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Redactioneel 
 
Kerstmis thuis 
De vele activiteiten die we altijd in het kerstnummer van het 
Venster aankondigden moet u dit keer missen omdat ze er 
niet zijn. De coronacrisis werpt ook een schaduw over Kerst-
mis. Ons uithoudingsvermogen wordt op de proef gesteld. 
Minister-president Rutte heeft ons opgeroepen Kerstmis 
toch vooral thuis te vieren, niet in winkelstraten en restau-
rants. Maar ook in de gezelligheid van het huis kan een 
kerstfeest goed gevierd worden. Het vertellen van kerstver-
halen, wel of niet onder de kerstboom of bij de kerststal, 
hoort daarbij. 
 
 

 
Daarom hebben we voor dit nummer speciale aandacht ge-
schonken aan kerstverhalen. Lees er een boek bij (ook daar-
voor hebben we een suggestie) en zing er een kerstlied bij 
(zie de muziekbijdrage) en u heeft met dit Venster in de 
hand een uniek kerstfeest. 
 
De redactie van het Venster wenst u een gelukkig Kerstfeest, 
een mooi uiteinde en een voorspoedig nieuwjaar. Wij zijn er 
weer in februari van het nieuwe jaar. 

Nico van Straalen 
 

 

 
Bij de voorplaat: Lily Cool steekt de adventskaarsen aan (2019). Foto Arie van Ginkel 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 21 januari 2021. 

 

Het volgende Venster verschijnt in de week voor  
1 februari 2021 

 

 

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. 

 
Een roepende in de woestijn 
“Hoor, een stem roept: Baan voor de Heer een weg door de 
woestijn” zegt Jesaja in 40:3. Die roep is verbonden met Jo-
hannes de Doper, waarvan Lucas 3 verhaalt dat hij de men-
sen, in de woestijn, oproept tot inkeer te komen, zich te 
laten dopen. Johannes is verhalenverteller, een actieve ver-
kondiger van de weg: “Wie twee stel onderkleren heeft, 
moet delen met wie er geen heeft” (3: 11). Hij relativeert 
zijn eigen belang onder meer door te verwijzen naar “Hem 
die na mij komt”, die met de heilige Geest en met vuur zal 
dopen, i.p.v. met water, zoals Johannes doet. Zo wordt Jo-
hannes als wegbereider gezien, voor hem die van zichzelf 
zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Zo bereidt 
Jezus de weg naar de Eeuwige, zou je ook kunnen zeggen. 
De roepende in de woestijn is wegbereider voor de Wegbe-
reider. Kan het hoopvoller? De woestijn is in Jesaja en in Lu-
cas plaats van aktie. Dat maakt deze verhalen alleen maar 
inspirerender. En toch slaat in onze cultuur “een roepende 
in de woestijn” op boodschappers, verhalenvertellers, die 
geen gehoor vinden. Ook al verwijzen we ervoor wel naar 
Jesaja en Lucas. Is dat zelfinzicht, omdat we Johannes en Je-
zus ook vaak maar laten roepen? Zoals nu met de versprei-
ding van de coronavaccins? 
Lees meer in Jesaja 40 en Lucas 3 

Zo’n vermoeide hebben wij er-
van gemaakt   afb.: Pixabay.com 
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De Engel die niet welkom was 
 
De regering roept ons op om Kerstmis dit jaar vooral thuis te vieren. De vele activiteiten 
buitenshuis zullen we dit jaar missen. We maken het thuis gezellig. Lees een mooi kerst-
verhaal voor aan je kinderen of kleinkinderen, is de suggestie van de Vensterredactie. 
 
In de winkelstraat 
Er was eens een engel die naar het kerstfeest moest. Hij 
verwachtte er nogal wat van, eigenlijk heel wat en zelfs 
nog een beetje meer. Maar wát dat ‘wat’ was, wist hij 
niet. Een kerstfeest had hij nog nooit meegemaakt. 
 

Vandaar dat hij nieuwsgierig over de aarde zweefde op 
zoek naar het kerstfeest. Beneden zich zag hij een winkel-
straat vol met mensen, auto’s en wonderschone etalages.  
Er lagen zilveren sterren, kerstballen en kerststallen, kaar-
sen in alle soorten en maten, geuren en kleuren. De engel 
keek zijn ogen uit. Hier moest het kerstfeest zijn. 

 
‘Hé, kun je niet uit je ogen kijken, je staat in de weg!’ Een 
onaardige stem van een nog onaardiger vrouw toeterde in 
zijn oren. Maar de engel liet zich niet zomaar wegjagen. 
Hij schraapte zijn keel en zei: ‘Zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, een Kind is ons geboren... 
 

De vrouw snauwde dat hij weg moest gaan met zijn kerst-
boodschap, omdat de mensen kerstboodschappen moes-
ten doen. Ze wilden straks rustig kerst vieren en daarom 
hadden ze het nu heel druk. Dat er een kind geboren was, 
was mooi, maar ze hadden nu belangrijker zaken aan hun 
hoofd. De engel liep teleurgesteld weg en ging op een 
bankje zitten. Was dit het kerstfeest? Of, luister...in de 
verte klonk muziek. Zou daar het kerstfeest zijn? 
 

In het paleis 
De engel strekte zijn vleugels en vloog in de richting van 
de muziek. Het werd een lange tocht over zeeën en me-
ren, over goede tijden en slechte tijden. Maar dat wist de 
engel niet, want het was donker.  
 

Totdat hij een paleis zag met wel honderd verlichte ven-
sters. Daar kwam belgerinkel vandaan. Kerstklokjes? De  

 
engel vloog door een venster naar binnen. Hij werd met-
een in zijn kuiten gebeten door een hond met een belletje 
om zijn nek. Daar kwam dat geluid dus vandaan. 

 
‘Dat is ook geen hoffelijke begroeting!’ zei de engel ver-
ontwaardigd. ‘Ik ben anders wel de hofhond’, zei de hond, 
‘en ik ben ook nog de waakhond van koning Herodes. Ik 
denk dat hij je vier dagen in de gevangenis stopt, omdat je 
zomaar het paleis binnenvloog. Misschien wel vijf, op wa-
ter en brood natuurlijk. Kom maar eens mee, engeltje.’ 
 

De hofhond bracht de engel naar koning Herodes. Nog 
voor de koning iets kon zeggen, zei de engel: ‘Zie, ik ver-
kondig u grote blijdschap, een Kind is ons geboren...’  
‘Dus toch!’ riep Herodes. ‘Pas kwamen er drie wijzen uit 
het Oosten met hetzelfde verhaaltje.’ 
 

Zie je wel,’ zei de engel, ‘het Kerstkind is geboren. Is het 
kerstfeest hier?’ Herodes keek hem met een donkere blik 
aan: ‘Hier in elk geval niet. Die wijzen moeten nog altijd 
terugkomen om me te vertellen waar dat mormel zit. Ik 
houd niet van kinderen, zeker niet van kerstkinderen. Ze 
mochten eens op mijn troon willen gaan zitten.’  
 

‘Jammer’, zei de engel. ‘Inderdaad,’ zei Herodes, ‘jammer 
voor jou dat je zes dagen in de gevangenis moet, op water 
en brood. Zonder vergunning het paleis binnenvliegen 
wordt zwaar bestraft.’ Maar voor de dienaren van de ko-
ning de engel naar de gevangenis konden brengen, 
strekte hij zijn vleugels en vloog weg door een venster. 
 

Nee, hier was het kerstfeest niet. Ergens anders mis-
schien? Luister... in de verte klonk muziek. Zou daar het 
kerstfeest zijn? 
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Gevallen 
De engel vloog in de richting van de muziek. Hij tuurde in 
het donker naar beneden, maar hij zag niets. En al hele-
maal niet de hoge boom voor hem... Boem! Hij botste er 
hard tegenaan en dwarrelde bewusteloos naar beneden. 
Daar lag hij, op een onbekende, en vooral harde weg. 
 

‘Kijk nou, een dooie engel!’ zei een oude zwerfster die 
hem zag liggen. Er kwamen meer mensen aangelopen. 
Ook drie kamelen stopten, met daarop drie wijzen uit het 
Oosten.  

 
Ze stapten af en onderzochten de engel.  ‘Hij ademt nog’, 
zei de eerste wijze. ‘Hij beweegt nog’, zei de tweede. ‘Dus 
hij leeft nog’, zei de derde. 
 

Je ziet, het waren echt wijze mannen. Maar dat niet al-
leen, ze waren ook erg aardig, want ze hesen de engel op 
een kameel en brachten hem naar de dokter. 
 

Terwijl de dokter hem onderzocht, opende de engel zijn 
ogen. Hij was nog wat versuft en wist niet waar hij was en 
wat er gebeurd was. Maar hij wist wel wat hij zeggen 
moest: ‘Zie, ik verkondig u grote blijdschap, een Kind is 
ons geboren...’ De dokter begreep er niets van, maar de 
wijzen wel. ‘Wij zijn toevallig op zoek naar dat Kind.  
Ga maar met ons mee, de ster achterna, dan kunnen we 
samen kerstfeest vieren.’ Ze vroegen aan de dokter hoe-
veel ze hem moesten betalen voor zijn diensten. ‘Och, 
geef maar wat wierook, mirre ende goud,’ antwoordde 
hij. ‘Dat kan niet, want dat is bedoeld voor het Kerstkind’, 
antwoordden ze. ‘Geef dan maar jullie mooie gewaden,’ 
zei de dokter. 
 

De wijzen uit het Oosten vertrokken, in hun ondergoed. 
De engel mocht bij hen achterop zitten. In de verte klonk 
muziek. Zou daar het kerstfeest zijn? De ster wees de 
weg. 
 

In de stal 
De wijzen op hun kamelen met de engel achterop volgden 
de ster. Hij stopte in een klein dorpje dat Betlehem 
heette. Er klonk nu van heel dichtbij muziek. Het kwam uit 
de buurt van een herberg.  
 

Ze gingen erheen en vroegen of ze er konden overnach-
ten, want ze waren moe van de reis en de engel had nog 
een beetje hoofdpijn. De herbergier zag de wijzen en de 
engel vol blauwe plekken en schrammen. Zulke armzalige 
vreemdelingen wilde hij niet in zijn deftige herberg heb-
ben. ‘Er is geen plaats in de herberg,’ zei hij. ‘Dat weet 
men al tweeduizend jaar.’ ‘Wij wisten het nog niet’, zei-
den de wijzen en de engel. ‘Waar kunnen we dan uitrus-
ten?’ 
 

‘Ga maar naar de stal’, antwoordde de herbergier, ‘daar 
zit nog meer vreemd volk’. En nu opgehoepeld, want het 
is hier deftig en duur en druk en heel erg dicht voor jul-
lie.’De wijzen en de engel gingen naar de stal. Er kwam 
muziek vandaan.  Ze openden de deur en zagen een heel 
engelenkoor dat blij stond te neuriën. En herders.  
Die neurieden ook een beetje, al konden ze er niet veel 
van. Maar ze konden wel heel eerbiedig kijken. Ze keken 
naar een vrouw en een man en naar een kind in een 
kribbe. De ogen van de engel lichtten op en hij begon: 
‘Zie, ik verkondig u grote ...’ 
 

De vrouw keek op en zei: ‘... grote blijdschap, een Kind is 
ons geboren. Ik had het al eens eerder gehoord. En het is 
waar, kijk maar. Hier is ons kind, het Kerstkind.’ 

 
De wijzen en de engel waren welkom. Iedereen was hier 
welkom. De engel ging op de grond liggen om uit te rus-
ten van zijn lange zoektocht. Hij viel al snel in slaap.  
 

Jozef legde hem naast het Kind in de kribbe en Maria 
dekte hem liefdevol toe. Het engelenkoor zong: ‘Ere zij 
God’. Hier was het kerstfeest. 
 
 

Het verhaal ‘De engel die niet welkom was’ is geschreven door 
Stephan de Jong en verscheen in Open Deur van december 2016. 
Op Kerstmorgen 2016 hebben we het verhaal in enigszins aange-

paste vorm als kerstspel gespeeld met de kinderen in de Grote 
Kerk van Edam. 

