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Redactioneel
Dankbaarheid
In november is bij veel akkerbouwers het land leeg. De
aardappelen en de rode kool zijn in augustus gerooid, de
tarwe en de maïs in september en in oktober nog de bieten
en de winterwortelen. Spruitkool en boerenkool kunnen
natuurlijk op het land blijven staan, maar de akkers zijn een
stuk leger. De tulpenkweker plant zijn bollen begin november, hopend dat het land nog begaanbaar is. En natuurlijk is
de herfst de tijd van het fruit. Menige pomologische vereniging organiseert in deze tijd van het jaar een bijeenkomst
waarin de appel- en peren-oogst wordt getoond aan de
collega’s en aan het grote publiek.

Vanwege deze steeds terugkerende seizoensdynamiek van
het dagelijks leven hebben veel tradities in de herfst een
dankdag. In Nederland kennen we de dankdag voor het
gewas, op 4 november; in de Verenigde Staten heet het
Thanksgiving Day (26 november) en is het zelfs een vrije dag.
Maar regelmatige aandacht voor dankbaarheid komt in
meerdere beroepsgroepen voor, zoals ook blijkt uit het
ontroerende verhaal van Ed Broeze in dit nummer. En de
redactie van het Venster is u dankbaar voor uw financiële
bijdrage.

Nico van Straalen

Bijbelse uitdrukkingen
Veel uitdrukkingen en gezegden in het hedendaagse Nederlands 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.
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Foto Nel Eijk

Je zegeningen tellen
Op zoek naar een spreekwoord of gezegde over dankbaarheid, kwam ik er wonderlijk genoeg geen enkele tegen. Zelfs
‘je zegeningen tellen’ komt niet letterlijk in de Bijbel voor.
Natuurlijk staan er wel tal van teksten in de Bijbel over
zegeningen, Psalm 103 is daar een mooi voorbeeld van. Het
in protestantse kring overbekende lied ‘Tel uw zegeningen,
één voor één, tel ze allen en vergeet er geen’ van de hand
van Johannes de Heer, is daar misschien wel op gebaseerd.
In vers 2 van Psalm 103 staat: Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. In het vervolg van de Psalm
worden dan al die ‘weldaden’ opgesomd.
Voor ons betekent ‘je zegeningen tellen’ vooral dat je
dankbaar moet zijn voor wat je wel hebt en niet te veel en
te vaak moet stilstaan bij wat je niet hebt. En dat is soms
best moeilijk.
De dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn, hoeven niet
altijd zo diepgaand te zijn als in Psalm 103. Het zit vaak in
kleine dingen. Voor mij is één van de zegeningen ieder jaar
weer de perenoogst van een ruim 70 jaar oude perenboom
in onze tuin (die ook op de voorplaat van dit nummer staat),
geplant door mijn grootvader.
Lees verder in Psalm 103.

Bij de voorplaat: een rijke oogst hangt klaar, tijd voor dankbaarheid (foto Arie van Ginkel)
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Dankbaarheid
Dankdag voor Gewas en Arbeid is een gedenkdag in het protestantisme in Nederland die
dit jaar valt op woensdag 4 november. De dankbaarheid die op deze dag centraal staat,
vormde voor het Venster een mooi thema voor dit nummer. In dit artikel staan we stil bij
Dankdag en Dankbaarheid.
Dankdag voor Gewas en Arbeid
Biddag voor Gewas en Arbeid en Dankdag voor Gewas en Arbeid zijn twee gedenkdagen in het protestantisme in Nederland, waarop er speciaal gebeden (in het voorjaar) en gedankt (in het najaar) wordt voor de oogst en het werk.
Dankdag valt dit jaar op woensdag 4 november. In Edam is er
geen viering maar in andere kerken wel. Een dankdag is een
gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere
rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.
Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van
november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.

Fruit in de kerk
Om tastbaar te maken, dat deze dankbaarheid ook een actieve, handelende kant heeft, worden in kerkgemeentes, na
deze viering vaak ook bloemen of fruit, als symbool van de
oogst, naar een groep mensen gebracht, die om een bepaalde reden een extra steun kon gebruiken. In de kerkgemeente in Edam werd in andere jaren de oogstdienst ook
aangekleed met kisten met appels en peren (zie foto), aangeleverd door de familie Rijswijk, over wie u verderop in dit
Venster kunt lezen.

(Bron: https://www.beleven.org/feest/dankdag_voor_gewas_en_arbeid)

Oogstdienst
De oogstdienst komt voort uit de Dankdag voor Gewas en
Arbeid. De dienst wordt gehouden op de zondag voorafgaand of na deze dankdag. Tijdens deze dienst wordt stilgestaan bij alles wat gegeven is door God en door zijn Schepping. De oogstdienst is een dankdienst, waarin wij ons bezinnen op de goede gaven die God de mensen geeft, in het bijzonder ons dagelijks voedsel.

Foto: https://eva.eo.nl/artikel/2018/08/56-dingen-om-dankbaarvoor-te-zijn

Dankbaarheid
Dankbaar zijn: blij zijn omdat iemand (God) iets goeds voor
je heeft gedaan.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat
niet het streven naar geluk, maar het oefenen in dankbaarheid mensen meer tevreden en optimistischer maakt. Het
doet ons goed om stil te staan bij de mooie momenten en
goede dingen in ons leven - hoe klein ook.
Vanuit geloofsperspectief krijgt dankbaarheid nog een diepere laag. Dankbaarheid wordt dan geadresseerde dankbaarheid, geadresseerd aan de Schepper van het leven. Die
dankbaarheid helpt om ons niet in eerste instantie op onszelf, maar op God te richten. Niet alleen als het goed met
ons gaat, maar ook als het minder goed gaat.
(Bron: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/8-tips-ter-voorbereidingop-dankdag/).

Wie een ‘short-list’ met Bijbelteksten zoekt om stil te staan
bij dankbaarheid, kan kijken op:
https://eva.eo.nl/artikel/2020/03/12-bijbelteksten-om-stilte-staan-bij-dankbaarheid.

Wijnanda Hamstra-Bark
Foto: Arie van Ginkel – oogstdienst 3 november 2013
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De man van de peren
Thema voor dit Venster is Dankbaarheid en Dankdag voor Gewas en Arbeid. Bij dat laatste dacht de Venster redactie aan fruit in de kerk en daarmee aan Cees Rijswijk, die meerdere keren fruit heeft geleverd voor de aankleding van de oogstdienst en ook fruit levert
voor de verkoop op de kerstmarkt in de Grote Kerk. Ik sprak met hem en zijn vrouw Jannie
over werk, fruit, goede doelen en dankbaarheid.
Kerstmarkt en goede doelen
In de Grote Kerk is ieder jaar de ideële kerstmarkt, al kan
deze dit jaar helaas niet doorgaan. Het ideële karakter van
de kerstmarkt houdt in dat de baten ten goede komen van
de organisatie waar de vrijwilligers voor staan. Het goede
doel waarvoor het fruit bij de kerstmarkt wordt verkocht, is
ieder jaar wisselend. Doelstelling van Cees en Jannie bij het
kiezen van het goede doel is dat ze daar zelf ook plezier aan
beleven. In de afgelopen jaren is er geld opgehaald voor
Alle-beetjes-helpen, Huis aan het Water en Stichting CarMar.
Hoewel de kerstmarkt nu niet doorgaat, was er wel al een
doel bedacht: Stichting Vaarwens uit Monnickendam.
Peren
Aanleiding voor dit interview was Dankdag voor Gewas en
Arbeid en in het verlengde daarvan de oogstdienst. Voor
deze dienst heeft Cees Rijswijk meerdere malen fruit ter beschikking gesteld om de dienst aan te kleden en om uit te
delen aan gemeenteleden. Maar wie is Cees Rijswijk? Ik ging
bij hem en zijn vrouw Jannie langs voor een interview.
Sinds 24 augustus 1964 is Cees Rijswijk zelfstandig ondernemer in de groente en fruithandel. Hij had daarvoor slechts
een jaar in loondienst gewerkt. Als jonge jongen van 18 jaar
moest hij het opnemen tegen geroutineerde handelaren.
Gelukkig had hij een goede neus voor de handel, al was dat
niet altijd een garantie voor succes.
Sinds 2000 heeft de firma Rijswijk zich alleen nog toegelegd
op fruit, waarvan 95% peren. Dit fruit wordt geleverd aan exporteurs. Inmiddels is Cees 75 jaar, maar hij werkt nog
steeds voor de volle 100%.
‘Weggevers’
Omdat hij nog iedere dag in de handel zit, kan Cees ook actief zogenoemde ‘weggevers’ regelen. Hij geeft aan dat hij
alleen al daarom doorgaat met wat hij doet. De ‘weggevers’
zijn fruit waar niets aan verdiend wordt, maar wat wordt
weggegeven, zoals bij de oogstdienst en de appels die de
kinderen krijgen tijdens de Sint Maarten optocht in Edam.
Ook zijn de ‘weggevers, het fruit dat wordt verkocht bij de
kerstmarkt in de Grote Kerk en tijdens de Waterdag in Edam.
Voor Waterdag, in augustus, moet het fruit altijd de avond
vooraf al worden gelost en de peren, pruimen, aardbeien
moeten de volgende ochtend nog worden verpakt in zakken
per kilo, pond etc. De regie van die dag ligt in de handen van
dochter Gerda uit Hoogkarspel. De opbrengsten zijn die dag
in principe voor de verkopers, maar ook hebben zij in het
verleden verkocht voor de ‘kerk van kaas’, waarbij er toen
ook 190 koppen koffie werden geschonken.
Venster november 2020

Dankbaarheid
Dat Cees op zijn 75ste nog steeds 100% (of is het 200%?)
werkt, betekent ook dat er offers gebracht moeten worden.
“Het is alles of niets. Het moet voor 200% goed zijn, geen
concessies”. Vakanties zijn altijd beperkt. De reisjes aan hun
dochter in Zwitserland, twee keer per jaar, zijn kort. Verder
hebben Cees en Jannie deze zomer maar vijf keer met hun
boot gevaren, omdat het druk was met de handel in de
maanden juni, juli en augustus. Toch lijken ze niet anders te
willen. Terwijl Cees al om vijf uur in de ochtend vertrekt,
doet Jannie haar eigen ding en verzorgt zij de administratie
en dat al een huwelijk van 54 jaar lang.
Als antwoord op de vraag naar dankbaarheid, geeft Cees aan
dat het gevoel overheerst dat hij dankbaar is dat hij nog
steeds mag doen wij hij nu doet, in redelijke gezondheid.

