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Redactioneel 
 
Herstellen en doorgaan 
Het is minder erg om tegenslag te hebben als je er ook weer 
bovenop komt. Het is minder erg om geld te verliezen als je 
ook weer wint. Het is minder erg om werkloos te worden als 
je ook weer aan het werk komt. Zo is het ook minder erg om 
met dat virus bij de pakken neer te zitten als je jezelf kunt 
herpakken en weer weet door te gaan. Met dit thema in het 
achterhoofd hebben we gemeend onze serie mini-interviews 
over “coronabeleving” voort te zetten. U leest er van alles 
over op bladzijdes 4 en 5 van dit nummer. 
 
 

 
Maar het hoofdgerecht van dit nummer is voor kapelaan 
Tesfay, van wie we eind oktober afscheid nemen. In een 
openhartig interview schetst Marika Fraenkel zijn beweegre-
denen om te kiezen voor het priesterschap en dan ook nog 
een functie op zich te nemen in een provinciestadje in Hol-
land (blz. 2 en 3). Het afscheid zal plaatsvinden op zaterdag 
17 oktober, zoals u kunt lezen op de RK-pagina’s. Iedereen is 
daar welkom, ook mensen van de andere gezindten. 
 

Nico van Straalen

 

 
Bij de voorplaat: kapelaan Tesfay neemt afscheid van de Franciscusparochie (foto: Nico van Straalen, bewerkt Arie van Ginkel) 
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Het volgende Venster verschijnt in de week voor  
1 november 2020 

 

 

Bijbelse uitdrukkingen 
Veel uitdrukkingen en gezegden in het hedendaagse Neder-
lands zijn terug te voeren op de (Staten)bijbel. Niet altijd zijn 
we ons daarvan bewust. In deze rubriek lichten we er iedere 
maand één uit. 

 
Bij de pakken neerzitten 

Tegen het einde van zijn leven zegent Jacob zijn 12 zonen 
en voorzegt hoe de stam zal zijn die zij zullen voortbrengen. 
Hij vergelijkt de 6e zoon: Issaschar met een sterke ezel, lig-
gend tussen manden (pakken in andere vertalingen). Die lág 
dus bij de pakken neer. Als je bij de pakken neerzit, wat wij 
soms doen, dan weet je niet meer hoe je verder moet, een 
stip op de horizon, als die er al was, ben je kwijt. Je vervalt 
in inertie, je bent moedeloos. Doet het u aan de lockdown 
denken? Je voelde je schuldig als je de deur uitging, zegde 
alle kontakten af, hield die hoogstens telefonisch bij, had in-
eens tijd over, wist niet altijd meer zo goed wat te doen. 
Gelukkig lijkt die tijd te veranderen: dingen komen weer 
langzaam op gang, de diensten worden weer hervat, koren 
repeteren weer, bijeenkomsten mogen weer, héél beperkt, 
reizen gebeurt weer, vrienden zoek je weer op, je (klein)kin-
deren mogen weer dicht bij je komen, je knuffelt ze zelfs. En 
toch komen we met koffiedrinken soms te dicht bij elkaar. 
Het is moeilijk om Grapperhausjes te voorkomen. Er zijn, 
zorgen: hoe moet het als de versoepeling verder doorzet en 
nu de aantallen alweer stijgen? Je zou bijna veiligheidshalve 
weer bij de pakken gaan neerzitten. Herstel, doorgaan is 
aan de gang, maar bij de pakken neerzitten leek veiliger, 
bijna als de vleespotten van Egypte. Wat is wijsheid?? 
Lees meer in Genesis 49: 14 e.v. 

Wilde bij de pakken neerzitten, maar de Eeuwige 
had andere plannen. Afbeelding: Wikipedia    



2                                                                                                                                                                                       Venster oktober 2020 

Afscheid kapelaan Tesfay 
 
Kapelaan Tesfay gaat weg en ik denk dat veel leden van de St. Nicolaasparochie dit zullen 
betreuren. Nog één gesprek voor het afscheid. 
 
De achtergrond 
Fijn dat u uw medewerking geeft aan dit interview. Voor 
mij helemaal bijzonder want, laten we eerlijk zijn, ik denk 
niet dat ik als protestant verder nog vaak met een priester 
zal spreken. (Hoe spreek ik eigenlijk een kapelaan aan? 
Volgens Google met mijnheer.) 
Mijnheer Tesfay waarom heeft u voor het ambt van pries-
ter gekozen? 
Ik ben katholiek opgevoed door mijn ouders en oudere 
broers en ik ging met mijn ouders elke zondag naar de 
kerk. Daar ontmoette ik voorgangers. Toen ik klein was 
kreeg ik catechismus en zo wilde ik, toen ik wat ouder 
was, de opleiding volgen tot priester, de kerk als herder 
dienen. 
 
Geschiedenis 
Wat is het verschil tussen uw werk in Edam en uw activi-
teiten straks in Ethiopië? 
Ik ben met Nederland verbonden en dat heeft een eigen 
verhaal. U moet weten dat Ethiopië vanaf de eerste eeuw 
al christelijk was, uitsluitend koptisch christelijk. Toen de 
katholieken naar Ethiopië kwamen om hun leer bij de 
mensen te brengen, hadden ze het niet gemakkelijk.  
(red.: Lachend meewarig): Men vond het rooms-katholi-
cisme namelijk een vals geloof. Vroeger kwamen de Euro-
pese missionarissen uit Frankrijk, Italië en Nederland, 
maar ze kregen geen voet aan de grond en gingen weg. 
De missionarissen van 1837 echter lukte het wèl te blij-
ven. De orthodox koptische christenen waren daar niet 
blij mee. Ik ben lid van de eerste rooms-katholieke paro-
chie van Ethiopië van 1837. In het huis van mijn over-
grootvader konden de missionarissen in het geheim (red.: 
niet ongevaarlijk) gebeden en heilige missen houden. Een 
van de (latere) missionarissen was de Nederlander Corne-
lius de Wit, hij was een beroemde missionaris in dat ge-
bied en had een goede band met mijn familie. De oom 
van mijn moeder was zijn begeleider. 
 
Ruzie 
Maar wat was het probleem precies? 
Het verschil tussen orthodox koptische christenen en 
rooms-katholieken is niet zo heel groot. Het ging over de 
vraag hoe je Jezus moet zien. De menselijkheid en de god-
delijke natuur zijn, volgens het rooms-katholicisme, volle-
dig en strikt gescheiden van elkaar in Jezus aanwezig. 
Moeilijk om hier nu uitgebreid op in te gaan, maar de kop-
tisch-orthodoxe kerk belijdt dat Christus één natuur heeft 
waarin Jezus’ godheid en mensheid samenkomen. De 
Kopten waren tot 1837 de enige christenen in Ethiopië. 
Nog steeds is het rooms-katholicisme minder dan 1% in 
Ethiopië. De orthodox koptische christenen zijn zeer 
standvastig in hun overtuiging. Cornelius de Wit was een  

 
 

 
 
vriend van mijn familie terwijl ikzelf vriendschappelijke 
banden onderhield met monseigneur Bomers, die meer 
dan dertig jaar als missionaris in Ethiopië werkte voordat 
hij bisschop van Haarlem-Amsterdam werd. 
 
Maar om op uw vorige vraag terug te komen: 
Petros Berga vroeg ons of iemand als priester kon komen 
werken omdat er een priestertekort was. Vanwege de 
banden kwam ik naar Nederland. Vroeger in Ethiopië 
werkte ik twaalf jaar als onderwijzer. Daarna studeerde ik 
vier jaar in Italië en werkte ik na terugkeer nog twee jaar 
in de parochie in Ethiopië. Daarna kwam ik naar Neder-
land. Ik heb hier veel minder te doen dan in Ethiopië. Daar 
moet ik elke dag in een of twee missen voorgaan en ver-
der de kinderen begeleiden. Hier doen onze vrijwilligers 
heel veel. Afgesproken is dat ik op school ga werken. Ik zal 
o.a. godsdienstonderwijs geven. Elke parochie heeft een 
basisschool, die doe ik en ook de middelbare school. Ik ga 
misschien minder lesgeven, mijn werk is vooral admini-
stratief als directeur. Ik heb dan de leiding over beide 
scholen. 
 
Het rapport 
Wat gaat goed in Edam en wat minder? 
In Edam zijn er veel vrijwilligers, het is een heel rijke paro-
chie, dat is erg goed. Zij zijn zeer actief en houden lijsten 
bij van zieken, en verjaardagen. De PCI helpt financieel en 
de rest doet de groep. Heel mooi. Minder vind ik dat ik in 
zes jaar maar vier kinderen heb gedoopt. Heel weinig. Nog 
erger is dat het huwelijk niet meer kerkelijk wordt ingeze-
gend. In zes jaar heb ik maar één paar ingezegend. En ver-
der gaan alleen ouderen naar de kerk, de meesten zijn bo-
ven de zeventig jaar. 
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De school in Alitena, Ethiopië, waar kapelaan Tesfay gaat werken. Foto Nico van Straalen 

 
Tja, dat is een algemeen probleem. 
De gemeenschap is hecht. Er is een goede band na de 
missen elke zondag bij de koffie. Een praatje houden met 
elkaar is heel goed (behalve in de corona tijd). Zorgelijk is 
dat de bisschop nog geen beschikbare priester heeft 
gevonden. Ik zou blij zijn als er iemand is voordat ik weg 
ga. 
 
Wat als er dan nog steeds niemand is? 
De locaties Monnickendam, Ilpendam en Edam vormen 
samen de Heilige Franciscus Parochie. In Monnickendam 
woont Henk Bak, hij is daar diaken, hij gaat door, maar 
drie locaties is teveel voor één persoon, de priesters in 
Volendam en Henk Bak gaan dan samenwerken. Dat is 
dan de enige mogelijkheid. 
 
Anders regelen? 
Heeft u nog als laatste iets mee te geven? 
In Edam is de relatie tussen protestanten en katholieken 
heel prettig. Dat moet door gaan, maar we moeten het 
goed regelen samen. We moeten naar elkaar kijken, voor 
de katholieken is de eucharistie belangrijk en voor de 
protestanten het woord. De katholieken willen de 
eucharistie op zondag niet missen. Misschien zou het 
goed zijn de gezamenlijke vieringen op zaterdag te zetten 
en zondags in de eigen kerk onze eigen diensten te 
houden. Maar de algemene samenwerking vind ik heel 
mooi, dat moeten we vasthouden. 
 
De kerk straks 
Hoe ziet u de kerk in de toekomst ? 
De toekomst van de kerk ligt aan ons, maar vergeleken 
met vroeger zie je het steeds meer achteruit gaan. 
Jongeren komen niet en het geloof is losser. Er ligt nog 
veel werk voor de priesters en de bisschop. 
Waar zal dat in resulteren? 
Ik denk dat de kerk blijft bestaan, daar zorgt God voor, 
dus het zal nooit helemaal leeg worden. 
Wij hopen dat het blijft. 
 
 

Heeft uzelf naar Ethiopië gewild? 
Toen ik naar Nederland kwam, heb ik een contract voor 
drie jaar getekend. Ik heb dit verlengd met nog eens drie 
jaar. Eind oktober loopt dat af. Ik wil graag terug naar 
Ethiopië omdat ik als priester daar meer kan doen dan in 
Edam. Dat is mijn keuze. Dat heb ik één jaar van tevoren 
aangegeven. 
 