 
Afbeeldingen en tekst (iets ingekort) van http://www.stephande-

jong.nl 
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Stille nacht, heilige nacht... 
 
Mijn meest geliefde kerstlied is “Stille nacht, heilige nacht”. Het zingen van dit lied op Kerst-
avond roept herinneringen op aan al die andere kerstavonden waarop we het lied zongen. 
 
Stille nacht, 
heilige nacht! 
Vreed’ en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in 
schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk ver-
vuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 

Wij hebben een paar jaar in 
Amerika gewoond, in Connecti-
cut. De inwoners van het dorp 
hadden de gewoonte om op 
Kerstavond de paden naar hun 
huizen, maar ook de paden naar 
hun Godshuizen te verlichten 
met luminaries: witte papieren 
zakken, met daarin zand en een 
glazen potje met een waxine-
lichtje. 

 
 

 

 
Onze eerste kerstavond daar zal ik nooit vergeten, we re-
den naar de kerk door een sneeuwlandschap met overal 
die flakkerende lichtjes. Onze kerk was de Congregational 
Church. De gemeente die er samen kwam was maar klein, 
de organist was geen begenadigd musicus en het koortje 
van zeer oude dames zong regelmatig vals, maar toch 
klonk het als muziek in mijn oren. Na de dienst gingen we 
naar buiten. We stonden voor de kerk in een cirkel in het 
donker in de sneeuw met een brandend kaarsje in onze 
hand. We zongen silent night, holy night, stille nacht, hei-
lige nacht tegen het donker van de nacht - tegen het don-
ker van ons ongeloof misschien ook - in. Op Kerstavond lij-
ken alle avonden, alle eeuwen samen te komen, onze 
hoop en onze angsten: 

the hopes and fears 
of all the years 
are met in thee tonight. 

 

Zingen met een kaarsje in je hand en met glanzende ogen 
kun je gemakkelijk afdoen als valse romantiek. Maar dat is 
het niet. Want het gaat niet alleen om licht, het gaat om 
licht in de duisternis. Je zingt de ’fears’, de angsten van je 
af. Angst voor de duisternis. De duisternis van een ern-
stige ziekte, van de dood, duisternis van zorgen om wie je 
lief zijn, duisternis van gemis en eenzaamheid, zo gevoeld 
in deze vreemde tijd. Tegen alle duisternis zing je dan in 
de duisternis van de kerstnacht met een lichtje in je hand, 
van de hoop. Hoop op licht: liefde en vriendschap, vrede 
en goedheid. Wij weten van de duisternis. In ons eigen le-
ven, maar ook in de wereld om ons heen. En we weten 
dat we zelf ook (niet alleen) verantwoordelijkheid dragen 

voor die duisternis. Schuld is een oud, wat beladen woord 
daarvoor. 

Gods belofte heerlijk vervuld 
aan een wereld verloren in schuld 

Het zijn grote woorden. Veel mensen zullen het wel mee-
zingen, maar niet altijd geloven wat ze zingen.  Maar “Een 
wereld verloren in schuld”, dat is de werkelijkheid waarin 
wij leven. Persoonlijk hebben wij misschien geen schuld 
aan de ellende van de hele wereld, maar collectief zijn wij 
op zijn minst medeverantwoordelijk. Om daarover te dur-
ven zingen tussen alle kerstdiners en kerstcadeaus, is be-
paald niet romantisch. Het is wel realistisch. En zingen van 
Gods belofte die is vervuld in een ongewenst kind dat 
wordt geboren in een schamele stal?  Miljoenen kinderen 
komen zo op aarde. Ook dat is niet romantisch. Het is wel 
naïef misschien. Want wat kan zo’n kind nu helemaal be-
werken? Heeft dat kind dan de macht om de wereld te 
veranderen? Maar hoe zou het anders kunnen? Als er een 
God is en God is liefde en licht en vrede, dan kan God toch 
niet anders dan zo, met zachte krachten, de wereld veran-
deren? Een kaarsje in een papieren zak in het donker van 
de nacht. Gezegend Kersfeest, 
 

ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 
 

In de Adventstijd verzorgt ds. Juup van Werkhoven elke dag een 
korte radio-uitzending, een meditatie met een Bijbeltekst, po-
ezie, muziek. U kunt ze elke dag behalve zondag rechtstreeks be-
luisteren om 10:30 uur via de website van Radio Bloemendaal, 
www.radiobloemendaal.nl. 
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Hoe vier jij kerst dit jaar? 
 
We zijn het zat, maar helaas telt dat niet, want corona is ons nog niet zat. Dat betekent 
dat we ook kerst dit jaar op een andere manier zullen vieren dan andere jaren, want bij-
voorbeeld een volle kerk, is er dit jaar niet bij. Het Venster sprak met twee gemeentele-
den, over hun gedachten over hoe zij dit jaar het kerstfeest vieren. 
 
Ilse de Boer 
De kerstdagen viert Ilse met haar gezin eigenlijk al jaren op 
dezelfde wijze. Ze gaat altijd een kerstdag naar haar ouders 
en de andere kerstdag naar haar schoonmoeder. Haar moe-
der is tweede kerstdag jarig. Dit jaar hoopt Ilse oprecht dat 
ze als familie met de kerstdagen bij elkaar kunnen komen, al 
vindt ze het wel spannend met corona. Niet zo zeer voor 
zichzelf, maar vooral het risico om anderen, meer kwetsbare 
mensen aan te steken.  
 
Naar de kerk ging Ilse met kerst voorheen nog wel eens twee 
keer. Op kerstavond voor haar eigen behoefte om de dienst 
bij te wonen en de sfeer mee te krijgen. Daarna op kerst-
morgen voor de kinderen van de kinderkerk. Nadat zij enige 
jaren geleden met de kinderkerk is gestopt, ging zij afwisse-
lend naar de kerstnachtdienst of op kerstmorgen. 
Dat zij dit jaar zelf misschien niet naar de kerk kan, door de 
beperking van het aantal mensen, vindt Ilse geen ramp. Het 
is jammer, maar een jaartje niet is geen probleem. Wat haar 
betreft komt de tijd wel weer, dat zij naar de kerk kan gaan. 
Ook bij de kerkgang, speelt dat zij vooral wil voorkomen dat 
zij onbewust anderen zou besmetten met Corona. 
 
Thuis is Ilse, wiens man niet kerkelijk is, niet veel met de kerk 
bezig, meer met het spirituele. In 2003 is Ilse haar dochter 
Melissa vlak na haar geboorte overleden. Op de begraaf-
plaats bij de Grote Kerk staat een urn en gedenkplaat van 
Melissa samen met haar opa, de schoonvader van Ilse. Ieder 
jaar met de kerstdagen zet Ilse daar een kerstbakje neer en 
brandt zij kaarsjes om haar dochtertje te gedenken. 
 
Voor Ilse is het vooral belangrijk dat we de kerstdagen kun-
nen vieren in goede gezondheid. Daarbij vindt zij kerstlie-
deren prachtig, zowel klassiek als pop. Zij denkt dat dit jaar 
de sfeer die jezelf creëert nog belangrijker zal zijn. 
 

 
 

Karen Dekker 
 

LIFE 
ALL 

COMES DOWN 
TO A FEW 
MOMENTS 
THIS IS ONE 

OF THEM 
 

Karen Dekker blijft ook in deze corona tijd positief, wat zij 
ook uitstraalt met de spreuken die zij aan gasten uitdeelt, 
waarvan u er hier één leest. Dit terwijl Karen en haar gezin, 
wel direct de gevolgen van de coronamaatregelen hebben 
ervaren, doordat zij allemaal in de horeca werken. 
Hotel & Restaurant De Fortuna heeft haar deur moeten slui-
ten voor gasten van het restaurant, maar ontvangt nog wel 
hotelgasten. Ook zijn al er hotelreserveringen voor de kerst-
dagen, die bij Fortuna duren van 24 tot en met 28 december. 
Waarschijnlijk is pas 15 december bekend of zij ook weer 
andere gasten mogen verwelkomen.  
 
De moeder van Karen 
en andere familie 
woont in Canada. 
Daar gaat Karen 
meestal in november 
naartoe. Dit jaar niet, 
omdat zij daarvoor nu 
twee weken in qua-
rantaine moet na de 
heen- en terugreis. Gelukkig weet Karen dat er goed voor 
haar moeder wordt gezorgd en voelt zij zich gezegend dat 
haar 91-jarige moeder in goede gezondheid verkeert. Zo 
gauw het weer kan, gaat zij er weer heen. 
 
Omdat de hele familie in de horeca werkt, viert Karen met 
haar gezin Sinterklaas en Kerst samen in het weekend van 19 
december. Zij trekken dan lootjes en geven elkaar cadeau-
tjes met een mooi gedicht.  
 
Op kerstmorgen gaat Karen naar de kerk. Dan wil zij graag 
zingen met het projectkoor. Zolang je verder niet mag zingen 
in de kerk, neuriet Karen achter haar mondkapje mee met 
de muziek.  
 

Wijnanda Hamstra-Bark 
 

Foto’s: Arie van Ginkel 
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“Siet eens hoe alle sijn ledekens beven” 
 
Er is misschien geen taalgebied te vinden waar zoveel oude, vaak Middeleeuwse, kerst-
liederen bewaard gebleven zijn als dat van de Nederlanden in de ruimste zin van het 
woord, waarbij Vlaanderen een opvallende plaats inneemt. Deze liederen bezingen de ge-
boorte in alle geuren en kleuren en de barre winters spelen daarbij een grote rol. 
 

 

De volkstelling te Bethlehem. Pieter Bruegel de Oude (1526-1569) 
 
Volkse taferelen 
In deze oude kerstliederen wordt het mysterie van de geboorte op dezelfde 
manier benaderd als in de Bijbelse taferelen van schilders als Bruegel en 
tijdgenoten: de stal stond bij wijze van spreken tussen Brugge en Gent en de 
winter werd bepaald door de Kleine IJstijd. Heel duidelijk wordt dat weerge-
geven in het lied “Maria die soude naar Bethlehem gaan” uit 1600: 
 

“Het hagelde, het sneeuwde, het miek er zo koud, 
De rijm lag op de daken” 

 

Zelfs waren er plaatselijke varianten zoals in de streek van de rivier de Leie:  
 

“Sint Jozef die moest er om het watertje gaan, 
De Leie lag toegevrozen. 
Sint jozef sloeg er ene lommetje in 
Al met zijn toebakdoze….” 

 

Barre koude in de stal 
Het kerstlied “Herders, Hij is geboren”, ontstaan rond 1650, verhaalt van de 
herders die op weg waren naar de “arme stal met blij geschal”. Ook toen 
heerste bittere koude. Strofe 3 verhaalt het volgende: 
  

“Als wij daar zijn gekomen, ziet een klein Kindeken 
leit op 't stro nieuwgeboren, zoet als een lammeken. 
d'oogskens van stonden aan zag men vol tranen staan. 
't Weende uit druk en rouw in deze straffe kou. 

 

In het 17e -eeuwse wiegenlied “Hoe leit dit kindeken” vindt men dit thema 
terug: 
 
 

“Hoe leit dit kindeke hier in de kouw 
Siet eens hoe alle sijn ledekens beven. 
Siet eens hoe dat het weent en kryt van 
rouw!” 

 

In het minder bekende kerstlied “Herders 
brenght melck en soetigheyt”, opgeschreven 
rond 1700, staat:  
 

“Nu maeckt hy vier, dan raept hy hout, 
Want met den winter is het kout: 
Maer Ioseph dien wordt heel verblijt, 
Om dat het Kindt niet meer en kryt.” 

 

Een ander oud Kerstlied (rond 1650) luidt: 
 

“Hoe light ghy hier soo cout, 
O soeten Jesus teere, 
Hoe light ghy sus benout, 
O aldergrooste Heere, 
U bed is weynich hoy, 
U salet eenen stalle, 
En daer toe weynich stroy, 
Om onser sonden alle.” 

