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De drijfveren van Mona
Een nieuwe kerkenraad
Ook de jeugd heeft een Venster
Het drama van de familie Koelewijn
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Redactioneel
Kiezen
De maand maart is er eentje van kiezen. Niet alleen de
Tweede Kamerverkiezingen komen eraan, er is ook gekozen
voor een nieuwe kerkenraad en we moeten kiezen of de kerken weer opengaan of nog een tijdje gesloten blijven. En hopelijk kunnen we kiezen voor een uitgang uit de coronabeperkingen die zo ondertussen menigeen danig beginnen
te vervelen. Ook staatssecretaris Mona Keijzer worstelt met
keuzes. Sommige daarvan zijn echte dilemma’s, bijvoorbeeld
wanneer bij het huisvesten van vluchtelingen de werken van
barmhartigheid gaan wringen met de gevoelens in de maatschappij. Lees het interessante interview dat de redactie met
haar had.
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór
donderdag 18 maart 2021.
Het volgende Venster verschijnt in de week voor
1 april 2021

In dit nummer presenteren we ook de nieuwe kerkenraad,
een gebeurtenis van belang, niet alleen voor de PKN maar
ook voor het Venster want ons redactielid Nel Eijk heeft om
begrijpelijke redenen ervoor gekozen het voorzitterschap
van de kerkenraad niet te combineren met dat van redactielid. We wensen Nel veel energie, geduld en tact in haar
nieuwe functie. U leest er meer over op bladzijdes 6 en 7 van
dit nummer.

Nico van Straalen

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

Foto: Wikipedia: “De beste stuurlui”, Medemblik

De beste stuurlui dempen de put
Met een knipoog naar Matth. 12 is dit de titel van een
boekje van W.A. Wagenaar over hoe mensen beslissen op
basis van onvolledige informatie. Hoe ze zich daarbij laten
steunen door gezegdes zoals: “Eén zwaluw maakt nog geen
zomer”. Of, wie herkent het niet in zijn worsteling hoe om
te gaan met het risico van corona besmetting: “Het zekere
voor het onzekere nemen”. Bij dat laatste gezegde weet je
trouwens ook dat het niveau waarop je kijkt van belang is.
Het is zeker dat het onzekere op individueel niveau voor lief
nemen (bijvoorbeeld als je bewust een regel negeert “omdat dat toch geen kwaad kan”) een hoge mate van zekerheid geeft voor negatieve gevolgen op gemeenschapsniveau als iedereen zo redeneert (Omdat daar al die kleine
kansjes bij elkaar optellen.) Als in een volle charterhaven,
bijvoorbeeld op Vlieland, er weer een nieuwe grote charterbak komt aanleggen, is de drang om te kijken hoe de schipper het er af brengt heel erg groot en ben je benieuwd hoe
zij/hij met de uitdaging omgaat die het altijd is, speciaal met
veel wind. En als beste stuurman aan de wal zie je soms iets
fout gaan wat de door heel veel dingen beziggehouden aanleggende schipper ontgaat. Zo klopt het dat die beste stuurlui aan de wal staan: kunst!! Kunst is ook om van dat
toeschouwersvoordeel gebruik te maken. Ook voor een
nieuwe kerkenraad?
Lees: Mattheus 12: 11 e.v., Lucas 14: 5 e.v.

Bij de voorplaat: Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Foto Arie van GInkel
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De drijfveren van Mona Keijzer
Niet iedere plaats heeft een staatssecretaris wonen binnen haar muren. Edam heeft dat
wel: Mona Keijzer is in het huidige kabinet staatssecretaris voor economische zaken. Het
Venster wilde graag met haar in gesprek, over hoe zij tegen haar taak aankijkt en hoe
haar geloof haar leidt in haar bestuurswerk. Die wens resulteerde in een plezierig gesprek
met een ontspannen, toegankelijke (echt Volendamse) Mw. Keijzer.
Vooraf

Nico, Ed en Arie zijn comité van ontvangst, als
Mw. Keijzer met energieke tred komt aangewandeld naar de Ontmoeting, aan de Voorhaven, waar we met haar in gesprek zullen
gaan. Dat wandelen, zo blijkt later in het gesprek, is niet zomaar: ze houdt het in ere als
de opvolger van haar door blessures opgegeven sport: het hardlopen. Arie maakt foto’s
bij de prachtige boom op de binnenplaats en
later binnen, tijdens het gesprek. Van het begin af aan is het ijs gebroken, als het er al
was.

Nieuwsgierig
Venster: Wij zijn benieuwd naar twee dingen: hoe ziet u uw rol als dienaar van de
publieke zaak en hoe verhoudt zich dat tot uw geloof? Maar eerst: wat beweegt u,
dit te doen?
Mw. Keijzer: Dat wordt ook bij mijzelf steeds
helderder naarmate ik ouder word. Ik vind het
fijn om te weten hoe dingen in elkaar zitten,
ben leergierig en streef ernaar om mensen te
helpen met wat ik weet en kan. Al mijn opties
bij de studiekeuze waren mensgericht: ik aarzelde tussen Theologie, Sociologie, Psychologie
en Rechten. Het werd Rechten, want (misschien typisch Volendams) de schoorsteen
moet roken en dat lukt met Rechten het best.
Mensen gingen me toen vragen stellen over:
overeenkomsten recht, burenrecht, internationaal recht. Ik raakte geïnteresseerd in politiek
(heb ook bestuurskunde gedaan). En steeds, in politiek en later in de advocatuur:
fijn om mensen te helpen.
Oog en gedrevenheid voor recht
V: Hoe zit het dan met de toeslagenaffaire?
K: Bel daarvoor Pieter Omtzigt. Hij heeft de gedrevenheid die ik ook heb: mensen
helpen die vermalen dreigen te raken. Daarom
heb ik ook “Meld het Mona” opgericht tijdens
Rutte II, een meldpunt voor de mantelzorg. Ik
heb toen honderden mensen geholpen. En dat
is best veel werk: lezen, uitzoeken, antwoorden. Maar ik vind het nog altijd heel mooi dat
ik dat heb kunnen doen.
V: Je komt er dan ook achter (voor wie) het
recht werkt.
K: Ja, en vooral: wie goed gebekt is haalt makkelijker zijn recht.

V: Maar het blijkt dat overheid zich
ook achter recht kan verschuilen.
K: Dat blijkt wel uit het rapport “Ongekend Onrecht”, over de toeslagen.
Als je wetten maakt die geen ruimte
geven om in specifieke gevallen anders te besluiten, en rechters leggen
dat ook zo stringent uit, dan kom je
in deze ellende, dit drama terecht.
V: Is het toevallig dat Pieter Omtzigt
en u bij het CDA zitten?
K: Pieter is ook katholiek, maar ik
weet niet of hij daarom bij het CDA
zit. Voor mij was de keuze helder: ik
herken mezelf in het CDA: Niet denken dat de overheid al het goede
brengt, of denken dat de markt altijd
het goede brengt. Als iedereen voor
zichzelf het beste wil leidt dat niet
automatisch tot het beste voor allen.
Wat nodig is dat mensen samen de
schouders eronder zetten.
V: Hoe komt een jurist, een ombudsvrouw op economische zaken en niet
op bijvoorbeeld justitie?
K: Dat is simpel: in de formatie werd
ik door Sybrand Buma gebeld met die
vraag en ik heb, na overleg met het
thuisfront, ja gezegd. En ook op economische zaken kun je er voor mensen zijn: zo heb ik de wetgeving voor
franchisenemers enorm verbeterd.
Voorheen werden zij, meestal kleine
ondernemers, vaak gemangeld door
de franchise-gever.
Beginselethiek of verantwoordelijkheidsethiek
V: Dienaar van de publieke zaak is
een mooie karakterisering, maar is er
wel een publieke zaak, zijn er niet
1001 zaakjes, hoe kies je?
K: Dat is altijd een afweging. Het
moeilijkste vind ik die afweging in de
discussie over vluchtelingen. Eén van
de zeven werken van barmhartigheid
luidt: de vreemdelingen herbergen.
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Maar wat doe je wanneer mensen blijven komen en ook nog in groten getale? Kun
je de consequenties daarvan wel ongelimiteerd dragen? Je hebt meer verantwoordelijkheden.
V: Heb je dan een moreel principe nodig, of gaat het om euro’s?
K: Het gaat om meer. Een ander voorbeeld is de ruimtelijke ordening. Enerzijds wil
je de huizen betaalbaar houden, anderzijds heeft het volbouwen van de weilanden
consequenties voor natuur, etcetera. Elke keer moet je het afwegen. Die afweging
is een publieke zaak, géén wiskundige formule.
Herkerken?

