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Redactioneel 
 
Vooruitzicht, hoop en verwachting 
Terwijl de kinderen een dag op de Dam in de sneeuw kon-
den spelen (vanwege de zeldzaamheid van sneeuwval tegen-
woordig een gebeurtenis van belang) maken wij ons op voor 
een aantal grote veranderingen in het komend jaar. Er moge 
dan volgens Prediker niets nieuws onder de zon zijn (zie de 
Bijbelse uitdrukking op deze pagina), in de wereld is dat wel 
degelijk het geval. We beginnen dit Vensterjaar namelijk met 
een nieuwe Amerikaanse president, we maken ons op voor 
Tweede Kamerverkiezingen en we putten hoop uit het begin 
van de vaccinatiecampagne die ons gaat verlossen uit de co-
ronamalaise. Dit Venster heeft daarom als thema hoop en 
verwachting. 

 
Hopelijk geeft dit Venster u een beetje steun bij de komende 
avonden waarop u niet naar buiten mag vanwege de avond-
klok. Op die lange avonden kunt u in dit Venster lezen over 
de ramen van de Swaen, de muziek ten tijde van epidemieën 
en een opmerkelijk boek. Daarmee slaan we ons er wel 
doorheen. Wij gaan als redactie stug door, hopelijk houdt u 
het ook vol, met hoop en verwachting uitziend naar een tijd 
waarin we weer vrijelijk over straat kunnen lopen, op weg 
naar de kerk of naar elders. 

Nico van Straalen 
 

 

 
Bij de voorplaat: Sneeuwpret op de Dam, 16 januari 2021. Foto: Arie van Ginkel 
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Het volgende Venster verschijnt in de week voor  
1 maart 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. 

 
Er is niets nieuws onder de zon 

“Wat er was, zal er altijd weer zijn/ (….)/ Er is niets nieuws 
onder de zon” (Prediker 1: 9). Een passage waarover wordt 
gepreekt, die misschien wel één van de populairste gezeg-
den bevat. Het gezegde suggereert dat het wijs is om je niet 
in te spannen waar je toch alleen maar een herhaling van 
zetten genereert, immers wat je ook doet, alles vervalt toch 
weer in het oude. Wij gebruiken het ook als een uiting van 
herkenning: hoe iedere nieuwe generatie van hetzelfde ge-
niet, hoe mensen altijd in dezelfde valkuilen trappen, hoe je 
in een groep altijd een dwarsligger, een verzoener enz. 
hebt, hoe na een flower power toch weer een terug naar 
oude waarden volgt, hoe in de mode oude trends weer te-
rugkeren, enzovoort. Zo’n herkenning geeft houvast. 
Soms gaat het gezegde minder op: een precaire situatie 
rond de machtswisseling in de VS is tamelijk nieuw. De car-
toon maakt duidelijk dat de waarheid van het gezegde ook 
wel afhangt van hoe je naar iets kijkt. En dan hebben wij 
een leidsman, Jezus, die ons in het vooruitzicht stelt dat Hij 
(en wij helpen mee) een rijk van blijvende vrede en recht zal 
vestigen. Dat zal heel nieuw onder de zon zijn. Leven en 
werken vanuit die verwachting, dat is wat ons geloof in-
houdt. Vermindert aanzienlijk de noodzaak om maar niet 
meer te doen dan met eten en drinken van het leven te ge-
nieten, zoals Prediker meermaals suggereert. 
Lees meer in Prediker 1 (e.v.?) 
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Après-Kerst, te zien in de Swaen 
 
Het Kerstfeest is dit jaar noodzakelijkerwijs met minder feestelijkheden verlopen dan an-
dere jaren. Toch zullen velen van ons genoten hebben van de oude en nieuwe liederen en 
de boodschap van Kerst al dan niet via een scherm misschien wel puurder tot zich hebben 
genomen. En dan is ook dat feest weer voorbij. Hoe gaan we verder met de boodschap?  
Ed Broeze ziet in de gebrandschilderde ramen van de Swaen een antwoord. 
 
Een stukje historie en duiding 
Estié schrijft in zijn Geschiedenis van de 
evangelisch-lutherse gemeente te Edam, 
1636-1992, p.192, 193 over de gebrand-
schilderde ramen van toen nog de Lutherse 
kerk het volgende. “Zij werden vervaardigd 
door de Arnhemse kunstenaar J.H.E. Schil-
ling. Op zondag 22 juli 1934 werden zij door 
ds. Brandt onthuld tijdens een middag-
dienst, (….). Het linker raam symboliseerde 
‘het verlangen van de aarde naar de hemel’ 
het opstijgen van de mens naar God, in de 
vorm van een meermalen uitgebeelde men-
selijke figuur die biddend opziet naar om-
hoog, als een slingerende keten die boven 
eindigt in een stralende zon.  Het rechter-
raam duidde aan ‘het verlangen van de he-
mel naar de aarde’, het indalen van het god-
delijk licht in het stof, met aan de onderkant 
een verwijzing naar het scheppingsverhaal 
uit het eerste Bijbelboek Genesis, waarin on-
der meer wordt vermeld dat Gods geest 
over de wateren zweefde (..). Het jaar 
daarop werd de kerk nog meer verfraaid (…) 
vier gezangborden die met een dikke laag 
witte verf waren besmeerd (…). De Edamse 
schrijnwerker G. Broeze (ja, mijn vader, e.b.) 
herstelde de twee oorspronkelijke exempla-
ren en bracht daarop zelfs weer het oude 
gothische lettertype aan”. 

Oral history: het is 
even zoeken 
Ik ging met mijn moe-
der ongeveer tot mijn 
zesde naar de (toen 
nog) Lutherse kerk. Ik 
herinner me dat ik al-
tijd aan het puzzelen 
was of die ramen, met 
al hun regelmaat (dat 
zag ik natuurlijk wel) 
ook nog echt iets ver-
beeldden. (Ik kende de 
duiding zoals verwoord 
in Estié, nog niet. Die 
heb ik pas bij het 
schrijven van dit artikel 
onder ogen gekregen; 
en of die op een vijfja-
rige diep zou hebben 
ingewerkt?). Langza-
merhand zag ik uitein-
delijk een menselijk fi-
guur in het rechter-
raam (foto’s op deze 
bladzijde), met de rug 
naar het midden, om-
laag kijkend. Na de 
kerkfusie ga ik al jaren 
ook weer naar de Lu-
therse kerk. Ik weer 
puzzelen en ik heb nu 
ook de figuur in het lin-
kerraam (op de blad-
zijde hiernaast) kunnen 
‘isoleren’. Een persoon, kijkend naar het midden van het raam, die zijn 
handen (arm wit, hand wit) opheft naar de hemel. En zo is het ook be-
doeld, in mijn woorden: links het opzien naar, het verlangen van de 
mens naar de hemel. Rechts het naar de aarde neigen van de hemel, 
het zich bekommeren van de hemel om de aarde.  
 
Kerst: de Eeuwige ziet naar ons om, het rechterraam 
Dat gepuzzel haakt soms ineens in op een onverwacht indringende ma-
nier bij een religieuze ervaring. Op kerstavond zond de BBC Carols from 
the Kings uit. Zelden ben ik zo geraakt door een viering, als door deze. 
De lezingen, de bijpassende liederen brachten me in een diep besef van 
genade: je gezien te mogen weten door de Eeuwige, die dat materieel 
maakt in zijn zoon Jezus. 
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Emotie ook omdat andere jaren ruimte gaven om daar zelf van te zin-
gen, met de Nicolaascantorij, ja dat miste ik ook wel. Maar dat besef 
van genade, dat is me bijgebleven. En die genade is rechtstreeks ver-
beeld in het rechterraam: de Eeuwige die omziet naar ons.  
 
Ons antwoord 
Doorgaand op hoe diep lezingen en liederen je een besef van genade 
kunnen geven, moet ik aan de carol “In the bleak midwinter” denken. 
Hoe in dat lied een antwoord aan de Eeuwige op dat omzien naar ons 
wordt gegeven. Voortbordurend op de geschenken van de drie wijzen 
(antwoorden!) zingt het laatste couplet: 

 “What can I give him, 
poor as I am?/ If I 
were a shepherd I 
would bring a lamb/ If 
I were a wise man I 
would do my part;/ 
yet what I can I give 
him, give my heart”. 
 
Dat besef van genade 
is een regelrechte 
gave en als zesjarig 
zou ‘ons’ antwoord: 
“ik geef mijn hart”, mij 
tot een nog inniger 
beleving daarvan heb-
ben gebracht en ik zou 
daarmee mijn geloof 
als ‘af’ beschouwen. 
Maar in die gave zit 
ook altijd meteen een 
opdracht. Dat besef 
was bij mij op die leef-
tijd nog niet erg aan-
wezig, maar eigenlijk 
zit die er wel al in. Je 
hart geven, dan geef 
je de motor van je le-
ven. En dat klopt, 
want de Eeuwige ziet 
naar ons om, maar we 
weten ook dat wij 
daar, als handen van 
de Eeuwige, zoals wij-
len ds. Lehne dat altijd 
omschreef, een rol in 
hebben te spelen.  

 
Après Kerst, wat doen die handen, het linker raam 
Wij handen van de Eeuwige?? Als die handen omhoog wijzen, zoals in 
het linker raam is het dan genoeg dat zij ons verlangen naar de hemel 
uitdrukken; biddend worden opgeheven, is vroomheid genoeg? Of moe-
ten zij méér symboliseren? Maar doen ze dat niet al? Omdat ze ge-
schenken omhoog lijken te reiken? Ligt er dus iets in, een geschenk aan 
de Eeuwige? Drukt het linker raam dat dus (ook) uit: schenk de Eeuwige 
daden van geloof, daden die Zijn rijk dichterbij brengen, zoals de naakte 
kleden, de hongerige voeden?  
 

Ds. Wattel, in de viering van kerstmorgen, 
verwerkte een antwoord in zijn overden-
king. Hij gaf aan hoe die simpel geformu-
leerde opdracht al gauw véél te groot voor 
ons is. Máár, een oud joods gezegde zei hij, 
luidt: “Eén kaars verjaagt al het duister”. 
Steek die in ieder geval aan. Dat kan vaak al 
ook door er gewoon te zijn: te luisteren, 
een hand op een schouder. Het sacrament 
van de nabijheid heb ik dat wel eens horen 
noemen. En het zijn ook veel andere kleine 
dingen die het (al) doen…  
En natuurlijk zijn er daarnaast talloze gro-
tere organisaties die op ruimere schaal 
(kunnen) bijdragen, zoals diaconie, Kerk in 
Actie, Amnesty International, Artsen zonder 
Grenzen, Mercy Ships, etc., etc. 
 
Balans 

 
Deze bespiegeling is gebaseerd op de ‘aan-
kleding’ van de Swaen. En daarom heb ik 
ook even een (niet zo ter zake doend) uit-
stapje kunnen maken naar een kleine rol die 
mijn vader daarin heeft gespeeld. Het gaat 
niet om de aankleding, maar wat die ons wil 
vertellen. Ik moet dan ook aan Paulus den-
ken die je met al je vroomheid, met al je 
goede daden tot “een leeg rinkelende cym-
baal” verklaart, als je de liefde niet hebt. 
Liefde, die het meest is van geloof, hoop en 
liefde. Dus misschien moeten die omhoog 
reikende handen, als après Kerst wel ‘ge-
woon’ gevuld zijn met wat je liefde mag 
noemen. 
 

