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Redactioneel 
 
Verlossing 
Eindelijk die mondkapjes af, weg met dat ongemakkelijke af-
stand houden en elkaar geen hand durven geven. Daar heb-
ben we zo naar verlangd! Of toch niet? Misschien zijn er 
mensen die het allemaal wel mooi vonden zo. Mensen die er 
tegenop zien dat ze weer geacht worden elk familielid of 
elke collega met drie kussen te begroeten. Die het juist lek-
ker naar hun zin hadden, met minder verplichtingen en min-
der mensen die aan je kop zeuren. Voor deze aflevering van 
het Venster verkende de redactie, met een paar willekeurig 
gekozen kerkgangers, hoe ze de afgelopen tijd beleefd 
 

 
hebben. Waren ze eenzaam of vonden ze juist inspiratie in 
de rust? Lees alles erover in de openhartige interviews van 
Marika Fraenkel en sla niet de theologische beschouwing 
over van Ds. Charlotte Kremer over het begrip “Verlossing”. 
En in dit nummer staan we ook stil bij de duizendste kerk-
brief die deze zomer verschijnt. Al met al weer een zeer le-
zenswaardig Venster. We zien u weer terug in september. 
 

Nico van Straalen 
 

 
Voorplaat: Nikki Silvis, foto: Rian van Ginkel 

Colofon Venster 
 

juli - augustus 2021 
Redactie: 
Ed Broeze (voorzitter), Nico van Straalen (hoofdredacteur), Arie van 
Ginkel, Marika Fraenkel, Wijnanda Hamstra, Ria Ruck-Martens, José 
Hermanides, Alida Gorter, Jacco Huber 
Vormgeving en fotografie: Arie van Ginkel, Henk Goede 
Advertenties: Alida Gorter, 0299-362984, jural.gorter@quicknet.nl 
 
Correspondenten: Frans Koning, Jaap Buijs, Ineke Remijnse, Adriaan 
Mercuur 

 
Contactpersonen kerken 
Raad van Kerken: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR  Edam, 0299- 

371297 
Doopsgezinde Gemeente: H.A.J.O. Schaap, schaapedam@planet.nl, 

Molenwerf 5, 1135 GM Edam, 0299-371946 
Kerkgemeente Edam: Ria van Saarloos, m.van.saarloos@quicknet.nl, 

Grote Kerkstraat 37, 1135 LM Edam 
RK Edam: Ria Ruck-Martens,  ria.martens1965@gmail.com, Jac. Tonis-

senstraat 8, 1135 JB Edam, 0299-369949 
Protestantse Gemeente Volendam: Maarten Gast, mkh@gastmail.nl 
 
Adreswijzigingen en bezorging 
Jan Lemson, jn.lemsom@quicknet.nl  
 
Verspreiding  
Familie Kok (Edam) 0299-371916 
Jan Ettema (Edam) 0299-366694 
Arjan Maas (Volendam) 0299-365661 
 
Drukwerk 
NIVO  Oplage: 1500 
 

Voor adressen van de verschillende kerken: zie de pagina’s van de be-
treffende gemeente of parochie verderop in dit blad. 
 
Penningmeester 
Jacco Huber jaccohuber@yahoo.com 
Rabobankrekening NL76RABO0385631499 

 
 
 

Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 19 augustus 2021. 

 

Het volgende Venster verschijnt in de week voor  
1 september 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. 
 

 
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. 
Dit spreekwoord betekent 'als je een ander een streek pro-
beert te leveren, word je daar vaak zelf het slachtoffer van'. 
'Wie een kuil graaft voor een ander ...' gaat terug op het Bij-
belboek Spreuken (26:27), waar staat: 
Wie een kuil graaft, zal erin vallen 
en wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen. 
Het gaat ook terug op een psalm van David: 7:16-17 waar 
staat: Hij delft een put en diept hem uit, 
maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven 
Het onheil keert zich tegen hem, 
het geweld komt neer op zijn eigen hoofd. 
Er komen al heel lang spreekwoorden voor die geïnspireerd 
zijn op deze bijbelteksten. F.A. Stoett citeert er een uit een 
spreekwoordenboek uit 1550, Gemeene Duytsche Spreeck-
woorden: "hy is in syn selfs cuyle ghevallen, die hy anderen 
gegraeven hadde". De huidige vorm van het spreekwoord is 
bekend sinds het einde van de negentiende eeuw. 
 
Bron: OnzeTaal.nl/taaladvies 30-8-2011. 
Lezen: Psalm 7 en Spreuken 26 

David klaagt over de Benjamiet Kus 
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Over verlossing 
 
De gunstige ontwikkelingen in de coronapandemie zijn in dit nummer aanleiding om ge-
meenteleden en parochianen te vragen naar hoe zij dit ervaren. Verlossing? Niet verras-
send is dat de verruiming van onze leefwereld die nu mogelijk is, als bevrijdend wordt er-
varen. Het Venster vond in dat gevoel van bevrijding een mooie aanleiding om over “ver-
lossing” met ds. Charlotte Kremer in gesprek te gaan.  Zij verleent pastorale zorg in de 
Kerkgemeente van Edam. 