V: Wij zouden ook graag met u over de ontkerkelijking van gedachten wisselen. Hoe ziet u
dat?
K: Veel kerkgebouwen gaan verdwijnen, maar
religiositeit blijft, wordt misschien zelfs groter.
V: Wat mist de kerk dat ze die spiritualiteit niet
weet te vangen?
K: Het zijn ook veel praktische zaken, bijvoorbeeld dat de Mis om 10 uur begint. Mensen
moeten al de heel week van alles. Velen willen
dan ook wel eens uitslapen. En vergeet niet dat
het een brede maatschappelijke trend is. Veel
instituten verliezen terrein. Het ledental van verenigingen loopt terug, er is een
voortgaande individualisering overal, zelfs atomisering, zeker nu in coronatijd. Het
is iets van deze tijd. De wens om te helpen is nog steeds groot, maar vroeger deed
je er meer aan. Je was voorzitter van de voetbal, je was het weekend op het veld en
deed dat 15 jaar. En ’s avonds ging je nog naar een ander bestuur, je zat vaak
overal in. Dat kon trouwens vooral ook makkelijker omdat de vrouwen thuis zaten….
Terug naar kleine kerkgemeenschappen
V: Zou het helpen als kerk modernere standpunten zou innemen, m.n. op morele
terreinen?
K: Misschien wel. De laatste pauselijke encycliek heet Fratelli Tutti (2020), over de
broederlijkheid en de sociale vriendschap. Ik denk dan: oké, vertaald is dat: Alle
Broeders; dat is niet voor mij, als zuster. Dan zeg ik: “Begin eens alvast in woorden
met inclusief te zijn”.
V: Zou de samenleving de kerk erg missen?
K: De samenleving realiseert zich niet wat ze zou missen. Er gebeurt zoveel dat van
de kerken uitgaat: het gestructureerd omzien naar kwetsbaren, eens langs gaan bij
eenzamen, omzien naar naasten.
V: Men zegt wel eens dat je de kerken zou moeten omvormen tot kleinere geloofsgemeenschappen, die die dingen gaan doen die bij het
geloof horen. Zou dat helpen?
K: Dat is wel terug naar de oorsprong van de
kerk; zo zijn de eerste Christenen begonnen. Je
komt dan uit bij de zeven werken van barmhartigheid (Mw. Keijzer telt op haar vingers):
De hongerigen te eten geven. De dorstigen te
drinken geven. De naakten kleden. De vreemdelingen herbergen. De zieken verzorgen. De
gevangenen bezoeken. De doden begraven.
V: Zou het erg zijn als de herkenbaarheid (zoals nu via de eredienst) wegviel?
K: Helaas zullen door de kleiner wordende gemeenschappen minder gebouwen nodig zijn. Je mag vrezen dat over 20 jaar bv. nog één kerk is op Volendam, bv. nog
één in Purmerend. Dan ga je daarheen voor de mis.

V: Is dat ook het standpunt van het
bisdom?
K: Dat weet ik niet; ik ben niet van
het bisdom. Wel weet ik: je kunt niet
alle gebouwen in stand houden. Er
zullen andere functies komen, bv. gemeenschapsgebouwen, woonhuizen.
Dat gebeurt al.
V: Blijft er dan iets van over? Van dat
“huis waar nog de wolk gebeden
hangt”?
K: Ik denk en hoop ook van wel, mensen blijven religieus, verbondenheid
met iemand boven ons verdwijnt
niet, plekken blijven er, minder dan
nu. Mantra’s, (is ook rozenkrans bidden), rituelen blijven, helpen ook bij
het rust vinden, het malen stoppen
dat tot niets leidt. Hoe kan het dat
dat wel bij yoga en niet bij de kerk
gebeurt?
Motivatie als staatssecretaris
V: Bent u geroepen tot het ambt, om
dienaar van de publieke zaak te
zijn??
K: Roeping is een te groot woord. Ik
ben een praktische Volendammer. Ik
heb gewoon de mazzel dat ik het
aankan, het is in ons gezin gestimuleerd, ik kan het doen en vind het belangrijk om te doen. De motivatie
voor mij als staatssecretaris is hoe je
van betekenis kan zijn voor een ander. Dat houdt me op de been, zeker
in deze tijden.
Tenslotte
V: Heeft u nog tijd voor privé en hoe
bevalt het in Edam?
K: Volendammers zeggen: je hebt
een prachtig huis maar aan de verkeerde kant van de dijk. Maar het bevalt me prima. Ik blijf Volendammer,
maar heb goede kontakten met de
buren. Ik heb het natuurlijk wel heel
druk, dus tot veel koffiedrinken komt
het niet. Ik haal geregeld boodschappen in Edam, dan heb ik een loopje.

Tekst: Ed Broeze,
Nico van Straalen
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 geloofsgemeenschappen vinden bijzondere oplossingen om toch, soms op een andere manier, door te
gaan. Het kan geen kwaad eens rond te kijken naar voorbeelden in het land.
H. Georgiuskerk Spierdijk
Ook in het Noord-Hollandse dorp Spierdijk werd de kerk
te groot voor het aantal kerkgangers. Een aantal jaren geleden is een oplossing gekozen waarbij het kerkgebouw
gesplitst werd. Het voorste gedeelte, ongeveer 2/3 van de
oorspronkelijke ruimte, is verbouwd en wordt verhuurd
aan verschillende medische en paramedische organisaties. In het achterste gedeelte is de kerk gehuisvest. Daar
is nog de oorspronkelijke sfeer aanwezig, met priesterkoor, altaar, gebrandschilderde ramen en houten banken
over de breedte van het middengedeelte. Het orgel, dat
dateert uit 1875 en gebouwd is door L. Ypma uit Alkmaar,
is verplaatst en staat nu tegen de nieuwe dwarswand.
Ook de houten preekstoel siert de kerkruimte. Er is een
nieuwe ingang gemaakt aan de zijkant van het gebouw,
vanaf een parkeerterrein.

Een beeltenis van Sint Joris en de draak siert de voorgevel,
een symbool van onafhankelijkheid. Het kerkgebouw van
Spierdijk is behouden gebleven voor de lokale, actieve parochie en ook voor het Westfriese landschap. Rijdend
over de N194 zie je de kenmerkende toren van verre
staan. Het is een prachtig voorbeeld van een goed geslaagde herbestemming.

4

Gezondheidscentrum
Via de vooringang komt u in het “Gezondheidscentrum De
Kerk”. U kunt daar terecht voor de volgende disciplines:
- Podotherapie Westfriesland
- Diëtistepraktijk Groot
- A.C. Kraaijo Oefentherapeut Mensendieck en kinderoefentherapeut
- Buurtzorg
- Fysiotherapie Koggenland
- Judith Blaauw Therapie
- Uitvaartbegeleiding Mara
De naast de kerk gebouwde pastorie wordt verhuurd als
huisartsenpost met woning.

Nico van Straalen
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Jeugdpagina
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken binnen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is
speciaal voor de jeugd.
Kalender
Zondag 28 maart 2021 om 10.00 uur in de Hulpkerk (naast de Grote Kerk) - Kinderkerk Palmpasenstok maken.
Jona
Ken je het verhaal van de profeet Jona?
Jona kreeg van God de opdracht om naar
Nineve af te reizen. Maar Jona wil niet en gaat
naar de staf Jafo waar hij aan boord stapt van een
schip. Jona ligt te slapen wanneer er een enorme
storm opsteekt. Hij wordt wakker gemaakt door
de kapitein. Jona geeft dan de opdracht om hem
over boord te gooien, zodat de zee weer rustig
wordt. De zeelui willen dat niet, maar doen het
uiteindelijk toch. De zee wordt weer kalm.
God laat een grote vis komen die Jona opslokt. Na
drie dagen spuwt de vis Jona uit op het strand.
God geeft Jona voor de tweede keer de opdracht
om naar Nineve te gaan. Dit keer luistert Jona
wel. Nadat Jona de mensen heeft gewaarschuwd
dat God de stad zal straffen voor de slechte dingen die zij hebben gedaan, krijgen de mensen
spijt. God ziet dat en besluit de stad niet te straffen.

Afbeelding:
http://www.pkn-dlg.nl/kindopschootdienst

Dit is een korte samenvatting.
Voor het hele verhaal pak je een (kinder)bijbel en kan je het verhaal lezen of laten voorlezen.
Woordzoeker
De volgende woorden uit het verhaal van Jona kan je vinden in de woordzoeker.
Profeet
Jona
Nineve
Golven
Storm
Spijt
Leven

Zee
Vis
Slaap
Drie
Stad
Bid
Land

D
I
B
N
A
S
P

R
S
P
I
J
T
R

I
S
A
N
F
A
O

E
T
A
E
L
D
F

G
O
L
V
E
N
E

V
R
S
E
V
A
E

I
M
Z
E
E
L
T

S
J
J
O
N
A
O

De overgebleven letters vormen het woord: __ __ __ __
Wist je dat?
- Woensdag 10 maart 2021 Biddag voor Gewas en Arbeid is en daarom veel winkels in plaatsen als Urk, Staphorst,
Genemuiden, Opheusden en Ouddorp de hele dag gesloten zijn?
- Het op 28 maart 2021 Palmzondag is en dit het begin van de Goede Week is en de laatste vastenzondag voor Pasen?
Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.
- Je voor vragen of ideeën over (deze pagina in) het Venster een mail kan sturen naar: redactie.venster@gmail.com?
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Een nieuwe kerkenraad
Op 14 en 21 februari vindt een wisseling van de wacht plaats in de Protestantse Kerkgemeente Edam. Op 14 februari zijn de 10 leden van de nieuwe raad (her)bevestigd in een
viering geleid door ds. Juup van Werkhoven. In deze bijdrage stelt de nieuwe kerkenraad
zich aan u voor.
Een sterk vernieuwde kerkenraad treedt aan
Op de pagina’s van de Kerkgemeente heeft u al
eerder kunnen lezen dat de kerkenraad (KR) van
de PKN Edam aan opvolging toe was. Tot ieders
vreugde is het gelukt om betrokken opvolgers te
vinden. Van de bestaande KR blijven slechts drie
leden aan. Het zittende moderamen (dagelijks bestuur) zal geheel vervangen worden. Zo hoopt de
nieuwe kerkenraad met nieuw elan de komende
periode in te gaan.
Twee uitdagingen
De nieuwe KR wordt met minstens twee uitdagingen geconfronteerd. Meest belangrijk is misschien
wel het herstel van wonden die in de afgelopen 2
jaar zijn ontstaan. Het is onvermijdelijk dat tegenstellingen tot verwijdering leiden. Hierbij raken
oprecht betrokken mensen mogelijk beschadigd.
De KR hoopt vanuit die betrokkenheid aan herstel
te kunnen werken.
Een tweede uitdaging is het betrekken van een
nieuwe generatie bij de gemeente. De kerk vergrijst, maar kan ook de nieuwe generatie die er
nog wel is, te weinig betrekken in het kerkzijn. Om
daaraan aandacht te geven heeft de nieuwe KR
Wijnanda Hamstra mogen begroeten. Zij zal zich
als jeugdouderling op dat betrekken richten. Met
de volle steun van de overige kerkenraad.
De nieuwe gezichten
De nieuwe KR ‘staat er mooi op’ met de foto’s op
deze pagina. U ziet van boven naar beneden: Nel
Eijk, Chris Kotterer, Ellen Vriend, Dirk Tump, Wijnanda, Ed Broeze, en horizontaal vlnr: Frans Koning, Ria van Saarloos, Alida Slotboom en Hans
van Drongelen.