Ed Broeze 
 

(foto’s: Arie van Ginkel) 
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Herbestemming van kerkgebouwen 
 
Veel kerken in Nederland sluiten de deuren; het is een onvermijdelijk gevolg van het 
steeds kleiner worden van parochies en kerkgemeenten. Maar sommige geloofsgemeen-
schappen vinden bijzondere oplossingen om toch, soms op een andere manier, door te 
gaan. De Grote Kerk in Edam, beheerd door de SKME, is een lichtend voorbeeld. Ook de 
R.K. Nicolaaskerk is bezig met een toekomstvisie. En het kan geen kwaad eens rond te kij-
ken naar voorbeelden in het land. 
 
Klooster Wittem 
Toen de pers er in het voorjaar van 2018 lucht van kreeg 
dat klooster Wittem te koop stond (Wittem is een buurt-
schap bij de plaats Gulpen, in Zuid-Limburg) verscheen er 
in het Reformatorisch Dagblad een artikel met de kop: 
“Klooster te koop met vijf paters”. 
 

 
 

 
Het klooster werd bewoond door redemptoristen. Ooit 
woonden er 110 paters, nu nog vijf. De koper moest de 
paters erbij nemen. Ruim 2 jaar later is het eigendom 
overgedragen aan vastgoedbedrijf Lenferink Groep. 
 
Een succesformule 
Het mooie van de overname is dat niet alleen het gebouw 
zelf bewaard is gebleven en een nieuwe bestemming 
krijgt, maar dat ook de kloosterfunctie onder de nieuwe 
eigenaar behouden is gebleven. De kloosterbibliotheek 
wordt gebruikt voor muziekuitvoeringen, lezingen en ten-
toonstellingen, er is een nieuwe ontmoetingsruimte, een 
vergaderzaal en een boekhandel. De Gerarduskapel en de 
Mariakapel worden gebruikt door de redemptoristen en 
de vele bedevaartgangers die naar Wittem komen. De 
kloosterlingen brengen jaarlijks een dagkalender uit, de 
Gerarduskalender, die in menig huis in Edam aan de muur 
hangt. De redactie kent zelfs een Edammer die vernoemd 
is naar dit klooster (hint: Gerardus). 

Nico van Straalen 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Aktie kerkbalans 
In de maand januari is de actie kerkbalans weer van start 
gegaan. Ondanks de beperkingen veroorzaakt door de co-
ronacrisis is de kerk voor onze geloofsgemeenschap van 
grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, ge-
rouwd en gevierd. Wij komen er samen om ons geloof, 
maar ook onze levenservaringen te delen en, naar wij ho-
pen, in de loop van het jaar weer zonder de huidige be-
perkingen. Elk jaar heeft deze actie een eigen thema. Voor 
dit jaar is het motto: geef vandaag voor de kerk van mor-
gen. Immers, wij hebben de financiële middelen vandaag 
nodig om de toekomst van de geloofsgemeenschappen te 
behouden. Wij doen dan ook dit jaar weer een beroep op 
u om uw bijdrage over te maken. Dit kan als eenmalige 
jaarlijkse bijdrage maar ook periodiek. Alle kerkgemeen-
ten en parochies in Nederland zijn door de overheid 

 
erkend als Anbi-instellingen. Dat wil zeggen dat uw gift 
aan de kerk fiscaal aftrekbaar is. Door u gift vast te leggen 
in een door de belastingdienst goedgekeurde overeen-
komst is uw gift volledig aftrekbaar zonder rekening te 
hoeven houden met een drempelbedrag. Indien gewenst 
informeren wij u graag over de mogelijkheden. 

 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(ingezonden mededeling) 
Wij hebben Vensters gespaard vanaf 1973 t/m heden. Wij willen de Vensters opruimen. Mocht je iemand weten die 
belangstelling heeft dan horen wij dat graag. – Arjan en Tini Maas, aentmaas@xs4all.nl. 
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Herkerken in coronatijd 
 
Het is een al heel lang en verontrustend doorgaand proces dat de kerken leeglopen.  
Daarom wordt er ook al heel lang nagedacht over hoe daarop een antwoord te vinden. In 
tijden van corona zijn de kerken nog veel leger, maar dat is hopelijk maar tijdelijk. Het 
boekje “HERKERKEN” (van september 2020) vindt in corona desalniettemin een aanleiding 
om te zoeken naar antwoorden op de ontkerkelijking. Het Venster geeft een impressie van 
wat het ons te vertellen heeft. 
 
Corona vraagt om meer vooruitkijken. 
Meijer en Wieringa (de auteurs, MenW) stellen dat de 
kerk de draad straks niet gewoon weer kan oppakken, in 
een tijd waarin de kloof tussen kerk en samenleving meer 
dan ooit gevoeld wordt.” De kerk, (ook) na corona wordt 
niet op z’n best door af te wachten tot alles weer min of 
meer ‘normaal’ is. Maar wat te doen; er zijn vele ideeën 
en: we willen het wel, maar doen we het ook? Zij halen 
predikant en blogger Jos Douma aan die onder meer ver-
zucht: “Al brainstormend met ideeën ko-
men gaat vaak geweldig, maar als het op 
uitvoeren aankomt (…) Geen tijd. Geen 
prioriteit. Geen zin. Geen creativiteit. En 
misschien wel: geen spiritualiteit”. 
 

Een duik 
MenW gaan toch door, met een duik.  
Maak ruimte voor experimenten met an-
dere vormen van kerk-zijn. Ga “HERKER-
KEN”. Want, we staan voor de grootste 
uitdaging sinds honderden jaren, verge-
lijkbaar met de Reformatie. 
 

Het gebouw 
MenW citeren Halik, een Tsjechische the-
oloog die stelt dat het evangelie bedoeld 
is voor op de straten van onze samenle-
ving. Voor Halik zijn de lege kerkgebou-
wen symbool voor de leegte van de kerk 
zelf, die er niet in slaagt de wereld een 
ander gezicht van het christendom te laten zien. Maar wat 
dan met het gebouw? Het domineert, met alle oprechte 
bedoelingen, te veel in onze geloofsbeleving; dáár steken 
we onze energie in. Maar nu dat gebouw maar beperkt 
beschikbaar is (corona!), hoe ziet dan Jezus’ aanwezigheid 
eruit? We moeten aan het opnieuw toegankelijk maken 
van de kerken. Richt bijvoorbeeld een zolder in voor de 
jeugd en laat hen die ook zelf beheren. Ga in een buurt-
huis of een café zitten. Probeer binnen het gebouw 
nieuwe manieren te vinden om geestelijk gevoed te wor-
den. Zet je deuren open en zorg in coronatijd voor afhaal-
maaltijden, er komen zomaar nieuwe vrijwilligers bij. 
Maak kortom je gebouw relevant voor de omgeving. 
 
En dan: de kerkdienst 
MenW zien dat de kerkdienst kraakt onder de vele wen-
sen die eraan worden opgehangen. Hun oplossing is: de 

kerkdienst teruggeven aan de deelnemers ervan, bijvoor-
beeld: voor jongeren meer in de sfeer van worship, voor 
de meer sceptische een kleinschalige, experimentele vie-
ring met informele omgang, meer interactie.  Geef die 
groepen ook het eigenaarschap. De leidende vraag moet 
zijn: welke vieringen dienstbaar zijn om rond het evange-
lie samen te komen. En dat leidt misschien wel tot een in-
zicht dat het voor de kerken een uitdaging is om het ge-
wone opnieuw te verbinden met religie (cursivering e.b.). 

 

De kerk: geen leeglopend dorp maar 
een nieuwe familie? 
MenW zien nieuwe kerkvormen eigenlijk 
alle gericht op nieuwe gemeenschaps-
vorming.  Op pioniersplekken, die de PKN 
bijvoorbeeld door het hele land kent, ligt 
de nadruk op relatievorming, in kerken 
met nieuwe toestroom door migranten is 
samen eten belangrijk geworden. Die ge-
meenschapsvorming is belangrijker dan 
het kerkgebouw schoonhouden. En vaart 
wel bij afstand nemen van de orthodoxe 
gewoonte om “de Waarheid” boven alles 
te stellen. Het is iets dat je al doende 
leert: nieuwe mensen met andere ach-
tergrond opnemen in de gemeenschap. 
 

Broedplaatsen van liefde 
Het is maart 2020, een pionier zegt, te-
gen zijn team: we moeten iets doen. Ze 

komen uit op een rijdend klein café voor koffie en thee, 
waarmee ze naar de mensen kunnen gaan, nu de mensen 
niet meer naar de pioniersplek “Hemelsbreed” kunnen. 
De bakfiets rijdt regelmatig door de wijk! Kerken moeten 
en kunnen op veel manieren een broedplaats van liefde 
zijn. 
 

Heb lief! 
Op één pagina kun je niet meer dan een indruk geven van 
een boek van 146 pagina’s. Ik hoop dat het bezielde zoe-
ken dat MenW laten zien in hun boek een beetje uit mijn 
impressie is terug te lezen. Zij eindigen hun zoektocht in 
de samenvatting dat “Heb lief” daarbij leidend moet zijn. 
Een oproep die ook boven mijn artikel in dit nummer 
“Aprés Kerst” hangt, gebrandschilderde ramen of niet… 
 

Tekst: Ed Broeze 
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Koorzang in coronatijd 
 
Hoe vergaat het de kerkkoren in een tijd waarin het zingen in de kerken vrijwel stil gelegd is? 
Met kleine groepjes zangers is het een en ander mogelijk, al vereist het wel aanpassingen. De 
redactie sprak met Joep van der Oord, dirigent. 
 

                                                                        Foto ©Beemsterkerk.nl 
 

Hoe beleeft Joep als dirigent de coronatijd? 
“Wat je vooral merkt is dat mensen het sociale contact met 
andere koorleden missen. Het valt nu des te meer op dat een 
koor ook een sociaal gebeuren is. Zingen maakt niet alleen 
jezelf blij, maar ook het samendoen geeft je een goed 
gevoel. Zingen verhoogt je welbevinden en geluksgevoel. Een 
geslaagde repetitie, waarin je samen met anderen het een 
en ander ingestudeerd hebt, geeft je een opkikker, vooral als 
het gelukt is.” 
 
Ontspannen en herhalen 
“Maar je moet als dirigent de zaak niet onder druk zetten. 
Als het er niet gelijk in zit moet je gewoon nog meer 
oefenen. Bij de muzieklessen op scholen merk ik dat ook. 
Vrijwel alle kinderen vinden het leuk om te zingen. Er zit heel 
af en toe wel eens een kind te brommen, maar bijna altijd 
trekt dat bij en na een tijdje doen ze allemaal mee. Je moet 
niet een kind in een hoekje zetten; het gaat vanzelf goed. En 
je moet het ook niet te vluchtig doen, zo van “dit kennen we 
en nu weer wat anders”. Door te herhalen komt het erin en 
kun je er iets moois van maken.” 

Kleine zanggroepjes 
“Vanwege de coronamaatregelen kunnen we nu alleen maar 
zingen met kleine groepen, bijvoorbeeld vier of vijf zangers. 
Dat geeft weer allerlei bijkomende dilemma’s. Het begint al 
met de vraag wie je uitnodigt. Gelukkig hebben we in St. 
Caecilia een goede sfeer en gaf het geen wrijving dat ik vijf 
dames en vijf heren heb uitgekozen om de vieringen met 
Kerst te ondersteunen. Maar het werken met een kleine 
groep is heel wat anders dan een heel koor. In feite zijn het 
vier of vijf solisten die samenzingen. Plotseling hoor je veel 
meer je eigen stem; je bent een van de vier in plaats van een 
van de veertig, dus jouw stem mengt zich niet met de andere 
stemmen tot een koorzang. Ze schrikken daarvan. Er zijn 
maar weinig mensen die hun eigen stem mooi vinden en nu 
horen ze die opeens luid en duidelijk. Met een klein koor 
moeten de zangers meer geconcentreerd zijn op hun eigen 
geluid. Dus je gaat meer letten op de intonatie, de 
nadrukken in de regels, de hoogtepunten in de melodielijn, 
enzovoorts. De zangers moeten de muziek beter beheersen 
dan bij een groot koor. De stemmen moeten versmelten, 
maar niet een groot geheel. Je moet het doorzichtig 
houden”. 
 