 

Het blijft koud, want nog in de 19e eeuw 
zingt men van: 

 

Klein, klein Jezuken, heb je zulk een 
kou? Kom in mijn harteken wonen en 
maak U daar een schouw.  
We zullen een vuurtje stoken, 
we zullen een pappeken koken. 
En breng er Uw liefste moederke mee 
Dan zijn we al tevree. 

 
Tot besluit 
De barre winters van weleer hebben dus hun 
sporen nagelaten in deze oude Kerstliederen, 
eigenlijk al ver voordat in de Romantiek de 
winterse omstandigheden bezongen werden 
in o.a. de Engelse Christmas Carols. 
 
 

Frans Koning 
 

Bronnen 
Ignace de Sutter. Vijftig Kerstliederen van vroeger 
en nu. Lannoo, Tielt, 1982. 
Herman Pleij, De sneeuwpoppen van 1511. Meu-
lenhoff, 1988. 
Verschillende websites.  
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Kerststallen, een traditie 
 
Als je bedenkt dat in de eerste eeuwen van het christendom Jezus niet mocht worden af-
gebeeld dan is het wel bijzonder dat de kerststal al eeuwen in gebruik is en wereldwijd. 
 

 
Foto: Arie van Ginkel 

 
Christus mag afgebeeld worden 
In het jaar 313 hief keizer Constantijn het verbod op afbeeldin-
gen van Christus op; christenen mochten openlijk hun geloof be-
lijden en op 25 december moest Christus’ geboorte worden ge-
vierd. Dan verbaast het je dat het eeuwen duurde voordat ie-
mand op het idee kwam om de kerststal te introduceren. Die ie-
mand was Franciscus van Assisi. Hij wilde zo graag de evangelie-
boodschap verspreiden, maar hij werd steeds teleurgesteld door 
het onbegrip van de mensen. Zozeer dat hij dan maar voor de 
dieren ging preken. Maar hij zag dat de ongeletterdheid van de 
mensen zorgde voor het gebrek aan belangstelling. Toen kwam 
hij op het idee om het kerstverhaal uit te beelden. En dat deed 
hij met levende mensen en dieren. Dat sprak wel aan en op ver-
schillende plaatsen werd zijn voorbeeld gevolgd. Je ziet ze tegen-
woordig ook wel, maar dat is dus geen moderniteit. Maar het 

blijft lastig om dagenlang mensen en dieren te laten 
poseren. Zo groeide het idee om met beelden van 
hout en gips te gaan werken. En die zijn er gekomen. 
Wereldwijd en eeuwenlang zijn ze gemaakt. In de 
eerste stallen was Maria de hoofdfiguur. Groter af-
gebeeld dan de andere figuren en liggend op een 
rood kleed. Ze trok zich ook niet veel aan van het 
kindje. Later kwam de stal zoals wij die kennen met 
zichtbaar de warmte en liefde van moeder en kind. 
 
Tentoonstelling in de Paduakerk 
In Kranenburg in de Sint Antonius van Paduakerk 
wordt jaarlijks een grote tentoonstelling over dit on-
derwerp gehouden. Je kijkt je ogen uit. Zoveel soor-
ten uit zoveel landen. En ieder land drukt er zijn ei-
gen cultuur in uit. Duitse met keurig afgewerkte 
beelden. Vaak groot. Wij kochten er zelf een in de 
Abdij van Egmond. Frappant vind ik altijd die ene fi-
guur. Het lijkt een houtvester in een leren broek en 
met een rugzak op tussen de klassieke figuren. Ik 
heb hem Hans in ‘t Bos genoemd. Afrikaanse met 
simpele materialen en toch heel beeldend. Japanse, 
van papier en erg Japans. Prachtige Syrische. Som-
mige van dure versieringen voorzien. Andere van 
eenvoudig materiaal. Moderne gestileerde met al-
leen Jozef en Maria en het Kind. Zeer uitgebreide 
met veel engelen, veel herders en veel schapen en 
kamelen. Ook hele kleine, die je zo in je zak zou kun-
nen steken. 
 
Kerststallen in abdij van Egmond 
Dichtbij kon je de tentoonstelling jaarlijks bezoeken 
in de Abdij van Egmond. Wij deden dat soms en een 
topstuk was het nachtelijk Bethlehem, zo groot als 
de zaal zelf. De magiërs, zoals Mattheus ze noemt 
kregen in de negende eeuw hun namen. Caspar, 
Melchior en Balthasar. Dat wilden de schoolkinderen 
die in onze kerk naar de stal kwamen kijken wel we-
ten. En ze waren altijd enthousiast om het kerstver-
haal zo uitgebeeld te zien. Als thuis de kerststal 
wordt neergezet is dat, zeker voor de kinderen, een 
bijzonder moment. 
 

Paula Ruitenberg 



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

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

Reparatie en onderhoud van alle 
merken 
O  APK-keuring 

O  LPG inbouw 
O  Airco service 

O  Schadeherstel 

       accu's

       brommobielen 
O  Altijd korting op 
       banden

O  Service en onderhoud aan
       klassiekers
       campers

       uitlaten

AUTOBEDRIJF

Hyacintenstraat 36A 
1131 HW Volendam 
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Opgegroeid in het 
kunstenaarsdorp Bergen 
waren we er aan gewend dat 
dit dorp veel verschillende 
bouwstijlen kent die de 
aandacht trokken en nog 
steeds trekken van menige 
buitenstaander.  
Elke zondag gingen we als 
gezin naar de Gereformeerde 
Kerk in de Dr. Van Peltlaan, 
een kerkje met een 
bijzondere bouwstijl. Maar 
daar kregen we pas later oog 
voor. 
Het gebouw is ontworpen 
door architect Berend 
Boeyinga, gespecialiseerd in 
gereformeerde kerk-
gebouwen. Niet zo vreemd, 
want hij was de zoon van een 
gereformeerde predikant uit 
Noord-Scharwoude. 
Boeyinga begon in de praktijk 
als timmerman, tekenaar en 
later als opzichter. 
Hij was verbonden aan het 
architectenbureau van Ed. 
Cuypers, dat geldt als de 
kraamkamer van de 
Amsterdamse School. 
Daaraan doet de stijl van deze kerk denken, met zijn 
opmerkelijk spitse daken, langwerpige raampartijen en 
spitse torentje.  
Binnenin was het een sobere ruimte, de zijkanten 
afgetimmerd met panelen in bruin en zwart. Als kind 
spraken de kleuren mij niet aan, ik vond het er donker en 

somber. Maar elke zondag waren 
alle familieleden aanwezig: Oma 
Boorsma, ooms en tantes, neven 
en nichtjes. 
Boven was een ruime gaanderij 
waar wij als opgroeiende kinderen 
het liefste verbleven. Daar 
ontmoette je je schoolvriendjes/ 
vriendinnetjes en daar zat je 
buiten het zicht van je ouders. Het 
is wel zeker dat daar niet altijd 
even goed naar de preek werd 
geluisterd, onder de bank door 
gingen de plaatjes en kaartjes van 
hand tot hand.  
Zomers was het altijd gezelliger 
door de toeristen die sinds de 
jaren 50/60 in het dorp verbleven. 
Jammer, dat er toen nog geen 
koffiedrinken was na de dienst, 
want er waren toch wel 
aantrekkelijke jongens bij met wie 
ik graag een praatje had 
gemaakt… 
Inmiddels heeft de kerk al lang 
geen betekenis meer voor de 
gemeente. De Gereformeerde 
gemeente is opgegaan in de PKN 
en kerkt in de historische 
Ruinekerk in het centrum van het 
dorp. 

 
Menny de Wolf-Boorsma 

 
 
Bron: Bergen, toen en nu - Eric Koch en Ed Duin 
Foto: rd.nl – Foto Panoramio 

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

 

 
 
Het kabinetorgel in het Stolphoevekerkje 
van Volendam dateert uit de late 18e 
eeuw of vroeg 19e  eeuw en is voor Ne-
derlandse begrippen ongewoon van inde-
ling en frontaanzicht. Het meubel bestaat 
uit een onderkas (windvoorziening), een 
tussengedeelte (klaviatuur) en een boven-
kas met front (pijpwerk). Alle kas-onder-
delen kunnen met cylinderdeurtjes wor-
den afgesloten. Het beslag op de deurtjes 
is gemaakt in de vorm van een medaillon 
met strikken. Het meubel wordt bekroond 
door een onderbroken tympaan. De regis-
ternamen staan op de registerknoppen. 
 
 

Het oorspronkelijke bouwjaar, de bouwer 
en de locatie zijn onbekend gebleven.  
Het orgel werd uit particulier bezit aange-
kocht en in het kerkje geplaatst. Flentrop 
orgelbouw restaureerde het instrument in 
1990. 
 

Frans Koning  
 
Bron: Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Michiel van ’t Einde 

De kerk van mijn jeugd 

 
 
 
 

 

De Witte Kerk 
Bergen 

 
 

Edamse kerkschatten, 33      Kabinetorgel  Stolphoevekerk 
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Het verhaal van Peter en Ilyas 
 
Schrijver Ernest van der Kwast sloot zich aan bij de Rotterdamse Douwers en schreef een 
boek over zijn belevenissen. Het zou een mooi kerstverhaal geweest zijn, maar de praktijk 
is weerbarstiger. Wel een ontroerend verhaal om te lezen tijdens de kerstdagen. 
 

 
 

Peter en Kee zijn met hun kinderen een van de nieuwe 
bewoners. Peter is conservator in museum Boymans van 
Beuningen en Kee is illustrator en heeft een eigen studio. 
Hun huwelijk is niet fantastisch. Op een dag staat Peter te 
tanken bij een benzinestation en hij vergeet zomaar zijn 
vrouw die even naar de w.c. is. Op een dag duikt er in het 
museum een nieuwe onbekende Rembrandt op: "Portret 
van een jongeling". Peter twijfelt aan de echtheid en 's 
avonds zit hij bij DWDD om te vertellen dat de kloskant-
kraag meer op een pannenkoek lijkt. De volgende dag 
mag hij zijn biezen pakken van de directeur. Hij heeft de 
markt verpest. Peter zit thuis met zijn ziel onder de arm. 
Plotseling wordt er een sleutel in het slot gestoken en 
komt er een vreemde vrouw binnen. Het blijkt de Turkse 
schoonmaakster Djemine. Ze schrikken, ze hebben elkaar 
nog nooit gezien. Het contact komt moeilijk op gang, 
maar na een poosje vertelt Djemine dat ze niet naar de 
huisarts kan omdat ze al een halfjaar niet de zorgverzeke-
ring heeft betaald. Ze heeft een berg niet opengemaakte 
enveloppen en € 4000 huurachterstand. Ze krijgt geen 
subsidie, die strijkt de huisbaas op die bij zijn vriendin in-
woont. Ze weet niet hoe ze hieruit kan komen. Peter be-
sluit haar te helpen en gaat bellen om een betalingsrege-
ling gedaan te krijgen en haar te helpen zoeken naar een 
betaalde baan als schoonmaakster. Een poosje later komt 
ze met een achterneef van 20 jaar, Ilyas. Kan Peter hem 
ook helpen? Hij heeft een grote plastic tas van de Dirk bij 
zich. Peter weet het niet: is hij nog een goed mens als hij 
nee zegt? Wie is hij nog als hij geen goede vader en echt-
genoot is en zonder baan zit? Als hij ja zei was het dan uit 
eigenbelang, om zin aan zijn leven te geven? Ilyas ziet zijn 
twijfel en draait zich al om. "Kom maar hier met die tas", 
zegt Peter. Het is een enorme klus: Ilyas heeft 4 jaar vast-
gezeten voor drugs, heeft geen contact meer met zijn fa-
milie en zijn vader is al jaren terug vertrokken naar 

Marokko. Om bij de Kredietbank ingeschreven te worden 
moet Ilyas een baantje nemen in de spoelkeuken van een 
lunchzaak. Borden wassen en om 9 u er zijn?  Dat ziet 
Ilyas niet zitten. Drie jaar borden wassen om uit de schul-
den te komen! Ja, het is kiezen: of je wil eruit of terug 
erin. Het mengen in de wijk levert ook botsingen op. De 
kinderen komen thuis met een bloedneus en schrammen. 
"Ga in je eigen binnentuin spelen" hebben de grote jon-
gens geroepen. Ilyas is wel begonnen met zijn baantje, 
maar de bazin belt na een poosje of Peter weet waar hij 
is. Ze krijgt hem niet te pakken, hij is al twee dagen niet 
geweest. Nee, hij zal gaan kijken. Ilyas heeft zijn hand ge-
broken bij een vechtpartijtje en wordt kwaad: "Ben jij 
soms een politieagent? En je bent mijn vader niet!" Peter 
moet zijn spullen nog ophalen in het museum en denkt 
dat het goed is als Ilyas hem helpt. Hij wil Ilyas kennis la-
ten maken met een andere wereld. "Ben je weleens bij 
Boymans van Beuningen geweest", vraagt hij aan de jon-
gen die een stoel, een tv, een matras en een leeg keuken-
blokje heeft. Peter leidt hem rond, maar Ilyas toont geen 
interesse, behalve bij een schilderij van Rembrandt van 
zijn zoon Titus. De tranen springen Peter in de ogen als 
Ilyas zegt" Wat moet die vader veel van die jongen heb-
ben gehouden". Ze komen elkaar nader en Peter nodigt 
Ilyas uit voor een feestelijke maaltijd bij hem thuis met de 
familie. Hij komt niet. De realiteit is weerbarstiger. 
 