Terugblik 
Wat is het belangrijkste in het kerkelijk leven en, 
terugkijkend op uw Edamse periode, wat zult u nooit 
vergeten? 
Een priester is altijd de volger van Christus, de herder, de 
gemeenteleden zijn de schapen. Het belangrijkste is de 
band tussen de herder en zijn kudde. Als de priester goed 
werk doet, leeft de gemeenschap naar het hiernamaals 
toe. Gods woord is als voedsel voor de gemeenschap. Het 
werk van de priester is het werk van God op aarde. Gods 
koninkrijk is de verlossing als wij hier leven naar Jezus’ 
woord en daden. Een goede band tussen de priester en 
de gemeenschap is daarom het belangrijkste. Er zijn heel 
aardige vrijwilligers die alles voor de kerk doen, dat is heel 
erg goed. Elke dinsdag komen hier dames bij de pastorie 
die mijn huis en keuken schoonmaken en mijn kleding 
verzorgen, dat is heel prettig. De taal is heel moeilijk in 
het begin, ik kwam uit een heel andere cultuur. Daarna 
ging het beter, maar het blijft moeilijk. 
Ik vind in ieder geval dat u heel goed Nederlands spreekt. 
(red.: lachend): Dank u wel. 
 
En nu? 
Wat is het allereerste wat u gaat doen in Ethiopië? 
Het schooljaar is al begonnen. De eerste drie maanden 
rust ik uit in het bisschopshuis en ga ik me oriënteren. 
En ik neem aan dat u nog familie heeft wonen? 
Inderdaad ja. 
Kapelaan Tesfay enorm bedankt voor alles wat u hier 
heeft gedaan en heel veel succes met uw werk in Ethiopië! 
 

Marika Fraenkel 
Op zaterdag 17 oktober kunt u in de Ontmoeting afscheid nemen van Tesfay. Iedereen 
is welkom, maar opgave is verplicht. Zie de R.K.-pagina’s voor meer informatie. 
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Doorstart en herstel na corona? 
 
Tijdens de corona lockdown gingen ook de kerken dicht. Inmiddels hebben vele kerken 
weer de deuren kunnen openen, al is het wel met maatregelen en beperkingen. Ook in 
Edam gingen de kerken weer open. Op zondag 6 september was het voor de PKN-leden 
startzondag, zo ook in de Grote Kerk. Aldaar werd de dag omgedoopt tot Doorstartzon-
dag. Voorganger in deze dienst was Jacqueline Bakker, die zelf werkzaam is bij woonzorg-
park Het Westerhonk; wij vroegen haar naar haar kijk op herstel na corona. 
 
Doorstartzondag 
Op zondag 6 september was het in de kerkgemeente start-
zondag. Ouderling van dienst Dirk Tump doopte het om naar 
doorstartzondag, omdat het een doorstart was nadat de 
kerkdiensten na de lockdown weer van start waren gegaan.  
Deze doorstartzondag leek ook weer een begin te zijn van 
herstel van activiteiten in en om de kerk. Zo werd voor het 
eerst in lange tijd de dienst weer muzikaal omlijst door de 
Nicolaascantorij. En voor de kinderen was er kinderkerk. 
 

 
 
Voorganger Jacqueline Bakker vertelde dat zij het fijn vond 
voor het eerst weer voor te gaan in een kerk in aanwezig-
heid van gemeenteleden. De afgelopen tijd had zij alleen ge-
preekt voor een camera.  
 
Kerkdiensten in een lege kerk 
Na de dienst nam ik contact op met Jacqueline Bakker en 
vroeg haar hoe zij kijkt naar het ‘herstel’ ‘na’ corona, nu zij 
voor het eerst weer gepreekt heeft in een kerk met mensen. 
Jacqueline vertelt: 
“Ik werk in een instelling voor mensen met een verstandelij-
ke beperking en/of psychiatrische storingen. Een hele 
kwetsbare doelgroep, niet alleen wat betreft Corona. Hier 
zitten we nog midden in de Corona-tijd. Dat betekent dat wij 
geen kerkdiensten kunnen houden met kerkgangers omdat 
de 1,5 m afstand niet begrepen wordt of niet gehandhaafd 
kan worden. Daarom houden wij kerkdiensten in een lege 
kerk. Deze diensten kunnen dan bekeken worden op het ei-
gen tv Westerhonk-kanaal of op het Youtube kanaal van Het 
Westerhonk.” 
 

Weer een klein beetje contact 
“De meeste bewoners kunnen (nog) niet naar hun werk. Zij 
zijn alle dagen thuis in een woongroep waar zij zelf hun huis-
genoten niet hebben uitgekozen. Zij zijn afhankelijk van zorg 
van anderen. Hun leefwereld is heel klein geworden. Lange 
tijd mocht ik ook niet naar hen toe. Zelfs niet bij ernstig zie-
ken, stervenden en overleden cliënten. Mondjesmaat mag ik 
weer naar hen toe. Ook mogen er weer mensen op bezoek 
komen. Echter, alles binnen beperkende maatregelen; 
maximum aantal, e.d. en soms met persoonlijke bescher-
ming zoals o.a. het mondkapje.” 
 

Voorlezen onder de Regenboog 
“De catechese-groepen kunnen nog niet starten omdat zij 
daar bewoners uit andere groepen tegen komen. En dan nog 
de regel dat er niet gezongen mag worden... Dat is voor de 
meeste bewoners heel lastig. Want velen doen niks liever...  
Dus hebben wij een orgelconcert gemaakt met bekende  
catechese-liederen die ook wordt uitgezonden via bovenge- 
noemde kanalen. Ik heb ook een serie uitzendingen; 'Voorle-
zen onder de Regenboog'. Daarin lees ik prentenboeken 
voor waarin bepaalde emoties en gevoelens centraal staan. 
De Regenboog vertegenwoordigt alle kleuren die staan voor 
deze gevoelens en emoties. Die mogen en kunnen er alle-
maal zijn. Zeker in deze bijzondere tijd van Corona  
(https://www.youtube.com/watch?v=2_R0nrV85hs). 
Door deze uitzendingen proberen we mensen nabij te zijn. 
De weg naar herstel is voor de bewoners nog niet in beeld.” 
 

 
Foto’s Henri Kalk, tijdens Doorstartzondag 
 

Wijnanda Hamstra-Bark 
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Weer kerken?: ja/nee/? 
 
Corona: we zijn het zat, maar helaas telt dat niet, want corona is ons nog niet zat. Vraag 
nu: hoe veilig en verantwoord zijn we als we deelnemen in wat weer een beetje(?) op 
gang komt? Het Venster sprak met vier gemeenteleden, over hun gedachten bij wél of 
níet naar de kerk gaan, nu er weer diensten zijn. 

Fran Conijn-Huisink: ik ga, maar twijfel hoe lang nog 
Ja, ik ga graag naar de kerk. Het is 
niet zomaar een gewoonte, want 
het geeft me iets: je krijgt ruimte, 
komt tot bezinning, je gedachten 
komen ergens anders dan bij de da-
gelijkse dingen. De communie is 
daarbij een wezenlijk deel. Iedere 
dienst, ben je dicht bij God. 
Maar ik heb twijfels. Je ziet dat niet 
iedereen zich aan routering houdt. 

We worden al slordiger, lopen door elkaar heen, iemand 
gaat vlak achter je zitten, als je dacht mooi ruim van ie-
dereen verwijderd te zitten.  Waarom niet de banken om 
en om blokkeren, zodat dat in ieder geval niet kan. Men-
sen doen wel hun best, maar het verwatert. Wij komen 
net uit Friesland , daar zijn ze véél zorgvuldiger, daar lo-
pen ze echt met een boog om elkaar heen, houden af-
stand. Dus ja, ik ga graag naar de dienst, ook uit een soort 
solidariteitsgevoel. Maar waar moet ik zitten, om me vei-
lig te voelen?. Niet alleen door mijn leeftijd heb ik ver-
hoogd risico, ook door wat gezondheidsakkefietjes. En het 
gaat niet alleen om besmet worden, maar je kunt het ook 
doorgeven.  Dus ik ga, maar bij elkaar heb ik echt twijfels 
of ik wel blijf gaan. 
 

John Buikman: voel me veilig genoeg 
Ik ga nog gewoon naar de kerk, 
ook in coronatijd. Eind juni kon 
het weer. Van half maart tot half 
juni heb ik het niet erg gemist, 
want ik vond het prettig even stil 
te moeten staan. Even alleen ge-
zin, relaxt. Ik heb vanaf de eerste 
lock down-dag mijn werk vanuit 
huis gedaan: onderwijs gegeven. 
Maar alles wat ik naast mijn 
werk deed viel weg. Dat gaf rust 

en ruimte voor overdenking. Mijn houding tegenover de 
kerk is daar niet door veranderd. Ik ga één (soms 2) keer 
per maand. Ik vind dan rust, bezinning; de communie is 
belangrijk: het draait om het evangelie, dat culmineert in 
de communie. Ik vind dat alles goed is geregeld: scherm 
bij communie, routering, enzovoort. Voel me dan veilig. Ik 
denk dat het voor de priester minder prettig is. Iedereen 
zit ruim uit elkaar, iedereen houdt er rekening mee. In de 
kerk gaat dat echt beter dan in veel andere situaties. 
Tweewekelijks werden we door het secretariaat heel goed 
op de hoogte gehouden van alle maatregelen. Sinds begin 
deze maand is er weer de gelegenheid tot koffiedrinken in 

de Burghwall. Dat is wel een drempel voor de parochia-
nen denk ik. Koffiedrinken was haast belangrijker dan de 
dienst en ik kan me dat ook voorstellen. Ik ben blij dat al-
les weer een beetje normaal wordt. Heb daarnaast nog 
geen zorgen over toenemende besmettingen. Die dragen 
ook bij aan groepsimmuniteit, zonder veel extra risico, 
omdat het vooral jongeren treft. Dus ik blijf gaan! 
 

Familie Aberson: Eén ja, Eén nee 
Albert: Als 
ik naar de 
kerk ga er-
vaar ik de 
gemeen-
schap der 
heiligen. 
Een duur 
woord, dat 
wel en ik 
ben natuurlijk lang niet heilig. Jos: Als Albert is geweest 
vraag ik altijd: wat betekent het praktisch? Dat is vaak erg 
weinig, het blijft meestal heel dicht bij tekst. Maar wat 
doe ik daar vandaag mee? A: Voor mij is “vergeving van 
zonden“ heel belangrijk, het bloed van Jezus dat genade 
schenkt.  De focus daarop mis ik nu vaak in de dienst. J: 
Vanochtend hebben we samen de dienst op de ipad ge-
volgd. Het ging over vergeven. “Ik hoop dat jullie door 
mijn verhaal beter in staat zijn te vergeven” eindigde de 
dominee. Dat vond ik een heldere praktische kant. A: Van-
ochtend heb ik de dienst dus via de ipad gevolgd, maar 
meestal ga ik naar de kerk.  En ik voel me daar veilig. Door 
de voorzorgsmaatregelen, maar ook omdat ik niet echt 
bang ben voor besmetting. Ik ga zo naast Jan Munneke 
zitten, hou me niet altijd aan de 1,50, hoewel misschien 
wel nodig. Ik ga ook gewoon koffiedrinken; neem het ri-
sico dat dat wellicht aan verspreiden kan bijdragen.  
J: Ik ga dus naar de kerk vooral om wat mee te nemen 
voor het dagelijks leven. En ik voed me veelal met reli-
gieuze stukken uit krant. Ik blijf door gezondheidsklachten 
vaak al weg en nu met corona voel ik me te kwetsbaar. Ik 
neem het zekere voor onzekere. Vind evengoed wel dat 
het goed wordt aangepakt, misschien zelfs overdreven. 
Maar mijn dochter, arts, vindt de voorzorgen goed.  
J: Toen alles stil stond misten we wel de zondagse contac-
ten, maar ieder heeft erg z’n best gedaan om toch door te 
gaan. Intussen hadden we genoeg aan onze vrienden.  
Al met al: corona houdt Albert niet tegen, maar is voor 
Jos een te hoog risico om naar de kerk te gaan. 
 