Dromen
Geloven is iets van: met je hoofd in de wolken
maar met je voeten op de grond. De nieuwe leden
hebben voor hun bevestiging hun dromen opgeschreven. Ze kunnen hieronder rustig zonder
naam opgeschreven worden, want er is géén
droom bij die niet door de anderen gedeeld
wordt.
**De Kerkgemeente is weer een levende en bloeiende gemeenschap met ‘voor elk wat wils’ ; meerdere variaties in vormen van vieren en leuke activiteiten voor jong en oud.
**Concrete activiteiten met prioriteit zijn de kinderkerk, en naast de zondagochtend eredienst andere samenkomsten waar behoefte aan is, zoals
gezamenlijke maaltijden en bijvoorbeeld middagbijeenkomsten ‘kind op schoot’.
**Dat de Swaen zijn plaats behoudt in de Edammer gemeenschap.
**Dat er een toekomst voor de kerkgemeente is
weggelegd en dat financiën daarbij geen belemmerende rol spelen.
**Een kerk, die in de wereld staat als een stevig
gefundeerd huis. Een Huis van God, waar we in
kunnen gaan met onze ups en downs en uit mogen met de hoop en zegen, die niet achter de kim
blijft als ver verlangen, maar meer en meer zichtbaar mag worden voor onszelf en anderen die op
ons pad komen, door ons handelen. Het goede
nieuws uitdragend.
** Dat wij er zijn om daden van liefde aan de wereld te doen.
** De wonden die de afgelopen periode heeft nagelaten, bij ons allemaal, te helen.
** Een volle kerk met veel jeugd.

(foto’s: Arie van Ginkel)
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** Veel enthousiaste mensen die "vooral" naar elkaar luisteren en respect vooral hebben en in harmonie met elkaar samen werken.
**Dat mijn kinderen zich thuis voelen in de kerk en weten
dat ze daar welkom zijn.
**Dat onze kerkgemeente het geloof in God kan overdragen aan toekomstige generaties en ook voor onze (klein)kinderen een plek kan zijn waar zij zich thuis voelen en terecht kunnen met vragen over het leven en geloof.

Met de voeten op de grond
Het zijn deze dromen die de brandstof leveren om samen
kerk te willen zijn, die verwoording zijn van wat geloven
betekent. Het zijn dromen die laten zien dat je wel met
een realiteit moet rekenen die het stellen van prioriteiten
zéér noodzakelijk maakt: de voeten op de grond. En toch
dat er achter die prioriteiten inderdaad een droom, een
hoop, een verwachting schuilt.

Ed Broeze, Nel Eijk

Een nieuwe voorzitter

De nieuwe voorzitter van de kerkenraad is geen onbekende in Edam. Haar jarenlange betrokkenheid bij het wel en wee van de Protestantse Kerkgemeente culmineert nu in een belangrijke bestuursfunctie. Wat beweegt Nel om dit te doen en wat wil ze bereiken? Marika
interviewde haar. De kerkenraad moet vooral luisteren.
voorzitterschap van de kerkenraad gaat voor. Ik wil de
handen vrij hebben voor gesprekken met de mensen om er
samen achter zien te komen hoe we gestalte kunnen geven
aan de toekomst van de kerk.

Gelezen dat jij voorzitter gaat worden van de kerkenraad.
Wat fijn, heb je er zin in?
Wij willen in ieder geval graag proberen weer wat nieuw
leven te blazen in de gemeente, hoewel dat lastig gaat met
Corona. Voor de kerk extra moeilijk want je wil werken aan
saamhorigheid en eenheid onder de kerkleden.
Wat wil je bereiken?
We hebben een moeilijke periode achter de rug, maar we
willen nu toch vooral vooruitkijken. We zullen door middel
van gesprekken proberen tot eenheid te komen waarbij de
generatie na ons ook betrokken wordt. We moeten
bijvoorbeeld inzien dat samen kerk-zijn niet alleen op zondag
10.00 uur plaats vindt, het kan ook op andere tijdstippen of
op andere dagen. Jongeren moeten de kans krijgen daar een
eigen invulling aan te geven. Geven wij hun deze ruimte niet,
dan blijft er in de nabije toekomst weinig meer over van de
kerk. Het is toch uiteindelijk de bedoeling dat zij het van ons
gaan overnemen?
Druk hoor: voorzitter van de kerkenraad, redactielid Venster,
nog meer?
Niets en nee, ik blijf niet bij de redactie. Ik merkte namelijk
dat het best veel is allemaal. Het is jammer, maar het
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Sommigen zeggen dat de kerk na Corona nooit meer
hetzelfde zal zijn als daarvoor, hoe zie jij dat?
De maatregelen rond Corona hebben ons aangezet om te
investeren in de beelduitzendingen van de kerkdiensten en
dat wordt heel positief ontvangen. Het heeft ook geleid tot
een enthousiaste beeldgroep. Maar het teruglopende aantal
kerkleden is iets wat ver voor Corona speelde. Hoewel de
uitzendingen behoorlijk worden bekeken, is het verlangen
naar echte kerkdiensten groot. Vooral de ouderen die nu de
vaste groep vormen, missen door Corona het contact met
elkaar, maar het aanpassen van oude tradities is een
geleidelijk proces dat niet zoveel verband houdt met Corona.
Het aantal oudere kerkgangers krimpt nu eenmaal, daarom is
het belangrijk dat we open leren staan voor vernieuwingen
die jongeren zullen aanspreken. Misschien komen er kleinere
groepjes en moeten we de kerk ook door de week meer
openstellen voor ontmoeting en gesprek. Je moet eerst
weten hoe we kerk willen zijn met elkaar en wat daarom
moet veranderen. Wij zijn heel blij dat Wijnanda Hamstra
jeugdouderling wil zijn en zich bezig zal houden met wat
voor de jeugd en de ouders georganiseerd kan worden in
onze gemeente. Naast haar is er ook buiten de kerkenraad
wel een groepje jonge mensen dat actief hieraan mee wil
doen, ik hoop dat we er samen aan kunnen werken, jong en
al wat ouder.
Luisteren
Vanzelfsprekend moet de Bijbelse boodschap altijd de basis
blijven. Als kerkenraad moeten we goed luisteren. En we
kunnen niet alles, we moeten ons altijd afvragen of iets
haalbaar is, qua menskracht. Maar we hebben goede moed!
Heel veel succes Nel!

Marika Fraenkel
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Hyacintenstraat 36A
1131 HW Volendam
Telefoon: 0299-361562
Fax: 0299-351222
E-mail: info@dorland-theunis.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
Reparatie en onderhoud van alle
merken
O APK-keuring
O Airco service
O LPG inbouw
O Schadeherstel
O Service en onderhoud aan
klassiekers
campers
brommobielen
O Altijd korting op
banden
uitlaten
accu's

Op 20 september zijn we
met ons gezin naar de Heilig
Landstichting geweest, een
openluchtmuseum bij Berg
en Dal, in Gelderland. Het
werd in 1911 gesticht als
“Rooms-Katholiek Devotiepark”. Later heette het Bijbels Openluchtmuseum, nu
Museumpark Orientalis. Er
wordt aandacht besteed aan
alle drie Abrahamitische religies, het Christendom, het
Jodendom en de Islam, die
alle drie afkomstig zijn uit
het Midden-Oosten. Het museum ligt in een bosrijke en
heuvelachtige omgeving en
omvat verschillende dorpjes,
pleinen, stadsstraten, akkers
en oosterse planten en dieren. Ik vond de Romeinse
straat het mooist.

Beleef op een leerzame en
leuke manier de overeenkomsten en verschillen van de culturen en tradities van de drie
religies in het Joodse en Arabische dorp en in de Romeinse straat. In de Romeinse
straat staan veel mooie huizen met informatie over het
ontstaan van het Christendom. Je kunt bovendien lekker wandelen in het park en
heerlijk Romeins eten in de
Herberg. Er was zelfs een Romeinse bar. Voor de kinderen
komen de Bijbelse verhalen
tot leven. Levensgrote beelden staan overal in het park
Museumpark Orientalis
opgesteld en geven een realistische weergave van het leven
van Christenen in de Romeinse tijd. Niet alleen het
kerstverhaal, maar ook het
verhaal van Pasen wordt mooi verbeeld. Een prachtig uitje
Museumpark Orientalis
voor het hele gezin!
De kleurrijke wereld van het Jodendom, Christendom en de
Islam komt hier tot leven in een 30 hectare groot RijksmonuRuben van der Made
ment waar beleving, architectuur en natuur samenkomen.

Onze vakantiekerk

Heilig Landstichting

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

Edamse kerkschatten, 35

Aan het eind van de 18e eeuw was er veel beroering in heel
Europa. Het was een tijd waarin men zich afzette tegen
de adel en heersende klasse. De ongelijkheid was zo groot
dat dit leidde tot een revolutie in Frankrijk waarbij de koning
en koningin werden onthoofd. Toen de Fransen dan ook in
1795 ons land binnenvielen met de kreet Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap sprak dit veel mensen aan. De stadhouder
vluchtte met zijn vrouw naar Engeland, de gilden werden opgeheven en er kwam een ordinantie (wet) om alle vertoon
van adel (macht) in de kerken op graven te verwijderen. Dit
hield in dat familiewapens met een beitel werden weggehakt. Dit verklaart dat in onze kerk verscheidene graven ernstig zijn beschadigd. Ook de rouwborden moesten weggehaald of vernietigd worden. Om onverklaarbare redenen zijn
er destijds zeven rouwborden op de zolder van de kerk verstopt. Ver na de Franse tijd zijn ze weer ontdekt en in de
kerk opgehangen. Bijgaand bord met de zwarte raaf met
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Rouwborden Grote Kerk

daaronder de zandloper behoorde toe aan Elizabeth
Schot, overleden 1643. Het bord met in het wapenschild een bloeiende roos hoort bij Mr. Johan Loenius, overleden 1641. Mr. Loenius en Elizabeth Schot waren man en
vrouw, zij hadden dus ieder een rouwbord. Ook hun graf is
nog te zien. Het geslacht Loenius was eeuwenlang een bekende regentenfamilie. Van het bord met in het wapenschild een gevleugelde doodskop met daaronder een zandloper en monogram weten we helaas de herkomst niet.