 
Het Venster trekt misschien wel 
een grote broek aan door zo’n 
kernbegrip als verlossing te wil-
len koppelen aan dat, overigens 
ook niet alledaagse, bevrijd 
worden of zijn van de beperkin-
gen van de coronamaatregelen. 
Wat vind jij? 
Ik kan me die aarzeling, die on-
zekerheid, wel voorstellen. ‘Ver-
lossing’ is één van de sleutel-
woorden van onze christelijke 
traditie. Een kernwoord dat 
aangeeft waar het om gaat in 
de kerk. In twee van de belang-
rijkste Bijbelverhalen, de verha-
len van Pesach en Pasen, van 
uittocht en opstanding – verlos-
singsverhalen – laat de Eeuwige 
zich aan ons kennen. Een God 
die mensen niet klein houdt in 
wetten en regels, niet opsluit in 
rituelen. Maar die wil dat men-
sen tot bestemming komen, vol-
uit het leven kunnen leven zoals 
het bedoeld is, bevrijd van wat 
hen gevangenhoudt. Het is dus 
inderdaad een groot thema, 
maar ook een essentieel thema. 
 
“Een kernwoord” zeg je, “voluit 
leven”; je bezoekt als predikant 
gemeenteleden van de protes-
tantse gemeente Edam voor 
pastorale zorg. Kom je die vol-
heid, die kern daarin ook tegen? 
Nou, niet alleen in Edam kom ik die tegen. Dat verlangen om 
het leven voluit te willen leven, zie ik overal in mijn pastorale 
praktijk. Er is veel dat ons beperken kan: onze gezondheid, 
onze leeftijd (en vooral de lichamelijke ongemakken die daar 
vaak mee gepaard gaan). Moeizame relaties met anderen 
(familieruzie, een huwelijk dat niet aan verwachtingen vol-
doet) of met onszelf. Onze overvolle agenda. Eenzaamheid. 
De coronamaatregelen die onze mogelijkheden beperken. 
 
 

Voelden de mensen die je 
bezocht zich (ook) door co-
rona dan heel erg beperkt 
in hun mogelijkheden? 
Jawel, maar ik was het afge-
lopen anderhalf jaar vooral 
onder de indruk van de 
veerkracht en flexibiliteit 
van mensen. Ik bezoek veel 
ouderen en de meesten van 
hen hadden geen last van 
de avondklok en vonden 
snel alternatieven voor de 
activiteiten die ze nu niet 
konden ondernemen. De 
saamhorigheid was, met 
name in het begin, zo groot 
dat er veel onderling con-
tact werd gezocht. Er werd 
iets nieuws gevraagd van 
ons, en voor de meesten 
was dat een haalbare uitda-
ging. Er werd via ZOOM ver-
gaderd door mensen die 
nooit gedacht hadden dat 
ze zulke vaardigheden zou-
den beheersen.  
 
Veranderde dit ook hoe we 
tegen het leven aankijken? 
Ik merkte soms dat de be-
perkingen die de corona-
maatregelen met zich mee-
brachten (en brengen) de 
mensen bewuster maakten 

van de prioriteiten in hun leven. De meesten van ons kunnen 
blijkbaar heel goed een tijd zonder funshoppen en festivals. 
Veel moeilijker was het toen niet alle kleinkinderen op be-
zoek konden komen. Toen er strenge keuzes gemaakt moes-
ten worden wie er bij een uitvaart aanwezig konden zijn. Ge-
plande zorg moest worden uitgesteld. Of toen mensen hun 
baan verloren of hun zaak failliet zagen gaan.  
Onze geliefden dicht bij ons, betrouwbare gezondheidszorg 
en (financiële) zekerheid voor onze toekomst – wanneer dat 
er is, lijkt de rest al gauw bijzaak. 

Ds. Kremer;  foto: Toon Vieijra 
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Leidde dat tot een herwaardering van wat het leven te bie-
den heeft? Sterker nog: ik merk ook aan mensen dat niet ie-
dereen de versoepeling van de maatregelen als ‘verlossing’ 
beschouwt. Er werd in het ‘oude normaal’ soms wel heel 
veel van ons gevraagd: we moesten overal bij zijn en altijd 
meedoen, onder de mensen. In je eentje achter de keuken-
tafel werkt misschien veel prettiger dan in een kantoortuin, 
en met een vriendin een wijntje drinken in de tuin is eigenlijk 
veel leuker dan oppervlakkige feestjes waarop je niemand 
echt spreekt. 
 
