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Oudendijk, een pittoresk dorp
De Latijnse Mis
Boekbespreking: de stem
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
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Redactioneel
De voorjaarsoptocht
De pinksterbloemen zijn alweer uitgebloeid, want die
bloeien meestal ver vóór Pinksteren. Dit is de tijd van fluitenkruid en raapzaad zoals op de omslag van dit Venster te
zien is, maar ook van berenklauw, pastinaak, duizendblad en
smeerwortel, allemaal planten die de bermen rondom en in
Edam sieren. De opeenvolging van bermplanten in het
vroege voorjaar, te beginnen met speenkruid en klein hoefblad, gevolgd door paardenbloem en boterbloem, daarna
pinksterbloem en de zomerplanten geeft ons een gevoel van
tijd. De planten markeren het verloop van de tijd en geven
houvast.
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór
donderdag 17 juni 2021.
Het volgende Venster verschijnt in de week voor
1 juli 2021

In zijn beroemde boek “De wind in de wilgen” vergeleek
Kenneth Grahame de opeenvolging van plantensoorten in de
rietkraag van een sloot met een optocht van jonge meiden,
een missverkiezing in de berm, steeds weer nieuwe, de een
nog mooier dan de ander. In dit nummer van het Venster
vindt u ook een optocht van mooie en lezenswaardige artikelen, met de bekende vaste rubrieken en als hoogtepunt
een schilderijententoonstelling die de PG Zeevang en Koggenland inspireert.

Nico van Straalen

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

Een Salomonsoordeel
27 Toen antwoordde de koning, en zeide: Geeft aan die het
levende kind (…) die is zijn moeder. 28 En geheel Israël
hoorde dat oordeel, (…) zij zagen, dat de wijsheid Gods in
hem was, om recht te doen.
Zo eindigt in de Statenvertaling het bekende verhaal over
de twee vrouwen die het moederschap van een kind betwisten. Met een winnaar en een verliezer; maar het recht
zegeviert. Zou er in de formatie een Salomonsoordeel mogelijk zijn? Tussen: niet verder met Rutte, want hij is te onbetrouwbaar gebleken, en: maar hij heeft wel het
vertrouwen van veruit de grootste groep Nederlanders.
Tussen: moet je hem niet respecteren als een uiterst kundige politicus en bestuurder, die niet méér ‘de waarheid
naar zijn hand zet’ dan heel veel andere personen in een
soortgelijke positie en: maar we moeten juist van dat soort
onbetrouwbaarheid af!! Tussen: je moet iemand nieuwe
kansen geven en: maar dan moet hij ook wel op zijn minst
vertrouwen weten te herwinnen. Tussen: maar het land
moet toch bestuurd worden en: dan maar een minderheidskabinet. Welk Salomonsoordeel biedt hier het bevrijdende
perspectief? En welk recht zegeviert dan??
Lezen: 1 Koningen 3: 16 e.v.

Bij de voorplaat: Raapzaad en fluitenkruid sieren de bermen in het voorjaar. Foto: Arie van Ginkel
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Herbestemming van kerkgebouwen: Oudendijk
Veel kerken in Nederland sluiten de deuren; het is een onvermijdelijk gevolg van het
steeds kleiner worden van parochies en kerkgemeenten. Maar sommige geloofsgemeenschappen vinden bijzondere oplossingen om toch, soms op een andere manier, door te
gaan. Het kan geen kwaad eens rond te kijken naar voorbeelden in het land.

Een kerk als dorpshuis – dat kan
Het pittoreske dorp Oudendijk met zijn kenmerkende witgeschilderde bruggen ligt aan de ringvaart van de Beemster en strekt zich uit van de N247 tot de driesprong bij
het restaurant “Les Deux Ponts”. De kerk aan de Dorpsweg is dorpshuis en kerk gelijk. De Nederlands Hervormde
Gemeente gebruikt de kerk eenmaal per maand. Voor het
overige vinden er allerlei activiteiten plaats. De kerk kan
geboekt worden voor evenementen, burgerlijke en kerkelijke huwelijken, uitvaarten, vergaderingen en congressen.
In 1982 kreeg de Stichting Oude Hollandse Kerken de kerk
in haar bezit, waarna een restauratie begon. De toren en
het dak werden hersteld en de fundering nagezien. De
restauratie werd in 1989 afgerond.

Geschiedenis
Het eenbeukige zaalkerkje is in gotische stijl gebouwd. In
officiële stukken is voor het eerst sprake van een kerk in
1459. Nadat de kerk in de tweede helft van de 16e eeuwgrote schade had geleden, vond herbouw plaats. Tot totale vervanging werd besloten in 1648.

Stichting
Een stichting van vrijwilligers, Vrienden van de Kerk Oudendijk, draagt zorg voor de instandhouding van de kerk.
Een plaatselijke commissie organiseert een cultureel jaarprogramma bestaande uit optredens, antiek- en curiosabeurzen en andere evenementen, waarbij de jeugd niet
wordt vergeten. De Stichting draait op vrijwilligers, subsidies en donaties. Er kunnen 125 bezoekers ontvangen
worden en er is ook een vergaderzaaltje bij. Het gebouw
is voorzien van heteluchtverwarming een uitstekende geluidsinstallatie en een moderne keuken.

Boven de ingang van de
kerk prijken enkele gevelstenen. Op twee
hiervan kijken twee
ganzen naar links en
naar rechts. Ganzen zijn
van oudsher de bewakers van het bezit van
welgestelde boeren.
Nog steeds bewaakt
een gans de kerk.

Het orgel
De kerk is voorzien van een houten preekstoel uit 1658. In
de kerk bevindt zich een fraai gerestaureerd orgel en de
vloer in het schip van de kerk bestaat uit oude grafstenen.
Het orgel werd in 1893 door L. Ypma gebouwd voor de
kerk van Obdam. Sinds 1923 bevindt het zich in de kerk
van Oudendijk.

Nico van Straalen
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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 ontluiken vanuit uw diepste gevoelens …. vanuit de ziel?
Als klein meisje mocht ik naar mijn moeder gaan kijken,
als zij vol passie in een voorstelling speelde van toneelvereniging d’IJe. Daar zat ik dan, samen met mijn vader en
mijn tweelingzus in het Damhotel. In mijn ogen een immense theaterzaal en ook nog helemaal uitverkocht. Lichten uit, spot aan…wanneer zou mijn moeder op het toneel
verschijnen? Hoe zou ze eruitzien, welke stem zou zichzelf
hebben aangeleerd? Als ze haar tekst maar niet vergeet…op van de zenuwen, mijn blik strak op het toneel
gericht…ademloos kijken. De laatste scène…lichten
uit…stilte…lichten aan en een staande ovatie! Daar, in
precies die momenten ontstond mijn eigen liefde en passie voor het theater.
Passie, iets met een bepaalde gedrevenheid en euforie
doen. Toon Hermans (1916-2000) kon dat in mijn ogen als

geen ander. Hij was een Nederlands cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter. Bekendheid kreeg hij door
zijn formule van de onemanshow.
Op het toneel kun je eindeloos om de echte wereld heen
draaien, levensthema’s uitvergroten, het onmogelijke creeren en de werkelijkheid ontvluchten. Het geeft een bepaalde vrijheid van de geest, er zijn geen grenzen. Toon
Hermans kon zijn clowneske gedrag, zo bijzonder mooi afwisselen met een serieuze noot, die onverwacht een
snaar kon raken. Je meenam terug naar de werkelijkheid.
Hij schreef het prachtige gedicht, liedtekst ‘Als de liefde
niet bestond’. Het raakt mij elke keer als ik het lees of
hoor, wat zouden wij zijn zonder de liefde? De liefde voor
elkaar, voor het leven, voor onze passies…

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

“Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Ik zou sterven van de kou
En m'n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou”

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Voorafgaande aan een voorstelling zeggen
de spelers tegen elkaar ‘toi toi toi’, want
‘succes’ wensen brengt ongeluk. Bijgeloof
natuurlijk, maar toch…er is een geloof in die
drie woorden dat wil zeggen ‘wij maken er
iets van, wij hebben er samen vertrouwen
in’.
Zo is het leven ook, elke dag een nieuw podium, met nieuwe mogelijkheden en kansen om vol van liefde en met passie te betreden. De ene scène is de andere niet. En
soms moet je wel eens besluiten een stuk
te herschrijven of zelfs volledig opnieuw te
doen.
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De liefde verbindt ons allen en alleen jijzelf
kunt elke dag opnieuw het theater ‘der levenskunsten’ betreden in je eigen onemanshow.
Toi toi toi!

José Hermanides
Bronnen:
‘Toon Hermans’ via het web/YouTube
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toon_Hermans
https://www.muziekweb.nl/Link/U00001252261/POPULAR/Als-deliefde-niet-bestond
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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.
Bor en Zelda zijn een welgesteld
Joods stel met drie kinderen. Ze
maken een trip naar New York en
Bor stelt ineens voor om daar een
rabbijn te zoeken die hen kan
trouwen. Dat was er nog niet van
gekomen. Bor hield altijd de boot
af. Het zou te maken kunnen
hebben met het verleden.

aan te hebben en onder de hoofddoek komt een prachtige haardos
tevoorschijn. Iedereen is verbijsterd en de kranten staan er bol
van de volgende dag. Maar niet
iedereen is enthousiast: er komen
bedreigingen uit verschillende
hoeken en er is beveiliging nodig.
Voor haar, maar ook voor het gezin van Bor en Zelda.

