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Redactioneel 
 
Geïnspireerd, begeesterd en vol vuur 
Door wie, of door welke gebeurtenis laat je je inspireren in 
het leven? Daar gingen we naar op zoek voor dit nummer 
van het Venster dat uitkomt in de tijd van Pinksteren. In het 
Nederlands en in de Christelijke traditie bestaan talloze 
woorden en begrippen die met inspiratie te maken hebben 
en daarbij verwijzen naar de “geest”. U kunt ze zelf beden-
ken en we refereren er ook aan in het hoofdartikel van dit 
Venster. Daarbij hebben we gesproken met mensen die 
naast het Nederlands ook een andere taal beheersen, de taal 
waarmee ze opgegroeid zijn. Bestaan er soortgelijke begrip-
pen in andere talen en welke beelden worden daarbij ge-
bruikt? 

 
Naast dit hoofdonderwerp, geïnspireerd op de apostelen die 
met Pinksteren in allerlei talen verstaanbaar waren, hebben 
we ook weer een keur van allerlei andere interessante arti-
kelen. Onder andere de aangrijpende herinneringen van Atie 
de Ruiter aan de oorlog en nota bene een nieuwe rubriek: 
“Inspirerende woorden”. Zelfs eenjarigen lezen het Venster 
(blz. 17)! Overigens, mocht u door dit Venster geïnspireerd 
worden om ook eens met ons mee te denken als lid van de 
redactie: u bent van harte welkom. 

Nico van Straalen 
 

 
Bij de voorplaat: “Pentecostés” door de Spaanse kunstenaar El Greco (1541-1614) (Prado, Madrid) 

Colofon Venster 
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Het volgende Venster verschijnt in de week voor  
1 juni 2021 

 

 

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

 
Aan het kruis nagelen 

De uitdrukking staat voor het zeer nadrukkelijk en ostenta-
tief beschuldigen van een persoon. Ook wel met een reële 
grond, maar de reuk van overdrijving is eraan verbonden. 
Voor iedereen moet duidelijk worden: hier wordt iets heel 
ergs bestraft. Op Witte Donderdag was deze zegswijze heel 
actueel. Hij werd in vrijwel elke beschrijving van de gebeur-
tenissen gebezigd. Hoe verhoudt, op eruit springende pun-
ten, het gebeurde zich tot het passieverhaal? 
Overeenkomst: een door voortrekkers (Kajafas c.s.) ‘aange-
moedigde’ mensenmassa die bloed wilde zien, dan wel el-
kaar ‘aanmoedigende’ kamerleden die in het roepen van 
‘schande’ niet voor elkaar onder konden doen. Verschil 1: 
bij Jezus begrijp je nauwelijks dat de menigte zich zo liet 
manipuleren, bij Rutte was er natuurlijk wel een punt. Ver-
schil 2: Jezus had met zijn kruisdood een missie: zijn weg 
ten leven gaat door de dood heen “wie zijn leven wil behou-
den, die zal het verliezen, maar wie het verliest om mijnent-
wil, die zal het behouden”. Daarom(?) verdedigde hij zich 
niet of nauwelijks. Daarom werd Pasen mogelijk. Rutte is in 
de verdediging gegaan, wat vrijwel onvermijdelijk is, maar 
toch: wellicht was zijn politieke leven minder geschonden 
geraakt als hij totaal open kaart had gespeeld. Want hoe erg 
is het dat je het over een kamerlid hebt in een verkennende 
fase, zelfs al heet hij Omtzigt? 
Lezen: Alle Evangeliën 
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Pinksteren en 
 
Pinksteren is het feest van de Heilige Geest die in vurige tongen neerdaalde op de aposte-
len. Alle omstanders konden de apostelen verstaan in hun eigen taal. In Edam wonen ver-
schillende mensen die in een andere taal zijn opgegroeid.  
 

Biba Fallah 
Velen kennen haar van de 
Libanese winkel aan de 
Keizersgracht.  
Biba: Ik ben in Libanon 
opgegroeid; wij waren en 
zijn (Grieks) Orthodox, 
maar gingen even gemak-
kelijk naar de katholieke 
vieringen (die waren 1 
uur, de orthodoxe 3: van 8 
tot 11).  Beide bezocht ik 
altijd heel graag. Pinkste-
ren was bij ons een heel 
belangrijk feest.  Het 

stond, een beetje net als Pasen, in het teken van een 
nieuw begin. Ieder die iets goed wilde maken, een ruzie 
wilde bijleggen, ging langs bij die persoon en bood aan 
om het bij te leggen en opnieuw te beginnen. Ook werd 
het feest gevierd met véél zoetigheid, waarbij iedereen 
welkom was. Pinkster was een feest van en met velen. 
Ook in de diensten, waar het Pinkstervuur werd uitge-
deeld door de priester door, jawel, water rond te sproeien 
over de gelovigen, die soms behoorlijk nat uit de dienst 
kwamen. Dat water symboliseerde het vuur waarmee de 
Geest werd uitgestort en werd gebruikt omdat echt vuur 
natuurlijk veel te brandgevaarlijk is. Ik heb er heel goede 
herinneringen aan. 
Venster: Zijn er ook uitdrukkingen of woorden in het Liba-
nees die aan die Geest herinneren? 
B. Daar vraag je me wat: ik ben al 26 jaar uit Libanon weg. 
In de vieringen legde de pastoor natuurlijk wel veel uit 
over het Pinksterevangelie. Ook daarom is de (Heilige) 
Geest is voor mij wel reëel. 
V: Dan is de beleving dus het belangrijkst? 
B. Voor mij werkt dat zeker zo en ik hoef het niet steeds 
te benoemen. Ik beleef de Geest in vieringen. Ik luister 
daar graag naar. Ook nu in Nederland, naar vieringen van-
uit Libanon. Ik ontvang ze via het internet. Door daarnaar 
te luisteren beleef ik nabijheid. Ik luister ook vaak als ik 
aan het werk ben, twee in één! Ik heb ook altijd in het 
koor gezongen; ik ken heel veel orthodoxe én katholieke 
liedjes. Zingen geeft me sterkte, dan voel ik contact, inspi-
ratie. En voor mij is bidden ook belangrijk: iedere avond 
voor het naar bed gaan doe ik dat. Dat geeft rust, ik zoek 
en voel contact met God. Ik heb mijn kinderen, ook in dat 
bewustzijn grootgebracht, ze op de katholieke school ge-
daan, met hun alle kerkelijke feesten beleefd. Zo is de 
Geest voor mij wel een realiteit! En komende Pinkster ga 
ik ook vieren, online. 
 

Paulette Dankert-Puig 
Paulette: Ik ben in 
Frankrijk opgegroeid. 
Mijn moeder was ka-
tholiek, maar niet prak-
tiserend, mijn vader 
atheïst. Toch heb ik wel 
“communion solennel-
le” gedaan. Met Pink-
steren sloot mijn vader 
de winkel (die verder 
eigenlijk altijd open 
was). Met vrienden, 

een mand met eten, bundels droge wijnranken, trokken 
we met ons allen naar een beek in de buurt, legden een 
vuur aan, roosterden het lamsvlees en vierden feest. Door 
de communie heb ik wel de kerkelijke leer meegekregen. 
V: Pinksteren gaat natuurlijk over de Heilige Geest; zijn er 
in de Franse taal veel woorden of uitdrukkingen die daar-
mee verband houden? 
P: Le Père et le Fils kan ik me altijd wel iets bij voorstellen, 
maar le Saint-Esprit is voor mij veel abstracter. 
V: Had je die wel eens willen voelen? 
P: Precies. 
V: Je vertelde net dat je zo kunt genieten van een wande-
ling op de Purmerdijk; dan word je a.h.w. opgetild; is dat 
ook iets van geest? 
P: Ja, ik hou wel erg van natuur; kom vaak in ‘mijn’ streek: 
Catalogne, in de Pyreneeën. Ik kan daarin heel goed al-
leen zijn. Misschien is dat wel een beetje mijn religie. 
V: En als je dat “heilige” weg zou laten?  
P: Dan gaat het dus om l’esprit en dat voel ik wel overal. 
Maar of er een connectie met God is? 
V: Is dat een probleem? 
P: Nee. In mijn oude streek zijn veel Romaanse kerkjes en 
ook veel abdijen. Die zorgden in de Middeleeuwen voor 
een veel socialer economie voor de boeren, dan de adel 
deed. Ik ga daar graag naar binnen en voel dan nog steeds 
die goede geest, die beleef ik daar. 
V: Geest is datgene wat inspireert, wat leven geeft. Mis-
schien is dat op zichzelf al goddelijk… 
P: Ik heb dan wel last van katholieke riten, die zijn (bij 
ons) zo star. Niet kerkelijke mensen worden zonder enig 
ritueel begraven. Voor mijn vader dreigde dat ook te ge-
beuren. Toen heb ik mijn vader zelf herdacht door de be-
grafenisstoet onderweg te laten stoppen en hem te ge-
denken. In Nederland is dat gewoon. Bij de uitvaart van 
een oom bijvoorbeeld was daar alle ruimte voor. Zo eer je 
hem, zo leeft zijn geest voort. De geest is eigenlijk een 
vanzelfsprekend onderdeel van het leven. 

Ed Broeze 
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de geest die ieder verstaat 
 
Het Venster ging met vier van hen in gesprek. Hoe worden mensen in een andere taal be-
geesterd? Zijn er in andere talen ongeveer dezelfde begrippen rond inspiratie en begees-
tering?  En heeft het voordelen om meertalig te zijn? 
 

Razkallah Dawlatly 
“Begeesterd zijn”, hoe 
zeg je dat in het Ara-
bisch? Ik sprak met 
Razkallah Dawlatly, 
koster en trouw kerk-
ganger van de R.K. Ni-
colaaskerk, tevens vrij-
williger bij de vrijdag-
avondmaaltijden in de 
Swaen. Razkallah is ge-
vlucht uit Syrië en 
heeft nu een vaste 
baan als metselaar bij 
HSB. 

“In de Christelijke traditie van Syrië hebben we Arabische 
woorden voor de bekende feestdagen. Bijvoorbeeld Pinkste-
ren is “ieed al ansara” en de Heilige Geest is “al rouh al 
quodos”. Je kunt zulke woorden ook gebruiken in de beteke-
nis van “inspirator” of “mijn idool”. Als iemand een voor-
beeld voor je is, een idool, zeg je: “wat hij doet wil ik ook 
doen”. Dat kan bijvoorbeeld Abdul Nasser zijn, of Margareth 
Thatcher of Moeder Theresia”. Maar een bijzondere plaats 
in Syrië (ook in Libanon en Turkije) is weggelegd voor de Hei-
lige Barbara. “Eid il Burbara” op 4 december is de naamdag 
van de H. Barbara die in de zesde eeuw leefde. Volgens de 
traditie moest ze vluchten voor haar vader en nam haar in-
trek in een grot in de bergen. Op die plaats, tegen de helling 
van de berg Maaloula staat nu een klooster, een bedevaart-
plaats. Syrische Christenen laten zich vaak inspireren door de 
H. Barbara. 
 