Mannen of vrouwen? 
Zou je zo’n klein koor ook met gemengde stemmen kunnen 
doen? “Het kan wel, maar ik heb ervoor gekozen om twee 
koortjes te maken, één met vijf dames en de ander met vijf 
heren. Een damesstem klinkt anders dan een herenstem. Als 
je die mengt ontstaat de neiging om een octaaf uit elkaar te 
zingen en dan is het erg moeilijk om dat zuiver te doen. In 
principe zou je met alleen dames of alleen heren ook 
tweestemmig kunnen zingen. Het komt dan in de buurt van 
een kamerkoortje, maar dat is meestal groter, zo’n 12 
personen. Ook dan zingen de mannen en vrouwen vaak 
apart, d.w.z. als solisten. Maar daar is een zekere bravoure 
voor nodig. Dat is met onze koortjes niet te doen. Dus wij 
hebben gewoon eenstemmig gezongen.” 
 
Kerstkoortje 
Joep zong met het dameskoortje bij de middagmis op 24 
december en met de heren op eerste Kerstdag. Ook bij de 
uitvaart van Jan Out was er een klein koortje. Hoe is dat 
bevallen? “Het is heel goed gegaan. De parochianen waren 
tevreden. Het had ook wel iets intiems dat we met een klein 
koortje zongen. De Kerstliederen lenen zich goed om zo te 
zingen. Maar we kijken uit naar de tijd, hopelijk na de 
vakantie, dat we weer met een groot koor kunnen zingen.” 
 

Nico van Straalen 
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Zingen ten tijde van een epidemie 
 
Tijdens de huidige pandemie is de koorwereld in een diepe winterslaap terecht gekomen. 
Er zijn wel allerlei pogingen ondernomen om veilig te repeteren, maar de meeste daarvan 
zijn gestrand. Ook het zingen in de kerken is langzamerhand verstomd; eerst nog met een 
handjevol, nu nog met slechts één of twee personen, of helemaal niet meer. 
 
De eerste golf 
In het voorjaar van 2020 hoorden we van schrikbarende be-
richten over koren die nog bleven repeteren of zelfs concer-
ten gaven zonder op de hoogte te zijn van de mogelijke ge-
volgen van het virus. Het resultaat was rampzalig, zoals na 
de uitvoering van de Johannes-Passion op 8 maart door het 
Amsterdams Gemengd Koor in het Concertgebouw: vier do-
den en ruim honderd zieke koorleden. 
Sommige koren staakten hun repetities resoluut, andere ko-
ren zochten naar creatieve oplossingen. Zo gingen sommige 
ensembles naar buiten, toen het weer steeds beter werd in 
april en mei. Er werd gerepeteerd in weilanden of op voet-
baltribunes, waarbij men de anderhalvemetermaatregel in 
acht nam. Er gingen ook koren online: de leden konden via 
Zoom of Facetime samen zingen. Toch was dat niet altijd be-
vredigend omdat het geluid niet ideaal is en het lastig is om 
volledig synchroon te werken. 
In de kerken werd het zingen geminimaliseerd. Eerst waren 
vele kerken gesloten, maar toen ze weer opengingen met 30 
kerkgangers ontstonden er kleine zanggroepen van vier of 
vijf mensen die de lofzang gaande hielden. Zo begon de 
Kerkgemeente Edam half juni in de Grote Kerk met vier zan-
gers, geleidelijk zes en tenslotte acht. Vanaf oktober werden 
het weer vier zangers in de Swaen. 
 
De tweede golf 
In september-oktober deden de koren nog allerlei pogingen 
om hun repetities voort te zetten. Diverse koren hebben nog 
gebruik gemaakt van de Grote Kerk om op veilige afstand 
van elkaar te kunnen zingen, maar geleidelijk werd men 
steeds voorzichtiger en tenslotte werd alles gestaakt. Een 
grote stilte brak aan in de koorwereld. In de kerken ging men 
nog op bescheiden voet voort, maar sinds half-januari is ook 
de gemeentezang bijna overal verstomd tot nader order. Ei-
genlijk een unieke gebeurtenis sinds mensenheugenis. 
 
Middeleeuwen 
Zou het eerder gebeurd kunnen zijn? Ongetwijfeld. Gezien 
de vele epidemieën tijdens de Middeleeuwen, waarvan in 
veel geschriften melding wordt gemaakt, zal zeker ook de 
kerkzang geleid hebben tot verspreiding van ziektekiemen. 
Het is bekend dat vocale ensembles destijds gezamenlijk 
zongen uit grote koorboeken (zie illustratie). Op de linkerpa-
gina waren in grote letters en noten de sopraan- en altpartij 
geschreven, op de rechter de tenor- en baspartij. Men moest 
dus wel dicht bij elkaar staan: bepaald geen veilige opstel-
ling, zouden we nu zeggen. 
 
 

 
Philipp Nicolai 
Iemand die onder vergelijkbare omstandigheden leefde was 
Philipp Nicolai (1566-1608), een vurig verdediger van de Lu-
therse leer tegen de Calvinisten en Rooms-Katholieken. In 
1596 werd hij predikant in Unna in Westfalen. Het jaar 
daarop brak de pest uit, wat zijn leven in één klap veran-
derde: geen boeken meer en theologie, maar alleen pasto-
raal werk. Hij was nu, zo schreef hij, “omgeven door huizen 
die met de pest besmet zijn, als het ware belegerd” en hij 
woonde “bijna op het kerkhof, waar dagelijks wel tot 30 lij-
ken ter aarde worden besteld. Ik gebruik afweermiddelen te-
gen de pest … Mijn reukwerk bestaat hoofdzakelijk uit onaf-
gebroken gebeden tot God.” En toch, onder deze omstandig-
heden schreef en componeerde hij twee liederen die nu nog 
bekend en geliefd zijn: “Wachet auf, ruft uns die Stimme” en 
“Wie schön leuchtet der Morgenstern”, door Bach gebruikt 
in twee beroemde cantates. 
 
 

Frans Koning 

Een vocaal ensemble o.l.v. Johannes Ockeghem. Bibliothèque Na-
tionale, Parijs. 

 



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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Onze vakantiekerk 
 
 
 

 
 

 

Moravische kerk van de  
Evangelische broedergemeente  

Christiansfeld  
Denemarken 

 

We hadden Denemarken al eer-
der bezocht en waren er ook een 
keer full speed doorheen ge-
crosst op weg naar Noorwegen 
en Zweden. Deze keer namen we 
de tijd om op ons gemak het re-
latief corona veilige zuiden van 
het land te verkennen / ontdek-
ken. Gezien de afstand, ca 700 
km was het goed te overzien 
mocht er een lockdown verwacht 
worden. Na wat omzwervingen 
kwamen we in Christiansfeld op 
Jutland, een historische plaats 
(UNESCO wereld erfgoed) met 
lange rechte straten en pleinen 
vol met lindebomen. Een homo-
gene stad bijna zonder enige ver-
siering, in 1773 gesticht door de 
Moravische kerk, een evangeli-
sche Broedergemeente, afkom-
stig uit het Duitse Hernhut (de 
Hernhutters: "Unter des Herrn 
Hut"). Zij waren het die al voor 
Luther in opstand kwamen tegen 
de Rooms-Katholieke kerk en ook 
in Nederland een onderkomen 
hadden gevonden. De Deense 
koning Christiaan de Eerste, 
bood hen, na een bezoek ge-
bracht te hebben aan de Herrn-
hutters in Zeist, een terrein aan 
om ook in Denemarken een ge-
meenschap te vestigen. Zo werd 

Christiansfeld een feit. Daar 
bezochten we de aparte 
broeder- en zusterhuizen en 
deze bijzondere kerk. Een 
kerk die je "vraagt" om even 
te gaan zitten en het interi-
eur in je op te nemen. De 
grote kerkzaal, bijna sereen 
door zijn eenvoud, overwe-
gend wit geschilderd. Zon-
der enige versiering met 
meer dan 1000 zitplaatsen. 
De lange banken, de prach-
tige lampen, het liturgisch 
centrum aan de lange zijde, 
is zo op elkaar afgestemd 
dat niets je afleidt van het 
“Woord”. Weg van de ver-
schillende interpretaties en 
dogma's, zoekend naar een 
levend en oprecht geloof in 
Jezus Christus. Een kerk 
waarin een grote saamho-
righeid wordt nagestreefd 
met veel gezamenlijke acti-
viteiten. Christiansfeld was 
een ontdekking op weg naar 
het mooie Denemarken. 

 
Jannie en Arie van 

Ginkel 
 

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

 
In het Edams Museum hing lange tijd 
een op paneel geschilderd portret 
van pastoor Johannes Stenius die 
leefde van 1628 tot 1669. Het schil-
derij is eigendom van de St. Nicolaas-
kerk en was in 1997 in bruikleen ge-
geven aan het Catharijneconvent in 
Utrecht, alwaar het ook gerestau-
reerd is. Sinds kort is het weer in het 
bezit van de St. Nicolaaskerk en 
hangt het in de achterkamer van de 
pastorie. 
 
Na zijn priesterwijding werd Johan-
nes Stenius benoemd tot pastoor te 
Edam. Hij begaf zich dikwijls naar de 
omliggende dorpen die van priester-
hulp verstoken waren. In 1657 werd 
Stenius benoemd tot Aartspriester  

 

 
van Waterland en tot provisor van 
het Hollands College te Leuven.  
 
Pastoor Stenius overleed in 1669 te 
Emmerik in het Sint Agnesklooster 
Op het paneel is rechts een kruis-
beeld geschilderd en linksboven een 
wapen met een naar links springend 
hert en daaronder een banderol 
met de Latijnse tekst: 
‘Promte et Perseveranter’, ofwel  
‘Weerdich en Volhardich’. 

 
 

Gerrit Conijn 
 

Foto: Ron Verniers 

Edamse kerkschatten, 34      Portret van Johannes Stenius, RK Kerk 
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Er is niets bedekt dat niet zal ontdekt worden 
 
Het tweede boek van Marieke Lucas Rijneveld beklemt, ontroert en fascineert haast nog 
sterker dan haar eerste boek waarmee ze de International Booker Prize 2020 won. 
 
Een meeslepend begin 
“Lieve gunsteling, ik zeg het maar meteen: ik had je in dat 
steilorige hoogseizoen als een zweer met een hoefmes uit 
de klauwlederhuid moeten verwijderen”. Welke schrijver 
durft een boek te beginnen met zo’n zin? (Eigenlijk loopt 
de zin zelfs nog 7 regels door). Marieke Lucas Rijneveld 
durft het wel. Wat een boek! Een groot schrijver is opge-
staan in Nederland. 
Een steiloor is een dier met rechtopstaande oren, zoals 
bijvoorbeeld een ezel. Het is ook een bepaald varkensras, 
een varken namelijk met steile oren, ook genoemd 
stagoorvarken. Het werd vooral gehouden op de zand-
gronden in oostelijk Nederland. Het was een sober varken 
en kon toe met weinig voedsel. Het werd niet zo groot als 
het gewone, loboorvarken, maar het was sneller ge-
slachtsrijp, leverde een steviger en smakelijker spek en 
ook naar verhouding veel vlees. Het steiloorvarken wordt 
echter nu niet meer gehouden, het is een ras uit de 19e 
eeuw dat niet meer bestaat. 
Overdrachtelijk is een steiloor een stijfkop, een koppig of 
onhandelbaar mens. Het is een archaïsch woord, alleen te 
vinden in een goede encyclopedie, zoals het Ensie-plat-
form. 
 