Als de rabbijn gevonden is en ze
op het dak van een wolkenkrabber
staan om een glaasje kapot te
trappen, wat traditie is, boren zich
twee vliegtuigen in de naastgelegen torens, een terroristische aanslag door fanatieke moslims. Dit
drukt een stempel op hun leven:
ze zijn ternauwernood ontkomen,
ze stonden ernaast en zagen het
gebeuren.
Terug in hun woonplaats ontmoet
Zelda met de kinderen in de supermarkt een moslimmeisje, gehuld in gewaden en hoofddoeken.
Ze verblijft in een AZC in de buurt.
Omdat ze zo zwart is en fonkelende ogen heeft zijn de kinderen weg van haar. Ze blijkt een
vrome moslima, gevlucht uit Somalië. Ze vraagt of Zelda een
baantje voor haar weet. Toevallig is de Poolse au pair net
vertrokken en heeft Zelda een nieuwe oppas nodig. Ze nodigt Amal -wat hoop betekent - uit om een keer langs te komen. Amal komt niet, of ja, ze komt uren later.
Het blijkt te klikken tussen haar en de kinderen. Ze tekent
met het jongste kind en met de middelste jongen van 9 jaar
die prachtig piano speelt, zingt ze wat en hij begeleidt. Ze
doen een keer iets samen in de muziekschool en dat pakt zo
goed uit dat iemand roept:" De Stem! Je moet meedoen met
De Stem!" Een competitie voor zangtalent voor tv. Zelda wil
niet dat haar 9- jarig kind wordt uitgebaat in dit circus, maar
als Amal mee wil doen moet ze dat zelf weten en omzien
naar andere begeleiding.
Na de zoveelste ronde eindigt Amal als finalist en wint. Dan
gebeurt er iets wat verbazing oproept: Amal pakt de zoom
van haar lange gewaden beet, trekt die over haar hoofd en
rukt haar hoofddoek af. Ze blijkt er onder een chique jurkje
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De regering geeft geen geld voor
bewaking, dus moet Bor, die advocaat is en contacten heeft, hen
om een bijdrage vragen. Het is
een soort gevangenis in eigen huis
waarin ze terecht komen. Zelda
overweegt om te vluchten naar
Amerika, ze hebben nog een kapitaaltje achter de hand voor als
vluchten nog eens nodig zou zijn.

weg naar Amerika.

Tot haar verbijstering ziet ze dat
Bor zonder haar medeweten al
het geld van de bank heeft gehaald voor de beveiliging van
Amal, die ergens anders is ondergedoken en misschien al onder-

Zelda voelt zich gebruikt, het blijkt dat Amal veel rijke en invloedrijke vrienden had waar zij niets van wisten en die haar
ook onderdak hebben geboden. Bor heeft anders gedacht:
hij wilde "een rechtvaardige onder de volkeren" zijn. Hoe het
met Bor afloopt? Was hij naïef? U leest het in "De Stem".

N.B. Jessica Durlacher is de dochter van de schrijver G.L. Durlacher (1928-1996). Hij vluchtte in 1937 met zijn ouders naar
Nederland om uit handen van de nazi's te blijven. Toen hij 14
jaar oud was werd het gezin alsnog opgepakt en afgevoerd,
eerst naar Westerbork, later naar Auschwitz. Hij was de
enige overlevende.

Ineke Remijnse
“De stem”, door Jessica Durlacher
Uitgever de Arbeiderspers
ISBN 9789029541930
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Jeugdpagina
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken binnen 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
Zondag 11 juli, 10 uur in de RK H. Nicolaaskerk: Eerste Heilige Communie- viering met communicanten
Enora Jonk en Tobias van der Made.
30 mei Hoogfeest Heilige Drie-eenheid
Er is één God, in drie Personen. God de Vader, God de
Zoon en God de Heilige Geest. Hoe maak jij het Kruisteken? In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Maak eerbiedig een kruisteken, met liefde in je
hart voor God.

14 juni H. Lidwina van Schiedam
Deze heilige uit de 14e eeuw viel tijdens het schaatsen,
toen ze 15 jaar was. Vanaf die tijd kon ze alleen nog maar
op bed liggen. Ze leefde van de Heilige Communie (Jezus)
die de priester haar regelmatig kwam brengen. In de RK H.
Nicolaaskerk is een heel groot glas-in-loodraam van H. Lidwina, weet jij waar?
24 juni Hoogfeest Geboorte H. Johannes de Doper
Johannes de Doper vertelt de mensen over de komst van
Jezus Christus. Hij roept iedereen op zich te bekeren naar
God (doen wat God van hen vraagt).
Hoe kan jij anderen vertellen over Jezus of laten zien dat je
in Jezus gelooft? Bidden voor het eten? Een vriend(in)
meenemen naar de kerk? Een kaars in de kerk opsteken?
Een Kruisbeeld in je kamer? Bijbellezen? Hoe nog meer?

5 juni H. Bonifatius
De Heilige Bonifatius is in de 8e eeuw vanuit Engeland
naar Nederland gekomen om hier te vertellen over Christus.
Weet jij wie hem later kwam helpen (begint met een W)?
6 juni Hoogfeest Heilig Sacrament
Jezus geeft Zichzelf in de Heilige Mis (Eucharistieviering),
Jezus zegt: "Ik ben het Levend Brood dat uit de hemel is
neergedaald. Als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in
eeuwigheid." Het is een wonder dat Jezus Zichzelf geeft in
de Heilige Hostie (Communie). Jezus verlangt ernaar Zichzelf te geven.
Hoe groot is jouw verlangen om Hem te ontvangen?
11 juni Feest Heilig Hart van Jezus
Wij danken Jezus dat Hij zoveel van ons houdt, dat Hij
voor ons Zijn leven op het Kruis heeft gegeven. Jezus
houdt altijd van ons, wij zijn kinderen van God de Vader.
Waar staat het Heilig Hartbeeld van Jezus in de RK H. Nicolaaskerk?
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29 juni Hoogfeest Heilige apostelen Petrus en Paulus
Tegen Petrus (Petrus betekent: rots) zegt Jezus: "jij bent
Petrus, en op deze rots zal Ik Mijn kerk bouwen". Paulus
heeft als leraar het geloof doorgegeven aan de wereld en
het uitgelegd. Beide heiligen stonden aan het begin van
de jonge Kerk. Zij hebben helemaal JA gezegd tegen Jezus
om Hem te dienen.
Zeg jij helemaal Ja tegen Jezus om Hem te dienen?
5
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Luther, Calvijn en de Latijnse mis
Nog geen halve eeuw geleden was er een groot verschil in de muziekpraktijk in onze kerken. In de katholieke kerk zong het koor de Latijnse misdelen en het volk zong nauwelijks.
In de protestantse kerken klonken slechts psalmen en gezangen in de eigen taal, er was
geen sprake van andere muziek. Alleen het orgel had een grote rol. Sindsdien zijn de kerken naar elkaar toe gegroeid. Hoe was de situatie vlak na de Reformatie?
Luther
stelling tot de derde hervormer Ulrich Zwingli die het bij
Maarten Luther wenste geen breuk met Rome, ook niet met
stilte wilde laten. In de Calvinistische traditie is de Latijnse
de Latijnse mis. Hij handhaafde de Roomse liturgie en het
misvorm verdwenen, en dat is nu nog het geval maar er zijn
Gregoriaans, alleen de aanroeping van de heiligen liet hij
veranderingen waar te nemen.
vervallen. De mis was vanouds opgebouwd uit de volgende
Diverse tekstdichters en componisten hebben zich destijds
vaste onderdelen: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus
gewijd aan de 150 psalmen. Dat heeft geresulteerd in een
en Agnus Dei. De eerste twee elementen zijn onlosmakelijk
unieke verzameling van berijmde psalmen op ruim 120
met elkaar verbonden en klinken aan het begin van de Mis
nieuwe melodieën. Tot op de dag van vandaag vormen ze
voor de Bijbellezingen. De overige delen vormen de voorbeeen belangrijk onderdeel van het Nederlandse protestanreiding voor de Eucharistie, het Avondmaal.
tisme. Lange tijd werd gedacht dat de melodieën terug te
Toen Luther besloot tot invoering van de Duitse taal in de
voeren zijn op allerlei volkswijsjes, maar dat is door muziekeredienst, wilde
wetenschappers in
hij graag dat de
de vorige eeuw ontmisdelen vertaald
zenuwd. Sterker nog,
werden. Bovener zijn sterke aanwijdien moest iederzingen dat een aaneen mee kunnen
tal psalmwijzen of
zingen, en niet, zogedeeltes daarvan
als voorheen, alregelrecht gebaleen de priester of
seerd zijn op Gregohet koor. Zo ontriaanse zangen en
stond in 1526 de
hymnen. Zo vertoont
‘Deutsche Messe’,
de Geneefse Psalm
waarin de vaste
141 sterke overeendelen zijn berijmd.
komsten met de
Voorbeelden zijn
middeleeuwse
de koralen ‘Allein
hymne Creator alme
Gott in der Höh sei
siderum, en Psalm
Luther en Calvijn in een gebrandschilderd raam in de Stadtkirche van Wiesloch (D.)
Ehr’ als het Gloria,
80 met de Paasse“Wir glauben all’
quens Victimae pasan einen Gott’ als het Credo en ‘Christe, du Lamm Gottes’ als
chali laudes. De componisten van die tijd stonden natuurlijk
het Agnus Dei. De Grote Orgelmis van Johann Sebastian
nog met één been in de voor-reformatorische traditie.
Bach omvat uitgebreide orgelbewerkingen van deze koralen.
Nog steeds wordt de Lutherse eredienst gekenmerkt door de De cirkel is bijna rond
vaste misdelen in de landstaal, ook in ons land.
Sinds het 2e Vaticaans Concilie (1962-1965) is er veel veranderd in de Rooms-Katholieke traditie. Naast de gebruikelijke
Calvijn
misdelen in het Latijn, zijn ook de berijmde gezangen in het
Na de Reformatie in 1536 had de kerk in Genève de Roomse
Nederlands steeds meer in zwang geraakt. Anderzijds aan
misviering afgeschaft. Niet alleen het koor en de priesterprotestantse zijde is, vooral door de liturgische vernieuwing
zang verdwenen, maar ook de orgels moesten zwijgen. Over
vanaf de jaren ’50, de vorm van de eredienst meer beïnvloed
bleef een woorddienst, waarbij de voorganger uit de Bijbel
geraakt door de katholieke traditie: meer onberijmde liturgilas, uitleg gaf en gebeden uitsprak. De mensen zwegen.
sche vormen, soms recitatief, en complete missen in het NeToen Johannes Calvijn enige tijd later naar Genève vluchtte
derlands. Het is wrang dat in een tijd dat we niet meer gezaen hem werd gevraagd om voor te gaan, vond hij deze vorm
menlijk de communie mogen vieren, we het wel grotendeels
van eredienst nogal kaal. Hij en zijn collega’s zagen dat de
eens zijn over de muzikale vorm na 500 jaar.
Bijbel voldoende aanleiding gaf om de kerk te vullen met gezang. Zij kozen ervoor om de psalmen weer tot klinken te laFrans Koning
ten brengen zodat iedereen mee kon zingen. Dit in tegenVenster juni 2021
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uitvaarten