Tekst: Ed Broeze 

 



6 Venster oktober 2020 

Werelddierendag begon niet in Assisi 
 
Veel mensen zullen weten dat op 4 oktober dierendag wordt gevierd. Deze datum heeft 
alles te maken met Giovanni Bernardone, een zoon van een welgestelde lakenkoopman 
uit het Italiaanse Assisi. 
 
Toen de jongen werd geboren was zijn vader in Frankrijk 
en zijn moeder noemde hem Giovanni. Deze naam werd 
bij thuiskomst van zijn vader veranderd in Francesco. Over 
het leven van Francesco gedurende zijn jonge jaren zijn de 
meningen verdeeld. Zijn eerste biograaf heeft het over 
een wildebras, een jonge man die met vrienden in de stad 
rondhing en leefde als een soort ‘bon vivant”. Andere 
bronnen hebben het over een creatieve en fijngevoelige 
man, die zich bezighield met liefde en zich soms verdien-
stelijk maakte als troubadour. 
 

Zijn leven werd dienstbaarheid 
Na een veldslag in 1202 werd Franciscus krijgsgevangen 
gemaakt. Nadat hij na een jaar weer vrijkwam, werd hij 
getroffen door een ernstige ziekte. Hij was toen ongeveer 
20 jaar. Eenmaal aan de beterende hand raakte hij erg be-
gaan met de melaatsen die totaal uit de samenleving wer-
den verbannen. Francesco was van mening dat God hem 
in contact had gebracht met de melaatsen en gehoor-
zaamde met barmhartigheid jegens hen. Het bracht hem 
tot bekering en hij ging een leven leiden van armoede, ge-
bed en dienstbaarheid aan de armen. Na een visioen 
waarin de Gekruisigde Christus tot hem sprak trok hij zich 
terug als kluizenaar en wijdde zich geheel aan de verzor-
ging van melaatsen, het restaureren van kerkjes en gebed. 
Met bedelen scharrelde hij zijn dagelijkse eten bijeen en 
als hij iemand ontmoette die minder had dan hij, deelde 
hij zijn eten daarmee. Zijn vader probeerde Francesco met 
dreiging en verleidingen te laten terugkeren naar zijn 
vroegere wereldse leven. Iets dat niet is gelukt. 
 

Alle levende wezens zijn onze broeders en zusters 
Na twee jaar verblijf in het klooster, begon Franciscus in 
zijn omgeving te preken. Zijn boodschap was liefde: liefde 
voor de Schepper, voor de mens, dieren en planten. Hij 
noemde alle levende wezens zijn broeders en zusters. 
Hoewel de spot werd gedreven met zijn dierenliefde, 
werd hij door velen bewonderd om zijn compassie. 
 

Vrede tussen mens en dier 
Daarnaast ontstond de legende dat Franciscus met dieren 
kon praten. Er zijn verhalen dat hij preekte voor een 
groep vogels. Zij vlogen niet weg, maar bleven aandachtig 
naar zijn redevoering luisteren. Ook zou sprake zijn ge-
weest van een wolf, die de inwoners van het dorp Gubbio 
voortdurend aanviel. Franciscus ging het gesprek aan met 
de wolf en liet hem beloven geen mensen meer aan te 
vallen. In ruil hiervoor zouden de bewoners van Gubbio 
de wolf iedere dag te eten geven. De wolf ging akkoord 
met het voorstel en sindsdien leefden de wolf en de dor-
pelingen in vrede met elkaar. 

 
Franciscus in gesprek met de dieren. Bron: www.casatenina.it 

 

Heel snel heiligverklaard 
Franciscus stierf op 3 oktober 1226. Hij was toen 44 jaar. 
Nog geen twee jaar later, op 17 juli 1228, verklaarde paus 
Gregorius IX Franciscus heilig. Een heiligverklaring, zo kort 
na de dood van de betrokken persoon, kan als bijzonder 
worden aangemerkt. 
 

Naamdag Heilige Franciscus 
Binnen de Franciscaner kloosterorde, die door Franciscus 
is opgericht en door de toenmalige Paus is goedgekeurd, 
werd het de gewoonte om op 3 oktober het overgaan van 
Franciscus naar een ander leven te gedenken en op 4 ok-
tober zijn naamdag te vieren. De geschiedenis van dieren-
dag is echter veel korter. Deze begon in 1927 in het Tsje-
chische Brno, toen Ilse Winter een brief schreef aan de 
voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbe-
scherming in Londen, waarin ze voorstelde om jaarlijks 
een dag speciaal aan de dieren te denken. De dames kwa-
men overeen dat 4 oktober, de dag dat de Rooms-katho-
lieke Kerk Sint Franciscus gedenkt, een geschikte dag zou 
zijn. Franciscus had toch immers iets met dieren. Twee 
jaar later, op een congres in Wenen, werd dit formeel 
goedgekeurd, waarna in Nederland in 1930 de eerste die-
rendag werd gevierd. 

Jaap Buijs 
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Mondkapjes voor Moria  
 
De PKN gemeente Zeevang-Oudendijk heeft afgelopen Kerst een jarenlange traditie van 
kerstmarkten afgesloten. De organiserende vrouwen voelden zich te oud worden om het 
vele werk dat zo’n markt met zich meebrengt nog voor hun rekening te kunnen nemen. 
Maar toen kwam de corona-ellende met bijbehorende isolatie en inactiviteit. En er was al 
de vluchtelingencrisis op o.a. Lesbos. Waar dat toe leidde verhaalt dit artikel.

Laten we onze handen 
weer gebruiken 
Lydeke Vroom, op de 
foto links aan de tafel, 
kwam met een paar an-
dere vrouwen uit de 
kerstmarktgroep op een 
aanlokkelijk idee. We 
zijn toch nog niet te oud 
om, ook als we veel 
binnen zitten, wat te 
gaan doen?! Want dat 
stilzitten bevalt eigenlijk 
helemaal niet. En we 
hebben nog veel lappen, 
over uit onze kerstmarkt 
geschiedenis. En wat ligt 
er in coronatijd meer 
voor de hand dan met 
die lappen mondkapjes 
te gaan maken? 
 
Mondkapjes? dan wel 
die aan eisen voldoen 
Als je dat dan doet, doe het dan goed. Dus we zijn, aldus 
Lydeke, ze volgens officiële richtlijnen gaan maken, 
wasbaar en te vullen met papieren zakdoekjes of 
keukenpapier. De richtlijnen hebben we overgenomen 
van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezond-
heid. We leveren er een officiële handleiding bij. En dan 
zijn ze te koop. 
 
Voor de vluchtelingen op Lesbos 
De absurde omstandigheden waaronder de vluchtelingen 
op Lesbos moeten leven, de dreiging, daar ook, van 
corona, deden ons al snel besluiten de opbrengst van de 
verkoop van de mondkapjes voor de vluchtelingen op 
Lesbos te bestemmen. Onze diaconieën hebben daar 
allebei al een projekt via Kerk in Actie (KIA). Via het Rode 
Kruis en de Stichting Vluchteling kan KIA snel het geld op 
de goede plaats laten aankomen. 
 
Samen met Koggenland, iedereen mag meedoen  
Wij werken veel samen met de PKN gemeente in 
Koggenland, ook nu in deze actie. In onze nieuwsbrief, 
aldus Lydeke, hebben we een oproep gedaan: ieder is 
welkom mee te werken aan deze actie, door thuis, of in 
kleine groepjes, mee te naaien. Op de foto zie je naast  

Foto: Christy Rijser 
 

Lydeke Jannie Koole; zij vult de kapjes die ze thuis heeft 
gemaakt en Clasien Bakker zit achter de naaimachine. En 
zo zijn er nog zo’n zes vrijwilligers aktief. 
 
Verkoop en marketing 
Ondertussen is een “verkoop- en marketingbureau” 
(www.grootmoederswerk.nl) opgericht, dat al enkele 
weken goed werkt. De familie Vroom, vader, moeder, 
twee zoons, in Purmerend, neemt dit voor zijn rekening. 
Verzoeken om mondkapjes op te sturen komen vanuit 
heel het land binnen. Van alle kapjes staat een foto op de 
website. Ze worden verkocht in setjes van vijf stuks. De 
gehele opbrengst gaat naar Lesbos. 
 
Je kunt meedoen! 
Door de branden in het vluchtelingenkamp Moria heeft 
de actie alleen maar aan urgentie gewonnen. Koop 
grootmoeders mondkapjes! Wil je ook meedoen: je kunt 
je opgeven bij Lydeke Vroom, 0299-621427. Inmiddels zijn 
er zo’n 350 kapjes verkocht. 
 

Tekst: Ed Broeze 



Telefoon: 0299-361562 
Fax: 0299-351222 
E-mail: info@dorland-theunis.nl 

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

       klassiekers

O  APK-keuring 

Reparatie en onderhoud van alle 
merken 

O  Airco service 

O  Schadeherstel 
O  Service en onderhoud aan

       campers
       brommobielen 

O  LPG inbouw 

O  Altijd korting op 

       uitlaten
       banden

       accu's

AUTOBEDRIJF

Hyacintenstraat 36A 
1131 HW Volendam 
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Onze vakantiekerk 
 
 
 

 
 

 
 

Sint-Jan 
Gouda 

 

In Edam staat de grootste Hal-
lenkerk van Nederland, mis-
schien wel van Europa. 
Maar, in Gouda staat, met zijn 
123 meter lengte, de langste kerk 
van Nederland. Veel middel-
eeuwse steden deden hun best 
om de hoogste kerk van het land 
te bouwen, maar op de slappe 
bodem van Gouda was dat niet 
haalbaar dus moest het in de 
lengte gezocht worden. De kerk 
is vernoemd naar Johannes de 
Doper en is nu een PKN kerk. 
De grote brand van 1552 ver-
woest een groot deel van de 
middeleeuwse Sint-Jan uit 1280. 
Kort na de ramp geven de be-
stuurders opdracht voor de 
bouw van de meest opzienba-
rende kerk van Holland. Met 123 
meter is het ook nog de langste 
kerk van Nederland. De 72 Goud-
se glazen/ramen zijn zeer be-
roemd. Aan de buitenkant zie je 
donkere, bijna zwarte ramen, 
maar wie de Sint-Jan inloopt valt 
stil bij het zien van de 72 wereld-
beroemde gebrandschilderde 
ramen. Die beleving wordt alleen 
maar sterker, wanneer je het 
wonderlijke licht door de ‘Hol-
landse Meesters’ ziet binnenval-
len die zijn gemaakt in de 16e eeuw. Het is het begin van een 
indrukwekkende ontdekkingstocht langs bijbelse en histori-
sche taferelen vol menselijke emoties. Het laat zich lezen als 

een stripverhaal. Het laten maken van 
een gebrandschilderd raam was heel 
kostbaar, dus werden edelen en gees-
telijken gevraagd voor sponsoring. Zij 
staan dan ook prominent op de ramen. 
In de ramen wordt gebruik gemaakt 
van de beeldtaal van die tijd. Zo had je 
de hond als symbool van trouw, die in 
veel ramen vertegenwoordigd is. Maar 
aan de voeten van de corrupte Hero-
dus ligt echter een beer; symbool van 
ontucht en zonde. Midden in de kerk 
staat een soort van arena opgesteld 
rondom de kansel. Onder de banken in 
deze arena zit de verwarming. Heel 
handig in de winter.  
Er is ons verteld dat er nog altijd 2 vie-
ringen zijn op zondag. De eerste vie-
ring is al zeer goed bezet en in de mid-
dagviering komen ook nog zo’n 500 tot 
600 gelovigen. We waren met stom-
heid geslagen. 
Ook de plaats Gouda zelf is een bezoek 
meer dan waard met als prominent 
middelpunt op het “marktveld” het 
stadhuis met zijn rood/wit geverfde 
luiken. Het stadhuis is in 1438 afge-
brand en is daarna midden op het 
plein opnieuw opgebouwd, zonder 
verdere gebouwen daar om heen, zo-
dat het niet weer in een stadsbrand 
zou belanden. 

