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Redactioneel 
 
Stilte in de goede week 
Dit nummer komt uit in de stille, goede, week voor Pasen. Er 
was een tijd waarin het verplicht was om op Goede Vrijdag 4 
uur lang je mond te houden. Je mocht niets zeggen, niemand 
groeten, gewoon je mond houden. Het viel tegen. Om 4 uur 
achter elkaar niets te zeggen is moeilijk en in de moderne 
tijd lijkt het vrijwel onmogelijk. Het is meer en meer een ge-
woonte geworden om overal iets van te zeggen, om gelijk 
een mening te hebben en die luid en duidelijk te verkondi-
gen. Het zou niet gek zijn als mensen in de maatschappij, in 
de politiek, op school en op het werk, eens wat meer hun 
mond zouden houden. In de kerk kun je in ieder geval stil 
zijn zonder dat het opvalt. 

 
In dit nummer hebben we van de stilte een thema gemaakt. 
Met twee artikelen over de Stille Week en Pasen is het een 
echt Paasnummer geworden. En we verwelkomen kapelaan 
Agius als priester in de Nicolaaskerk. Een nieuwe kapelaan, 
dat gebeurt niet elke dag, vandaar de twee pagina’s. En dat 
u psalmen kunt zingen op de melodie van populaire liedjes 
had u ook niet gedacht. 
 

Nico van Straalen 
 

 

 
Bij de voorplaat: De Emmaüsgangers, RK Emmaüsparochie Amsterdam-West 
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Het volgende Venster verschijnt in de week voor  
1 mei 2021 

 

 

Foto: Wikipedia: “De beste stuurlui”, Medemblik  

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. 

 
Als het kalf verdronken is, dempt men de put 
Jezus wordt door de Farizeeën in Matth. 12 de les gelezen 
dat hij op de sabbat een genezing verricht. Daarmee zou hij 
het gebod van de sabbatsrust doorbreken. Zijn reactie 
maakt duidelijk dat de mens er niet is voor de wet, maar de 
wet voor de mens. Hij stelt de vraag of je dan een schaap 
(het gezegde heeft er een kalf van gemaakt) dat op de sab-
bat in een put dreigt te verdrinken, ook maar gewoon moet 
laten wachten tot de volgende dag. Als het natuurlijk al te 
laat is. Het verwijt dat men te laat reageert op een gevaar 
dat zich duidelijk zichtbaar manifesteert wordt vaak be-
krachtigd met “Als het kalf…”. Het gezegde is ook een wel-
kome onderstreping van een argumentatie waarmee een 
iemand moet worden overgehaald een risico tijdig weg te 
nemen. Toch worden, om wat te zeggen, stoplichten vaak 
pas geplaatst als al veel ongelukken zijn gebeurd…  
Vorig Venster had ik een knipoog naar Matth. 12 nodig om 
een niet courante contaminatie van twee gezegdes aan de 
Bijbel te relateren. Een beetje vals spelen dus. Maar toch: 
áls de Farizeeën uit Matth. 12 de letter van de wet zo seri-
eus zouden nemen dat ze het kalf zouden laten verdrinken, 
dan restte hun niet veel meer dan ‘als beste (?) stuurlui’ de 
dag na de sabbat de put te dempen. 
Lees: Mattheus 12: 11 e.v., Lucas 14: 5 e.v. 

Afbeelding: naar Pieter Breughel 
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De Stille Goede Week 
 
De week voor Pasen wordt door de protestanten de Stille Week en door de katholieken de 
Goede Week genoemd. Hier vindt u per kerk een agenda van de activiteiten die de kerken 
in Edam in deze week organiseren. 
 

 
Agenda Kerkgemeente Edam 
 
Misschien niet bij elkaar maar wel verbonden 
Bij het schrijven van dit artikel is nog niet bekend in hoeverre 
de regels omtrent corona worden versoepeld en kerkbezoek 
ook daadwerkelijk mogelijk zal zijn, tijdens de paasdagen, 
maar via beeld en geluid zijn we toch met elkaar verbonden. 
 
Palmzondag 28 maart 10.00 uur 
Op Palmzondag gaat ds. Margrietha Reijnders voor in de 
Swaen m.m.v. Emmely Siebrecht (zang en altviool). 
Er is kinderkerk: kinderen maken een palmpasenstok en  
lopen in optocht van de hulpkerk naar de Swaen.  
E-mailadres voor meer info: jeugd@kerkgemeente.nl 
 
Avondgebeden 29, 30 en 31 maart 19.30 uur 
Op maandag, dinsdag en woensdag in de Stille week 
vinden in de Swaen de avondgebeden plaats.  
Elke dag een korte Vesper met als thema De Passion - the 
Cast: maandag Judas, dinsdag Petrus, woensdag Pilatus.  
Met woord, gebed, zang en stilte staan we stil bij de weg die 
Jezus in zijn laatste dagen is gegaan. Medewerking wordt 
verleend door solozangers uit de Nicolaascantorij. We slui-
ten de Vesper af met een passend fragment uit The Passion. 
 
Witte Donderdag 1 april 19.30 uur 
Op Witte Donderdag gaat ds. Peter Hoogstrate voor in een 
viering met Heilig Avondmaal ‘op afstand’.  
Neem deel aan deze dienst via internet en zet thuis brood en 
wijn klaar, om dit samen ‘op afstand’ te delen met elkaar.  
 
Goede Vrijdag 2 april 19.30 uur 
In een Vesper waarin Menny de Wolf voorgaat, wordt stilge-
staan bij de kruisiging. Aan het einde van deze Vesper wordt 

de Paaskaars gedoofd en uit de kerk gedragen. 
 
Paasmorgen 4 april 10.00 uur 
Op Paasmorgen is er een dienst in de Swaen waarin ds. Jan-
neke Nijboer voorgaat m.m.v. Mirjam van Wijhe (zang), Ger-
ro de Boer (trompet) en Frans Koning (orgel) 
 
Paasweekend PaasChallenge (QR-code speurtocht)  
Tijdens het paasweekend organiseert de kerkgemeente de 
‘PaasChallenge 2021’ een initiatief van de PKN. 
 
Stel je voor dat je in een 
tijdmachine kan stappen, te-
rug naar het jaar 30 van onze 
jaartelling... Opeens loop je 
door de straten van Jeruza-
lem op zoek naar geheime 
aanwijzingen. Overal kom je 
QR-codes tegen en ga je het 
gesprek aan met virtuele ge-
sprekspartners uit de tijd van Jezus. Welkom bij de PaasChal-
lenge 2021!  
 
De PaasChallenge is een coronaproof QR-codespel waarbij 
deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere 
personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen.  
Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier.  
 
Meer informatie over het meedoen aan de PaasChallenge, 
staat vanaf 29 maart op de website www.kerkgemeente.nl.  
Laat ons weten of je aan de PaasChallenge wilt meedoen via 
een e-mail bericht aan jeugd@kerkgemeente.nl. 
Meedoen is vrijblijvend, maar we willen graag weten hoe-
veel mensen er mee willen doen, ook omdat er tijdens de 
PaasChallenge een aantal kleine activiteiten zijn en een  
kleine attentie aan het einde van de wandeling. 
 
Dus loop je mee, op weg door Jeruzalem/Edam? 
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De Goede Week in de katholieke kerk 
De goede week begint met de herdenking van Jezus’ tri-
omftocht in Jeruzalem. Om zijn nederigheid te onderstre-
pen reed Jezus op een ezel. Een grote menigte mensen 
was toegestroomd om hem toe te juichen. Palmtakken en 
zelfs mantels werden op de weg uitgespreid als eerbetoon 
aan Jezus. Slechts korte tijd later zouden bewoners en be-
zoekers van Jeruzalem de dood van Jezus afdwingen bij Pi-
latus. Vele protestantse en katholieke kerken gedenken 
nog altijd op deze zogenaamde Palmzondag de triomf-
tocht, die uitgebeeld wordt door kinderen die met een 
Palmpasenstok een rondgang door de kerk maken. Maar 
ook nemen veel katholieken dat weekeinde een palmtakje 
uit de kerk mee voor zichzelf of voor een ander. Dat takje 
wordt doorgaans thuis aan een kruisje bevestigd. 
De gebeurtenissen op de dag die we nu Palmzondag noe-
men, versterkten de ergernis van de hogepriesters en fari-
zeeën ten opzichte van Jezus. Ze zouden Jezus graag ge-
vangen willen nemen, maar vreesden voor de woede van 
het volk, omdat velen hiervan Jezus zagen als een profeet. 
 
Bezoek aan de tempel door Jezus 
Toen Jezus enige tijd na de intocht in de tempel ver-
scheen, stelden de aanwezige hogepriesters en schriftge-
leerden zoals vaker Jezus weer een aantal strikvragen. Je-
zus beantwoordde de vragen middels enkele gelijkenis-
sen, waarna de hogepriesters en schriftgeleerden in 
woede ontstaken. Zij begrepen dat Jezus hen netjes te-
recht wees in de gelijkenissen die hij ze voorhield. Zij be-
raamden daarna een vergadering en zochten naar een list 
om Jezus gevangen te kunnen nemen en te doden. 
 
De rol van Judas 
Tezelfdertijd zaten Jezus en Judas Iskariot in het huis van 
Simon in Betanië aan aan een feestmaal. Daar zalfde Ma-
ria, de zus van Martha en Lazarus, Jezus met dure nardus-
olie ter waarde van een jaarloon in die tijd. Judas maakte 
zich hierover erg boos, omdat hij vond dat deze som geld 
beter besteed had kunnen worden aan ondersteuning van 
behoeftige en zwakkere mensen. In zijn boosheid ging Ju-
das naar de hogepriesters en overeengekomen werd dat 
Judas tegen een vergoeding van dertig zilverstukken na 
het Laatste Avondmaal met Jezus en de overige discipelen 
naar de Hof van Getsemane zou komen om Jezus met een 
kus te verraden aan een leger soldaten. Dertig zilverlingen 
was destijds het tarief voor een slaaf. Nadat Judas zag wat 
er gebeurde met Jezus, nadat deze was gearresteerd en 
gemarteld, werd hij overvallen door berouw, bracht de 
dertig zilverlingen terug en beroofde zich daarna van het 
leven.  
 
Witte Donderdag 
Het Laatste Avondmaal vond plaats op dag die later ‘Witte 
Donderdag’ zou gaan heten. De katholieken herdenken 
het laatste avondmaal van Jezus (communie) in iedere 
Heilige Mis, maar speciaal op Witte Donderdag. Is de kleur 
van het kazuifel van de priester gedurende de vastentijd 
paars; op Witte Donderdag wordt wit (of soms) goud ge-
dragen. De kleur wit wordt alleen op belangrijke kerkelijke 
dagen gedragen en heeft ook haar naam aan deze don-
derdag gegeven. Op goede vrijdag is er ook in de 

protestante kerk vaak een Heilig Avondmaal. Maar tussen 
het avondmaal in een protestantse kerk en een communie 
in de katholieke kerk zit een heel belangrijk verschil. Voor 
de protestanten is het eten van het brood en het drinken 
van de wijn tijdens het Heilig Avondmaal een symbolische 
herdenking. Voor katholieken is het eten van het brood en 
het drinken uit de beker letterlijk het ontvangen van het 
lichaam en het bloed van Christus. Katholieken beschou-
wen Witte Donderdag als de instelling van het priester-
schap. Sinds enige jaren wordt op de avond van Witte 
Donderdag een moderne versie van de kruisweg op tv uit-
gevoerd. 
 