Wijnanda Hamstra-Bark

Foto’s: Arie van Ginkel – oogstdienst 3 november 2013
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Dankbaarheid op zee en zeilvaart
De protestantse traditie van de “Dankdag voor gewas en arbeid” stamt al van eeuwen terug. Die dag is er vooral gekomen omdat de opbrengst van het gewas heel erg afhangt
van het weer, waar de mens géén macht over heeft. Dus wendt hij zich tot de Eeuwige,
die het al bestiert. Veiligheid en opbrengst van het scheepvaartbedrijf waren ook zeer
weersafhankelijk. Zou er iets van die afhankelijkheid voor een geslaagde bedrijfsvoering
en van dat godsvertrouwen (of -hoop) in de zee- zeilvaart zijn terug te vinden? In scheepsnamen wellicht? En wat zegt de Bijbel ervan?
In Uw handen
Begin september 1962 las mijn vader, als altijd, na het
avondeten uit de Bijbel. Deze keer Psalm 107: 23 -32:
“Er waren er, die met schepen de zeeën bevoeren,
die handel dreven op de grote wateren,
Zij zagen de werken des Heren
en zijn wonderen in de diepte.
Hij sprak en deed een stormwind opsteken
die haar golven omhoog hief (…)
Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid (..)
Hij maakte de storm tot een zacht suizen,
zodat de golven stil werden (…)
Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid”.
Ik hoorde de lezing met bezwaard gemoed aan. Hij had
hem speciaal uitgekozen, omdat ik de volgende ochtend
vroeg, uitgeleide gedaan door mijn twee oudere broers,
Leo en Han, naar Rotterdam zou afreizen om aan te monsteren op de Dongedijk van de Holland Amerikalijn, voor
mijn eerste reis als stuurmansleerling. En dat vond ik best
spannend. Met die lezing gaf mijn vader (met mijn moeder) zijn (hun) zorg over aan de Heer, zo voelden mijn ouders dat en beter dan in Gods hand, kun je iemand niet
overdragen. Deze psalm draag ik mijn leven bij me, hij
voelt nog altijd als een ontroerende vorm van ouderlijke
liefde en zorg. Ontroerend, ook omdat je er de onmacht
van de ouder in voelt die een kind moet loslaten.
Hoe dingen samenkomen
Schepen kunnen in ernstige problemen raken door zwaar
weer; bezorgdheid om een zeevarende zoon; wat een
vrede en dankbaarheid geeft je dan vertrouwen in een
Heer die deze dingen in zijn hand heeft, bij wie je je geborgen mag weten. -“Dat zij de Here loven”.

foto: Ed Broeze
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Mijn dankbaarheid ging het jaar dat ik heb gevaren trouwens vooral uit naar het zware weer. Kon je mooie foto’s
maken van water dat overkwam. En het speet me aan het
eind dat ik niet meer dan windkracht 8 en golven van ca
10 meter hoog heb meegemaakt (daar sliep ik dan nog
wel slecht van, met slingeren van 10 graden tegen en 30
graden slagzij met de wind).
De zeilvaart: andere koek
De eerste helft van de 20e eeuw was er nog volop zeilvaart. Als je de verhalen leest, krijgt het begrip dankbaarheid wel een bijzondere lading. Ik baseer me op het boek
van Hylke Speerstra: “Schippers van de Zee”. Met zeilende

foto uit Speerstra
kustvaarders, formaat wat nu de grotere en grootste
schepen van de chartervloot zijn. Die liggen nu wel bij de
Kettingbrug, (toen er geen corona was) en de grootste liggen wel bij Volendam, buiten op de haven. Onder zeil gebracht met moderne, oersterke materialen en streng gekeurd. En vrijwel alle blijven ze met windkracht 7 of meer
toch maar in de haven, hoewel ook voorzien van een
krachtige motor voor noodgevallen. Honderd jaar terugging zo’n boot met een deklading hout van de Oostzee
naar Nederland. Kon dagenlang last hebben van tegenwind. En met pech een storm moeten overleven. De vertellers in het boek is dat gelukt. Als ze dan uiteindelijk de
Nederlandse haven bereikten, kun je je voorstellen dat ze
hun schip Ebenhaëzer noemden (“tot hier heeft de Heer
ons gebracht”). Verhalen van ongelofelijke reizen zijn er
legio: de schoener die met wind aanwakkerend tot kracht
10 twee masten overboord zeilt, ten leste in de laatste
mast een noodtuig weet aan te brengen, ten anker
Venster november 2020

weet te komen achter een eiland bij Noorse kust; dat tussen tientallen mijnen (het is 1916) door. Dan toch op de
kust verdaagd, want het anker houdt niet genoeg en dan
toch nog het vege lijf en dat van zijn bemanning weet te
redden door hulp van de wal en over boord springen. Om
dan je schip “Vertrouwen” te noemen.
Of met stormweer het wad over, door het Friese Zeegat
(tussen Ameland en Schiermonnikoog) bonkend over
zandbanken, met een knik in je schip, op kleinste fok, dan
de sluis bij Zoutkamp binnen te stormen/ schuiven, om
dan je schip “Soli Deo Gloria” (“alleen God de eer”) te
noemen. Ja dan heeft dankbaarheid wel een vollere betekenis dan in onze van vele gemakken en hulpmiddelen
voorziene tijd.
Ook vissers krijgen hun deel
Gericht op het IJsselmeer staan op marmeren platen 368
namen van Urker vissers die sinds 1865 omkwamen op
zee. Een indrukwekkend monument, je voelt
de pijn, de wanhoop, de vrees,
het hopen tegen
beter weten in
dat bij elke
naam hoort; ook
voelbaar in het
vissersvrouwenbeeld erbij. En
Urk is niet het
enige vissersdorp dat vissers
verloor. Bekend
is (bron: WikipeVissersmonument Urk
dia) de vissersramp van Paesens-Moddergat. In de nacht van 5 op 6 maart 1883 werd
de vissersvloot van Paesens-Moddergat, een dubbeldorp
aan de Waddenzee, overvallen door een zware voorjaarsstorm. Er vergingen 17 blazers en aken en er kwamen 83
dorpelingen om. Ook aan de Groningse en Hollandse kusten vergingen er vissersschepen. Maar nergens was de
klap zó groot. In die nacht verdronken in totaal 121 Nederlandse vissers
Namen
In de zeilvaart en in de visserij worden schepen namen gegeven, die niet zelden ook een boodschap inhouden. Zou
“Dankbaarheid” of een daaraan verbonden naam voorkomen? Daarmee uitdrukking gevend aan hetzelfde besef
als dat, dat tot een dankdag voor het gewas leidde? Want
zeker is dat vissers vaak gelovig waren en, als in psalm
107, ondanks beproeving de Eeuwige dank zullen hebben
gebracht. Ik heb wat registers nagespeurd en kwam bij
namen die ik in de chartervloot ook nog wel tegenkom.
Ik vond: Deo Gratias (Dank aan God), Dieu Donné (door
God gegeven), Eben Haëzer (Tot hier heeft de Heer ons
geholpen; zie ook 1Samuel 7:12), Manna, Vertrouwen. De
opsomming had bij een ruimere interpretatie van de
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relatie met “dankbaarheid” iets uitgebreider gekund. Hij
spreekt voor zich.
Ik heb ook een opsomming van Urker namen doorgeakkerd. Voor een gelovige gemeenschap als de Urker, vond
ik opmerkelijk weinig geloof of dankbaarheid gerelateerde
namen. Ik vond: Filadelfia (Broederliefde), drie keer Deo
Volente (Als God wil), twee keer Vertrouwen en een keer
Immanuel.
Geen dankdag voor de vis of vloot?
Vanuit het idee dat door zijn weersafhankelijkheid de zeezeil- visvaart wellicht iets van een dankdag zou hebben, of
iets dat daaraan refereerde in de naamgeving van schepen, ben ik dit verhaal begonnen. Mijn conclusie is dat die
dankbaarheid, of iets daaraan verwant, in de naamgeving
niet ruim is terug te vinden. Let wel: het gaat om de
“Dankdag voor gewas en arbeid”. Wellicht dat onder deze
uitgebreidere noemer iets als een dankdienst plaatsvindt.
Dat heb ik verder niet onderzocht. Voorlopig heeft de
dankdag voor het gewas bij mij een bijzondere plaats.
Tenslotte 1
Deze Dankbaarheid, een paviljoentjalk, ligt regelmatig bij
de Kettingbrug in Edam. Een pijnlijk voorval: midden vorig

jaar is zijn schipper bewusteloos over boord geslagen
door de giek en verdronken. De achtergebleven opvarenden konden het schip niet de baas, konden hem niet redden. Het heet nog altijd Dankbaarheid.
Tenslotte 2
Mijn vader heeft in de Bijbel waaruit hij toen voorlas
psalm 31: 20 aangekruist: Hoe groot is het goed, dat gij
hebt weggelegd voor wie u vrezen. Met erbij ingelegd een
ingezonden brief van Jules de Corte in Trouw 13 oktober
1969, passend bij een preek van Prof. Van Niftrik over “De
verborgen God”. Citaat uit de brief: “Die God, waarvan ik
geleerd heb (…) Bleek nergens aanwezig te zijn in het concrete leven”. De brief was verbaasd dat velen toch nog
zo’n afwezige God serieus nemen. Mijn vader was zeer
gelovig, en toch deze brief naast die psalm??
Vragen horen bij het geloof. Laten ze de dankbaarheid
niet in de weg staan.

Ed Broeze

Bronnen:
https://www.vaartvaria.nl/scheepsnamen/default.html
https://kotterspotter.jouwweb.nl/uk-urk-1-149
Speerstra: Schippers van de zee, Unieboek bv, 1975
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De digitale kerk
Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Digitale bijeenkomsten? Als kerklid willen we elkaar graag ontmoeten. Samen luisteren, samen zingen en napraten tijdens de koffie.
Soms is dat voor korte of langere tijd niet mogelijk. Dan ontstaat er behoefte aan andere
mogelijkheden om contact te houden, zoals het op afstand luisteren naar kerkdiensten.
Kerktelefoon
Sommigen van ons kunnen zich vast nog wel de kerktelefoon
herinneren. Met een 'hoortoestel' of luidspreker konden we
luisteren naar uitzendingen via de zogenaamde 'distributieradio', ook wel 'draadomroep' genoemd. Behalve de bekende stations Hilversum I en II was het mogelijk om een
abonnement af te sluiten voor andere stations, zoals bijvoorbeeld de kerktelefoon. Nadat de draadomroep in de jaren
zeventig was afgebouwd bleef de kerktelefoon apart bestaan
waarbij het geluid vanuit de kerk via de telefoonlijn bij de
luisteraar kwam.