De veearts en het meisje 
Wat bezielt Rijneveld om zulke vreemde woorden al in de 
eerste zin te zetten? Na een paar bladzijden wordt het 
duidelijk: de hoofdpersoon die het verhaal vertelt is vee-
arts en het boek speelt in de tijd van de varkenspest, toen 
hele boerderijen geruimd werden en sommige varkens-
houders daar zo wanhopig van werden dat ze zichzelf ver-
hingen in de stal. Het “steilorige hoogseizoen” is de vrese-
lijke zomer van 1997, toen bijna 10 miljoen dieren werden 
afgemaakt en de varkenssector miljarden euro’s schade 
opliep. Maar daar gaat het boek maar zijdelings over. Het 
hoofdverhaal gaat over de hopeloze, uitzichtloze en ver-
boden liefde van de veearts voor de dochter van de boer. 
 
Naar de hemel kijken 
De thematiek en de stijl van Rijnevelds boek doen denken 
aan “Lolita” van Vladimir Nabokov en “Moby Dick” van 
Herman Melville. Rijneveld verwijst ook meerdere malen 
naar Marcel Proust, o.a. met de woorden van de Franse fi-
losoof Paul Desjardins die in het boek “Combray” van M. 
Proust zegt: “Moge de hemel voor jou altijd blauw blijven, 
jonge vriend; en zelfs als het uur nadert, zoals voor mij nu, 
dat de bossen al donker zijn en de nacht ieder ogenblik 
kan invallen, zul je altijd troost vinden zoals ik, door naar 
de hemel te kijken”. Dat de hoofdfiguur ondanks de 
schande van zijn verboden liefde aangeraden wordt om  

 
naar de hemel te kijken en daar troost te vinden vind ik 
van een wonderbaarlijke schoonheid. 
 

 
 
Literair hoogstandje 
Als u uit deze boekbespreking concludeert dat “Mijn lieve 
gunsteling” een literair hoogstandje is dan heeft u hele-
maal gelijk. Je wint niet zomaar een internationale prijs. 
Maar laat u niet afschrikken door de archaïsche woorden, 
wonderlijke vergelijkingen en verwijzingen naar boeken 
die u niet kent. Het is ook een fascinerend en ontroerend 
verhaal, waarvan je al vanaf het begin inziet dat het fout 
gaat aflopen, omdat de hoofdpersoon zich herhaaldelijk 
verdedigt ten overstaan van de “magistraten”, d.w.z. de 
rechters. Maar hoe het verhaal afloopt, daarvoor moet u 
het boek echt zelf lezen. 
Ook de Bijbelpassage waarmee Rijneveld afsluit: “Er is 
niets bedekt dat niet zal ontdekt worden” (Lukas 12, vers 
2-3), een zin die op velerlei manieren is op te vatten, vind 
ik kenmerkend voor de dubbele bodems die zo mooi zijn 
in dit boek. 

Nico van Straalen 

“Mijn lieve gunsteling” door Marieke Lucas Rijneveld. 363 pp. 
Uitgeverij Atlas Contact, ISBN 978 90 254 7014 2 
 
“De Gelderse Landbouw beschreven omstreeks 1825” door H.K. 
Roesingh en A.H.G. Schaars. Bibliotheek Landbouwuniversiteit 
Wageningen 
 
Ensie Encycopedie, https://www.ensie.nl/betekenis/steiloor 
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Overdenking 
 
Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam                  
  
Niet ver van de grootste luchthaven 
van Sri Lanka zagen wij een 
oecumenisch gebedshuis. Het staat 
in het dorp Wilagedera-Gonawila in 
de buurt van de Negombo aan de 
Indische Oceaan. Het is in 1997 
gebouwd door de Monnicken-
damse vishandelaar Herman Steur. 
 
Toen Steur naar Sri Lanka vertrok 
om er een garnalenpellerij op te 
zetten, kwam hij in aanraking met 
dak- en thuisloze arme ouderen. 
Met andere investeerders en een 
groot deel van zijn eigen vermogen 
werd er naar zijn plan een dorp 
gebouwd in Monnickendamse stijl. 
 

 
 
In dit dorp voor 300 bewoners vind 
je Nederlandse namen zoals de 
Tineke de Nooijstraat, de Jos 
Brinklaan en het Restaurant  
 

Hermien. Het zijn de namen van de 
gulle gevers. Elk huisje heeft een 
eigen douche/toilet en er is 
medische verzorging en voedsel 
gratis beschikbaar. Er is ook een 
gemeenschappelijk gebedshuis 
waarin een kerk, een moskee en 
een tempel in-één is gebouwd. 
Waar vind je nog zoiets 
verbindends? 
 
In 2012 overleed Herman Steur op 
81 jarige leeftijd maar zijn bevlogen 
droom leeft in zijn dorp nog steeds 
voort. 

ds. Hans Reedijk 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Poëzie-estafette 
 
 
Als ik een gedicht tegenkom 
dat mij aanspreekt knip ik dat 
vaak uit. Deze woorden van 
Guillaume van der Graft 
maakten speciaal in deze 
coronatijd indruk op mij. 
 
De laatste drie regels werken 
troostend voor de stilte en 
eenzaamheid die 
velen in deze tijd voelen. 
 
Ik geef het stokje door aan 
Carina Brienen van de 
Zeevang. 

Tini Maas 
 

 
 

 
Over de stilte 
 
Zolang er nog ergens iemand bestaat 
met wie ik als mens kan spreken, 
vind ik ook wel de stilte midden op straat 
een stilte die niemand kan breken. 
 
Een kostbare stilte van zuiver glas, 
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. 
Als ik er niet was 
had niemand die stilte begrepen. 
 
Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet 
dan was er van stilte geen sprake. 
Alleen maar van zwijgen zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 
Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied 
waarin God en de mens elkaar raken. 
 

Guillaume van der Graft 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Jan Mankes 

Bomenrij bij nacht

 



–

Nijverheidstraat 30 | 1135 GE EDAM

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

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing  
Noordbeemster

         Fleur van Duin  Edam

Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

uitvaarten



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

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

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
  

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

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Pastor Nico Schoorl 
De viering aan het eind van de week van het gebed voor de 
eenheid van de Christenen, op 24 januari laatstleden werd 
voorgegaan door Agaath van den Hogen en de oudkatho-
lieke pastor Nico Schoorl. Nico gaat regelmatig voor in dien-
sten van de Protestantse Gemeente te Volendam. Hij is geen 
onbekende in Volendam; van 1981 tot en met 1994 stond hij 
als pastor in de St. Vincentiusparochie. In maart zal Nico de 
gezegende leeftijd bereiken van 79 jaar. In de aanloop naar 
de viering hebben we gecorrespondeerd en hieruit volgt een 
stuk kerkgeschiedenis over een periode van 13 jaar in Volen-
dam. Nico zelf aan het woord:  
“In 1981 ver-
huisde ik naar Vo-
lendam. Daar trof 
ik twee parochies 
met drie kerken, 
vier priesters en 
18.000 parochia-
nen. Na enkele ja-
ren kwam de na-
druk in mijn werk 
te liggen op de 
volwassenencate-
chese: begelei-
ding van de ou-
ders van jaarlijks  
300 eerste communicantjes en 300 vormelingen. In vijf à zes 
jaar hebben we daarvoor werkgroepen in het leven geroe-
pen, in de eerste jaren de leden begeleid en later de mensen 
opgeleid om zelf, op hun beurt weer volgende groepen te 
gaan begeleiden. Dat gebeurde in een project dat ik mocht 
opzetten met de parochiecatecheet Agaath van den Hogen, 
begeleid door Seef Konijn, hoofdverantwoordelijke vanuit 
het bisdom voor de catechese. Samen hebben we met veel 
plezier en energie die kar getrokken. Hiernaast kwamen er 
ook ziekenbezoekgroepen en rouwbezoekgroepen met be-
geleiding; kortom, op allerlei manieren werd gepoogd iets 
van parochie-opbouw waar te maken. En nog steeds ging het 
dus niet om de vertrouwde vorm van de geloofsbeleving, 
maar om de inhoud ervan. 
 
Na 13 jaar ging ik mij afvragen of ik nog iets anders zou kun-
nen gaan doen in de kerk, meer overkoepelend. Ik besloot 
de PPL, de Pastoraal Psychologische Leergang te gaan vol-
gen. Tijdens deze cursus besloot ik de overstap te maken 
naar de Oudkatholieke Kerk. Vanaf 1 maart 1995 werkte ik 
als geestelijk verzorger in het Amsterdamse Dr. Sarphatihuis. 
Twee jaar heb ik ook nog gewerkt in een katholiek verzor-
gingshuis in Hilversum. En dat is de reden waarom ik sinds 
1995 in Hilversum woon. Vanaf Pinksteren 2000 ben ik in de 
Oudkatholieke Kerk werkzaam geweest als priester, op di-
verse plaatsen en in diverse functies. Op Pinksteren 2007  

 
ging ik ‘met pensioen’ en sindsdien heb ik een redelijk goed-
gevulde agenda, als vrijwilliger in en buiten kerkelijk ver-
band. Eén van die activiteiten behelst dat ik regelmatig in 
het Stolphoevekerkje in Volendam voorganger mag zijn.” 
 
Geen wereldgebedsdag 
De jaarlijkse bijeenkomst op de eerste vrijdag van maart in 
het teken van de Wereldgebedsdag kan in de huidige om-
standigheden helaas niet doorgaan.  
In het volgende Venster hopen we hier toch nog aandacht 
aan te besteden. 
 
Orgel Meermin krijgt tweede leven 

Zoals u vast 
heeft verno-
men is het 
hoofdgebouw 
van de Meer-
min helaas ge-
sloten. Een 
gemis voor 
Edam, ook 
kerkelijk, want 
in dit gebouw 
werden jaren-
lang oecume-
nische vierin-
gen gehouden 
voor de bewo-
ners. De kapel 

is ook leeggehaald en de Raad van Kerken kreeg van de Zorg-
cirkel het orgel aangeboden. Een genereus aanbod en de 
vraag was wat een passende bestemming zou zijn. 
 
Dat bleek De Ontmoeting te zijn. De Edamse parochie heeft 
het orgel in bruikleen gekregen. Het orgel is gedemonteerd 
en onlangs verhuisd. Voor het weer goed kan worden ge-
bruikt krijgt het eerst een flinke opknapbeurt. Dat is wel toe-
vertrouwd aan Frans Koning en Nico Vriend, die al meer er-
varing hebben met Edamse orgels. Onder andere moet de 
windvoorziening worden aangepast en moeten lekkages 
worden hersteld. 
 
Voor de liefhebbers: het gaat om een orgel van Flentrop uit 
1979 met twee klavieren en aangehangen pedaal. De dispo-
sitie (verdeling van de stemmen) is: 
Bovenklavier: Holpijp 8', Prestant 4', Octaaf 2' (B/D). 
Onderklavier: Quintadeen 8', Gamba 8' (discant), Fluit 4' 
(B/D) 
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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 

 

 
 
 
 

 

Wat de toekomst brengen moge…….. 
Deze beginregel van het eerste vers van lied 913 uit het 
Liedboek staat velen van ons ongetwijfeld in het geheu-
gen gegrift. De grote vraag die op ons afkomt is natuurlijk 
wat het nieuwe jaar ons zal gaan brengen gelet op het wel 
heel bizarre jaar dat inmiddels alweer een maand achter 
ons ligt als deze editie van het Venster van de pers is ge-
komen. 
 