Petrus als voorbeeld van ons zwakke mensen 
Tijdens het Laatste Avondmaal sprak Jezus tegen zijn 
apostelen dat hij zou worden verraden door één van hen, 
waarop Petrus aan Jezus vroeg: “Ik ben het toch niet, 
Heer?” Onze menselijke zwakheid kennende, antwoordde 
Jezus: “Nog voor de haan vanavond driemaal heeft ge-
kraaid, hebt ge mij drie keer verloochend.” Toen Petrus de 
haan voor de derde keer hoorde kraaien, begon hij heftig 
te wenen. 
 
Tot middernacht aanbidding 
Nadat op de avond van Witte Donderdag de gezongen 
Heilige Mis is afgelopen, wordt het altaar leeggemaakt en 
verlaat de priester de kerk in stilte. Vanaf dat moment tot 
aan middernacht is de kerk geopend voor een stil gebed. 
Dit in navolging van Jezus die op deze avond vurig tot zijn 
Hemelse Vader bad en vroeg of, indien mogelijk, Zijn Va-
der deze beker aan hem voorbij kon laten gaan, maar Je-
zus vervolgde dat niet zijn wil geschiede, maar die van zijn 
Hemelse Vader! 
 
Vergeving na gemeend berouw 
Op de ochtend van Goede Vrijdag werd Jezus weggevoerd 
naar de Golgotha, waar drie kruizen stonden opgesteld. 
Want behalve Jezus werden ook twee misdadigers met 
hem gekruisigd. Een van die misdadigers spotte met Je-
zus, terwijl de andere Jezus verdedigde en daarna aan Je-
zus vroeg om na zijn opgang naar de hemel aan hem te 
denken. Jezus antwoordde: “Nog heden zult gij met mij in 
het paradijs zijn.” Hieruit kan worden afgeleid dat God al-
tijd vergeving schenkt als een mens waarlijk berouw heeft 
van zijn wandaden. 
 
De kruisweg 
De weg die Jezus heeft afgelegd naar Golgotha, waar hij 
zou worden gekruisigd, is bekend geworden als de ‘Kruis-
weg’. In iedere katholieke kerk vind je een ‘kruisweg’, die 
op Goede Vrijdag wordt gelopen. Deze tocht symboliseert 
het lijden en sterven van Jezus. Nog altijd wordt deze her-
denking in Volendam goed bezocht. ’s Avonds wordt nog 
een zogenaamde goede vrijdagviering gehouden. Hierin 
worden het lijdensverhaal verteld, passieliederen gezon-
gen, een bloemenhulde gebracht aan het kruis. 
 

Jaap Buijs 
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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. Het kan geen kwaad eens rond te kijken naar voorbeelden in het land. 
 
Kerk van Beets 
In het fraaie dorp Beets, een half uurtje fietsen van Edam, 
staat een heel bijzonder kerkje, dat al jaren een voorbeeld 
is van een geslaagde herbestemming. Wat is de succesfor-
mule? Ik sprak met Edgar Stuurman en Hans van der 
Weide, twee enthousiaste vrijwilligers. 
 

Stichting Oude Hollandse Kerken 
In 2005 is begonnen met de restauratie. De kerk is toen 
voor € 1,- verkocht aan de Stichting Oude Hollandse Ker-
ken. Deze stichting beheert meerdere kerkgebouwen in 
Noord- en Zuid-Holland en stelt zich ten doel om monu-
mentale en gezichtsbepalende kerkgebouwen te behou-
den. Dat kan alleen als er een lokale groep vrijwilligers is 
die zich ontfermt over de exploitatie. En die is er in Beets! 
 

Culturele commissie 
De vrijwilligers organiseren een cultureel programma van 
de bovenste plank. “Je moet wel kwaliteit bieden” zegt 
Edgar. “Het publiek komt uit heel Noord-Holland, tot in 
Friesland. En het is nodig dat je een netwerk hebt in de 
culturele sector”. Voor 2020-2021 stonden bijvoorbeeld 
op het programma: Karin Bloemen, Hans Dulfer, pop-
groep Alasca en het Amsterdams Volkskoor. De inkomsten 
uit deze activiteiten, samen met die uit sponsoring en 
subsidies (Hans noemt Noord-Holland Catering uit Oost-
huizen als een van de hoofdsponsors) zijn voldoende om 
het gebouwonderhoud, de verwarming en de vaste lasten 
te betalen. “Dit jaar draaien we vanwege corona nega-
tief”, zegt Hans, “maar normaal hebben we elk jaar een 
kleine winst”. 
 

 

 
De Protestante Kerkgemeente gebruikt het gebouw op 
zondagen. Vinden ze het niet vervelend dat er door de 
week allerlei andere activiteiten zijn die niks met een kerk 
te maken hebben? “We zetten na een activiteit alles weer 
terug”, zegt Edgar. “We willen de kerkelijke sfeer juist be-
houden. De kansel, de banken voor de ouderlingen en de 
prachtige schilderingen dragen daaraan bij. Ook voor ar-
tiesten en het publiek is het een bijzondere ervaring om in 
een kerk uit de vijftiende eeuw te zijn, daar komen ze juist 
voor. Het gaat prima samen.” Hans voegt eraan toe: “Het 
behoud van de oorspronkelijke kerkelijke sfeer is bij ons 
als stichting misschien nog beter gegarandeerd dan wan-
neer het in eigendom van de kerkgemeente was geble-
ven”. 
 

Monument 
Het oorspronkelijke schip dateert uit begin vijftiende 
eeuw, dus van vóór de reformatie. De kerk is vooral be-
kend vanwege de schilderingen op de plafonds uit begin 
17e eeuw. Het zijn afbeeldingen van bloeiende planten. 
Één daarvan stelt een levensboom voor. Het orgel is in 
1868 gebouwd door Flaes en Brünjes. 

 
De levensboom en het orgel 
 
 
 
 
De Beetser kerk is een unieke locatie voor een trouwerij, 
een uitvaart, een receptie of een bijzondere vergadering. 
En het is een kerk gebleven! 
 

Nico van Straalen 
Foto’s van Wikipedia 

 

Gezicht op de kerk van Beets vanaf het kerkhof 



Venster april 2021                    5 

Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Om en om is de pagina voor de jeugd van de PKN en voor de katho-
lieke jeugd, omdat die ieder hun eigen jeugd- en gezinsgroepen hebben. Misschien gaan 
we ze ooit samenvoegen? Reacties zijn van harte welkom, stuur ze naar de redactie. 
 
Kalender 
Tweede Paasdag maandag 5 april om 10 u is er een familieviering in de RK H Nicolaaskerk; iedereen is van harte welkom! 
 
Goede week en Pasen 
Elke zondag vieren wij in de kerk 
dat Jezus leeft, dat Hij is opge-
staan uit de dood. Jezus is ge-
storven aan het Kruis, uit liefde 
voor ons zodat wij na onze dood 
in de hemel, bij God onze Vader, 
eeuwig kunnen leven. 
 
Er zijn drie belangrijkste mo-
menten uit de laatste dagen van 
Jezus' leven; kun jij ze alle drie 
noemen? 
 
Na Palmzondag op 28 maart vie-
ren wij de Goede Week waarin 
Witte Donderdag, Goede Vrij-
dag, Stille Zaterdag en tot slot 
Pasen valt. We mogen wel zeg-
gen, het allerbelangrijkste feest 
van ons geloof! 
 
1. Witte Donderdag: de vie-

ring van het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn leerlingen. Jezus zit met hen aan tafel. Hij dankt God voor het brood 
en de wijn. Hij zegent God en geeft het brood en de wijn aan Zijn vrienden. Hij zegt: "Dit is mijn Lichaam en mijn Bloed." 
Jezus denkt aan alles, wat er de komende dagen gaat gebeuren. 

2. Goede Vrijdag: Jezus' lijden en sterven aan het Kruis. Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven. Hij is aan het Kruis gestor-
ven. Hij heeft alle zonden van de mensen weggenomen. 

3. Pasen: Jezus is opgestaan uit het graf: Hij is verrezen! Hij leeft. God houdt zoveel van ons. Wij weten dat Jezus leeft. Hij 
heeft de dood overwonnen 

 
Deze drie momenten vieren en gedenken wij in iedere Heilige Mis! 

1. De Eucharistie is een maaltijd. We denken aan het laatste Avondmaal van Jezus. We gaan met Jezus aan tafel. 
Daarom staat er een altaar (tafel) in de kerk. 

2. De Eucharistie is een offer. Toen Jezus stierf aan het Kruis, heeft Hij Zijn leven voor ons gegeven. Dit horen we ook in 
de Heilige Mis: Neemt, dit is mijn Lichaam. Neemt, dit is mijn Bloed. Ik heb het op het kruis vergoten om de zonden 
te vergeven. 

3. Jezus is onze levende Heer. Door Zijn verrijzenis zijn alle zonden vergeven. Hij is de overwinnaar van de dood. Hij is 
de Heer van hemel en aarde. Wij kunnen dit alles ook ontvangen door de Kerk. Daarom vieren wij samen Pasen in de 
Heilige Mis met brood en wijn. 

 
Gebed 
Jezus, Dank U dat U verrezen bent en dat U nu leeft. U bent altijd bij ons en U helpt ons. Dank U voor mijn leven. Ik houd van 
U. Help mij steeds meer van U te houden en van mijn naasten; help mij om het goede te doen. 
Dank U. Amen 

Werkgroep familievieringen R.K. H. Nicolaaskerk Edam 
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Een nieuwe kapelaan voor de Franciscusparochie 
 
Gebrek aan gespreksstof hadden we niet. Maakt u kennis met de nieuwe kapelaan van 
Ilpendam, Monnickendam en Edam: Mario Agius, in een openhartig interview. 
 
Fijn kennis met u te maken meneer Agius. U komt uit 
Malta. Hoe bent u als priester in Nederland beland? 
Ik kwam in Nederland in 2003 op 21-jarige leeftijd, ik 
was toen nog geen priester. Ik ben naar het seminarie 
van Nieuwe Niedorp gegaan, daar heb ik de hele 
priesteropleiding gevolgd. 
 
Hoe het begon 
Waarom besloot u hier te gaan studeren? 
Aha, u vraagt naar mijn achtergrond. 
Ik ben als oudste van 5 kinderen opgegroeid in een 
katholiek gezin in Malta. Grote gezinnen waren 
normaal. Toen mijn ouders trouwden, bleven zij wonen 
in het huis van mijn moeders ouders. 
Ik ben opgegroeid in het huis van mijn grootouders. 
Echt een familiehuis dus. 
Ja en in dezelfde straat waar we woonden stond ook de 
kerk. Toen ik klein was, was ik daar misdienaar. We 
stonden altijd op rond 06.00 en gingen eerst naar de 
mis van 06.15, ontbeten snel en gingen dan naar 
school. Van kleins af ben ik katholiek opgevoed. Ik werd 
op mijn 14e lid van de Neocathechumenale Weg als 
weg van geloofsverdieping en herontdekking van het 
doopsel in kleine gemeenschappen, maar aan priester 
worden dacht ik niet. Ik ging naar school, en daarna 
naar de universiteit. Ik studeerde economie. In die tijd 
bezocht ik ook de Wereldjongerendagen met de 
jongeren uit Malta. In 2002 tijdens de 
Wereldjongerendag in Toronto, Canada, voelde ik de 
roeping alles achter te laten en mijn leven in handen 
van God te leggen. Er volgde een jaar van 
onderscheiding over mijn roeping, waarin ik ook mijn 
studie heb afgemaakt, de cursus Bachelor of 
Commerce. Ik werd naar een jaarlijkse 
roepingenontmoeting gestuurd in Porto San Giorgio 
(aan de Adriatische kust), waarin ik mijn 
beschikbaarheid heb gegeven om overal te gaan. Daar 
werd de loting gehouden waar wij onze 
priesteropleiding zouden gaan volgen. God wilde dat ik 
naar Nederland zou gaan. 
 