Van draadomroep naar computer
Op een gegeven moment zijn veel kerken, en ook wij, overgestapt naar het opnemen en verspreiden van cassettebandjes. Dat had als bijkomend voordeel dat iedereen zelf een geschikt moment kon kiezen om de dienst te beluisteren. Dat
heeft jaren goed gefunctioneerd, totdat een jaar of tien geleden de mogelijkheid beschikbaar kwam om de kerk te ‘verbinden’ met het internet. Met een abonnement bij een speciaal bedrijf wordt het geluidssignaal digitaal doorgegeven
en verspreid. Met een computer kan men daarna kiezen om
rechtstreeks mee te luisteren of op een later moment. Behalve voor kerkdiensten, wordt deze mogelijkheid ook gebruikt om rouw- en trouwbijeenkomsten via het internet aan
te bieden, zodat familie en bekenden waar ook ter wereld
ook kan meeluisteren.
Niet alleen geluid, ook beeld
Maar de uitbreiding van digitale techniek gaat steeds verder.
Na de internetradio en de 'PC', zijn er inmiddels compacte en
handzame computers, zoals iPad en 'slimme' telefoons. Deze
ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat nu ook apparatuur,
zoals camera's en computers voor het bewerken en uitzenden van beelden, financieel binnen bereik zijn gekomen van
gebruikers buiten de omroepbedrijven. Een mooie aanvul6

ling van uitzendingen om mensen te bereiken die aan huis
gebonden zijn. Door de vervelende situatie dit jaar is de belangstelling voor het digitaal uitzenden van de kerkdiensten
sterk toegenomen. Afgelopen zomer zijn veel kerkgebouwen
voorzien van camera's om de bijeenkomsten, soms van heel
kleine groepen, met beeld uit te zenden. Het lijkt wel een digitale kerk, maar hopelijk is het over niet al te lange tijd weer
een voorziening waar we naar kunnen uitwijken als we onverhoopt niet naar de kerk kunnen komen.

Het overzicht van uitzendingen van de kerkgemeente kunt u
bereiken via de bekende web-pagina zoals hieronder is aangegeven. Vanuit de Grote Kerk alleen geluid, maar vanuit de
Swaen ook met beeld. Website adres: https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren
Of u gaat naar de website: https://kerkdienstgemist.nl/ waar
u een keuze maakt uit de locatie.

Nico Vriend
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Dakloosheid en sociale geneeskunde
Op vrijdag 20 november organiseert de werkgroep lezingen van de Nicolaaskerk weer de
Petros Bergalezing. Deze keer zal het gaan over de rol die artsen kunnen spelen bij het
verlichten van het leven van mensen aan de zelfkant van de samenleving. Straatdokter
Igor van Laere zal ons vertellen over zijn werk in Amsterdam.
Dr. Igor van Laere (1965) groeide op in
Brabant en trok naar Amsterdam om
dokter te worden. Na zijn studie kwam
hij terecht in een daklozenteam bij
GGD Amsterdam. Hij specialiseerde
zich tot sociaal geneeskundige en met
zelf verzamelde gegevens over dakloze
mensen promoveerde hij in 2010 op
sociaal medische zorg voor en tijdens
dakloosheid in Amsterdam. Met zijn
gezin verbleef hij twee jaar in Bandung
Indonesië om de zorg voor mensen
met HIV en verslaving te helpen verbeteren en startte daar een project voor
dakloze meisjes. Na terugkeer in Nederland bracht hij straatdokters en
straatverpleegkundigen uit grote steden bijeen om samen te leren de zorg
voor dakloze mensen te helpen verbeteren.
Straatdoktersgroep
Sinds 2014 is Van Laere voorzitter van de Nederlandse
Straatdokters Groep om bij te dragen aan toegankelijke
en goede sociaal medische zorg voor alle dakloze mensen
in Nederland en het ophalen van kennis voor preventie
van dakloosheid. www.straatdokter.nl. In zijn lezing vertelt Van Laere over het leven op de bodem van onze samenleving. Hoe kom je daar terecht? Wie zijn de mensen
die op straat belanden? Welke kwalen verzamelt men op
straat? Is de dood dichtbij? Dakloosheid, voor wie een
zorg?

Foto: Karin Stroo

Toegankelijk verhaal
Al jarenlang organiseert de Nicolaaskerk een lezing over
een thema dat te maken heeft met de relatie tussen kerk
en maatschappij. Intussen is een traditie opgebouwd van
bekende sprekers (Jan Pronk, Antoine Bodar, Mona Keijzer, Hella van der Wijst, Jan Slagter, Paul Vlaar) die een
toegankelijk verhaal kunnen vertellen over hun werk en
hun visie op maatschappelijke vraagstukken. We zijn erg
blij dat Igor van Laere ons ditmaal komt bezoeken.
Muzikale omlijsting
De lezing zal muzikaal omlijst worden door het
duo Lisette van Oosterom (piano) en Koos Klok
(saxofoon) die enkele speciaal voor deze gelegenheid geselecteerde stukken hebben ingestudeerd.
Programma vrijdag 20 november
19:30 uur: Opening: lezing door Igor van Laere
20:10 uur: Muzikaal intermezzo
20:30 uur: Pauze met koffie
20:45 uur: Discussie
21:10 uur: Vervolg muzikaal intermezzo
21:30 uur: Afsluiting
Adres: R.K. H. Nicolaaskerk, Voorhaven 124
Informatie: secretarisnicolaaskerkedam
@outlook.com; aanmelding is verplicht.
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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

Op 3 december 1943 trouwToen ik antwoordde de Singelkerk,
den mijn ouders in de Singelzei hij: “nou, dan zie ik je wel een
kerk te Purmerend. Ze lieten
keer!” Nu hadden wij in de Singeler hun 5 dochters waarvan ik,
kerk een balkon, daar mocht ik van
Aly, er èèn ben, dopen. Toen
mijn vader niet zitten want daar
ik de leeftijd had om mee te
werd niet goed naar de dienst gegaan naar de kerk ging ik ‘sluisterd en praatten de jongelui te
morgens met mijn vader mee
veel. Maar ja, die zondag na de
naar de dienst van 10 uur.
ringkring-avond ging ik toch boven
Toen ik nog wat ouder was
zitten. Mijn vader was ouderling
ging ik ook met mijn moeder
van dienst en ja, hij zag mij ....ik
(die ‘s-morgens bij de kleindacht ‘ik heb straks wat uit te legtjes bleef) mee naar de dienst
gen’, maar alles kwam goed.
van 5 uur. Mijn vader was
Die jongen uit Edam is u allen wel
ouderling, diaken en leider
bekend en zo gebeurde dat ik op 16
De Singelkerk
van de jongensclub. Er was
december 1965 in de Singelkerk
ook een meisjesclub. Later
trouwde met Arie Lagerburg.
werd het een gezamenlijke
Wij zijn toen samen verder gegaan
club en heette het de GJV.
in de Gereformeerde kerk van
De bijeenkomsten waren in het gebouwtje “De Irene” achter
Edam. Inmiddels zijn beide kerken verkocht. In Purmerend is
de kerk. Ik zat op catechisatie bij ds. Van de Leer, ook wel
alleen aan de gevel nog zichtbaar dat het een kerk is geeen bekende voor Edam. Eén keer per jaar was er van de
weest. Het kerkgebouw van Edam is een prachtige woning
GJV een ring-kring-avond, samen met Monnickendam, Margeworden.
ken, Edam en Purmerend. Op zaterdagavond 16 november
1963 werd de avond verzorgd door Edam, in gebouw “SaAly Lagerburg - Klijnsma
muel” te Monnickendam. Toen de avond was afgelopen
kwam er een jongen uit Edam aan mij vragen: “naar welke
Foto: gereformeerdekerken.info
kerk ga jij, in Purmerend, de Singel- of de Tabor-kerk?”

De kerk van mijn jeugd

Purmerend

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, 32
Op het Willibrordusraam in de R.K.
kerk is een tafereel te zien van de
aankomst van Willibrordus met
metgezellen aan kust van de Lage
Landen. Deze missionaris, geboren
in Northumbria noordoost Engeland, stak in het jaar 690 met zijn
medebroeders de Noordzee over
om in onze streek het Evangelie te
verkondigen. Hij bracht het Christendom naar de noordelijke Nederlanden en stichtte kerken en kloosters. Willibrordus werd de eerste
bisschop van Utrecht. In de tijd van
Willibrordus kwam ook de monnik
Bonifatius uit Ierland naar het gebied van de Friezen. Hij stichtte o.a.
het Duitse klooster Fulda. Op tachtigjarige leeftijd keerde hij terug
naar zijn eerste zendingsgebied, dat
van de Friezen. Volgens de overlevering werd hij op 5 juni 754 door een
bende rovers bij Dokkum doodgeslagen.
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RK Raam van Willibrord
Toevallig of niet maar recht tegenover
het raam met Willibrordus is aan de
oostzijde van de kerk het Zendingsraam
te zien. In dit raam geeft Christus aan
zijn apostelen de opdracht “Gaat en
onderwijst alle volkenen doopt hen ''
(Mattheus, 28:19 ).
De meeste ramen in de kerk zijn in de
jaren 1905 en met 1908 geleverd door
de Gebr. Den Rooyen, glasschilders in
Roermond.