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing Noordbeemster
Fleur van Duin Edam

Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers

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

Het is juli 2008, wanneer ik een
onvergetelijke reis naar Owangai Village mag maken, als reisleidster via Livingstone werkvakanties reis ik samen met een
groep deelnemers af naar dit
bijzondere dorp in ‘the middle
of nowhere’ van Oeganda.
Het dorp Owangai Village bestaat uit niet meer dan een paar
lemen hutten, met rieten daken
en oneindige natuurschoonheid
om ons heen. Het is vele kilometers lopen voordat je in de
wildernis tussen de hoge grassen ineens nog een aantal hutten bijeen vindt, vaak bewoond
door hele families. Helaas is het
ook een plek met een duister
en afgrijselijk verleden. Deze
plaats kent een verschrikkelijke
geschiedenis, onder het bewind
van dictator Idi Amin. Zijn regeDe
ringstijd was een van de bloedigste in de moderne Afrikaanse geschiedenis. Hij droeg
de bijnaam slachter van
Afrika…wat alles omvattend is
voor wat er daar is gebeurd.
Alex Ebwonu had een grote droom, een school in het dorp.
Zodat er toekomst is voor de kinderen, een kans op een beter leven en minder armoede. Wij zijn daar gestart aan het
bouwen van de fundering van het schoolgebouw. Nu bijna
13 jaar later blijkt het een fundament voor het leven. Er
staat naast een basisschool, inmiddels ook een voortgezet
onderwijs. De kinderen krijgen er te eten en te drinken en
hebben er onderdak. Sommige kinderen komen van zo ver

Mijn vakantiekerk

Boom

Owangaj Village
Oeganda

weg, dat zij blijven overnachten. Er zijn sanitaire voorzieningen en zo nodig wordt er
medische hulp geregeld.
En alles begon bij “De
Boom”. De Boom was de locatie waar les werd gegeven
voordat Alex zijn droom in
vervulling ging. De Boom
was ook ‘mijn vakantiekerk’.
Er werd gelachen, gezongen,
geklapt, gedanst en gehuild.
Gedeeltelijk bedachten wij
zelf de invulling van de kerkbijeenkomsten en er werd
altijd gevraagd of één van de
deelnemers voor wilde gaan
in gebed. Heel bijzonder!
Een veel gezongen lied was
Abba Father:
“Abba Father let me be
Yours and yours alone
May my will forever be
Ever more your own
Never let my heart grow cold
Never let me go”

Owangai Village zal ik voor eeuwig in mijn hart meedragen,
een ervaring om nooit te vergeten! De slogan van onze reis
was ‘Make a difference…’ en die kun je elk moment proberen te maken.

José Hermanides

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

Edamse kerkschatten, 37
Lidwina of Liduina werd geboren op Palmzondag 1380 en groeide op in een gezin met
acht broers. Op 15-jarige leeftijd ging ze samen met vriendinnen schaatsen op de
dichtgevroren Maas. Ze viel en brak daarbij
een rib, waarna ze koudvuur opliep. Ze
bleef hierdoor de rest van haar leven verlamd en aan bed gekluisterd. Haar leven
werd een voorbeeld van lijdensmystiek.
Door deze houding maakte ze grote indruk
op de vele bezoekers die zij kreeg en vooral
op chronisch zieken voor wie zij een grote
troost was. Velen kwamen opgemonterd bij
haar vandaan. Haar lijden uitte zich in stigmata en zij was een voorbeeld van heldhaftig lijden en de liefde van God tot de mensen.
Venster juni 2021

RK Raam van St. Lidwina
Haar relieken bevinden zich thans in een neogotische reliekhouder in de Basiliek van de H.
Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in Schiedam. Sinds haar overlijden is
haar graf een oord van pelgrimage.
Op 18 juni 1990 werd de Liduinakerk tot basiliek verheven door paus Johannes Paulus II.
Zij is afgebeeld met een bloemdek en een
kruis.
Haar kerkelijke feestdag is op 14 april.
Bron: Wikipedia
Foto: Arie van Ginkel
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Overdenking
Een maandelijkse bijdrage van uw pastores uit Edam-Volendam
Carpe diem
Ik heb in de kast een oud sigarenkistje
staan van mijn ouders, die beiden uit
een groot gezin kwamen. Het is gevuld met zo’n veertig rouwcirculaires
van ooms en tantes Als ik deze zo nu
en dan doorneem, vind ik het telkens
weer confronterend te constateren
dat zovelen van hen op relatief jonge
leeftijd zijn overleden, als vijftiger of
zestiger. Ik heb dat vroeger nooit beseft. Blijkbaar is vijftig of zestig gevoelsmatig héél oud als je zelf nog
jong bent, een leeftijd die nog heel
ver in de toekomst ligt. Inmiddels
weet ik beter en heb ik zelf bijna de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
een leeftijd die vele ooms en tantes
van mij dus nooit hebben gehaald en
dat geeft te denken. Steeds vaker
word je op deze leeftijd geconfronteerd met ziek en zeer van dierbaren.
Steeds vaker doet de dood zijn intrede in de persoonlijke sfeer; er is
wat dat betreft niets nieuws onder de
zon, behalve dan het feit dat ik nu zelf
die zestiger ben die eens mijn ooms

en tantes waren. Ik vraag me wel
eens af: hoe lang heb ik nog te gaan?
Tien jaar, twintig wellicht als het meezit. Je kunt echter ook zo uit het leven
worden weggerukt zoals we kortgeleden hebben ervaren met Pius Schilder, de alom aanwezige en fotograferende reporter van de Drukkerij Nivo,
Omdat ik Pius redelijk goed heb gekend was het voor mij écht een schok
toen ik van zijn dood hoorde. Een
leeftijdgenoot, een vitale, hardwerkende man die nog volop in het leven
stond, een man die door een dom,
onnodig ongeluk zó plotseling uit het
leven is weggerukt dat het haast

niet te bevatten is. Wat een vreselijk
verlies voor zijn vrouw en (klein)kinderen die ik vanaf deze plaats oprecht
alle kracht en liefde toewens om dit
vreselijke drama te verwerken. De
dood van Pius en zovele leeftijdsgenoten - en jongeren - die mij zijn
voorgegaan in de dood doet mij wel
beseffen hoe betrekkelijk alles is en
hoe belangrijk het is herinneringen te
maken voor hen die achterblijven.
Herinneringen waar je op kunt teren
als je het moeilijk hebt. Carpe Diem,
pluk de dag. Laten we genieten van
het leven zolang het nog kan, laten
we het leven vieren in al zijn facetten,
want de dood kan komen als een dief
in de nacht. En ook al heeft de apostel Paulus ons in zijn tweede brief aan
de Korintiërs een woning bij God in
de hemel beloofd, ik blijf graag nog
een tijdje in mijn eigen aardse woning
wonen met allen die mij dierbaar zijn.