Zoals veelal te doen gebruikelijk wordt aan het begin van 
een nieuwjaar toch weer even teruggekeken naar het af-
gelopen jaar. Reeds is benoemd dat het een heel bijzon-
der jaar is geweest, zowel in persoonlijk opzicht maar in 
feite heeft het covid-19 virus ons allen op de een of an-
dere wijze geraakt, soms heel heftig enerzijds en voor ve-
len wellicht ook in iets mindere mate door het heel goed 
in acht nemen van de opgelegde regelgeving en zeer ze-
ker ook de eigen discipline. 
 

Hetgeen ons natuurlijk in heftige mate heeft geraakt is 
het stilvallen van de kerkdiensten medio afgelopen maart 
hetgeen gelukkig begin juli weer mocht worden opgestart 
met het in acht nemen van de nodige instructies, maar we 
mochten weer bijeenkomen en dat was gewoon fijn. 
 

Natuurlijk zijn er naar alternatieven gezocht en is er in 
veel gemeenschappen gebruik gemaakt van de online-
techniek om de onderlinge saamhorigheid trachten te be-
houden hetgeen in zekere zin best wel als geslaagd ge-
noemd mag worden, maar toch, er gaat niets boven het 
met elkaar samenzijn. 
 

Als Doopsgezinde Gemeente van Edam zijn wij er goed 
doorgekomen om het zomaar te mogen benoemen. De 
tweewekelijkse diensten zijn gehouden met toepassing 
van de regelgeving mede omdat het aantal bezoekers het 
maximum van dertig normaliter niet overstijgt. Natuurlijk 
jammer dat de kerst- en oudejaarsavond diensten moes-
ten worden afgeblazen terwijl de Vermaning door koster 
Jopie weer helemaal in kerstsfeer was ingevuld en dat ook 
de diensten in januari net achter ons geen doorgang kon-
den vinden. 

Terug naar de beginregel wat de toekomst brengen 
moge ??? 
Een niet al te eenvoudig te beantwoorden vraag in deze 
wereld van toch wel de nodige onzekerheden in zowel 
persoonlijk als zakelijk opzicht. Hoe gaan we met elkaar 
het breed ingrijpende covid-19 virus te lijf? Het traject van 
het vaccineren is inmiddels van start gegaan en gaat de 
komende maanden ons nog wel even bezig houden maar 
lang niet alles is ons duidelijk. Hopelijk dat de tweede re-
gel van dit lied mij geleidt des Heren hand ons de nodige 
moed, rust en ook vertrouwen in Hem geeft om verder te 
kunnen gaan. 
 

Als Doopsgezinde Gemeente van Edam blijven wij onze 
rug rechten, blijft de Vermaning als het even kan de eer-
ste en de derde zondag van elke maand voor eenieder ge-
woon toegankelijk om met elkaar sterk te zijn en te blij-
ven ook in dit nieuwe jaar. 
 

 
 
Bij het schrijven van deze bijdrage aan dit Venster is ech-
ter afgekondigd dat de beperkende covid-19 regels per 19 
januari j.l. nog weer met minimaal 3 weken zijn verlengd 
en op grond daarvan heeft de kerkenraad met grote spijt 
besloten ook de diensten voor februari af te gelasten. 
 

John van Voorst

______________________________________________________________________________________________________ 
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 er een paar mensen bij die af en toe een arti-
kel willen schrijven, een interview willen doen of hun me-
ning kenbaar willen maken in een ingezonden brief. 
 
Van harte welkom! 

 Kernredactie in zoom-vergadering 



 
 
 
 

Predikant:  ds. Mirjam M. C. Koole, Grote Kerkstraat 55 Edam, 06-57089225, mirjamkoole@kerkgemeente.nl 
Voorzitter: dhr. Kees Bak, tel. 0255 – 577499, Email cbak-kees@kpnmail.nl 

Scriba: dhr. Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR  Edam. Tel. 371297 
Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam.  

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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In memoriam    
Op 25 december is overleden mevrouw Annie Visser-
Schardam op de leeftijd van 76 jaar. Als geboren Edamse 
woonde ze al heel lang in Warder en hield nog lang een band 
met de Lutherse gemeente. Wij wensen haar familie sterkte. 
Corr. adres:  Warder 94, 1473PE Warder. 
 
Een bijzonder jaar     
Er ligt een bijzonder jaar achter ons en wie de hoop had dat 
het nieuwe jaar verbetering zou brengen wordt voorlopig 
nog teleurgesteld. De pandemie vereist steeds weer nieuwe 
ingrijpende maatregelen die ons aller leven ingrijpend raken. 
Veel mensen zien nauwelijks nog andere mensen. Veel be-
drijven en zelfstandigen maken zware tijden door. En het 
raakt ook ons als kerkgemeente. Sinds half december kun-
nen we helemaal geen bezoekers meer toelaten, waardoor 
alleen medewerkers aan de kerstvieringen konden deelne-
men. Inmiddels is op dringend advies ook het zingen met on-
ze kleine zanggroep gestopt. De kerkenraad volgt hierin de 
landelijke kerk.   
Het grootste lichtpunt is dat er gestart is met vaccineren 
waardoor naar verwachting op de langere termijn de beper-
kingen kunnen worden versoepeld. Maar laten we tot die 
tijd volhouden en elkaar bemoedigen in de wetenschap dat 
we mogen geloven dat er Eén is waar we met onze nood te-
recht kunnen.  
Als kerkgemeente kunnen we op dit moment nauwelijks wat 
organiseren. We mogen ons gelukkig prijzen dat we nu in 
staat zijn onze vieringen op goede wijze in beeld te brengen, 
zodat u deze thuis toch nog kunt meebeleven. Maar de ge-
plande gemeenteavond moest worden afgelast. Dat is extra 
jammer omdat er op het bestuurlijk front wel goed nieuws 
te melden is. Er komt een grote wisseling in de samenstelling 
van de kerkenraad. Zie de aparte mededeling. We zijn blij 
dat zoveel nieuwe mensen bereid zijn in deze moeilijke tijd 
een taak op zich te nemen. En we danken de mensen die de-
ze taak jarenlang vervuld hebben. 
 
Diensten zonder bezoek maar wel online     
Voorlopig kunnen er geen bezoekers toegelaten worden in 
onze vieringen. De laatste ontwikkeling is dat ook het zingen 
door een zanggroepje niet meer veilig genoeg wordt geacht. 
Gelukkig hebben we in De Swaen nu een goede video-
installatie en kunt u op de website de diensten zowel direct 
als achteraf bekijken. Zie www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-
beluisteren  
 
Afscheid en welkom ambtsdragers; een nieuwe kerkenraad 
Afscheid nemen Kees Bak en Henri Kalk als ouderling, Henk 
Blomberg als ouderling-kerkrentmeester; Tom Lagerburg en 
Tineke Visser als diaken. Herbevestigd zullen worden:  
Dirk Tump als ouderling-kerkrentmeester; Chris Kotterer  en  

 
Alida Slotboom-Gorter als diaken.  
Zeven mensen zijn bereid gevonden lid te worden van de 
kerkenraad en daar mogen we blij en dankbaar voor zijn. 
De nieuwe kerkenraad kan er dan zo uitzien: 
Ouderlingen: Nel Eijk (voorzitter), Ria van Saarloos (scriba), 
Wijnanda Hamstra (jeugdouderling) 
Ouderling-kerkrentmeesters: Hans van Drongelen,  
Frans Koning, Dirk Tump 
Diakenen: Ed Broeze, Alida Slotboom-Gorter, Chris Kotterer,  
Ellen Vriend 
Met daarnaast (geen kerkenraadsleden): Tom Lagerburg als 
diaken-rentmeester, Janny Slegt als kerkrentmeester en  
Marie Verwoert als notulist van de kerkenraad.  
Bezwaren kunnen vóór 6 februari worden ingediend bij de 
scriba Henri Kalk. Indien er geen bezwaren binnenkomen 
vindt de herbevestiging en de bevestiging van nieuwe ker-
kenraadsleden plaats in de dienst van 14 februari a.s.  
 
Pastoraal meldpunt     
Aly Lagerburg fungeert als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat pas-
torale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf of 
voor een ander. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer  
0299 371272 en via mailadres pastoraat@kerkgemeente.nl  
Maar het staat ook altijd in de kerkbrief.  
Sinds 1 september is ds. Charlotte Kremer van Zuiderwoude-
Uitdam één dag per week voor onze gemeente beschikbaar 
voor het pastoraat. Als u haar graag wilt spreken kunt u dat 
ook via het pastoraal meldpunt aangeven.    
 
Hoofdpunten uit vergadering kerkenraad 5 januari    
 Ds. Peter Verhoeff brengt een bezoek aan de kerkenraad.   
   Als classis-predikant is het zijn taak om onze gemeente als   
   geheel en de kerkenraad in het bijzonder in deze lastige  
   situatie te ondersteunen.  
   Hij informeert ons over de stappen die we in de komende  
   tijd kunnen gaan zetten.    
 De gemeenteavond, die op 20 januari stond gepland, moet  
   waarschijnlijk anders worden ingevuld. (zie ook pagina 16) 
 De gang van zaken in de diensten wordt besproken. De  
   richtlijnen die de landelijke kerk in overleg met de overheid  
   vaststelt worden zoveel mogelijk gevolgd. Dat betekent dat  
   nu ook het zingen voorlopig achterwege blijft.  
   Het op 7 februari geplande avondmaal gaat eveneens niet  
   door. 
 Op de bijzondere vieringen die in de Grote Kerk werden  
   gehouden wordt overwegend positief teruggekeken. 
 De begroting van de kerk krijgt door meer duidelijkheid  
   over de nieuwe ontwikkelingen een veel lager tekort dan  
   eerst voorzien.  
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Nieuwe plaatselijke regeling 
De huidige plaatselijke regeling is verouderd. De meeste on-
derwerpen zijn nog steeds goed, maar één punt echt niet. 
Dat is de omvang van de kerkenraad. Zo staat daar nog 
steeds in dat we twee predikanten hebben. En dat was ook 
eens zo; vlak na de eenwording waren er twee predikanten, 
maar dat is nu wel even geleden. Ook het aantal overige le-
den moest worden aangepast vinden wij. 
We willen gebruik maken van de mogelijkheid om nu een  
diaken-rentmeester aan te stellen. Dat is iemand die de dia-
kenen in hun werk helpt en ook diaken is, maar geen lid van 
de kerkenraad. Deze wordt dan ook kleiner.  
Daarnaast zijn verwijzingen naar ordinanties weggehaald: 
het maakt beter leesbaar. En voor alle duidelijkheid; in de 
plaatselijke regeling komen alleen die zaken te staan waarin 
een lokale keuze gemaakt kan worden. Zoals het aantal le-
den van de kerkenraad binnen grenzen lokaal mag worden 
vastgesteld. Alle zaken die eenduidig landelijk zijn geregeld 
in de kerkorde, komen niet in de plaatselijke regeling. Dan 
moeten we de kerkorde lezen. De plaatselijke regeling kan 
worden gevonden op onze website , onder het kopje “Over 
ons”,  of opgevraagd bij onze scriba, Henri Kalk. Hebt u vra-
gen? Tot 5 februari kunt u vragen indienen bij Henri Kalk. Als 
er geen bezwaren zijn kan de kerkenraad de plaatselijk rege-
ling vaststellen in de vergadering van  9 februari.  Als u zelf 
de mogelijkheden van de plaatselijke regeling wilt lezen;  
deze is te vinden op de www.protestantsekerk.nl  en dan 
zoeken op plaatselijke regeling.  
Tot slot: Na de dienst van 31 januari zal een stukje worden 
uitgezonden over dit onderwerp en zullen  Nel Eijk en ik een 
toelichting geven. 
Groeten,                         Kees Bak, voorzitter kerkenraad  
 