Gerrit Conijn

Bron: Het vooroudergevoel schoolexamen
van I.H. Isings, p. 40
Het Vaderlandse Geschiedenisboek, Waanders Uitgevers
Foto: Arie van Ginkel
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Werken aan het vrouwenhart
Het Heilig Hart staat symbool voor liefde en barmhartigheid. Maar het Heilig Hart is ook
een vrouwenhart. Een vrouwenhart is anders dan een mannenhart, vertelt Janneke Wittekoek in haar boeken. Je moet eraan werken.
Vaak wordt gedacht dat hartproblemen typische mannenkwalen zijn. Ze
zouden samenhangen met de leefstijl
van mannen waarin roken, drinken, autorijden, risicogedrag, stressvol werk,
enz., in de loop van de jaren hun tol
gaan eisen. Maar hartproblemen komen ook voor bij vrouwen, sterker nog,
hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak
nummer 1 bij vrouwen. Maar hartklachten uiten zich anders bij vrouwen.
Terwijl mannen een hartaanval kunnen
krijgen met zeer duidelijke symptomen
die onmiddellijke actie vereisen zijn de
hartproblemen van vrouwen vager en
minder acuut. En bovendien werd tot
voor kort het cardiologisch onderzoek
helemaal op mannen gericht.
Valentijn-cadeau
Ik vond de aandacht die Janneke Wittekoek vraagt voor het
vrouwenhart zo’n goed thema dat ik er ook hier in het Venster over wil schrijven. Niet dat ik arts ben, maar het boek is
ook niet bedoeld voor artsen maar voor gewone vrouwen.
Het is erg praktisch opgeschreven met veel voorbeelden en
tips, niet met lange verhandelingen over cardiologie. Het
kwam uit in 2017, ter gelegenheid van Valentijnsdag. Inmiddels is het al vele malen herdrukt en Janneke Wittekoek is
een bekende Nederlander geworden.
Begeerd maar ook miskend
Veel vrouwen, maar ook veel huisartsen weten niet dat
vrouwen anders op hartproblemen reageren dan mannen.
Een man hoeft maar naar zijn borst te wijzen en iedereen
weet gelijk dat er iets met zijn hart is. Als een vrouw naar
haar hart wijst en vertelt dat ze zich daar onaangenaam
voelt dan duurt het erg lang voordat een dokter aan een
hartprobleem denkt. Het komt doordat de vrouwelijke hartproblemen minder vaak de kransslagaders betreffen maar
vaker de haarvaten van het hart. Vrouwen klagen over pijn
in de rug, in de linkerkaak, de oksels, de schouders of de bovenbuik. Soms gaat het gepaard met griepachtige klachten,
kortademigheid of benauwdheid. Deze klachten worden niet
altijd als hartproblemen herkend. Het gevolg is dat de diagnose later gesteld wordt en dat vrouwen die een hartaanval
hebben gehad een tweemaal hogere kans hebben om te
overlijden dan mannen. Maar het komt ook door de typische
vrouwelijke valkuilen zoals het bagatelliseren van klachten,
niet naar de dokter willen gaan, een eigen invulling geven
aan het probleem, enz.
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Ken je getallen
Het leuke van het werkboek is dat er naast interviews met
cardiologen ook allerlei oefeningen in staan. Janneke Wittekoek vindt als eerste dat mensen beter moeten weten hoe je
eigen hart functioneert. Zo heeft ze een werkblad over “Ken
je getallen”:
Cholesterolregel: 5-3-1:
- Totaal cholesterol lager dan 5
- LDL-cholesterol lager dan 3
- HDL-cholesterol hoger dan 1
Hartritme
- Tussen de 60 en 90 slagen per minuut
Bloeddruk
- In rust 120/80
Bloedsuiker
- Lager dan 5
Body Mass Index (gewicht in kg gedeeld door lengte in
m in het kwadraat)
- Lager dan 25
Janneke beveelt aan om deze getallen regelmatig te meten
en actie te ondernemen als je slecht scoort. Je kunt kiezen
tussen je kop in het zand steken of actief werken aan een gezond leven.

Dineke Burghouts
Het Vrouwenhart, Janneke Wittekoek, ISBN 9789491729805.
Werkboek, ISBN 9789492798374. Uitgeverij Lucht BV,
Hilversum, 2017, 2019
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Overdenking
Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam
Beste mensen, de laatste nieuwsberichten over corona maken veel
mensen bezorgd en nerveus. Al die
beperkingen van thuis zitten, zonder uitjes en gezellige momenten
met je vrienden en familie vallen
ons zwaar. We kunnen geen of minder bezoek brengen aan oude,
zieke en alleenstaande mensen.
Ons leven is op z’n kop gezet door
een virus. Je ziet minder licht dat je
de kracht en de moed geeft om opgewekt verder te leven. Dit alles
houdt onze gedachten bezig. We
maken ons zorgen om onze dierbaren, onze medemensen en onszelf.
Het maakt onze verwachtingen
over de toekomst onzeker. Hoe zullen we er uiteindelijk onder vandaan komen? Maar God onze Vader
heeft voor ons een boodschap:
“Kom naar mij, jullie die vermoeid
zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven. Neem

mijn juk op je en leer van mij, want
ik ben zachtmoedig en nederig van
hart. Dan zullen jullie werkelijk rust
vinden, want mijn juk is zacht en
mijn last is licht.”
(22. Matthëus 11: 28-30)

ons gaat stralen en ons naar elkaar
zal brengen tegen de 1,5 meter-regel van Corona. “Want in de hoop
zijn wij zalig geworden. Hoop nu die
gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou
hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.”
(Romeinen 8: 24-25)
Ik vertrek uit Edam met deze hoop,
met dit vertrouwen en de allerbeste wensen.

Als wij vol hoop en vertrouwen
naar deze woorden van God leven,
dan zullen de geboorte van Onze
Lieve Heer die wij binnenkort gaan
vieren en het komende nieuw jaar
ons helder licht brengen dat over

En ten slotte wil ik u allemaal van
harte bedanken voor alle liefde en
ondersteuning die ik in de afgelopen zes jaar van u ontvangen heb.
Ik ga op dat alles met veel plezier
terugkijken in mijn verdere leven.

Kapelaan Tesfay

Poëzie-estafette
Dit gedicht van Nel Benschop
emotioneert mij. Het spreekt
van een intiem moment. Dit
gedicht hoort bij mijn moeder. Ik weet zeker dat zij voor
ons bad, de kinderen en
kleinkinderen. Het geloof en
vertrouwen in God was de
dragende kracht in haar leven.

Menny de Wolf

Ik leg de namen van mijn kind’ren in Uw handen
Graveer Gij ze daarin, met onuitwisbaar schrift.
Dat niets en niemand ze meer ooit daaruit kan branden,
Ook niet als satan ze straks als tarwe zift.
Houdt Gij mijn kind’ren vast als ik ze los moet laten.
En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de wereld hen kan haten,
als zij niet in de schema van de wereld gaan.
Ik geef het stokje door aan
Aly Lagerburg

Ik vraag U niet mijn kind’ren elk verdriet te sparen,
Maar wees Gij wel hun Troost, als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws Naams wil hen in uw verbond bewaren,
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang!
Nel Benschop
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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

Actueel: Samen de Heer tegemoet?
Datum: zo 8 nov 2020 00:00 - 22:00 Willibrordzondag

2000 jaar leren van slimme en dwaze bruidsmeisjes?

De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe onze wereld, onze kerk er over 50 jaar aan toe zal zijn. Bijbelteksten
die op zondag 6 november gelezen worden, bieden houvast
in omgang met tijden die altijd onvoorspelbaar zijn.
Geloof is een waarborg dat wij over onze dood heen in Christus zullen leven (1 Tess. 4,13 e.v.). In die zin gaan we de Heer
tegemoet. Die troostvolle belofte zou kunnen verleiden tot
passiviteit en stille berusting. Maar dat kan niet de bedoeling
zijn. Het zou afbreuk doen aan zin en betekenis van het leven zelf. In onzekere tijden als deze, beseffen we meer dan
ooit hoe belangrijk wijsheid in het besturen is. Een wijs bestuurder is een zegen voor zijn volk. Volgens de Bijbel is het
niet moeilijk om wijsheid te ontdekken, zolang je haar liefhebt en zolang je alert bent (Wijsheid 6,12 ev.).
Jezus verkondigt de komst van het Rijk Gods. Wanneer dat
precies zal zijn, zegt de Schrift niet. Wel dat het onverwachts
zal zijn en mensen op verschillende manieren zal treffen.
Trouw, waakzaamheid en wijsheid zijn geboden. Met de gelijkenis over de slimme en dwaze bruidsmeisjes vertelt Jezus
hoe het bij de komst van het Koninkrijk Gods zal toegaan.
Sommigen zijn voorbereid en voorzien, anderen niet en komen te laat. Een bruiloft is een groots gebeuren met rituelen
en gebruiken. Op de ‘grote dag van je leven’ mag niets misgaan.

ene groep heeft lampen met olie, de andere groep heeft te
weinig of geen olie. En als het bruiloftsfeest begint gaan zij
die licht kunnen verspreiden mee naar binnen; de anderen
blijven achter in de duisternis.
De gelijkenis van de domme en verstandige bruidsmeisjes is
velen bekend. In het verleden (tegenwoordig toch niet meer
hopelijk?) zijn er vast dominees en pastoors geweest die wat
betreft de domme bruidsmeisjes verwezen naar ‘die anderen’, naar de katholieken of de protestanten. Als we terugkijken op dit jaar 2020 en hoe landen en leiders gereageerd
hebben op de coronacrisis komt deze gelijkenis misschien
ook in gedachten. Maar zei paus Franciscus bij die bijzondere Urbi et Orbi midden in de coronacrisis eind maart op
het lege Sint-Pietersplein niet: “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje?” En zo is het.
Met dit verhaal legt Jezus uit dat iedereen uitgenodigd is om
zich voor te bereiden op de komst van het Rijk van God, het
hemelse op aarde. We zijn allemaal die bruidsmeisjes die
wachten op het bruiloftsfeest. De kern van deze gelijkenis is
de vraag of wij waakzaam en alert zijn en hoe wij reageren
áls het feest dan daar is. Zijn we er klaar voor? Hebben wij
daden van naastenliefde om ons geloof te ondersteunen om
daardoor te mogen deelnemen aan Gods Rijk?
Die boodschap bracht Willibrord toen hij rondging in de Lage
Landen om het licht van het geloof te verkondigen van God
de Vader die hemel en aarde maakte, God de Zoon die voor
onze redding gestorven en verrezen is en God de Geest die
in ons leeft. Wij christenen van vandaag hebben die belangrijke rol nog steeds.
Katholieken en protestanten, orthodoxen, pinkstergemeenschappen of andere denominaties, alle christenen zijn geroepen om gezamenlijk waakzaam te blijven voor de leefbaarheid van en in onze wereld van mens en dier op deze aarde.
Zo houden wij het licht aan.
Zie ook www.oecumene.nl