Peter Sluisman
Foto’s: Arie van Ginkel

9

Wie zijn je vader en je moeder?
Jannetje Koelewijn schrijft columns voor NRC en komt uit een streng gereformeerd gezin.
Zij is zelf niet gelovig, maar vindt het belangrijk te weten waarom haar ouders zijn wie ze
geworden zijn.
Dominee Schouten
Jannetje begint haar zoektocht in Tuindorp Oostzaan,
waar ds. Hans Schouten haar gedoopt heeft. Hans Schouten woont in die tijd alleen in de pastorie en sommige
mensen vinden dat er ook een domineesvrouw hoort te
zijn. Op een gemeente-avond vraagt een vrouw waarom
hij niet getrouwd is. "Waarom bent u wel getrouwd",
vraagt hij. Daar wordt nogal om gegniffeld, want het is
geen geheim dat zij geen gelukkig huwelijk heeft. Jannetje
krijgt weer contact met Hans Schouten. Hij is homo en behoorlijk op leeftijd. Hij leeft al zijn hele leven samen met
Jaap Dorland. Ze wonen in Baambrugge. Hans is op latere
leeftijd nog rooms-katholiek priester geworden omdat hij
vond dat de gereformeerde kerk aan het verloederen
was. Elke kerk doet en gelooft maar waar zij zin in heeft.
Er moet gezag en éénheid zijn, vindt hij.
Vader is een Spakenburger
Vader Willem Koelewijn is afkomstig uit een geslacht uit
Spakenburg. Een mannenbroeder, een volgeling van Abraham Kuyper, die de rechtlijnigheid, de mannen van de
daad in het leven heeft geroepen. Jannetje leest de biografie van Abraham de Geweldige. Hij zit tot gekmakend
toe te studeren in zijn studentenkamertje en mag zolang
hij studeert een keer in de maand naar huis om zijn verloofde te zien. Hij schrijft haar brieven met vragen die hij
zichzelf stelt: "Wat betekent Christus kruisdood voor
haar?" Zij geeft geen antwoord maar schrijft terug dat zij
een leuk tafelkleedje heeft gekocht voor de uitzet. Dat
vindt hij geen goed antwoord en ze moet minder taalfouten maken; ze wordt domineesvrouw!
Moeder met paars haar
Moeder Koelewijn-Brak gelooft allang niet meer. Vanaf
haar 40e gaat ze niet meer mee naar de kerk, en ze leeft
jaren gescheiden van haar man onder haar eigen naam:
Brak. Op de trouwfoto die Jannetje heeft draagt ze een
donkergrijs mantelpak, een geel bloesje en een trouwboeket van gele fresia 's. Moeder Renske Brak wordt aan het
einde van haar leven op de gesloten afdeling van een verpleeghuis verzorgd. Willem, haar (ex) man komt haar vanuit zijn kamer driemaal daags bezoeken. Hij is nog steeds
gek op haar en vond het heel verdrietig dat ze wilde scheiden. Ze kon het gezin met zes kinderen en het huishouden
niet meer aan. In een eerder boek heeft de schrijfster verteld dat haar moeder zich verder wilde ontwikkelen. Ze
ging naar de sociale academie en verfde haar haren
oranje en paars, net als de veel jongere studenten. Ze
haalde het diploma voor maatschappelijk werk en wilde
op zichzelf gaan wonen. De kinderen hebben hieronder
geleden. Alleen Jannetje en haar zusje Rinskje kunnen zich
een lieve moeder herinneren.
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Met de scootmobiel in de Thalys
Nu Willem en
Renske weer bij
elkaar zijn, wil hij
nog overal met
haar naar toe en
de dochters gaan
met hen naar
Friesland waar
Renske vandaan
komt. Met Kerst
gingen ze altijd
naar Parijs waar
vader zonder moeder naar de dienst in de Eglise Saint
Eustache ging. Vader wil weer naar Parijs, met moeder.
Het is onverantwoord, maar Jannetje en Rinskje willen
hun ouders nog een laatste onvergetelijke reis bezorgen.
Het is onmogelijk om de scootmobiel van vader in de Thalys te krijgen, maar met veel fooien lukt het. Vader kan
nog veel vertellen over moeder: dat ze bij de Shell werkte
en meer verdiende dan vader toen ze trouwden en dat ze
zo lief was. De kinderen kennen een heel andere moeder,
ze was depressief en toen ze begraven werd waren niet
alle kinderen erbij. Jaap hield een korte toespraak en zei
dat hij niet huilde om haar dood maar om het feit dat hij
nooit een moeder had gehad. Vader blijft tot zijn laatste
ademtocht een rechtlijnige Kuyperiaan. Bovenaan zijn
rouwkaart staat de tekst uit Spreuken 1 vs 7: "De vreze
des Heren is het begin der kennis, de dwazen verachten
kennis en tucht".
Een aangrijpend en ontroerend eerlijk tijdsdocument over
de geschiedenis van Jannetjes ouders en de kerk van
toen.
Naschrift van de schrijfster: alle personen die genoemd
worden hebben toestemming gegeven voor dit boek.

Ineke Remijnse
“Fresia’s voor mevrouw Brak” door Jannetje Koelewijn
Uitgeverij G.A. van Oorschot B.V., ISBN 9789028220072
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Overdenking
Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam
‘’Op deze vreugdezondag in de Veertigdagentijd zal in veel kerken
avondmaal of eucharistie worden
gevierd. Dit lied kan als lied bij de
maaltijd gezongen worden” staat in
het tijdschrift over het Oecumenische leesrooster ‘De Eerste Dag’ te
lezen bij 14 maart 2021.
De woorden zijn opgeschreven in de
hoop dat we inmiddels weer op de
gebruikelijke manier in de kerken bij
elkaar zouden komen. Helaas is dat
niet het geval. Maar toch zijn we ook
dit jaar onderweg naar Pasen.
Op zondag 14 maart is de evangelielezing Johannes 6:4-15. Het verhaal
gaat over een maaltijd voor vijfduizend mensen, waar na afloop heel
veel van over was terwijl er maar
twee vissen en vijf broden zouden
zijn geweest. Het verhaal wordt vaak
“De wonderbare spijziging” genoemd en wordt meestal als een
wonder uitgelegd. Er zijn echter ook
hele logische verklaringen. Zo is er
een theorie dat in de twaalf manden
waarin de brokstukken werden verzameld, ook brood had gezeten. En
dat de mensen die die manden met
brood hadden meegenomen zich
schaamden toen een jongetje zijn eigen twee vissen en vijf broden had

ingeleverd. Zij waren toen ook hun
brood gaan delen. Een mooie gedachte, maar we kunnen ons beter
afvragen waarom het verhaal wordt
verteld.

Het verhaal wordt verteld omdat Jezus hier laat zien wie hij is, wat hij
doet en wat hij van zijn leerlingen en
ook van ons verwacht. Namelijk dat
we voor elkaar zorgen en delen wat
we hebben.
Bij hetzelfde meer waar hij ze geroepen heeft en waar ze nu met al die

mensen eten, zullen zijn leerlingen,
na de opstanding van Jezus nogmaals met hem eten. Dan ontbijten
ze met brood en vis. En dat is geen
toeval.
Martinus Nijhoff dichtte:
”Waarom waren het vissers
die van schip en net
werden geroepen bij het meer
van Genesareth?
Omdat hij een vis
en een visser is.”
Het brood kennen we als symbool
voor het lichaam van Jezus. En de vis
(in het Grieks Ichthus) kennen we al
eeuwenlang als symbool voor de opgestane Heer. Jezus deelt bij deze
maaltijden brood en vis uit als tekenen van hemzelf, tekenen van troost
en hoop. Als vooruitblik op de opstanding.
Als wij, of we nou vissersbloed hebben of niet voor elkaar proberen te
zorgen en net als die jongen met anderen willen delen wat we hebben.
Dan breekt ook in onze vreemde wereld het licht van Pasen door.
Amen

Marjan Nijman

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

Poëzie-estafette
Van Mirjam wordt verteld dat zij het
volk voorging in de dans nadat ze
veilig door de Rode Zee getrokken
waren (Genesis 15:20). Die dans van
vreugde staat centraal in deze tekst
van Margryt Poortstra. De beelden
van het fysieke dansen, dat steeds
even de zwaartekracht overwint,
roepen lichtheid en blijdschap op.
Een intense gelukservaring, een
werkelijkheid die de aardse overstijgt. Mij spreekt “Vrije voeten” aan,
een gedicht om te zingen. Het is ook
op muziek gezet door Mariette
Harinck en opgenomen in de
liedbundel “als daar muziek voor is”
van het Nieuw LiedFonds.
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Het stokje geef ik door aan Adriaan
Mercuur.