Ana mulham 
Als je geïnspireerd bent zeg je in het Arabisch “ana akhoun 
mulham”, of kortweg “ana mulham”. Het betekent dat je vol 
van liefde bent voor iemand, dat je steeds aan zo iemand 
denkt, dat je hoofd altijd vol is van die persoon. Maar het is 
niet hetzelfde als verliefdheid. Je zegt het niet tegen je 
vrouw bijvoorbeeld. De terugvertaling uit het Arabisch is: “u 
bent de bron van mijn inspiratie”. Wat een mooie uitdruk-
king! 
 
Dromen in het Arabisch 
Heeft het voordelen om te leven in twee culturen, ieder met 
hun eigen taal? “In het begin, de eerste twee jaar, begreep ik 
niks van het Nederlands. Maar nu is het een verrijking”, zegt 
Razkallah. “Ik kan beide kanten waarderen. Maar als ik 
droom is het altijd in het Arabisch. En ik droom ervan dat ik, 
als het weer vrede is in Syrië, Nederlanders kan rondleiden 
in mijn mooie land.” 
 

Maisa van der Kolk 
Marja-Liissa (voor ons kortweg Maisa) van der Kolk is gebo-
ren Finse. Haar familie heeft een interessante achtergrond. 
Maisa’s grootvader was Luthers predikant en trok rond 1900 
met zijn vrouw naar Japan, als zendeling. Daar werd Maisa’s 
moeder geboren. Later gingen ze weer terug naar Finland. In 
1939 werkte Maisa’s moeder als verpleegster in een groot 
hospitaal waar soldaten opgevangen werden. Maisa’s vader 
nam als chirurg vanuit Nederland deel aan een hulpactie van 
het Rode Kruis en raakte bevriend met de Finse verpleegster. 
Later trok ze beiden weer naar Nederland. 

 
Helluntai 
De Finse taal is heel 
zuiver. Als er een 
nieuw begrip geïn-
troduceerd wordt 
kies je er meestal 
een Fins woord 
voor, je neemt niet 
het buitenlandse 
woord over. Zo heb-
ben de Finnen een 
apart woord voor 
Pinksteren, Hel-
luntai, wat letterlijk 
“Gezegende Dagen” 
betekent. Tijdens 
Helluntai heb je na-

tuurlijk een helluntaisauna, wat op te vatten is als een reini-
gingsritueel. Pinksteren krijgt in Finland dus een authentieke 
Finse kleur 
 
Virvon varvon 
Een bijzondere gewoonte is de rondgang die kinderen doen 
langs de huizen, verkleed als heksjes. Ze lopen dan door de 
buurt met wilgenkatjes aan een takje, met een strikje erom-
heen, waarbij ze de huizen zegenen. Het takje wordt aange-
boden aan de bewoners in ruil voor snoep. Bij hun rondgang 
zingen de kinderen een liedje: “Virvon, Varvon Tuoreeks 
Terveeks Tulevaks Vuodeks, Vitsa sulle, Palkka mulle”, wat 
betekent: “Een geurige groet voor het komend jaar, een 
takje voor jou, een beloning voor mij”. Maisa vertelt: “Bij 
onze dochter in Finland heb ik de buurkinderen ook zo langs 
zien komen en ook onze kleinzoons deden dat op hun beurt 
bij de buren. De traditie komt oorspronkelijk uit Karelië, het 
grensgebied tussen Finland en Rusland en komt uit de Or-
thodox-Christelijke kerk. Het lijkt op ons gebruik van de 
Palmpaasstokken, want het wordt niet bij Pinksteren maar 
bij Pasen gedaan”. 

Nico van Straalen 
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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. 
 
Grote Kerk van Oosthuizen 
Deze prachtige gotische kruiskerk bepaalt al vijf eeuwen 
het silhouet van Oosthuizen. In 1982 is het kerkgebouw 
door de Hervormde Gemeente overgedragen aan de 
Stichting Oude Hollandse Kerken, samen met de kerken in 
Beets, Kwadijk en Oudendijk. De overdracht vond plaats 
tegen een gering bedrag plus een aanzienlijke “bruid-
schat”. De Hervormde Gemeente was op termijn niet in 
staat deze kerken te blijven onderhouden. De kerkelijke 
gemeente is 'eerste 'huurder’. In een wisselrooster vinden 
diensten plaats in goed overleg met de culturele commis-
sie. 
 

 
De Grote Kerk in Oosthuizen, gezien vanaf de Beemsterdijk 
 
Culturele commissie 
De culturele commissie bestaat uit een groep enthousi-
aste vrijwilligers. Ze organiseert een aantrekkelijk pro-
gramma; elke maand iets anders. In de wijde omtrek zijn 
de orgelconcerten op het middentoon-orgel bekend; ook 
andere concerten zijn opgenomen in het programma. 
Achter het koorhek bevindt zich een prachtige ruimte 
voor tentoonstellingen: beelden, schilderijen en wandkle-
den. En altijd weer is er een vriendelijke vrijwilliger die je 
te woord staat en een toelichting geeft. De kerk is ook te 
huur en officieel aangewezen als trouwlocatie. Voor vrien-
den van de Grote Kerk Oosthuizen is er jaarlijks een cultu-
rele activiteit. Je bent al vriend voor 15 euro per jaar en 

steunt daarmee de werkzaamheden van de commissie. 
Doen dus! 
 
Monument 
Er bevinden zich twee topstukken in de kerk. Het meest 
opvallend is het 18de-eeuwse praalgraf van Francois van 
Bredehoff (1648-1721), gemaakt door de Antwerpse 
beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheidt sr. Het orgel 

heeft een 
pijpwerk en 
kas uit de 15e 
eeuw. Met 
zijn midden-
toonstem-
ming behoort 
dit orgel tot 
een van de 
meest bijzon-
dere orgels in 
Nederland. 
Voor begelei-
ding bij de lie-
deren in de 
kerkdienst is 
het een 
'ramp'. 

 
De zonnewijzer 
Op de westgevel is in de 
18de eeuw een zonnewij-
zer geplaatst met de La-
tijnse tekst: “Fugit Hora”. 
Dat betekent “De tijd 
vliegt”. Op de foto is het 
13:12 uur (het lichtvlekje 
bij het pijltje) 
 
Wil je meer weten? 
Zie op internet de website 
www.grotekerk-oosthui-
zen.nl. Je vindt daar ope-
ningstijden en het programma. Helaas kan dit jaar door 
corona veel van het programma niet doorgaan. 
 

Carina Brienen 
Foto’s van www.grotekerk-oosthuizen.nl 

 
 

Het praalgraf van Van Bredehoff in de kerk 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier vind je kalenders met activiteiten in de betreffende maand 
voor iedereen tussen de 0 en 18. Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten. 
 
Kalender  
Woensdag 12 mei 2021 om 14:00 uur: kindermiddag in de Ontmoeting (onder voorbehoud) 
Zondag 23 mei 2021, Eerste Pinksterdag, om 10.00 uur: Kliederkerk Pinksterfeest in de tuin Grote Kerk (onder voorbehoud) 
Maandag 24 mei 2021, Tweede Pinksterdag om 10:00 uur: familieviering in de katholieke kerk met diaken Henk Bak 
Na de viering bingo met prijzen, in de Ontmoeting (onder voorbehoud) 
 

Hemelvaart en Pinksteren 
In april was het Pasen, toen vierden we dat Jezus opstond uit de dood. 
Nu in mei vieren we Hemelvaart en Pinksteren.  
 
Hemelvaart - 13 mei 
In de Bijbel staat een verhaal over Jezus die met zijn leerlingen op de Olijfberg is. 
Ze zijn met elkaar in gesprek. Dan komt er een wolk en kunnen de leerlingen  
Jezus niet meer zien. Jezus gaat naar de hemel. Dit noemen we de hemelvaart 
van Jezus. 
 
Pinksteren - 23 en 24 mei  
Tijdens Pinksteren ontvangen de volgelingen van Jezus de Heilige Geest en de 
kerk wordt geboren. Nu ontvingen niet meer alleen bijzondere personen - zoals  
profeten of koningen - de zalving met de Geest, het was nu voor iedereen!  
Jezus is naar de Vader gegaan, maar we staan er niet alleen voor. Hij is met ons, 
midden in de rommeligheid van ons bestaan. 
 
 
 
 

Wat je kunt doen tijdens Hemelvaart en Pinksteren 
Op de website voor het PKN jeugdwerk  
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/programma/werkvor-
men-bij-hemelvaart-en-pinksteren/  staan allerlei werkvormen waar-
mee je aan de slag kan gaan tijdens Hemelvaart en Pinksteren. Deze 
werkvormen hebben titels als: 

- Vreemde talen; 
- Reuzenbellen; 
- Het borrelt en het bruist; 
- Vrij schilderen: schilder iets wat jij vindt passen bij  

‘de geest van God’; 
 
Op Pinkstermorgen is de kerkgemeente van plan om in de kerktuin,  
wanneer het weer mee zit (en corona geen roet in het eten gooit)  
met de kinderen een aantal van de activiteiten die op de PKN web-
site genoemd staan, te gaan doen. Meer informatie volgt per kerk-
brief. We hopen dat jullie erbij zijn! 
 
  
Wist je dat? 

- Rood de liturgische kleur is van Pinksteren, de kleur van het vuur? Deze kleur wordt verbonden met het vuur van de 
Heilige Geest. 

- De kerkgemeente tegenwoordig een jeugdouderling heeft? Voor contact met mij (Wijnanda) of leuke ideeën voor 
de jeugd in onze kerk, kan je een mail sturen naar: jeugd@kerkgemeente.nl. 

Een vlammetje hier, 
een vlammetje daar. 
Een heleboel vlammetjes bij elkaar.  

Zeg weet je het al, 
vandaag is het feest: 
voor jou en voor mij 
kwam de Heilige Geest. 

Een vlammetje hier, 
een vlammetje daar. 
We doen onze vlammetjes bij elkaar. 
Dan is het een vuur, 
dan is het een feest: 
wij danken de Heer 
voor de Heilige Geest. 

(Kinderopwekking 57) 
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Woorden die inspireren 
 
Ervaart u dat soms ook? Dat woorden, geschreven of gesproken iets met u doen, u een 
gevoel geven van verwondering, verbinding, of juist afgunst, woede of verdriet doen ont-
luiken vanuit uw diepste gevoelens …. vanuit de ziel? 
 