Just do it! 
Wilt u misschien iets meer vertellen over dat 
roepingsmoment? 
Ik groeide op, was een beetje opstandig en ik vroeg me 
af wat ik zou doen met mijn leven. Als tiener voelde ik 
me een beetje een mislukking op affectief gebied, was 
verlegen en had dan ook weinig vrienden. Ik was niet 
blij, ik miste iets. Tijdens de bovengenoemde 
Wereldjongerendag was ik met een groep in de bus. Wij 
sloegen de Bijbel op een willekeurige plaats open. Zo 
kreeg ik Jesaja 60 onder ogen, een Woord dat mij in die 

situatie op een zeer bijzondere manier aansprak. De 
ontmoeting met de paus maakte eveneens diepe indruk op 
mij. Maar ook de pet die ik van een vriend kreeg tijdens de 
bustocht naar Toronto, zou op een haast komische manier 
een roepingsmoment in mijn leven worden. 
 
Een pet? 
Ja, zo’n sportieve pet weet u wel? 
Ja ik ken ze wel, maar een pet als roeping….. 
Ha ha, nee, maar er waren daar veel jongeren bij elkaar 
gekomen voor een roepingengebedsontmoeting. Aan het 
eind konden mensen opstaan wanneer zij een roeping 
voelden een religieus leven te gaan leiden. Op het podium 
verzameld kregen we een zegen van de aanwezige 
kardinalen en bisschoppen. Het was een warme dag. Een 
vriend gaf mij zijn pet als bescherming tegen de zon. Op die 
pet stond de kreet “Just Do It!”. Dat was voor mij nog een 
teken van God... nog een laatste duw om Hem te 
vertrouwen. Ik voelde na vele mislukkingen iets moois te 
hebben ontvangen. 

 
Kapelaan Agius bij het beeld van de H. Jozef in de Nicolaaskerk 
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Warm – koud 
Wat is het voornaamste verschil tussen het Maltese en het 
Nederlands katholicisme? 
Malta is een eiland, de cultuur is nog zeer katholiek. 
Nederland is een protestants land. Malta is voor 98 
procent katholiek. De verering van patroonheiligen duurt 
een hele week met muziek op straat, niet alleen in de 
kerk, ook daarbuiten. Wat hier de kermis is, wordt daar 
meer gerelateerd aan de patroonheiligen. In Malta zijn 
cultuur en kerk meer met elkaar verweven. Hier wordt het 
meer in de kerk beleefd. Er zijn hier veel minder heiligen- 
en Mariavereringen. Maar op vakantie ga ik naar Malta, 
naar mijn familie! 
 
U moest veel verhuizen. Vond u dat niet vermoeiend? 
Ik kan mij voorstellen dat je je hecht aan bepaalde 
mensen. Dat zou ik heel moeilijk vinden. 
Dat is ook zo. In 2014 woonde ik in Uitgeest. Na 3 jaar 
daar kapelaan te zijn geweest, werd ik gestuurd naar 
Hoorn voor twee jaar. Het is steeds weer beginnen, dat 
doet iets met je. Maar ik had destijds al een grote stap 
gezet door Malta te verlaten. Ik ben flexibeler geworden 
en toch blijft dat moeilijk. Maar God stuurt me waar Hij 
mij nodig heeft. Ik vind het belangrijker dat mensen de 
weg vinden naar Christus, ik ben maar een instrument in 
Gods handen. 
 
Drijfveren 
Wat boeit u in dit ambt? 
Kinderen en jongeren voorbereiden voor de Eerste 
Communie en het Vormsel en de ouders leren kennen. 
God laat mij de mensen leren kennen. Mijn ervaring met 
mijn grootouders heeft mij geholpen ook ouderen beter 
te begrijpen. Mensen thuis te bezoeken en samen koffie 
te drinken kan heel zinvol zijn, maar zeker ook de 
uitvaartdiensten en alles daaromheen schept een 
vertrouwensband. 
Kortom, u vindt het fijn met mensen om te gaan. 
Ik ga niet direct naar mensen toe, maar als een gesprek 
ontstaat waar ikzelf en de mensen zich openstellen voor 
elkaar, dan gaat het vanzelf. Ook een 
huwelijksvoorbereiding of doopsel zijn boeiende 
momenten, de viering van de Eucharistie en 
preekvoorbereiding, daar krijg ik voedsel van. Vanwege 
Corona zijn huisbezoeken helaas moeilijker geworden. 
Hoe kunt u de studie economie plaatsen in uw 
priesteropleiding? 
Ha ha, toen ik die roeping kreeg was de economie niet zo 
belangrijk meer. Ik ben afgestudeerd maar ik heb hier 
verder geen werkervaring. Voordeel was wel dat het leren 
in het algemeen makkelijker voor me was geworden. 
 
Levensreizen 
Dan is dat wel een heel grote ommekeer ineens! 
Ik ging maar een beetje wat doen toen ik 16 /17 jaar was. 
Maar dan komt een moment waarop je je afvraagt wat 
belangrijk is in je leven. God bepaalde vervolgens dat ik 
mijn studie voor het priesterschap in Nederland zou 
volgen. 
 
 

 
De studie economie heb ik wel afgemaakt voor ik met de 
priesteropleiding begon. Tijdens mijn priesteropleiding in 
Nederland, heb ik behalve de taal twee jaar filosofie en 
vier jaar theologie gestudeerd. Daar tussendoor heb ik 
ook missiestages gevolgd. Eerst een heel jaar in Israël, dan 
een jaar in Duitsland (Hannover, Chemnitz, Bedburg) en 
twee jaar met een missiegezin en een priester in Zuid-
Afrika. Ja, ik heb veel gereisd en iedere plek heeft mij op 
een zekere manier verrijkt als mens en in het geloof 
versterkt. 
Israël is een prachtig land vindt u ook niet? 
Jazeker. Ik was toen zes maanden bij het Meer van Galilea. 
Wij gingen op zondag de heilige plekken bezoeken. Dat 
land doe je niet in 20 dagen, je leert het pas kennen 
wanneer je daar minstens een heel jaar bent. Daarna 
verbleef ik vijf maanden in Jeruzalem, op loopafstand van 
de oude stad. 
 
Bijna klaar en dan? 
Kunt u iets meer over uw huidige studie vertellen? 
Afgelopen vrijdag heb ik mijn scriptie canoniek recht 
moeten verdedigen. Mgr. Hendriks wilde dat iemand 
daarin les kan geven en in de toekomst ook kan helpen 
met de kerkelijke rechtbank. Mijn masterscriptie in 
vergelijkend kerkelijk recht ging over de seksuele 
opvoeding in Nederland in samenhang met het canoniek 
recht en het Nederlands staatsrecht. De gedachte erachter 
was hoe wij als katholieke ouders het katholieke geloof 
kunnen doorgeven aan de kinderen in de Nederlandse 
maatschappij. Hoe geven de scholen seksuele 
voorlichting, komt dat overeen met de katholieke 
opvattingen? Worden de rechten van de ouders 
gerespecteerd? Deo volente zal ik in juni het licentiaat 
behalen. 
 
Weer verhuizen? 
Wat wilt u bereiken in Edam, wat is uw ideaal? 
Ik hoop dat door Covid men merkt hoezeer men elkaars 
aanwezigheid weet te waarderen en het mist. Eerst moet 
je de mensen leren kennen, dan wordt het doel vanzelf 
duidelijker. Ik woon nog in Groningen waar ik voor de helft 
van de tijd pastorale zorg draag voor de missio ad gentes 
daar met vijf missiegezinnen. Als een tijdelijke oplossing 
ben ik gevraagd om heen en weer te reizen om te helpen 
bij de zondagse Eucharistieviering. Tot dinsdagmiddag 
verblijf ik in Nieuwe Niedorp. Als God wil dat ik langer in 
Edam, Monnickendam en Ilpendam werkzaam zal zijn, zou 
ik graag, omwille van de bereikbaarheid, in de parochie 
willen wonen, want ik wil heel graag iets betekenen voor 
de mensen. 
 
En dat gaat absoluut lukken, veel succes kapelaan Agius! 
 

Marika Fraenkel 



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 
 
 
 

 
 

Nuestra Señora de la Asuncíon  

SAX (Alicante) 
Spanje 

 

 

 
 
 

Op ons wensenlijstje van nog 
te bezoeken activiteiten 
stond al jarenlang het mee-
maken van de week voor Pa-
sen in Spanje. De Semana 
Santa, de heilige week voor 
Pasen die intens gevierd 
wordt in Spanje. 
In 2018 was het zover, we 
hadden een camping gevon-
den bij het stadje SAX ten 
westen van Valencia. 
Vrijdagavond gingen we om 
niets te willen missen, al 
vroeg naar het centrum van 
SAX. Het was er doodstil en 
we begonnen al te twijfelen 
aan onze missie. 
Eindelijk, tegen tienen zagen 
we een man in een wit ge-
waad met zwarte cape, on-
der zijn arm een zwarte 
puntmuts, met hoge snelheid 
door de stad snellen. Onze 
redding. Hij vertelde ons dat 
de processie om elf uur zou 
beginnen en wel vanuit twee 
kerken. 
Nog een uur wachten dus 
maar dat was uiteindelijk de 
moeite waard. 
Bij de kerk van de Lieve 
Vrouwe “de la Asuncíon” 
stond een muziekkorps op-
gesteld met veel trommels, 
strak in uniform. Daartussen 
grote groepen, oud en jong, 
mannen en vrouwen, elke 
groep in een eigen traditio-
neel gekleurde mantel met 
de voor ons heel aparte bij-
passende hoofdbedekking 
die het gezicht volledig be-
dekten m.u.v. de gaten voor 
de ogen. Een middeleeuws 
gebruik om boetedoening 
aan te geven.  
Allen in afwachting van de 
grote processie. 

En toen de kerkdeuren geopend 
werden, onder onheilspellend 
tromgeroffel, zagen we sterke 
mannen en vrouwen, soms wel 
twintig per beeld, prachtig ge-
kleed maar de meesten volledig 
onherkenbaar, die de levensgro-
te beelden naar buiten droegen 
voor de processie gang. 
Jezus een kruis dragend, de ge-
kruisigde Jezus, beelden in aller-
lei uitvoeringen volgden in een 
lange stoet voor een rondgang 
door het stadje. Voetje-voor-
voetje schuifelend om niet uit 
balans te raken onder die zware 
beelden, bewoog de stoet zich 
als een lang lint voorwaarts. 
Het geluid, de muziek, de kleu-
renpracht, de oudere dames in 
hun traditionele zwarte kleder-
dracht, de bedekte gezichten, 
alles maakte zoveel indruk dat 
we oren en ogen tekortkwamen. 
Middenin de hoofdstraat stop-
ten de dragers met het beeld 
“de kruisdragende Jezus”… uit 
een zijstraat klonk omfloerst 
tromgeroffel, daar kwam vanuit 
de andere kerk de processie aan 
met Moeder Maria… 
En precies op dat kruispunt 
ontmoetten ze elkaar en werd 
alles doodstil…..  
De muziek zwijgt, iedereen is stil 
voor een lezing uit de bijbel. 
Zo werd uitgebeeld dat tijdens 
de kruisgang moeder Maria af-
scheid nam van haar zoon Jezus. 
Het verdriet en de emotie was 
ook voor ons voelbaar. 
Onder tromgeroffel vervolgden 
de beide processies tezamen 
hun weg naar één kerk, in af-
wachting van de grote morgen, 
in afwachting van het feest van 
de opstanding: PASEN! 