Ik eindig met twee alinea's uit de verantwoording van Er-
nest van der Kwast: 
“Sinds 2017 ben ik mentor van Rotterdamse jongeren die 
er zelf niet uitkomen en wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Tijdens een gesprek met Hugo de Jonge in de talkshow 
Rotterdam Late Night, over het programma Elke Jongere 
Telt, daagde hij mij uit zelf buddy te worden. Hij had ge-
noeg van mijn kritische vragen en zei:" Waarom ga je het 
zelf niet doen?” Ik ben hem nog steeds dankbaar voor 
deze suggestie. Ik sloot me aan bij Rotterdamse Douwers, 
een initiatief waarbij 200 mentoren zich inzetten voor jon-
geren die verstrikt zijn geraakt in het systeem, die schul-
den hebben, zich eenzaam voelen en geen oplossing zien. 
Sommige verhalen in dit boek vinden hun oorsprong bij 
de jongeren die ik via Rotterdamse Douwers begeleid. Ik 
heb de afgelopen jaren gejuicht, gelachen, gevloekt, ge-
schreeuwd, omhelsd en ontzettend veel geleerd.” 
 

Ineke Remijnse 

“Ilyas” door Ernest van der Kwast. 272 pp. Uitgeverij Bezige Bij, 
ISBN 9789403160801 

 

Bij het culturele programma 
Mondo zag ik Ernest van der 
Kwast, 32 jaar, geboren in 
Bombay uit een Nederlandse 
vader en een Indiase moeder. Hij 
vertelde over zijn nieuwe boek 
dat gaat over een wijk in 
Rotterdam, waar oude flats zijn 
neergehaald en nieuwe dure 
koopwoningen gebouwd. De ge-
dachte erachter was: "er moet 
meer balans komen in de stad, 
de bevolking moet mengen". 
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Licht laten schijnen 

 
 

Vanaf 29 november brandt hij weer: de 
stralende kerstster op de Grote Kerk. Dit 
jaar een geheel nieuw ontwerp. Arie van 
Ginkel heeft het initiatief genomen om twee 
nieuwe kerststerren te laten maken. Dirk de 
Waard heeft het ontwerp gemaakt, Boon 
Edam heeft gratis de frames gemaakt en 
Smit Elektra heeft de verlichting aange-
bracht en gesponsord. De ‘sterrenploeg’ 
heeft ze net als elk jaar met zichtbaar ple-
zier op de hoogste top van de gemeente 
aangebracht. 
 

En zondag 29 november, eerste adventszondag, gaan ze weer branden 
tot en met driekoningen (6 januari 2021). Bent u ook blij dat ie er weer 
staat? En vindt u ook dat dit in lengte van dagen zo moet blijven? Steun 
dan de S.K.M.E. met een donatie voor dit prachtige licht. Kosten: 
€ 24.00 per dag, of € 12,00 voor een halve dag. 
 

De sterren stralen extra mooi als u hun licht verbindt met een geliefde 
of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een da-
tum kiezen. Stort € 24,00 of € 12,00 op bankrekening NL08RABO 
01563.66.142, ten name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en 
geef aan welke dag of avond de ster voor een geliefd persoon schijnt 
via:  
https://www.grotekerkedam.nl/laat-de-ster-stralen-voor-iemand-die-u-
lief-is/ 

Stichting Kerkelijke Monumenten Edam 
 

 

 
De sterrenploeg. Foto AvG 

 
 
 
 
 
 
 

God zorgt; wat mogen wij daar toch dankbaar voor zijn. 
Ik spreek de wens uit dat  wij omzien naar elkaar in deze 

moeilijke en angstige tijd nu het Corona virus ons in zijn 
macht heeft. Ik geef het stokje door aan Tini Maas. 

Aly Lagerburg 
 

 

Poëzie-estafette 

God zorgt 
 

’t Is vaak niet te verklaren Hij gaat soms wond’re wegen ’t Is vaak niet te verklaren 
hoe God de dingen doet, Dan vragen wij ons af zoals God on geleidt. 
totdat je toch uiteind’lijk of Hij ons wel helpt dragen Maar hij weet alle dingen, 
Zijn Vaderarm ontmoet. het kruishout dat Hij gaf. kent onze levensstrijd. 
Hij troost je en bemoedigt Maar plots zien wij Zijn armen, Hij laat ons nooit verzinken, 
als alles duister lijkt. vast om ons heen gelegd, hoe hoog de zee ook gaat 
Weet, wat gebeuren mag, dat bemerken we Zijn aandacht en blijft ons, wat ook kome, 
Zijn liefde nimmer wijkt. gelijk Hij heeft voorzegd. een Steun en Toeverlaat! 



–

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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Kim Klouwer geeft bij de voorbeden aan dat ze denkt aan haar vorig 
jaar overleden bappie Kees Zwarthoed. Kees was ooit tenor in Can-
tate Domino. 
 

Eerste Heilige Communie doen met je halve klas 
in Volendam: hoe gaaf is dat?  
Een korte cursus katholiek leven voor beginners. Een aanra-
der, ook voor u en jou! 
Afgelopen november lukte het dan eindelijk! Bijna hadden 
we het al opgegeven: de eerste communie kon dit jaar van-
wege Corona bijna niet doorgaan. Grote zorgen voor de 
jonge basisschoolkinderen en hun (groot-)ouders. Want vol-
gend jaar is je prachtige jurk of je hippe pak vast te klein! En 
dan zijn de cadeautjes uit de mode. Terwijl je je zo verheugt 
op die mooiste dag van je leven waarop je de hele dag de 
mooiste bent, en in het middelpunt staat als een echte 
bruid, vlogger, TV-personality of singer-songwriter. 
 
Maar gelukkig: het kwam goed! In een serie zondagsmissen 
mochten de kinderen en hun ouders in kleine groepjes per 
school en (halve) klas de viering waarin ze zoveel voorberei-
dingstijd hadden gestoken meemaken. Venster keek mee 
naar de Mis van de Eerste Communie van de Kennedyschool 
op 15 november met kapelaan Anton Goos. Het was een 
prachtige viering, ook al moest veel familie en vrienden thuis 
genoegen nemen met een livestream op afstand via face-
book.  
Een kennismaking met een nieuwe manier van kerkzijn. Ka-
pelaan Anton Goos 
besprak als een 
professionele inter-
viewer van het 
jeugdjournaal de 
kern van het katho-
lieke geloof. In min-
der dan een minuut 
leerde hij ons in een 
dialoog met de 

kinderen wat er bij Communie komt kijken, waarom dat zo 
leuk is voor iedereen en waarom je dit voortaan ook op an-
dere zondagen moet doen. Een groot mysterie als de biecht 
– ook voor heel veel Vensterlezers - werd in 3 zinnen helder 
gemaakt. Want na je bezoek aan dat ‘schuldenkamertje’ 
waarvan je ouders echt niets zullen horen ben je weer hele-
maal verlicht en kun je weer door. YES!!!  
Ook de rest van deze online cursus is een aanbeveling voor 
lezers van het Venster. En nog steeds te bekijken via Face-
book, als je ff zoekt op Mariakerk Volendam, de Mis vind je 
bijvoorbeeld onder Kennedyschool deel 2, wel even geduld 
bij het laden van het bestand...  
 
Nieuws Raad van Kerken Edam-Volendam 
De Raad van Kerken Edam-Volendam vergadert al bijna een 
jaar alleen nog via e-mail. Het actuele nieuws: 
1. De jaarlijkse Kerstsamenzang in de Grote Kerk gaat dit jaar 
niet door. 
2. De werkgroep Oecumenische Diensten is onder leiding 
van Tonia Everaars hard bezig met de voorbereiding van 
2021, te beginnen met de zondag van de Eenheid van de 
Kerken op 24 januari. Er komen 2 voorgangers, Agaath van 
den Hogen en Nico Schoorl, de dienst is mede dankzij hulp 
van lidkerk PKN te volgen via internet livestream.  
3. Als Raad van Kerken zijn we uitgenodigd om te participe-
ren in de PBO van de Lokale Omroep Volendam-Edam. Voor-
zitter Thom van der Woude zal ons daarin vertegenwoordi-
gen. Reeds tijdens de eerste kennismaking op 24 november 
leverde dat winst op: zowel Raad van Kerken als LOVE delen 
de ambitie om ons meer op alle kernen van de gemeente te 
richten.  Nog meer concreet gaat de LOVE de eredienst van 
de protestantse kerk in Zeevang en Oudendijk uitzenden, ie-
dere zondag om 19.30 uur. 
4. Met het verdwijnen van de Meermin in Edam verdwijnt 
ook de zorg voor het orgel in de kerkzaal. We zijn blij dat in 
onze lidkerken vrijwilligers met orgelbouw-expertise zijn op-
gestaan die het orgel willen verhuizen én dat de RK kerk 
Edam heeft aangegeven dat dat orgel welkom is in bijge-
bouw De Ontmoeting. We willen dat de Raad van Kerken in 
een formele bruikleenovereenkomst haar verantwoordelijk-
heid als eigenaar van het orgel bevestigt. 
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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 

 

 
 
 
 

 

Over de symboliek van de os en de ezel 
Een merkwaardige symboliek, die in het verhaal van de 
geboorte van Jezus, Lucas 2: 1-7, helemaal niet voorkomt, 
vormen de os en de ezel. Zij hebben zich pas een paar 
eeuwen later een plaatsje verworven in de middeleeuwse 
kerststal. Bij de middeleeuwse kerkvaders staan de os en 
de ezel voor de joden en de heidenen, de niet-joden. De 
ezel symboliseert de heidenen, de os symboliseert de jo-
den. Samen staan ze bij de kribbe van het Kind, het Kind 
dat hen verenigt in een nieuwe gemeenschap. En er is nog 
meer. De Hebreeuwse woorden voor os en ezel, schor wa 
chamor zijn in het Nederlands verbasterd tot “schorre-
morrie”. Dat is een ander woord voor de zelfkant van de 
samenleving, voor gespuis, schorem. De os en de ezel la-
ten dus ook zien dat het Kind echt voor allen geboren is.  
 