Denk je dat die inzichten beklijven? Ik hoop van wel; dat ‘co-
rona’ ons daarin iets nieuws heeft opgeleverd voor de toe-
komst. Dat we door ons leven anderhalf jaar lang zo dras-
tisch te veranderen wat beter voor ogen hebben gekregen 
wat heilzaam is in ons leven, en wat niet. Dat ‘corona’ ons 
heeft kunnen verlossen van de druk om altijd maar overal bij 
te moeten zijn.  

 
Ik doe twee waarnemingen. Eén: We konden tot nu toe 
veelal praten over ‘bevrijding’ en ‘verlossing’ zonder daarbij 
heel expliciet de Bijbelse kant ervan te blijven betrekken. 
Twee: Waarom is Jezus wel onze Heiland, verlosser, genezer, 
maar komt het woord ‘verlossing’ maar zelden in een over-
denking? (Dat is althans mijn ervaring). Houden die twee 
waarnemingen verband met elkaar? Het woord ‘verlossing’ 
komt in de Nieuwe Bijbelvertaling, verdeeld over alle Bijbel-
boeken, maar tien keer voor. Toch zou je kunnen zeggen dat 
alle Bijbelverhalen erover gaan. Ik noemde het woord ‘ver-
lossing’ al een sleutelwoord van onze traditie. Zo hebben we 
er meer: ‘genade’ bijvoorbeeld, ‘geloof’ en ‘zonde’. Het zijn 
hele grote woorden, een soort containerbegrippen waar een 
hele theologie, een hele wereld achter schuilgaat. Het ge-
vaar van die woorden gebruiken is dat er zó veel onder zit, 
dat het niets meer betekent. Het zijn woorden die je moet 
‘uitpakken’, om te ontdekken wat er allemaal in zit. Als je dat 
niet doet dan worden het holle frasen, een soort lege doos. 
 
 
 
 

De woorden klinken misschien voor sommigen prettig ver-
trouwd (en voor anderen misschien juist benauwend), maar 
als we de woorden gebruiken zonder duidelijk te maken 
naar welke werkelijkheid ze precies verwijzen, dan zeggen ze 
niets. De letterlijke woorden ‘zonde’, ‘geloof’, ‘verlossing’ en 
‘genade’ klinken dus misschien niet elke zondag in de preek. 
Maar het uitpakken ervan doen we wel iedere week. Wat 
staat ons in de weg om ons leven voluit te kunnen leven? 
Wat belemmert ons te zijn zoals we bedoeld zijn? Wat bete-
kent het, dat er steeds opnieuw toekomst is voor ons? Hoe 
kunnen we deel uitmaken van dat verhaal van God en men-
sen? En hoe geven we dat verhaal gestalte in onze tijd? Ik 
denk dat het in vrijwel al mijn preken over verlossing gaat. 
 
Ik vind dat idee van ‘uitpakken’ heel spannend en ben heel 
benieuwd naar hoe jij het woord verlossing dan hier (verder) 
zou willen ‘uitpakken’. In de Bijbel lezen we hoe God zijn volk 
uit de slavernij van Egypte bevrijdt. Door het water gaan ze 

de toekomst tege-
moet. En we lezen 
hoe God de wereld zo 
liefheeft, dat Hij zijn 
Zoon gegeven heeft. 
Om ons te laten zien 
hoe ‘voluit leven’ er-
uitziet. Om alles wat 
ons gevangen houdt, 
alle kwaad en pijn en 
dood, te overwinnen. 
 
Jezus zelf stelt ‘verlos-
sing’ gelijk aan het 
binnengaan van het 
Koninkrijk Gods. Ook 
alweer zulke grote be-
grippen, die we moe-

ten uitpakken. Het gaat om de droom die we hebben, als 
kerkmensen. Een visioen van een nieuwe wereld. Niet als 
een locatie, maar als een mentaliteit onder de mensen. Een 
mentaliteit van naastenliefde. Waar mensen verlost worden 
van honger omdat we ze te eten geven, verlost worden van 
eenzaamheid omdat we ze bezoeken, verlost worden van 
onrecht omdat we gerechtigheid doen. Niet een droom voor 
later, voor ooit. Maar voor hier en nu in ons eigen leven. 
Verlossing betekent niet alleen zelf je leven kunnen leven 
zonder beperkende maatregelen. Het betekent dat we el-
kaar bevrijden van wat ons belemmert om voluit te leven. 
Met coronamaatregelen of daarbuiten.  
 
Jij laat me weer eens begrijpen waarom we van ‘Evangelie’ 
spreken. Misschien trok het Venster een grote broek aan, zo-
als in mijn eerste vraag, maar jij maakt duidelijk dat die 
broek ook voor ons is bedoeld. 
 

Charlotte Kremer, Ed Broeze 
 
 

Michelangelo: De hand die leven geeft  
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Eindelijk verlost! 
 