Ik wil u graag meenemen in 
het verhaal van Dr. Edith Eva 
Eger, haar woorden zijn een 
inspiratiebron voor velen, 
wereldwijd. Dr. Eger is een 
vooraanstaande psycholoog 
en één van de weinige Holo-
caustoverlevenden die nog 
in leven is. Desmond Tutu 
schijft over haar: “Dr. Egers 
leven laat zien dat we zelfs 
boven de allerergste gruwelijkheden kunnen uitstijgen en 
dat lijden gebruikt kan worden om anderen te genezen.” 
Een citaat uit haar interview met de EO: “In mei 1945 
wordt Edith meer dood dan levend tussen een stapel lijken 
gevonden door een van de bevrijders. Ze weegt slechts 32 
kilo, haar rug is gebroken, ze heeft buiktyfus, longontste-
king, pleuritis en een levensgroot trauma. Ze kwam er bo-
venop, maar was nooit echt vrij. Jarenlang hield ze haar 
duistere verleden opgesloten. “Maar”, zegt ze, “vrijheid 
betekent dat we de moed verzamelen om de gevangenis 
af te breken, steen voor steen.”  
Pasen is het feest van de opstanding, van het leven na de 
dood, van verzoening en de bevrijding van de mens, feest 
van hoop en licht. Wij zijn nu op weg gegaan naar Pinkste-
ren, waar ons het vuur van de liefde, van de kracht in ons 
allemaal wordt geopenbaard. 
Dr. Eger heeft gedurende haar gevangenschap in 
Auschwitz altijd het vuur in zichzelf laten branden. Er was 
maar één manier om te kunnen overleven …. de liefde, de 
passie om het leven te willen leven en omarmen. Haar 
moeder leerde haar al jong dat niemand ooit gedachten 
van je af kan nemen, ze kunnen je alles ontnemen, be-
halve wat in jouw geest leeft en is opgeslagen, je herinne-
ringen. Daar putte Dr. Eger veel kracht uit, tijdens alle vre-
selijke ontberingen waaraan zij als puber van 16 jaar werd 
blootgesteld. Dr. Eger hield vast aan de woorden: “Als ik 
vandaag overleef, zal ik morgen vrij zijn!” In die woorden 
schuilt een ongekende geesteskracht! 
In De Tien Geboden, een column in landelijk dagblad 
Trouw, gaf Dr. Eger een interview waarin zij ingaat op De 
Tien geboden. ‘Gij zult geen anderen goden voor mijn 
aangezicht hebben’, ik citeer haar reactie op het eerste 

gebod: “Voor mij is God een 
beetje zoals Tinkelbel, het 
elfje uit ‘Peter Pan’: fladde-
rend, fonkelend en happy. 
Een vrije geest. God was bij 
mij, in Auschwitz, toen ik voor 
dokter Mengele moest dan-
sen en hij me als beloning 
een stuk brood toewierp... en 
ja, God was er ook toen mijn 
vader en moeder werden ver-

gast. Geloof me, ik heb mijn vuist naar de hemel gebald, 
maar één ding is zeker: God heeft mijn ouders niet ver-
moord. Mensen hebben dat gedaan. En God zorgde ervoor 
dat mijn woede omsloeg in medelijden. Niemand werd ge-
boren om te haten. Ik koos voor liefde, in plaats van haat. 
Het is de liefde die me heeft gered. Het is de liefde die me 
in leven houdt.”  
Er valt eindeloos over deze bijzondere, krachtige vrouw 
van nu 93 jaar te vertellen. Dr. Eger laat ons zien dat wij 
elk moment in staat zijn ‘Keuzes’ te maken. De keuze om 
op te staan en door te gaan, hoe moeilijk die weg ook 
lijkt. “Je geest houdt je gevangen, de sleutel zit in je zak”  
Tot slot, laten wij ook onszelf en elkaar inspireren en het 
(Pinkster)vuur in elkaar aanwakkeren en brandende hou-
den. Vanuit een boodschap van liefde! 
 

José Hermanides 
 
 
Verder lezen?  
Bronvermelding: 
Eger, E. (2020). Het geschenk: 12 lessen die je Leven kun-
nen redden. Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers B.V. 
Eger, E. (2018). De Keuze: Een leven in vrijheid. Amster-
dam: A.W. Bruna Uitgevers B.V. 
https://eva.eo.nl/artikel/2019/12/10-levenslessen-edith-
eger-holocaustoverlever 
https://www.trouw.nl/nieuws/edith-eva-eger-de-balle-
rina-van-auschwitz-danste-voor-josef-mengele-het-is-de-
liefde-die-me-heeft-gered~b4d5ae1f/ 
 

 

Foto ©Jordan Engle 
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Herinneringen aan de oorlog 
 
Dit ontroerende interview met Atie de Ruiter hadden we eigenlijk willen plaatsen in het 
bevrijdingsnummer van vorig jaar, maar toen hadden we daarvoor geen plaats meer. Met 
veel plezier publiceren we het hier, zodat we ook in dit nummer stilstaan bij de bevrijding. 
 
Psalmen tegen Hou Zee-liederen 
Aan het eind van de oorlog was Atie de 
Ruiter 8 jaar. Betrekkelijk jong dus nog, 
maar toch weet ze zich nog veel te herin-
neren van de oorlog: 
 

“Mijn vader zat in het verzet en was 
daarom geen avond thuis. Volgens mijn 
moeder was hij aan het werk, maar later 
begrepen we dat dat wel bijzonder werk 
was. Eén avond in de week was hij stee-
vast thuis, dan was mijn moeder weg. Zij 
ging dan Trouw, de verzetskrant, rond-
brengen. Het was ook een spannende 
tijd, zeker ook, omdat de buren bij de NSB 
aangesloten waren. Als de buurvrouw het 
keukenraam openzette, konden we ‘mee-
genieten’ van de houzeeliederen die ze zo 
hard mogelijk zong. Nou, daar had mijn 
moeder wel een antwoord op: ze zong 
door ons eveneens openstaande keuken-
raam psalmen, ook zo hard ze kon!” 
 
Wegvoeren van Joden 
Wat wel veel indruk gemaakt heeft, was het wegvoeren 
van het Joodse gezin tegenover ons. 
 

“Later hoorden we dat de moeder haar jongste kind, Pe-
tertje, vanuit de trein had meegegeven aan wildvreemde 
mensen. We waren gek op Petertje, we gingen vaak met 
hem wandelen in de straat. Vijf jaar geleden heb ik na al 
die jaren Petertje nog gesproken, hij wilde toch nog één 
keer Edam zien. Hij bleek door een Engels echtpaar ge-
adopteerd te zijn en was dus levend uit de oorlog geko-
men, in tegenstelling tot zijn ouders. Petertje was inmid-
dels 73 jaar…”. 
 

Voor het huis waar Petertje met zijn ouders woonden, is 
een ‘struikelsteen’ geplaatst. 
 
‘Oudere zus’ 
Atie heeft veel verhalen te vertellen over de oorlog. Zo 
heeft ze 2,5 jaar een ‘oudere zus’ gehad: in de hongerwin-
ter kwam er een meisje uit Amsterdam bij ze in huis. Jo 
was 6 jaar ouder, dat vond Atie best interessant. Hoewel 

Jo na de bevrijding eigenlijk direct 
naar huis kon, is ze toch nog bijna 2 
jaar gebleven; ze vond het zo fijn in 
Edam, dat ze eigenlijk niet naar huis 
wilde. Tot aan haar dood heeft ze 
contact gehouden met de familie de 
Ruiter in Edam. Een ander indruk-
wekkend verhaal is de begrafenis 
van een Joodse onderduiker op de 
Joodse begraafplaats. Deze Joodse 
man van Duitse afkomst was onder-
gedoken bij de opa van Atie. Toen 
hij door ziekte overleed, moest hij 
clandestien begraven worden. Dat 
heeft de vader van Atie samen met 
Gerrit bij ’t Vuur gedaan. Niemand 
die er iets van geweten heeft en nog 
altijd als ze er langsloopt moet ze er-
aan denken. 
 
 

 

Ook herinnert ze zich een kerkdienst, waarin op een gege-
ven moment enige beroering ontstond. Een van de man-
nen ging de kansel op en besprak iets met de dominee. 
Die onderbrak de dienst en gaf alle mannen de opdracht 
de kerk zo snel mogelijk te verlaten via …. Er was namelijk 
vanuit Monnickendam een bericht gekomen dat er een 
razzia zou gaan plaats vinden. Gelukkig was iedereen op 
tijd weg. 
 

Op de vraag hoe het voor kinderen was in die tijd ant-
woordt Atie: 
 

“Voor ons als kinderen was het eigenlijk een onbezorgde 
tijd, we speelden veel buiten met alle kinderen uit de 
buurt, in het Dwars Jonkerlaantje, maar ook vaak op de 
Vesting. Tegen het einde van de oorlog waren er wel 
steeds minder bomen: die werden ’s nachts, onder andere 
door mijn vader, omgezaagd en het hout werd verdeeld. 
Wat overbleef waren de boomstronken, daar kon je heer-
lijk op spelen!” 
 

Nel Eijk 
 

 

Foto AvG 



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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Poëzie-estafette 
 
Tijd en expertise 
Op ‘s lands grootste poëziefestival  
bij het gezamenlijk buffet achteraf 
was er een tafel waaraan de oudere dichters 
kopstootjes dronken 
Judith Herzberg, Antjie Krog en Charles Bernstein 
met een glaasje genever voor zich. 
 
Aan mijn kant van de zaal (de jonge dichters) 
werden er de grootste plannen gemaakt 
Een transcontinentale lezingenreeks 
waarover we nog e-mailcontact zouden hebben. 
Ik dacht: O, wat ik er voor zou geven 
om ooit aan de tafel met oude dichters te zitten 
 
In een lifestylemagazine zullen ze me vragen 
zoals ze vrouwen die een bepaalde leeftijd bereiken vragen 
vind je het erg om oud te worden? 
En ik zal zeggen ben je gek 
verval is voor mij vooruitgang 
Niet als rijpen, wat wachten impliceert 
(tot je gaat doen  waarvoor je gemaakt bent) 
maar een teken dat je al heel lang doet  
waar je voor gemaakt bent, namelijk leven 
en gezien de correlatie 
tussen tijd en expertise 
word je daar steeds beter in 
Eindelijk begrijp je bijvoorbeeld 
welke mensen het waard zijn 
een avond mee door te brengen 
 
 
 
 

Mensen die zo geloven in de kracht  van kunst 
dat ze verboden affiches in verregende stegen hangen 
Mensen die de poezie zo’n warm hart toedragen 
dat ze onze dichters kosteloos laten drinken 
Want zolang er drinkende dichters en dansende dichters zijn 
en dichters die zich zodra het applaus klinkt 
terugtrekken op hun hotelkamer 
is het de moeite waard om oud te worden. 
 
En misschien heb ik het verkeerd onthouden 
zaten we allemaal aan de jus d’orange die dag 
Waar het onder de streep om gaat: 
Protestkunst op de pleinen van Europa 
een glaasje gin voor wie het kan gebruiken 
 
Dit gedicht is uit de bundel “In mijn mand” van  Lieke 

Marsman. Zij werd kort geleden  benoemd tot 
Dichter des Vaderlands voor 2021 en 2022. Het 
gedicht is voor mij een soort gevulde fruitmand, 
er komen zoveel thema’s aan de orde: 
ouderdom die verwelkomd wordt, de vraag 
waarvoor je leeft, welke mensen uiteindelijk het 
waard zijn een kostbare avond mee door te 
brengen. En door alles heen het thema van 
protest en verzet. En dat met soms wel en soms  
geen punten en komma’s, waarmee het lezen in 
begrijpelijke banen wordt geleid. Een modern 
gedicht waarvoor je wat tijd moet nemen! 

 
Ik geef het gedichtenstokje door aan Ria Zomer-van 
Klaveren. 

Lydeke Vroom

 
In 1858 verklaarde Bernadette Soubirous, 
toen een 14-jarig meisje, tussen 11 februari 
en 16 juli verschillende verschijningen te 
hebben gezien, die door de belangrijkste 
hoogwaardigheidsbekleders van die tijd 
werden beschouwd als die van de Heilige 
Maagd Maria in de verre grot van Massa-
bielle. Bernadette werd kloosterling en trad 
in bij de zusters van Nevers in midden- 
Frankrijk waar zij op 16 april 1879 op 35-ja-
rige leeftijd is overleden. In 1864 werd er 
een standbeeld opgericht ter ere van Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes bij de plaats van 
de verschijningen. Er werd een kapel ge-
bouwd die al spoedig te klein werd en ging 
dienen als crypte voor de eerste basiliek, de 
Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis.  