Thuis (in de Veertigdagen) op weg naar Pasen    
De eerste twee zondagen van februari gaan de verhalen nog 
over Jona, die eerst op de vlucht gaat voor God, maar 
uiteindelijk toch naar Ninevé gaat. Het thema van het 
project waarmee Bijbelbasics dit jaar naar Pasen toeleeft is: 
        ‘Een spoor van liefde’ 
Jezus geeft zijn leven uit liefde 
voor de mensen. Hij vraagt aan 
zijn leerlingen om uit liefde voor 
Hem ook elkaar lief te hebben. 
Jezus heeft een diepe voetafdruk 
achtergelaten in de wereld en in 
hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, 
en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten. Ook wij mogen in 
zijn voetstappen treden. Vanaf 21 februari begint de 40-
dagentijd, met eerst het verhaal over Maria, die olie over 
Jezus’ voeten giet (Joh. 12: 1-18) en daarna over Jezus, die 
de voeten van de leerlingen wast (Joh. 13: 1-5, 12-17) 
 
Autodienst      
Daar bij het inlevermoment voor het Venster er nog geen 
zicht was/ is op een versoepeling van de coronabeperkingen 
is er voor de maand februari geen taxirooster gemaakt. 
Zodra bekend is dat we weer met een aantal mensen naar 
de kerk mogen, zal ik een taxirooster opstellen. 
Hou dan tot het volgende venster de kerkbrief ‘in de gaten’ 
                                                                    Rien de Vries 

Kerkdiensten met beeld en geluid         
De behoefte om de kerkdienst 
online te kunnen volgen werd 
door de omstandigheden van 
het afgelopen jaar groter. Niet 
alleen met geluid, maar juist 
ook met beeld. Want ook al is 
het op afstand; verbonden 
blijven met elkaar als Kerkgemeente, de dienst meebeleven 
en elkaar kunnen zien, werd de afgelopen tijd heel belang-
rijk. Financiële middelen, gedreven vrijwilligers om het een-
voudig, maar hoogwaardig camerasysteem te bedienen en 

een grote 
inzet maak-
ten het mo-
gelijk de 
kerkdienst 
uit te zen-
den en 
zichtbaar te 
maken.  

De ‘beeldgroep’, zoals we onszelf noemen, bestaat nu uit zes 
enthousiaste mensen en we zijn allemaal nog de mogelijk-
heden van de apparatuur aan het uitproberen. Eerst was er 
alleen een kijkje in de kerk, later kwamen daar de liederen 
bij met muzieknotatie en weer later, door een tip van onze 
voormalige predikant ds. E. Wijnsma, de tekst van de lie-
deren onder in beeld. We leren nog iedere keer bij, maar 
willen ook heel graag weten wat u er van vindt en of u leuke 
en bruikbare tips heeft. Er zijn al een klein aantal spontane 
reacties binnengekomen, maar we willen er veel meer, zodat 
we zoveel mogelijk aan uw wensen kunnen voldoen. Laat 
dus van u horen! Stuur een berichtje naar  
DeSwaen@kpnmail.nl 
 
Aanvulling op het cijfermateriaal uit de folder Kerkbalans 
Ondanks alle zorg die aan de totstandkoming van onze Kerk-
balans folder is besteed is er een onnauwkeurigheid in het 
overzicht van onze begroting 2021 geslopen. Bij de verzen-
ding is een en ander verschoven. Het gaat hierbij om de sub-
sidies/bijdragen en de vrijwillige bijdragen. Onderstaand 
overzicht geeft de juiste bedragen. 

Begroting 2021 
Verhuur gebouwen                                
Rentebaten                                                 
Stichting Behoud Predikantsplaats       
Vrijwillige bijdragen, collectes             
Subsidies en bijdragen                        
Orgelfonds                                             
Totaal                                                

 
17.350 

500 
15.000 
74.000 

111.206 
18.600 

236.656 
                                                        Tekort   5.532 
Onkosten gebouwen en inventaris 
Kosten pastoraat 
Kerkdiensten, kinderkerk 
Afdracht landelijke Kerk 
Kosten beheer, administratie, bank 
en vergoedingen 
Totaal   

171.506 
49.382 

4.750 
5.600 

 
10.950 

242.188 
Dirk Tump / Jan van Zalinge 
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Overzicht diaconale collectedoelen  
Zondag 7 februari, KIA Werelddiaconaat, 
“Bangladesh strijd tegen het water”. Een 
arme bevolking, geconfronteerd met  
overstromingen door klimaatverandering 
en weggespoelde oogsten. Kerk in Aktie helpt in noodsitua-
ties maar ook door mensen voor te bereiden op en te weren 
tegen overstromingen. 
www.kerkinaktie.protestantsekerk.nl/collecten  
Zondag 14 februari, KIA – Noodhulp en Rampenpreventie 
Ethiopië. Ethiopië: geregeld extreme droogte en soms over-
stromingen. Oogsten mislukken, vee sterft en waterbronnen 
drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in  
Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp en land-
bouwtraining om beter bestand te zijn tegen droogte.  
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster   
 Zondag 21 februari (1ste zondag 40 dagentijd), KIA – We-
relddiaconaat, kwetsbaren in Moldavië. Een slechte eco-
nomische situatie, geen werk of naar het buitenland met de-
sastreuze gevolgen voor de samenleving. Dorpen met alleen 
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die 
hen stimuleren om voor elkaar te zorgen en een plek waar  
ze met hun verhaal terecht kunnen. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster  
Zondag 28 februari (2de zondag 40 dagentijd), PKN - Missi-
onair Werk, een kerk voor iedereen. Nederland, steeds min-
der mensen naar de kerk, maar wel behoefte aan zingeving. 
Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk-
zijn die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Pro-
testantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplek-
ken. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster 
Zondag 7 maart (3de zondag 40 dagentijd), KIA – Zending 
Libanon. Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een 
belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School 
of Theology leiden predikanten op voor landen als Syrië, Ar-
menië, Israël/Palestina en Libanon. Na hun studie keren de 
kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te 
passen.  
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster  
Als altijd is een tweede collecte bestemd voor het vele werk 
van, voor en door “onze eigen kerkgemeente”.  
www.kerkgemeente.nl  

Helaas zullen er,  vanwege de “corona-
beperkingen”, nog altijd gemeenteleden 
zijn die niet naar de dienst kunnen of 
durven komen. Voor hen is het mogelijk 
om een bijdrage aan de collectedoelen 

over te maken via een bankoverschrijving naar:                   
Rekening NL95RABO0373711409,  t.n.v. Protestantse Ge-
meente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..doel......  

Verjaardagen van onze senioren   
02-02  Mevr. J. Evers-Spans, Cor Jongerthof 30,  
            1135TC Edam 
03-02  Dhr. R. Waijop, Schermerstraat 49, 1135EM Edam 
04-02  Mevr. E.L. Brommersma-Jongerbloed,  
            Burg. Jan Schoonstraat 5, 1474HS Oosthuizen 
08-02  Dhr. J.W. van Ravenzwaaij, Nieuwehaven 56,  
            1135VL Edam 
 

10-02  Mevr. N. Dijkhuizen-Guijt, Broekgouwstraat 20,  
            1135EA Edam 
12-02  Mevr. A.W. Oosterman-de Gans, Zijpemeerhof 22,  
            1135EP Edam 
13-02  Dhr. A. Aberson, Zoutziedershof 29, 1135VG Edam 
13-02  Mevr. T. Berghuis-Jukema, Jan Schriverstraat 26,  
            1135HX Edam 
17-02  Mevr. J. Rijswijk-Eijk, Nieuwehaven 69, 1135VM Edam 
19-02  Mevr. J. Kolijn-Duim, Burg Versteeghsingel 21 a,  
            1135VV Edam 
23-02  Dhr. M. van der Zaag, Langemeerstraat 23,  
            1135JD Edam 
24-02  Dhr. A.H. Grimmelikhuijse, Roelof Bootstraat 53,  
            1135CE Edam 
25-02  Mevr. A. Waijop - Prins, Schermerstraat 49,  
            1135EM Edam 
25-02  Dhr. H.S. de Boer, Jacob Tonissenstraat 15,  
            1135JB Edam 
25-02  Mevr. J.M. van der Zaag - Hetjes, Langemeerstraat 23,  
            1135JD Edam 
 
Opbrengst Collecten     
Datum       Kerk    Diaconie       Doel 

22-11 € 210,00 € 253,35 Hospice Thuis van    
Leeghwater 

29-11 € 122,50 € 158,05 Kinderen in de knel,             
Oekraïne 

06-12 € 139,46    € 141,80  Kind betrekken bij  
diaconaat 

13-12 
 
20-12 
 
24-12 
25-12 
 
27-12 

€ 162,10 
 

€ 111,00 
 

€ 316,80 
€ 302,50 

 
€   73,00 

€ 159,80 
 

€ 115,50 
 

€ 242,40 
€ 167,00 

 
€   96,50 

Noodfonds/stille hulp 
Edam-Volendam 
Beter inkomen Ghanese 
boerinnen 
Voedselbank Purmerend 
Vluchtelingen kinderen in 
Griekenland 
Brandwondenstichting 

 € 1.437,36 € 1.334,40      
 
Mededelingen kerkelijk bureau     
Ingekomen 
Dhr. N.J. Stavorinus, Groot Westerbuiten 9, 1135GJ EDAM 
Dhr. J.E. Zeeman, Paulus Pietersstraat 22 a, 1135GS EDAM 
 
Verhuisd 
Mevr. J. de Groot, naar: Achterhaven 12, 1135XV EDAM 
Mevr. H. de Vries-Vis, naar: Kloosterbuurt 1,  
                                                  1131HB VOLENDAM 
fam. A.L. Schotanus, naar: Friese Vlaak 100,  
                                                1132MP VOLENDAM. 
fam. T. Keijzer, naar: William Pontstraat 25, 1135ES EDAM 
Mevr. H.E. Houtgraaf, naar: Pieter Taemszstraat 23,  
                                                  1135HH EDAM 
Mevr. A. de Boer, naar: Friese Vlaak 63,  
                                           1132MP VOLENDAM 
fam. A.L. Witte-de Haan naar: Hollandia-plantsoen 13,  
                                                      1471CT KWADIJK  
 
Overleden 
Mevr. A. Visser-Schardam, Warder 95, 1473PE WARDER 
 



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: Ad 
Hoens, Gerrit van Dulmen en Jan Out, dat zij voor altijd mo-
gen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Nieuws uit de Locatieraad 
 
Zondagsvieringen lopen door 
Na de persconferentie van premier Rutte op 12 januari en de 
ingang van de avondklok op 23 januari hebben de bisschop-
pen de richtlijnen voor kerkdiensten nog verder aange-
scherpt. Het maximum aantal mensen dat bij een uitvaart 
aanwezig mag zijn is nu beperkt tot 50. Voor onze kerk geeft 
dat geen verandering want 50 is het maximale aantal dat 
zonder specifieke plaatstoewijzing op anderhalve meter kan 
zitten. Verder wordt sterk geadviseerd voorshands geen ko-
ren toe te laten (ook geen groep van vier), op zijn hoogst 
één cantor. Voor priesters, diakens en pastoraal werkers is 
een werkgeversverklaring beschikbaar waarmee ze zich in 
dringende gevallen ook na ’s avonds 9 uur op straat mogen 
bewegen. De locatieraad heeft besloten verder geen veran-
deringen in de roostering aan te brengen. Dat betekent dat 
we zonder tegenbericht elke zondag open zijn. Het protocol 
“Kerkelijk leven op anderhalve meter” blijft wel onverkort 
gelden. Voor alle vieringen blijft reservering verplicht. We 
hopen dat u het nog even volhoudt, waarschijnlijk tot aan 
het voorjaar. Voor meer informatie zie 
https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-coronavirus. 
 