Het gaat goed. Het corona-juk glijdt langzaam van onze schouders, en wij mogen, genie-
tend van een lentebriesje en een heerlijk zonnetje, verder gaan, de zomer tegemoet. Hoe is 
het u vergaan de laatste twee jaar? Ada Bak, Martijn Sandstra, Jur Giphart en Ada Kraaij 
vertellen hun eigen verhaal. 
 
Een gezegend 
mens 
Mevrouw Bak, 
hoe heeft u de 
coronatijd 
doorstaan? 
Heel rustig. Ik 
ben 91 jaar, ik 
maak me niet 
druk. Ik heb 
mijn voor-
zorgsmaatre-
gelen geno-
men en verder 
heb ik er wei-
nig van ge-
merkt. Alleen 
dat mondkapje 
was wennen. 
 
Wat vond u 
trouwens van al die coronamaatregelen? 
Heel terecht natuurlijk! Je zag toch vorig jaar toen er veel 
mensen bij elkaar waren, hoe alles weer begon? Die maatre-
gelen zijn zeer terecht. 
 
Er zijn mensen die kritiek hebben op de manier waarop de re-
gering zich opstelde. 
Ik heb geen kritiek, je zult er maar voor staan hoor. 
 
Gaat u gewoon weer naar de kerk straks? 
Ik kan moeilijk lopen. Ik heb wel een rollator, maar de Grote 
Kerk vind ik wel erg ver. Mijn schoonzoon zei: “Mam, dan rij 
ik je toch?” Maar of dat elke zondag kan weet ik niet. Ik heb 
elke zondag genoten van de camera in De Swaen. Heel jam-
mer dat die er nog niet is in de Grote Kerk. 
 
Maar dat komt er wel hoor. 
De kerkenraad doet het goed. Die kwamen er ook maar alle-
maal plotseling voor te staan. 
 
Wilt u nog iets toevoegen aan dit gesprek? 
Ik ben een gezegend mens. Ik geniet van het leven, van de 
kerk en van mijn kinderen. Andere mensen zouden ook eens 
hun zegeningen moeten tellen. Er wordt veel te veel ge-
klaagd in Nederland. We zijn een zeer rijk land, we hebben 
toch weinig te klagen. Ik begrijp dat niet. 
 
Dank u wel mevrouw Bak voor uw medewerking! 

Stel je bent positief getest, hoe onderga je dit? Martijn 
Sandstra vertelt openhartig over zijn ervaringen. 
 
Fijn mijnheer Sandstra dat u uw medewerking wilt geven aan 
dit interview. U heeft corona gehad, hoe voelt u zich? 
Nog steeds niet goed, ik heb behoorlijke naweeën ervan. Het 
wordt beter, maar het gaat heel langzaam hoor. Je hebt 
goede en slechte dagen. 
 
Hoe lang heeft u in het ziekenhuis gelegen? 
Ik lag thuis, had het verschrikkelijk benauwd en had 40 
graden koorts dat twee weken duurde. Ik zit nu in de corona-
revalidatie groep, daar kan ik mijn spierkracht weer trainen, 
maar ik mag absoluut niets overhaasten. 
 
Wat ging er door u heen toen u voor het eerst hoorde dat u 
positief was? 
Ik vond het vervelender voor mijn vrouw en kinderen. De 
een was in het examenjaar, de ander liep stage, en mijn 
vrouw werkte het hele jaar thuis om besmetting te 
voorkomen. En dan kom ik thuis met een besmetting. Ik 
voelde me niet lekker, maar het viel mee de eerste dagen. 
Maar dat liep bepaald anders. Mijn vrouw is positief getest 
maar die had lichte klachten. Mijn kinderen waren negatief, 
die bleven ook negatief. 
 

Gaat u straks 
naar de kerk of 
dat nog niet? 
Jawel hoor, 
want in principe 
ben ik niet meer 
positief. Het is 
te hopen, en de 
meesten doen 
dat ook, dat 
men zich laat 
vaccineren, al 
was het niet 
voor jezelf dan 
doe je het voor 
een ander. Maar 
dat is ieders 
afweging. 
 
Ik wens u heel 
veel sterkte de 
komende tijd! 
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Hoe hebben mensen het ervaren? 
 

 

Ook Marlies en Jur Giphart hebben we gevraagd hoe zij 
de corona-tijd hebben doorstaan. 
 
Jur: Tja, rustig hè, maar we hebben gezegd: wat ze er ook 
van vinden, we volgen wat de overheid zegt. 
 
Jur vertelt hoe hij steeds voorzichtiger werd, bijvoorbeeld 
wanneer hij mensen zag zonder mondkapje. 
Toen we naar de kerk mochten met dertig mensen, werd 
er toch weer gezongen. We zijn toen maar weer thuis 
gebleven. (opgelucht): We zijn nu allebei twee keer 
ingeënt en zijn meerdere keren naar de kerk geweest. 
Voorzichtig ontvangen we weer vrienden nu het weer 
mag. 
 