Carina Brienen

Vrije voeten
Soms een gevoel van eeuwigheid,
dat zon doet schijnen, zeeën splijt,
dat lichter maakt dan zomerlucht,
als blije vogels in hun vlucht.
Soms met de voeten van de grond,
alsof er geen bestaan bestond,
alsof er meer is dan de tijd,
alsof van zwaartekracht bevrijd.
Soms in een flits, dat licht van ooit,
als sterren om je heen gestrooid,
een weten dat wat steeds vermoed
je voeten vrolijk dansen doet.
Margryt Poortstra
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uitvaarten

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing Noordbeemster
Fleur van Duin Edam

Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers

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

RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM
Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528
Secretaris: André Burghouts, Paltrokmolen 40, 1135 KM Edam, tel. 0649777110, raadvankerken@ziggo.nl
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297
Postbank: NL08 INGB 0002 637888
De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen
Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985

Mooie viering week van de eenheid
Op 24 januari vond de viering plaats in het kader van de
week van het gebed voor de eenheid van de Christenen. Het
was in deze vreemde tijd eigenlijk al heel bijzonder dat deze
dienst kon doorgaan en dat de kerk met 30 bezoekers ‘vol’
zat. En voor iedereen die niet kon komen was er een primeur: voor het eerst was er een beeldopname te zien via internet. Veel dank aan Nico Vriend en Peter Hengstman die
dit mogelijk hebben gemaakt.

Geen viering op wereldgebedsdag
Het is al een oude traditie: de jaarlijkse bijeenkomst in de
Vermaning op de eerste vrijdag van maart in het teken van
de Wereldgebedsdag. Helaas kan die in de huidige omstandigheden begrijpelijkerwijs niet doorgaan.
Onze viering is een klein schakeltje in een wereldwijd gebeuren. Een toelichting is te vinden op de lezenswaardige website www.wereldgebedsdag.nl: “Honderdduizenden mensen
voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering
van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd.
Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair
en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat
gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt
het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed
maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen.”
Elk jaar wordt de inhoud van de viering door vrouwen uit
een ander land voorbereid. Dit jaar is dat Vanuatu, een eiland in de Stille Zuidzee. De bijbehorende afbeelding is van
Juliette Pita.

Het zingen werd verzorgd door een kleine zanggroep onder
leiding van Frans Koning met begeleiding op het orgel van
Jan van Ginkel. Voorgangers waren Agaath van den Hogen
en de oudkatholieke priester Nico Schoorl (die zich in het vorige nummer van Venster heeft voorgesteld). Zij verzorgden
een mooie viering rond het thema ‘blijf in mijn liefde’. De
dienst werd toepasselijk afgesloten met deze zegen: ‘Wees
eensgezind opdat de wereld zal geloven. Blijf in zijn liefde, ga
de wereld in en draag de vruchten van zijn liefde uit. Moge
de God van hoop ons vervullen met alle vreugde en vrede
van het geloof’.

Venster maart 2021
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Doopsgezinde Gemeente Edam
Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV
Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand
Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl
Bankr. NL32ABNA0818154535
Koster: J.B.G. Ottenhof-Günther, 0299-372745

In de commissie Geestelijke Zaken van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit kwamen we een aantal jaren geleden tot een proeve van een credo. Credo: “ik geloof”, als
belijdenis van diepe, innige, overtuiging. Een gedeelte ervan staat hier onder. Het vormt een zuivere bemoediging,
een gebed voor het onbenoembare ongemak van deze
tijd.
Wij belijden Jezus Christus
als woord en beeld van God
die ons voorgaat op weg naar Gods koninkrijk.
Hij die ons leert God lief te hebben
en onze naaste als onszelf.
Wij geloven in zijn weg
van vergeving en waarachtigheid,
van barmhartigheid,
van liefde, gerechtigheid en vrede.

Wij bidden om de Heilige Geest,
adem van God die bezielt en bemoedigt,
ons inschakelt en verbindt tot bondgenoten,
tot gemeenschap van gelovigen.
Zo gaan wij samen de weg
van vieren en leren
van dienen en getuigen
van deze wereld anders,
en van het komen van Gods rijk.
Wij weten ons geroepen
om geïnspireerd door
de weerloze liefde van Christus,
keuzes te maken en bruggen te bouwen
en met onze gaven en mogelijkheden
iets zichtbaar te maken van
het mededogen van de Eeuwige
in de wereld waarin we leven.

Hajo Schaap
______________________________________________________________________________________________________
Uit het archief van het Venster
Sinds de familie Maas hun complete verzameling Vensters beschikbaar stelde staan alle jaargangen, netjes gebundeld met
touwtjes eromheen per jaargang, in de archiefruimte van de Katholieke Kerk aan de Voorhaven. Sinds 1973 compleet!
Het is erg leuk om daarin te bladeren en te zien wat er vroeger in de kerken van Edam speelde. Opvallend is dat veel dingen
erg ouderwets overkomen maar andere dingen gedurende al die jaren hetzelfde gebleven zijn. Hieronder een selectie van
enkele pagina’s uit het eerste nummer, met een voorwoord van burgemeester J.H. Kok (later ook burgemeester van Heemskerk, overleden in 2012). De redactie noemt de benaming “Venster”, bedacht door dhr. G.W. Mul, “een vondst” en hoopt dat
dit Venster een blijvende plaats gaat innemen in de huizen van Edam. Dat het blad in 2021 nog steeds zou verschijnen hadden ze waarschijnlijk niet gedacht. Maar op de laatste bladzijde verontschuldigt de redactie zich voor het feit dat dit eerste
nummer gelijk al te laat verscheen. Dat zal de huidige redactie niet gebeuren!
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Predikant: ds. Mirjam M. C. Koole, Grote Kerkstraat 55 Edam, 06-57089225, mirjamkoole@kerkgemeente.nl
Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl
Scriba: mw. Ria van Saarloos, Grote Kerkstraat 37, 1135 BC Edam. Tel. 374038
Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam. E-mail: scriba@kerkgemeente.nl
Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.
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Hoop op betere tijden
Het is nog steeds een lastige tijd waar we in verkeren. De
pandemie raakt ons allemaal, maar sommige groepen worden extra hard getroffen. Naast de grote economische gevolgen wordt ook steeds duidelijker dat de psychische gevolgen groot zijn. De ouderen en kwetsbaren die in isolatie leven waren al in beeld. Maar ook bij de jongeren, waarvan
het sociale leven op zo’n onnatuurlijke manier heel sterk is
beperkt, zijn steeds meer problemen. Laten we met hen
meeleven en hopen dat er snel stappen mogelijk zijn naar
een normaler leven.
Als kerkgemeente blijven we ook in een lastige situatie. We
kunnen alleen nog vieringen zonder bezoekers houden. Met
vallen en opstaan wordt de techniek steeds verder verbeterd
waardoor u deze thuis toch kunt meebeleven. Er is nog geen
definitief nieuws te melden over onze predikant. Wel is afgelopen maand de kerkenraad flink van samenstelling veranderd. We zijn blij dat zoveel nieuwe mensen een taak op zich
hebben genomen (en inmiddels al enthousiast bezig zijn).
Daarmee kunnen we als gemeente toewerken aan een
nieuwe start. Wij wensen hen Gods zegen toe.
Een nieuw begin en een afscheid
In het vorige Venster zijn de nieuwe kerkenraadsleden aan
u voorgesteld en elders in dit Venster kunt u lezen over hun
dromen. Op zondag 14 februari zijn wij als ambtsdragers
(her)bevestigd in een feestelijke dienst, die geleid werd
door ds. Juup van Werkhoven.
En wat waren we blij dat, ondanks de coronamaatregelen,
alle gemeenteleden via beeld en geluid de dienst toch konden volgen. De liederen werden ten gehore gebracht via geluidsbestanden en declamatie. Ook was er prachtige muziek
met Mieke van Loon op cello en Frans Koning achter het
kistorgel. ‘Woorden doen ertoe’, zei Juup en zo voelde dat
ook. Het was echt een
verrassing dat we van de
kinderen een mooie attentie kregen: een kaars,
een gedicht en wat lekkers. We mogen als gezegende mensen aan onze
nieuwe taak beginnen.
Maar waar wij aan een nieuw begin staan, zijn er ook mensen die afscheid nemen van de kerkenraad. Op het moment
dat ik dit schrijf moet dat nog gebeuren, namelijk in de
dienst van 21 februari.
Ook hun namen zijn u bekend, maar ik noem ze toch nog
een keer: Kees Bak en Henri Kalk zijn, als u dit leest, afgetreden als ouderling, Henk Blomberg als ouderlingkerkrentmeester, Tom Lagerburg en Tineke Visser als diaken.
Waarbij aangetekend dat Tom penningmeester blijft van de
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diaconie en de nieuwe taak van diaconaal rentmeester op
zich neemt. We zijn hen veel dank verschuldigd voor het
werk dat ze voor de kerkgemeente hebben gedaan. Ze hebben zich met hart en ziel ingezet en gaan nu een rustiger periode tegemoet. Dat hebben ze zeker verdiend. Nu staan we
dus voor een nieuwe periode, waarin er ook veel op ons af
zal komen. Ik herhaal nog maar een keer wat ik zie als de
twee speerpunten voor de komende periode: het herstellen
van eenheid en vertrouwen in elkaar èn het samen met de
volgende generatie werken aan de toekomst van de kerk.
We kunnen dat niet alleen: we hopen op uw steun en vertrouwen, daarbij vertrouwend op Gods zegen.