 
 
Piano en saxofoon op 1 januari 
Een heel bijzonder duet klonk bij de H. Mis op 1 januari. 
Lisette van Oosterom bespeelde de piano en Koos Klok de 
saxofoon. Hun optreden bij de Petros Bergalezing ging niet 
door. Beide instrumenten vulden de kerk met feestelijke en 
stemmige melodieën. Het klonk als een klok! Is het voor her-
haling vatbaar? 
 
Helder oog van God 
Eind december bleek dat er stukken van het glasvliesbehang 
tegen de achterwand van de kerk, boven het altaar, losgeko-
men waren.  Die hele wand is nu opgeschoond, opnieuw  

 
behangen en geschilderd. Het lukte allemaal net voor de 
Kerstdagen. Het was een hele operatie, waarvoor een har-
monicasteiger werd gebruikt. De banken moesten aan één 
kant  losgemaakt worden om ruimte te creëren in het mid-
denpad (zie de foto). Het ziet er nu weer prima uit. Eén van 
onze vrijwilligers is zelfs mee naar boven gegaan om het oog 
van God af te stoffen. Hoe vind je dat! We hebben nog nooit 
onder zo’n helder oog gezeten. 
 

 
 
Bericht van kapelaan Tesfay 
Kapelaan Tesfay verblijft nog steeds in Addis Abeba en kan 
vanwege de oorlog in het noorden van het land niet doorrei-
zen naar zijn bestemming. Hij heeft inmiddels wel een be-
richt gekregen via een priester uit het noorden die door de 
frontlinie heen de stad Mekele heeft weten te bereiken en 
vandaar kon bellen naar Addis Abeba. Daardoor weten we 
nu dat in Alitena, waar het schooltje staat dat we gesteund 
hebben met de Vastenactie, alles ongeschonden is; iedereen 
daar is gezond. Er is sinds een aantal weken ook weer elek-
triciteit, dus het gaat de goede kant op. 
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Vastenactie 
De aanvraag van de MOV-groep voor een eigen doel is door 
Vastenactie goedgekeurd. We zullen samen met Volendam, 
Monnickendam en Ilpendam weer campagne voeren voor de 
school in Alitena waar nog een paar laatste werkzaamheden 
verricht moeten worden, o.a. de aanleg van een septic tank. 
Vastenactie adviseert ons om de actie door te zetten, on-
danks de onzekere situatie. Ze zullen het geld dat we inza-
melen sowieso pas overmaken als de situatie in Ethiopië is 
opgeklaard. 

 

 
 
In Memoriam: Gerrit van Dulmen 
Op 20 december 2020 is Gerrit van Dulmen op 79-jarige leef-
tijd overleden; hij is na een besloten afscheidsviering in 
Hoorn gecremeerd. Op zondag 10 januari hebben wij hem 
herdacht in onze kerk. Ludo Voorn en Hans Ruck deelden 
hun herinneringen aan Gerrit van Dulmen; hier volgt een 
korte samenvatting. 

Gerrit had veel ervaring op het 
gebied van bouwkunde en in 
bestuursfuncties en was direc-
teur van HSB in Volendam. 
Sinds zijn aanstelling in het pa-
rochiebestuur, zat hij als vice-
voorzitter de vergaderingen 
voor. Hij maakte de punten 
bespreekbaar, liet iedereen 
aan het woord komen, vatte 
de standpunten samen en 
kwam tot een conclusie waar 
iedereen zich in kon vinden. 
Zijn warme en rustige betrok-
kenheid straalden gezag en 

rust uit en wist mensen te verbinden. Met voortvarendheid 
werden een hoop zaken in onze parochie aangepakt en de 
parochie heeft daar veel profijt van gehad. Ook de samen-
werking met de PCI en het parochiebestuur werd in die tijd 
verstevigd. Toen de pastorietuin verkocht zou worden, za-
gen Gerrit en Ludo een kans voor onze parochie en kwamen 

met bouwplannen. Met een onvermoeibare inzet hebben 
Gerrit en Ludo met een kleine lening van de PCI voor de ar-
chitect jaren geknokt om de Ontmoeting voor ons te realise-
ren. De Ontmoeting kan ons in de toekomst nog goed van 
pas komen. Een gebouw dat wij tot in lengte van dagen fi-
nancieel kunnen behappen. Gerrit had twee kanten: aan de 
ene kant een persoon, die sturing gaf aan onze parochie, 
met al zijn kwaliteiten, kennis en ervaring. Aan de andere 
kant een bescheiden persoon, die zeker niet op de voor-
grond wilde treden. Hij verwoordde het zelf als volgt: “Het 
gaat er niet om dat de mensen je zien staan. Het gaat erom 
wat je voor de mensen kunt betekenen.” En daar lag zijn 
grote kwaliteit. Gerrit’s gezondheid ging helaas veel te snel 
achteruit en hij moest in 2008 zijn bestuursfunctie neerleg-
gen. Het was een grote schok voor iedereen toen hij niet 
meer thuis kon blijven wonen en in de Meermin verzorgd 
moest worden. Een moeilijke tijd voor Gerrit, maar zeker 
ook voor zijn vrouw  Elmine en zoon Roel. Met zijn overlijden 
hebben wij afscheid moeten nemen van Gerrit. We willen 
hem bedanken voor zijn inzet en wat hij voor de parochie 
betekend en bereikt heeft. We wensen Elmine en Roel heel 
veel sterkte om dit grote verlies te dragen. 

Ludo Voorn en Hans Ruck 
 
In Memoriam: Jan Out 
Woensdag 6 januari hebben 
we afscheid genomen van 
Jan Out, onze voorzitter. Jan 
is slechts 2 jaar voorzitter ge-
weest, turbulente jaren, zo 
was daar eerst het conflict 
met de Locatie Raad, het af-
gelopen jaar corona en de 
ziekte van Jan. In 2016 is Jan 
lid geworden van St. Caecilia 
nadat hij, zoals zoveel koorle-
den, eerst meegezongen had 
bij Projectkoor Edam.   
Het was niet alleen kommer en kwel. Mooie Hoogmissen 
met het Projectkoor in Midden-Beemster, Zaandam, ja zelfs 
in Harlingen en natuurlijk feestelijke diensten op hoogtijda-
gen in Edam, Kerstconcerten en Korenfestivals. En niet te 
vergeten het nazitten en kletsen met een biertje na afloop 
van de repetities. Mooie herinneringen die we koesteren. 
Afscheid nemen is altijd moeilijk en in deze tijd waarin bijna 
alles op afstand is, vraagt dit om creativiteit en overleg. Een 
man die bij 2 koren heeft gezongen, kun je niet zomaar laten 
gaan zonder een lied en laatste groet. Zo heeft Popkoor 
Stembent Jan bij de kerk verwelkomd met een ingehouden 
gezongen strofe uit “Viva la vida” van Cold Play. Samen 
vormden de koorleden van Stembent, St. Caecilia en Project-
koor Edam een erehaag en legden als laatste groet een roos 
op de rouwauto. Het muzikale afscheid van St. Caecilia was 
de gezongen uitvaartdienst met een kleine bezetting, Stef, 
Edward, Gerrit, Arjan en Joep begeleid door Victor op het or-
gel. Wat hadden we graag Jan eer willen bewijzen en met 
het hele koor willen zingen maar het was goed zo. Tijdens de 
collecte werd het Marialied “Sterre der Zee” gezongen een 
verwijzing naar de boerderij “Stelle Maris”, veilige reê, van 
Jan en Anneke. 

Observaties van een kerkganger 
Wie is dat eigenlijk? Met die mondmaskers voor her-
ken je elkaar bijna niet, vooral als je ook nog een dikke 
jas aan hebt of een muts op. Alleen als je tegen elkaar 
praat weet je wie je voor je hebt. Nota bene was uw 
kerkganger bijna met een andere vrouw meegegaan. 
Zo zie je maar, af en toe wat tegen elkaar zeggen helpt 
de relaties goed te houden. Hopelijk kan het oog u wel 
uit elkaar houden. 

In memoriam Ad Hoens 
Op 29 november 2020 overleed op 
88-jarige leeftijd Adolf Gerardus Jo-
zef (Ad) Hoens. De afscheidsdienst 
heeft plaatsgevonden op 4 decem-
ber. Wij wensen Mientje, Anneke 
en Wim, Margot en Johan, en de 
kleinkinderen, veel kracht en 
sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
Dat hij ruste in vrede. 
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Fijn dat de dienst online te volgen was en we getuigen kon-
den zijn van de indrukwekkende woorden van Anneke, de 
kinderen, de zuster van Jan, vriend/zwager en schoonzuster. 
De dienst werd mooi in beeld gebracht, alsof je daadwerke-
lijk getuige was van een waardig afscheid van een tekort 
maar waardevol leven. Moge hij veilig geland zijn ter he-
melse reê, op voorspraak van Maria “Sterre der Zee”. Na-
mens RK Zangkoor St. Caecilia, 

Nicoline Greuter 
Driekoningen 

 
Op 3 januari om 10.00 uur vond er een familieviering plaats 
ter gelegenheid van Driekoningen in de Heilige Nicolaaskerk 
aan de Voorhaven in Edam. De Eucharistieviering begon met 
een processie, waarin de kinderen verkleed mochten meelo-
pen als herders, engelen, herbergiers, Jozef (Sam Veerman) 
en Maria (Zena Burghouts) en natuurlijk de drie koningen. 
Na de processie legden de drie koningen onder leiding van 
kapelaan Anton Goos de geschenken goud, wierook en mirre 
voor het kindje Jezus neer in de kerststal. Kapelaan Anton 
Goos had zelfs echte wierook en mirre meegenomen! Ook 
werd er een Kerstspel opgevoerd door de kinderen die in de 
kerk aanwezig waren. Deze keer eindigde het Kerstspel na-
tuurlijk met het aanbieden van de gaven door de drie konin-
gen. Veel kinderen lazen ook tijdens de Heilige Mis. De Eu-
charistieviering werd prachtig muzikaal begeleid door de 
zang/ het gitaarspel van Koos Klok en het pianospel van 
Lisette van Oostrom. Aan het einde van de Eucharistieviering 
mochten de kinderen met hen het lied ‘Midden in de winter-
nacht’ meespelen. Verder kregen de kinderen allemaal een 
muffin aangeboden door bakkerij Kaandorp. Degene die een 
stukje chocolade in de muffin vond, zou door Kapelaan An-
ton Goos worden gekroond tot koning, volgens een oude 
traditie. Dit jaar was John Snoek de gelukkige! We mogen te-
rugkijken op een geslaagde viering, met natuurlijk heel veel 
dank aan bakkerij Kaandorp en alle kinderen die hebben ge-
holpen tijdens deze Heilige Mis! 
 