 
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
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‘Die bruyt en wou niet te bedde’ 
 
We zingen ‘O wat zijn we heden blij’ op dezelfde wijs als ‘Daar was laatst een meisje loos’, 
en ook ‘We zijn er bijna’ en ‘Oranje boven’. De één is het origineel, de ander noemt men 
een contrafact, d.w.z. men heeft een bestaande melodie gebruikt voor een nieuwe tekst. 
Schering en inslag bij bruiloften en partijen, maar ook in de kerkmuziek komt het veel 
voor. 
 
Van smartlap tot passielied 
In mijn bijdrage van maart 2019 noemde ik het lied ‘Inns-
bruck, ich muss dich lassen’, dat via een omweg vergeeste-
lijkt werd tot ‘O Welt, ich muss dich lassen’. Dit lied gaat 
over iemand die stervende is en in vertrouwen zich aan God 
overgeeft. Bach gebruikte de melodie o.a. voor het koraal 
‘Wer hat dich so geschlagen’ in de Matthäus-Passion. Een 
mooi voorbeeld van een contrafact. 
 
Souterliedekens 
Een bundel die vol staat met contrafacten is Souterliedekens 
(van souter, psalter). De makers ervan dachten het volk, en 
dan vooral de jeugd, te verleiden tot het zingen van de 150 
psalmen door ze te berijmen op bestaande populaire liedjes, 
variërend van ballades tot regelrechte smartlappen. Het 
boekje verscheen in 1540 en de tekst zou gemaakt zijn door 
de Utrechtse edelman Willem van Zuylen van Nyevelt. Zo’n 
100 jaar is het boekje populair geweest: het heeft 33 her-
drukken beleefd en daarmee was het oorspronkelijke doel 
bereikt “die jonge juecht een oorsake te gheven, om in die 
plaetse van sotte vleescelike liedekens wat goets te moghen 
singhen, daer God doer gheeert, ende si doer ghesticht mo-
gen worden." 
 
Lichtvoetige inslag 
Ondanks deze stichtelijke taal werden er veel melodieën ge-
bruikt van liedjes met een lichtvoetige inslag. Wat te zeggen 
van Psalm 27 die gezongen moest worden op de wijs van ‘Ick 
weet een vrouwken amoureus, die ic met herten minne’ of 

Psalm 131 op de 
wijs van ‘Het voer 
een scheepken 
over rijn, het 
hadde gheladen 
vrouwkens’, en als 
hoogtepunt Psalm 
150 op de wijs 
van ‘Die bruyt en 
wou niet te 
bedde’. Naast de 
150 psalmen wa-
ren er ook cantica 
opgenomen, zoals 
de lofzang van 
Maria, Simeon en 
Zacharias. Destijds 
werden zulke 
zangbundels uit-
gegeven zonder 

muzieknotatie. Toen men in de 19e eeuw steeds meer be-
langstelling kreeg voor deze oude volkscultuur wist men 
vaak niet meer wat de oorspronkelijke melodieën waren van 
de volksliedjes. De Souterliedekens bracht uitkomst. Daarin 
stonden niet alleen de eerste regels vermeld van de volks-
wijsjes maar ook de noten, dus kon men veel oude liedjes re-
construeren. Eén van de melodieën uit de Souterliedekens 
die zowel bij katholieke als protestanten bekend werd, is 
‘Wie oren om te horen heeft’ op de wijs van ‘Looverkens dat 
zijn looverkens’, gebruikt voor Psalm 145. De tekst, die deels 
een berijming is van de Tien Geboden, is geschreven door 
Huub Oosterhuis. Een dubbel contrafact zou je kunnen zeg-
gen. De Souterliedekens zijn ook bekend geworden doordat 
destijds bekende componisten zoals Clemens non Papa en 
Tielman Susato er meerstemmige bewerkingen van gemaakt 
hebben. Ondanks het feit dat de wijsjes soms van bedenke-
lijk allooi waren en de liederen steeds populairder werden 
onder de protestanten heeft de katholieke kerk de bundel 
nooit verboden. Dit liedboek trok zich dus niets aan van ge-
loofsgrenzen. 
 
Huub Oosterhuis 
Ook nu nog worden er vele 
contrafacten gemaakt. Zo 
ook door de bekende ex-
priester en dichter Huub 
Oosterhuis. Behalve ‘Wie 
oren om te horen heeft’ uit 
de Souterliedekens, ge-
bruikte Oosterhuis ook me-
lodieën uit b.v. Valerius’ Ge-
denck-klanck, die bekend 
geworden zijn in zowel ka-
tholieke als protestantse 
kring. Voorbeelden zijn ‘Zo-
maar een dak boven wat hoof-
den’ (melodie ‘Komt nu met zang’), ‘Gedenken wij dankbaar 
de daden des Heren’ (‘Wilt heden nu treden’), en “Heer onze 
Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (‘Slaat op den trommele’). 
Ook het Wilhelmus is een contrafact. Voor de tekst, vaak 
toegeschreven aan Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, 
werd een Frans spotliedje gebruikt. 
 

Frans Koning 
Bronnen 
Nederlandse Liederenbank 
dick.wursten.be 
Souterliedekens, Knuf, 1984 

Huub Oosterhuis. 
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Overdenking 
Omdat Thom van der Woude wegens ziekte verhinderd is plaatsen we hierbij een korte samenvatting van de encycliek van 
paus Franciscus, Fratelli Tuti (Allen Broeders en Zusters), als overdenking voor de Vensterlezers. 
 
De schaduwen van een gesloten 
wereld verspreiden zich over de 
wereld, waardoor gewonde men-
sen langs de kant van de weg staan, 
buitengesloten en afgewezen. Deze 
schaduwen dompelen de mensheid 
onder in verwarring, eenzaamheid 
en leegte. We ontmoeten een 
vreemdeling op de weg; hij is ge-
wond. Tegenover deze realiteit zijn 
twee houdingen mogelijk: zonder 
sympathie voorbijgaan of met hem 
stoppen. Onze keuze zal de aard 
van onze persoon of ons politiek, 
sociaal en religieus project bepalen. 
God is universele liefde, en wan-
neer we deel uitmaken van deze 
liefde en haar delen met anderen, 
zijn we geroepen tot universele 
broederlijkheid. Dat is openheid. 
 

Er is geen 'anderen' of 'zij', er is al-
leen 'wij'. 
Wij verlangen, bij God en in God, 
naar een open wereld zonder mu-
ren, zonder grenzen, zonder uitslui-
tingen en zonder vreemden en 
daarvoor hebben en willen we een 
open hart. We beleven een sociale 
vriendschap, we zoeken een moreel 
goed, een sociale ethiek, omdat we 
weten dat we lid zijn van een uni-
versele broederlijkheid. Wij zijn  

 
geroepen tot ontmoeting, tot soli-
dariteit en tot dankbaarheid. Om 
een open wereld met een open 
hart te bereiken, moet het beste 
beleid worden gevoerd. Een beleid 
voor het gemeenschappelijk en uni-
verseel goed, een beleid voor het 
volk en met het volk. Met andere 
woorden, een volkspolitiek, uitge-
voerd met een sociale liefdadigheid 
die de menselijke waardigheid na-
streeft, en uitgevoerd, met poli-
tieke liefde, door mannen en vrou-
wen die de economie integreren in 
een sociaal, cultureel en volks pro-
ject. 
 

Weten hoe je een dialoog voert, is 
de manier om de wereld te ope-
nen en sociale vriendschap op te 
bouwen en het is de basis voor een 
betere politiek. Dialoog respec-
teert, accepteert en zoekt de waar-
heid. Dialoog laat een cultuur van 
ontmoeting kiemen. Zo wordt ont-
moeting een manier van leven, een 
passie en een verlangen. Wie de di-
aloog nastreeft is welwillend, er-
kent en respecteert de ander. 
 

Vergeven staat niet gelijk 
aan vergeten 
 

 
Conflicten zijn onvermijdelijk, maar 
geweld is niet aanvaardbaar.  
Daarom is oorlog onaanvaardbaar 
en moet de doodstraf afgeschaft 
worden. De verschillende religies in 
de wereld erkennen de mens als 
een schepsel van God en dus als 
broeders. Religies zijn tot dienst 
aan de broederlijkheid in de wereld 
geroepen. Door ons open te stellen 
voor de Vader van allen, erkennen 
we onze universele toestand als 
broeders. Voor christenen is de 
bron van menselijke waardigheid 
en broederlijkheid te vinden in het 
Evangelie van Jezus Christus, dat 
ons handelen en onze engage-
menten richting geeft. Deze weg 
van broederlijkheid geeft ons ook 
een Moeder, genaamd Maria. Ter 
wille van de vele slachtoffers van 
onze gesloten wereld, liggend aan 
de kant van de weg, roept Paus 
Franciscus ons op om ons het 
verlangen naar broederlijkheid in 
de wereld eigen te maken en in 
praktijk te brengen. En dat begint 
met de erkenning dat we Fratelli 
tutti zijn, allen broeders en zusters. 
 

Bron: Persdienst Vaticaan 
 

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

Poëzie-estafette 
 

 
 
Dit lied schreef ik enige jaren 
geleden voor iemand die onverwacht 
haar partner moest loslaten. Ze 
vertelde mij, dat ze juist het gevoel 
hadden dat de mooiste dagen nog 

moesten komen: drinken van de 
wijn. Ik denk dat het voor veel 
mensen geldt in deze coronatijd. 
Ik geef het stokje door aan Lydeke 
Vroom. 

Adriaan Mercuur 
 
 
De winter is gekomen, 
te vroeg en onverwacht. 
En heeft de wijn ontnomen 
die ons was toebedacht. 
De druif van dauw beroofd, 
de wingerd losgelaten,  
de fonkeling gedoofd. 

Het oogstfeest moest nog komen. 
De velden goud en groen, 
zij droegen een volkomen  
doorleefd en rijp seizoen. 
De zomer in ons bloed. 
Wie zou er schade vrezen 
in deze overvloed?  
 
De winter is gekomen,  
te vroeg en onverwacht. 
En onze toekomstdromen 
zijn nergens in de nacht. 
Verlaten ligt het land. 
God, laat ons nu niet dwalen, 
maar neem ons bij de hand. 



–
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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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Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland  
 
De NBV21 komt eraan 
De landelijke Raad van Kerken kreeg tijdens de vergadering 
op 10 februari een voorproefje uit de NBV21. Dat is de her-
ziene en geactualiseerde versie van de Nieuwe Bijbelverta-
ling van 2004. In oktober dit jaar zal deze NBV21 verschijnen. 
Beter, scherper en krachtiger zo schetste Stefan van Dijk van 
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de herziene versie. 
De Raad van Kerken, noch enig kerkgenootschap, hebben 
zeggenschap over hoe het NBG het aanpakt, maar leden van 
tal van kerken geven wel vorm aan het NBG, zodat er toch 
sprake is van een goede relatie, want het gaat er ook om de 
kerken met de Bijbelvertalingen van dienst te zijn. Het NBG 
informeerden de Raad over hoe de herziene versie tot stand 
is gekomen en wat er in oktober allemaal gaat gebeuren. 
Bij het verschijnen van de NBV in 2004 was er al veel discus-
sie over waarom het allemaal anders moest en of het zo wel 
kon. 20.000 ‘kwesties’ zijn door lezers en gebruikers van de 
nieuwe vertaling sinds 2004 bij het NBG aanhangig gemaakt, 
dat heeft ertoe geleid dat in de herziene vertaling die in ok-
tober verschijnt 12.000 wijzigingen zijn doorgevoerd. Vooral 
het feit dat de eerbiedshoofdletters in verwijswoorden naar 
God, Jezus en de Heilige Geest terugkeren, levert van voor- 
en tegenstanders nu al reacties op.  
In aanloop naar de herziene vertaling wil het NBG de voor-
gangers van de kerken niet vergeten, de kerken zullen geïn-
formeerd worden over de Bijbelcampagne, en er worden 
kanselbijbels uitgereikt. De NBV21 is de nieuwe versie van 
de vertaling van 2004: ‘De NBV21 behoudt al het goede van 
de NBV, maar biedt een sterk verbeterde versie. Vertrouwd 
en tegelijk als nieuw.’ 
Uit een inventarisatie tijdens de vergadering onder de afge-
vaardigden van de lidkerken bleek dat velen verheugd zijn 
over de herziene versie van de bijbel die in oktober ver-
schijnt, maar dat betekent niet dat deze ook binnen alle 
kerkgenootschappen gebruikt gaat worden. Raadsvoorzitter 
Geert van Dartel stelde de vraag of er ook behoefte is aan 
een Bijbelvertaling die in oecumenisch verband gebruikt kan 
worden maar dat leverde geen eenduidig antwoord. 
Zo divers als de Raad is samengesteld, zo divers is ook de 
keuze voor de bijbel waaruit vanaf de kansels gepreekt 
wordt. Natuurlijk gebruiken velen van de lidkerken de NBV 
van 2004, maar ook de Herziene Statenvertaling, de Willi-
brordvertaling van 2004, de Naardense Bijbel of de Engelsta-
lige NIV om er maar enkele te noemen liggen op menig kan-
sel.  
 