Dat gegeven – uit het leven gegrepen – gebruikt
Jezus in zijn gelijkenis,
zijn verhaal over hoe het
Rijk van God, het hemelse, werkt. En Hij verhaalt over bruidsmeisjes
die wachten op het
bruidspaar om als ze arriveren te gaan feesten
tot diep in de nacht. De
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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

Klein maar dapper …..
Enige tijd geleden stuurde voorzitter Hajo Schaap een
voortgangsbericht naar de leden en belangstellenden van
de Doopsgezinde Gemeente van Edam. In dit bericht werd
o.a. vermeld dat het ledenaantal klein is maar ondanks
dat er zolang mogelijk zal getracht worden om de Doopsgezinde Gemeente hier in Edam in stand te houden, mede
ook gelet op de belangstellenden tijdens onze diensten.
Naar aanleiding van dit gegeven wordt teruggedacht aan
de bekende bijbel-tekst in Matthäus 18, vers 20 waar in
staat:
“want waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam,
“daar ben ik in het midden van hen
(bron: Statenbijbel 1863)

beschikbaar ten behoeve van b.v. de dienst Wereldgebedsdag, oefenruimte voor kleine muziekgezelschappen,
kleine presentaties, etc. Ook doet de Doopsgezinde Gemeente mee in het overleg van het Noodfonds Kerken
Edam-Volendam, een overlegorgaan dat in 2015 is gevormd door de beide P.C.I ’s in Edam en Volendam, de
beide Diaconieën van de Protestantse Kerken alhier en
dan de Doopsgezinde Gemeente die de Vermaning als
vergaderlocatie beschikbaar stelt en tevens het secretariaat van dit orgaan invult. Dit Noodfonds opereert in feite
achter de schermen, ook is er goed contact met de burger-gemeente. T.z.t. zal er een meer uitgebreid artikel in
het Venster verschijnen omtrent dit Noodfonds Kerken
Edam-Volendam.

“waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn,
“ben ik in hun midden
(bron: Nederlands Bijbel Genootschap)
“want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn,
“daar ben ik ook
(bron: Bijbel in Gewone Taal)
“want als twee of drie mensen die bij Mij horen bij elkaar
“zijn,
“dan ben Ik daar Zelf ook
(bron: Basis Bijbel)
Er zullen ongetwijfeld nog een aantal min-of-meer gelijke
teksten zijn vanuit verschillende bijbel-uitgaven maar de
kern komt er toch weer op neer dat zolang het diegenen
is gegeven om bijeen te komen het van groot belang is dit
ook te blijven doen.

In het vorige Venster werd de tekst van het fraaie wandbord dat in de consistorieruimte van de Vermaning aangehaald maar helaas geen foto. Daarom alsnog een foto van
dit bord hierbij toegevoegd.

De Doopsgezinde Gemeente is klein in ledenaantal, er is
helaas geen groei maar toch houden we moedig vol. We
John van Voorst
doen mee in het overleg van de Raad van Kerken, leveren
een bescheiden Venster-bijdrage, stellen de Vermaning
______________________________________________________________________________________________________
Ron Verniers neemt afscheid als Vensterfotograaf
Fotograaf Ron Verniers heeft afscheid genomen van de Vensterredactie. Wij zijn Ron veel dank verschuldigd voor alles wat hij
voor het Venster heeft gedaan, de aandacht die hij schonk aan de foto’s en zijn inbreng bij de redactievergaderingen. Menige
omslag van het Venster was van Rons hand. Hoewel we in de vorm van Arie van Ginkel nog steeds uitstekend geëquipeerd
zijn zoeken we toch versterking op het gebied van de fotografie. Welk hobby-fotograaf vindt het leuk om materiaal te maken
voor het Venster? Van harte welkom!
Vensterredactie zoekt versterking
Behalve voor de fotografie zoeken we ook iemand die de advertentiepagina’s wil opmaken. Het is een rustig werkje dat je
gemakkelijk thuis kunt doen vanachter de computer. Degene die het doet mag op onze kosten de software aanschaffen.
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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

Heilige Doop voor Elianne Jodi
Zondag 11 oktober werd in een
feestelijke dienst de dochter van
Janneke Tump en Ramon Buis gedoopt door ds. Juup van Werkhoven. Elianne kreeg als dooptekst
Psalm 112: 1 mee:
‘Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer’.

De 30 bezoekers-grens geldt momenteel voor alle vieringen,
dus ook voor de Grote Kerk. Dat gaat betekenen dat als het
zo blijft als nu, ook de Gedachtenisdienst maar door een
zeer beperkt aantal mensen kan worden bijgewoond. Dat
men zich zal moeten aanmelden en dat we dan niet iedereen zullen kunnen toelaten die daar bij wil zijn. Dat is uiterst
schrijnend voor iedereen, maar voor de families van de overledenen in het bijzonder. De kerkenraad probeert een passende oplossing te vinden.

Foto’s: AvG

Vertrouwen houden in moeilijke tijden
Na een relatief ontspannen periode rond de zomer, waarin
de gevolgen van het coronavirus iets minder dominant ons
leven beheersten, voelt het of we weer terug gaan naar de
donkere periode in het voorjaar. De weer snel oplopende
besmettingscijfers hebben opnieuw tot strenge maatregelen
geleid. Dat lijkt deze keer voor veel mensen moeilijker te
aanvaarden, wat psychologisch bezien eigenlijk heel normaal
is. Het perspectief op een echte oplossing is onduidelijk. We
moeten de noodzakelijke beperkingen in onze vrijheid langer
volhouden dan we hadden gehoopt. Als kerk weten we dat
we onze nood voor kunnen leggen aan de Eeuwige die er altijd voor ons zal zijn.
Ook voor de kerken is het een zware tijd. We mogen nog
diensten houden, maar daar is alles wel mee gezegd. De vieringen in De Swaen zijn weer begonnen. Omdat maximaal 30
bezoekers mogelijk zijn zullen we helaas met extra beperkingen moeten gaan werken. De belangrijkste zijn dat u zich
vooraf moet aanmelden en dat er na afloop geen koffie kan
worden gedronken. Zie de instructie op pagina 16.
Houdt u de kerkbrief en de website in de gaten voor het
laatste nieuws.
We kunnen wel één positief punt melden. U kunt via de
website voortaan de diensten uit De Swaen niet alleen beluisteren, maar nu ook bekijken. Het is maar met één camera
maar het is toch een grote stap vooruit. Zie www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren U kunt om 10.00 uur live
meekijken maar eventueel ook later terugkijken. We horen
graag hoe het overkomt.
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De stand van zaken
In dit stukje wil ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De volgende stappen willen we zetten, zoals in het
vorige Venster al geschreven.
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? Dit in gesprek met de gemeente.
Als eerste de afwikkeling van de huidige situatie. Zoals op de
informatieavond van 1 juli is uitgelegd zijn we in afwachting
van een uitspraak van het landelijk college. Afgelopen
maand is de zitting geweest waarin alle partijen zijn
gehoord. De uitspraak wordt eind november verwacht.
De tweede stap: nieuwe kerkenraadsleden en moderamen.
We hebben al een paar mensen bereid gevonden om een rol
op zich te nemen. Dat is erg fijn. Maar er zijn nog een paar
mensen nodig. We zijn op weg.
Wel zijn daarbij een paar kanttekeningen geplaatst. Als
eerste wil men pas aan de slag als de huidige situatie is
afgerond: een nieuw begin. Ook wil men zeker weten dat de
gemeente achter deze keuze staat. Het idee is nu om half
januari 2021 een gemeenteavond te organiseren waarin dit
wordt besproken. Vindt u dat deze mensen lid kunnen worden van de kerkenraad en staat u achter hen? En vooral dat
laatste vindt men belangrijk.
Daarbij loop ik wat vooruit op de zaken. Want ik weet niet
hoe de corona zich ontwikkelt en of wij dan met meer dan
30 mensen bij elkaar kunnen komen.

Kees Bak
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 hiervoor geschikt vindt. De eerste namen zijn binnen, maar we
zien er graag meer. U kunt per ambt (ouderling, diaken, ouderling-kerkrentmeester) schriftelijk aanbeveling doen bij de
scriba via scriba@kerkgemeente.nl of op adres Kapsteeg 5,
1135WR Edam.
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Instructies voor bezoek diensten
4Men moet zich aanmelden als bezoeker via
scriba@kerkgemeente.nl of 0299 371297.
4Iedereen houdt 1,5 m afstand van elkaar; dit geldt zowel
binnen, maar ook vóór en na afloop buiten de kerk.
4Kerkgangers zijn welkom als zij en hun huisgenoten
tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
4De Swaen is alleen toegankelijk voor kerkbezoekers via
de voordeur; dit geldt voor iedere kerkganger!
4De achteringang gaat op slot, anders is het niet controleerbaar door de kruisende looproutes.
4Er worden bij de dienst regelaars aangesteld, 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.
4Bij binnenkomst wordt de naam genoteerd / afgevinkt
van de lijst, zodat we onverhoopt bij contactonderzoek
weten wie aanwezig waren.
4Iedereen moet bij binnenkomst de handen reinigen met
het aangeboden ontsmettingsmiddel, dat op een tafel
klaar staat met tissues, die weggegooid kunnen worden in
de bijstaande prullenmand.
4Uw jas / paraplu neemt u mee naar uw zitplaats.
Liturgie en liedboek liggen daar al klaar; het liedboek laat u
na afloop liggen.
4De aanwijzingen van de regelaars moeten opgevolgd
worden.
4Na afloop van de dienst begeleiden de regelaars met
gepaste afstand de kerkgangers weer rij voor rij naar buiten.
4De collecte vindt plaats bij de uitgang, waar twee collecteschalen staan.
4Er wordt geen koffie geschonken.
4Toiletgebruik moet tot het minimum beperkt worden.
De mensen worden geacht zelf van tevoren met het beschikbare ontsmettingsmiddel de toiletbril etc. te reinigen.
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.