Jan Tol

Poëzie-estafette
Lied van de vrijheid
Een godsgeschenk , ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
o vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.
Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.
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Nu de meimaand achter ons ligt, een maand
van heel veel Herdenken en Gedenken, vond
ik dat dit gedicht nog steeds geldt en dat altijd
zo zal blijven. Zeker nu we na de pandemie
iets meer vrijheid terug gaan krijgen. Wij zijn
daar allemaal heel blij mee. Voor heel veel
mensen was het een zware tijd en een
moeilijk verhaal. Ons werd gevraagd om onze
verantwoordelijkheid te nemen en dus ook
gehoorzaam te zijn en mee te werken aan de maatregelen welke
werden geadviseerd. Respect hebben voor elkaar is ook je aan de
maatregelen houden, waardoor je probeert elkaar te beschermen
tegen in dit geval het coronavirus. Voor mijzelf kon ik daar toch ook
een vrijheid in vinden door me op andere dingen te richten, waar ik
anders niet aan toe kwam en ik ook weer contacten maakte. Dat wil
niet zeggen dat ik er niet onder leed. Mijn kinderen en kleinkinderen
geen knuffel kunnen geven terwijl ze het soms zo nodig hadden. Dit
alles vond ik samenkomen in dit mooie gedicht/lied. Ik geef het
gedichtenstokje door aan Ineke Weinreich-Verkaik.

Ria Zomer-van Klaveren
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RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM

Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528
Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297
Postbank: NL08 INGB 0002 637888

De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen
Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985

Pinkstergroet
Alle protestantse kerken (d.w.z. aangesloten bij de PKN) in
de hele regio Waterland hebben onlangs een gezamenlijk
Pinksterproject opgezet. De leden van de diverse gemeenten
hebben elkaar een Pinkstergroet gestuurd. Dat gebeurde op
een beschreven papiertje gevouwen in de vorm van een
duif. Ook de drie protestantse gemeenten in Edam-Volendam deden hieraan mee.
Een mooi voorbeeld van hoe we als kerkgemeenschappen
over onze eigen grenzen heen kunnen kijken. We hebben
begrepen dat dit project ook in rooms-katholieke kring met
warme belangstelling wordt gevolgd. Het zou mooi zijn als
hier volgend jaar een oecumenisch project van kan worden
gemaakt. Tenslotte wordt Pinksteren gezien als het ontstaan
van de christelijke kerk. En de duif is daarvan als het symbool van de Heilige Geest een mooie verbeelding.

Opnieuw herdenken van vrijheid
In het vorige Venster hebt u kunnen lezen over de bijeenkomst van de burgemeester met alle geestelijken die verbonden zijn aan de verschillende parochies en gemeenten in
onze burgerlijke gemeente.
De burgemeester heeft de kerken gevraagd alvast na te denken over volgend jaar. Dan is het namelijk 450 jaar na 1572,
een jaar waarin een eerste begin werd gelegd voor de vrijheid van godsdienst. Dat wordt nu wat breder getrokken en
daarom wordt nu herdacht dat toen de zoektocht is begonnen naar: vrijheid (van geweten), verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.
Het is een uitdaging aan ons als kerken om te bedenken hoe
we daar een passende bijdrage aan zouden kunnen leveren.
Voorgangers namens alle parochies en gemeenten in onze
burgerlijke gemeente zijn recent weer bij elkaar geweest om
zich te bezinnen over hoe dat aangepakt zou moeten worden. Het leverde boeiende gespreksstof op en gaat binnenkort weer een vervolg krijgen.
Venster juni 2021

Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland
Twee kerken treden toe tot de Raad van Kerken
Onlangs stemde de Raad van Kerken in Nederland unaniem
in met het verzoek van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt om gezamenlijk toe te treden als geassocieerd lid. Het lidmaatschap
wordt effectief vanaf 1 juni 2021. Zoals de voorzitter van de
Raad zei: “We zijn blij dat vanaf nu ook het gereformeerde
geluid breed vertegenwoordigd zal zijn in de Raad. Dat
draagt bij aan de oecumenische verbondenheid.”
Hij werd daarin bijgevallen door ds. René de Reuver, scriba
van de Protestantse Kerk in Nederland en lid van het moderamen van de Raad. “Het is mooi dat wij getuigen mogen zijn
van het feit dat er tussen beide kerkverbanden geen kerkscheidende redenen meer zijn om steeds intensiever gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk toe te treden tot de
Raad van Kerken. Dat het oecumenisch zelfverstaan van
beide kerkverbanden zich verder uitstrekt dan de gereformeerde traditie is een verheugende ontwikkeling.”
Oproep tot vrede in Jeruzalem
Het Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims (OJCM)
vraagt religieuze leiders wereldwijd om nu op te roepen tot
het stoppen en definitief beëindigen van geweld in Jeruzalem. Het OJCM schrijft in de brief dat ‘Jeruzalem, de stad die
door onze drie religies als heilig wordt gezien, een symbool
van vrede zou moeten zijn’.
“Wij vragen de leiders van alle drie de religies om nu op te
roepen tot het stoppen en definitief beëindigen van geweld.
Geef partijen de ruimte om in goed vertrouwen te onderhandelen in een zoektocht naar een evenwichtige, rechtvaardige en op vrede gebaseerde oplossing voor de stad die
door ons allemaal als een heilige plek wordt beschouwd.”
In aansluiting op de oproep van het OJCM, roept de Raad
van Kerken gemeentes en parochies op om te bidden voor
vrede in Jeruzalem, Gaza en andere plaatsen:
Genadige God,
Wij roepen U aan als we geen uitweg zien, als we denken dat
alle wegen versperd zijn, en we in wanhoop vervallen. Want
U bent de God van de belofte en de hoop. Wees bij hen die
in de afgelopen dagen slachtoffer geworden zijn van het geweld in Jeruzalem, Gaza en andere plaatsen. Geef vrede in
Jeruzalem en vrede tussen Israëli’s en Palestijnen. Laat het
geweld stoppen. Geef de politieke leiders wijsheid en moed
om nieuwe vredesonderhandelingen te starten; dat zij mogen leiden tot een rechtvaardige vrede, veiligheid en voorspoed voor beide volkeren. Wij bidden voor joden, christenen en moslims in het Midden-Oosten. Dat zij in vrede met
elkaar kunnen leven. Door Christus onze Heer, Amen.
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Zing, vecht, huil
De afgelopen periode was door de coronabeperkingen een uitzonderlijke tijd. De schildersgroep van PG Zeevang en Koggenland liet zich inspireren door de zeven thema's uit
Ramses Shaffy's levenslied “Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder”.

Het eerste schilderij is gemaakt door Carina Brienen bij
het thema ZINGEN. "Zingen helpt, zingen verbindt. Die ervaring heb ik ook. De rode zon die opkomt in de ochtend
geeft je al de verwachting van warmte en licht. De rivier
zorgt voor stroming zoals een lied door je lijf stroomt. De
rietkraag buigt mee in de wind zoals een lied je gemoed
beweegt. En daaronder een tuin vol met winterakonietjes.
Daar word ik zó blij van."
(Carina Brienen)

Het derde schilderij is gemaakt door Francine Habets bij
het thema HUILEN. "Niemand zou tranen moeten verbergen. Tranen inhouden, is het wegstoppen van je gevoelens.
Tranen vertolken je gevoel, als er geen woorden voor zijn.
Ze kunnen je pijn een plek geven. Ze helpen je met anderen
te verbinden. Ze horen bij je leven. Laat ze maar gaan, je
tranen."
(Hans Reedijk)

Het tweede schilderij is gemaakt door
Bep van Doornum bij het thema
VECHTEN. "Je kunt op verschillende
manieren vechten. Vanuit je boosheid
tégen haat, oorlog, negeren, apartheid en onrecht. Of vanuit je vriendelijkheid voor liefde, vrede, omzien, samen en recht. In de regeringgebouwen gebeurt veel goeds maar ook
veel verkeerds. Ik hoop dat mensen
liever willen vechten met een vredesduif op de schouder dan met een
zwaard in hun hand."
(Bep van Doornum)
______________________________________________________________________________________________________
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bid, lach, werk en bewonder
Voor elke internetviering werd er vanuit de schildersgroep een schilderij gemaakt en gepresenteerd door de maker ervan. Een toeschouwer, of de maker zelf, gaf er commentaar
bij. Zo ontstond een verbinding tussen kunst en religie
Het vierde schilderij is gemaakt
door Corrie van
Ark bij het thema
BIDDEN. "Ik heb
voor 'bidden' gekozen als vierde
thema in het lied
van Ramses
Shaffy. Ik heb de
handen in het
licht geschilderd
omdat bidden
verlichting kan
brengen en licht
in je leven."
(Corrie van Ark)