Na corona weer gezamenlijk naar de kerk? 
Eens, als de deuren van de kerk zich weer openen … ja, wat 
dan? De coronapandemie heeft ook het kerkelijk leven over-

hoop gehaald, met in het gunstigste geval nu vooral kerk-
diensten die je thuis via de laptop volgt. Maar Bijbelstudies, 
ontmoetingen, gezamenlijk koffiedrinken in elkaars nabij-
heid en al deze andere kerkelijke activiteiten zijn opge-
schort. En toch, eens, als voldoende mensen gevaccineerd 
zijn, komt de tijd dat we weer onbekommerd elkaar ook in 
de kerk mogen ontmoeten om gezamenlijk te luisteren en te 
zingen. De plenaire vergadering van de Raad van Kerken 
kwam 10 maart in een videovergadering bijeen om te spre-
ken over wat te doen als de kerken weer frank en vrij be-
zocht mogen worden. Aanleiding was de discussie over hoe 
het nu verder moet met de Kerkproeverij. Net als vorig jaar 
is ook dit jaar de situatie te onzeker voor een nieuwe editie 
van Kerkproeverij, zo concludeerde het kernteam dat sinds 
2017 de manifestatie organiseert waarbij alle Nederlanders 
nadrukkelijk uitgenodigd worden om een kerkdienst te be-
zoeken. Met het oog op de toekomst van de Kerkproeverij 
kwam de vraag aan de orde of kerken er eigenlijk wel be-
hoefte aan hebben. Bisschop Hans van den Hende, vertegen-
woordiger namens de Rooms-Katholieke Kerk, herinnerde 
eraan dat ‘Kerkproeverij’ een begrip is geworden, het is een 
actie die zowel bij nieuwe mensen als parochianen die lang 
niet in de kerk zijn geweest aanslaat. Volgens Van den 
Hende is het goed te wachten op de coronavrije tijd voordat 
de manifestatie weer wordt georganiseerd. Verder leverde 
de vraag naar de behoefte aan Kerkproeverij geen onver-
deeld enthousiasme op. Enkele lidkerken van de Raad heb-
ben het nog nooit georganiseerd, anderen zijn positief maar 
moeten bezuinigen. Voor de meeste is duidelijk dat er nu 
eerst gewerkt moet worden gewerkt aan terugkeer van de 
eigen leden als de kerk weer open mag. De vraag waar vol-
gens bisschop Dirk Jan Schoon, vertegenwoordiger van de 
Oud-Katholieke Kerk, nu antwoord op moet komen is hoe 
we na corona weer een open kerk kunnen zijn en welke ac-
ties daarvoor nodig zijn. Enkele kerkgenootschappen hebben 
reeds een werkgroep in het leven geroepen om te onder-
zoeken hoe in het post-coronatijdperk de draad van het ker-
kelijk leven weer opgepakt kan worden. Dominee Peter Nis-
sen, vertegenwoordiger namens de Remonstranten, wees 
op eerste onderzoeken waaruit blijkt dat zo’n 25% van de 
kerkgangers die voor de corona-uitbraak naar de kerk kwa-
men, niet meer terugkeert. Van de mensen die wel betrok-
ken blijven bij de kerkdiensten zal een aanzienlijk deel er-
voor kiezen soms aanwezig te zijn, maar andere zondagen 
de dienst via een videoverbinding te volgen. Het kerk-zijn na 
corona zal anders zijn. Vicaris Arjen Bultsma, vertegenwoor-
diger van de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook lid van het 
kernteam voor de Kerkproeverij, vroeg zich hardop af of de 
kerken zich samen kunnen voorbereiden op het kerk-zijn na 
corona, of dat het ieder voor zich is. Desgewenst kan het 
kernteam Kerkproeverij hier op korte termijn een bijdrage 
aan leveren. Het is aan het dagelijks bestuur van de Raad 
om, gehoord deze discussie, daarover te beslissen. 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand  

Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid  
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Bankr. NL32ABNA0818154535 
Koster: J.B.G. Ottenhof-Günther, 0299-372745 

 

 
 
 
 

 

De Vermaning gaat weer open 
De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Edam 
heeft besloten per 1 april a.s. de kerkdeur weer te ope-
nen. Als deze editie van het Venster bij u op de deurmat 
valt is het ruim een jaar geleden dat Nederland met het 
covid-19 virus werd geconfronteerd met alle ingrijpende 
gevolgen van dien in vele opzichten. Wat echter niet is 
veranderd is dat wij de Veertig Dagentijd al weer bijna 
achter de rug hebben en dat we nu in de zgn. Stille Week 
verkeren. Maar wel een pe-
riode dat wij als opmaat 
naar Pasen in deze week 
het lijden en sterven van 
Jezus toch niet aan ons 
voorbij laten gaan. De As-
woensdag, Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag (helaas 
dit jaar geen Matthäus Pas-
sion in Edam), Stille Zater-
dag waarin wij berusten in 
het heengaan van Jezus en 
dan de Zondag, eerste 
Paasdag, de laatste dag van 
de Stille Week maar wel de 
belangrijkste als de dag van 
het opstaan van Jezus uit 
de dood. 
 
Donderdagavond 1 april is er in de Vermaning weer dienst 
en zal er het Heilig Avondmaal worden gevierd, de laatste 
maaltijd van Jezus met zijn discipelen. En de opvolgende 
zondag t.w. de eerste paasdag dus weer de dienst als van-
ouds om 10.00 uur, uiteraard met het in achtnemen van 
de strikte regelgeving, maar verheugend is dat we weer 
bijeen mogen komen. 
 
Inventarisatie Vermaning 
Nederland heeft circa 160 (voormalige) Vermaningen 
waarvan er ruim 60 de rijks-monumentale status bezitten 
waaronder ook onze Vermaning in Edam. De ervaring 
leert dat deze beeldbepalende gebouwen nagenoeg altijd 

belangwekkende interieuronderdelen en historisch waar-
devolle kunst- en liturgische voorwerpen herbergen. 
Thans blijkt echter dat er van 34 rijks-monumentale Ver-
maningen hieromtrent nog nooit iets is vastgelegd in de 
nationale database van ons religieus erfgoed en voor onze 
Vermaning geldt dat ook. 
Om dit voor de toekomst vast te leggen is er door het Mu-
seum Catharijne Convent uit Utrecht in samenwerking 
met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit een traject op-

gestart om alsnog de niet-
benoemde vermaningen 
te gaan inventariseren 
waaraan onze kerkenraad 
uiteraard graag wil mee-
werken. Daartoe is er op 
1 maart j.l. door 2 erf-
goedspecialisten van het 
Museum Catharijne Con-
vent de Vermaning be-
zocht en overleg gepleegd 
met enkele leden van de 
kerkenraad. Heel plezierig 
en ook uiterst informatief. 
Daarna is de gehele dag 
het kerkgebouw en de 
consistorieruimte minuti-

eus bekeken, beschreven en gefotografeerd waarbij het 
Bakker & Timmenga-orgel niet is overgeslagen aangezien 
dit fraaie orgel ook de rijks-monumentale status bezit. Het 
gaat dus niet alleen om de opstallen en het orgel maar 
ook b.v. de preekstoel, avondmaalservies, kandelaars, 
kroonluchters, Bijbels etc. 
De bevindingen zullen vervolgens worden samengevat en 
vastgelegd in een inventarisatierapport waar wij natuurlijk 
met grote belangstelling naar uitkijken omdat ons dan 
wellicht wat meer bekend zal worden gemaakt van de his-
torie van de Vermaning en al hetgeen daarmee samen-
hangt. 
 

John van Voorst 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Bericht van de handwerkclub 
Zolang we niet in de Grote Kerk aanwezig zijn kunt u voor   sokken altijd bellen, we hebben alle maten in voorraad Tel. 37 
1280 of 06-24423000, zie advertentie in het venster.” met dank, 

Elly ten Holt 



 
 
 
 

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.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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In memoriam  
Maandag 15 maart j.l.  is op bijna 94-jarige leeftijd mw. Alie 
de Graaf-Vlasbloem overleden. Zij was al geruime tijd ziek. 
Haar lichamelijke functies werden tot haar grote verdriet 
steeds minder, waardoor ze niet meer kon lezen, t.v. kijken 
of handwerken. Dit waren ook de dingen waar ze plezier in 
had. Zij was actief in de Herv. Gemeente als ouderling  
-voorheen in de Kapel aan de Nieuwe Haven- en bezocht 
graag mensen. Ze zette zich in voor de handwerkclub van de 
Hervormde Gemeente en heeft vele Nijntjes en kleertjes ge-
breid. Zo lang mogelijk bezocht ze de kerkdienst en bleef ze 
belangstelling houden voor wat er in de gemeente gebeur-
de. Toen ze de laatste tijd niet goed meer kon zien werden 
de Kerkbrief en het Venster aan haar voorgelezen. In haar 
verliezen wij een actief en betrokken gemeentelid. 
 
Oefening van hoop     
Na de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers op 14 febru-
ari hebben we in de dienst van 21 februari afscheid geno-
men van 5 ambtsdragers: Tineke Visser, Henri Kalk, Kees 
Bak, Henk Blomberg en Tom Lagerburg. 
Net als de bevestigingsdienst was ook dit weer een bijzonde-
re dienst, geleid door ds. Truus de Boer.  Het  werd een af-
scheid in een feestelijke sfeer,  omlijst met muziek door 
Emmely Siebrecht op altviool en Frans Koning op het kistor-
gel, met liederen via geluidsbestanden en gesproken woord. 
Ook bijzonder in deze dienst was de aanstelling van Tom La-
gerburg als eerste diaken rentmeester in onze kerkgemeen-
te. Ik mocht de aftredende ambtsdragers toespreken en elk 
hetzelfde presentje overhandigen dat we ook als nieuwe 
ambtsdragers een week eerder hadden ontvangen: een sa-
mengesteld cadeautje, verzorgd door een paar jonge men-
sen met hun kinderen. Het werd zeer op prijs gesteld. Daar-
naast heb ik ze namens de kerkenraad een drietal boekjes 
overhandigd, met als titels de kernwoorden Geloof, Hoop en 
Liefde. In het boekje ‘Hoop’ las ik het volgende gedicht van 
Marinus van den Berg, dat me aansprak en waarmee ik ook 
onze eerste kerkenraadsvergadering heb geopend: 
 
Oefening van hoop 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien. 
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen. 
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden. 
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel. 
 