Zangers blijven welkom
Voorlopig is het zingen door de kerkbezoekers nog niet mogelijk. Het voorstel is om de liederen mee te laten zingen
door vier zangers/-essen, wijd verspreid in de viering. Allen
die graag zingen en dat de laatste tijd node gemist hebben
vraag ik: geef je bij me op en ik zal proberen iedere zondag
een groep zangers samen te stellen. Frans Koning,
e-mail: frannelies@gmail.com, tel. 0299-372026.
Pastoraal meldpunt
Aly Lagerburg fungeert als pastoraal meldpunt. U kunt bij
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf of
voor een ander. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer
0299 371272 en via mailadres pastoraat@kerkgemeente.nl
Dit staat ook in de kerkbrief.
Sinds 1 september is ds. Charlotte Kremer van ZuiderwoudeUitdam 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.
Hoofdpunten uit vergadering kerkenraad 13 oktober
 Door de aangescherpte regels wordt de procedure voor de
diensten in De Swaen aangepast. Ook voor de gedachtenisdienst kan helaas maar een klein aantal bezoekers worden
toegelaten.
 De apparatuur voor beeldopnames in De Swaen wordt
vanaf 18 oktober in gebruik genomen.
 De hoorzitting over de problematiek in onze gemeente is
geweest. De uitspraak verwachten we eind november.
 De vacaturecommissie is van start gegaan en maakt
vorderingen.
 De restauratie van het orgel van De Swaen is vertraagd,
omdat er toch een vergunning nodig is. De sponsoractie is
goed gestart en er lijken mogelijkheden voor grote
subsidies.
 De bloemengroet voorziet in een behoefte. Ook de jongere
leden worden er meer in betrokken
Men geeft om de neef van tante Bets!
Het beroemde Bätzorgel in de Evangelisch-Lutherse Kerk
in Den Haag (1762) wordt wel ‘tante Bets’ genoemd.
Tante Bets heeft een uitgebreide familie waaronder een
paar neefjes. Eén neef bevindt zich in de Swaen in Edam,
maar deze familietelg is intussen sterk verouderd en enigszins aan lager wal geraakt in de afgelopen 200 jaar. We willen hem graag aan laten sterken en een verjongingskuur geven. Het gaat natuurlijk om de actie voor ons Bätzorgel in
de Swaen en die loopt als een trein: de laatste stand is ruim
€ 5500. Hartelijk dank voor alle donaties! Wij hebben verzoeken voor subsidies lopen bij diverse culturele fondsen en
de provincie, maar we kunnen zelf ook een duit in het zakje
doen, dus adopteer een orgelpijp!
Maak uw bedrag over op:

NL 95 RABO 0373711409
t.b.v. Orgelfonds

De Kerkrentmeesters
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Overzicht diaconale collectedoelen
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. Vrouwen leren lezen en schrijven,
volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde
voeding of een vakopleiding. Zo spelen zij een actieve rol in
hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua
Zondag 8 november, “Voedselbank Purmerend e.o- Onderhoud en Verdeling”. De Voedselbank kan niet zonder geldelijke steun. Niet voor voedsel, maar voor aanschaffen en onderhouden van transportmiddelen, gebouwen, materialen
en inrichtingen. Zonder dat geen verdeling. Wij helpen daar
toch bij?! www.purmerendsevoedselbank.nl
Zondag 15 november, MAF-(Mission Aviation Fellowship).
MAF helpt met vliegtuigen mensen in arme, afgelegen gebieden bereikbaar te maken voor hulp en het evangelie. Elke 5
minuten stijgt er ergens een MAF vliegtuig op dat vooruitgang en hoop brengt voor mensen in geïsoleerde gebieden.
www.maf.nl
Zondag 22 november, “Hospice Thuis van Leeghwater”.
Een warm thuis, vervangende omgeving voor mensen in hun
laatste levensfase. Dichtbij, altijd figuurlijk, soms letterlijk
verdient het hospice onze steun. www.hospiceleeghwater.nl
Zondag 29 november, 1ste Advent, “KIA, Kinderen in de
Knel, Oekraïne, Een veilige school en thuis voor verweesde
kinderen”. Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in de Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt en gezond gezinsvervangend thuis te zijn. De “School of our Dreams” zet zich
in om onderwijs en opvoeding in internaten te veranderen
ten einde kinderen betere kansen te geven.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/school-van-onze-dromen-biedt-kinderen-veiligheid
Zondag 6 december, 2de Advent, “KIA, Kinderen betrekken
bij diaconaat”. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen
die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor
deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. www.kerkinactie.nl/kidsinactie 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
Het is ook altijd 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......
Nieuws Handwerkclub Grote Kerk
Door het Coronavirus is alles veranderd. Zo bleef de Kerk
dicht in een periode die voor inkomsten heel belangrijk is.
O.a. voor de Handwerkclub. In de tijd dat de Kerk open kon
zijn, is er toch aardig verkocht. Natuurlijk was er de hoop dat
de Kerstmarkt zou komen, maar ja … overmacht. Voor de
liefhebbers van de beroemde gebreide sokken (desgewenst
op maat gebreid) en ander handwerken kunt u Elly ten Holt
benaderen via tel. 0299 371280.
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Autodienst
Ook deze maand is er door de Corona een beperkt aantal
taxichauffeurs! Daarom vragen wij u om zo veel mogelijk al
op vrijdagavond of zaterdagmorgen te bellen. We kunnen
maar een beperkt aantal mensen per zondag naar de kerk
vervoeren.
Ook is het dragen van een mondkapje in de auto verplicht!!
datum
taxidienst
telefoonnr.
1 nov.
H. Eijk
371939
8 nov.
J. Schoute
06-51589540
15 nov.
H. Kalk
371297
22 nov. Ged. dienst
M. van Saarloos
374038
29 nov.
C. Rijswijk
06-53173149
6 dec.
H. Eijk
371939
Wilt u ook mee helpen bij de taxidienst? 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
01-11 Mevr. L. van Montfort, Dijkgraaf Poschlaan 1 a 11,
1135GP Edam
02-11 Mevr. N. Wiersema-Maas, William Pontstraat 56,
1135EW Edam
04-11 Dhr. J.N. Lemsom, Pieter Taemszstraat 20,
1135HH Edam
06-11 Mevr. M.H. van der Pol-van Gaalen, J. Hoeckstraat 26,
1135GV Edam
08-11 Mevr. M. de Wolf - Boorsma, Klein Westerbuiten 21 B,
1135GL Edam
14-11 Dhr. T. Stelling, William Pontstraat 29, 1135ES Edam
17-11 Mevr. E. Groot-Groot, Pieter Claesstraat 11,
1135HJ Edam
18-11 Dhr. G.C. Dekker, Paulus Pietersstraat 1 a 06,
1135GS Edam
18-11 Dhr. J. van Bekkum, Voorhaven 123, 1135BP Edam
20-11 Mevr. N. Schotanus-Krijgsman, Adr. Bleijsstraat 12,
1132VB Volendam
25-11 Mevr. B. Stelling-ter Velde, William Pontstraat 29,
1135ES Edam
25-11 Mevr. N.M. van Bekkum-de Boer, Voorhaven 123,
1135BP Edam
25-11 Dhr. B. Schalkwijk, Roelof Bootstraat 29 A,
1135CD Edam
28-11 Dhr. S.W. Zwiers, Doelland 7, 1135AH Edam
29-11 Mevr. A. de Boer, Paulus Pietersstraat 1 221,
1135GS Edam
Opbrengst Collecten
Datum
Kerk
06-09
€ 157,85
13-09
€ 106,55
20-09
€ 135,50
27-09
€ 415,47
04-10
€ 94,00
Juli-Dec.
€ 75,00
€ 984,37

Diaconie
€ 351,25
€ 93,70
€ 138,04

Doel
Sunshine house
Abba child care
KIA; Kerk Syrië
Helft voor RvK
€ 93,80 Kerk en Israël
€ 75,00 Via bank
€ 751,79

Mededelingen kerkelijk bureau
Gedoopt
Elianne Jodi Buis; dv Janneke Tump en Ramon Buis
17

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 overledenen: dat zij
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.
Nieuws uit de Locatieraad
Niet meer dan 30
Het is niet anders: we zullen de komende tijd moeten leven met een maximaal aantal kerkgangers
van 30. Hoewel onze kerk
minstens het dubbele
aantal aan kan,
conformeren we ons aan de richtlijnen van de rijksoverheid
die ook gelden voor andere bijeenkomsten zoals concerten
en theatervoorstellingen. De bisschoppen vragen ons
daaraan mee te werken. Omdat het reguliere aantal
wekelijkse kerkgangers richting 50 loopt en gezien het feit
dat we ook geen kerkdienst meer hebben op zaterdag, dit
nog verder kan toenemen, moeten we gaan werken met een
inschrijfsysteem.
Opgave via de website van de Nicolaaskerk
Op de website van de RK Nicolaaskerk, http://www.rknicolaaskerkedam.nl, vindt u een link “Aanmelden bijwoning
mis” en als u daarop klikt komt u in een opgaveformulier.
Dat moet u invullen voor alle kerkdiensten vanaf zondag 24
oktober. De locatieraad realiseert zich dat niet alle parochianen hier weg mee zullen weten en zeker degenen die geen
computer met internetverbinding hebben. We hopen dat die
er toch uitkomen met hulp van vrienden, kinderen of kleinkinderen. Als het echt niet lukt, stuur dan een mailtje naar
secretarisnicolaaskerkedam@outlook.com, of doe een
briefje in de brievenbus van de pastorie, Voorhaven 124.
Alle verzoeken worden bekeken, niemand hoeft zich afgewezen te voelen. Als het maximum van 30 voor een bepaalde
zondag bereikt is, wordt u verzocht voor een andere dag te
kiezen.
Mondkapjes
De bisschoppen doen ook het dringende advies aan alle parochianen om een mondkapje te dragen bij binnenkomst in
de kerk en bij vertrek. De locatieraad beschouwt dit als de
eigen verantwoordelijkheid van elke individuele parochiaan;
we zullen er niet op controleren.
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Herstel voorzetramen
Enkele van de onderste panelen van de glas-in-loodramen
van de kerk zijn in de zomer gerepareerd. Ze zien er nu weer
prima uit. Voor de reparatie moesten ook de onderste voorzetramen verwijderd worden, waarvan er drie gebroken bleken te zijn. Die zijn nu vakkundig door T&H Glas Edam vervangen door nieuwe exemplaren.