In de loop der jaren kwamen hier nog twee 
basilieken bij en verschillende andere ge-
bouwen, die thans alle deel uitmaken van 
het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes. Het hele jaar door maar vooral 
vanaf maart tot oktober komen pelgrims uit 
heel Europa, maar ook uit andere delen van 
de wereld, naar het heiligdom van Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes om er te bidden en 
zich te laven aan het bronwater van de grot 
waaraan heilzame kwaliteiten toegedicht 
worden. Dit raam werd in de R.K. Nicolaas-
kerk aan de Voorhaven aangebracht in 1905. 

 
Bron: Wikipedia 

Foto’s: Arie van Ginkel 
 

 

Edamse kerkschatten, 36                           RK Raam Lourdes 
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Waarom dit boek? 
 
Je leest een bijzonder boek, een boek dat je raakt, dat je meeneemt. In deze rubriek geeft 
het Venster ruimte aan wie die ervaring wil delen met de Vensterlezers. Ieder is vrij een 
bijdrage in te leveren. Voorwaarde voor plaatsing is wel dat er een levensbeschouwelijke 
component in de bijdrage is verweven. 

 
Zin? 
Fokke Obbema, Volkskrant-journalist, 
werd ternauwernood uit een hartstil-
stand teruggehaald. Aanleiding voor hem 
om een reeks interviews aan te gaan, 
steeds beginnend met de vraag: “Wat is 
de zin van het leven?” In 2019 ook in 
boekvorm uitgegeven. 
 
Wat geeft zin? 
De openingsvraag leidde vaak tot een 
stilte, een zoeken. En dan kwam vaak: er 
zijn wel dingen die zin geven aan het le-
ven. En er opent zich een rijke wereld als 
je daarvan kennisneemt. Het boek destil-
leert uiteindelijk zeven inzichten uit de 
eindeloze variëteit van wat er in de ge-
sprekken volgde op die openingsvraag. 
 
I Kwetsbaarheid als essentie, het gaat 
om verbinding 
Ieder mens is een schakel in een groter verbond: met mede-
mens en met de natuur. Dat ervaren we vooral als we ons 
kwetsbaar weten, als we ziek zijn, bijvoorbeeld, als je ge-
dwongen bent hulp te vragen. Een samenleving die zelfred-
zaamheid en autonomie vooropstelt, zit die verbinding in de 
weg. “Ongeacht of mijn gesprekspartner gelovig of atheïs-
tisch was, man of vrouw, oud of jong, vrijwel iedereen ha-
merde op dit aambeeld van verbondenheid”. 
 
II Veerkracht hand in hand met dankbaarheid 
Kwetsbaarheid gecombineerd met veerkracht. Een leven 
lang soms echt ondraaglijke jeuk en toch het leven “iets ma-
gisch moois” vinden, Parkinson hebben en toch genieten van 
wat je nog wel (heel goed) kan, een zwaar auto-ongeluk als 
“het beste wat me ooit is overkomen” aanmerken omdat het 
zintuigen aanscherpte op de grens van leven en dood. Dank-
baarheid. 
 
III Het leven is een leerschool 
Een leerschool op zoek naar de zin ervan, zegt het hindoe-
isme. Maar ook agnosten, atheïsten omarmen dit beeld: 
“het leven doorgronden, je talenten ontwikkelen is de zin 
van je bestaan”.  Het helpt bovendien “iets goeds te doen 
voor een ander”. 
 
IV Hoop op vooruitgang, op weg naar een groter ethisch 
bewustzijn? 
Veel geïnterviewden ontkomen niet aan een zeker pessi-
misme: de holocaust, de voortdurende oorlogen. Maar toch, 

als je ons bewustzijn met dat van 500 jaar 
geleden vergelijkt: ethische groei is er ze-
ker. Ook op allerlei fysieke punten boeken 
we vooruitgang. 
 
V Beperking van de wetenschap en her-
waardering van religie 
In de optiek van de natuurwetenschapper 
is het leven een toevalstreffer. Maar wat 
doorgrondt de wetenschap eigenlijk: ieder 
antwoord dat zij levert roept een veelvoud 
aan nieuwe vragen op. Gelovig is hij niet 
geworden maar hij is religie wel anders 
gaan waarderen: “ik kijk met respect (..) 
naar iedere poging van mensen de chaos 
te bedwingen”. 
 
VI Het nut van de dood: zoeken naar de 
essentie 
De dood kwam in ieder interview aan de 

orde. “Zolang je de dood wegdrukt, omarm je het leven 
niet”.  Zijn begrenzing scherpt ons: je moet het NU doen. De 
dood als aanjager van het leven. Maar ook als aanjager van 
dankbaarheid voor het bestaan: het wonder van het leven 
zelf, waar we deel van mogen uitmaken. We zijn broeders in 
de dood; laat dat tot meer compassie en solidariteit leiden. 
 
VII Geen zin, wel betekenis? 
Zin? is de verkeerde vraag, want suggereert een hoger doel. 
Maar waar is dat dan goed voor? Een hindoepriester om-
schrijft mensen als ‘vonkjes van een groot goddelijk vuur, elk 
vonkje met de kwaliteit van dat grote vuur’. De kunst van 
het leven is te beseffen dat je die kwaliteiten hebt. 
 
Tenslotte 
De systematiek van zeven inzichten suggereert een lijn die er 
gelukkig niet in het boek is. 367 Pagina’s met ontroerende, 
rijke, eerlijke, zoekende verhalen uit de mond van mensen 
die net als u en ik zoeken naar zin.  Verhalen met een even 
grote verscheidenheid aan invalshoeken als er geïnterview-
den waren.  Ik heb het in etappes gelezen, want ik wilde niet 
dat het ene verhaal het volgende overspoelt. En dan van de 
hindoepriester aangereikt krijgen: dat je mag geloven dat je 
geschapen bent naar Gods beeld. 

 
Ed Broeze 

 
Fokke Obbema: ‘De Zin van het Leven, Uitgeverij Atlas Contact, Am-
sterdam, 2019 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam 
 
Overal waar je met mensen werkt, 
bestaat de kans dat je met het lij-
den van de ander te maken krijgt. 
In mijn werk als geestelijk verzorger 
in het verpleeghuis heb ik het voor-
recht met mensen te werken. Ze 
nodigen mij even uit en door de 
spreekwoordelijke pet die ik op heb 
laten ze vaak al vrij snel iets zien 
van het gedeelte van hun leven dat 
om welke reden dan ook zwaar is. 
 
Gister preekte ik op de Veluwe in 
Doornspijk voor een groep tieners. 
Over een stuk in Jeremia 31 waar 
de Eeuwige omschreven wordt als 
degene die de zon gaf als een licht 
overdag. In mijn uitleg vertelde ik 
dat het een contrast laat zien met 
ons als mensjes van vlees en bloed. 
Wij kunnen zoveel, maar hebben 
soms wat last van grootheidswaan. 
Jeremia dicht het poëtisch toe: wij 
kunnen de hemel niet opmeten en 
ook de fundamenten van de aarde 
niet doorgronden. Het viel me op 
hoe aandachtig zulke jonge tieners 
waren terwijl het over zulke seri-
euze en diepe zaken ging. 

Het is precies wat ik zie in mijn ge-
sprekken met ouderen; die be-
paalde dingen in hun leven zwaar 
vinden en zich afvragen waarom 
het toch zo loopt. Een enkele keer 
wordt mij gevraagd ‘dominee, zegt 
u het maar. Heeft u een antwoord 
hierop?’ Ook ik sta dan met lege 
handen en ben maar een mensje 

van vlees en bloed. Ook de jongens 
en meisjes in de jeugddienst, onze 
kinderen en kleinkinderen krijgen 
helaas met lijden te makken. De 
kerk is al eeuwen specialist in 

eerlijk zijn hierover, ruimte ervoor 
maken. Elkaar bemoedigen en hel-
pen er mee om te gaan en het te 
verdragen. We kunnen zo veel vor-
men van lijden verlichten. Dankzij 
de wetenschap roeien we in relatief 
snel tempo virussen uit. Je zou 
bijna denken dat het niet lang meer 
duurt voordat al het lijden de we-
reld uit is. Wat zou het fantastisch 
zijn. En wat is het een misvatting 
om te verwachten dat het nu al mo-
gelijk is. Met de beste bedoelingen 
en grootste professionele mogelijk-
heden blijft er altijd iets van ver-
driet, eenzaamheid en pijn. Ik zie 
weleens frustratie die voortkomt 
uit de misvatting dat we alles op 
kunnen lossen. Wat mij betreft is 
dat verspilde energie die we beter 
kunnen gebruiken door naast ie-
mand te staan. Soms met lege han-
den. De grootst mogelijke liefde. En 
boven alles: aandacht. 
 

Jan-Willem van der Straten 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
In september zijn wij een paar dagen 
naar Arnhem geweest. We hebben 
de stad wandelend verkend en zijn 
ook de beroemde John Frostbrug – 
‘A Bridge Too Far’ - overgestoken. 
Verder brachten wij een bezoek aan 
de Eusebiuskerk aan het Kerkplein. 
Al in de negende eeuw staat er een 
kerk in Arnhem. Dit blijkt uit het eer-
ste document waarin deze kerk 
wordt genoemd uit 893 met de tekst 
Est in Arnheym ecclesia (Er is een 
kerk in Arnhem). De geschiedenis 
van de Eusebiuskerk telt dus twaalf 
eeuwen. De Eusebiuskerk stond tij-
dens de Slag om Arnhem middenin 
de vuurlinie. De kerk werd in de 
nacht van 19 op 20 september 1944 
beschoten en brandde vrijwel volle-
dig uit. Tot overmaat van ramp 
scheurde een helft van de toren los 
en stortte op het gehavende schip 
van de kerk toen in 1945 de Rijnbrug 
werd opgeblazen. Wie de foto’s van 

de ruïne ziet, begrijpt dat de hui-
dige Eusebius via een ingrijpende 
restauratie (1947-1964) groten-
deels opnieuw is gebouwd. De 
Eusebiuskerk is een icoon van de 
wederopbouw na de verwoesting 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
(Bron: eusebius.nl). Kerkdiensten 
vinden er naar ik begrepen heb niet 
meer plaats in deze kerk. Wel vin-
den er allerlei evenementen plaats 
en is het mogelijk om vanuit de pa-
noramalift (tot 73 meter hoogte) te 
genieten van het, naar men zegt, 
fantastische uitzicht op de skyline 
van Arnhem. De lift was echter bui-
ten gebruik tijdens ons bezoek. Een 
imposante kerk met een lange en 
bewogen geschiedenis en een bij-
zonder hekwerk, maar de kerkzaal 
vond ik wel vrij leeg. 
 

Wijnanda Hamstra-Bark 

Onze vakantiekerk 
 
 
 

 
 

 
 

De Eusebiuskerk 
Arnhem 
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Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com 
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De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.  
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen  

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Pinkstervuur geannuleerd 
Net zoals in het afgelopen jaar zal het Pinkstervuur ook dit 
jaar geen doorgang kunnen vinden. In de huidige omstandig-
heden kan dit helaas niet op een passende wijze worden ge-
organiseerd. Onderstaand een sfeerbeeld van een eerdere 
editie.  