 
Helma en Rien de Vries 

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

 
Op 1 april 1572 werd door de watergeuzen 
de stad Den Briel veroverd. Zij namen in dat 
jaar in het nabijgelegen Gorinchem 19 ka-
tholieken, voornamelijk Franciscanen ge-
vangen. Bij het transport van deze gevange-
nen naar Den Briel werden er drie vrijgela-
ten die nogal wankelmoedig bleken. Zij 
durfden niet langer voor hun oorspronkelij-
ke overtuiging uit te komen. Maar de Geu-
zen vonden drie andere priesters die het ge-
tal 19 weer vol maakten. Deze mannen 
werden door vernedering en foltering ge-
dwongen het nieuwe geloof aan te nemen 
maar bleven het katholieke geloof trouw en 
getuigden van Christus' werkelijke tegen-
woordigheid in de heilige Eucharistie en het 
gezag van de Paus als hoofd van de Kerk. De 
martelaren zijn op 9 juli in een turfschuur 
van het verlaten Elisabeth-Klooster 

 

 
opgehangen. Deze martelaren werden in 1675 
door Paus Clemens X zalig verklaard en pas ruim 
twee eeuwen later door paus Pius IX heilig ver-
klaard. Deze heiligverklaring wordt door historici 
vaak verklaard in het licht van de katholieke 
emancipatie na het herstel van de bisschoppelij-
ke hiërarchie in 1853. Niet iedereen was toen zo 
gelukkig met deze heiligverklaring omdat men 
bang was om de protestanten hiermede tegen 
het hoofd te stoten. In het raam in de Sint Nico-
laaskerk staat de tekst: “HH Martelaren van Gor-
cum wegens hun trouw aan Petrus’ stoel den 
marteldood gestorven 1572.” 

 
Gerrit Conijn 

 
Foto: Arie van Ginkel 

Edamse kerkschatten, 31      RK Raam van de Martelaren van Gorcum 
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Zeven sleutels van wijsheid 
 
Acht vertegenwoordigers van de belangrijkste filosofische en geestelijke stromingen 
komen bij elkaar in een Tibetaans klooster. Eén van hen, een Nederlandse filosofe, heeft 
haar dochter Natina meegebracht. Wanneer de wijzen beseffen dat er onheil nadert, on-
derwijzen zij Natina en de Lama Tenzin over de zeven sleutels van wijsheid. 
 

 
 
Acht wijzen 
In dit boek komen een vrouwelijke sjamaan, een Nederland-
se filosofe, een hindoeïstische mystica, een Chinese taoïsti-
sche meester, een joodse rabbijn, een katholieke monnik en 
een islamitische soefimeester naar een Tibetaans klooster. 
De wonderlijke manier waarop er contact met hen was op-
genomen en het feit dat ze vertegenwoordigers waren van 
de belangrijkste filosofische en geestelijke stromingen van 
de mensheid leken erop te duiden dat het lot hen duidelijk 
met een bedoeling bijeengebracht had. Maar welke? De acht 
wijzen leren elkaar beter kennen en merken dat er, ondanks 
de aanzienlijke theoretische verschillen, heel wat overeen-
komsten bestaan in de manier waarop ze hun spiritualiteit 
beleven. 
De soefimeester vertelt daarop de parabel van de olifant, die 
ik nog niet kende en hier met u wil delen. 
 
De parabel van de olifant 
 ‘Op een dag roept de koning alle mensen die blindgeboren 
zijn bij elkaar en zegt tegen hen: “Weten jullie wat een oli-
fant is?” Ze antwoorden in koor: “Nee, grote koning, dat we-

ten we niet, dat zegt ons niets.” Dan zegt de koning: “Willen 
jullie weten wat voor vorm hij heeft?” De blinden antwoor-
den in koor: “Ja, dat willen we graag weten.” De koning geeft 
onmiddellijk opdracht aan zijn dienaren om een olifant te 
halen en vraagt de blinden het dier aan te raken. Sommigen 
voelen bij het betasten van de olifant de slurf en de koning 
zegt tegen hen: “Dit is een olifant.” Anderen pakken een oor, 
een slagtand, de kop, een flank, een dijbeen of de staart 
beet. Tegen iedereen zegt de koning: “Dit is een olifant.” 
Dan vraagt de koning aan de blinden: “Wat is nu eigenlijk 
een olifant?” De blinde die de slurf heeft gevoeld zegt: “Een 
olifant lijkt op een dikke liaan.” De blinde die het oor heeft 
gevoeld: “Een olifant lijkt op een bananenblad.” Een ander 
die een slagtand heeft gevoeld zegt: “Een olifant lijkt op een 
kegel.” Degene die de kop heeft gevoeld zegt: “Een olifant 
lijkt op een kookpot.” Degene die de flank heeft gevoeld 
zegt: “Een olifant lijkt op een muur.” Degene die het dijbeen 
heeft gevoeld zegt: ”Een olifant lijkt op een boom”. En dege-
ne die de staart heeft gevoeld zegt: “Een olifant lijkt op een 
touw.” Ze vinden allemaal dat de anderen ongelijk hebben 
en ze krijgen ruzie. De koning moet erom lachen en zegt dan: 
“De olifant heeft maar één lichaam, maar doordat iedereen 
iets anders heeft gevoeld, krijg je dit soort misverstanden.” 
‘Hetzelfde geldt voor de aanhangers van de verschillende 
godsdienstige doctrines,’ besluit de soefimeester. ‘Iedereen 
spreekt over God, over het goddelijke of het Absolute, af-
hankelijk van de beperkte voorstelling die hij ervan heeft.‘ 
Dit wordt door de anderen beaamd. 
 
Zeven sleutels van wijsheid 
Pas als ongekend onheil zich aankondigt, zien de acht wijzen 
vanuit hun gemeenschappelijke metafysische wortels het 
belang van hun missie. Het is aan hen om fundamentele 
wijsheid veilig over te dragen aan de toekomst, gepersonifi-
eerd in twee aanwezige jonge tieners, Natina, dochter van 
filosofe Gabrielle, en Lama Tenzin.  De wijzen besluiten dit te 
doen aan de hand van de zeven hoofdpunten die volgens 
hen de kern vormen van de menselijke wijsheid: de zeven 
sleutels van de wijsheid. Of het daadwerkelijk de zeven 
kernpunten van het leven zijn, mag de lezer zelf bepalen. 
 
Dat het verhaal om de wijsheden heen wat flinterdun is vol-
gens recensies, daar valt wat voor te zeggen. Maar er staan 
wel lessen en verhalen in, die je tot nadenken kunnen zet-
ten. Daarom dit boek. 
 

Wijnanda Hamstra-Bark 
 

De Wereldziel, Frédéric Lenoir; ISBN 9789025903367 
Uitgave  [Utrecht]: Ten Have, cop. 2013 
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Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam                   
 
Ontwrichting 
Al ruim een half jaar is ons land in 
de greep van het Corona virus. Ons 
hele leven is erdoor ontwricht. Om 
onszelf en anderen te beschermen 
moeten we dingen doen die volko-
men tegen ons gevoel in gaan. Om 
je naaste geven is ineens; juist niet 
die arm om iemand heen slaan, 
juist niet spontaan bij mensen 
langsgaan, juist niet zoveel mogelijk 
mensen uitnodigen als je iets te vie-
ren hebt. 
Het is ineens goed om geen handen 
te geven, met een wijde boog om 
anderen heen te lopen, in het 
Openbaar Vervoer je gezicht te ver-
bergen achter een masker, dingen 
niet persoonlijk af te geven maar 
op de stoep te zetten of door de 
brievenbus te gooien en anderhalve 
meter afstand tot anderen te bewa-
ren. 
We hebben het over de ‘Ander-
halve meter maatschappij’ en ‘Het 
nieuwe normaal’. Anderhalve me-
ter afstand houden lukt vaak niet of 
nauwelijks en dat ‘nieuwe normaal’ 
voelt helemaal niet normaal. Inte-
gendeel het druist tegen al onze  

 
normen en waarden in. Het is echt 
vreselijk om op zo een afstandelijke 
manier met elkaar om te gaan. 
 

 
 

Gelukkig liggen er niet zoveel men-
sen in de ziekenhuizen als in april 
en mag er inmiddels weer bezoek 
komen in de meeste instellingen, 
maar ook buiten de instellingen zijn 
er veel mensen die eenzaam zijn 
omdat ze al meer dan een half jaar 
nergens naar toe kunnen of durven. 
Vooral alleenstaanden hebben het 
in deze tijd erg moeilijk. 
Dat we afstand van elkaar moeten 
houden betekent echter niet dat 
 

 
we geen oog voor elkaar kunnen 
hebben. Nu de aandacht voor ou-
deren en zieken is verslapt, er geen 
bloemen- en kaartenacties meer 
zijn en er geen raamconcerten 
meer worden gegeven, is het goed 
om eens te bedenken dat er heel 
veel (ook jonge) alleenstaande 
mensen zijn die alleen als ze hun 
boodschappen afrekenen echt met 
iemand praten. 
Een belangrijk onderdeel van kerk 
zijn is ‘omzien naar elkaar’. Dat is 
helemaal niet moeilijk. Iedereen 
kan het. Vraag eens aan buren die 
ziek of ouder zijn of de deur niet uit 
durven of ze boodschappen nodig 
hebben. Maak gewoon eens een 
praatje met een voorbijganger op 
straat of met iemand die op de 
stoep of in de tuin zit. Drink eens 
een kopje koffie op afstand bij fa-
milie of vrienden. Bel mensen van 
de kerk of van de verenigingen 
waar je lid van bent gewoon eens 
zomaar op. Begin er vandaag mee! 
 

Marjan Nijman 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bij een bezoek aan de 
beeldentuin van Nic Jonk 
kwam ik een gedichtje tegen 
over geluk. Geluk kan dichtbij 
zijn, maar je moet het wel 
willen zien. Het gedichtje is 
geschreven door zijn vrouw 
Greet Jonk- Commandeur. 
 
Ik geef het stokje door aan 
Mennie de Wolf 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rixt Hovenkamp 
 

 

in de tuin van geluk 
groeien de mooiste 
bloemen 
 
in de tuin van geluk  
is de natuur kleurig en 
licht 
 
in de tuin van geluk  
is er liefde en vrede 
is de toekomst op 
schoonheid 
en blijheid gericht 

in de tuin van geluk 
voel je je vredig en blij 
 
en soms 
heel soms 
met een beetje geluk  
is die tuin verrassend 
dichtbij 



–

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
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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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Hartelijke groet van zuster Schipperijn 

 
 

Tijdens onze vakantie bezochten wij het voormalige klooster 
Bosbeek in Heemstede. Tot onze en haar blijdschap liepen 
we daar zuster Hendrika Schipperijn tegen het lijf. Zuster 
Hendrika was vóór haar pensionering jarenlang werkzaam in 
Edam-Volendam, als lerares en ook in de Raad van Kerken. 
Ze is nog steeds een zeer vitale vrouw. En vroeg ons de men-
sen in Edam-Volendam haar hartelijke groeten over te bren-
gen. Kaartje? Glipperdreef 215 d, 2104WG Heemstede. 