Kwam u tijdens de lockdown tot bepaalde inzichten die u 
hiervoor minder had? 
Jur: Ik besef nu veel beter hoe fijn we na onze verhuizing 
werden opgevangen door de omgeving, ook door mensen 
in de kerk. Dat en de koffie na de mis waarbij je mensen 
leert kennen, hebben we gemist. 
Marlies: Onze kleinkinderen konden niet logeren. Met de 
kerst hebben we ook de kinderen niet gezien. Dat vond ik 
verschrikkelijk. Daar heb ik achteraf toch een beetje last 
van. 
Jur: Wij hadden een heel goede band met de 
kleinkinderen. Niet meer kussen, niet meer aanraken, 
afstandelijkheid, hoe komt dat bij die kinderen over? Daar 
hebben we wel over nagedacht. Wat ervaren zij, maakt 
dat verschil uit in ons toekomstig contact? Dat kun je nooit 
beoordelen. 
 
U mag weer naar de kerk. 
Marlies: Ik ben heel blij dat ik weer naar de mis kan, niet 
alleen om de mensen maar ook om de sfeer. 
Jur: Ik hoop dat de omgang met mensen weer wordt als 
vroeger. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Nog even wachten maar binnenkort kunnen we 
ook Ada Kraaij weer in de kerk ontmoeten. 
 
Hoe verging het u tijdens de coronatijd? 
Ik ben docent Nederlands en roostermaker van 
de middelbare school. Het was al vrij snel 
duidelijk dat ik een kwetsbare gezondheid heb 
zodat ik, nu inmiddels meer dan vijftien 
maanden, vanuit huis moet werken. Toen de 
leerlingen weer naar school gingen, zat ik nog 
steeds thuis, dat was best lastig eigenlijk. Ik gaf 
de leerlingen digitaal les, maar er was verder 
geen echt contact en dat miste ik wel het meest 
van al. Ik verheug me op het volgende schooljaar. 
Ik ga dan lesgeven aan leerlingen vanuit het 
basisonderwijs die o.a. enorme 
taalachterstanden hebben opgelopen. 

 
En hoe gaat het u nu qua gezondheid? 
Momenteel ben ik een beetje ziek, maar dat gaat wel 
weer over gelukkig. Het is verder heel erg stil. Ik denk dat 
nu iedereen dat probleem wel heeft. De contacten die ik 
bijvoorbeeld had in de kerk en de Cantorij, zijn helemaal 
weggevallen. Ik zie dus heel veel minder mensen. 
 
Gaat u volgende week weer naar de kerk? 
Ik ben nog niet volledig gevaccineerd dus ik moet nog 
even wachten, maar ik zie er enorm naar uit om onder de 

mensen te 
kunnen 
komen en 
dan dingen 
te doen die 
ik altijd heel 
graag deed, 
zoals zingen 
bij de 
Cantorij. Ik 
zou het erg 
fijn vinden 
als dat weer 
zou kunnen. 
 
Dank u wel 
voor uw 
bijdrage en 
veel succes 
voor het 
volgende 
schooljaar! 
 

 
Marika Fraenkel 

Foto’s Arie van Ginkel 
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Herbestemming van kerkgebouwen: Warder 
 
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. 
 
Een unieke transforma-
tie 
De kerk van Warder be-
paalt nog steeds het 
aanzicht van het dorp. 
Trots staat de toren-
spits tussen de bomen. 
Vanaf een afstand weet 
iedereen dat daar War-
der ligt. Toch scheelde 
het niet veel of de kerk 
van Warder was tegen 
de grond gegaan. Maar 
dankzij een reddingsac-
tie van de Wardenaren 
zelf staat hun kerk nog 
fier overeind, dat wil 
zeggen, het gebouw. 
Het is geen kerk meer; 
het is een gymzaal. 
 
Ik sprak met André Konijn, secretaris en Jaap Bol, voorzit-
ter van de Stichting Kerkgebouw Warder. Deze Stichting is 
in het begin van de jaren zeventig opgericht toen bleek 
dat de Nederlands-Hervormde Gemeente het kerkge-
bouw niet meer kon onderhouden. Die heeft de kerk toen 
voor één gulden verkocht aan de Stichting. Het is een 
rijksmonument, dus de stichting nam de taak op zich het 
gebouw te onderhouden. Alleen de toren is in eigendom 
van de gemeente, omdat sinds Napoleon belangrijke uit-
kijkpunten toegankelijk moeten zijn voor het leger. 
 