Lasten dragen en trekken 
Het aardige van de os en de ezel is ook dat ze iets niét 
zijn. De ezel is geen paard, de os is geen stier. De os was 
een stier, maar hij is “geholpen”, zoals wij dan zeggen. De 
os is niet voortdurend in de weer met voortplanting. Hij 
laat zien dat er ook andere dingen zijn waar een mens 
zich aan kan wijden. Hij ademt ruimte en beschikbaarheid, 
gelatenheid, overgave. De os bleef achter in de stal. De 
ezel zien we even later weer bij de vlucht naar Egypte en 
nog wat later in het leven van Jezus is dit het dier waarop  

hij Jeruzalem binnenrijdt. Een koning op een ezel. Niet als 
de keizers van deze wereld hoog te paard, maar gewoon 
op een ezel. Dit zegt iets wezenlijks over zijn leven. Liefde-
vol en zonder heerszucht of macht. De ezel is de echte ko-
ning der dieren in het verhaal van God en de mensen. De 
ezel tenslotte is een lastdier en de os is een trekdier. De 
ezel draagt een last en de os trekt de kar. Zij zijn ergens 
voor, zij dienen ergens toe, zij zetten zich voor iets in. Is 
het daarom begonnen? Iets dragen of trekken is niet al-
leen een klus of een taak, het is ook een weg, een spoor 
dat je bij de diepte brengt, bij meer dan ik alleen. Iets dra-
gen en op je nemen brengt ons dichter bij elkaar, dichter 
bij God. 
 
De os en de ezel laten zien hoe we bedoeld zijn. In ons le-
ven van alle dag mogen wij - ieder op eigen wijze – een 
eind iets helpen dragen, een tijd iets trekken. Iets durven 
betekenen voor een ander, je inzetten voor een ideaal, of 
een goede zaak. Zo goed als je kunt. Dan ook weer terug-
keren naar de lichtkring van de stal. Tijd om te rusten, los-
laten, herkauwen, denken met je hart. Kracht opdoen 
kortom om het weer op te nemen, hoe het ook maar is. 
Tijd voor een Goede Kerst en gezegend Nieuwjaar! 
 

Hajo Schaap 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Steun de vluchtelingen op Lesbos 
Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de website www.grootmoe-
derswerk.nl. Voorlopig zijn we nog niet af van de mondkapjes, dus: heb je 
nieuwe nodig, koop via deze website een setje van vijf. Het mooie is dat vrijwel 
de volledige opbrengst (€ 3,- per kapje) naar de vluchtelingen op Lesbos gaat. 
Enkele vrijwillige grootmoeders van de PKN-gemeenten Zeevang en Oudendijk 
en Koggenland zijn druk bezig met het naaien van nieuwe mondkapjes met 
nieuwe designs. Het zijn officieel goedgekeurde kapjes, wasbaar op 60 graden 
en vele malen herbruikbaar. Een setje van vijf mondkapjes koop je voor € 16,00 
(€ 20,00 inclusief verzendkosten). Hiervan gaat € 15,00 rechtstreeks naar het 
goede doel. Zelf afhalen in de Zeevang, Purmerend of Z.O. Beemster kan ook. 
 

Coen van der Kamp 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Fotografen, opmakers en redacteuren gezocht 
Vind je het leuk om foto’s te maken, teksten op te maken of stukjes te schrijven? Het Venster kan hulp gebruiken! We zoeken 
iemand voor de opmaak van onze advertentiepagina’s. Vanwege wisselingen in de adverteerders moeten de advertentiepa-
gina’s steeds opnieuw samengesteld worden. Het is een rustig werkje dat je thuis kunt doen en je hoeft er niet voor te verga-
deren. We gebruiken het softwarepakket CorelDRAW. De opmaker mag het pakket (waarde ongeveer 700 euro) aanschaffen 
op kosten van het Venster. 
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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 

Een bijzondere kersttijd          
Dit jaar is alles anders dan 
anders en dat geldt ook 
voor de nu begonnen ad-
vents- en kerstperiode. De 
beperkingen in het dage-
lijks leven blijven voorlopig 
van kracht. Zoals het er nu voor staat zullen we ook tijdens 
de feestdagen van december slechts heel beperkt bij elkaar 
kunnen komen. Het gezamenlijk vieren met familie of vrien-
den zal voor veel mensen niet mogelijk zijn. Sommige men-
sen zullen zich eenzaam voelen. Laten we voor ons zelf be-
denken of we hierin iets voor een ander kunnen betekenen. 
Voor de kerkdiensten geldt nog steeds een maximaal aantal 
van 30 bezoekers. Niet alleen voor de vieringen in De Swaen 
maar ook in de Grote Kerk. Dat gaat betekenen dat, als het 
zo blijft als nu, ook de beide kerstdiensten maar door een 
zeer beperkt aantal mensen kan worden bijgewoond. 
Zie het bericht hieronder. 
We leven in de adventstijd, een tijd van verwachting. Een 
donkere tijd, maar in de verwachting van het licht. We mo-
gen geloven dat God ons niet in de steek laat, maar naar ons 
toe komt in de vorm van een mens, geboren in een stal. Een 
bijzonder mens, die ons de weg wijst naar het goddelijke en 
laat zien dat wij er niet alleen voor hoeven te staan maar 
mogen vertrouwen dat God ons in alle omstandigheden   na-
bij is.  
 
Beperkt plaats in de Kerstdiensten 
In alle diensten kunnen we maar 30 bezoekers toelaten.   
Dat geldt ook voor de kerstdiensten in de Grote Kerk.    
Daarom zult u zich vooraf moeten aanmelden via e-mail     
op scriba@kerkgemeente.nl of telefonisch via 0299 371297. 
Voor de bezoekers die gewend waren beide vieringen te   
bezoeken, vragen we het bij één van beide te laten, zodat   
we zoveel mogelijk mensen kunnen toelaten. 
Zoals het er nu uitziet kan er een beeldopname worden        
gemaakt en kunt u beide diensten niet alleen beluisteren    
maar ook bekijken via de website. Zie www.kerkge-
meente.nl/kerkdienst-beluisteren 
 
Diensten in De Swaen 
Voor de gewone vieringen in De Swaen gelden nog dezelfde 
beperkingen. De belangrijkste zijn dat u zich vooraf moet 
aanmelden en dat er na afloop geen koffie kan worden ge-
dronken. Zie de korte instructie op pag. 16. Houdt u de kerk-
brief en de website in de gaten voor het laatste nieuws. 
U kunt via de website de diensten uit De Swaen niet alleen 
beluisteren, maar nu ook bekijken. Zowel direct als achteraf. 
Het is maar met één camera, maar de reacties zijn tot nu 
heel positief.  Zie www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluis-
teren  

De vacaturecommissie 
De vacaturecommissie is weer gestart en op zoek gegaan 
naar kerkenraadsleden. In de kerkenraad is voorgesteld de 
vacaturecommissie weer leven in te blazen en het zoekwerk 
weer op te pakken. De vacaturecommissie bestond nog uit 
Hans van Drongelen en Kees Bak en voorgesteld werd die 
aan te vullen met een (bij voorkeur vrouwelijk) lid. We heb-
ben Menny de Wolf bereid gevonden lid te worden van de 
vacaturecommissie. 
De vacaturecommissie (Hans, Menny en Kees) hebben in-
middels een redelijk aantal mensen gesproken. Gevonden 
zijn al: Nel Eijk, Hans van Drongelen en Ria van Saarloos.  
Daarbij heeft Nel Eijk zich bereid verklaard de voorzittersrol 
in de kerkenraad op zich te nemen, Hans van Drongelen de 
voorzittersrol van de kerkrentmeesters en Ria van Saarloos 
die van scriba. We zijn nog in gesprek met vier mensen. 

Hoe verder 
We hopen tegen eind december in de kerkbrief aan te geven 
welke mensen bereid zijn lid te worden van de kerkenraad. 
Daarna willen op 20 januari een gemeenteavond organise-
ren, met 21 januari als reserveavond, omdat we ervan uit-
gaan dat we dan nog steeds met maximaal 30 bezoekers bij 
elkaar mogen komen. En zo kunnen er tot 60 bezoekers ko-
men, verdeeld over twee avonden. We zullen dan ook vra-
gen u vooraf aan te melden. Op die avond(en) stellen we de 
kandidaten voor en vragen we u in te stemmen middels   
een verkiezing. 
Ook zal de stand van zaken worden gepresenteerd op die 
avond(en). Bevestiging van de nieuwe kerkenraadsleden  
kan dan op 14 februari plaats vinden. En dan nemen we ook 
afscheid van de oude leden. Dat zijn dan Henri Kalk, Henk 
Blomberg, Tom Lagerburg en Kees Bak. We zijn dus nog ver-
der op zoek naar nieuwe leden en doen een oproep aan ie-
dereen om, als er een beroep op u wordt gedaan, daar       
serieus over na te denken. 
Met dit stukje hoop ik u weer op de hoogte te hebben ge-
bracht.                                                                             Kees Bak 
 
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. 
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. 
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Korte instructie voor bezoek diensten 
«Men moet zich aanmelden als bezoeker 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 buiten de kerk. «Kerkgangers zijn welkom 
als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 
«Er worden bij de dienst regelaars aangesteld, die de kerk- 
ganger begeleiden naar een zitplaats. «De aanwijzingen van 
de regelaars moeten opgevolgd worden. «De collecte vindt 
plaats bij de uitgang, waar twee collecteschalen staan.  
«Er wordt geen koffie geschonken. 
 
Adventsmiddag   
Dit jaar kan er helaas geen adventsmiddag 
voor de senioren worden georganiseerd zoals 
we die gewend waren. Maar we zijn blij dat we sinds kort 
niet alleen geluid, maar ook beeld hebben vanuit de Swaen. 
Daarom willen we op dinsdagmiddag 15 december als alter-
natief een adventsbijeenkomst uitzenden vanuit de Swaen, 
met liederen, gedichten, muziek en een verhaal. Deze bij-
eenkomst wordt geleid door Menny de Wolf. De zang wordt 
verzorgd door een kwartet o.l.v. Frans Koning en ook Maisa 
van der Kolk zal meewerken aan deze middag. Aanvang 
16.00 uur. Via www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-
beluisteren kunt u deze bijeenkomst meebeleven, met beeld 
en geluid. We hopen u zo toch een adventsgevoel mee te 
kunnen geven.                                                                                                                                                                  

Het ouderendiaconaat 
Kerstvieringen        

Kerstnachtdienst 24 december 2020,  
22.00 uur met ds. Juup van Werkhoven 
(Aerdenhout), m.m.v. acht gemeentezan-
gers en Gerro de Boer (trompet) en Frans 
Koning (orgel). Deze dienst is ook recht-
streeks te volgen op “Kerkdienst Gemist” 

www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren   
Kerstmorgen 25 december 2020, 10 uur met ds Rien Wattel 
(Hoofddorp), m.m.v. acht gemeentezangers en een blaas-
kwintet (selectie uit Crescendo Purmerend) en Frans Koning 
(orgel). Deze dienst is ook rechtstreeks te volgen op “Kerk-
dienst Gemist” (beeld en geluid). 
 
Hoofdpunten uit vergadering kerkenraad 17 november  
� Ds. Charlotte Kremer brengt een bezoek aan de kerken-   
   raad. Zij is gemiddeld één dag per week bezig met bezoek- 
   werk en is al bij vele mensen geweest. Dat bevalt van beide  
   kanten goed; er zijn al veel goede gesprekken geweest.  
� De gang van zaken in de diensten in De Swaen wordt be- 
   sproken. Met name de proef met de zangers vóór in de  
   kerk levert de nodige discussie op. Koffie drinken lijkt voor- 
   lopig niet veilig te kunnen. De beeldopnames in De Swaen  
   worden goed bekeken en gewaardeerd.  
� Ook voor de kerstdiensten kan maar een klein aantal be- 
   zoekers worden toegelaten.  
� Er komt een gemeenteavond op 20 januari (evt. ook op 21)  
   waarin de nieuwe leden van de kerkenraad worden gepre- 
   senteerd. De vacaturecommissie zoekt nog verder.  
� De PKN-verklaring n.a.v. de Kristallnachtherdenking komt  
   op een later moment terug. 
� Het dienstenrooster en het collecterooster voor 2021         
   worden vastgesteld. 

� De begrotingen van de diaconie en van de kerk worden  
   goedgekeurd en liggen ter inzage bij de resp. penning- 
   meesters. Door de restauratie van het orgel is er op papier 
   een groot tekort voorzien, maar naar verwachting zal dit 
   geheel of grotendeels door subsidies gecompenseerd 
   worden. 
� De reparatie van het dak van De Swaen is gereed. Een hele  
   zorg minder. 
 