Cora en André Burghouts-den Engelse 
Uit de NIVO 
Paus: huidige pandemie moet aanzet geven tot nieuwe le-
vensstijl 
Tegen de achtergrond van de coronapandemie roept paus 
Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van Gebed 
voor de Bescherming van de Schepping (1 september), de 
mensheid op om de oorspronkelijke harmonie met de schep-
ping te herstellen. Door de pandemie bevinden wij ons op 
een kruispunt. Dat moeten wij gebruiken als een kans voor 
een definitieve ommekeer. De paus stelt vast dat de roep 
van de armen en de aarde de voorbije jaren almaar luider is 
geworden. 
De bossen gaan dood, de grond erodeert, de velden verdwij-
nen, de woestijnen worden almaar groter, de zeeën zijn zuur 
en de stormen worden steeds heviger. “De schepping 
kreunt!”, waarschuwt de paus. Dat moet ons aansporen tot 
een bezinning over de manier waarop wij met energie, con-
sumptie, transport en voeding omgaan. 
De paus dringt aan op schuldkwijtschelding voor de armste 
landen vanwege de ernstige 
gevolgen van de coronacri-
sis en maatregelen ter bevor-
dering van het economische 
herstel. Wij moeten ons ook 
tot het uiterste inspannen 
voor de uitvoering van de 
doelstellingen van het kli-
maatbeschermingsakkoord 
van Parijs. 
 

Plant een boom! 
De Laudato Si’werkgroepen in Nederland en België roepen 
gezamenlijk op tot het planten van een boom. Een vrucht- of 
fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van 
de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat 
hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat 
geduld om resultaten te zien van onze inspanningen. 
 

Nieuwe pauselijke Encycliek in aantocht 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe  
encycliek van paus Franciscus, die eerder al onder meer de 
groene encycliek Laudato Si'  (2015) en Lumen Fidei (2013) 
publiceerde. Een encycliek is een door de paus geschreven 
document over een godsdienstig, staatkundig of maatschap-
pelijk vraagstuk. Een encycliek is niet dogmatisch of bestuur-
lijk van aard, maar vaak juist enigszins persoonlijk. Francis-
cus’ derde encycliek wordt een sociale encycliek, waarin de 
menselijke broederschap centraal staat. Het nieuws is uitge-
lekt door Domenico Pompili, de bisschop van het Italiaanse 
Rieti. Die praatte in Assisi, tijdens de voorstelling van de jubi-
leumvieringen van de franciscanen, per ongeluk zijn mond 
voorbij en vertelde ook al iets over de inhoud. 
Volgens bisschop Pompili zal de paus het in zijn derde ency-
cliek hebben over noodzakelijke veranderingen op maat-
schappelijk, sociaal en economisch vlak na de coronacrisis. 
Die zouden moeten bijdragen tot multilateralisme en inter-
nationale solidariteit met de kansarmen, en een ecologische 
ommekeer kunnen bevorderen. Talrijke recente verklaringen 
van de paus gingen al deze richting uit. Met de publicatie 
plaatst paus Franciscus zich opnieuw nadrukkelijk in de lijn 
van de pausen Johannes XXIII en Paulus VI, die encyclieken 
schreven die niet alleen voor katholieken, maar ook voor alle 
mensen van goede wil bestemd waren. 
Een mogelijke publicatiedatum voor een nieuwe ency-
cliek zou 4 oktober kunnen zijn, de feestdag van de heilige 
Franciscus van Assisi. De katholieke traditie associeert hem 
met zorg voor de schepping, zorg voor de armen en interreli-
gieus engagement voor de vrede.  
 

Wijze woorden van Vincentius á Paulo 
Met redeneren raken mensen steeds verder uit elkaar. Met 
handelen vanuit het hart groeien ze naar elkaar toe. 



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 

 

 
 
 
 

 

De diensten zijn weer begonnen 
Na een gedwongen stilte zijn ook de diensten op 5 juli j.l. 
in de Vermaning weer begonnen. Elke eerste en derde 
zondag van de maand komen de leden en belangstellen-
den weer bijeen om naar de gastvoorgangers te luisteren 
onder de klanken van ons historisch orgel. We verheugen 
ons erover dat de gastvoorgangers graag bij ons willen 
voorgaan en ook de organisten ervaren het met veel ge-
noegen om de toetsen dan te mogen beroeren. Wel die-
nen een aantal regels in acht te worden genomen m.b.t. 
het bewaken van onze gezondheid. 
 
Varia 
Het corona-virus is niet geheel onopgemerkt voorbijge-
gaan aan de Doopsgezinde Gemeente, we prijzen ons ui-
teraard gelukkig dat eenieder gezond is gebleven maar de 
activiteiten in en rond de Vermaning lagen geheel stil. 
Geen gebruik door koren, vergaderingen, lezingen, geen 
Kaasmarkten, geen Waterdag, geen Open-Monumenten-
Dagen, het was een aantal maanden echt stil maar het be-
gint gelukkig nu weer langzaam op gang te komen. 
 
Ook onze koster Jopie Ottenhof is fysiek even uit de run-
ning geweest maar is gelukkig weer zodanig hersteld dat 
zij haar taken in en rond de Vermaning weer kan vervul-
len. 
 
 

Gebouwen en orgel 
Op basis van het inspectierapport van de Stichting Monu-
menten-Wacht Noord-Holland is inmiddels een aanvang 
genomen met de gemelde zaken van aandacht voor wat 
betreft het onderhoud. De stichting is tevreden over de 
staat van onderhoud maar opstallen met een oorsprong 
in 1702 en een zeer ingrijpende restauratie/renovatie van 
1990 vragen toch zorg en aandacht. We prijzen ons ook 
gelukkig dat het monumentale Bakker & Timmenga orgel 
uit 1903 zich prima blijft houden. Zeker gelet op de om-
vang van de kerkzaal is en blijft de temperatuur zeker sta-
biel hetgeen het orgel uitermate ten goede komt. 
 
Besturen 
Met stipte regelmaat vergadert de kerkenraad om de 
gang van zaken goed te bewaken in het belang van alle 
betrokkenen. Dit alles onder het toeziende oog van het 
fraaie Makkummer aarde-wandbord destijds geschonken 
door zr. M.van Heusden 
 
DOPEN WAT MONDIG IS, 
SPREKEN DAT BONDIG IS 
VRIJ IN HET CHRISTELIJK GELOVEN 
DADEN GAAN WOORDEN TE BOVEN 
 

John van Voorst 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Actie orgel de Swaen komt op stoom! 
Sinds de aankondiging in het septembernummer van het Venster over de restauratie 
van het Bätzorgel in de Swaen zijn er al veel donaties binnengekomen. We begonnen 
met ongeveer € 12500 en ontvingen sindsdien ruim € 1400. De giften komen soms uit 
onverwachte hoek, zelfs van oud-gemeenteleden die al 40 jaar uit Edam weg zijn 
maar nog steeds het Venster lezen. Allen hartelijk dank! 
 
Is deze restauratie eigenlijk wel nodig? Ja, want de achteruitgang van het orgel wordt 
elk jaar hoorbaarder en zichtbaarder. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Deskundigen 
op het gebied van monumentenzorg zeggen dat een monument, of het nu een kerk, 
huis, orgel of zelfs antieke auto is, elke 50 jaar weer grondig aangepakt moet worden. 
Het orgel in de Swaen is voor het laatst in 1943 gerestaureerd. Kan het dan niet op 
een andere manier gerealiseerd worden door vervanging van het geheel of een deel 
ervan? Dat moeten we niet willen als kerkgemeente; het is ook niet voordeliger. Het 
Bätzorgel is meer dan 200 jaar geleden speciaal voor de voormalige Lutherse Kerk ge-
bouwd. Uniek dus. Bovendien zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
voorheen Monumentenzorg, dat zeker niet toestaan. Waarom zou je het ook doen? 
Er zijn allerlei culturele instellingen en overheden die graag bereid zijn hun steentje 
(soms zelfs een grote steen!) bij te dragen. Deze worden nu benaderd en van som-
mige hebben we al toezeggingen. We zijn dus aan het sparen, en daarbij is het niet zo 

gek als we zelf een duit in het 
zakje doen. Dus: adopteer 
een orgelpijp! Maak uw be-
drag over op:  
 
NL 95 RABO 0373711409 
t.b.v. Orgelfonds 
 
 

 



 
 
 
 

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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Diensten in De Swaen met beperkingen     
Sinds de zomer zijn de diensten weer zoveel mogelijk nor-
maal verlopen. Door de ruime afstand die in de Grote Kerk 
kan worden aangehouden en de extra voorzorgsmaatrege-
len is dit goed verlopen. De kerkenraad heeft daarom  
besloten om bij uitzondering ook de diensten tot en met  
11 oktober (waarin we het avondmaal vieren) in de Grote 
Kerk te houden. Om de kosten in de hand te houden zal de 
kerk niet verwarmd worden. We vragen uw begrip hiervoor.  
Vanaf 18 oktober zijn de vieringen in De Swaen. Omdat hier 
maximaal 45 bezoekers mogelijk zijn zullen we dan helaas 
met extra beperkingen moeten gaan werken. De belangrijk-
ste zijn dat u zich vooraf moet aanmelden en dat er hier na 
afloop geen koffie kan worden gedronken. Zie de instructie 
hieronder. Houdt u de kerkbrief en de website in de gaten 
voor het laatste nieuws. Uiteraard zijn de diensten ook weer 
te beluisteren en straks ook te bekijken 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 in De Swaen   
Men moet zich aanmelden als bezoeker van de dienst  
via scriba@kerkgemeente.nl of 0299 371297. 
Iedereen houdt 1,5 m afstand van elkaar; dit geldt zowel 
binnen, maar ook vóór en na afloop van de dienst buiten  
de kerk. Kerkgangers zijn welkom als zij en hun huisgenoten  
tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 
De Swaen is alleen toegankelijk voor kerkbezoekers via de 
voordeur; dit geldt voor iedere kerkganger! De achteringang 
gaat op slot, anders is het oncontroleerbaar door de krui-
sende looproutes. Er worden bij de dienst regelaars aange-
steld, die de kerkganger begeleiden naar een zitplaats; de 
kerkganger krijgt dus een zitplaats aangewezen. Kom op tijd! 
Zolang geen zitplaats is aangewezen, blijft men buiten staan 
met gepaste afstand tot elkaar. Helaas dus ook bij slecht 
weer. Bij binnenkomst wordt de naam genoteerd / afgevinkt 
van de lijst, zodat we onverhoopt bij contactonderzoek  
weten wie aanwezig waren. 
Iedereen moet bij binnenkomst de handen reinigen met het 
aangeboden ontsmettingsmiddel, dat op een tafel klaar 
staat met tissues, die weggegooid kunnen worden in de bij-
staande prullenmand. Liedboeken en liturgieën liggen klaar 
en moeten zelf gepakt worden en na de dienst weer terug-
gelegd. De aanwijzingen van de regelaars moeten opgevolgd  
worden. Na afloop van de dienst begeleiden de regelaars 
met gepaste afstand de kerkgangers weer rij voor rij naar 
buiten. De collecte vindt plaats bij de uitgang, waar twee  
collecteschalen staan. Er wordt geen koffie geschonken. 
Toiletgebruik moet tot het minimum beperkt worden.  
 

 
De mensen worden geacht zelf van tevoren met het be-
schikbare ontsmettingsmiddel de toiletbril etc. te reinigen. 
 
Zangers blijven welkom       
Voorlopig is het zingen door de kerkbezoekers nog niet mo-
gelijk. Het voorstel is om de liederen mee te laten zingen 
door minimaal vier zangers/-essen, wijd verspreid in de vie-
ring. 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,  
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 pas-
torale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf of 
voor een ander. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 
0299 371272 en via mailadres pastoraat@kerkgemeente.nl. 
Maar het staat ook in de kerkbrief.  
Sinds 1 september is ds. Charlotte Kremer van Zuiderwoude-
Uitdam één dag per week voor onze gemeente beschikbaar 
voor het pastoraat. Als u haar graag wilt spreken kunt u dat 
ook via het pastoraal meldpunt aangeven.     
 