Nel Eijk

Dank
Aftredende ambtsdragers; hartelijk dank voor het vele extra
werk en tijd die boven op de taak van ambtsdragers rusten
in deze moeilijke tijd. De nieuwe ambtsdragers: moedig dat
jullie deze taak op jullie nemen. Wij wensen jullie kracht en
sterkte toe en de zegen van de Heer.
Een gemeentelid (naam bekend bij Aly Lagerburg)
Afscheid als voorzitter van de kerkenraad
Beste medeleden van de Protestantse gemeente Edam,
In de afgelopen jaren heb ik de rol vervuld van ouderling en
voorzitter van de kerkenraad. Dat heb ik graag gedaan omdat ik vind dat de kerk belangrijk is. Het is een belangrijke
ondersteuning in de geloofsbeleving. Geloven kun je buiten
de kerk, maar dat is moeilijker. Ook kun je de vraag stellen
wat en hoe je gelooft als je dat niet wilt delen. De kerk is in
mijn ogen dus belangrijk. Juist daarom heb ik mijn steentje
willen bijdragen. Het is echt maar een steentje, want onze
gemeente werkt voor een belangrijk deel organisch. Dat wil
zeggen dat het niet om de regels gaat, maar dat activiteiten
worden opgepakt in onderling overleg. De kerkenraad heeft
een officiële rol en geeft leiding, maar meer nog ondersteunt
zij het gemeenteleven. De kern wordt gevormd door de
kerkleden. En ik heb gemerkt dat veel ook wordt opgepakt
door eenieder; dat is erg mooi. Zo staan we allen rondom
het geloof dat centraal staat, niet de organisatie. Alleen omdat zaken gewoon geregeld moeten worden is er een kerkenraad. Nu geef ik het stokje van ouderling en voorzitter
door. Dat is goed. Een ander pakt het weer over. Daarmee
hoop ik ook dat er zo ruimte komt om verder te werken aan
de gemeente in deze turbulente tijd, die hopelijk snel kan
worden afgerond. Daarnaast wil ik u allen danken voor de
ondersteuning in de afgelopen jaren. Graag komen we elkaar na de coronacrisis weer tegen in de kerk. En kunnen we
elkaar blijven vasthouden en ondersteunen in het geloof.
Daar zie ik naar uit,

Groeten, Kees Bak
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Diensten zonder bezoek maar wel online
Voorlopig kunnen er geen bezoekers toegelaten worden in
onze vieringen. We volgen zoveel mogelijk de landelijke
richtlijnen. Dat betekent dat ook het zingen tot een minimum beperkt wordt. Gelukkig hebben we in De Swaen nu
een goede video-installatie en kunt u op de website de diensten zowel direct als achteraf bekijken. We merken dat er
veel gekeken wordt! Zie www.kerkgemeente.nl/kerkdienstbeluisteren
Pastoraal meldpunt
Aly Lagerburg fungeert als pastoraal meldpunt. U kunt bij
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf of
een ander. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 0299
371272 en via mailadres pastoraat@kerkgemeente.nl
Sinds 1 september is ds. Charlotte Kremer van ZuiderwoudeUitdam één dag per week voor onze gemeente beschikbaar
voor het pastoraat. Als u haar graag wilt spreken kunt u dat
ook via het pastoraal meldpunt aangeven.
Digitale gemeenteavond
Behalve de vorige voorzitter, Kees Bak, en de nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Nel Eijk, en uiteraard de benodigde
technici, mocht er helaas niemand aanwezig zijn op de geplande gemeenteavond van 31 januari j.l.. Gelukkig was er
wel de mogelijkheid van een digitale bijeenkomst, waarin
Kees Bak via een powerpoint-presentatie de vernieuwde
plaatselijke regeling toelichtte. Binnen de mogelijkheden die
de kerkorde aangeeft, zijn er wijzigingen aangebracht: het
aantal kerkenraadsleden is verkleind naar tien personen en
er wordt een diaconaal rentmeester aangesteld.
De -toen nog beoogd- voorzitter van de kerkenraad, Nel Eijk,
hield een gloedvol betoog over de uitdaging, waar de kerkenraad in nieuwe samenstelling (met speciaal een jeugdouderling) voor staat, met de twee speerpunten, zoals hiervoor
(zie pag. 15) genoemd.
Een presentatie over de nieuwe kerkenraad vindt u via onze
website en www.kerkdienstgemist.nl; de plaatselijke regeling staat op de website onder de knop ‘Over ons’.
Hoofdpunten uit vergadering kerkenraad 8 februari
 De gemeenteavond kon niet doorgaan maar er was wel
een presentatie na de dienst van 31 januari. Deze kan nog
worden teruggekeken.
 De nieuwe ambtsdragers treden aan in de dienst van 14
februari, het afscheid kan pas een week later plaatsvinden.
 De nieuwste ontwikkelingen rond onze predikant worden
doorgenomen.
 Er waren een paar keer problemen met het geluid. De oorzaken zijn duidelijk en worden aangepakt.
 Na de bekendmaking van de wijzigingen op de plaatselijke
regeling zijn nog een paar opmerkingen verwerkt. Het stuk is
nu definitief vastgesteld en is vinden op de website en te
verkrijgen bij de scriba.
De kerk thuis…
…voor iedereen die nog niet naar de kerk kan, mag of wil. De
reguliere kerkdienst is te volgen via de website, maar de
kinderkerk zal er (nog) niet zijn. Daarom speciaal voor alle
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grote en kleine kinderen:
Het programma van Bijbelbasics (www.Bijbelbasics.nl) werkt
in een project naar Pasen toe. Het thema van dit jaar 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 voetsporen treden en daarbij zal Hij hen nooit
alleen laten. Ook wij mogen in zijn voetsporen treden.
Vanaf 21 februari begon
de 40-dagentijd met een
opdracht voor ons: hoe
kunnen wij uit liefde iets
doen voor iemand? In het
verhaal van 7 maart vertelt Jezus dat de mensen
door Hem God de Vader kunnen kennen en bij Hem kunnen
komen; Jezus is de weg naar de Vader (Joh. 14: 1-7)
14 maart: Jezus belooft dat de heilige Geest de leerlingen wil
helpen en dat Jezus’ vrede altijd bij hen zal blijven. (Joh. 14:
15-17) 21 maart: Jezus houdt van de leerlingen en zij mogen
die liefde aan elkaar doorgeven. (Joh. 15: 9-17)
28 maart: Jezus wordt gevangen genomen: een groep soldaten komt om Jezus gevangen te nemen. (Joh. 18: 1-14)
Bijbelbasics vertelt niet van de
intocht in Jeruzalem, maar wij
vieren Palmpasen. Let op de
kerkbrief!
4 april (Pasen): Maria uit Magdala en twee leerlingen ontdekken
dat Jezus’ graf leeg is en Maria
ontmoet daarna de opgestane
Jezus zelf. (Joh. 20: 1-18)
Zeven werken van Barmhartigheid
Meditatieve avondgebeden door ds Juup van Werkhoven
In deze veertigdagentijd elke woensdagavond een avondgebed. Met mooie muziek, poëzie, teksten en gebeden en een
korte overweging. Online, een radio-uitzending via Radio
Bloemendaal. Aan de uitzendingen hebben meerdere mensen meegewerkt. Zo is de muziek deze keer niet alleen van
CD of youtube maar ook live opgenomen. Bij de uitzendingen hoort een
programmaboekje, dat u ook via een
link op onze website kunt downloaden. www.kerkgemeente.nl
Muzikale Vastenkalender
De bekende pianist/organist Laurens de Man, verbonden
aan de Janskerk in Utrecht, heeft onlangs de 40 variaties
over Vater Unser van Steigleder (1627) opgenomen op historische Nederlandse orgels, waaronder het SmitVerhofstadorgel in de Grote Kerk van Edam. De theorie is
dat de 40 variaties iets te maken hebben met de Veertigdagentijd. Iedere ochtend van de Veertigdagentijd komt een
video online van een variatie, soms met solostem en instrument. Ook te vinden via een link op
www.kerkgemeente.nl
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Overzicht diaconale collectedoelen
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, Armenië, Israel/Palestina en Libanon. Na hun studie keren de kersverse
predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen.
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster
Zondag 14 maart (4de zondag 40 dagentijd), KIA – Werelddiaconaat, Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen
(het Kariténoten project) . Noord-Ghana, droogte, armoede,
moeilijk om van landbouw rond te komen. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen o.a. door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse kerk helpt vrouwen om efficiënt en gezond samen te werken en zo de beste prijs te krijgen.
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/boeringhana
Zondag 21 maart (5de zondag 40 dagentijd), KIA - Werelddiaconaat, Een beter inkomen voor Javaanse boeren.
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen
die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt
boeren en boerinnen om duurzame landbouw te bedrijven
en bij het opzetten van coöperaties. Minder afhankelijk van
tussenhandelaren zorgt voor een betere prijs en een beter
inkomen.
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster
Zondag 28 maart Palmpasen, “Ons Plan Adoptie Kind”.
Reeds vele jaren sponsort de diaconie met uw hulp via Plan
Nederland ergens in de wereld een kind en zijn of haar familie. Dat willen we blijven doen. Met ingang van vorig jaar
steunen we Abednego Aledze en zijn familie in Ghana richting een gezonder en beter leven. www.plannederland.nl
Witte Donderdag 1 april, één collecte bestemd voor “onze
eigen kerkgemeente”. www.kerkgemeente.nl
Zondag 4 april, Pasen, “Dovenproject Peru”.
Alweer meer dan 10 jaar steunen we de “Stichting Gelijke
Kansen Peru”, het project van Pim Heijster en zijn vrouw, de
ijsfabrikanten in Cajamarca in Peru. Steun en hulp is nog altijd nodig om de positie van dove werknemers, vrouwen en
schoolkinderen in de maatschappij te verbeteren. Onderwijs,
het stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie bevorderen en het creëren van opleiding-, stage- en
werkplekken. www.gelijkekansenperu.nl

Autodienst
Daar bij het inlevermoment voor het Venster er nog steeds
geen zicht was/ is op een versoepeling van de coronabeperkingen is er voor de maand maart wederom 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
Verjaardagen van onze senioren
02-03 Dhr. J.P. Westerneng, Sint Nicolaashof 1,
1131 GT Volendam
05-03 Mevr. E. Huurdeman-van der Laan, Ye 38,
1135JJ Edam
09-03 Mevr. G.A. Ton, Bult 29, 1135AJ Edam
10-03 Dhr. W.H. de Wolf, Klein Westerbuiten 21 B,
1135GL Edam
17-03 Dhr. J. Zijlstra, Breek 1, 1131JE Volendam
18-03 Mevr. E. Lemsom-From, Pieter Taemszstraat 20,
1135HH Edam
20-03 Dhr. J. Lagerburg, Kloosterhof 229,
1131GH Volendam
20-03 Mevr. A.H. Westerneng-Duim,
Volendammerpad 15, 1135VR Edam
22-03 Mevr. L. Westerneng-Prins, Sternmeerhof 14,
1135ER Edam
Opbrengst Collecten
Datum
Kerk
Diaconie
Doel
03-01
€ 98,00
€ 78,00 Noodfonds Stille Hulp
10-01
€ 75,50
€ 80,50 Mercy Ships
17-01
€ 78,00
€ 78,00 Stichting Mensenkinderen
24-01
€ 56,00
Raad van kerken en
RK parochie
31-01
€ 43,00
€ 43,00 Lepra-zending
€ 350,50 € 279,50
Mededeling Kerkelijk Bureau
Verhuisd
Dhr. J.P. Westerneng, naar: Sint Nicolaashof 1,
1131GT Volendam