Henk Medik bij de vervanging van de voorzetramen

Twee vrijwilligers nemen afscheid
Ina Keijzer, vrijwilliger van het eerste uur bij de Nicolaaskerk
heeft te kennen gegeven dat ze stopt met het kosteren. Jarenlang heeft Ina zich voor de kerk ingezet. Ze deed niet alleen de kostertaken met veel toewijding, maar ze stond ook
altijd klaar voor de priester als die van buiten kwam en voor
de dienst even een kopje koffie wilde. En ze was een vaste
kracht bij de dinsdagochtend-ploeg die de pastorie en de
vertrekken van de priester op orde houdt. Ina kreeg voor
haar verdiensten al in 2007 een parochiële onderscheiding.
Daarna heeft ze er nog 13 jaar aan toegevoegd! De locatieraad spreekt haar bewondering, waardering en grote dank
uit voor zoveel inzet.
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Ook Cor Breed is al jaren geleden onderscheiden. Cor begon
zijn loopbaan in de Nicolaaskerk Edam nota bene als misdienaar, we schatten ongeveer 80 jaar geleden. Het is niet te
bevatten wat Cor allemaal voor de kerk betekend heeft.
Meer dan 50 jaar was hij lector en daar wil hij nu mee stoppen. We weten dat het afscheid van het lectorschap hem
zwaar valt, maar als je eenmaal de leeftijd van de zeer sterken bereikt hebt moet je daar soms aan toegeven. In dit geval is partir niet mourir un peu: hij blijft hij nog een aantal taken vervullen zoals verzorgen van de kaarsen, misboekjes,
hosties en de wijn (“Je moet toch wat omhanden hebben”).
Cor, we hopen nog vele jaren van je diensten gebruik te kunnen maken, al is het niet meer als lector. Van harte bedankt
voor zoveel inzet. Namens de Locatieraad,

Nico van Straalen
Observaties van een kerkganger
Met enige koelbloedigheid klom uw kerkganger,
begeleid door een ervaren klimmer, via drie of vier
trappetjes omhoog naar de vliering van de kerk. Je loopt
als een Indiana Jones op zoek naar de verloren ark, over
smalle loopplanken met links en rechts een afgrond,
bukkend voor de zware balken van het dak. Op de
vliering ben je verheven boven het gewelf; je bent zelfs
hoger dan het oog, bijna in de hemel. Als je door een
gaatje naar beneden kijkt, de kerk in, zie je hoe ver
beneden je het gewone kerkleven zich afspeelt. De
parochianen zijn playmobilpoppetjes geworden. Als je
een raampje opendoet kijk je over Edam, over de hoge
bomen tot in de oneindige verte. Er zijn werelden die
niet eens zo ver weg zijn; het hemelgewelf speelt zich af
boven je hoofd, maar een normale kerkganger heeft er
geen weet van.
Nieuws van de PCI
Diaconale zondag
De Eucharistieviering op de derde zondag van de maand november staat in het teken van de diaconie. De diaconale zondag wordt dit jaar op 15 november a.s. gevierd, maar (helaas) dit keer niet met een speciale Eucharistieviering. In het
“oude normaal” koos de PCI jaarlijks een goed doel uit en
nodigde daarbij een spreker uit om dit doel onder uw aandacht te brengen. De opbrengst van de tweede collecte, die
tijdens deze Eucharistie-dienst door het PCI-bestuur werd
gehouden, werd beschikbaar gesteld voor het gestelde doel.
Daarnaast werd uw bijdrage verdubbeld door de PCI. Op
deze manier konden we parochianen, doelen en/of instanties blij maken met onze gezamenlijke financiële ondersteuning. Dit jaar zitten we midden in een coronacrisis en moeten we wennen aan het “nieuwe normaal”. We moeten ons
aanpassen aan de RIVM-regels om het corona virus te bestrijden. Voor de kerken betekent dit dat slechts een klein
aantal kerkgangers de dienst kan bezoeken. Het PCI-bestuur
heeft daarom besloten om dit jaar geen aparte dienst te organiseren.
Uiteraard vergeten we onze medemens in nood niet en dit
jaar heeft de PCI de voedselbank uitgekozen om te
ondersteunen.
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De voedselbanken hebben het momenteel zwaar te verduren daar het aantal cliënten toeneemt, terwijl de aanvoer
van het aangeboden voedsel stagneert. Vele mensen zijn
door de coronacrisis hun baan kwijtgeraakt en moeten daardoor noodgedwongen een beroep doen op de voedselbank.
De PCI zal namens alle parochianen op de diaconale zondag
een bedrag overmaken naar de voedselbank, zodat zij wat
meer mogelijkheden krijgt om het leed voor velen in deze
moeilijke tijd wat te verzachten. Uiteraard bent u ook
uitgenodigd om zelf een bedrag over te maken naar de PCI,
rekeningnr. NL97 RABO 0315 6649 24 o.v.v. Voedselbank.
Wij zullen dat bedrag toevoegen aan onze bijdrage

PCI Bestuur

De gezellige middag
Op het moment dat de kopij voor dit Venster ingeleverd
moet worden, lopen de coronabesmettingen snel op en
daardoor zijn er vele onzekerheden over bijv. de doorgang
van de gezellige middag in november. Tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. heeft het kabinet besloten om de
horeca te sluiten voor twee of vier weken of ......?? We houden dus een flinke slag om de arm. Stel dat de gezellige middag op woensdagmiddag 18 november a.s. wel door zou
kunnen gaan dan staat die middag in het teken van Sinterklaas. Van Sinterklaas hebben we inmiddels bericht ontvangen dat hij ons dit jaar helaas niet kan en mag bezoeken
i.v.m. de hevige corona uitbraak in Spanje. U zult begrijpen
dat Sint geen enkel risico neemt, gezien zijn hoge leeftijd. De
middag zal als het toegestaan is gewoon doorgaan en u kunt
uw spelletjes spelen, kaarten en/of een praatje maken. Uiteraard met gezellige achtergrondmuziek en lekkere decemberhapjes. Sint heeft wel toegezegd dat hij de bezoekers zeker niet met lege handen naar huis laat gaan. Hij zal ons niet
vergeten. Sint hoopt ons in 2021 weer te bezoeken en wenst
ons allen een goede gezondheid en een leuk Sinterklaasfeest
in kleine kring. Mocht ook deze middag helaas niet doorgaan
vanwege het besmettingsgevaar dan hoort u dat van ons.

Nel en Marian
Van Gebedsgroep naar Bijbelgroep
Afgelopen bijeenkomst hebben wij met Diaken Henk Bak
uitvoerig gesproken over wat we nu eigenlijk doen. Henk
stelde heel scherp: Wij zitten niet aldoor te bidden, we zijn
daar eigenlijk maar een klein deel van de tijd mee bezig. We
vonden unaniem, dat we ons wel meer in de Bijbel zouden
willen verdiepen.
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Ook in de vertalingen en dat zijn er nogal wat. Er werd opgemerkt dat de taal van de missaaltjes ook niet echt van onze
tijd is. En al discussiërend kwamen we tot een nieuw plan.
We willen door als Bijbelgroep onder leiding van Henk Bak.
Voor hem komt het beter uit als we ook de tijden verschuiven. Dat wordt in ieder geval de eerste woensdag van de
maand om 9.30 tot 11.30 uur. Het is de bedoeling dat je, als
die hebt, een bijbel meebrengt En als je over twee verschillende uitgaven beschikt, dan allebei. (Het is niet de bedoeling dat je er direct één gaat kopen). Zo kunnen we erachter
komen wat nu de bedoeling is van een bepaalde tekst. We
kijken uit naar onze nieuwe start. De eerste bijeenkomst was
op woensdag 7 oktober om half tien in de Ontmoeting. Heb
je interesse in de Bijbel, kom er dan bij.
Namens de groep, Paula Ruitenberg
Nieuws voor jeugd en gezin

Kindermiddag 14 oktober
Woensdag 14 oktober maakten veertien kinderen een tekening/schildering/vliegtuig/tekst als afscheidscadeau voor Kapelaan Tesfay. Veelal werkten zij met de kleuren van de Ethiopische vlag: groen, geel, rood en blauw met een ster in het
midden. Rond 16 u kwam Kapelaan Tesfay om alle cadeaus
in ontvangst te nemen, mét een persoonlijk woord en/of
vraag van ieder kind. Veel kinderen vertelden dat zij het jammer vinden dat Kapelaan Tesfay weggaat. Zij zeiden tegen de
Kapelaan dat hij een goede Kapelaan is geweest, die altijd
aardig en rustig was. De misdienaars gaven aan dat zij het altijd leuk vonden om misdienaar te zijn bij Kapelaan Tesfay,
omdat het altijd duidelijk was wat zij moesten doen en goed
verliep. De kinderen zeiden ook dat zij het wel begrepen dat
de Kapelaan nu terug wil keren naar Ethiopië om ook daar
goede dingen te doen. Tim Veerman had een kruisje van papier gemaakt, dat gezegend werd door de Kapelaan. We
hebben deze bijzondere bijeenkomst samen afgesloten met
een gebed, waarin de Kapelaan ons voorging. Op deze wijze
hebben wij afscheid genomen van een hele goede Kapelaan,
die wij nooit zullen vergeten.
Verslag bezoek Heilig Landstichting:
Op zondag 20 september zijn we met ons gezin naar de Heilig Landstichting geweest. Ruben vond de Romeinse straat
het leukst, omdat er zoveel mooie huizen waren met informatie over het ontstaan van het Christendom. Nathan vond
het Egyptische huis mooi, vanwege de mooie schilderingen.
Het eten in de Romeinse Herberg was ook heerlijk! Tobias
vond het beeld van de Romeinse soldaat heel mooi en hij
vond de Romeinse spelletjes leuk met dobbelstenen met Romeinse cijfers erop. Er was ook een Romeinse bar (thermoVenster november 2020

polium) met een hele grote pollepel, waar je mee mocht
spelen. Lukas vond het Joodse dorpje het mooiste. De huisjes waren heel eenvoudig en armoedig. Men heeft geprobeerd het dorpje Nazareth na te bouwen, zoals het in de tijd
van Jezus geweest moet zijn. Dan begrijp je pas hoe Jezus
opgegroeid is, in een eenvoudig dorpje. In een grot dichtbij
waren beelden van Jozef, Maria en baby Jezus. Er stonden
beelden van herders, dichtbij in het veld. Verderop waren
Romeinse huizen nagebouwd, zoals die van de eerste christenen eruit moeten hebben gezien. Er waren toen nog geen
kerken. De mensen aten en baden samen thuis, net als Jezus
bij het Laatste Avondmaal. Misschien moeten wij ook nu in
deze moeilijke Coronatijd weer gaan bidden als de eerste
christenen. Als oudere, verzwakte of zieke mensen niet naar
de kerk durven, omdat zij bang zijn voor besmetting, kunnen
ze wel thuis samen bidden en eten, net zoals Jezus deed...
Ruben, Lukas, Nathan en Tobias van der Made
Bericht van het KVG
Beste mensen,
Op het moment dat deze woorden op papier komen (oktober 2020) neemt de Corona weer enorm toe. Premier Rutte
gaf ons te kennen op TV dat er niet meer dan 30 personen
bij elkaar mogen komen en het ziet er naar uit dat de maatregelen en adviezen strenger gaan worden.
Het bestuur heeft daarom, jammer genoeg, moeten besluiten dat de openings-Kerstviering van 15 december a.s. niet
kan doorgaan. Ook de nieuwjaarsreceptie op 05-01-2021
kan om deze reden niet plaatsvinden. Spijtig, maar helaas
het kan niet anders. We hebben nog geluk gehad dat we ons
100-jarig bestaan hebben kunnen vieren met z’n allen. Voor
de Kerst hoort u in ieder geval nog iets van ons.
Hartelijke groeten en blijf gezond allemaal.
Het KVG-bestuur Edam (Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen)