Het nieuwe seizoen    
Het is een bijzondere start van het nieuwe seizoen, vanwege 
de situatie waarin we verkeren. Vanwege de corona gaan we 
voorzichtig verder. We zitten op afstand, de kerkgangers 
zingen niet. In de dienst zingt een klein koor. Maar we zijn al 
blij dat we weer bij elkaar kunnen komen. Hoewel sommige 
mensen huiverig zijn en liever thuis blijven.  
We blijven langer in de Grote Kerk.  We blijven in ieder geval  
tot en met zondag 11 oktober in de Grote Kerk. Want daar is 
voldoende ruimte. We gaan later de diensten vieren in de 
Swaen. In de Swaen passen ongeveer maximaal 45 mensen. 
Het hangt ervan af hoeveel mensen uit één gezin komen, 
want die mogen bij elkaar zitten. Omdat er nu meer dan  
45 mensen naar de kerk komen betekent het weer vooraf 
opgeven en reserveren.  
In de Swaen is inmiddels een camera geïnstalleerd, zodat we 
straks niet alleen het geluid maar ook het beeld kunnen de-
len, met diegenen die thuis luisteren en straks ook kunnen 
meekijken. Dank aan Nico Vriend voor zijn inspanning.  

 
En ook alvast dank aan diegenen die straks het beeld regis-
seren op de zondagen. We zoeken nog een paar vrijwilligers. 

in beeld 
vanaf 18 oktober a.s. 
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Het idee is om het zo te organiseren dat men eens per 
maand het beeld verzorgt. Het is dan voor de vrijwilligers te 
overzien. Deze rol staat los van de kosters, want het is niet 
te doen om op een zondag zowel het beeld als de andere 
kostersactiviteiten uit te voeren. Het is niet te combineren. 
De andere activiteiten waarbij we samenkomen liggen stil, 
zoals gesprekgroepen of presentaties, lezingen en de Erev 
Shabbat maaltijden en het wandelen. 
Maar het pastorale bezoek gaat voorzichtig verder en komt 
wat meer op gang. En het is erg fijn dat ds. Charlotte Kremer 
ons weer komt ondersteunen. Dat zal 1 dag per week zijn en 
gericht op het bezoekwerk.  
Dan de zaken rondom het visitatierapport. 
Daarover zijn nog vragen en ik wil graag ingaan op genoem-
de punten in het rapport. 
Het visitatierapport bevat naast een analyse een aantal  
adviezen en belangrijke opmerkingen bij het advies. 
De adviezen zijn gericht aan: 

a. De predikant 
b. Het moderamen / kerkenraad 
c. De gemeente 

De adviezen aan de predikant houden we vertrouwelijk.  
De hoofdvraag aan de kerkenraad hoe we verder gaan is al 
uitgebreid besproken. 
Aan het moderamen / kerkenraad was verder het advies:  

• Zoek een nieuwe samenstelling van het modera-
men 

• Kijk kritisch naar de doelstellingen in het beleids-
plan. Wat stelt men zich voor bij een “open, eigen-
tijdse en toekomstbestendige kerk”?  

• Bezie de haalbaarheid, ook de financiële haalbaar-
heid 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. 
En de opmerkingen: 

• Geen mediation omdat er geen vertrouwen is dat 
men er samen kan uitkomen. 

• De kerkenraad is bereid om mee te werken aan een 
zorgvuldige afwikkeling 

We gaan de punten als volgt uitwerken. 
De moderamenleden waren al van plan om af te treden, 
omdat hun termijn afliep of tijdelijk waren ingevallen. 
Daarom was eind 2018 een vacaturecommissie ingesteld. 
Door de oplopende spanningen heeft deze commissie haar 
werk moeten stilleggen. Wel was een uitkomst dat er men-
sen zijn, die bereid waren actief te worden. Maar dat wilden 
doen nadat de situatie was verbeterd en men een nieuwe 
start kan maken. Reden om, zodra de zaak verder is afge-
rond, mensen weer te vragen taken op zich te nemen. 
Maar we beginnen al met de voorbereidingen. 
De leden van het moderamen willen zo spoedig mogelijk af-
treden, maar om reden van continuïteit zal dat in stappen 
gaan. Zo treedt Henk Blomberg als eerste zeer binnenkort af.  
De doelstellingen moeten dan ook weer worden besproken. 
Liefst met een nieuw moderamen. Bij die doelstellingen 
moet ook nagedacht worden over de consequenties in ter-
men van menselijke en financiële mogelijkheden. 

In de discussie komt steeds naar voren de doelstelling om 
aandacht te geven aan de 30-50 jarigen. Dat is een zwaar 
punt, maar soms lijkt dit het enige punt te zijn; dat is niet zo.  
Andere punten zoals de gewone kerkdienst hebben ook hun 
plaats. Als de wijziging, dus een vernieuwd moderamen, 
rond is kan de gemeente goed worden benaderd met de 
vraag: hoe verder? 
Zo komen we tot de volgende stappen: 

1. Afwikkeling huidige situatie met de voorganger 
2. Nieuw moderamen (zij stoppen als kerkenraadslid) 
3. Beleidsplan: wat willen wij? en past dat binnen de 

mogelijkheden? En dat in gesprek met de gemeente 
Daarbij hebben we de gemeenteleden nodig. 
De vraag is om taken op te pakken als kerkenraadslid.  
Meld u aan, of geef aan wie volgens u goed passen in de 
kerkenraad.  En stem in en pak het op als u wordt gevraagd 
om een taak op u te nemen in de kerkenraad.  
Met die oproep rond ik dit stukje af.  
Groetend,                                                                        Kees Bak                                                           
 
Hoofdpunten uit vergadering kerkenraad 8 september  
� De aanstelling van ds. Charlotte Kremer per 1 september is   
   definitief rond. 
� Omdat de diensten in De Swaen alleen met flinke beper-   
   kingen mogelijk zijn worden de diensten in de Grote Kerk  
   nog tot 11 oktober voortgezet. 
� De apparatuur voor beeldopnames in De Swaen is gereed  
   voor gebruik.  
� De vacaturecommissie gaat weer van start; er komt een  
   oproep om namen aan te dragen.  
� De jaarrekeningen 2019 zijn door de controlecommissie  
   goedgekeurd en worden vastgesteld. Deze zijn verkrijgbaar  
   bij de beide penningmeesters. 
� Voor de restauratie van het orgel van De Swaen is een  
   sponsoractie gestart. 
� De diaconie zoekt nog een geschikt plaatselijk initiatief als 
   collectedoel.  
 
Meekijken met de kerkdienst     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De apparatuur om beeldopnames te maken in De Swaen is 
gereed voor gebruik. We kunnen voortaan diensten met 
beeld en geluid uitzenden. 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.    

De Kerkrentmeesters 



Venster oktober 2020 17 

Oproep aanmelden kerkenraadsleden       
Een groot aantal van de huidige ouderlingen en diakenen is 
aan het eind van zijn of haar zittingstermijn gekomen. Het 
wordt tijd voor nieuwe gezichten in de kerkenraad. U wordt 
als gemeentelid uitgenodigd om mee te denken wie u hier-
voor geschikt vindt. U kunt per ambt (ouderling, diaken, ou-
derling-kerkrentmeester) schriftelijk aanbeveling doen bij de 
scriba via scriba@kerkgemeente.nl  of op adres Kapsteeg 5, 
1135WR Edam. 
 
Overzicht diaconale collectedoelen   
Zondag 4 oktober, Israëlzondag,  “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 antisemi-
tisme centraal. Kernwoorden in de relatie zijn gesprek en 
ontmoeting. www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel 
Zondag 11 oktober, “Stichting De Regenboog”.   
De Regenboog begeleidt mensen in sociale- en/of psychische 
armoede. Armoede, eenzaamheid, dak- en thuislozen, re-
integratie, verslaving en psychiatrie zijn thema’s waarmee 
“zwakkeren in onze samenleving” geholpen worden naar 
een beter bestaan. www.deregenboog.org 
Zondag 18 oktober, “KIA – Werelddiaconaat, Rwanda, wer-
ken aan voldoende voedsel” In het dichtbevolkte Rwanda 
leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw.  
Te weinig grond en slechte landbouwmethoden zorgen voor 
armoede. Rwandese diaconessen ondersteunen en trainen 
de armste boeren. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en 
hun kinderen naar school laten gaan.   
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 
Zondag 25 oktober, “Beeld en Geluid vanuit onze eigen 
kerkgemeente” We kerken weer in de Swaen en de dienst 
wordt via “internet” en “kerkdienst gemist” uitgezonden 
met geluid, maar nu ook met beeld. Er is naast de microfoon 
een camera geïnstalleerd zodat alle thuisblijvers een bijna 
echte kerkdienst kunnen mee beleven. 
www.kerkgemeente.nl 
Zondag 1 november, “KIA – Najaarszending, Sterke Papoea 
vrouwen in de kerk”  Vrouwen in West-Papoea zijn actief bij 
de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is niet gewoon in 
een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd 
zijn tot een leven binnenshuis. Vrouwen leren lezen en 
schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over 
gezonde voeding of een vakopleiding. 
www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-
vrouwenwerk-in-papua 
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 oude-
ren, 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 collecte-
doelen over te maken via een bankoverschrijving naar:  

Rekening NL95RABO0373711409 
 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte  
zondag .....doel......  

Autodienst 
De taxidienst is weer begonnen. Door de Corona is er wel 
een beperkt aantal taxichauffeurs! 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 men-
sen mee willen rijden. We kunnen maar een beperkt aantal 
mensen per zondag naar de kerk vervoeren. Het kan zijn dat 
u daardoor een keer niet gebracht / gehaald kan worden. 
Ook is het dragen van een mondkapje in de auto verplicht!! 
datum taxidienst telefoonnr. 
4 okt. M. van Saarloos 374038 
11 okt. C. Rijswijk 06-53173149 
18 okt. H. Kalk 371297 
25 okt. C. Rijswijk 06-53173149 
1 nov. H. Eijk 371939 
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    
01-10  Dhr. C. Bakker, Claes Boesserstraat 25, 1135HS Edam 
02-10 Mevr. H. Douma-Marskamp, Pieter Claesstraat 17,  
           1135HJ Edam 
07-10 Dhr. B.P. Wijnandts, Pieter Taemszstraat 7,  
           1135HG Edam 
07-10 Mevr. A.J. de Ruiter, Jonkerlaantje 47, 1135TK Edam 
10-10 Dhr. S.P. Vreeling, Berkmeerstraat 13, 1135JM Edam 
14-10 Mevr. M.M. Radder-Coljee, Groot Westerbuiten 23, 
           1135GJ Edam 
14-10 Mevr. J.H. Hoogendijk-van Lingen, Ansjovisstraat 8,  
           1131CB Volendam 
14-10 Dhr. F. Vlugt, Sijmen Grootstraat 11, 1135HM Edam 
17-10 Mevr. G. Molenaar-Westerneng, W. Pontstraat 20,   
           1135EV Edam 
18-10 Dhr. A. Zaal, Seevancksweg 71, 1474HD Oosthuizen 
22-10 Dhr. A. Westerneng, Sternmeerhof 14, 1135ER Edam 
23-10 Mevr. A. Brommersma-Duim, Baandervesting 51, 
           1135DE Edam 
23-10 Mevr. A.A.H. van Mazijk-Heijnis, Wieringenlaan 49,  
           1132MB Volendam 
23-10 Mevr. N. van Zanen, Ye 42, 1135JJ Edam 
24-10 Mevr. J. Wijnandts-Gaasbeek, Pieter Taemszstraat 7,  
           1135HG Edam 
25-10 Mevr. W. van Ravenzwaaij-Balder, Nieuwehaven 56,  
           1135VL Edam 
26-10 Dhr. H.A. Kraaij, Claes Boesserstraat 3, 1135HR Edam 
 
Opbrengst Collecten     
Datum Kerk Diaconie  Doel 
09-08 € 143,15 € 148,49   Vluchtelingenwerk Edam 
16-08 € 225,60 € 646,30   Rwanda en Beiroet 
23-08 € 151,21    € 252,15    Beeld en geluid in kerk 
30-08 € 166,60 € 161,20   Stichting Epafras 
 € 686,56 € 1.208,14        

 
Mededelingen kerkelijk bureau     
Overleden 
Mw. G.C. Hangard, Paulus Pietersstraat 1-103 



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: 
Bernadette Bianchi-Steenhof en Henriëtte Rijnders-van de 
Berg dat zij voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde 
van hun Heer. 
 