Gedachtenisdienst 
In de dienst van 22 november stonden we stil bij de mensen 
uit onze kring die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor elk 
van hen werd een kaars aangestoken. De volgende namen 
werden genoemd: 

20 dec. Jannetje Tiebout-Boshuizen 98 
26 jan. Jan Dierdorp 72 
27 jan. Herman Jan Aberson 89 
8 feb. Lute Gerard Snijder 80 
4 mrt. Repke Boonstra 83 
16 mrt. Lenie de Haan-Jansen 95 
9 apr. Jan Bak 95 
15 apr. Adriana Uitentuis-de Graaf 87 
16 apr. Riet Koolaard-Snieder 77 
21 apr. Janny van Wengerden-de Vries  84 
27 apr. Grietje Kalk-Mulder 86 
25 mei Marjan Bak-Schulz 75 
19 juni Gerard Jan Slegt 76 
18 juli Hendrika de Boer-Hein 98 
1 aug. Lieuwe Kramer 85 
16 aug. Geziena Carolina Hangard 92 
22 okt. Brechetta Stelling-ter Velde 88 

 
Blaas eens diep in de bus (of de pijp?) 
Zoals eerder gemeld kreeg Gideon 
Bätz, de bouwer van het orgel in de 
Swaen, f 1800 voor deze klus in 1809. 
Wat is dat bedrag vandaag waard en kreeg hij dat zo maar in 
baar geld? We weten het niet zeker. Volgens sommige bere-
keningen zou het nu ongeveer f 30.000 waard zijn, maar als 
je uitgaat van een gemiddeld dagloon van f 1 tot f 1,50 rond 
1810 voor een handwerksman, dan kom je grofweg uit op 4 
tot 6 jaarinkomens. Hoe kreeg hij het uitbetaald? Destijds 
waren er guldens in omloop met de beeltenis van Lodewijk 
Napoleon, de broer van Napoleon. Hij was koning van Hol-
land en werd ook wel smalend ‘konijn van ‘Olland’ genoemd. 
Er bestonden muntstukken van 1, 5, 10 en 20 gulden. Het 
kan zijn dat Bätz een aanbetaling kreeg van zo’n 200 gulden, 
een flinke beurs met munten. We weten wel dat na de vol-
tooiing van het orgel er nog enige jaren getouwtrek geweest 
is om de laatste betalingen. Wij proberen de nalatenschap 
van Gideon Bätz in ere te houden door de restauratie van 
het orgel in de Swaen. In onze tijd is dat een kwestie van vir-
tueel geld overmaken, maar harde munten of biljetten slaan 
we ook niet af. De actie heeft sinds begin september rond de 
€ 6800 opgeleverd. Hartelijk dank voor alle donaties! Met de 
beginstand van het orgelfonds samen hebben we nu ruim € 
19.000. Daarnaast lopen er verzoeken voor subsidies bij di-
verse culturele fondsen en b.v. de Provincie. Intussen: adop-
teer een orgelpijp! Maak uw bijdrage over op: 

NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds 
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Overzicht diaconale collectedoelen      
Zondag 13 december, 3de Avent, “Inter-
kerkelijk Noodfonds/Stille Hulp”. Kerken 
en gemeente in Edam-Volendam hel-
pen samen “waar geen andere (regulie-
re) helpers zijn”. www.kerkgemeente.nl  
Zondag 20 december, 4de Advent, “Kerk 
in Actie, Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen”. 
www.kerkinactie/boeringhana                                              
Donderdag 24 december, Kerstavond,  “Voedselbank Purme-
rend e.o- Onderhoud en Verdeling”. 
www.purmerendsevoedselbank.nl                                         
Vrijdag 25 december, Kerstochtend, “KIA,  Een beter leven 
voor vluchtelingen kinderen in Griekenland”. 
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster       
Zondag 27 december, “Brandwondenstichting”. 
www.brandwondenstichting.nl                                                
Donderdag 31 december 2020, Oudejaarsavond,                
één collecte bestemd voor “Onze Eigen Kerkgemeente”.                                                            

Zondag 3 januari 2021, “Interkerkelijk 
Noodfonds/Stille Hulp”. 
www.kerkgemeente.nl                                                              
Zondag 10 januari, “Mercy Ships”. 
www.mercyships.nl                                                                   

Zondag 17 januari, “Stiching Mensenkinderen”. 
www.mensenkinderen.nl                                                         
Zondag 24 januari. Raad van Kerken Edam-Volendam.                                                                                   
Zondag 31 januari, Lepra-Zondag, “Lepra-Zending 
www.leprazending.nl                                                                
Zondag 7 februari, KIA Werelddiaconaat, “Bangladesh strijd 
tegen het water”. 
www.kerkinaktie.protestantsekerk.nl/collecten                      
Zie de wekelijkse kerkbrief en de diverse websites voor meer 
informatie. Als altijd is een tweede collecte bestemd voor 
het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.  
www.kerkgemeente.nl Maar toch zullen er, met name onder 
kwetsbaren en ouderen, nog altijd gemeenteleden zijn die 
vanwege “Corona” niet naar de dienst kunnen of durven 
komen. Voor hen is het mogelijk om een bijdrage aan de col-
lectedoelen over te maken via een bankoverschrijving naar:  
Rekening NL95RABO0373711409,  t.n.v. Protestantse Ge-
meente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..doel......  

Autodienst       
Ook deze maanden is er door de Corona een beperkt aantal 
taxichauffeurs! Daarom vragen wij u om zo veel mogelijk al 
op vrijdagavond of zaterdagmorgen of de dag vóór de dienst 
te bellen. (Dus niet op de dag zelf!)  Dan is tijdig bekend 
hoeveel mensen 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 gehaald/gebracht 
kan worden. Een mondkapje is in de auto verplicht!! 
datum taxidienst telefoonnr. 
6 dec. H. Eijk 371939 
13 dec. J. Schoute 06-51589540 
20 dec. J. Schoute 06-51589540 
24 dec. Kerstavond H. Kalk 371297 
25 dec. Kerstmorgen M. van Saarloos 374038 
27 dec. H. Eijk 371939 
31 dec. en 1 jan. Geen taxidienst  

3 jan. J. Schoute 06-51589540 
10 jan. M. van Saarloos 374038 
17 jan. C. Rijswijk 06-53173149 
24 jan. H. Eijk 371939 
31 jan. H. Kalk 371297 
7 febr. J. Schoute 06-51589540 
Wilt u ook meehelpen 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    
01-12  Mevr. M. Woldhuis - Taabe, P. Pietersstraat 1 a 16,  
            1135GS Edam 
03-12  Mevr. L. Silvis - Timmer, Langemeerstraat 23 A,  
            1135JD Edam 
12-12  Mevr. C.J. van Dijken - van Dijk, Jan Hoeckstraat 1,  
            1135GT Edam 
13-12  Mevr. C.L. Snethlage, Langemeerstraat 28,   
            1135JG Edam 
17-12  Dhr. J.S. Munneke, Koggehoorn 20,     
            1474HX Oosthuizen 
17-12  Dhr. G.B. Broeze, Keizersgracht 4, 1135AZ Edam 
22-12  Mevr. N.S.V. Wiertz - Ton, Voorhaven 21,   
            1135BL Edam 
23-12  Dhr. J. Groot, J Matijsen Osterlinghstr 44,  
            1135ED Edam 
24-12  Dhr. J.W. de Boer, Westervesting 29, 1135WE Edam 
26-12  Dhr. A. de Boer, William Pontstraat 11, 1135ES Edam 
27-12  Mevr. E. Slot - Valk, Kwakelsteeg 2, 1135AK Edam 
28-12  Dhr. P. Berghuis, Jan Schriverstraat 26, 1135HX Edam 
31-12  Dhr. A. Kaper, Jan Steenstraat 13, 1132TL V'dam 
01-01  Mevr. H.L. Schalkwijk - Pormes, R. Bootstraat 29 A,      
            1135CD Edam 
04-01  Dhr. S. Schreuder, Zeevangszeedijk 6, 1135PZ Edam 
06-01  Mevr. E. ten Holt - Wieten, Achterhaven 13 A,     
            1135XR Edam 
07-01  Dhr. C. Snijders, Roelof Bootstraat 119, 1135CG Edam 
09-01  Mevr. G. Blomberg - Vermeiden,  
            Overhoeksparklaan 92, 1031KC A'dam 
11-01  Mevr. E. Schot - Groot, Achterhaven 71, 1135XS Edam 
13-01  Dhr. J.J. Wiersema, William Pontstraat 56,   
            1135EW Edam 
20-01  Mevr. J. Peters - van Groen, P. Pietersstraat 1 a 25,  
            1135GS Edam 
20-01  Dhr. O. Hetjes, Beemsterstraat 21, 1135EG Edam 
 
Opbrengst Collecten     
Datum    Kerk    Diaconie  Doel 

11-10 € 171,65 € 195,95   Regenboog 
18-10 € 100,30 € 144,40   Rwanda; vold. voedsel  
25-10 € 110,65    € 157,45    Hebron A’dam 
01-11 
08-11 
15-11 

€   89,90 
€ 123,70 
€   71,00 

€   86,00 
€ 267,20 
€   69,85 

  Sterke Papoeavrouwen 
  Voedselbank P’end 
  MAF 

 € 667,20 € 920,85       
 
Mededelingen kerkelijk bureau     
Overleden 
Mevr. B. Stelling - ter Velde, William Pontstraat 29 



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: Lia Ruck-
Voorpostel, Merie Taam-van de Nes en Ben Maas, dat zij 
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Nieuws uit de Locatieraad 
Aanmelding voor vieringen via de website  
Het ziet er naar uit dat we nog tot in het nieuwe jaar te ma-
ken hebben met de beperkingen die ons opgelegd worden 
door de coronacrisis. Het is belangrijk dat u zich voor elke 
viering aanmeldt om te voorkomen dat er meer dan 30 men-
sen in de kerk aanwezig zijn. Op de website van de RK Nico-
laaskerk, http://www.rknicolaaskerkedam.nl, vindt u een 
linksboven in de navigatiebalk een knop “Aanmelden vierin-
gen” Als u daarop klikt kunt u vervolgens kiezen voor een 
van de komende data. Klik op de gewenste datum en u komt 
in een opgaveformulier. Onze webbeheerder Koos Klok 
heeft dit zeer gebruikersvriendelijke systeem gebouwd en 
het blijkt uitstekend te werken. De secretaris kan op elk mo-
ment een overzicht krijgen van wie zich voor een viering op-
gegeven hebben. Al veel mensen hebben de weg gevonden 
naar dit systeem, maar als het niet lukt, bel me op (06-
50921952), stuur een mailtje naar secretarisnicolaasker-
kedam@outlook.com, of doe een briefje in de brievenbus 
van de pastorie, Voorhaven 124. Als het maximum van 30 
voor een bepaalde zondag bereikt is wordt u verzocht voor 
een andere dag te kiezen. 
 
Allerzielen 
In een sobere maar mooie viering hebben we op 9 novem-
ber j.l. onze dierbare overledenen van het afgelopen kerke-
lijk jaar herdacht. U kunt de viering terugluisteren via kerk-
dienstgemist.nl. Voor de volledigheid geven we hier nog een 
keer de namen van degenen toen genoemd zijn en waarvoor 
een kaars is opgestoken: 
Bart Veenboer, Adrie de Lange–Everaars, Frans Everaars, 
Anton Rossenaar, Marc Linssen, Adriaan de Koning, 
Joke Conijn, Do Stevens, Jos Stevens, Cor van Aanholt, 
Frans Remhs en Ina van de Put–Hinten. 
Tevens is een kaars opgestoken voor Sietske Deen, Berna-
dette Bianchi-Steenhoff, mevr. Rijnders-van de Berg en Anna 
Maria Groot, die wel in onze kerk afgelezen zijn maar waar-
van niet met een kerkelijke uitvaart afscheid is genomen. 
 
 

Vertrek kapelaan Tesfay 

 
Op 3 november is kapelaan Tesfay vertrokken naar zijn ge-
boorteland Ethiopië. Hij is goed aangekomen in Addis Abeba 
maar kan (op het moment dat we dit schrijven) vanwege de 
oorlog in het noorden van het land niet doorreizen naar zijn 
bestemming. We blijven aan hem denken. 
 