Hoe ontstond het idee om er een gymzaal van te maken? 
“Je moet bedenken”, zegt André, “dat Warder altijd rela-
tief geïsoleerd lag. Vroeger was de weg naar Oosthuizen 
een boerenpad door het land. Alles ging via het water. Die 
relatieve isolatie heeft ervoor gezorgd dat Wardenaren al-
tijd geneigd zijn om alles zelf op te lossen. Veel inwoners 
waren gehecht aan de kerk als gebouw, want het is de ziel 
van het dorp. Toen de NH-gemeente het gebouw van de 
hand wilde doen dachten de Wardenaren: wat hebben we 
nodig? Er werd een “Commissie Bestemming Kerk” opge-
richt die ideeën verzamelde. De basisschool in het dorp, 
die naast de kerk stond, had geen gymzaal. Voor de gym-
les moesten de kinderen op de fiets naar Oosthuizen. Zo is 
het idee ontstaan om er een sportkerk van te maken.” 
 
 

Jaap legt uit hoe 
dat ging: “Toen de 
stichting het ge-
bouw kocht was het 
in erg slechte staat. 
In de kerk groeiden 
varens tegen de 
muren en de vogels 
vlogen in en uit. 
Met veel hulp van 
vrijwilligers is het 
gebouw gerestau-
reerd. De kansel 
was bijzonder; die 
staat nu in het Mu-
seum Catharij-
neconvent. Het or-
gel is gesloopt (naar 
beneden gegooid, 
wordt verteld). 

 
Hoe krijg je de exploitatie van zo’n gebouw rond? 
Jaap: “We verhuren de kerk aan de sportverenigingen en 
andere activiteiten zoals Pilates-lessen. Ook de gymlessen 
van de school zijn in het kerkgebouw; daarvoor gaat de 
rekening naar de gemeente. Verder houden we rommel-
markten om inkomsten te genereren en we hebben een 
paar sponsors. Dit jaar was een slecht jaar, we draaien nu 
met verlies, maar over het algemeen redden we het. We 
willen niet onze hand ophouden bij de gemeente.” 
 
Wordt de kerk niet gemist als kerk? 
André: “Van oudsher is Warder Nederlands-Hervormd, 
maar die mensen kunnen nu naar Oosthuizen. De katho-
lieken, die later kwamen, gingen altijd al naar Oosthuizen. 
Dus de goede verbinding met Oosthuizen (en Edam - NvS) 
heeft eraan bijgedragen dat de kerk in Warder opgeheven 
kon worden.” 
 
Het is al met al een unieke herbestemming, die voor zover 
ik heb kunnen vinden maar op één andere plaats in Ne-
derland voorkomt (Dokkum). En wat vooral opvalt is de 
slagvaardigheid en het doorzettingsvermogen van de 
Wardenaren om het markante kerkgebouw voor hun ei-
gen dorp te behouden, zonder veel hulp van buiten. 
 

Nico van Straalen 
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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 worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand. Verder 
plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is speciaal voor 
de jeugd. 
 
Kalender  

• Eerste Heilige Communieviering zondag 11 juli om 
10 u in de RK H. Nicolaaskerk 

• Tienerkamp Break Out in Bedevaartsoord Heiloo 
van 12 t/m 16 juli, voor de leeftijden 12 t/m 18 
jaar; zie www.jongbisdomhaarlem.nl. 

• Tijdens de zomervakantie is er geen kinderkerk. 
We hopen jullie weer te zien bij de startzondag in 
september in de Grote Kerk. 

BijbelBasics 
Voor de zondagen dat je niet naar de (kinder)kerk gaat, 
kan je ook eens kijken op BijbelBasics (https://debijbel.nl). 
Bijbel Basics is een kinder(neven)dienstmethode van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Het programma van Bijbel-
Basics voor de komende zondagen: 
4 juli  Jezus is het brood dat leven geeft (Johannes 6: 28 – 28:36) 
11 juli  Wie heeft nog nooit iets verkeerds gedaan? (Johannes 7: 53 – 8:11) 
18 juli  Jezus geneest iemand die blindgeboren is (Johannes 9: 1-7) 
25 juli Daniël in Babel (Daniël 1-20) 
 

Geslaagd? Gefeliciteerd! 
Is het gelukt? Heb je na al dat zwoegen en zweten je diploma binnen? Of ben je door naar de vol-
gende groep? Van Harte Gefeliciteerd! En dan, na het uitrusten en met frisse moed, op naar de vol-
gende uitdaging! 
 

Zomervakantie 
Op zaterdag 10 juli start de zomervakantie. Veel plezier allemaal!  
Natuurlijk hoopt iedereen op een hele zonnige zomer, maar mocht het nu toch een keer wat minder  
mooi weer zijn, of gewoon omdat je het leuk vindt, kan je altijd nog een spelletje gaan doen.   
 