Bijzonder Jozefjaar tot 8 december 
Op 8 dec. jl heeft Paus Franciscus een Heilige Jozef-jaar afge-
kondigd.  In onze kerk staat een beeld van H. Jozef met in 
zijn hand een staf met daar bovenop een lelie, als teken van 
zuiverheid. Hij is patroonheilige van o.a. kerken, woningen 
en arbeid. De Paus: "H. Jozef is door God geroepen om man 
van Maria, en beschermer van Gods Zoon Jezus te zijn. Hij is 
een voorbeeld voor alle mannen. H. Jozef is een voor-
spreker, steun en gids in moeilijke tijden. "Heilige Jozef, bid 
voor ons".                                                          Greetje Snoek 

Bericht van de PCI 
Hopelijk bent u dit nieuwe jaar goed en gezond begonnen. 
Het goede nieuws in de eerste weken van 2021 is, dat men 
inmiddels begonnen is met het inenten van de bevolking. 
Het mindere nieuws is dat de Engelse variant van het virus 
op de loer ligt. Het kabinet heeft daarom besloten om res-
taurants, winkels e.d. tot half februari gesloten te houden 
om het virus zo min mogelijk kans te geven zich te versprei-
den. De gezellige middagen kunnen hierdoor helaas nog niet 
doorgaan. Dat is jammer want zo zoetjesaan snakken we 
toch weer naar gezelligheid en contact met elkaar. Maar ie-
ders gezondheid is veel belangrijker. Gelukkig liggen de don-
kere dagen grotendeels achter ons en gaan we de lente te-
gemoet. Dit alles helpt ons om nog even vol te houden! 
 
Bericht namens het K.V.G. 
Gaf het oude jaar je zegen – Vang het nieuwe dankbaar aan 
En liep ’t in ’t oude tegen – ‘ kan in ’t nieuwe beter gaan. 
We hebben het jaar 2020 achter ons gelaten. Zoals bij al 
onze leden en donateurs bekend is, ging alles wat we had-
den voorbereid tot nu toe niet door, maar wat er in het vat 
zit verzuurt niet hoor. We moeten er waarschijnlijk wel reke-
ning mee houden dat we de rest van het seizoen ook geen 
activiteiten kunnen organiseren. Mocht dit wel het geval zijn 
dan hoort u dat zo spoedig mogelijk van ons. We werken er 
ondertussen hard aan om een geweldige opening van het 
nieuwe seizoen voor te bereiden. Voor iedereen de aller-
beste wensen voor 2021 en de hartelijke groeten van het be-
stuur. 

Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen 
Jarigen in februari 
01-02 Dhr J.C. van Veen, Nieuwehaven 18 
01-02 Dhr J.C.M. Wessels, Baandervesting 105  
03-02 Mw C.P.A. de Boer-Nanninga, Westervesting 29 
04-02 Mw C.M. Kamminga – Günther, Ambachtstraat 27  
05-02 Mw C.E.M.  Hendriks, Roelof Bootstraat 11  
06-02 Mw A.B.C. Kuenen – Schilder, Langemeerstr. 25  
07-02 Mw W.J. van de Nes – Blok, P. Pietersstraat 9   
07-02 Mw E.M.W. Out – Groot, Groot Westerbuiten 10 
08-02 Dhr T.J. Lankhorst, Matthijs Tinxgracht 12 
09-02 Mw G.M.H. Dijkgraaf – Silven, Claes Teenxstraat 25 
10-02 Mw L.M. Jansen – Bach, Dirrick Gerritszstraat 21 
11-02 Dhr L.M. de Kock, J C Brouwersgracht 21 
11-02 Dhr F.M. van Vlaanderen, Wijngaardsgracht 20 
12-02 Mw A.M.M. Buikman – Veerman, Noorderstraat 54 
12-02 Mw H.C. Rol – Nieuweboer, Buikslotermeerstraat 34 
14-02 Mw M.C.Schilder – Zwarthoed, D. Poschlaan1-01  
14-02 Mw A.A.M. Ettema - van Berkel, P. Taemszstraat 17  
16-02 Mw P.M. Kraakman – Bleeker, Noordervesting 4  
22-02 Mw J.B.M. van Boven – Oldenkotte, Jan Schriverstr. 17  
22-02 Dhr J.H.L. van der Meer, Paulus Pietersstraat 1  
24-02 Mw J.M. Bonouvrié, Paulus Pietersstraat 1-214 
27-02 Mw H.M. van der Linden - Bonneveld , D. Poschlaan 1  
28-02 Mw A.M. Blok – Wessels, Cornelis Doetsstraat 6  
28-02 Mw G. Keijzer - Out , Paulus Pietersstraat 1-07  
29-02 Dhr A.S. Visser, Ye 34 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 
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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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Foto Maarten Gast 

Stilte 
Het is stil in onze kerk, heel stil, oorverdovend stil zou je ook 
kunnen zeggen. Nel had met Julius en Floris nog wel de 
kerstboom opgetuigd voor het samenzijn dat we op 1e 
Kerstdag zouden hebben. Geen grote boom, zoals andere 

jaren, een kleine in 
een pot, wel een 
mooie boom. Marjan 
Nijman zou als lid 
van onze gemeente 
ook komen, maar 
moest afzeggen van-
wege corona in het 
gezin van haar vrien-
din in Purmerend. 
Het aantal besmet-
tingen bleef oplo-
pen, uit bezorgdheid 
voor elkaar besloten 

we geen enkel risico te nemen en niet bijeen te komen. We 
zongen of neurieden thuis “Stille nacht, heili-ge nacht”,  “Ere 
zij God in den hoge, vrede op aarde”, we lazen thuis het 
Kerstverhaal. Daarna liepen de ziekenhuizen vol, kwam 
corona steeds dichterbij, ook in onze kring, en besloten we 
ook in de maand januari van het nieuwe jaar de geplande 
diensten af te zeggen, ook niet samen koffie te drinken en 
een eigen, kleine viering in besloten kring te houden. Wel in 
het vertrouwen dat de Heer ook onze eeuwenoude gemeen-
te als werkstuk van zijn handen niet zal laten varen. 
 
Koude 
Elk jaar worden onze drie gaskachels en de geiser in de 
keuken gecontroleerd door de Gasservice Noord-Holland. 
Uit de regulateur van de grote, ronde, zwarte kachel in de 
kerkzaal bleek gas te lekken. Reparatie was niet mogelijk. 
Onze trouwe kachel werd afgekeurd.     
Inmiddels hebben we bij de firma Deyle in Koog aan de Zaan 
een nieuwe gaskachel besteld met een in onze kerk passend 
uiterlijk. Een kachel, die in Frankrijk gemaakt wordt. Een 
keuze, waar ook Monumentenzorg mee heeft ingestemd. 
Gelijktijdig met het installeren van deze kachel zullen ook 
alle stalen gasleidingen in de kerk vervangen worden door 
leidingen, die aan de huidige veiligheidseisen voldoen. 
 
Publiciteit 
Zowel het NIVO als het Noord-Hollands Dagblad, editie 
Waterland, hebben in december 2020 en ook in januari 2021 
uitvoerig aandacht besteed aan onze zoektocht naar een 
nieuwe eigenaar van onze kerk, bij wie het in stand houden 
van dit unieke gebouw in goede en deskundige handen is. 
Tot ons genoegen merken we uit allerlei reacties, dat de 
vraag is gaan leven en mensen meedenken. 

Overleg  gemeente  
Vanuit haar lokale verantwoordelijkheid zou de gemeente 
Edam-Volendam de meest aangewezen partij zijn om toe-
komstig eigenaar te worden. Probleem is dat aankoop niet 
strookt met het huidige vastgoedbeleid van de gemeente. 
Vanuit het deskundig beheer van monumenten is overdracht 
aan NV Stadsherstel Amsterdam, dat ook in een kring van 
zo’n 50 km rond de hoofdstad actief is, een uitstekende mo-
gelijkheid. Het gebruik van de kerk zal in dat geval op een of 
andere manier in Volendam geregeld moeten worden. In 
beide gevallen hebben we uiteindelijk ook de instemming 
van zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (Monumen-
tenzorg) als van de Classis Noord-Holland nodig, maar dat 
lijkt bij deze partijen geen probleem. We wachten nu op het 
standpunt van het college van B&W. 
 
Licht en lucht 
Nu het inenten is begonnen, hopen we dat het einde van de 
huidige situatie in zicht komt: licht aan het einde van de tun-
nel, lucht om weer vrij te kunnen ademen en zingen. Wij 
hebben thuis een boek met voor elke dag van het jaar een 
natuurgedicht. Voor 1 januari het volgende van Karel Eyk-
man, bekend o.a. van zijn bewerking van bijbelverhalen voor 
kinderen, inspiratie voor deze tijd.  
 
LICHT TEGEN DONKER 
Licht dat wil ingaan        
tegen donkere nachten      
tegen duistere machten.       
De morgen breekt aan. 
Toen de zon aan de slag kon      
ging het donker verdwijnen      
mocht de aarde verschijnen.     
Dat begon met de zon. 
Kijk dan en zie maar       
maak het licht levend       
wordt zelf lichtgevend         
voor jezelf en elkaar. 
 
Programma februari 
Omdat in de kring van onze vaste bezoekers corona was ge-
constateerd, hadden we alle koffiebijeenkomsten in januari 
geschrapt. Gezien de belasting van de ziekenhuizen en het 
verlengen van de lockdown hebben wij met pijn in het hart 
besloten uit voorzorg in februari geen diensten en geen 
koffiebijeenkomsten te houden. 
  
Collectes 
Ook deze maand heeft de diaconie zelf een bijdrage 
overgemaakt aan de collectedoelen, die bij de kerk in Edam 
vermeld staan. 

Maarten Gast 



 
24 Venster februari 2021 

Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger      Organist 
7 maart  10.00 uur ds. T. de Boer      G. Zandstra 
 
De diensten in februari zijn komen te vervallen 
 
Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger      Gebouw 
7 februari 10.00 uur ds. S. Bijl (Groningen)     De Swaen 
14 februari 10.00 uur ds. J. van Werkhoven (Aerdenhout)   De Swaen 
    bevestiging nieuwe ambtsdragers 
21 februari 10.00 uur ds. T. de Boer (Oosthuizen)    De Swaen 
28 februari 10.00 uur ds. R.J. Bakker (Amsterdam)    De Swaen 
7 maart  10.00 uur ds. K. Koldewijn (Badhoevedorp)    De Swaen 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger      Bijzonderheid 
7 februari 10.00 uur Pastoor P. Stomph     Eucharistieviering 
14 februari 10.00 uur Kapelaan M. Agius     Eucharistieviering 
17 februari 19.00 uur Kapelaan H. Versteeg     Aswoensdagviering 
21 februari 10.00 uur Kapelaan H. Versteeg     Eucharistieviering 
28 februari 10.00 uur Kapelaan M. Agius     Eucharistieviering 
7 maart  10.00 uur Pastoor P. Stomph     Eucharistieviering 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 
In februari worden de diensten in het Stolphoevekerkje nog niet hervat. 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Elke week is er een gezamenlijke internetviering met PG Koggenland. Deze vieringen duren ongeveer 30 minuten en 
komen afwisselend vanuit Beets en Ursem. Deze uitzendingen worden in Edam-Volendam uitgezonden via LOVE, 
zondagavond om 19.30 uur. In februari gaat ds Hans Reedijk voor met uitzondering van 10 februari (Ton Heiboer). 
 
Rooms-Katholieke Kerk Volendam: Voor info over de diensten: Zie kerkpagina's in de NIVO 

 
 

 
 
 
 

 



‘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  
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