Het vijfde schilderij is gemaakt door Lydeke Vroom bij het
thema LACHEN. "Je ziet een zonnige zondag; de eerste dag
dat we met z'n allen als gemeente weer naar de kerk kunnen. Ieder staat met een vrolijke ballon blij te wezen. Want,
we kómen samen."
(Lydeke Vroom)
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Het zesde schilderij
is gemaakt door
Dirk van Ark bij het
thema WERKEN.
"Je ziet de kleine
bonte specht die zit
te timmeren op
een boom om insecten voor de winter te vergaren. Je
ziet ook het bord
'Werk in Uitvoering'. Een hoopje
zand en een hoopje
stenen waarvan
een straatje moet
worden gemaakt.
Voor veel mensen
en dieren is het leven hard werken."
(Dirk van Ark)

Het zevende schilderij is gemaakt door Reijer Sluis bij het
thema BEWONDERING. "De bidsprinkhaan is de tijger onder
de insecten en heet zo vanwege zijn zogenaamde biddende
houding. Helaas is de bidsprinkhaan verwant aan de kakkerlak, maar dat gaat er bijna niet in. Op dit schilderij is de verwondering voor de bidsprinkhaan tot het allerhoogste verheven."
(Reijer Sluis)
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Doopsgezinde Gemeente Edam
Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV
Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand
Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl
Bankr. NL32ABNA0818154535
Koster: J.B.G. Ottenhof-Günther, 0299-372745

Erfgoed mag je aanraken
Meerdere doopsgezinde gemeenten hebben kostbare
voorwerpen in bruikleen gegeven aan musea waaronder
Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het is niet toevallig
dat dit museum een samenwerkingsproject heeft gestart
met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit om het doopsgezinde erfgoed in kaart te brengen: Museum Catharijneconvent is het rijksmuseum voor christelijke kunst en cultuur
en bovendien Kenniscentrum daarvan.
Voorwerpen in een museum staan vaak in een vitrine en
het is niet de bedoeling dat ze aangeraakt worden. Ze hebben daar een bijzondere status als kunst- en cultuurhistorisch erfgoed. Als een vitrine niet nodig is staat er vaak een
bordje ‘Niet aanraken’.
Voor voorwerpen in kerken geldt juist het tegenovergestelde. In kerken wordt meubilair en oude gebruiksvoorwerpen, of ze nu van zilver zijn of van een eenvoudiger materiaal, juist aangeraakt omdat ze nog steeds gebruikt worden. En daarom is het nuttig als er eens goed naar gekeken
wordt.
In het kader van het project bezochten twee erfgoedspecialisten van Museum Catharijneconvent op 1 maart 2021 de
vermaning in Edam. De erfgoedspecialisten, beiden kunsthistorici, richten zich niet op de museumcollectie maar ondersteunen in de zorg voor de interieurs en collecties van
de kerken en kloosters in ons land. De collecties worden in
kaart gebracht, zodat de eigenaar een mooi actueel overzicht van het bezit heeft en ook weet welke stukken daarin
een bijzondere historische waarde vertegenwoordigen.
Het bezoek
De vermaning in Edam werd gebouwd in 1702, ligt wat verder van de weg en heeft een gaaf interieur waar de gemeente trots op is en dat zorgvuldig wordt beheerd. Na
kennismaking en introductie met de vertegenwoordigers
van de gemeente, onder het genot van een kop koffie,
volgt een korte rondgang door het gebouw voor een eerste
indruk. Daarna zijn alle voorwerpen in het kerkgebouw die
van belang zijn, gefotografeerd en geregistreerd in de database Kerkcollectie Digitaal. Hierin staan ook de gegevens
van andere kerken in Nederland wat de mogelijkheid biedt
om de voorwerpen met elkaar te vergelijken.
Dat er zand ligt op de vloer van de vermaning is het eerste
dat opvalt. Tijdens de inspectie van het meubilair wordt
ook de zandbak in de vloer van de zijbanken opgemerkt,

een bijzonder detail dat in andere kerken niet eerder is
waargenomen.
Veel aandacht gaat uit naar de preekstoel waarvan wordt
gezegd dat deze afkomstig is uit de Grote Kerk. De detaillering wijst echter uit dat dit niet waarschijnlijk is en dat de
eikenhouten preekstoel dateert uit de bouwtijd van de
kerk. Ook de lezenaar is van eikenhout. Zware koperen lezenaars passen niet bij de doopsgezinde traditie alhoewel
er uitzonderingen zijn. De eenvoudige gebogen ondersteuning is overigens wel van geelkoper.
De rondom opgestelde vaste banken voor de mannen met
de lambrisering bepalen het beeld van het interieur en zijn
nog uit de bouwtijd. Een groot contrast hiermee vormt het
orgel uit 1903 (zie Het Object).
Enkele voorwerpen
Veel aandacht gaat uit naar het avondmaalsgerei dat in de
meeste vermaningen regelmatig gebruikt wordt. In Edam
is het van tin en de niet eerder geïdentificeerde merken
maken duidelijk dat een deel is gemaakt in Amsterdam,
vanuit geografisch oogpunt ook heel aannemelijk. Oplettendheid blijft geboden want tinmerken zijn niet altijd
goed leesbaar en de herkomst van het tin is vaak niet bekend.
In de loop van de tijd zijn er elementen toegevoegd aan het
interieur. Zo kreeg de gemeente met de restauratie in de
jaren 1991-1994 nieuwe kroonluchters (naar oud model),
evenals twee grote wandarmen.
Een stoof met een fraai geelkoperen hengsel, een doofpot
en een geglazuurde vuurtest vertellen met elkaar het verhaal hoe men zich vroeger warm hield in de kerk.
En natuurlijk zijn er verschillende prenten met het portret
van Menno Simons, de man waarmee het allemaal is begonnen. Sommige prenten zijn veel voorkomend en andere
zeldzamer.
Door de speurzin van de erfgoedspecialisten in kasten en
op zolders ontstaat een overzicht van de geschiedenis en
het gebruik van de kerk aan de hand van de voorwerpen.
En steeds weer blijkt dat er meer is te vinden dan men aanvankelijk dacht.

Marco Blokhuis en Hanna Melse
Maart 2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oecumenische Ontmoetingsdag Noord-Holland, 8 juni (online): Het licht en donker van corona
Hoe gaan kerkgemeenschappen verder na corona? Brengt het ons dichter bij elkaar? Wat zijn aandachtspunten en waar liggen kansen? De classis Noord-Holland organiseert deze ontmoetingsbijeenkomst, met inspirerende verhalen van gastsprekers en discussiegroepen. Opgave bij ktbkks@gmailcom of classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl.
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Predikant: Vacant per 1 juni 2021
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.

Hoe nu verder
Namens de kerkenraad heb ik u na de kerkdienst van 25 april
laten weten dat de losmaking van onze predikant definitief
is. De datum van losmaking is 1 juni. Dat betekent dat we
vanaf die datum vacant zijn.
Maar hoe nu verder?
We beseffen heel goed dat er de afgelopen periode mensen
teleurgesteld geraakt zijn in de kerk, gevoelens hebben van
boosheid en verdriet, of zelfs beschadigd zijn.
Het breed moderamen van de classis heeft de kerkenraad
daarom dringend geadviseerd om een interim-predikant aan
te trekken. We hebben dat advies ter harte genomen.
Daarom hebben we contact opgenomen met het Mobiliteitsbureau van de landelijke kerk. Er zijn interimpredikanten die speciaal zijn opgeleid om in een situatie, zoals die nu bij ons is ontstaan, de kerkenraad en gemeente te
begeleiden en te ondersteunen in het zo noodzakelijke proces van heling en verzoening. Deze interim-predikanten zijn
in dienst van de landelijke kerk en worden aangesteld vanuit
het Mobiliteitsbureau.
Er is per 1 juni een interim-predikant beschikbaar voor 7 uur
in de week. Het gaat dus om een zeer beperkt aantal uren.
Het eerste gesprek met de beoogde interim-predikant moet
nog plaats vinden, dat zal waarschijnlijk eind mei zijn.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat hij alle taken van
een gewone predikant op zich neemt. We zijn daarom blij
dat ds. Charlotte Kremer ook in de interim-periode beschikbaar blijft voor het pastoraat in onze gemeente.
Voor het aantrekken van een interim-predikant is niet (zoals
bij het beroepen van een predikant) de instemming van de
gemeente vereist. Maar natuurlijk zullen we er alles aan
doen om u zoveel mogelijk bij het te volgen traject te betrekken.
We zullen u via kerkbrief en Venster op de hoogte houden.
Nel Eijk, voorzitter
Huwelijken