Afscheid Kapelaan Tesfay 

 
Zoals eerder aangekondigd zullen we op zondag 18 oktober 
het afscheid van kapelaan Tesfay vieren. Vanwege de coro-
narestricties moet dat helaas in aangepaste vorm. De loca-
tieraad stelt het volgende programma voor: 
 
Op zondag 18 oktober is er een H. Mis in de kerk met Kape-
laan Tesfay als celebrant en opgeluisterd met zang van St. 
Caecilia. Omdat we meer mensen dan gemiddeld verwach-
ten en het aantal plaatsen in de kerk beperkt is, is opgave 
vooraf nodig. Wilt u komen, stuur dan een mailtje naar de 
secretaris: secretarisnicolaaskerkedam@outlook.com of 
geef het door per telefoon (06-50921952). 
Na deze H. Mis is er een samenkomst in de Burghwall; deze 
is alleen voor genodigden. We kunnen niet iedereen toela-
ten want ook in de Burghwall is de ruimte beperkt. 
Om ondanks deze beperkingen iedereen (ook buiten de ka-
tholieke gemeenschap) in de gelegenheid te stellen afscheid 
te nemen van Tesfay organiseren we een inloop-uitloop-re-
ceptie ”KOFFIE MET TESFAY” op zaterdag 17 oktober in de 

Ontmoeting. Het idee is dat steeds groepjes van 12 perso-
nen worden binnengelaten die een half uurtje bij Tesfay op 
de koffie komen en dan plaats maken voor een volgende 
groep. De koffie of thee wordt geserveerd met een feestelijk 
gebakje. Ook hiervoor moet u zich opgeven. 
De koffiereceptie heeft de volgende tijd tijdvensters: 10:00-
10:30, 11:00-11:30, 12:00-12:30, 14:00-14:30, 15:00-15:30 
en 16:00-16:30. 
Tesfay wil als afscheidscadeau graag een auto exporteren 
naar Ethiopië. Dat komt hem erg goed van pas bij zijn werk 
in het afgelegen Alitena en de auto zal ook door andere 
priesters daar gebruikt worden. Het is voor Ethiopiërs die te-
rugkeren naar hun geboorteland mogelijk om relatief goed-
koop, zonder hoge importheffingen, een (nieuwe) Toyota in 
te voeren. Tesfay zelf en de PCI nemen een groot deel voor 
hun rekening, maar het zou mooi zijn als wij als parochianen 
ook een bijdrage leveren. Als u hieraan wilt meedoen, kunt 
een bedrag overmaken op de bankrekening van de kerk: 
NL31 ABNA 058.87.35.973 onder vermelding van “Afscheid 
Tesfay”. 
  
Dus om het samen te vatten: 

• Zaterdag 17 oktober koffiereceptie: opgave ver-
plicht 

• Zondag 18 oktober H. Mis met koorzang, opgave 
verplicht 

• Bijdrage aan cadeau kan via de bank 
 
Beëindiging zaterdagdiensten 
Eind oktober zullen we de zaterdagdiensten beëindigen. In 
oktober zou het winterschema ingaan met diensten in de 
Ontmoeting, maar daar zien we vanaf. De redenen om dit te 
doen is dat er grenzen beginnen te komen aan de inzet van 
vrijwilligers, zoals kosters en lectoren. Het organiseren van 
diensten in de Ontmoeting vereist een behoorlijke inspan-
ning. Liever sparen we onze krachten voor de zondagsvie-
ring. Daar is bijgekomen dat het bisdom voorshands geen 
opvolger heeft aangewezen voor kapelaan Tesfay. Na het 
vertrek van Tesfay zullen we naar verwachting nog geruime 
tijd met invalpriesters moeten werken. Het vinden van vol-
doende priesters die voor kunnen gaan in een H. Eucharistie-
viering begint steeds meer een probleem te worden, in de 
hele regio. Tenslotte zijn ook de kosten van de verwarming 
een overweging. Al met al was het een moeilijke beslissing. 
De locatieraad hoopt dat u er begrip voor heeft. We hopen 
dat we het grootste deel van de zaterdaggangers terugzien 
bij de zondagvieringen. 
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Toekomstvisie 
Na de presentatie op 19 augustus van de verschillende sce-
nario’s voor de toekomst van de kerk is de werkgroep verder 
gegaan met het maken van een overzicht van voor- en nade-
len van de verschillende opties. Zodra dat afgerond is hoort 
u er meer van. 
 
Petros Bergalezing 
De werkgroep lezingen organiseert op vrijdagavond 20 no-
vember weer de Petros Bergalezing. De lezing zal gegeven 
worden door Igor van Laere, straatdokter. Meer nieuws hier-
over in het volgende Venster. 

Nico van Straalen, secretaris 
 

 
In Memoriam: Bernadette Bianchi-Steenhoff 
Als ik dit schrijf kan ik het nog niet geloven: Bernadette is er 
niet meer. Haar sfeervolle boerderij in Middelie is leeg. Ze 
was jarenlang een trouwe kerkgangster, eerst nog samen 
met haar man Louis en na diens overlijden in haar eentje. 
Na haar middelbare school wilde ze nog wat reizen en zoals 
dat toen ging: ze werd au pair in Parijs. Tijdens het jaar dat 
ze voor twee kindertjes zorgde, leerde ze vloeiend Frans 
spreken. Eenmaal terug in Holland was haar studiekeuze 
gauw gemaakt: Frans. En zo werd ze lerares Frans. In haar 
werk ontmoette ze Louis Bianchi, die ook leraar Frans was. 
Ze trouwden al gauw. Hadden samen een prachtig leven. Ze 
hielden van muziek en de natuur. Dat bracht ze naar Midde-
lie, waar ze lange tijd hebben gewoond. En in de vakanties 
werd er gekampeerd, zo primitief als maar mogelijk was. He-
laas werd Louis getroffen door de ziekte van Alzheimer.  
Grote bewondering heb ik voor de manier waarop ze daar-
mee omging. De laatste jaren na het overlijden van Louis 
ging het lichamelijk langzaam bergafwaarts. Ze had veel pijn 
en is tenslotte overleden aan een snel verlopende dodelijke 
ziekte. Bernadette zal ik niet gauw vergeten. 

Paula Ruitenberg 
 
 
In memoriam: Henriëtte Rijnders-van de Berg 
Op 7 september is na een kort en ernstig ziekbed op de leef-
tijd van 90 jaar mevr. Rijnders-van de Berg overleden, na 
voorzien te zijn van het sacrament van de zieken. Zij was af-
komstig uit Amsterdam en woonde sinds enkele jaren op het 
IJe. Na het overlijden van haar man vond zij het fijn om dich-

ter bij haar dochters in de buurt te wonen. Zij had het naar 
haar zin in Edam. Als zij haar hondje uitliet, had ze de nodige 
contacten en ook in onze parochie voelde zij zich thuis. Zij 
was een gelovige vrouw. Bloemen en planten waren haar 
lust en haar leven en zijn stond nog midden in het leven. De 
uitvaart en begrafenis hebben vanwege de Coronatijd in be-
sloten kring plaatsgevonden. Dat zij ruste in vrede. 
 
Nieuws van de PCI  
 
De gezellige middag 
 

 
 

Inmiddels is de gezellige middag voor de senioren in de 
Burghwall weer opgestart. Elke derde woensdagmiddag van 
de maand bent u van harte welkom van 14.00- 16.30 uur. 
Woensdagmiddag 16 september jl. mochten we vijftien seni-
oren verwelkomen. Er werd zoals gewoonlijk weer gekaart 
en/of een bordspel gespeeld. Uiteraard moeten de handen 
telkens ontsmet worden, maar daar is iedereen nu wel aan 
gewend.  
 

 
 

U bent niet verplicht om een spelletje te spelen, u kunt ook 
gewoon een praatje te maken en/of een drankje te drinken. 
De PCI biedt u deze middag aan dus schroom niet en kom 
langs. U kunt gezellig iemand meenemen als u alleen de 
drempel niet zo goed over durft te stappen. We hopen dat 
steeds meer senioren de weg naar de Burghwall weten te 
vinden en we heten u uiteraard van harte welkom op 
woensdagmiddag 21 oktober a.s. 

Observaties van een kerkganger 
 
Iedereen heeft op school de stelling van Pythagoras 
geleerd maar ik had er nooit bij nagedacht dat je die ook 
nodig hebt bij het organiseren van plaatsen in de kerk. 
Als er iemand in de bank voor je zit, hoe ver moet je dan 
naar links of naar rechts schuiven? De kortste 
verbinding naar die ander is een schuine lijn naar voren, 
maar in de bank kun je alleen naar links en rechts 
schuiven. Daarom heb je Pythagoras nodig. Maar er is 
een alternatief: als je de dichtstbijzijnde persoon een 
hand kunt geven bij de vredeswens, dan ben je in 
overtreding, Pyth of geen Pyth. 
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Het spaarpotje voor “Huis aan het water” zal op uw verzoek 
op 21 oktober weer op de bar staan. Het spaarpotje is blij 
met uw vrijwillige bijdrage. 
 
Bewust bewegen 
Elke maandagmiddag wordt er in de Burghwall bewegingsles 
gegeven voor senioren door een erkende fysiotherapeute, 
aangesloten bij de Edamse Fysiotherapiepraktijk van Van Ra-
venswaay. Doordat de lessen een half jaar zijn uitgevallen 
vanwege corona zijn de spieren wat strammer geworden en 
is het fijn dat “bewust bewegen” weer is opgestart. De les 
begint om 13.40 uur en eindigt om 14.20 uur. Daarna kunt u 
een kopje koffie/thee drinken. De les wordt in een ontspan-
nen sfeer gegeven en het is heerlijk en gezond om met el-
kaar verantwoord te bewegen. Sportkleding is niet vereist, 
makkelijk zittende kleding wordt aanbevolen. U betaalt 
10,00 per maand voor vier lessen. Als u mee wilt doen om 
uw conditie te verbeteren dan kunt u zich opgeven bij Nel 
Conijn (06-4382 9533). Nel zal proberen al uw vragen, als u 
die heeft, te beantwoorden. Doe gezellig mee, het komt uw 
conditie ten goede en .....het is nog gezellig ook! 

Nel en Marian 
Koffiedrinken na de H. Mis 
Voorlopig is het nog niet toegestaan om na de H. Mis een 
kopje koffie/thee in de kerk te drinken. Het bestuur van de 
PCI biedt de kerkbezoekers aan om op zondag na de H. Mis 
een (gratis) kopje koffie/thee te komen drinken in de 
Burghwall. Uiteraard zijn de RIVM-richtlijnen in de Burghwall 
gewaarborgd. U kunt gezellig even napraten over de viering 
en uiteraard over allerlei andere zaken. Vele parochianen 
hebben elkaar maandenlang niet gezien of gesproken en dit 
is een prima gelegenheid om even gezellig bij te praten. U 
bent van harte welkom! 