Nieuwe priester voor de Franciscusparochie:  

kapelaan Mario Agius 
Sinds 1 november j.l. is de 
zeereerwaarde heer 
M.A.A. Agius aangesteld 
als priester-assistent voor 
de Franciscusparochie. Hij 
zal regelmatig op zondag 
voorgaan in de Nicolaas-
kerk, maar hij studeert in 
Groningen (Canoniek 
Recht) en heeft ook nog 

een taak bij Missio ad Gentes. Wij zijn ontzettend blij met 
deze versterking. Op zondag 22 november werd hij – bij 
verrassing – door diaken Henk Bak voorgesteld aan de toen 
aanwezige kerkgangers. 
 
Kerkschatten 
Ons kerkarchief is verrijkt met een aantal artikelen van 
waarde die in bruikleen waren gegeven aan het Edams Mu-
seum en nu geretourneerd zijn. Het betreft o.a. twee houten 
heiligenbeeldjes (rond 1700), een schilderij van pastoor Ste-
nius uit de 17e eeuw en een prachtig met gouddraad bestikt 
kazuifel uit de 16e eeuw. De locatieraad zoekt nog een paar 
mensen die zich over het archief willen ontfermen, alle arti-
kelen nog eens gaan nalopen en af en toe een tentoonstel-
ling willen organiseren. 

Nico van Straalen 
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Bericht van de PCI 
Door het coronavirus konden de gezellige middagen in de 
Burghwall helaas geen doorgang vinden. Vooral in deze de-
cembermaand wordt gezelligheid zeer op prijs gesteld en 
missen we de contacten met elkaar. Misschien hunkeren we 
nu nog meer naar gezelligheid dan voorheen door alle RIVM-
regels met vele beperkingen om bij elkaar op bezoek te 
gaan. Maar we zullen het er mee moeten doen. Het gebrui-
kelijke oudejaarsdiner schiet er door de corona dit jaar ook 
bij in. Erg jammer allemaal. Het PCI-bestuur hoopt nog een 
alternatief te kunnen verzinnen. Het vaccin is in zicht dus is 
het nu een kwestie van volhouden en hopen dat we volgend 
voorjaar weer gezellig bij elkaar kunnen komen in het “oude 
normaal”. Hierbij wenst het PCI-bestuur u allen een goede 
gezondheid, vredige Kerstdagen en een goed 2021. 
 
In Memoriam: Lia Ruck-
Voorpostel 
Op 16 oktober is op 96-
jarige leeftijd Lia Ruck-
Voorpostel overleden. 
Lia werd op 9 juni 1924 
in Uithoorn geboren.  
Lia werkte als tandarts-
assistente in Amstel-
veen toen zij haar man 
Ton leerde kennen. In 
1959 zijn zij getrouwd. 
Hun gelukkige huwelijk 
werd bekroond met 
twee kinderen en vier 
kleinkinderen. Zij hebben lang in Amsterdam gewoond. Ge-
zamenlijk verhuisden zij 4 jaar geleden naar een aanleunwo-
ning in Edam. Samen met haar man Ton voelde Lia zich ont-
zettend thuis in Edam en vooral in onze parochie. Toen Ton 
3 jaar geleden overleed, pakte Lia zo goed en zo kwaad als 
het kon de draad toch positief op. Zij genoot van de goede 
vriendschap met Truus Keijzer en de warmte in onze paro-
chie. Lia is rustig in haar slaap overleden. Na een door Covid-
19 beperkte, maar niet minder intieme uitvaartmis, geleid 
door Kapelaan Tesfay, is Lia naar haar laatste rustplaats op 
het parochiekerkhof gebracht. 

In Memoriam: Merie Taam-
van de Nes 
Op donderdag 29 november is 
Merie Taam-van de Nes op 81-
jarige leeftijd in het ziekenhuis 
in Zaandam overleden, na 
voorzien te zijn van het sacra-
ment van de zieken. Zij was al 
geruime tijd ziek. Samen met 
haar man Piet runde zij de sla-
gerij in de Hoogstraat; zij deed 
dit werk met plezier. Zij was 
een gelovige vrouw, een 
trouwe kerkganger die veel steun aan haar geloof had. Op 
woensdag 25 november hebben we in een mooie viering, 
voorgegaan door Diaken Henk Bak, afscheid van haar geno-
men. Daarna is zij op de katholieke begraafplaats bij haar 
man begraven; dat zij moge rusten in vrede. 
 
In memoriam: Ben Maas 
Op vrijdag 27 november was er om 11.00 uur een uitvaart-
viering in onze kerk voor Lambertus Hendrikus Cornelis (Ben) 
Maas uit Oosthuizen. Hij is op de leeftijd van 80 jaar overle-
den. Aansluitend is hij op onze parochie-begraafplaats be-
graven. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. Hij ruste in vrede. 
 
Bijbelgroep 
We waren heel benieuwd hoe dat de eerste keer zou gaan. 
Nou dat was wel confronterend, want wat moet je nou ant-
woorden als je gevraagd wordt hoe de Bijbel is ontstaan. Di-
aken Henk Bak was zo vriendelijk om een en ander uit te leg-
gen bij het schoolbord. 
Welke groepen lezen wat? O, nooit over nagedacht. Niet al-
leen de Bijbelboeken die erin zijn opgenomen, maar ook de 
vertalingen bleken te verschillen. Dat konden we zelf nagaan 
omdat we nogal wat verschillende Bijbels meegebracht had-
den. En toen kwam de bestudering van de stukken uit het 
missaaltje. Oei, er bleek uit de gebruikte tekst een flink stuk 
overgeslagen te zijn. En dan kwam de profeet Jesaja aan de 
beurt. Wie was dat eigenlijk? En hij had zo te zien wel een 
heel dik boek geschreven. Nou, het bleek dat er wordt aan-
genomen dat het boek Jesaja door minstens drie verschil-
lende auteurs is geschreven, in verschillende tijdperken. En 
toen moesten we nog aan de teksten zelf beginnen. Ik mag 
wel zeggen dat de tijd voorbijvloog. En iedereen was zo ge-
boeid, dat we niet eens merkten dat we veel te lang waren 
doorgegaan. Een doorslaand succes dus. Jammer, maar ook 
wij stoppen voorlopig tot januari in verband met de corona-
beperkingen. 

Paula Ruitenberg 
Nieuws voor jeugd en gezin 
Kindermiddag op 16 december  
Op woensdag 16 december vanaf 12.30 uur - met mogelijk-
heid tot lunchen - tot 16 uur is er een kinderspel-middag in 
het teken van Advent en Kerstmis. Alle kinderen/jongeren 
zijn van harte welkom in de Ontmoeting. We maken er weer 
een feestelijke ontmoeting van, letterlijk en figuurlijk! 

Observaties van een kerkganger 
 
Een kerk heeft hoeken en gaten, zoals elk gebouw, maar 
omdat een kerk groot is duurt het een hele tijd voor je 
alle hoeken en gaten in de gaten hebt. Bovendien zijn er 
plekken die alleen met een speciale sleutel of via een 
geheim trappetje bereikbaar zijn. Zo kwam uw kerkgan-
ger kortgeleden in het archief, een ruimte die een ge-
wone kerkganger nog nooit van binnen gezien heeft. 
Het slot klikte, de deur kraakte langzaam open en wat 
zag je daar: een immense verzameling boeken, dozen en 
mappen, alsof je in de bibliotheek van Babel beland 
was. Ik waande me in een boek. Toen ik weer in de be-
woonde wereld was dacht ik: was het echt? Bestaat zo-
iets in onze kerk? Ik moet er nog eens op uit. 
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Verslag Kindermiddag Sint Maarten op 11 november

 
 
Woensdag 11 november kwamen 15 kinderen/jongeren naar 
de Ontmoeting om het verhaal van Sint-Maarten te horen en 
lampionnen te knutselen. Enthousiast liepen ze zingend met 
hun verlichte lampionnen door de al donker wordende kerk. 
We sloten af met patat/frikandel/bitterbal en ieder mocht 
mandarijnen, kruidnoten en snoep meenemen naar huis. 
Veel dank aan de sponsors van deze Sint-Maarten-activiteit: 
bakker Gorter, groentespeciaalzaak Gerard Visser, Chocola-
terie/'t Snoepwinkeltje en Snackbar De Eterij aan de Prinsen-
straat. 
Wat is het mooi dat we zo in deze moeilijke tijden toch met 
elkaar het feest van Sint-Maarten hebben kunnen vieren en 
dat de kinderen de boodschap van “het delen” zo goed heb-
ben geleerd, doordat ze zo verwend zijn door bovenstaande 
sponsors! 

Familievieringwerkgroep 
 
Caecilia nieuws 

Zangkoor St. Caecilia be-
dankt iedereen die zijn 
stem op het koor heeft uit-
gebracht met de Clubsup-
port actie van de Rabo. Wij 
waren blij verrast met het 
bedrag van € 729,12 dat de 
actie heeft opgeleverd. 
Geweldig, ondanks dat we 
het laatste maanden niets 
van ons hebben kunnen 
laten horen. 
Ook de komende kerstvie-
ringen zullen stil en ingeto-
gen verlopen. Geen 

feestelijk gezongen Nachtmis en Hoogmis op Eerste 
Kerstdag. Om toch de stille eucharistievieringen extra glans 
te geven en de sfeer van Kerstmis te brengen zullen tijdens 
de mis in de Kerstnacht vijf vrouwelijke koorleden en in de 
dienst op Eerste Kerstdag vijf mannelijke koorleden kerst-
liedjes zingen, begeleid op de piano door Gijs Braakman. Zo-
als de situatie nu is, zullen per viering slechts 30 parochianen 
aanwezig kunnen zijn. Het is niet anders, we maken er wat 
van. Staar je niet blind op de stip aan de horizon maar kijk 
naar de lichtjes om je heen. Ze zijn er altijd en gaan met je 
mee waar je ook gaat. Zijn er even geen lichtjes, wees dan 
een lichtje voor een ander. Pleeg dat telefoontje dat je al 

zolang van plan was te doen, maak die afspraak, ga een keer 
op bezoek. Het is wat we er zelf van maken. 
Wij wensen iedereen een zalig Kerstfeest en een gezond en 
liefdevol nieuwjaar toe. 
Namens het bestuur van zangkoor St. Caecilia, 