Maandag 26 april vierden Wim en
Menny de Wolf-Boorsma een diamanten huwelijk!
Op 17 mei was het ook voor Jan en
Dini Munneke-Ensing 60 jaar geleden, dat zij in het huwelijk traden.
Beide bruidsparen werden verrast
met felicitaties, kaarten, bezoek,
bloemen en een kaars van de Kerkgemeente.
Op 29 mei stappen ook Martine Bak en Erwin Langenhuisen
in het huwelijksbootje. Corr.adres: De Zeis 41, 5384 HJ
Heesch. Wij wensen ook dit bruidspaar veel geluk.
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Diensten nu nog met beperkt bezoek maar wel online
We mogen nu 20 bezoekers per dienst ontvangen; wel met
aanmelden via de website of scriba, maar gelukkig hebben
we in De Swaen ook een goede camera-installatie en kunt u
via de website de diensten zowel direct als achteraf bekijken. Zie www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren
We merken dat er veel gekeken wordt! En dat is heel mooi
en daar zijn we heel blij mee, maar we kijken natuurlijk uit
naar de kerkdienst, die we weer allemaal 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 tel. 0299 371272.
Ook houdt zij contact met ds. Charlotte Kremer van Zuiderwoude-Uitdam, die één dag per week voor onze gemeente
beschikbaar is voor het pastoraat. Als u haar graag wilt spreken kunt u dat ook via het pastoraal meldpunt aangeven.
Hoofdpunten uit de vergadering kerkenraad van 20 april
 Het moderamen wacht nog op een eerste verkenning /
kennismaking met een interimpredikant.
 Per 1 juni 2021 wordt de uitspraak van de GCBG (Generale
College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen)
een feit en is de Kerkgemeente vacant.
 Er wordt een bordje met hierop de historie van het gebouw bevestigd aan de voormalige Groenlandkerk.
 De activiteiten rond Palmpasen, de Stille Week en Pasen
zijn goed verlopen.
 Vanaf mei kunnen twintig bezoekers worden toegelaten bij
de kerkdiensten. Dit aantal is exclusief alle medewerkers en
volgens de PKN-richtlijnen.
 Waar de kerkdiensten zullen plaatsvinden staat nu nog niet
vast. Voorlopig blijven we nog even in De Swaen; in de Grote
Kerk is (nog) geen beeld…
Sparen
Hebt u nog (oude) ansichtkaarten, geboortekaartjes, postzegels of oud geld; een oud mobieltje, lege toner of cartridge?
U kunt het allemaal
kwijt in de dozen, die in
de hal van De Swaen
staan. Er kan weer iets
moois mee gedaan
worden!
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Onderscheidingen
Een drietal Kerkgemeenteleden werd op 26 april j.l.
onderscheiden met een lintje voor vrijwillige activiteiten.
Rien de Vries, Gerro de Boer en Henk Kraay werden door
burgemeester Lieke Sievers benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Rondom die ‘vlam van duiven’ hebben de predikanten
van de deelnemende Waterlandse kerken een Pinksterlied
(lied 695) gezongen met begeleiding van Frans Koning op de
piano. Hier is een
filmopname van
gemaakt, die u kon
zien bij de
Pinksterdienst en later
ook op onze website
(www.kerkgemeente.nl)
Daarna zijn alle
Pinksterduiven met
een wens van een
gemeentelid elders
in Waterland weer
verdeeld.

Pinksterproject:
Meer dan tien kerken uit Waterland en
Edam hebben een gezamenlijk project
voorbereid, als onderlinge pastorale groet
en teken van verbondenheid over
de grenzen van de eigen gemeente
heen. Ook diverse jongere en
oudere enthousiaste
gemeenteleden in Edam hebben
een Pinksterwens op een blaadje
geschreven en hiervan een duif gevouwen.
Alle duiven werden verzameld in de Grote Kerk
en in de vorm van een grote vlam neergelegd.
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Wat in het vat zit verzuurt niet, of hoe een orgelrestauratie
een zaak van lange adem kan worden
De voorbereiding tot een orgelrestauratie heeft veel weg
van een zeilwedstrijd langs kapen en klippen, soms scherp
aan de wind, soms even de touwen vierend. Sinds 1,5 jaar is
de orgelcommissie in touw om de restauratie van het
Bätzorgel in de Swaen van de grond te krijgen. Eerst werd
een restauratierapport opgesteld door onze orgeladviseur
Henk Verhoef. Vervolgens werden op grond van dit rapport
offertes uitgebracht door drie gerenommeerde orgelmakers.
Uiteindelijk kreeg medio 2020 orgelbouwer Van Rossum uit
Wijk en Aalburg de opdracht.
Intussen zat onze fondsenman Jan Daniël Hooijberg niet stil
en heeft hij vele fondsen aangeschreven. Ook heeft hij de
mogelijkheden van de provincie en het rijk onderzocht
omtrent overheidssubsidie. Dat heeft ons geen windeieren
gelegd, want zeven particuliere culturele fondsen hebben in
totaal € 25 000 toegezegd. Bovendien was de gemeente
Edam-Volendam gul door het toezeggen van € 5000.
Gezamenlijk met ons bestaande orgelfonds, de opbrengsten
van ‘Sponsor een Orgelpijp’ en andere aanzienlijke giften
vanuit de gemeente kunnen wij al meer dan € 70 000 op
tafel leggen. Voor de rest, zo’n € 45 000, gaan we een
beroep doen op de provincie en/of het rijk. Dat lijkt wel te
lukken, maar we zitten vast aan bepaalde data.
Het afgelopen halfjaar hebben we ervaren dat we een
Omgevingsvergunning nodig hebben, en dat heeft ons nogal
wat hoofdbrekens en tijd gekost. Begin juni verwachten we
eindelijk deze vergunning en dan zouden we kunnen
beginnen, maar dan pas begint de inschrijving voor de
provinciale subsidie. Dat lijkt mooi op tijd, maar de
definitieve uitslag daarvan wordt verwacht begin december.
Vandaar dat wij besloten hebben de aanvang van de
restauratie te verschuiven naar december 2021. Een
tegenvaller, ook voor de orgelbouwer, maar wat in het vat
zit verzuurt niet!
Intussen: adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op:
NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds
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Overzicht diaconale collectedoelen
Zondag 6 juni: Kinderhospice Het Lindenhofje
Het Lindenhofje is een huis waar
ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen
logeren en waar zij 24 uur per dag goede verpleegkundige
zorg krijgen. Ook is er veel aandacht en ruimte voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en andere gezinsleden. Er is plaats voor tien kinderen en er zijn twee extra plaatsen voor opname 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
Zondag 13 juni: KIA; Oeganda, kwetsbare vrouwen en kinderen
Het jarenlang gruwelijk
geweld van het Verzetsleger van de Heer
laat nog steeds littekens na bij ontwrichte
gezinnen in NoordOeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te
voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze
vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen.
www.kerkinactie.nl/vrouwenoeganda
Zondag 20 juni: Doel nog in beraad
Zondag 27 juni: KIA; Noodhulp Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te
weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder
veel kinderen, in
Griekse vluchtelingenkampen. Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie partnerorganisaties. Samen helpen we
met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een
betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van
herkomst in een beter leven voor kinderen.
www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos
Zondag 4 juli: Luchthaven pastoraat Schiphol (St. SOLS)
Luchthavenpastoraten vertegenwoordigen de Kerk in het
hart van de moderne reis- en communicatie-wereld. Binnen
het Luchthavenpastoraat van de
Luchthaven Schiphol functioneren
drie pastores: van respectievelijk
de Rooms Katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk en een samenwerkingsverband van de OudKatholieke en de Anglicaanse kerk. De drie pastores worden ieder in hun werk door drie “aparte” stichtingen ondersteund. De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat
Schiphol (SOLS) ondersteunt die drie deelnemende stichtingen. www.luchthavenpastoraat.nl
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Helaas zullen de kerkdiensten, vanwege de “coronabeperkingen”, nog steeds niet of beperkt bezocht kunnen
worden. Voor een ieder die daardoor de diensten niet fysiek
kan bijwonen is het mogelijk om een bijdrage aan de collectedoelen over te maken via een bankoverschrijving naar:
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..doel......
KERKTAXI AL HERVATTEN?
De kerkdienst is er gelukkig weer, alhoewel nog wel met een
maximum van 20 personen. Echter het blijkt dat degenen die
vóór corona vaak gehaald en gebracht wilden worden er nu
(nog) geen gebruik (meer) van maken.
Vandaar dat er voor de maand juni nog geen taxi-rooster is
gemaakt. Voor de maand Juli wil ik wel weer gaan proberen
een taxirooster te maken.
En mochten er mensen zijn, die al wel gebruik willen maken
van de taxi-service, dan graag een telefoontje naar mij:
0299-372969. Dan zal ik kijken of ik weer een aantal mensen
bereid kan vinden om u te halen en weer thuis te brengen.
Met vriendelijke groet,
Rien de Vries
Verjaardagen van onze senioren
06-06 Mevr. C.M. van Dillen-van Ee, Pieter Claesstraat 6,
1135HJ Edam
08-06 Dhr. H.R. Kalk, Prinses Beatrixpark 54,
1462JN Middenbeemster
12-06 Mevr. S. van der Putten-Rijneveld, Ye 15,
1135JH Edam
12-06 Dhr. T.H. Buijten, Persijnstraat 11, 1135GZ Edam
14-06 Dhr. J. van Voorst, Klein Westerbuiten 5,
1135GL Edam
18-06 Dhr. A. Maas, Willem Woutersstraat 13,
1132XN Volendam
19-06 Mevr. G. Kuiper-Hetjes, Achterhaven 47,
1135XS Edam
23-06 Dhr. C. Brommersma, Burg. Jan Schoonstraat 5,
1474HS Oosthuizen
26-06 Mevr. I.R.M. Hovenkamp-Obbema,
Schepenmakersdijk 1, 1135AG Edam
28-06 Mevr. J.G.S. Jansen-Klippel, Sint Nicolaashof 1,
1131GT Volendam
Opbrengst Collecten
Datum
Kerk
Diaconie
Doel
04-04
€ 155,55 € 160,50 Dovenproject Peru
11-04
€ 81,35
€ 86,50 Zuid-Afrika, kansarme
kinderen
€ 236,90 € 247,00
Mededeling Kerkelijk Bureau
Overleden:
Mevr. M. Woldhuis-Taabe, Paulus Pietersstraat 1 a 16,
1135GS EDAM
Ingekomen:
Dhr. F.B. Bijker, Achterhaven 7, 1135XR EDAM
Verhuisd/vertrokken:
Mevr. H. Douma-Marskamp, naar Protestantse gemeente te
Zijpe
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Handwerkgroep
van de kerk Elly ten Holt

0299372280
etenholt@ziggo.nl

voor iedereen, ook
kraamcadeaus

bel ons voor
leuke cadeautjes

Ria Hakkenaar
02993362561
www.kerkgemeente.nl

zelfde sokken als papa!!!

