,etc.

EDAM

www.ewoudhooijberg.nl
06-54370816

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

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

Peter Gorter
De Echte Bakker
‚Bakt het verschil'
Anno 1906
Tel 371776

Voorlopigopafspraakinde
werkplaatsopdeVoorhaven1
Ofnaeenafspraakbijuthuis

Wij
zijn uw
bank!

Simonehoeve
Wagenweg 2
1145 PW Katwoude / Volendam

Uw verjaardag vieren zonder zorgen?
Bij de Simonehoeve kan dat.
DE GROOT

Lingerzijde 34, 1135 AR EDAM
T: (0299) 37 31 09
E: info@degrootadviesgroep.nl

ADVI

ES GROEP

I: www.degrootadviesgroep.nl

Bel of mail ons: wij helpen u graag.
0299-365828 of info@simonehoeve.com

PRINSENSTRAAT 12 | EDAM | 0299 371753