Het omgekeerde ‘Mens-erger-je-niet’-spel 
In het bekende spel Mens-erger-je-niet kun je al snel het gevoel hebben dat jou onrecht wordt aangedaan. Een ander is je net 
te snel af of zorgt ervoor dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Dan kun je je soms flink ergeren. In dit spel loopt  
alles net even anders. 

• Speel het spel volgens de gewone spelregels, maar voer bij elke worp de  
extra  opdracht uit die hoort bij het aantal ogen dat je geworpen hebt. 

• Algemene regels: Je mag niemand afslaan. Zet dan je pion achter de pion die je zou kunnen afslaan. 
• Einde van het spel: Wie als eerste alle pionnen binnen heeft, bedenkt samen met de anderen welke van de aardige 

dingen die er zijn genoemd je vandaag of deze week met elkaar gaat doen. Iedereen doet mee! Veel plezier! 
Extra opdracht bij het aantal ogen dat je geworpen hebt: 

1. Geef de persoon rechts naast je een compliment. 
2. Deel een snoepje uit aan iedereen (of iets lekkers gezonds). (Sla jezelf over) 
3. Noem drie aardige dingen die je kunt doen voor een ander. (Per worp nieuwe voor-

beelden noemen, en denk aan de dingen die je hebt gehoord en geleerd in een kerk-
dienst of kinderdienst.) 

4. Vertel wanneer jij onaardig bent geweest. (Per worp nieuwe voorbeelden noemen) 
5. Noem een persoon uit de Bijbel die leefde zoals God dat wil. 
6. Iedereen mag een nieuwe pion opzetten of zes stapjes vooruit. 

Kinderkerk 23 mei 2021 – foto: WH 



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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De 1000e Kerkbrief 
 
21 oktober 2001 kwam Kerkbrief Nr. 1 uit in, toen nog, de SoW Kerkgemeente Edam. Zo’n 
“Nr. 1” verraadt vertrouwen in de toekomst; je verwacht minstens een Nr. 2. Het vertrou-
wen is geheel op zijn plaats gebleken: komende zomer zal het 1000e nummer uitkomen. 
Het Venster kijkt terug naar de begintijd in een schriftelijk interview met de initiator en 
drijvende kracht: ds. Engele Wijnsma. 
 
Venster: Wat bracht jou tot het initiatief 
van de kerkbrief? 
Engele: Ik kende het succes van zo’n 
nieuwsbrief uit mijn vorige gemeente: Half-
weg Zwanenburg. Daar was eind jaren 80 
een kerkbrief gestart door wijlen ds. Gerrit 
Jan Voortman. Die voldeed zo goed dat ik 
direct bij mijn aantreden in Edam dat initia-
tief heb overgenomen. In Voortmans model 
lag het accent voornamelijk op de liturgie 
en was een éénzijdige brief voldoende, in 
mijn model werd het een tweezijdige 
nieuwsbrief met óók de liturgie, maar daar-
naast met alle mogelijke nieuwtjes.  
 
V: Je had er dus alle vertrouwen in dat op de Nr. 1 nog vele 
nummers zouden volgen? 
E: Zéker, de ervaringen in Halfweg gaven daar alle aanleiding 
toe.  En al snel na de start dienden zich ook als vanzelf ont-

wikkelingen aan. Ik koos voor een nieuw format in twee ko-
lommen, waardoor meer ruimte ontstond. Dat was handig, 
want de digitale fotografie deed te zelfder tijd haar intrede. 
Zo ontstond een kerkbrief met veel foto’s en tekst. Het idee 
was: ‘een versie met plaatjes wordt beter gelezen’. De 
meeste foto’s maakte ik zelf, maar later leverden Arie van 
Ginkel en Ron Verniers ook hun aandeel: in de beelden van 
kerkdiensten, catechisatie, openstelling Grote Kerk, kerkrei-
zen, vergaderingen enz. 
 
V: Zo versterkte de kerkbrief de onderlinge band!? 
E: Door de actuele informatie raakten meer mensen betrok-
ken bij de kerk: wekelijks zagen ze wat er te doen was, vrij-
willigers konden makkelijker geworven worden. Onderschrif-
ten, namen bij de foto’s stimuleerden de onderlinge contac-
ten. Je wist steeds beter welk gezicht bij welke naam 
hoorde. 

Een ander voordeel was, dat de vaak saaie 
mededelingen tijdens de kerkdienst korter 
konden of zelfs helemaal vervangen wer-
den, en dat met een groter bereik. 
 