 
Foto: NIVO 

Opnieuw herdenken van vrijheid 
Vorig jaar waren er mooie plannen voor het vieren van het 
Pinkstervuur in de open lucht op de fundamenten van de 
Kleine Mariakerk te Edam, onder de Speeltoren.  De pande-
mie gooide helaas roet in het eten. Deze viering zou mede in 
het teken staan van 75 jaar bevrijding. Onlangs is er een bij-
eenkomst geweest van de burgemeester met alle geestelij-
ken die verbonden zijn aan de verschillende parochies en ge-
meenten in onze burgerlijke gemeente. Wat op zich al een 
bijzondere gelegenheid was.  Wat daar onder meer ter 
sprake kwam was de vraag van de burgemeester of de ker-
ken, liefst gezamenlijk, alvast kunnen nadenken over vol-
gend jaar. Dan is er weer een historisch jaar voor de vrijheid 
in ons land. Het is dan namelijk 450 jaar na 1572, het jaar 
waarin de eerste vrije Statenvergadering van Holland werd 
gehouden. In het begin van de opstand tegen Filips II kwa-
men 12 steden, waaronder Edam, in Dordrecht bijeen. Een 
kernpunt dat daar werd vastgesteld was de vrijheid van 
godsdienst. Dat was in die tijd allerminst vanzelfsprekend. 
Dat is nu wat breder getrokken en daarom wordt nu her-
dacht dat toen de zoektocht is begonnen naar: vrijheid (van 
geweten), verdraagzaamheid, verbondenheid en verschei-
denheid. Een thema dat ook vandaag nog uiterst actueel is. 
Het is een uitdaging aan ons als kerken om te bedenken hoe 
we daar een passende bijdrage aan kunnen leveren.  
 
Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland  
 
Kerkengids Amsterdam online 
Woensdag 14 april was het zover: de ‘Gids Christelijke Ge-
meenschappen in Amsterdam en omgeving’, korter ‘Kerken-
gids Amsterdam‘, ging online. De afgelopen jaren is hard ge-
werkt aan de totstandkoming van deze gids. Christelijke ge-
meenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en 
 

 
Ouder-Amstel zijn benaderd om gegevens ten behoeve van 
deze gids te verstrekken. De gids is nu online beschikbaar. 
Natuurlijk zullen er wijzigingen zijn. Die worden zo goed mo-
gelijk bijgehouden. 
In Amsterdam en omliggende gemeenten zijn er vele kerken 
of andere christelijke gemeenschappen. Ze hebben gemeen 
dat ze het geloof in Jezus Christus delen. Ze kennen ook veel 
verschillen: in de traditie waarin ze staan, in de duur van hun 
bestaan, in sociaal-culturele achtergrond van hun leden, in 
liturgie, in hoe ze de Bijbel uitleggen, in wat het betekent 
christen te zijn, in taal, in activiteiten, in organisatie, in de 
bijdrage die zij aan de samenleving geven. Daarom is het 
goed te weten hoe iedere christelijke gemeenschap zichzelf 
beschrijft. De verschillende christelijke gemeenschappen 
hebben daarvoor een reeks vragen beantwoord en de ant-
woorden zijn op deze website terug te vinden. 
In het project werken samen: de Amsterdam Council of 
Christian Leaders (ACCL), de Raad van Kerken Amsterdam, 
de Stichting Samen Kerk In Nederland (SKIN, die internatio-
nale en migrantenkerken ondersteunt), de Stichting Rains of 
Blessings for All Nations en de Faculteit Religie en Theologie 
van de Vrije Universiteit samenwerken. 
De gids is bedoeld voor: 
- de geloofsgemeenschappen zelf; het kan het onderling 

contact en de oecumenische samenwerking versterken. 
- mensen die zoeken naar een geloofsgemeenschap hel-

pen bij het vinden een gemeenschap die bij hun ge-
loofstraditie en taal/ cultuur past. 

- overheid en maatschappelijke organisaties, die inzicht 
willen hebben in het palet aan christelijke geloofsge-
meenschappen en het contact met die gemeenschapen 
willen versterken. 

De Gids is te vinden op www.kerkengidsamsterdam.nl. 
 

 
Foto: Engelse Hervormde kerk (Begijnhof) 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
 

14 Venster mei 2021 

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 

 

 
 
 
 

 

Geraakt door het orgel 
Het orgel in de vermaning van Edam staat erbij alsof het 
er altijd al geweest is, maar niets is minder waar. Het 
kwam pas in 1993 in de kerk en is reeds het vierde orgel. 
Door vormgeving en kleurstelling voegt het zich echter 
harmonieus in het historische interieur. In 1702 werd in 
Edam de huidige vermaning gebouwd nadat een brand in 
1699 in de toren van de Grote Kerk het voorgaande kerk-
gebouw zo beschadigde dat nieuwbouw gewenst was. In 
die tijd was er, net zoals in andere doopsgezinde verma-
ningen in Nederland, nog geen sprake van een orgel ter 
begeleiding van de samenzang en moest men het doen 
met een voorzanger. 
 
Het huidige orgel is in 1903 ge-
bouwd voor een andere kerk. 
Dit voor Edam vierde orgel ver-
ving een veel minder passend 
derde orgel van de fa. Dekker te 
Goes met een strakke vormge-
ving dat in 1940 werd geplaatst 
als vervanging van een Knip-
scheer-orgel uit 1877, dat op 
zijn beurt weer een huisorgel, 
een zgn. ‘serafine-orgel’ uit 
1861 verving. De komst van een 
orgel in dat jaar zal niet toeval-
lig zijn want in dat jaar werden ook de gezangen inge-
voerd waarvoor de gemeente gezangbundels aanschafte. 
Deze zullen lang niet allemaal bekend geweest zijn en on-
dersteuning van de gemeentezang was dan ook wenselijk. 
Het geld voor deze vernieuwingen had men te danken aan 
de vooraanstaande doopsgezinde predikant en hoogleraar 
prof. dr. J.G. de Hoop Scheffer die de gemeente zeer wel-
gezind was. 
 
Toen eind jaren 1980 de restauratieplannen ontstonden 
was het Dekker-orgel uit 1936 aan vervanging toe. Men 
wist de hand te leggen op het kwalitatief goede orgel van 
de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden dat afkom-
stig was uit de gereformeerde kerk in de Friese plaats 
Gaastmeer. Deze kerk was reeds in 1981 buiten gebruik 
gesteld.  Qua afmetingen sluit het orgel goed aan bij de 
verhoudingen van de kleinschalige kerkzaal in Edam. 
 
Het orgel met drie halfronde torens en tussenliggende 
vlakke pijpenvelden heeft een fronttype dat de firma Bak-
ker Timmenga toepaste vanaf 1894. De verfijnde afwer-
king van het orgel met het ajour houtsnijwerk met krul-
lende bladranken op de blinderingen, opzetstukken en 

vleugelstukken verlevendigt de orgelkas. Het Edamse or-
gel is een karakteristiek voorbeeld van dit orgeltype en 
werd dan ook opgenomen in de orgelencyclopedie uit 
2010. 
 
Orgel en balustrade zijn bij de restauratie van de kerk in 
1991-1994 geschilderd in een turquoise, blauwgroene 
kleur, die gemêleerd is opgebracht en daardoor een eigen 
frisse uitstraling heeft tussen de donkere houttinten van 
de kerkzaal. Vanuit de kerkzaal gezien steekt het orgel nu 
af tegen het houten gewelf.  De kleur van het orgel was 
voorgeschreven door de architect H.G. van Gulik. Deze 
kleurstelling is geheel anders dan toen het uit Gaastmeer 
kwam en het nog in een donkere eikenimitatie was ge-

schilderd. Voor de schilder van 
het orgel werd deze blauw-
groene kleur favoriet, zelfs zo-
danig dat zijn grafkist er later 
ook mee werd beschilderd. 
 
Hoewel hier nu is ingegaan op 
de visuele verschijningsvorm 
van het orgel en niet op de mu-
zikale kwaliteiten ervan, mag 
het duidelijk zijn dat het instru-
ment gemaakt is om bespeeld 
te worden. De toetsen vragen 

erom aangeraakt te worden. En als met Pasen ook dit jaar 
als slotlied klinkt "Jezus leeft en ik met Hem" worden ook 
de harten geraakt.  
 

Hanna Meise en Marco Blokhuis 
Bronnen 
C.N. Wijbrands, “Aantekeningen uit de geschiedenis der doops-
gezinde gemeente te Edam”, in: Doopsgezinde Bijdragen 1887, 
p. 113-131. 
H. G. van Gulik, A. Huisman, "Beknopte geschiedenis van de 
doopsgezinden in Edam en hun Vermaning", Edam 1988. 
R. Hofman, “Het kerkje op de Kaasmarkt. Geschiedenis van de 
Doopsgezinde Gemeente Edam”, Wormerveer 1993. 
H. Fidom (eindred.), “Het historische orgel in Nederland 1902-
1910”, Utrecht-Antwerpen 2010, p. 41 en 42. 
 
Marco Blokhuis en Hanna Melse zijn als erfgoedspecialis-
ten voor het protestantisme verbonden aan Museum Ca-
tharijneconvent. Gemeenten kunnen advies inwinnen 
over de inventarisatie van hun roerend erfgoed bij de 
Kunstcommissie van de ADS, info@ads.nl. 
 
 

 



 
 
 
 

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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Paaskaarsen als dank voor veel werk  
Het is al enige jaren een goede traditie dat de gebruikte 
paaskaars van het achterliggende jaar aan iemand wordt ge-
geven die dat jaar bijzondere omstandigheden heeft mee-
gemaakt of als dank voor het vele verrichte werk. Omdat we 
al meer dan een jaar geen gemeenteavond meer hebben 
gehad, waarop de paaskaars uitgereikt kon worden, waren 
er dit jaar twee paaskaarsen weg te geven. En aangezien er 
op dit moment ook geen zicht is op wanneer er wel een ge-
meenteavond kan worden gehouden, zijn de paaskaarsen na 
afloop van de dienst op zondag 18 april uitgereikt.  

De eerste paaskaars was voor Erica Houtgraaf. 
Al ruim een jaar stond vast dat ze hem zou ont-
vangen, als dank voor onder meer haar werk 
als coördinator van de kosters en voor het al ja-
renlang verzorgen van de jaarlijkse folder bij 
Aktie Kerkbalans. 

De tweede paaskaars ging naar Nico Vriend. Hij 
heeft een flink aantal taken, maar hij is vooral 
op het gebied van techniek en alles wat daar-
mee samenhangt onze steun en toeverlaat. Te-
recht dat ik hem daarvoor dit jaar de paaskaars 
mocht overhandigen. 
Met het weggeven van de paaskaarsen benadrukken we ook 
het belang van de vele vrijwilligers binnen de kerkgemeente. 
Er is veel zichtbaar, maar nog meer zijn het de werkzaamhe-
den op de achtergrond die het mogelijk maken dat we als 
kerkgemeente goed kunnen functioneren. Daarnaast is al 
het vrijwilligerswerk een samenbindend element. En omdat 
er zoveel verschillende taken zijn, is er voor iedereen wel 
iets te doen, waar hij of zij goed in is. Kunnen we ook op uw 
talenten rekenen? 