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

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

Heilige Nicolaaskerk Edam

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

RK Heilige Franciscusparochie
Centraal Bestuur Heilige Franciscusparochie
Leden: Calixte Veerman, Simon Ruitenberg

Wij vragen uw gebed

Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen;
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en oprecht medeleven. Voor onze dierbare overledene, Jacqueline
Baltus, dat zij voor altijd moge zijn ingegaan in de vreugde
van haar Heer.

Nieuws uit de Locatieraad

Made. Allemaal hadden ze, onder leiding van juf Roos
Meijers, een wens voor de wereld en een wens voor zichzelf
geformuleerd. Deze wensen werden duidelijk verteld aan
iedereen en ook door middel van een poster zichtbaar
gemaakt. Deze posters hangen in de kerk. We drukken ze
hier ook af. Tijdens de dienst ging diaken Henk Bak in
gesprek met de vormelingen. Het was een mooie, spontane
en ontroerende viering, vonden ook de aanwezige
parochianen.

Planning komende maanden
Wanneer het bisdom zal overgaan tot het loslaten van de coronabeperkingen is op dit moment nog steeds niet duidelijk.
Het is aannemelijk dat we er nog de hele zomer mee te maken hebben, d.w.z. dat het vrijelijk koffie drinken na afloop
van de Eucharistieviering nog niet mogelijk zal zijn. We moeten er rekening mee houden dat we pas per 1 september
weer in de oude situatie zitten. Tot die tijd zullen we ook
geen parochie-informatieavond kunnen houden. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden door middel
van de nieuwsbrief die per e-mail verstuurd wordt. We hopen op uw begrip.
Enthousiaste presentatie vormelingen
Op zondag 16 mei presenteerden de vormelingen zich. Dit
jaar zijn de vormelingen: Jack Hannawi, Ilva Burghouts, Lars
Blok, Yannick de Jong, Madelief D ‘Arcy en Nathan van der
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Diaken Henk Bak in gesprek met de vormelingen, zondag 16 mei
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Observaties van een kerkganger
Uw kerkganger was gefascineerd door het golven van de
dames. Ik bedoel dan niet hun haar, maar hun manier
van zingen. De melodie was eenvoudig, de Norbertusmis, maar ook een eenvoudige melodie kun je mooi en
lelijk zingen. Golvend is mooi. Hoe werkt dat, golvend
zingen? Het tempo van de golven werd aangegeven
door dirigent Joep, die zijn armen golvend op en neer
bewoog. Het koortje nam die golfpatronen automatisch
over. De dames gingen maar door met hun golf, of was
het een wave? Er kwam geen eind aan. Af en toe klotste
het een beetje en soms was er een beetje branding of
sloeg een golf over, maar meestal golfden de dames lekker heen en weer. Uw kerkganger waande zich aan het
strand.
Verlenging erfpacht begraafplaats
Onze begraafplaats aan het Zeevangszeedijkje is niet in eigendom van de kerk maar wordt in erfpacht gehuurd van
Hollands-Noorderkwartier. Het HHNK heeft aangeboden dat
we de grond kopen, maar het parochiebestuur heeft besloten de erfpacht te verlengen tot 2055. Ondanks dat de canon omhooggaat is dat goedkoper dan aankoop.
Tegeltableau H. Agnes

weinig te vinden, behalve dat hij of zij ook een ander tegeltableau met een religieuze voorstelling gemaakt heeft (“Verloochening van Petrus”), dat dateert uit 1969. We zullen het
tableau een plekje geven bij de gedenksteen achterin de
kerk, gemaakt voor de eerste steen gelegd voor de Agnesschool. Op deze manier houden we de historische band
tussen de Nicolaaskerk en de Agnesschool in ere.
Bericht van de PCI
Het aantal besmettingen door het coronavirus gaat eindelijk
naar beneden en dat is fantastisch nieuws. De vaccinatie begint vruchten af te werpen en dat is goed te merken. Dit
concluderen we uit de landelijke gegevens maar ook uit het
feit dat velen van u weer zin hadden om een terrasbezoekje
af te leggen op het Strandbad. Helaas werkt het weer (nog)
niet mee en zoals u weet is het niet toegestaan om binnen
iets te organiseren. Daarbij moeten we rekening houden
met het feit dat terrasbezoek aan een maximumaantal bezoekers gebonden is en dat daarbij de tafeltjes 1,5 meter uit
elkaar moeten staan. Dit alles is nog wel “een dingetje”.
Maar we houden de moed erin en hopen dat we u bij zomerse temperaturen weer mogen en kunnen uitnodigen.
Gelukkig zijn er inmiddels enkele versoepelingen toegestaan,
die ons leven buiten de deur weer wat veraangenamen. Een
wandeling maken, een stukje fietsen en een kopje thee/koffie op het terras drinken maakt alles weer iets draaglijker.
We moeten het er vooralsnog mee doen. Blijf gezond, houd
goede moed en nog even volhouden.

Nel en Marian
In Memoriam: Jacqueline Baltus
Op 6 mei j.l. is na
een kort ziekbed op
59-jarige leeftijd
overleden Jacqueline Engelina Maria
Baltus, echtgenote
van Cees Boes. Jacqueline was eigenaar van meubelstoffeerderij Kroes.
Ze had een belangrijke klant aan de
Nederlandse Spoorwegen. Onder andere herstelde ze de
stoffering van treinbanken als die door voetbalvandalen aan
rafels gesneden was. Jacqueline had twee dochters, Emma
en Eva. Emma is helaas al eerder overleden. Jacqueline
kwam uit een katholieke familie in Limmen. Ze ging vaak
naar het Heiligdom Onze Lieve Vrouwe Ter Nood in Heiloo,
om te bidden. We gedenken haar met liefde en dat ze moge
rusten in vrede.
De familie Remhs schonk ons een tegeltableau voorstellende
de H. Agnes (herkenbaar aan het witte lam dat ze draagt).
Het werd aangetroffen in de bezittingen van de overleden
Frans Remhs. Waarschijnlijk komt het uit de Agnesschool,
want Remhs heeft in het schoolbestuur gezeten. De kunstenaar is M.W. Plettenberg. Over deze persoon is verder
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Wie kent Teu Slo?
Deze persoon stuurde ons vanuit Melbourne, Australië, een
pakketje, gericht aan Voorhaven 126, maar we weten niet
voor wie het is. Kent iemand deze Teu Slo?
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Nieuws voor Jeugd en Gezin

Eerste Heilige Communie
In de meivakantie hebben de communicanten Enora en
Tobias een rondleiding in de kerk en een voorbereiding les
gehad. Op 8 en 22 juni ontvangen zij nog twee lessen. De
door hen gemaakte collages zijn inmiddels in de kerk te bewonderen. Zondag 4 juli na de Heilige Mis, oefent kapelaan
Mario met hen de EHC-viering in de kerk; zaterdag 10 juli oefent John Buikman met hen. In deze Pinkstertijd wensen wij
de communicanten en allen de liefde, wijsheid en kracht van
de Heilige Geest toe. Wij zien uit naar het Eerste Heilige
Communie feest op 11 juli.

der van de Kerk, ingesteld. In het volgende Venster leest u
een verslag van de viering.
Tienerkamp BreakOut
Deze week is de inschrijving voor het tienerkamp BreakOut van
ons bisdom weer geopend. Dankzij versoepelingen van de coronamaatregelen en
met enkele kleine aanpassingen is het toch
mogelijk een tienerkamp te organiseren.
Van maandag 12 tot en
met vrijdag 16 juli is
ons tienerkamp er
weer met het thema:
Testify. Getuigen van
het geloof. Ben jij tussen de 12 en 18 jaar dan ben je van
harte welkom om ons geweldige geloof samen te vieren en
te verdiepen in een week vol sport, spel en gezelligheid.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we niet in het gebouw van het heiligdom OLV ter Nood slapen of gezamenlijk
in een groepstent. Om een overnachting toch mogelijk te
maken gaan we allemaal in ons eigen tentje slapen. Broertjes/zusjes mogen bij elkaar in één tent, verder slaapt iedereen in zijn eigen tent.
Voor meer informatie: info@jongbisdomhaarlem.nl of
app/bel naar 06-23436049.
Verjaardagen van onze senioren in juni:

Tweede Pinksterdag: Maria, Moeder van de kerk
Maandag 24 mei om 10.00 uur was de familieviering, met
voorganger diaken Henk Bak. Met Pinksteren vieren wij de
neerdaling van de Heilige Geest. Met Pinksteren daalt de
Heilige Geest neer over de leerlingen. Zij worden geïnspireerd door de Heilige Geest van God, om de Blijde Boodschap van Jezus verder de wereld in te brengen: dit is het begin van onze Kerk. De zeven gaven van de Heilige Geest zijn:
wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, en kennis van God, ontzag en liefde voor God. De negen vruchten van de Heilige
Geest zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Paus Franciscus
heeft Tweede Pinksterdag als Gedachtenis van Maria, Moe-
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01-06 Mw T.A.M. van de Pol – Brinkman, W. Pontstraat 21
01-06 Dhr. J.P. Breed, Groenland 27
02-06 Dhr. P.M.G. Koning, Voorhaven 33
02-06 Dhr. H.J. Nooij, Eilandsgracht 7
04-06 Mw J.M.Everaars-Rossenaar, J. Nieuwenhuizenplein 7
04-06 Mw C.M.T. van Leeuwen-Niessen, Cl. Teenxstraat 22
06-06 Mw G.T. Karhof – Bakker, Voorhaven 138
12-06 Mw G.J.A. Looze – Metz, Schermerstraat 8
14-06 Mw J.C. Titselaer, Voorhaven 8
15-06 Dhr C.J.G. Rouw, Burg Versteeghsingel 21
16-06 Mw M.W.A. Blankennagel-Brockhoff, P. Pietersstr. 1a
17-06 Mw G. van Tienhoven -Veen , Coen de Koninglaan 1
18-06 Mw M.M.T. Rossenaar-de Jong, R. Bootstraat 15a
20-06 Dhr J.A.M. Snoek, Zijpemeerhof 11
24-06 Dhr F. Braaksma, Noorderstraat 64
25-06 Dhr C. Pouli, Roelof Bootstraat 105
26-06 Mw H. de Boer-Schuurman, Jacob Peteysstraat 11
28-06 Mw E.J.C. Bakker-van Haagen, Dijkgraaf Poschlaan 18
30-06 Dhr Garms, Achterhaven 14
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij
vragen Gods zegen voor de komende tijd.
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ELLY TUMP

`T SNOEPWINKELTJE
Chocolaterie

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

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

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

- Buitenschoolse opvang -

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

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

Gerard de Wijn
Na de slechte berichten in de
twee voorgaande Vensters
moet ik u ditmaal mededelen
dat Gerard de Wijn op vrijdagavond 30 april in het ziekenhuis in Purmerend is overleden. Zijn lichaam was op, zijn
leven was voltooid, in alle rust
is hij heengegaan. Dankbaar
dat hij na zijn werkzame leven
bij de bank, de Amsterdamse
Bank, uiteindelijk ABN-AMRO,
20 prachtige jaren samen met
Nel van zijn pensioen heeft
mogen genieten. De verpleging had het einde zien aankomen en hem speciaal nog zijn
Friese truitje aangetrokken.
Een gebaar van liefdevolle
aandacht, ook nu in deze
drukke tijd.
Gerard heeft zich vele jaren voortdurend ingezet voor onze
protestantse kerk en gemeente in Volendam, lange tijd als
organist, de laatste jaren als voorzitter van het kerkbestuur.
Daarnaast was hij de man, die ons deel verzorgde in de gezamenlijke diaconie van Edam en Volendam. Zo nadrukkelijk
als tot voor een paar jaar Jan van Strijen altijd aanwezig was,
zo bescheiden hield Gerard zich het liefst op de achtergrond.
Maar hij zorgde intussen als een goede koster dat alles voor
de wekelijkse dienst in orde was. Dat het warm was, dat de
kaarsen brandden, het licht op de kansel aan was, het glas
water voor de voorganger gereed stond. Hij opende de kerk
en heette je welkom als je binnen kwam. Samen met Nel
vormde hij het koppel, dat alle praktische zaken voor het
kerkgebouw en de kerkgemeenschap regelde. In grote dankbaarheid zullen we hem gedenken.
Thuiskomen
André Troost, pastor, dichter en publicist, bekend ook van
de liederen, die we soms van hem zingen, schreef het volgende gedicht over zijn einde, het einde van ons allen:
Nog even
dan komt mijn levensscheepje thuislang kan het niet meer duren.
Bijna worden de vuren gedoofd,
bijna gaan de lichten uit.
Ben ik er bang voor?
Moet ik wat komen gaat, vrezen?
Zal het afmeren niet al te pijnlijk zijn,
mijn schip tegen de kade krassen en schuren?
Venster juni 2021

O God, sta mij bij, als het laatste
komt.
Laat de lucht niet donker zijn,
laat uw licht nog zacht de hemel
kleuren,
maak het avondrood
stil van liefde.
Het schip van Gerard is in een heldere nacht in rust en vrede afgemeerd.
Overleg gemeentebestuur
B&W van de gemeente Edam-Volendam hebben ons laten weten
het eigendom van het Stolphoevekerkje niet te zullen overnemen.
Het college onderkent de maatschappelijke en monumentale
waarde ervan, maar acht het niet
haar primaire taak monumentale
panden over te nemen. Ook zijn er
volgens haar voldoende andere
partijen om eigendom, exploitatie en beheer op zich te nemen. Wij hebben nu meteen na Pinksteren een afspraak met
Stadsherstel als professionele beheerder van monumenten
in Amsterdam en omgeving om met hen verder te praten.
Ons kerkbestuur
Door het overlijden van Gerard de Wijn zijn we genoodzaakt
functies nieuw in te vullen. Anneke Moolenschot, onze organist en penningmeester, is bereid voorzitter te worden en
Tom Lagerburg uit Edam, als gastlid van onze gemeente, diaken-rentmeester. Hij kan dan de positie secretaris-penningmeester van de Diaconie van Gerard overnemen. Wij zijn blij
met deze bereidheid van beiden. Als hiertegen binnen 2 weken na het verschijnen van dit Venster geen bezwaren zijn
ingebracht, gaan we vanaf 15 juni zo werken.
Yoga
Ook deze zomer zal bij warm weer het grasveld naast de
kerk gebruikt worden voor yogalessen.
Julius
Julius van Wijck is inmiddels opgenomen in verpleegtehuis
Novawhere, Prof. Oudlaan 1, 1449 HT Purmerend, kamer
321. Hij had na zijn herseninfarct in het ziekenhuis corona
opgelopen, maar is inmiddels weer van de zuurstof af. Eten
en spreken gaat iets beter, vertelde zijn schoonzuster ons.
Met de kaarten, die hij krijgt, is hij erg blij.

Maarten Gast
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam
Datum
6 juni
20 juni
4 juli

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger
ds. T. de Boer
dhr. J. Tol
ds. A.M. Visser

Bijzonderheid

Organist
G. Zandstra
G. Zandstra

Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam
Datum
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger
Bijzonderheid
ds. H. Blom (Almere)
ds. R.J. Bakker (Amsterdam)
ds. O. van Dongen (Zaandam)
ds. J. van Werkhoven (Aerdenhout)
ds. C. Kremer (Zuiderwoude)

Gebouw
De Swaen
De Swaen
De Swaen
De Swaen
De Swaen

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam
Datum
6 juni
13 juni
20 juni

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger
kapelaan M. Agius
kapelaan M. Agius
kapelaan H. Versteeg

27 juni

10.00 uur

diaken H. Bak

Bijzonderheid
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering m.m.v. Gregoriaans
Koor Schola Cantorum
Woord en Communieviering m.m.v.
mannenkoor Klein Caecilia

Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam
In juni 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
In memoriam Pius Schilder
Op 22 mei j.l. is op 65-jarige leeftijd de bekende Volendammer Pius Schilder overleden, na een noodlottig ongeval in
Zaandam. Iedereen in Volendam, maar ook veel Edammers, kenden hem. Hij was een vriendelijke man met oprechte
belangstelling voor alles wat in de gemeente gebeurde, van de kaasmarkten tot de Pianowandeling en van de kermis tot de
Kerstmarkt in de Grote Kerk. Het verlies van Pius wordt ook in de Vensterredactie gevoeld. We leven mee met zijn familie en
zijn collega’s op de redactie van de NIVO, de huisdrukkerij van het Venster.
Redactie Venster
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TUINCENTRUM

‘t Lokkemientje
Lokkemientjesweg 1

Telefoon (0299) 372465

RESTAURANT

“De Fortuna”
EDAM

HOTEL-RESTAURANT

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

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

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

Hoogstraat 3
0299371751

www.taam.keurslager.nl

Ontspanningsmassage

en hotstone

Simonehoeve
Wagenweg 2

1145 PW Katwoude / Volendam

Ook fraaie cadeaubonnen te koop

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

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

PRINSENSTRAAT 12 | EDAM | 0299 371753