Nicoline Greuter 
 
Jarigen in december en januari 
01-12 Mw. A.A.M. de Koning-van Berkel, Groenland 29 
03-12 Mw. W. Laan-Schokker, Friese Vlaak 2, Volendam 
04-12 Mw. A.M.B.S. van Dijk-de Groot, Beemsterstr. 38 
06-12 Dhr. C.C.N. Mooijer, Gevangenpoortsteeg 16 
08-12 Dhr. C.M. de Both, Floris Simonszstr. 21 
08-12 Mw. M. Wessels-van Baar, Baandervesting 105 
12-12 Mw. C.M. van Dijk-van der Pol, P.Taemszstr. 22 
13-12 Mw. K. Besseling-Knelange, Baandervesting 90 
13-12 Mw. Tol-Lagrand, IJe 24 
14-12 Mw. M.A.D. Mol, P. Pieterstr. 1a-35 
14-12 Mw. M.H.  Ottenhof-van Eijck, Grote Kerkstr. 50 
16-12 Mw. R.C. de Laaf-Teunissen, P. Pieterstr. 1 
19-12 Dhr. J.A. Klouwer, Roelof Bootstr. 41 
19-12 Mw. A. de Kock-Tenback, Brouwersgracht 21 
24-12 Mw. C.M. van Rijn-Tol, Persijnstraat 28 
28-12 Dhr. J.F.H. van Rijn, Persijnstraat 28 
29-12 Mw. C.H.M. Karregat-Breed, W. Pontstraat 49 
29-12 Dhr. L.P. Karstens, Schermerstraat 26 
30-12 Mw. J.F.E.M. Aldenhuijsen, W. Pontstr. 15 
30-12 Mw. A.H. van Overbeek-Akkerboom, Voorhaven 172 
31-12 Mw. T.J.A. Lankhorst-Poelen, M. Tinxgracht 12 
31-12 Dhr. J.W. Nieuwendijk, Voorhaven 95 
01-01 Dhr. C.J.P. Sier, P. Pieterstr. 4 
02-01 Mw. M. van Luijnen-Nibbering, IJe 40 
03-01 Mw. J.M. Schilder-Kil, P. Pieterstr. 1 
03-01 Mw. W.G. Hoens-Peters, Jan Schriverstraat 16 
04-01 Dhr. C.M. Oudhuis, Buikslotermeerstraat 5 
06-01 Mw. W. Bonapart, Voorhaven 91 
07-01 Dhr. J. Greuter, Jan Huibrechtszstr. 9 
07-01 Dhr. H. Greuter, Jan Huibrechtszstr. 7 
13-01 Dhr. A.M. de Beurs, Torenmolen 7 
16-01 Mw. M.G. Kuenen-Bleeker, Voorhaven 158C 
16-01 Dhr. C.J. van der Wal, Persijnstraat 29 
16-01 Dhr. W.W.M. van der Pol, William Pontstr. 62 
17-01 Mw. A. Dudock-Roozendaal, IJe 45 
19-01 Mw. W.E.R. Veth-Bitter, Breestraat 8 
20-01 Dhr. F.P. Bakker, Jonkerlaantje 6 
20-01 Dhr. P.J. Knook, Oosterweg E 3A, Purmer 
25-01 Dhr. H.J. Hofman, Persijnstraat 3 
25-01 Mw. M.W.S. Zijlmans-Adriaanse, J. Huibrechtszstr. 12 
25-01 Mw. K.A. Huisink-Ent, W. Pontstr. 66 
27-01 Dhr. B.J.M. Knelange, Jacob Peteystr. 16 
29-01 Mw. C.A.M. Eeckhout-Groenewoud, Oorgat 104 
29-01 Mw. M. Nooij-van Enkhuizen, Eilandsgracht 7 
29-01 Dhr. S.B.M. Huisink, J.M. Osterlinghstr. 22 
30-01 Mw. G.T.M. Guit-de Jong, Groot Westerbuiten 50 
31-01 Dhr. J. Butter, Klein Westerbuiten 12 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 



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

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 



Protestantse Gemeente Volendam 
 

Kerkgebouw: Stolphoevekerkje, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN  Volendam 
Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid 

Secretariaat: Burgemeester Kolfschotenplein 1-1A, 1131 BN Volendam, tel: 0610232924, Email: Stolphoevekerkje@gmail.com 
Website: http://volendam.protestantsekerk.net,  ING rekeningnr.: NL88 INGB 0002 0153 57, t.n.v. Prot. Gem. Volendam 
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Museumjaarboek 2008 
Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van ons 
Stolphoevekerkje in 2008 heeft de Stichting Vrienden 
Volendams Museum een groot deel van het Jaarboek van 
dat jaar gewijd aan de geschiedenis van de kerk en de 
protestantse gemeenschap in Volendam. Dit met als titel 
“Katholieken en protestanten en de Griefermeerde kerk”. De 
schrijver van dit document, want het is meer dan een 
uitvoerig verhaal, Piet Koning, vroeg om een gesprek met 
ons. Hij bleek gealarmeerd door onze berichten over onze 
zoektocht naar een veilige toekomst van het kerkje. Die zorg 
bleek hij ook al in 2008 gehad te hebben, want hij leidde zijn 
artikel toen als volgt in:  
“Het kerkje staat niet alleen voor het oudste monument in 
een dorp, waar elk bouwsel dat oud wordt, ook meteen 
verouderd is en om moet. Maar het is ook en vooral het 
eerste godshuis en het eerste schoo-lgebouw in Volendam”. 
Het feit dat de gemeenteraad onlangs besloten heeft dat zij 
het monumentenbeleid te belangrijk vindt om het aan het 
college van B&W te delegeren, is een teken dat zijn zorg 
inmiddels breder gedeeld wordt. Dit bijzonder interessante 
Jaarboek is nog beschikbaar en is zowel bij het Museum als 
bij mij te verkrijgen (06-51262886). Het kost € 5,-. 
 

Overleg gemeente 
Op 11 november hebben we een plezierig gesprek gehad 
met wethouder Wim Runderkamp, die in het college van 
B&W de portefeuille Vastgoed heeft, over onze wens dat de 
gemeente Edam-Volendam het eigendom van ons kerkje 
overneemt. Inmiddels hebben wij aan John Voorma, vast-
goedregisseur bij de gemeente, de benodigde informatie ge-
zonden om een advies aan B&W op te kunnen stellen om 
het kerkje wel of niet aan te kopen. 
 

Vruchten en zuchten 
In mijn herinnering was “Dankdag” vroeger in de kerk een 
belangrijke dag.  Deze “Dankdag voor gewas en arbeid”, 
zoals de volledige naam is, wordt op de eerste woensdag in 
november gevierd. Ik moest er aan denken toen ik op 25 
oktober de dienst vanuit De Swaen op de iPad volgde en  Ds 
Jurjen de Bruijne hoorde zeggen “geen vruchten zonder 
zuchten”. Het is altijd hard werken om de oogst goed binnen 
te halen of dit nu met handkracht of machinaal gebeurt. Hij 
sprak over Genesis 1, het verhaal van de schepping, over het 
jonge groen, dat naar zijn aard zaad geeft en het geboomte, 
dat naar zijn aard vruchten voortbrengt. Zoals de peren, die 
het vorige Venster sierden, bijvoorbeeld. Hij sprak over het 
groen, dat met zijn groeikracht wat de mens achter laat, 
zoals oude huizen of fabrieksterreinen, overwoekert, aan het 
oog onttrekt en verdwijnen laat. Jurjen sprak over het groen 
als teken van hoop. Van het nieuwe leven, dat telkens weer 
aan Gods aarde ontspruit. 

Snoeien 
Die zelfde groeikracht 
vraagt wel om beheer als 
je er niet onder wilt 
verdwijnen. De zaterdag 
voor bovenstaande zondag 
heeft Willem Bakker de 
rozen in het perk voor de 
kerk gesnoeid. Ook de 
aangrenzende rij leilindes 
en de lindes op de grens 
met het schooltje zijn 
weer van alle takken 
ontdaan en staan 
winterklaar te wachten tot 
de komende lente ze weer 
doet uitlopen. Zwaar werk, 
een hele klus, waar hij op 

bijgaande foto druk mee bezig is. Geen vruchten, maar wel 
zwoegen en zuchten.  
 

Bijeen 
Op zondag 1 november waren we om 11 uur met zeven 
mensen in de kerk bijeen, één vrouw en zes mannen. Willem 
Bakker las het gedicht “Vrienden” van Eugene Levidon voor, 
dat aansluit bij zijn werk aan de bomen. Het begin luidt zo: 

Vrienden zijn als bomen: 
ze wachten tot je nog eens langskomt, 
zijn onverstoorbaar als je wegblijft. 
Ook na maanden afwezigheid 
kan je de draad weer oppakken (..) 

We lazen tezamen volgens het preekrooster Spreuken 9, de 
spreuk over de Wijsheid en de Dwaasheid, ingang tot een 
gesprek over hoe om te gaan met het nieuws, dat dagelijks 
tot ons komt. We lazen Psalm 138 over de kracht en de 
trouw van de Heer. De psalm, die eindigt met de bekende 
woorden “(Heer), laat niet varen de werken Uwer handen”. 
Een bede, die we in deze tijd niet vaak genoeg kunnen 
uitspreken. 
 

Koffiezondagen 
In de komende maand is de kerk om 11 uur open voor de 
vaste bezoekers op zondag 13 december en op vrijdag 25 
december, 1e Kerstdag. Daarna in het nieuwe jaar op zondag 
3 januari, zondag 17 januari en op zondag 31 januari. 
 

Collectes 
Ook deze maand heeft de diaconie zelf een bijdrage 
overgemaakt aan de collectedoelen, die bij de kerk in Edam 
vermeld staan. 

Maarten Gast 

Foto: Maarten 
Gast 



24 Venster december 2020 – januari 2021 

Dag Tijd Dienst, Voorganger
06-12 10.00 ds . De Boer
25-12 10.00 ds . Postmus
31-12 19.30 hr. Hajo Schaap
03-01 10.00 hr. Tol
17-01 10.00 hr. Aa lders
24-01 10.00 oec. viering - A. van den Hogen, N. Schoorl H.Nicolaaske

rk
gebedsweek eenheid van de kerken

07-02 10.00 hr. Grimme

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie
06-12 10.00 eredienst - ds . Kick Koldewi jn, Badhoeved. PK De Swaen 2e advent
13-12 10.00 eredienst - ds . Margrietha Reinders , A'dam PK De Swaen 3e advent
20-12 10.00 eredienst - ds . Janneke Ni jboer PK De Swaen 4e advent
24-12 22.00 eredienst - ds . Juup van Werkhoven, A'hout Grote Kerk kerstavond
25-12 10.00 eredienst - ds . Kick Koldewi jn, Badhoeved. Grote Kerk eerste kerstdag
27-12 10.00 eredienst - dhr. Erik Wegman, Heerhugow. PK De Swaen
31-12 19.30 avondgebed - leden kerkenraad PK De Swaen oudjaarsavond
03-01 10.00 eredienst - dhr. Jan Wi l lem van der Straten PK De Swaen nieuwjaarsontmoeting
10-01 10.00 eredienst - ds . Engele Wi jnsma, Bergen PK De Swaen
17-01 10.00 eredienst - ds . Peter Hoogstrate, Ermelo PK De Swaen
24-01 10.00 oec. viering - A. van den Hogen, N. Schoorl Nicolaaskerk gebedsweek eenheid van de kerken
31-01 10.00 eredienst - ds . Margrietha Reinders , A'dam PK De Swaen
07-02 10.00 eredienst - ds . Simon Bi jl , Groningen PK De Swaen

Dag Tijd Dienst,Voorganger
06-12 10.00 Woord- en Comm.viering - Diaken v.d. Woude
13-12 10.00 Woord- en Comm.viering - Diaken Bak
20-12 10.00 Eucharis tieviering - Kapelaan M. Agius
24-12 21.00 Nachtmis  - Kapelaan A. Goos/

diaken Th. Van de Woude
m.m.v. klein-Caeci l ia

25-12 10.00 Hoogmis  Kerstmis - Kapelaan M. Agius m.m.v. klein-Caeci l ia
26-12 10.00 Tweede Kerstdag -Diaken Henk Bak
27-12 10.00 Feest Hei l ige Fami l ie - kapelaan A. Goos
31-12 16.00 Oudejaarsdankviering  - Diaken v.d. Woude
01-01 10.00 Nieuwjaarsviering - Kapelaan Agius
03-01 10.00 Eucharis tieviering  - Kapelaan Goos
10-01 10.00 Eucharis tieviering  - Kapelaan Agius
17-01 10.00 Eucharis tieviering  - Kapelaan H.Versteeg
24-01 10.00 Oec. viering - A. van den Hogen, N. Schoorl
31-01 10.00 Woord- en Comm.viering - Diaken v.d. Woude
07-02 10.00 Eucharis tieviering  - celebrant n.n.b.

Dag Tijd Dienst, Voorganger

Dag Tijd Dienst, Voorganger Kerkgebouw Overige informatie

Organis t: Zandstra
Organis t: Zandstra

Organis t: Vriend

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. Deze ui tzendingen worden in Edam-Volendam uitgezonden via  LOVE, zondagavond om 19.30 uur.

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

 Herdertjesmis

Doopsgezinde gemeente Edam,  Jan Nieuwenhuizenplein 4-6   1135 WV Edam
Overige informatie
Organis t: Zandstra
Organis t: Zandstra
Organis t: Van Voorst

gebedsweek eenheid van de kerken

Protestantse Kerkgemeente Edam, Voorhaven 135   1135 BP Edam

Rooms-Katholieke kerk,  Voorhaven 126   1135 BV Edam

Muziek: Li sette en Koos

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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 | | 