           Nel Eijk 
Arie en Nel Schotanus: 60 jaar getrouwd!      
Maandag 12 april j.l. vierden zij een diamanten huwelijk!  
Zij werden verrast met felicitaties, bloemen en een kaars van 
de Kerkgemeente.  
 
Mededeling  
Er was geen kerkenraadsvergadering vóór de inleverdatum 
van de kopij voor dit Venster. Er was wel de mededeling van 
het landelijk Outbreak Management Team (OMT); ze gaan 
ons wekelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
en per week zullen ze kijken wat er weer mogelijk is. Dat 
kunnen wij in het Venster niet, maar wel in de kerkbrief! 
Dus hou deze goed in de gaten; daarin kan de kerkenraad 
ook wekelijks nieuwe ontwikkelingen volgen en eventueel 
aanpassingen in kerkbezoek melden. In ieder geval zullen wij 
de maand mei nog in De Swaen kerkdiensten houden, die u 
via de website en kerkdienstgemist.nl, of later misschien wel 
fysiek, kunt bijwonen. 

 
Diensten nu nog zonder bezoek maar wel online    
Want gelukkig hebben we in De 
Swaen een goede camera-installatie 
en kunt u op de website de diensten 
zowel direct als achteraf bekijken. Zie 
www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-
beluisteren 
We merken dat er veel gekeken 
wordt! Zie de grafieken hiernaast. En 
dat is prachtig; daar zijn we heel blij 
mee, maar we kijken natuurlijk alle-
maal uit naar de kerkdienst, die we 
weer fysiek kunnen bijwonen en we 
elkaar weer gezond en in levenden lijve kunnen ontmoeten. 
 
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  
pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf  
of een ander. Zij is altijd bereikbaar via mailadres  
pastoraat@kerkgemeente.nl  of bel de scriba met telefoon-
nummer 0299 374038. 
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. 
 
In memoriam  

Op 27 maart j.l. is ds. Aage Smilde  
overleden. Hij werd 74 jaar. 
Ds. Smilde werd in 1946 in de gerefor-
meerde pastorie in Edam geboren. Na 
een maand overleed zijn moeder. De jon-
ge Smilde reisde met zijn vader mee, als 
deze -ook predikant- een ander beroep 
had aangenomen. In 1973 begon Aage 
zelf als predikant. Hij werkte in Duitsland, 

Saudi-Arabië en later in Dordrecht, waar hij ook werkzaam 
was als justitiepredikant in de gevangenis ‘De Dordtse Poor-
ten’. Sinds 1993 ging hij ook zo’n twee keer per jaar bij ons 
voor. Wij herinneren ons de verhalen van zijn vroegste jeugd 
in Edam en zijn warm kloppend hart voor gedetineerde 
mensen. 
 
40-dagen-tijd-collecte-doosje 
Wilt u het 40-dagen-tijd-collecte-doosje 
alstublieft inleveren bij één van onze di-
akenen: Ellen Vriend, Chris Kotterer, Ed 
Broeze of Alida Gorter? Bij voorbaat 
hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Vieringen 
De feestelijke Palmpasenviering, de indringende 
avondgebeden in de Stille Week en de viering van Pasen 
werden door een grote groep mensen voorbereid, zodat  
u ze thuis kon meebeleven. Op Palmzondag mochten we 
tijdens de viering met ds. Margrietha Reinders, genieten  
van Emmely Siebrecht, die haar veelzijdigheid toonde op 
haar altviool, met haar zang en pianospel. 
Onze jeugdouderling Wijnanda Hamstra 
had de kinderen gevraagd thuis 
palmpasenstokken te maken en te 

verzamelen 
bij de Grote 
Kerk. Met 
Maisa van 
der Kolk, spelend op één van 
haar snaarinstrumenten, liepen 
de kinderen in optocht naar De 

Swaen, waar zij aan het einde van de dienst nog een rondje 
door de kerk maakten. (Er staan heel leuke filmpjes van de 
Palmpasenoptocht op onze website!) 

 
Daarna volgde de Stille Week. 

 
 
 

Avondgebeden in de Stille Week 2021 
The Passion – de Cast 

 

In de Stille Week was er elke dag een vesper om 19.30 uur. 
Met woord, gebed, zang en stilte stonden we stil bij de weg 
die Jezus in zijn laatste dagen is gegaan. Maandag, dinsdag 
en woensdag stonden in het teken van “De Passion – de 
Cast”: drie hoofdpersonen uit het lijdensverhaal, n.l. Judas, 
Petrus en Pilatus. We sloten deze vespers af met een 
passend fragment uit The Passion.  

Op Witte Donderdag  
ging ds. Peter 
Hoogstrate voor in 
een viering met Heilig 
Avondmaal, waar we 
thuis aan mee 
konden doen.                                                                 

Op Goede Vrijdag werd het lijdensverhaal uit het Marcus-
evangelie gelezen. Menny de Wolf ging voor en Hans en    
Tineke Siebrecht zongen. 

 

 

 

 

 

De week eindigde op Paasmorgen om 10 uur toen               
ds. Janneke Nijboer voorging m.m.v. Cor Flens (zang),      
Gerro de Boer (trompet) en Frans Koning (orgel).                 
Diaken Ed Broeze bracht de nieuwe paaskaars de kerk in. 

 

 

 

In het Paasweekend was ook de PaasChallenge 2021, een 
avontuurlijke tocht door Edam alsof je 2000 jaar geleden 
door Jeruzalem liep aan de hand van QR-codes:                  
‘Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier’.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is hard aan gewerkt en 
er waren wandelaars, maar 
het Paasweer (met sneeuw 
en hagel) werkte niet echt 
mee…  

 
Hartelijk dank aan al die mensen, zichtbaar en genoemd of 
niet, die veel aandacht en tijd hebben gestoken in al deze  
activiteiten! 
 

Edam
Protestantse Gemeente
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Overzicht diaconale collectedoelen                                        
Zondag 9 mei, Moederdag, Moedige Moeders 

Het doel dat de MM nastreven is 
het drug/drankprobleem in beeld 
te brengen en aan te pakken. Dit 

kan natuurlijk alleen door welwillende ouders, broers, zus-
sen of andere familieleden, die bereid zijn om het probleem 
te erkennen en te accepteren. Door vroege erkenning kan 
een hoop ellende bespaard blijven. Het werk van de stichting 
is uitgegroeid tot een landelijke organisatie. De diaconie 
steunt dit goede en zeer noodzakelijke werk al jaren. 
www.moedigemoeders.nl 
Zondag 16 mei, Wezenzondag, Sunshine House 
Sunshine House, ook al jaren steunen we dit weeshuis in 
Zuid-Afrika dat 40 kinderen uit de onderste laag van de be-

volking een onderdak biedt. De kinderen 
zijn hiv positief, hebben al aids of hun ou-
ders aan aids  verloren. De pleegmoeders 
van het Sunshine House proberen deze 
kinderen een nieuw thuis te bieden.  Via 

sponsorouders en het organiseren van ludieke acties wordt 
geld ingezameld om het leven van de kinderen te verbete-
ren.  www.weeshuissunshinehouse.nl 
Zondag 23 mei, Pinksteren, Stichting Hoeboeh  
De stichting “Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Hel-
pers is in 2003 opgericht. Zij werkt, vanuit een Bijbelse inspi-
ratie, al vanaf 1991 aan het verlenen van hulp aan inwoners 
van Roemenië en Moldavië. Door steun aan zowel maat-
schappelijke projekten, zoals een moederhuis voor jonge 
meisjes, of voedselbanken, als aan individuele hulpverlening.  
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl  
Zondag 30 mei, Pastoraat Zeevaart   
De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) is een samen-
werkingsorganisatie waar vertegenwoordigers van de Pro-
testantse Kerk, de Nederlandse en Christelijke Gereformeer-
de Kerken, de Orthodoxe kerken in Nederland, de Remon-

strantse Broederschap, diverse 
Evangelische Kerken en het Le-

ger des Heils op tal van manieren samenwerken met centra 
voor zeevarenden. Tevens zet men zich in voor Nederlandse 
zeevarenden en hun families en worden mensen aan boord 
of thuis bezocht. Behalve kerken zijn diverse andere organi-
saties vertegenwoordigd bij de NZC. 
www.nederlandsezeevarendencentrale.nl 

Zondag 6 juni, Kinderhospice Het Lin-
denhofje  Het Lindenhofje is een huis 
waar ernstig en/of chronisch zieke kin-
deren van 0 tot 19 jaar kunnen logeren 

en waar zij 24 uur per dag goede verpleegkundige zorg krij-
gen. Ook is er veel aandacht en ruimte voor de begeleiding 
van het kind, de ouders en andere gezinsleden. Er is plaats 
voor tien kinderen en er zijn twee extra plaatsen voor op-
name in een crisissituatie. Ouders en/of andere gezinsleden 
kunnen, als zij willen, blijven logeren. Afhankelijk van de 
zorgbehoefte kan een verblijf variëren van enkele dagen tot 
enkele maanden. www.vriendenlindenhofje.nl  

Helaas zullen de kerkdiensten, vanwege de 
“corona-beperkingen”, nog altijd niet of be-
perkt bezocht kunnen worden. Voor een ie-
der die daardoor de diensten niet fysiek kan 

bijwonen is het mogelijk om een bijdrage aan de collecte-
doelen over te maken via een bankoverschrijving naar:  
Rekening NL95RABO0373711409,  t.n.v. Protestantse Ge-
meente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..doel......   

Autodienst        
Daar bij het inlevermoment voor het Venster er wederom 
geen zicht was/ is op een versoepeling van de coronabeper-
kingen is er voor de maand mei, hopelijk voor de laatste 
maal, 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     
05-05  mw. T. Siebel-Engel, Ye 10, 1135JH Edam 
05-05  mw. G. Medik-Molenaar, Dijkgraaf Poschlaan 1a03,  
            1135GP Edam 
17-05  mw. G.J. van Oostveen-Klein, Noordervesting 3,  
            1135CL Edam 
19-05  mw. C.G. Huber-Goede, p/a Middenweg 128, 
            1462HK Middenbeemster 
22-05  dhr. A.L. Witte, Hollandiaplantsoen 13,  
            1471CT Kwadijk 
23-05  mw. J.M. Aberson-Seeleman, Zoutziedershof 29,  
            1135VG Edam    
 
Opbrengst Collecten    
Datum       Kerk    Diaconie       Doel 
14-03 € 66,62 € 79,13   Beter inkomen voor  

  Ghanese boerinnen 
21-03      € 99,12 € 106.63   Beter inkomen voor 

  Javaanse boeren 
28-03 € 130,62    € 143,13    Ons Plan Adoptie Kind 
01-04 € 42,00 € 0,00     
04-04 € 61,00 € 46,00 Dovenproject Peru 
 € 399,36 € 374,89  

 
Mededeling Kerkelijk Bureau      
Verhuisd 
Mevr. H. Douma-Marskamp, naar: Schagerweg 97,  
1751CB SCHAGERBRUG 
Dhr. J. Wijnandts, naar: Noorderstraat 13, 1135TN EDAM 
 
Venstersucces      

 
 
 
‘Dat het Venster een suc-
ces is toont deze foto van 
mijn kleinkind Flynn, die  
in juni 1 jaar oud wordt’,  
aldus een trotse opa  
Rob van der Spek.  
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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 overledenen, dat zij 
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Nieuws uit de Locatieraad 
We kijken terug op een mooie Paasweek met vieringen die 
goed bezocht werden. We bedanken alle parochianen voor 
hun behulpzaamheid bij het handhaven van de coronare-
gels. Het zal nog even duren, maar het einde komt in zicht. 
De oudere parochianen hebben hun inenting al ontvangen. 
We hopen dat we met Pinksteren weer volledig open kun-
nen, maar dat is nu nog niet duidelijk. We volgen de richtlij-
nen van het bisdom. Zolang er niets verandert moet u zich 
voor alle vieringen opgeven, via de website of via een be-
richt aan de secretaris. 
 