Als altijd is de tweede collecte bestemd
voor het vele werk van, voor en door
“onze eigen kerkgemeente”.
www.kerkgemeente.nl
Helaas zullen de kerkdiensten, vanwege de “coronabeperkingen”, nog altijd niet of beperkt bezocht kunnen
worden. Voor een ieder die daardoor de diensten niet fysiek
kan bijwonen is het mogelijk om een bijdrage aan de collectedoelen over te maken via een bankoverschrijving naar:
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..doel......
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Handwerkgroep
van de kerk Elly ten Holt

0299372280
etenholt@ziggo.nl

voor iedereen, ook
kraamcadeaus

bel ons voor
leuke cadeautjes

Ria Hakkenaar
02993362561
www.kerkgemeente.nl

zelfde sokken als papa!!!

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

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

Heilige Nicolaaskerk Edam
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel 371765
Kapelaan: Tesfay T. Zigta, tel. 06-85340570
Voorzitter: C. Veerman, tel. 06-10255468
Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952
Budgetbeheerder: A.M.J. Ebbers, tel. 06-46051330
Bankrekeningnummer NL31 ABNA 058.87.35.973 t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam
www.rknicolaaskerkedam.nl e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl

RK Heilige Franciscusparochie

Centraal Bestuur Heilige Franciscusparochie
Leden: Calixte Veerman, Simon Ruitenberg

Wij vragen uw gebed

Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen;
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en oprecht medeleven. Voor onze dierbare overledenen: dat zij
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.

Nieuws uit de Locatieraad
Vanwege de coronabeperkingen vergadert de locatieraad
nauwelijks; we proberen alle lopende zaken zo goed mogelijk schriftelijk af te handelen en met het Nicolaasnieuws
proberen we iedereen op de hoogte te houden. We hebben
ook al meer dan een jaar geen parochie-informatieavond gehouden, wat ons ook erg spijt. We hopen dat u het nog even
volhoudt en dat we in de loop van april weer in een normaal
schema komen. Hoe de Paasdagen gaan lopen is op dit moment nog niet te zeggen. Kent u mensen die belangstelling
hebben voor het Nicolaasnieuws (een nieuwsbrief per email) maar die nog niet krijgen, geef dan het e-mailadres
door aan de secretaris.

Tesfay contact mee hebben. Tesfay verblijft op dit moment
nog steeds in Addis Abeba en kan niet naar het noorden van
Ethiopië doorreizen vanwege de veiligheid. Maar Vastenactie heeft aangeraden om het project ondanks de politieke
instabiliteit toch door te zetten. Ze zullen het geld alleen
overmaken als de besteding duidelijk is. En steun is juist nu
meer dan welkom. Het schooltje heeft nog een uitbreiding
van de lokalen nodig, met name een scheikundelokaal. Ook
moet de bibliotheek gemoderniseerd worden en er moet
nog een septic tank voor de toiletten geïnstalleerd worden.
Dan is het schooltje voorlopig klaar. De MOV-groep beveelt
dit project van harte bij u aan. We zullen waarschijnlijk geen
gezelligheidsbijeenkomsten kunnen houden, dus we zijn
aangewezen op uw gift via de bank: IBAN: NL21 INGB 000
000 5850 t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van project
401626.

Paastafel
Ter gelegenheid van de Vastenactie is door Helma de Vries
weer een prachtige tafel achter in de kerk ingericht. Alle
spulletjes zijn te koop en u kunt uw bijdrage doneren in de
collectebus die erbij staat. Van harte aanbevolen!
Vastenactie
Voor de Vastenactie hebben de MOV-groepen van Volendam, Edam, Monnickendam en Ilpendam de handen in elkaar geslagen. We hebben een eigen doel ingediend bij de
Vastenactie dat goedgekeurd is. De opbrengst zal bestemd
worden voor het schooltje in Ethiopië waar we via kapelaan
Venster maart 2021
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Dank voor jarenlange inzet
Mw. Lenie Otten heeft jarenlang geholpen bij de
distributie van het Venster. Elke maand werden de
Vensters uitgeteld en rondgedeeld. Nu laat ze het aan
anderen over. Bedankt Lenie, namens de locatieraad en
ook namens de redactie van het Venster!
Observaties van een kerkganger
Door de combinatie van het kapperloze tijdperk, de
coronamaatregelen en kapelaan Versteeg kreeg uw
kerkganger bij Aswoensdag geen kruisje maar een flinke
dosis as op zijn hoofd. Kale mannen zijn beter af, want
als ze even buiten in de wind lopen, waait de as weer
weg. Maar bij mij groeit het haar intussen over mijn
oren, dus er is veel ruimte voor as. En de kapelaan was
uitermate royaal, zodat uw kerkganger nog tot in de
volgende morgen ervan doordrongen was dat hij tot
stof zal wederkeren.

Nieuws voor Jeugd en Gezin
Familievieringen in februari en maart om 12.00 uur
Zondag 28 februari én zondag 28 maart Palmpasen, is er
een familieviering in onze kerk, op beide dagen om 12
uur. In dit door paus Franciscus uitgeroepen Sint Jozefjaar is extra aandacht voor de Heilige Jozef. Celebrant in
beide vieringen is kapelaan Mario Agius. Koos Klok en
Lisette van Oosterom zorgen voor muzikale
ondersteuning. We hopen dat er veel kinderen zijn die
willen helpen met lezen.
Stuur dan snel een mail naar jjamade@kpnplanet.nl of
greetjesnoek7@gmail.com. Omdat er per viering
maximaal 30 personen mogen komen en de gewone
vieringen al gemakkelijk tot dat aantal vollopen, heeft de
locatieraad besloten om deze zijn deze twee extra
familievieringen om 12 uur in te plannen.

Bericht van de PCI

De gezellige activiteiten kunnen helaas nog steeds niet
doorgaan vanwege de pandemie. Het wordt wederom
een saai en eentonig verhaal. Hopelijk horen we begin
maart van het kabinet of er misschien enige versoepeling
mogelijk is.
Heropening van de horecagelegenheden zal zeker nog
niet tot de versoepeling behoren. Meer mensen zullen
eerst gevaccineerd moeten worden om zo het aantal
besmettingen tegen te gaan.
Zo ver is het helaas nog niet. Maar het gaat voorzichtig de
goede kant op en er gloort licht aan het einde van de
tunnel. De dagen worden gelukkig ook weer wat langer,
de kou is verdwenen en de lente staat voor de deur.
Hopelijk kunnen we dan gaan genieten van een heerlijk
lentezonnetje. Dit alles helpt ons om nog even vol te
houden en dat gaat natuurlijk lukken.

Nel en Marian
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Palmpaasstokken
Zaterdag 27 maart maken de kinderen Palmpaasstokken
in de Ontmoeting, tussen 14.00 en 16.00 uur. Het is
mogelijk om de materialen af te halen zodat de
Palmpaasstok thuis gemaakt kan worden. Op Tweede
Paasdag 5 april is de Familieviering om 10 uur. Heel graag
tot ziens.

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep
Eerste Heilige Communie
Er zijn dit jaar twee communicanten: Enora Jonk en Tobias
van der Made gaan zich voorbereiden op de Eerste Heilige
Communie. Zij doen dit thuis, met het projectboek Gods
Grootste Geschenk van Samuel Advies. Een goede
voorbereiding gewenst!
Vormsel
Er zijn dit jaar zeven kandidaten voor het H. Vormsel. Ze
worden begeleid door Roos Meijer en diaken Henk Bak op
woensdagmiddag na schooltijd op de Trimaran.
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Hoogfeest H. Jozef
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van SintJozef. Hij maakte dit dinsdag 8 december 2020 bekend op
het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was op
die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de
heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de
Universele Kerk’.
Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december direct van
start gegaan, zo maakte de paus bekend in zijn apostolische
brief Patris Corde en het jaar wordt op 8 december 2021
afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus
de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn
rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De
paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en
migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van
de arbeiders.
Ook de covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit
van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden.
“De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis
gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel
geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van
medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens
de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze
onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het
verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.