 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen. 
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens. 
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is. 
Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de  
goede hoop. 
 
We zijn als nieuwe kerkenraad nu dus echt begonnen. De 
eerste vergadering was op 16 maart en een belangrijk on-
derwerp was natuurlijk of het al mogelijk is om met meer 
mensen naar de kerk te komen. Het is op het moment dat ik 
dit schrijf nog onduidelijk of er met Pasen al meer mogelijk  
is. Meer nieuws daarover vindt u wekelijks in de kerkbrief. 
De voorbereidingen voor de Stille week en Pasen zijn in volle 
gang. Elders op deze pagina’s vindt u daar meer informatie 
over. Ik wens u een goede Paastijd. 

           Nel Eijk 
 
Jos en Albert Aberson: 60 jaar getrouwd!      
Een diamanten huwelijk! Zij werden al gefeliciteerd door de 

koning, de burgemeester, 
de Kerkgemeente … het 
Venster kan dan natuurlijk 
niet achterblijven: ook van-
af deze plaats van harte ge-
feliciteerd met jullie 60-jarig 
huwelijk! 

 
 Hoofdpunten uit vergadering kerkenraad 16 maart    
� Het dagelijks bestuur wordt met instemming samengesteld 
uit Nel Eijk (voorzitter kerkenraad); Ria van Saarloos (scriba), 
Ed Broeze (voorzitter diaconie) en Hans van Drongelen 
(voorzitter kerkrentmeesters). 
� De diensten van 14 en 21 februari, waarin ambtsdragers 
werden bevestigd en ambtsdragers afscheid namen, zijn 
goed verlopen en waren mooie diensten.  
� De kerkenraad acht het nu nog niet verantwoord meer 
mensen in de kerk te ontvangen; de ontwikkelingen worden 
op de voet gevolgd. 
� De voorbereidingen voor de Stille Week en Pasen zijn in 
volle gang. 
� Het Draaiboek Erediensten is op een paar punten aange-
past naar de huidige versie (maart 2021) 
� De jarenlange dienstverlening met betrekking tot de ver-
spreiding van geluidsbandjes van de eredienst is nu aan een 
eind gekomen.                                                                                                                                                                                    
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Activiteiten in en rond de Stille Week      
Op zondag 28 maart ging ds. Margrietha Reinders voor in de 

Swaen m.m.v. Emmely Siebrecht  (alt-
viool en zang) en Frans Koning (or-
gel/piano). Tegelijkertijd maakten de 
kinderen Palmpasenstokken in de 
Hulpkerk. Onder begeleiding van vro-
lijke klanken gingen zij rond 10.45 uur 
in optocht op weg naar de Swaen, 
waar zij hartelijk werden ontvangen.  
 

 
In de Stille Week is er elke dag een vesper om 19.30 uur. 
Met woord, gebed, zang en stilte staan we stil bij de weg die 
Jezus in zijn laatste dagen is gegaan. Maandag, dinsdag en 
woensdag staan in het teken van “De Passion – de Cast”: 
drie hoofdpersonen uit het lijdensverhaal, n.l. Judas, Petrus 
en Pilatus. We sluiten deze vespers af met een passend 
fragment uit The Passion.  
Op Witte Donderdag  gaat ds. Peter Hoogstrate voor in een 
viering met Heilig Avondmaal. Zet thuis brood en wijn klaar 
om dit samen ‘op afstand’ te delen met elkaar.  

Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna, Italië, mozaïek uit de 6e  
eeuw: Jezus op weg naar Golgotha 
 
Op Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal uit het Marcus-
evangelie gelezen. Menny de Wolf gaat voor en Mirjam van 
Wijhe zingt. 
De week eindigt op Paasmorgen om 10 uur als ds. Janneke 
Nijboer voorgaat m.m.v. Mirjam van Wijhe (zang), Gerro de 
Boer (trompet) en Frans Koning (orgel).  
In het Paasweekend volgt de PaasChallenge 2021, een avon-
tuurlijke tocht door Edam alsof je 2000 jaar geleden door Je-
ruzalem loopt aan de hand van QR-codes. De PaasChallenge 
is een coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in 
groepjes van twee personen (of meerdere personen mits uit 
één huishouden) mee kunnen doen. Pasen beleven op een 
fysieke en uitdagende manier. Zie ook de pagina’s over de 
Goede Stille Week elders in dit Venster. In de komende 
kerkbrieven en op de website vindt u meer details. 
 
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 

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?  
4 april (Pasen): Maria uit Magdala en twee leerlingen ont-
dekken dat Jezus’ graf leeg is en Maria ontmoet daarna de 
opgestane Jezus zelf. (Joh. 20: 1-18) 
Na Pasen staat Jesaja centraal; eerst de roeping (Jes. 6:1-8) 
en vervolgens Jes. 2:1-5, waar zwaarden gereedschap wor-
den; Jes. 11:1-10 over een koning die vrede brengt en gratis 
eten en drinken in Jes. 55:1-5 
 
Diensten zonder bezoek maar wel online    
Want 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/kerkdienst-beluisteren 
 
Pastoraal meldpunt         
Aly Lagerburg is actief 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 
een ander. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 0299 
371272 en via mailadres pastoraat@kerkgemeente.nl   
Ook houdt zij contact met ds. Charlotte Kremer van Zuider-
woude-Uitdam, die één dag per week voor onze gemeente 
beschikbaar is voor het pastoraat. Als u haar graag wilt spre-
ken kunt u dat ook via het pastoraal meldpunt aangeven. 
 
Zeven werken van Barmhartigheid 
Meditatieve avondgebeden door ds Juup van Werkhoven 
In deze veertigdagentijd elke woensdagavond een avondge-
bed. Met mooie muziek, poëzie, teksten en gebeden en een 
korte overweging. Online, een radio-uitzending via Radio 
Bloemendaal. Aan de uitzendingen hebben meerdere men-
sen meegewerkt. Zo is de muziek deze 
keer niet alleen van CD of youtube 
maar ook live opgenomen. Bij de uit-
zendingen hoort een programmaboek-
je, dat u ook via een link op onze web-
site 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 histo-
rische Nederlandse orgels, waaronder het Smit-
Verhofstadorgel in de Grote Kerk van Edam. De theorie is 
dat de 40 variaties iets te maken hebben met de Veertigda-
gentijd. Iedere ochtend van de Veertigdagentijd komt een 
video online van een variatie, soms met solostem en instru-
ment. Ook te vinden via een link op 
www.kerkgemeente.nl 
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Overzicht diaconale collectedoelen                                    
Witte Donderdag 1 april, één collecte be-
stemd 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 al-
tijd nodig om de positie van dove werknemers, vrouwen en 
schoolkinderen in de maatschappij te verbeteren. Onderwijs, 
het stimuleren van activiteiten die de emancipatie en parti-
cipatie bevorderen en het creëren van opleiding-, stage- en 
werkplekken. www.gelijkekansenperu.nl                                             
Zondag 11 april  KIA Werelddiaconaat, Zuid-Afrika, kansar-
me kinderen. Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-
Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij 
groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omge-
ven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De 
helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 
40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Een christe-
lijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme kin-
deren met onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde 
en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan 
worden. www.kerkinactie.nl/40dagentijd                                                                      
Zondag 18 april KIA Binnenlandsdiaconaat, Steun diaconaat 
arme regio’s.  In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoe-
decijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen 
bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil 
lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. 
In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitge-
zocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te 
doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die 
in armoede leven.  www.kerkinactie.nl/40dagentijd                 
Zondag 25 april KIA Binnenlandsdiaconaat, Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra. Eén op de drie vluchtelingen die naar 
Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge 
vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en 
onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak 
indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Neder-
land blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. De Vrolijkheid     
- de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is 
een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrij-
willigers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks 
meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s realiseren. 
www.kerkinactie.nl/vrolijkheid 
Zondag 2 mei KIA Noodhulp Syrische Vluchtelingen Liba-
non-Jordanië. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en 
onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jor-
danië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede 
en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw be-
staan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk 

kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in 
Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale 
families met een opleiding in sectoren waar 
veel vraag is naar personeel, of met het op-
zetten van een eigen bedrijf. 

www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen 
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 “corona-
beperkingen”, 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 collec-
tedoelen over te maken via een bankoverschrijving naar:  
Rekening NL95RABO0373711409,  t.n.v. Protestantse Ge-
meente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..doel......   
Autodienst. 
Zodra bekend is dat we weer met een aantal mensen naar 
de kerk mogen, wordt er weer een taxirooster opgesteld. 
Hou dan tot het volgende Venster de kerkbrief ‘in de  
gaten’. 
                                                                                 Rien de Vries 

 
Verjaardagen van onze senioren     
01-04  Mevr. A.E. Bak-Bos, Ye 31, 1135JJ Edam    
06-04  Mevr. W.H. Caspers-Koers, Dijkgraaf Poschlaan 1 a17, 
            1135GP Edam       
06-04  Dhr. N. van Nieuwenhuizen, Boelenspark 53, 
            1131PZ Volendam 
09-04  Dhr. D.W. Westerneng, Ye 20, 1135JH Edam     
12-04  Mevr. A. Rentzenbrink-Buitenhuis, Voorhaven 88, 
            1135BT Edam 
12-04  Dhr. H. Spans, Ye 33, 1135JJ Edam 
15-04  Mevr. J. Feenstra-Oskam, Standerdmolen 11, 
            1135LP Edam 
16-04  Dhr. G. Rijswijk, Burg. Versteeghsingel 28,  
            1135VW Edam 
17-04  Mevr. E. van Nek-Poot, Windmolen 12, 
            1135KD Edam 
17-04  Mevr. T. Koning-Bajema, Kooiweg 3, 
            1473RA Warder 
23-04  Mevr. M.B. van der Kolk-Schepel, Lingerzijde 31, 
            1135AN Edam         
 
Opbrengst Collecten    
Datum       Kerk    Diaconie       Doel 
31-01 € 175,00 € 139,00   Lepra-zending 
07-02 € 89,65 € 101,15   Bangladesh: Srijd tegen 

  het water 
14-02 € 151,65    € 168,15    Noodhulp en rampen-   

  preventie Ethiopië 
21-02 € 102,10 € 123,60   Kwetsbaren in Moldavië 
28-02 
 

€ 97,10 € 93,60 Missionair Werk, een 
kerk voor iedereen 

07-03 € 113,12 € 104,63 Zending Libanon 
 € 728,62 € 730,13  

 
Mededeling Kerkelijk Bureau      
Overleden 
Mevr. A. de Graaf-Vlasbloem, Ye 14 
Ingekomen 
Dhr. M. Galis, Oorgat 9, 1135CP Edam 
Verhuisd 
Mevr. A.A.M. Pfeiffer-Hangard, naar: St. Nicolaashof 1, 
1131GT Volendam 
 



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  

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 overledene: Maria 
Keijzer-Schouten, dat zij voor altijd moge zijn ingegaan in de 
vreugde van haar Heer.  
 
Vieringen rondom Pasen 
01-04: 16.00 uur: Witte Donderdag 
02-04: 15.00 uur: Goede Vrijdag 
03-04: 19.00 uur: Paaswake 
04-04: 10.00 uur: Eerste Paasdag 
05-04: 10.00 uur: Tweede Paasdag, familieviering 
 
In verband met de mogelijkheid dat de avondklok nog geldig 
is op 3 april is de Paaswake vervroegd naar 19:00 uur. 
 
Het is belangrijk dat u zich voor elke viering aanmeldt om te 
voorkomen dat er meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig 
zijn. Op de website van de RK Nicolaaskerk, 
http://www.rknicolaaskerkedam.nl, vindt u linksboven in de 
navigatiebalk een knop “Aanmelden vieringen”. U kunt ook 
contact opnemen via 06-50921952 of een mailtje sturen 
naar secretarisnicolaaskerkedam@outlook.com. 
 