Paasdagen 

 
Op Goede Vrijdag hebben we de kruisweg gedaan als onder-
deel van de dienst, die gecelebreerd werd door kapelaan 
Versteeg. Bij die gelegenheid hebben we ook een traditie in 
ere hersteld: het brengen van een bloemenhulde bij de 
kruisverering. Vele parochianen hadden witte en gele 
bloemen meegenomen die neergelegd konden werden bij 
het kruis. Naderhand zijn de bloemen opgesteld bij Maria en 
daar hebben ze nog drie weken mooi gestaan.  

 
 
Bij de vieringen van Pasen heeft een kleine delegatie van St. 
Caecilia (vijf dames bij de Paaswake, vijf heren op Eerste 
Paasdag) gezongen. Bij de familieviering op Tweede Paasdag 
werd de muzikale omlijsting verzorgd door Koos Klok, met 
Lisette op de piano. We kijken terug op sfeervolle Paasda-
gen. De locatieraad bedankt alle vrijwilligers die dit tot een 
succes gemaakt hebben. 
 
Vastenactie 
De vastenactie heeft een bedrag van bijna € 4.000,- opge-
bracht. Hoeveel er door Volendam, Monnickendam en Ilpen-
dam is bijgedragen weten we nog niet. Het totale bedrag dat 
we begroot hadden is € 23.000,-. Het ziet er naar uit dat we 
daar dichtbij in de buurt komen. De MOV-groep bedankt ie-
dereen die bijgedragen heeft, mede namens de kinderen op 
de school in Alitena. Vastenactie zal wachten met het over-
maken van het totale hulpbedrag totdat duidelijk is dat de 
politieke situatie in Noord-Ethiopië weer genormaliseerd is. 
Het opgehaalde bedrag is als volgt samengesteld: 
 
Collectebus, incl. Paastafel €   350,25  
Tweede collectes €   337,60  
Via de bank €   295,00  
Bijdrage PCI € 3.000,00  
   
Totaal € 3.982,85  
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Jose Hoyos stelt zich voor 
Vaste kerkgangers vragen zich misschien af wie de man is die 
vaak meekomt met kapelaan Agius. Dat is priesterstudent 
Jose Hoyos (zie de foto). Hij stelt zich aan ons voor: 
“Ik ben José Eduardo Guerrero Hoyos geboren in Sahagún, 
Colombia. Ik ben de derde van drie kinderen, mijn vader 
leeft nog en mijn moeder is meer dan één jaar geleden naar 
de hemel heengegaan. Ik 
ben priesterstudent van het 
Grootseminarie Redempto-
ris Mater van het bisdom 
Roermond, en 8 jaar gele-
den ben ik naar Nederland 
gekomen; sinds 28 augustus 
van het afgelopen jaar ben 
ik bezig met mijn stage, mis-
sie of itinerantie zoals wij 
ook het noemen in Gronin-
gen, samen met Kapelaan 
Mario Agius en vijf missie- 
gezinnen. Ik ben blij en 
vooral heel dankbaar aan 
God om met jullie elke zon-
dag in de verschillende pa-
rochies mee te kunnen vie-
ren. Hier in Nederland te 
zijn is een cadeau dat ik van 
de Heer gekregen heb. Dit is 
mijn land van missie en daar 
ben ik blij mee. Ik zou jullie 
alleen willen vragen voor 
mij te bidden.” 
 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Palmpaasstokken maken 
Helaas mochten konden we geen palmpaasstokken knutse-
len in de Ontmoeting. Daarom hebben wij op donderdag 25 
maart twintig palmpaasstok-knutselpakketten gemaakt, met 
paaseitjes, rozijnen en dropsleutels gesponsord door Deen in 
Edam, broodhanen van Bakkerij Gorter en mandarijnen van 
Gerard Visser. De kinderen kregen alle benodigdheden voor 
het thuis knutselen van een palmpaasstok in een plastic tas 
met de uitleg erbij, waarvoor de verschillende onderdelen 
van de Palmpaasstok symbool staan bij het lijden van Chris-
tus. Greetje heeft bij tien gezinnen de sets thuisbezorgd. 
Heel veel dank aan de sponsors! 

Palmzondagviering 
Op zondag 28 maart was er een familieviering met voorgan-
ger Kapelaan Mario Agius. We waren erg blij met de prach-
tige palmpaasstokken die de kinderen hadden geknutseld 
thuis. Nu mochten ze in een processie met hun palmpaas-
stokken, voorzien van een gezegend palmtakje door Kape-
laan Agius door de kerk lopen. Koos Klok en Lisette van Oos-
terom begeleidden de Heilige Mis met zang en muziek. Ka-
pelaan Agius nam veel tijd om met de kinderen te praten en 
uitleg te geven over Palmpasen. De kinderen waren erg en-
thousiast. 
 
Kruisweg in de kerk 
Met de twee communicanten Enora en Tobias, vormeling 
Nathan en twee ouders is 30 maart de Kruisweg behandeld, 
en gelopen in de kerk. Enora: “Ik vond het fijn dat ik het niet 
zo spannend vond. Het kaarsje aansteken vond ik leuk”. 
Anouk: "Het Bijbelverhaal zelf staat zo vol leed en pijn, zowel 
lichamelijk en geestelijk. Ik vond bij de uitleg van Greetje het 
zo mooi vooral de mooie boodschap in het lijdensverhaal te 
horen. De kracht van de liefde voor de medemens." Nathan: 
”Ik vond het lopen van de Kruisweg heel leuk, omdat de 
sfeer in de Kerk heel mooi was. Het was erg gezellig en we 
kregen in de pastorie lekkere limonade van Greetje en een 
leuke paasquiz. Tobias: “Ik vond de middag in de Kerk heel 
gezellig en leuk. Greetje vertelde het verhaal over Jezus heel 
mooi. Er is een raam in de Kerk met Tobias en een vis. De en-
gel komt Tobias helpen. Ik vond dat heel bijzonder. Bedankt 
voor de leuke middag!” John: “Ik vond dat Greetje de mid-
dag heel goed georganiseerd had en goede uitleg gaf bij de 
Kruiswegstaties. Ik heb ook veel geleerd en was erg onder de 
indruk van de uitspraak dat Jezus aan het kruis dezelfde Je-
zus is als Degene die verrezen is. Greetje, bedankt!” 
 
Tweede Paasdagfamilieviering 
Op Tweede Paasdag 5 april was er een familieviering met 
voorganger Kapelaan Anton Goos. Tijdens deze Eucharistie-
viering hebben de kinderen gelezen. Iedereen kreeg een 
grote chocoladepaashaas. Lectrice Anja legde uit dat hazen 
als zij in gevaar zijn hun leven opofferen om een andere haas 
te redden van de dood. Daarom is de paashaas het symbool 
van zelfopoffering geworden, net zoals Jezus Christus. De 
kinderen mochten in de Ontmoeting zoeken naar paaseieren 
en hebben heel veel chocolade-eieren gevonden om hun 
mandjes mee te vullen. We mogen dankbaar terugkijken op 
een geslaagde Eucharistieviering! 
 
Eerste Heilige communie 
Communicanten Enora Jonk en Tobias van der Made 
bereiden zich voor op het Feest van de EHC op zondag 11 
juli. Donderdag 29 april hebben zij in de Ontmoeting een 
collage gemaakt; deze zal te zien zijn in de EHC viering. Zij 
ontvangen naast de thuisvoorbereiding met het boek 'Gods 
Grootste Geschenk', een aantal lessen in mei/juni. Kapelaan 
Mario Agius, celebrant op 11 juli, oefent met hen op 
zondagmiddag 4 juli. Graag uw gebed voor een goede 
voorbereidingstijd voor de communicanten; bij voorbaat 
dank. 

Greetje Snoek 

Observaties van een kerkganger 
 

Uw kerkganger heeft geen scherpe neus maar rook de 
wierook goed. Ik leerde dat het nog niet zo gemakke-
lijk is om die wierook netjes te laten branden. Het 
kooltje moet flink branden maar niet te hard, de wie-
rook mag niet te nat zijn, de hoeveelheid lucht is be-
langrijk en de manier van zwaaien maakt uit voor de 
verspreiding van de rook. Kortom het deskundig be-
wieroken vereist een hele studie. Toch zijn er acolie-
ten en misdienaars die dit doen alsof het de gewoon-
ste zaak van de wereld is. Hulde! 
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Uitnodiging Pinksterviering 

 
Op Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei om 10.00 uur is er 
in de Heilige Nicolaaskerk aan de Voorhaven in Edam een 
familieviering, met voorganger diaken Henk Bak. Wij 
vertrouwen erop dat veel kinderen willen lezen! Zij kunnen 
zich aanmelden bij greetjesnoek7@gmail.com of 
jjamade@kpnplanet.nl. Wij hopen dat wij in overleg met de 
GGD na afloop van de viering een bingo met leuke prijzen 
mogen organiseren. U hoort nog van ons. Graag tot ziens op 
24 mei! 
 
Kalender 
Ga op weg van Pasen naar Pinksteren met deze leuke 
kalender, door elke dag een vakje in te kleuren. Er staan 
geen datums op, waardoor het geschikt is voor elk jaar (A,B 
en C). Natuurlijk mag je zelf de datums invullen, dat kan ook 
een leerzame activiteit zijn. Je vindt de kalender via de 
volgende link: 
https://www.samueladvies.nl/werkje/paastijd-kalender-
geschikt-voor-elk-jaar/ 

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep 
 
Bericht van de PCI 
We zijn inmiddels weer een maand verder en zowaar schijnt 
er licht aan het einde van de Coronatunnel. Vele mensen 
hebben inmiddels een eerste vaccin gekregen en velen al 
een tweede. Vaccineren blijkt de beste oplossing te zijn voor 
het bestrijden van de pandemie. Voorlopig blijft de horeca 
helaas nog gesloten, alhoewel er een kleine kans bestaat dat 
de terrassen straks weer open mogen. Daar hebben we voor 
onze gezellige middagen dan nog niet zoveel aan, maar het 
geeft wel aan dat er hopelijk in het najaar weer meer moge-
lijk is. We hopen u dan allemaal weer op de derde woens-
dagmiddag van de maand feestelijk te ontvangen. 
Mocht het eerder mogelijk zijn dan hoort u dat z.s.m. van 
ons. Maar zover is het dus nog niet en moeten we allemaal 
nog even volhouden, gevaccineerd of niet. Hemelvaart en 
Pinksteren naderen ook met rasse schreden. Het zou fijn zijn 
als de zon zich die dagen dan vaak laat zien, zodat we ons in 
eigen tuin of op balkon kunnen vermaken. Blijf dus gezond, 
houd goede moed en we wensen u een fijne lente en mooie, 
zonnige Pinksterdagen. 
 