Het PCI bestuur 
 
Caecilia nieuws 
Ook dit jaar stelt Rabobank voor verenigingen en stichtingen 
uit Waterland en omgeving financiële steun beschikbaar. 
Zangkoor St. Caecilia doet ook weer een poging om voor ex-
tra ondersteuning in aanmerking te komen nu inkomsten-
bronnen zoals Waterdag, Korenfestival en een Kerstconcert 
zijn afgesloten. Hiervoor hebben we jullie steun nodig net als 
vorig jaar. Het werkt als volgt: Klanten van de Rabobank die 
ook lid zijn, kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete 
verenigingen en stichtingen. Ben je geen lid dan kan je dat 
eenvoudig en gratis regelen, zodat je mee kunt stemmen tij-
dens de stemperiode van 5 tot en met 25 oktober 2020. In-
formatie over Rabo Clubsupport, het lidmaatschap en het 
aanmelden als lid is te vinden op https://www.rabo-
bank.nl/particulieren/leden/clubsupport/. 
Rabobank leden ontvangen bericht met een unieke code en 
een link naar de stemsite. In de stemperiode van 5 t/m 25 
oktober mag ieder lid 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 
per club. Iedere stem is geld waard vandaar onze oproep bij 
familie, vrienden en kennissen te informeren of zij lid zijn, 
dan wel lid willen worden van Rabobank Waterland en Om-
streken en of zij op RK Zangkoor “St. Caecilia” willen stem-
men. Vergeet niet ook zelf te stemmen. Al zijn we even “uit 
beeld” geweest, naar alle waarschijnlijkheid gaan we in okto-
ber weer zingen tijdens de eucharistie. Dit is de kans je 

waardering te laten blijken en waarde te geven door je stem 
op ons zangkoor uit te brengen bij Rabo ClubSupport. 
Wij danken iedereen voor de waardering en de te nemen 
moeite. Namens zangkoor St. Caecilia, 

Nicoline Greuter 
 
Nieuws van het KVG 
Beste leden, donateurs en alle andere lezers, 
De laatste nieuwsbrief is waarschijnlijk door iedereen al ge-
lezen, maar voor de mensen die nog niet op de hoogte zijn 
nog even het laatste nieuws. 
Omdat we het nog niet verantwoord achten om in septem-
ber te beginnen met onze activiteiten is dit uitgesteld tot 
dinsdag 15 december. We hopen dan te kunnen beginnen 
met de Opening/Kerstviering. Mocht ook dit niet door kun-
nen gaan, dan hoort u dat zo spoedig mogelijk van ons. Deze 
manier van communiceren is een mooie gelegenheid ieder-
een de hartelijke groeten te doen en een goede gezondheid 
te wensen. Tot ziens. 

Het KVG-bestuur Edam (Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen) 
 
 
Nieuws voor jeugd en gezin 
 
KIndermiddag 
Woensdag 14 oktober vanaf 14.00 uur is er weer een kinder-
middag in de Ontmoeting; met veel spellen; bij mooi weer: 
veel buiten; natuurlijk gaan we de kerk, het Huis van God, in 
om een kaars aan te steken en te bidden. 
Graag tot dan. 
 
Eerste Heilige Communie 
In november willen we weer met de lessen voor de Eerste 
Heilige Communie voorbereiding beginnen. Vanzelfsprekend 
is dit onder voorbehoud, gezien de huidige omstandigheden.  
U kunt zich nu al opgeven via emailadres: secretarisnicolaas-
kerkedam@outlook.com. 
 

Judith en Greetje 
 
Jarigen in oktober 
02-10 Dhr. F.M. Tuijp, D. Poschlaan 19 
03-10 Dhr. M.L. Grootendorst, Jonkerlaantje 49 
06-10 Mw. J. Ottenhof-Günther, Nieuwenhuizenplein 4 
07-10 Mw. J.G.M. Günther-Droog, Voorhaven 144 
09-10 Dhr. H. Buikman, Nieuwehaven 2 
10-10 Mw. M.C.J. Matser-v.d. Werf, B. Loenstr. 23 
11-10 Mw H. Schotsman-v.d Meij,  Brouwersgracht 32 
14-10 Dhr. C.P. Langeveld, Coen de Koninglaan 16 
22-10 Mw. H.T.T. Vreeker-Nieuwendijk, C. Doetstr. 20 
26-10 Dhr. T.J.M. de Lange, Gevangenpoortsteeg 19 
27-10 Mw. A.M.M. Breed-Laan, Lingerzijde 64 
27-10 Mw. C.H.M. Wessels-Buscher, Kerkepad 1 
28-10 Mw. Koning-Molenaar, Voorhaven 33 
28-10 Mw. H.M. Macrander-te Brake, H. Dirckszstr. 18 
30-10 Mw. A.G. van Rijn-van Engen, IJe 39 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen 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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De toekomst van het kerkgebouw 
Met enige regelmaat staan er artikelen in TROUW over de 
nieuwe bestemming, die er voor een kerkgebouw is gevon-
den. Vooral voor monumentale kerken en voor kerken, die 
als rijks- of gemeentemonument zijn aangewezen, vraagt dit 
om de nodige creativiteit. Een van de mooiste voorbeelden, 
die ik zelf ken, is de Broerenkerk in Zwolle, een kerk, waar 
mijn ouders me als jongen vroeger mee naar toe namen. 
Daar is nu een enorme boekhandel in gevestigd, Waanders, 
met over drie etages een rijke sortering aan boeken, maar 
ook aparte leeshoeken voor volwassenen en voor kinderen, 
en een bescheiden café.  In Hoorn is een kerk omgebouwd 
tot appartementencomplex, in Edam de Groenlandkerk tot 
woning, andere kerken, zoals het kerkje uit 1667 in Andijk, 
tot restaurant. 
Vraag voor ons is wat de toekomst voor ons Stolphoevekerk-
je zijn kan, als onze gemeente te klein geworden is. We zijn 
in overleg met Stadsherstel Amsterdam, gespecialiseerd in 
het beheer van monumenten, we hebben een gesprek ge-
had met wethouder Koning van de gemeente Edam-
Volendam, die monumentenzorg in zijn portefeuille heeft. 
We hebben contact met het Museum Volendam, met de 
culturele raad, maar het blijft tot dusverre een zoektocht. Elk 
idee, initiatief of zinvol contact is welkom. 
 
Startzondag 
Geen dienst nog op zondag 6 september, maar wel een uur 
samen zijn bij een brandende Paaskaars, met zeven mensen. 
In een ruime kring om de tafel, met koffie en koek, en met 
een spontane invulling. Willem Bakker las de bemoedigende 
teksten voor, die hij van de Werkgroep Ziekenviering van de 
Mariakerk gekregen had. Nel de Wijn las een tekst van Juup 
van Werkhoven, vroeger predikant in Edam. Zelf had ik 
psalm 18 in de bewerking van Huub Oosterhuis meegeno-
men, een lange psalm over de steun van God als de nood het 
grootst is, over de weg, die Hij wijst en de vriendschap, die 
Hij betoont. Nel sloot af met een tekst uit “Elisabeth”, de 
vroegere Elisabethbode: 
“Gods liefde is geen kwestie van moeten, maar van ont-
moeten, niet van prestatie, maar van relatie, niet van doen, 
maar van zijn”. 
Een bescheiden, maar wel mooi begin van dit nieuwe kerke-
lijk jaar. 
 
Open of dicht? 
De situatie rond het coronavirus verandert niet echt. Het 
aantal besmettingen blijft toenemen, een vaccin is er nog 
niet en wordt ook pas begin volgend jaar verwacht. Ouderen 
blijven een risicogroep. Samen zingen is niet mogelijk. Als 
kerkbestuur hebben we daarom besloten om de rest van dit 
jaar geen diensten te houden, maar wel om de twee weken 
voor de vaste kern van bezoekers koffie te schenken op de 

wijze zoals we dat ook op Startzondag gedaan hebben. Zo 
houden we contact met elkaar, blijven we op de hoogte van 
elkaars wel en wee en vullen we zelf dit uur in. Als een van 
onze voorgangers daarbij wil aansluiten, is hij of zij uiteraard 
van harte welkom. 
In oktober is de eerste bijeenkomst op zondag 4 oktober, 
daarna op 18 oktober en op 1 november. 
 
Ons erf 

De tuin van de 
kerk ligt er prima 
bij. De nieuwe 
beplanting langs 
het pad (op de 
foto net ge-
plaatst) is goed 
aangeslagen, de 
witte floxen staan 
nog in bloei, de 
rozen in het perk 
voor de kerk heb-
ben prachtig ge-
bloeid, alle heg-
gen zijn voor de 
winter gesnoeid 
en het gras wordt 
gemaaid. 

Foto: Maarten Gast 
 
Zeevarenden 
Ds. Leon Rasser schrijft ons in aansluiting op zijn stuk in het 
vorige Venster dat zijn filmpje over de kerkdienst voor zee-
varenden, die hij heeft opgenomen in onze kerk, te zien is 
op: htps://www.youtube.com/watch?v=pFjLfJC9RR0& 
feature=youtube. 
Over de uitzending mailde hij ons:  “Op het moment dat ik 
dit artikel schrijf (zondag 13 september) staat het zes dagen 
op het internet en is het inmiddels ruim 7000 keer bekeken. 
Zelf had ik verwacht dat er reacties zouden komen op het 
bijzondere gebouw. Met de zeevarenden gebeurt echter 
precies hetzelfde als met mij als ik in het Stolphoevekerkje 
voorga. Daar kan ik mijn gedachten goed blijven houden bij 
wat ik wil zeggen. De kijkers gaven op hun beurt aan dat ze 
goed konden volgen wat ik zei. En verder gaven ze aan dat ze 
het mooi vinden. Dit vervult mij met dankbaarheid dat ik de 
kerk mocht gebruiken! Met een hartelijke groet, 
Ds. Leon Rasser” 
 
Collectes 
Ook deze maand heeft de diaconie zelf een bijdrage over-
gemaakt aan de geplande collectedoelen. 

Maarten Gast 
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Dag Tijd Dienst, Voorganger
04-10 10.00 ds . Aa lders

18-10 10.00 ds . Grimme

01-11 10.00 ds . De Boer

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie
04-10 10.00 eredienst - ds . Peter Verhoeff, Alkmaar Grote Kerk

11-10 10.00 eredienst - ds . Juup van Werkhoven, A'hout Grote Kerk avondmaal

18-10 10.00 eredienst - mw. Evel ine Masetti , Zaandam PK De Swaen

25-10 10.00 eredienst - ds . Jurjen de Brui jne, A'dam PK De Swaen

01-11 10.00 eredienst - ds . Gerri t Frederikze, Harderwi jk PK De Swaen

Dag Tijd Dienst,Voorganger
03-10 19.00 Eucharis tieviering - Pastoor Stomph

04-10 10.00 Eucharis tieviering - Kapelaan Versteeg

10-10 19.00 Woord- en Communieviering - Diaken H. Bak

11-10 10.00 Woord- en Communieviering - Diaken H. Bak m.m.v. St. Caeci l ia

17-10 19.00 Eucharis tieviering - Kapelaan Versteeg

18-10 10.00 Afscheidsmis  Kapelaan Tesfay m.m.v. St. Caeci l ia

24-10 19.00 Eucharis tieviering - Pastoor Stomph

25-10 10.00 Eucharis tieviering - Pastoor Stomph

Dag Tijd Dienst, Voorganger

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie

Protestantse Kerkgemeente Edam, Voorhaven 135   1135 BP Edam

Rooms-Katholieke kerk,  Voorhaven 126   1135 BV Edam

Organist: Zandstra

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

Overige informatie

Organist: Zandstra

Organis t: Zandstra

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 gezamenl i jke internetvieringen met PG Koggenland omdat de gezondheid van 

onze kerkgangers  voorop s taat. Deze vieringen duren ongeveer 30 minuten en komen wisselend vanuit Beets  

en Ursem. Als  u  deze ui tzendingen wi l  beki jken kan een mai l tje gestuurd worden naar info@pg-

koggenland.nl  waarna u 

de nieuwsbrief toegestuurd wordt met daarin de l ink naar de ui tzending. Kees  van Lenten

We hebben bes loten de diensten in het Stolphoevekerkje nog niet te hervatten. Maarten Gast

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Alle informatie uit de planning 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 | | 