Op 19 maart vieren wij het Hoogfeest van H. Jozef; maart is
de maand van H. Jozef. Op deze datum zal Paus Franciscus
een Jaar van het Gezin afkondigen.
Gebed tot H. Jozef:
Bewaarder van het heilig Huisgezin,
bescherm ouders, kinderen,
dat zij goed voor elkaar zorgen,
laat ons zuiver en bescheiden leven,
het hart gericht op de Hemelse Vader,
laten wij werken, leven in dienst van God naar uw voorbeeld
bescherm de kerk, bescherm de woningen,
zegen ons, dank u.
Amen

Greetje Snoek
Vastenboodschap paus Franciscus
In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus
Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te
houden, die “zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de
dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd van
bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende
water’ van de hoop en ontvangen wij met een open hart de
liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in
Christus”.
Hij schrijft in zijn boodschap dat “wij in de Paasnacht onze
doopbeloften hernieuwen om dankzij de werking van de
Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te
worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals
de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in
het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen
en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.”
Verjaardagen van onze senioren in maart:
02-03 Mw. Kemper – Ceelen, Koggenstraat 11
03-03 Dhr. Kemper, Watermolen 51
03-03 Mw. Rossenaar – Scheers, William Pontstraat 3
05-03 Mw. van der Kamp - van Eijk , Axwijk 7 - Middelie
06-03 Dhr. Blok, Cornelis Doetsstraat 6
08-03 Mw. Stijvers – Velzeboer, Westervesting 28
11-03 Dhr. Everaars, Westervesting 24
13-03 Mw. van Beers – Hartog, Roelof Bootstraat 3
15-03 Dhr. Molenaar, J Matijsen Osterlinghstr 42
18-03 Dhr. Jansen, Dirrick Gerritszstraat 21
18-03 Mw. Schuitemaker, Hendric Dirckszstraat 8
19-03 Mw. Siegers - van der Gulik, Ye 29
19-03 Mw. v.Vlaanderen – v. Heusden, Wijngaardsgr. 20
20-03 Mw. de Lange – Huisink, Ye 9
22-03 Mw. Eeltink – Nicolai, Zijpemeerhof 23
27-03 Dhr. Sol, Dirrick Gerritszstraat 25
29-03 Dhr. Schilder, Achterhaven 79
29-03 Dhr. Conijn, Voorhaven 158-B
31-03 Mw. Groot – Kouwenoord, Achterhaven 21
31-03 Mw. Linssen – Giesbers, Claes Boesserstraat 14
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij
vragen Gods zegen voor de komende tijd
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ELLY TUMP

`T SNOEPWINKELTJE
Chocolaterie

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

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

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

- Buitenschoolse opvang -

Bij Buitenschoolse Opvang Majest
vermaken wij, kinderen ons opperbest
Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur
ook tijdens de vakanties *
Wij bieden:
een gezellige omgeving
een warme maaltijd
vast gekwalificeerd personeel
voorschoolse opvang (07:30-08:45)
opvang mogelijk ook alleen tijdens
vakanties/studiedagen
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur
leuke uitstapjes tijdens vakanties
huiswerkbegeleiding
Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar
info@bsomajest.nl Nog beter: kom even kijken.
Adres: Achterhaven 87a in Edam
Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school)
*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw

Protestantse Gemeente Volendam
Kerkgebouw: Stolphoevekerkje, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam
Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid
Secretariaat: Burgemeester Kolfschotenplein 1-1A, 1131 BN Volendam, tel: 0610232924, Email: Stolphoevekerkje@gmail.com
Website: http://volendam.protestantsekerk.net, ING rekeningnr.: NL88 INGB 0002 0153 57, t.n.v. Prot. Gem. Volendam

Stilte
We hebben helaas geen kerkdiensten maar juist in deze tijd
wel behoefte aan een woord van bemoediging. Ds Bart Stobbelaar zond ons twee teksten over Jacob, na het inpikken
van diens eerstgeboorterecht alleen op de vlucht voor zijn
broer Esau. Ik voeg ze ingekort samen.
U kent het verhaal. Moe legt Jacob zich te slapen met zijn
hoofd op een steen, op de hardheid van de aarde. In zijn
droom ziet hij een trap van de aarde tot aan de hemel. Engelen stijgen op en dalen neer. Bovenaan staat: de Eeuwige. Jacob “ziet” in een droom het tegengestelde van wat hij ervaart, geen afwezigheid, maar aanwezigheid van God. De
God van Abraham en Isaak, die aanwezig is in dit weerbarstige bestaan. Is dit “maar” een droom, die de werkelijkheid
niet verandert, de verwarrende werkelijkheid van zijn, en
van ons, bestaan? Als Jacob ontwaakt, staat hij óp, als een
nieuw mens, die anders aankijkt tegen de wereld om hem
heen. God heeft hem ook nu niet verlaten. Of je het lijden in
een moeilijke fase van je leven nu over jezelf afgeroepen
hebt of dat het je overkomt, God verlaat je niet. Jacob
noemde die plek Bethel, “huis van God”. Die plaats, maar eigenlijk misschien wel het gehele bestaan op zich.
Warmte

Foto Anneke Moolenschot

Op maandag 1 februari werd onze nieuwe kachel geplaatst
door de firma Deyle uit Koog aan de Zaan. Een kachel van de
firma Godin uit het stadje Guise in het arrondissement Vervins in Noord-Frankrijk. Deze fabriek bleek een rijke historie
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te hebben, die mij deed denken aan Heveadorp en aan Verkade in ons land. Ik vond de volgende tekst:
“Tegen het midden van de 19e eeuw begon de industrieel
Jean-Baptiste-André Godin een van de eerste experimenten
voor een sociale utopie op grote schaal gekoppeld aan een
werkomgeving - de nog altijd bestaande fabriek van Godin.
Hij liet een aantal paleisachtige gebouwen neerzetten, met
als doel een harmonieuze sociale gemeenschap te ontwikkelen: collectief wonen, zwembad, économats (huismeesters),
tuin, verpleging, scholen, theater en kapel van de commune
van het familistère (uit gezinnen bestaande arbeidersgemeenschap). Dit experiment duurde feitelijk in een coöperatieve vorm, tot 1968.”
Een kachel met een dergelijke achtergrond moet lekkere
warmte geven en dat doet hij ook. Tevens zijn alle stalen
gasleidingen vervangen door de thans vereiste leidingen van
twee lagen kunststof met daartussen aluminium.
Overleg gemeente
Begin januari heeft er een oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de NV
Stadsherstel. Dit in het kader van de voorbereiding van een
advies aan B&W van Edam-Volendam over het al dan niet
overnemen van het eigendom van ons kerkgebouw. Voordat
dit advies was uitgebracht, heeft de gemeenteraad een motie van de partij Zeevangs Belang om zorg te dragen voor het
behoud van het kerkje verworpen. Dit om geen precedent te
scheppen. Daarnaast waren raadsleden van mening dat de
Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) de aangewezen instantie was voor overname. B&W hebben toegezegd deze
motie mee te zullen nemen bij hun komende standpuntbepaling. In 2019 vertelde de SOHK ons echter al dat zij onze
kerk niet konden overnemen omdat ze zelf ook gedwongen
zijn een nieuwe eigenaar voor hun kerken te zoeken. Dit omdat het Rijk in de toekomst alleen nog monumentenbeheerders wil subsidiëren, die zelf deskundig personeel in dienst
hebben. De SOHK, die werkt met vrijwilligers, heeft dit niet.
Dank en vertrouwen
In het vorige Venster lazen wij over de veranderingen in het
bestuur van de PG Edam. Graag willen bij deze gelegenheid
het aftredend bestuur onder de leiding van Kees Bak bijzonder hartelijk danken voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren, voor de bijstand, die we van hen gekregen
hebben, waar wij de menskracht of de deskundigheid misten. We vertrouwen erop dat dit onder de nieuwe voorzitter
Nel Eijk gecontinueerd zal worden en wensen het nieuwe
bestuur gezegende jaren toe.

Maarten Gast
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam
Datum
Tijd
Voorganger
Bijzonderheid
Vanwege de beperkende covid-19 regels per 19 januari zijn de diensten voor maart afgelast.
1 april
19.30 uur
ds. W. Grimme
Avondmaal
4 april
10.00 uur
ds. B. Postmus
Pasen

Organist
G. Zandstra
G. Zandstra

Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam
Datum
Tijd
Voorganger
Bijzonderheid
7 maart
10.00 uur
ds. K. Koldewijn (Badhoevedorp)
14 maart
10.00 uur
ds. B. Olde (Zaandam)
21 maart
10.00 uur
ds. C. Kremer (Zuiderwoude)
28 maart
10.00 uur
ds. M. Reinders (Amsterdam
Palmpasen
Zie voor nadere informatie over de Avondgebeden de kerkbrief van 28 maart
1 april
19.30 uur
ds. P. Hoogstrate (Ermelo)
Witte Donderdag, H.A.
4 april
10.00 uur
ds. J. Nijboer (Hazerswoude)
Paasmorgen

Gebouw
De Swaen
De Swaen
De Swaen
De Swaen
De Swaen
De Swaen

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam
Datum
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
28 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
16.00 uur
15.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger
Pastoor P. Stomph
Kapelaan M. Agius
Kapelaan H. Versteeg
Kapelaan M. Agius
Kapelaan M. Agius
Kapelaan M. Agius
Kapelaan H. Versteeg
Kapelaan M. Agius
Pater R. Hoogenboom
Kapelaan A. Goos

Bijzonderheid
Eucharistieviering
Eucharistieviering, feest H. Jozef
Eucharistieviering
Palmzondag, eucharistieviering
Palmzondag, familieviering
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaswake
Eerste Paasdag, Hoogfeest van Pasen
Tweede Paasdag, familieviering

Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam
In maart 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. Tot en met de zondag na Pasen gaat ds Hans Reedijk voor.
Rooms-Katholieke Kerk Volendam: Voor info over de diensten: Zie kerkpagina's in de NIVO
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TUINCENTRUM

‘t Lokkemientje
Lokkemientjesweg 1

Telefoon (0299) 372465

Hoogstraat 3
0299371751
www.taam.keurslager.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

RESTAURANT

EwoudHooijberg

“De Fortuna”

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

EDAM

www.ewoudhooijberg.nl
06-54370816

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

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

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

Voorlopigopafspraakinde
werkplaatsopdeVoorhaven1
Ofnaeenafspraakbijuthuis

Ontspanningsmassage

en hotstone

Simonehoeve
Wagenweg 2

1145 PW Katwoude / Volendam

Ook fraaie cadeaubonnen te koop

Marieke Zuidervaart Keetzijde 4 1135 RB EDAM
Tel: 0299350314 Mob: 0652244024
Email: m.zuidervaart@ziggo.nl www.edammassage.nl

Uw verjaardag vieren zonder zorgen?
Bij de Simonehoeve kan dat.
Bel of mail ons: wij helpen u graag.
0299-365828 of info@simonehoeve.com

PRINSENSTRAAT 12 | EDAM | 0299 371753