Nel en Marian 

Caecilia nieuws 
Zoals aangekondigd heeft een selectie dames en heren van 
St. Caecilia gezongen tijdens de Paaswake en de hoogmis op 
1ste Paasdag. Beide dagen is de Nederlandse Norbertusmis 
gezongen. Dat de vieringen werden opgeluisterd door de 
muzikale begeleiding werd door de kerkgangers zeer ge-
waardeerd. Even was het spannend of het wel door kon 
gaan toen de knieoperatie van Joep, die gepland stond op 15 
april verplaatst werd naar 25 maart. Joep was aan een 
nieuwe knie toe, weliswaar een halve knie maar hierdoor 
kon hij niet dirigeren. Maar dan zijn daar Victor en Gijs; zij 
waren bereid Joep te vervangen en de zangers niet alleen 
muzikaal te begeleiden maar ook overige noodzakelijke aan-
wijzingen te geven. Zij kennen het koor en de koorleden ken-
nen Victor en Gijs, het onderlinge vertrouwen is er dat het 
goed komt. Wat zijn we blij dat we hen beiden in Coronatijd 
hebben kunnen behouden en zij zich nog steeds verbonden 
voelen met het koor. Op zondag 18 april is er ook weer ge-
zongen. 18 April is de verjaardag van Jan Out, ter 
nagedachtenis van Jan hebben enkele dames van St. Caecilia 
tijdens de dienst gezongen. Ditmaal kon Joep weer dirigeren, 
wel beneden, de trap op naar het oksaal (koor) zou nog 
wel gaan maar naar beneden is nog teveel gevraagd. De ge-
nezing gaat voorspoedig maar natuurlijk niet snel genoeg 
volgens Joep. Maar hij weet, geduld is een schone zaak. 
Beterschap Joep! Namens RK Zangkoor St. Caecilia, 

Nicoline Greuter 
 
Jarigen van onze senioren in mei: 
03-05 Mw M.E. Kwakman, William Pontstraat 58  
03-05 Mw M.H.W. Snoek – Sens, P. Pietersstr.1A-36 
04-05 Mw E.M.H. v.d. Voort-Dofferhoff, C. Teenxstr. 26  
05-05 Mw I.F.M. Wittebrood, Westervesting 21  
05-05 Mw M.C. Huisink – Laan, JM. Osterlinghstr 22  
05-05 Mw. A.C. de Swart- van Eijden, D. Poschlaan 17  
06-05 Mw C.M. Veerman – Guijt, Hendric Dirckszstr. 19  
06-05 Mw. M. Conijn – Pronk, Groot Westerbuiten 3  
06-05 Mw C.G.M. Rossenaar – Out, Roelof Bootstr. 72  
07-05 Dhr K.H. de Gier, Sijmen Grootstraat 7  
07-05 Mw. A. Keijzer-Stokkermans, D. Poschlaan 1A-10 
08-05 Mw W.G. van Dulmen-Welman, Watermolen 39  
10-05 Dhr N.C.W. van Rijn, Langemeerstraat 23c 
11-05 Dhr S.P.M.Ruitenberg, Zijvend 44 Middelie  
11-05 Dhr Raatsie, Noorderstraat 36  
15-05 Dhr A.J.M. Helsloot, Bouwen Loenstraat 22  
15-05 Dhr J.J. Kemper, Groenland 4  
16-05 Dhr E.J. Reilingh, Groenland 20  
17-05 Mw G.M. de Jong – Berkhout, Baandervesting 77  
19-05 Dhr C.G. Veth, Breestraat 8  
21-05 Dhr T. van Tienhoven, Coen de Koninglaan 1  
23-05 Mw G.M. Keijzer – Droog, Noorderstraat 35  
24-05 Dhr A.M. de Lange, Bouwen Loenstraat 10  
25-05 Dhr J.O. Henar, Watermolen 6  
26-05 Dhr J. Koning, Dijkgraaf Poschlaan 12  
27-05 DHr M.A.J. van Dijk, Pieter Taemszstraat 22  
28-05 Dhr Z.F.M. Everaars , Wogmeerstraat 10  
28-05 Dhr T. Nibbering, Noorderstraat 31  
28-05 Mw R.W.M. Schilder – Andringa, Achterhaven 37c  
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 



E
LL

Y 
TU

M
P

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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Gedenken 
Op 4 mei gedenken we allen, die omgekomen zijn voor onze 
vrijheid. Ook de mensen, die het slachtoffer geworden zijn 
van de ideologie van de nazi’s. In het blad “Op Weg”, waarin 
protestantse kerk en jodendom elkaar ontmoeten, las ik het 
gedicht Shema van Primo Levi. Hij schreef dit een jaar na zijn 
bevrijding uit Auschwitz-Birkenau bij een tekening van twee 
uitgemergelde mensen. Een indrukwekkende oproep, die 
nog altijd actueel is. 
 

Gij die veilig leeft 
In uw beschutte huizen 
Gij die ’s avonds thuiskomt 
Bij warme spijs en dierbare gezichten: 

Bedenkt of dit een man is, 
Die werkt in de modder 
Die geen vrede kent 
Die vecht om een stuk brood 
Die sterft om een ja of een nee. 
Bedenkt of dit een vrouw is 
Zonder haar en zonder naam 
Zonder herinnering aan wat was 
Met lege ogen een koude schoot 
Als een kikvors in de winter. 

Bedenkt dat dit geweest:  
Ik beveel u deze woorden. 
Grift ze in uw hart 
Waar ge gaat, waar ge staat 
Bij het opstaan, bij het slapen gaan: 
Zegt ze voort aan uw kinderen. 

Of uw huis begeve u, 
ziekte verlamme u, 
Uw nageslacht wende zich van u. 

 
Het wonder van het leven 
Soms staat er ook in de krant, die dagelijks op je mat valt, in-
eens een passage, die je raakt. Het gebeurde mij bij het le-
zen van een interview in Trouw met Edy Korthals Altes, oud-
diplomaat, nu 94 jaar en blind geworden. Hij vertelt dat hij, 
nu hij niet meer kan zien, als het ware andere zintuigen ont-
wikkelt, veel gevoeliger is geworden en zich steeds meer re-
aliseert hoe groot het wonder van ons leven eigenlijk is. Het 
wonder van het leven, dat je altijd blijft raken bij een pasge-
boren kind: die kleine vingertjes, die kleine voetjes, zo klein 
en toch zo volmaakt. Het leven, dat we daarna vaak zo van-
zelfsprekend vinden. Het bijzondere leven, dat ons geschon-
ken is, hier op deze aarde, die ons is toevertrouwd. Het 
leven, dat zich ook dit voorjaar weer in al zijn luister toont, 
zoals in deze Sleutelbloemen aan het Volendammerpad. 
 
Onze gemeente 
Ook in dit nummer kan ik nog niet schrijven wat het ant-
woord is van B&W van de gemeente Edam-Volendam op ons 

verzoek het eigendom van het Stolphoevekerkje als Rijksmo-
nument over te nemen. We hebben dit antwoord echter nog 
steeds niet gekregen. Wel viel in de Stadskrant te lezen dat 
er dat het raadslid Wim Rijkenberg inmiddels benoemd is tot 
wethouder Monumentenzorg als opvolger van de opge-
stapte Albert Koning. We blijven aandringen. 
 
Inmiddels heeft de firma Deyle uit Koog aan de Zaan de 
nieuwe kachel op ons verzoek naar achteren verplaatst, 

dichter tegen de muur aan, 
wat echt een verbetering te 
noemen is. Nu is het wach-
ten nog op de herstart van 
onze bijeenkomsten zodra 
we in voldoende mate ge-
vaccineerd zijn. 
 
Over de toestand van Ge-
rard de Wijn, onze voorzit-
ter, moet ik helaas melden 
dat het niet mogelijk is dat 
hij uit het ziekenhuis in Pur-
merend terug keert naar 
huis. Hij moet opgenomen 
worden in een verpleegte-
huis. Op het moment, dat ik 
dit schrijf, medio april, is nog 
niet bekend welk tehuis 
plaats voor hem heeft. Nel 
en Gerard zijn dankbaar 
voor de vele reacties met 
steunbetuigingen, die zij 
thuis en in het ziekenhuis 
hebben mogen ontvangen. 

 
Op de valreep kregen wij het bericht dat Julius van Wijck, op 
zondagochtenden onze trouwe klokkenluider, getroffen is 
door een hersenbloeding en ook in het ziekenhuis in 
Purmerend ligt. Ook naar hem gaan onze gedachten en 
gebeden. 
 
Diaconie 
Tom Lagerburg uit Edam heeft nu het werk van Gerard voor 
de Diaconie op zich genomen. Dit kan probleemloos omdat 
beide gemeenten een gezamenlijke Diaconie hebben. Hij 
verzorgt ook de bijdrage vanuit Volendam aan de collecte-
doelen, die bij de kerk in Edam vermeld staan. We zijn Tom 
hier dankbaar voor. 
 

Maarten Gast 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
2 mei  10.00 uur ds. Y. Aalders      G. Zandstra  
16 mei  10.00 uur ds. W. Grimme      G. Zandstra 
23 mei  10.00 uur ds. B. Postmus      G. Zandstra 
 
Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
2 mei  10.00 uur ds. J. v.d. Straten (Amersfoort)    De Swaen 
9 mei  10.00 uur ds. W. van Berkum (Amsterdam)    De Swaen 
16 mei  10.00 uur ds. K. Koldewijn (Badhoevedorp)    De Swaen 
23 mei  10.00 uur ds. K. Holwerda (Amsterdam) Pinksteren  De Swaen 
30 mei  10.00 uur ds. B. Olde (Zaandam)     De Swaen 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid 
2 mei  10.00 uur Pastoor P. Stomph  Eucharistieviering 
9 mei  10.00 uur Kapelaan M. Agius  Eucharistieviering 
16 mei  10.00 uur Diaken H. Bak   Presentatie vormelingen 
23 mei  10.00 uur Diaken H. Bak   Eucharistieviering Eerste Pinksterdag 
        met koor klein Caecilia 
24 mei  10.00 uur Diaken H. Bak   Familieviering Tweede Pinksterdag 
        muziek door Koos en Lisette 
30 mei  10.00 uur Pater R. Hoogenboom  Eucharistieviering 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 
In mei 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 
 

Nagekomen mededeling 
Het Venster heeft meegedaan aan de verkiezing “Kerkblad van het jaar”, georganiseerd door de Zalige Zalm, een organisatie 
voor geloofscommunicatie. Er waren 39 inzendingen vanuit het hele land. Winnaar was het blad Bijeen van de H. Drie-
eenheid in Nieuwegein en omgeving. Wij hebben niet gewonnen hoewel we als oecumenisch blad relatief uniek zijn. Bekijk 
de drie hoogst geëindigde inzendingen op https://www.dezaligezalm.nl/2021/04/17/parochieblad-bijeen/. Wie heeft er zin 
om voor volgend jaar een mooie inzending te maken (met een filmpje), die kans maakt te winnen? 



‘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