Nieuws van de locatieraad 
De locatieraad heeft half maart een brief laten uitgaan naar 
alle parochianen om iedereen te informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot de toekomst van de kerken 
van de Franciscusparochie. De brief is verspreid via het 
Nicolaasnieuws (e-mail) en staat ook op de website. Er lig-
gen papieren exemplaren achterin de kerk. 
Een vertegenwoordiging van de parochie heeft een gesprek 
gehad met het bisdom. De uitkomst is dat het bisdom ons 
minder ruimte geeft dan we dachten te hebben. Opties 
waarbij het kerkgebouw gedeeltelijk herbestemd wordt of 
waarbij doorgegaan wordt in een “kapel” liggen moeilijk, 
omdat het bisdom ervan uitgaat dat we elders in onze paro-
chie ter kerke kunnen gaan. Vanwege de schaarste aan 
priesters is het behoud van de eredienst op alle drie locaties 
(Edam, Monnickendam en Ilpendam) op langere termijn niet 
vanzelfsprekend. Het bisdom vindt een ontmoetingsruimte 
waar we bijeenkomen voor gemeenschappelijk samenzijn, 
zoals gebedsgroepen, activiteiten voor kinderen en ouderen, 
wél belangrijk en daar mogen we wel in investeren.  
Het parochiebestuur is echter van mening dat zo lang moge-
lijk de erediensten op alle drie locaties behouden moeten 
blijven. 

We zullen aan de slag gaan met een “beleidsvoornemen” 
voor de pastorale situatie in de toekomst. Dat wil zeggen dat 
we willen aantonen dat onze geloofsgemeenschap vitaal en 
toekomstbestendig is en dat het noodzakelijk is om in Edam 
een gebedshuis in stand te houden. Een nieuwe werkgroep 
gaat dit “beleidsvoornemen” opstellen. In die werkgroep zit-
ten vertegenwoordigers vanuit alle drie locaties. Zodra daar-
over meer te vertellen is hoort u het van ons. En als de co-
ronamaatregelen verruimd worden organiseren we direct 
een parochie-informatieavond om alsnog met u in gesprek 
te gaan. Tot die tijd kunt u in één-op-éen-gesprekken met 
vertegenwoordigers van de locatieraad praten of uw hart 
luchten. 

In memoriam Maria Keijzer-
Schouten 
Op 24 februari j.l. is overleden 
mevrouw Rie Keijzer – 
Schouten, echtgenote van Cor 
Keijzer, op de gezegende 
leeftijd van 93 jaar. Ze is op 1 
maart bijgezet in het familiegraf 
op de R.K. begraafplaats. Ze 
woonde geruime tijd in de 
Meermin en was net verhuisd 
naar de Friese Vlaak. We 

herinneren haar als een gelovige en betrokken vrouw die 
altijd deelnam aan de diensten in de Meermin. Dat zij ruste 
in vrede. 
 
Nieuwe lamp 
Een van de lampen die 
hoog aan de pilaren in 
de kerk hangen is al een 
tijdje kapot en er zijn er 
nog een paar die 
geregeld flikkeren. Eén 
van de kapotte lampen 
is nu vervangen en door 
de technische com-
missie met Martijn 
Sandstra kundig 
gemonteerd (zie de 
foto). Als deze lamp 
bevalt, gaan we kijken 
of ze allemaal ver-
vangen kunnen 
worden. 
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Vastenactie 
Omdat we geen activiteiten kunnen organiseren, zijn we 
aangewezen op uw gift via de bank: IBAN: NL21 INGB 000 
000 5850 t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van project 
401626.  
 
Bericht van de PCI 
Het wordt langzamerhand een “ronddraaiertje” door te zeg-
gen, dat de gezellige activiteiten in de Burghwall helaas nog 
steeds geen doorgang kunnen vinden. Inmiddels zijn vele se-
nioren één- of tweemaal gevaccineerd en daardoor nemen 
de besmettingen onder deze leeftijdsgroep drastisch af. Dat 
is een heuglijk feit en het geeft de burger moed. We zullen 
nog even moeten volhouden en we gaan er van uit dat “de 
aanhouder wint”.  Zodra de overheid groen licht geeft om de 
horeca te openen, hopen we u en velen met u weer feeste-
lijk te mogen verwelkomen op de derde woensdag van de 
maand in de Burghwall. Inmiddels nadert het Paasfeest en 
dat vieren we op 4 en 5 april a.s. Helaas nog wel in “corona-
stijl”. Maar de PCI  wil u bemoedigen door eerdaags voor uw 
deur te staan om u een leuke Paasattentie te overhandigen. 
Smikkelen en smullen kunnen het lange wachten ietwat ver-
lichten en u komt er in ieder geval de Paasdagen gezellig 
mee door. 
Blijf gezond, alvast een Zalig Pasen en hopelijk heel gauw tot 
ziens! 

Nel en Marian 
Vormselproject 
Er zijn dit jaar zes kinderen die mee gaan doen met het 
Vormsel. Jack Hannawi, Ilva Burghouts, Lars Blok, Yannick de 
Jong, Madelief D ‘Arcy en Nathan van der Made willen dit 
jaar gevormd worden. De kinderen zitten op de Trimaran en 
volgen op de woensdagmiddag het project: In Vuur en Vlam. 
Eerst eten we na schooltijd een broodje met elkaar en 
daarna gaan we samen aan de slag. Inmiddels zijn we 3 keer 
bij elkaar gekomen. 
De eerste bijeenkomst ging over de Helper. We hebben een 
levenspad getekend en belangrijke gebeurtenissen uit hun 
leven opgeschreven. Je kunt het leven zien als een weg, 
waarop je van alles meemaakt. Soms loopt het anders dan je 
had voorzien. Als je gelooft, krijgt je levensweg een andere 
dimensie. Je loopt niet meer alleen op de weg, maar God 
trekt met je mee. Het doopsel, de Eerste Heilige Communie 
en ook het Vormsel staan op de levensweg.  In de katholieke 
kerk kennen we zeven sacramenten. Deze sacramenten heb-
ben we besproken. Verder hebben we het dilemma spel 

gespeeld met keuzes die je moet maken. Staan of zitten bijv. 
bij Ajax of Feijenoord/ Jong of oud/ geld of vrienden/ samen 
of alleen enz. Keuzes maken is niet altijd gemakkelijk. Ook 
Jezus moest keuzes maken. Daar hebben we een verhaal 
over gelezen. 
Bij de tweede bijeenkomst was het thema Contact. We heb-
ben het gehad over bidden en een Engels Onze vader in 
SMS-taal geleerd. Een oude manier van bidden die voorkomt 
in verschillende godsdiensten is het bidden met een gebeds-
snoer. In de katholieke kerk is het de rozenkrans. We heb-
ben zelf een gebedssnoer gemaakt met 10 kralen die iets 
groter zijn en een bijzonder betekenis hebben. 
De derde bijeenkomst ging over Missie. Eerst heeft iedereen 
een aantal dingen getekend met dromen over hun eigen 
toekomst. Dat begon voor Ilva met een droom over deel-
name als turnster aan de Olympische Spelen. Yannick zag 
zich wel als acteur of iets anders in de filmwereld. Jack dacht 
aan een baan als automonteur en Madelief wilde als sing & 
songwriter aan de slag. Nathan zag zich wel als miljonair en 
wilde ook veel geld aan andere mensen geven die in ar-
moede leven. Lars wilde een diploma halen op het OSG. We 
hebben verhalen gelezen over Jezus die ook een missie had. 
We hebben gesproken over de ideale wereld waarin ieder-
een een goed leven kan hebben. Daarna hebben we dromen 
getekend voor de wereld. De eerste droom die geroepen 
werd door iedereen was een coronavrije wereld. Daarna 
kwam ook het klimaat, de ongelijkheid tussen arm en rijk, 
een wereld zonder oorlog en geweld en een wereld waarin 
er vrijheid van godsdienst is aan de beurt. Iedere bijeen-
komst sluiten we af met het schrijven van een persoonlijke 
gedachte op een kaartje die voorin het werkboek geplakt 
wordt. 
 

 
 
Reacties van de kinderen: Leuk en vooral heel gezellig, heel 
anders dan gedacht, knutselen en tekenen en ondertussen 
ook nog veel nieuwe dingen leren over het geloof en het le-
ven. 
De komende weken komen we nog 4 keer bij elkaar met 
thema’s als Vuur, Ik Geloof, Uitdragen en Gevormd en nu. 
De kinderen gaan zich nog voorstellen in een familieviering. 
De datum van de Vormselviering is nog niet bekend. 
 

Roos Meijers 

Observaties van een kerkganger 
 
Uw kerkganger ziet in de kerk een grote kaars staan die 
duidelijk nog nooit gebrand heeft. Het wezen van een 
kaars is om te branden, zou je denken. Als een kaars 
niet brandt, is die kaars dan niet als het zout der aarde 
dat niet meer zout is? “Het dient nergens meer toe, dan 
weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te 
worden”. Of kan een kaars ook alleen maar voor de sier 
kaars staan te wezen? Aansteken, zou ik denken. Ik 
weet wel een gelegenheid en het is al snel. 
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Familievieringen 
Op zondag 28 februari om 12 uur was er een familieviering 
met celebrant Kapelaan Mario Agius. Veel kinderen hebben 
iets gelezen. Het was een vreugdevolle Heilige Mis. Kapelaan 
Agius stelde zich voor en vertelde de kinderen over de 
Heilige Jozef en het bijzondere Jozefjaar dat door paus Fran-
ciscus is afgekondigd. Hij ging met de kinderen in gesprek en 
bad samen met hen een mooi gebed bij het beeld van de 
Heilige Jozef. De kinderen mochten ook allemaal een kaarsje 
opsteken bij het beeld van de Heilige Jozef. Ze kregen een 
prachtig bidprentje, gemaakt door Carolina van Gerven, mee 
naar huis.  
 

 
 
Op Palmpasen zondag 28 maart om 12 uur was er ook weer 
een familieviering met celebrant kapelaan Mario. De palm-
paasstokken mochten de kinderen thuis maken. In het vol-
gende Venster leest u hier meer over. Op Tweede Paasdag 
maandag 5 april om 10 uur is er een familieviering in het 
teken van Pasen, met celebrant kapelaan Anton Goos. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Eerste Heilige Communie 
Twee communicanten bereiden zich thuis voor op het Feest 
van de Heilige Communie: met het boek Gods Grootste Ge-
schenk Jezus). Enora Jonk en Tobias van der Made vertellen 
erover.  Tobias: "ik vind het boek leuk omdat het over Jezus, 
de mensen en de schepping gaat. Ik lees ook in de kinderbij-
bel. Ik vind het wijs als kinderen in God geloven. Door Hem 
leef ik." Enora: "Ik vind het nieuwe Communieboek heel 
leuk, vooral de tekenopdrachten. Als je je Communie hebt 
gedaan en je gaat bidden, kan je je heel veilig voelen". We 
streven naar een EHC-viering in de zomer. 