Jarigen in november
02-11 Dhr. C.W. Uijt de Boogaardt, Nieuwehaven 42
03-11 Mw. D.J. Sparrow-Boot, W. Pontstraat 14
09-11 Mw. J.F. Usadel-Meerman, Noorderstraat 67
11-11 Mw. C.W.C. Frieling-Vreeburg, H. Dirckszstr. 2
15-11 Mw.F. Conijn-Huisink, IJsselmeerdijk 28A Warder
15-11 Mw. U.M.P. Günther-Jongmans, Achterhaven 86
17-11 Mw. Jonk-Steur, P. Pietersstr. 1
17-11 Dhr. J.P. Ettema, Pieter Taemszstraat 17
18-11 Mw. G.G.J.M. Hendriks-Schaake, Beltmolen 2
18-11 Mw A.J. van der Meer-de Haas, P.Pieterstr. 1/225
19-11 Dhr. P. Buskens, Voorhaven 59
23-11 Dhr. J.P.C. Papôt, Voorhaven 46
24-11 Dhr. F.J.M.M. Mortiers, Jan Schriverstraat 11
24-11 Mw. H. Riedeman-Groen, Torenmolen 22
24-11 Dhr. T.G.J.M. Mooijer, Jan Schriverstraat 4
25-11 Dhr. C. Guit, Jacob Peteysstraat 23
27-11 Mw. E.M. Tol-Sier, P. Pietersstr. 1
29-11 Dhr. C. van der Wilt, Roelof Bootstraat 43
30-11 Mw. G.M.C. Molenaar-Out, P.Pietersstraat 12
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

De Vredesweek
Zondag 20 september was het begin van de Vredesweek
2020, gewijd aan het omgaan met verschillen. Verschillen in
cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in
welstand, verschillen in morele opvattingen, ook de
spanningen die al deze verschillen oproepen met de vrijheid
van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van
mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het
is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van
te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom koos
vredesorganisatie PAX voor het thema 'Vrede verbindt
verschil'.
Tijdens ons koffie-uurtje op deze zondag las Marja van
Gaalen met ons uit Mattheus 20 “De gelijkenis van de
arbeiders in de wijngaard”, het voor ons gevoel wat
schurende verhaal van Jezus over de dagloners, die allen
dezelfde beloning kregen, of ze nu de gehele dag of slechts
één uur gewerkt hadden. Een verhaal, dat haaks staat op
wat wij naar onze menselijke maatstaven als rechtvaardig
ervaren. Een verhaal, dat vertelt dat Gods goedheid voor ons
eigenlijk niet te bevatten is, onnavolgbaar is. Geen verschil
maakt en voor iedereen gelijk is.
Luchthavenpastoraat

U hebt op Schiphol misschien wel eens het bordje
gezien dat de weg wijst naar
het Stiltecentrum. Daar heeft
het luchthaven-pastoraat een
drietal ruimten: een
Stilteruimte voor rust, gebed
of meditatie, een Inloopruimte met informatie en een
Ontmoetingsruimte voor een
gesprek met ie-mand van het
oecumenisch pastoraat op de
luchthaven. Een Oase in een
miljoenenstad, noemde
Marja dit centrum, waarvan zij 15 jaar bestuurslid is
geweest. Een pastoraat, waarin reizigers opgevangen
worden, die om wat voor reden dan ook in de problemen
zijn gekomen. Een pastoraat met 3 pastores en 25
medewerkers, altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen in
de week. Vroeger betaald door de PKN, maar vrijwel geheel
wegbezuinigd, dus nu afhankelijk van giften. Ook een plek,
waar geen verschil gemaakt wordt, waar een luisterend oor
en troost geboden wordt. Waar de mensen, die er werken,
er willen zijn in Gods naam, voor iedereen.
Het pictogram van het Stiltecentrum had ik niet, wel een
foto van een zwaan, ooit het trotse symbool van de KLM, nu
in wat rustiger water.
Foto Sita de Waal
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4 oktober
Marjan Nijman schoof aan bij het koffie drinken op deze
zondag. Of ze geïnspireerd was door de wetenschap dat het
“Dierendag” was, weet ik niet, maar ze las een verhaal voor
over een kerkuil. De uil, met zijn grote zwarte ogen midden
in zijn witte gezicht, die broedt in kerktorens en in
boerderijen achter het ulenbord. Deze uil deed zijn naam eer
aan en sprak prachtige woorden als Vertrouwen, Liefde en
Hoop. Hij was benieuwd of de andere vogels ze gehoord
hadden. Tot de steenuil waren ze niet doorgedrongen, maar
de ransuil met zijn rechtop staande oorpluimen kwam langs
om te vragen wat er aan de hand was, omdat hij alle vogels
over vertrouwen, hoop en liefde hoorde praten. Toen was
de kerkuil gerust gesteld.
Beproeving
De TV toonde begin oktober de beelden van de ravage, die
zware regens in Zuid-Frankrijk teweeg bracht. Velen zal dat
huis, dat zomaar in de door de watervloed breed uitgeslepen
rivier stortte, nog op het netvlies staan. Je ervaart dan hoe
tijdloos de Psalmen in het Oude Testament zijn. Psalm 11,
die als titel heeft “Vertrouwen op God”, bijvoorbeeld
spreekt in de Herziene Statenvertaling over “fundamenten,
die worden omvergehaald”. Ook over “het regenen van
valstrikken, vuur en zwavel”, en over “verschroeiende
stormwinden”, woorden, die aan de grote bosbranden
overal doen denken.
Maar de psalm gaat verder en eindigt in de hedendaagse
woorden van de versie van Huub Oosterhuis met:
“Hij (God) ziet ook twee, drie, zeven (mensen)
elkaar ophelpen en dragen.
Honderd bouwen hun huizen weer op,
duizend planten ceders en eiken.
God, die Ene, Ik-zal
doet zijn aangezicht over ons lichten.
Vogeltje van de bergen
zoek je schuilplaats hier.”
Koffiezondagen
In de komende maand is de kerk om 11 uur open voor de
vaste bezoekers op de zondagen 1, 15 en 29 november. Op
deze laatste zondag gedenken wij de overledenen.
Collectes
Ook deze maand heeft de diaconie zelf een bijdrage
overgemaakt aan de geplande collectedoelen.

Maarten Gast
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Alle informatie uit de planning op deze pagina is onder voorbehoud
van de ontwikkelingen rond de coronacrisis.
Doopsgezinde gemeente Edam, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6 1135 WV Edam
Overige informatie
Dag Tijd Dienst, Voorganger
01/11 10.00 ds. De Boer
15/11 10.00 zr. A.M. Visser
06/12 10.00 ds. De Boer

Organist: Zandstra
Organist: Van Wattingen
Organist: Zandstra

Protestantse Kerkgemeente Edam, Voorhaven 135 1135 BP Edam
Kerkgebouw
Dag Tijd Dienst, Voorganger
01/11
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

eredienst - ds. Gerrit Fredrikze, Harderwijk
eredienst - ds. Willemien van Berkum, A'dam
eredienst - ds. Peter Hoogstrate, Ermelo
eredienst - ds. Kick Koldewijn, Badhoeved.
eredienst - ds. Coosje Verkerk, Amstelveen
eredienst - ds. Kick Koldewijn, Badhoeved.
eredienst - ds. Margrietha Reinders, A'dam

Rooms-Katholieke kerk, Voorhaven 126 1135 BV Edam
Dag Tijd Dienst,Voorganger
01/11
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Eucharistieviering - Kapelaan Versteeg
Woord- en Communieviering - Th. v.d. Woude
Eucharistieviering - Kapelaan Versteeg
Woord- en Communieviering - D. Henk Bak
Eucharistieviering - Pastoor Stomph
Voorganger nog niet bekend
Voorganger nog niet bekend

PK De Swaen
PK De Swaen
PK De Swaen
Grote Kerk
PK De Swaen
PK De Swaen
PK De Swaen

Overige informatie

gedachtenisdienst
1e advent
2e advent
3e advent

Overige informatie

Aanmelden via www.rknicolaaskerkedam.nl
Allerzielen - voorrang voor familieleden overledenen
Aanmelden via www.rknicolaaskerkedam.nl
Startzondag - Aanmelden via www.rknicolaaskerkedam.nl
Aanmelden via www.rknicolaaskerkedam.nl
Aanmelden via www.rknicolaaskerkedam.nl
Aanmelden via www.rknicolaaskerkedam.nl

Protestantse Gemeente Volendam, Burg. Kolfschotenplein 1 1131 BN Volendam
Overige informatie
Dag Tijd Dienst, Voorganger
We hebben besloten de diensten in het Stolphoevekerkje nog niet te hervatten. Maarten Gast

Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen
Kerkgebouw
Overige informatie
Dag Tijd Dienst, Voorganger

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 wil bekijken kan een mailtje
gestuurd worden naar info@pg-koggenland.nl waarna u de nieuwsbrief toegestuurd wordt met daarin de link naar de uitzending. Kees van
Lenten

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