Caecilia nieuws 
Een nieuwe lente een nieuw geluid. De natuur trekt zich ner-
gens iets van aan ondanks dat haar door ons toe doen ge-
weld wordt aangedaan, zij past zich aan. Lammetjes huppe-
len in de wei. Bomen lopen uit, planten steken hun kopje bo-
ven de grond en de eerste voorjaarsbloemen hebben hun 
beste tijd alweer gehad. Vogels roeren zich, zingen hun lied 
en gaan gekleed op hun Paasbest, ze zijn op zoek naar een 
partner en zijn begonnen met het bouwen van hun nest 
waar over een paar weken nieuw leven zal worden geboren. 
Ook voor ons tijd om uit onze schulp te komen en het 
nieuwe leven te verwelkomen, kan dat mooier dan met een 
lied? Zo zullen tijdens de Paaswake op zaterdagavond 5 da-
mes van St. Caecilia zingen onder begeleiding van Victor 
Baena op het orgel. Zondag 1ste Paasdag zingen 5 mannen 
tijdens de Hoogmis, begeleid door Gijs Braakman op piano. 
Er wordt volop geoefend, Joep (de dirigent, wie kent hem 
niet) zal zorgen dat iedereen er klaar voor is en dat de zan-
gers zullen zingen als sijsjes. Pasen, het feest van overwin-
ning van Angst, het feest van overwinning van de Dood. Het 
feest van de Wedergeboorte. Laat je leven niet beheersen 
door beperkingen en angst maar door hoop. Vul de ruimte 
die ons gegeven wordt door te Leven. Leven is keuzes ma-
ken, niets is zeker. Het kan zomaar ineens voorbij zijn. Eén 
ding is zeker, we gaan allemaal dood, gelukkig weten we niet 
hoe en wanneer. Zelfs Jezus kon hier niet aan ontkomen 
maar door zijn dood weten we dat dat niet het einde is maar 
een Nieuw Begin. Zalig Pasen. Namens RK Zangkoor St. 
Caecilia, 

Nicoline Greuter 
 
 
Verjaardagen van onze senioren in april: 
03-04 Dhr J.L.A. Dijkgraaf, Claes Teenxstraat 25 
04-04 Mw H.M.T.M. Brederode-van Elck, Noordervesting 2 
04-04 Mw C.E.Beintema – Everaars, Voorhaven 83 
05-04 Mw M.F. Rosseboom - van Keizerswaard, 
P.Pietersstraat 1a-30 
05-04 Dhr P.A. van Boven, Jan Schriverstraat 17 
05-04 Mw L.H.W. Dol – Driessen, Coen de Koninglaan 6 
06-04 Mw A.C. Schilder – Pieterse, Bouwen Loenstraat 10 
06-04 Dhr J. Giphart, Voorhaven 158 l 
08-04 Mw M.L.C. Hoijtink – Olivero, Claes Teenxstraat 27 
09-04 Mw T.Timmermans – Plugboer, Langemeerstr. 23 d 
09-04 Mw J.F. Mostert – Burghouts, Beemsterstraat 27 
11-04 Mw T. Rossenaar – Groot, Pieter Taemszstraat 4 
13-04 Mw F.M. Grootendorst – Huisink, Jonkerlaantje 49 
13-04 Dhr A.J. Molenaar, Noorderstraat 9 
16-04 Dhr N.G. Günther, Voorhaven 144 
20-04 Mw M.M. Knijn – Langelaan, Lingerzijde 68 
20-04 Dhr L.P.C. Smits, J Matijsen Osterlinghstr. 34 
27-04 Mw M.A. Kemper – Jonk, Watermolen 51 
27-04 Mw R.A. Reuzenaar – Terpstra, Grote Kerkstraat 22 
28-04 Dhr G.H. Rossenaar, Roelof Bootstraat 72 
28-04 Dhr J.J. van der Voort, Claes Teenxstraat 26 
 
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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Pasen 
In alle vier evangeliën, Mattheüs, Marcus, Lucas en Johan-
nes, lezen we het verhaal van het wonder van Pasen: de op-
standing van Jezus Christus uit de dood. Een gebeuren, dat 
voor ons mensen van deze tijd niet of nauwelijks te begrij-
pen is. Niet met je verstand, dat alles wil kunnen beredene-
ren en verklaren. Wel met je hart of met je ziel als je tot ge-
loven komt, tot een innerlijk weten dat iets zo is. 
 

In het blad Verwachting wijst Ds Hans Stolp, vroeger bekend 
als radiopastor, op de lijn, de ontwikkeling, die in de vier ver-
halen te ontdekken is. Mattheüs beschrijft dat Maria Magda-
lena en de andere Maria bij het open graf komen. De engel 
op de steen, die weg is gewenteld, zegt dat Christus is opge-
staan en dat zij dat de discipelen moeten gaan vertellen. Bij 
Marcus gaan de twee vrouwen het lege graf in, zien met ei-
gen ogen dat het leeg is en horen ook van de engel dat zij 
naar de leerlingen moeten gaan. Bij Lucas gaan de vrouwen 
ook het lege graf in en horen daar van mannen in blinkende 
gewaden dat Christus is opgestaan, zoals hij hen gezegd had. 
Bij Johannes staat Jezus zelf bij het lege graf, maar herkent 
Maria Magdalena hem eerst niet. Pas als hij haar naam uit-
spreekt, gebeurt dat en dringt het besef door dat hij waarlijk 
is opgestaan. Niet als een mens van vlees en bloed maar in 
de lichtende gedaante, waarin hij zich tot zijn hemelvaart 
verschillende malen zijn discipelen en anderen toonde. 
 

Onze gemeente 
Ik had er een beetje op gerekend in dit nummer te kunnen 
schrijven wat het antwoord is van B&W van de gemeente 
Edam-Volendam op ons verzoek het eigendom van het 
Stolphoevekerkje over te nemen. We hebben echter nog 
geen antwoord gekregen. Wel het bericht dat men nog druk 
bezig is een besluit voor te bereiden. En het spreekwoord 
zegt “dat je een broedende kip niet moet storen”. We kijken 
er allemaal naar uit weer bijeen te kunnen komen. 
 

 
Kaal, maar goed verzorgd ziet het gebouw er op deze foto 
van buiten uit. Stil, maar goed bijgehouden en gerieflijk is 
het binnen. Het wachten duurt lang, maar het vaccineren 
van onze oudere leden is begonnen. Bijeenkomen in april 
achten we echter nog niet verantwoord. 

 
Helaas doet ook de ouderdom zich bij sommigen gelden. Ge-
rard de Wijn, onze voorzitter is op het moment, dat ik dit 
schrijf, medio maart, met uitvalverschijnselen opgenomen in 
het ziekenhuis in Hoorn. In gebed steunen we hem en ook 
Nel, in dachten zijn we bij elkaar. 
 

Zeevarenden 
Ds Leon Rasser schreef ons:  
Langs deze weg willen we u hartelijk danken voor uw giften 
voor ons werk voor de zeevarenden in de haven van Amster-
dam. Het afgelopen jaar zijn er twee grote acties gehouden. 
Met Pasen zijn aan boord van alle schepen tulpen bezorgd. 
Op de schepen waar de internetverbinding slecht was, zijn 
ook simkaartjes uitgedeeld. De reacties hierop waren ver-
baasd, verrast en soms emotioneel. Met kerst hebben we, 
mede dankzij uw bijdrage, maar liefst 750 pakketjes kunnen 
maken. Als blijvend aandenken ontvingen de zeevarenden 
een blik met toeristische afbeeldingen. Het blik was gevuld 
met een zak stroopwafels, een kerstgroet en een herbruik-
bare USB-stick met kerstmuziek en een kerkdienst. De pak-
ketten zijn overigens niet alleen bezorgd in de haven van 
Amsterdam. We mochten ook met een bevoorradingsschip 
meevaren zodat opvarenden van schepen die voor anker la-
gen in de Noordzee niet vergeten werden. Een fantastische 
ervaring. Via het internet kregen we tientallen berichten van 
zeevarenden die hun dank uitspraken voor de attenties, die 
we mede dankzij u, konden geven. Het hele jaar worden de 
zeevarenden voorzien van SIM-kaartjes. Gratis, tegen kost-
prijs of tegen een gereduceerd tarief. Afhankelijk van de si-
tuatie waarin de zeevarende zich bevindt. Al met al gaat het 
om vele honderden kaartjes. Ook stellen we tweedehands 
kleding beschikbaar. De behoefte aan o.a. warme sjaals, 
handschoenen, jacks en mutsen blijkt groot. Dankzij uw fi-
nanciële steun kunnen we veel betekenen voor de zeevaren-
den, nogmaals onze hartelijke dank. 
 

Namens de Nederlandse Zeevarendencentrale waarin opge-
nomen het Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam 

 
Woord en Weg 
In het landelijke blad met deze naam las ik de volgende uit-
spraak van Niels Gillebaard, predikant in Heerhugo-
waard: ”In een wereld, waarin je gelukkig moet zijn, weet de 
kerk dat het leven deuken en butsen kent”. En dat weten we 
maar al te goed. 
 

Collectes 
Ook in maart heeft de diaconie zelf een bijdrage overge-
maakt aan de collectedoelen, die bij de kerk in Edam ver-
meld staan.  
 

Maarten Gast 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
1 april  19.30 uur ds. W. Grimme   Avondmaal  G. Zandstra  
4 april  10.00 uur ds. B. Postmus   Pasen   G. Zandstra 
18 april  10.00 uur ds. T. van Hoogstraten     G. Zandstra 
 
Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
28 maart 10.00 uur ds. M. Reinders   Palmpasen  De Swaen 
29/30/31 maart 19.30 uur Avondgebeden in de Stille Week    De Swaen 
1 april  19.30 uur ds. P. Hoogstrate (Ermelo) Witte Donderdag, H.A. De Swaen 
2 april  19.30 uur Mevr. M. de Wolf-Boorsma Goede Vrijdag  De Swaen 
4 april  10.00 uur ds. J. Nijboer (Hazerswoude) Paasmorgen  De Swaen 
11 april  10.00 uur ds. C. Verkerk (Amstelveen)    De Swaen 
18 april  10.00 uur ds. T. de Boer (Oosthuizen)    De Swaen 
25 april  10.00 uur ds. B. Olde (Zaandam)     De Swaen 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid 
28 maart 10.00 uur Kapelaan M. Agius  Palmzondag, eucharistieviering 
28 maart 12.00 uur Kapelaan M. Agius  Palmzondag, familieviering 
1 april  16.00 uur Kapelaan M. Agius  Witte Donderdag, eucharistieviering 
2 april  15.00 uur Kapelaan H. Versteeg  Goede Vrijdag 
3 april  19.00 uur Kapelaan M. Agius  Paaswake 
4 april  10.00 uur Pater R. Hoogenboom  Eerste Paasdag, Hoogfeest van Pasen 
5 april  10.00 uur Kapelaan A. Goos  Tweede Paasdag, familieviering 
11 april  10.00 uur Kapelaan M. Agius   
18 april  10.00 uur Kapelaan H. Versteeg 
25 april  10.00 uur Kapelaan M. Agius   
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 
In april 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. 
 
Rooms-Katholieke Kerk Volendam: Voor info over de diensten: Zie kerkpagina's in de NIVO 

 
 



‘t LokkemientjeTUINCENTRUM
Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

RESTAURANTEDAM“De Fortuna”
HOTEL-RESTAURANTDEKKER - Spuistraat 1 - 3 - 5 - 7, 1135 AV EDAM, HollandVoor reserveringen: Tel. 0299‑371671 Fax: 0299‑371469

Hoogstraat 30299371751www.taam.keurslager.nl

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



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

SimonehoeveWagenweg 21145 PW Katwoude / Volendam
 PRINSENSTRAAT 12  EDAM  0299 371753 |  | 

Marieke Zuidervaart Keetzijde 41 1135 RB  EdamTel. 0299350314 Mob.: 0652244024Email:   m.zuidervaart@ziggo.nlwww.edammassage.nl

Ontspanningsmassageen hotstone
Email: m.zuidervaart@ziggo.nl www.edammassage.nlMarieke Zuidervaart Keetzijde 4 1135 RB EDAMTel: 0299350314 Mob: 0652244024 Ook fraaie cadeaubonnen te koop

mailto:m.zuidervaart@ziggo.nl