V: Had (wijlen) Lieuwe Kramer niet ook een 
grote rol? 
E: Lieuwe gaf een enorme zet aan het druk-
werk. Op de millimeter werd gekeken naar 
de opmaak en het rasterwerk van de foto’s. 
Hij kocht oude professionele apparatuur 
om de Kerkbrief te printen. Hij voerde het 
zeer compacte lettertype Arial Narrow in, 
om zo meer tekst te kunnen plaatsen. Later 
ging hij ook de liturgieën drukken voor uit-

vaarten en bijzondere kerkdiensten. Hij initieerde de bezor-
ging van de kerkbrief in Verzorgingshuis De Meermin. Dat 
bleek een schot in de roos en ook veel andere ouderen zon-
der internet in Edam vroegen Lieuwe voortaan ook bij hen 

een kerkbrief te bezorgen. Dat 
deed hij met liefde. 
 
De kerkbrief lag natuurlijk elke 
zondag in de kerk. Ook werd deze 
vanaf het begin meteen digitaal 
verstuurd aan mensen die zich pro 
Deo abonneerden. In een later sta-
dium kreeg je alleen een link en 
kon je de kerkbrief downloaden op 
de website van de kerk. De reden 

hiervoor was: meer hits op de website, zodat steeds meer 
mensen ook de website gingen bezoeken.  
 
V: Vind je een kerkbrief nog steeds de moeite waard? 
E: Ja, en ze doen het goed: jullie met het 1000e nummer in 
juli. In Halfweg-Zwanenburg kwam onlangs nummer 1710 
uit. Bij ons in Bergen komt dit weekend nr. 522 uit (in het 
Edammer format!) en leeft het idee om de kerkbrief ook aan 
te gaan bieden via whatsapp. 
 
 

Engele Wijnsma, Ed Broeze 
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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? 
 
Nelson Mandela (1918-
2013), vrijheidsstrijder te-
gen de apartheid, gevan-
gene op Robbeneiland, 
voormalig president van 
Zuid-Afrika, vader, echtge-
noot, maar bovenal een 
mens zoals jij en ik. Hij had 
grote idealen en een strijd-
lustig karakter. Hij vocht 
voor vrijheid en gelijkheid 
voor ieder mens. Het ge-
dicht ‘loslaten’ dat Nelson 
Mandela schreef, heeft ja-
ren geleden veel indruk op 
mij gemaakt. Alvast één prachtige zin hieruit: 
 
“Loslaten is niet oordelen, maar de ander toestaan mens te 
zijn.” 
 
Nelson Mandela werd na 27 jaar gevangenschap op Robben-
eiland, in 1990 vrijgelaten en sprak daarna de woorden: 
“Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet, wist ik dat 
als ik niet al mijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten, ik 
nog altijd gevangen zou zijn!” Mandela verbleef 27 jaar in 
gevangenschap en daarna kwam voor hem ‘de verlossing’, 
hij werd vrijgelaten. Maar zoals hij zegt, als hij zijn angsten 
niet had achtergelaten zou hij nog altijd gevangen zijn. Wel-
licht valt het te omschrijven als dat Mandela de geestelijke 
kracht had gevonden, zichzelf te verlossen van alle demo-
nen? In het woord ‘Verlossing’ zit ook het woord ‘los’, je er-
gens van losmaken of vrij van maken. Kiezen voor (geeste-
lijke) vrijheid, ondanks het litteken op de ziel, los te laten 
wat is geweest. Na zijn overlijden in 2013 spraken voormalig 
wereldleiders hun medeleven uit. Ik citeer er een aantal: 
 
“Dankzij zijn ontembare waardigheid en zijn onwankelbare 
wil om zijn eigen vrijheid op te offeren voor de vrijheid van 
anderen, heeft hij Zuid-Afrika omgevormd en ons allen ont-
roerd. Hij heeft meer gedaan dan wat we van een persoon 
kunnen verwachten. Vandaag is hij weg en we hebben één 
van de meest invloedrijke en moedigste mensen, en één van 
de diepst goede personen op deze planeet verloren. Hij is niet 
meer onder ons, hij hoort bij de eeuwigheid.', aldus Obama. 
 
George H. Bush, noemde Mandela 'een man met een buiten-
gewone morele moed die de loop van de geschiedenis in zijn 
land heeft veranderd' en ‘een krachtig voorbeeld van verlos-
sing en schoonheid’. 

Mandela’s gedicht ‘loslaten’, bekrachtigt in woorden wat 
een begaafd, wijs man hij was: 
 
Om los te laten is liefde nodig. 
Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt, 
het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan op-
lossen of doen. 
Loslaten betekent niet mijzelf afsluiten, 
het is het besef dat ik de ander ruimte geef. 
Loslaten is niet het onmogelijk maken, 
maar het toestaan om te leren van menselijke conse-
quenties. 
Loslaten is machteloosheid toegeven, 
hetgeen betekent dat het resultaat niet van mij afhanke-
lijk is. 
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen 
of hem de schuld geven. 
Het is het beste van mijzelf proberen te maken. 
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om. 
Loslaten is niet oordelen, maar de ander toestaan mens 
te zijn. 
Loslaten betekent niet in het middelpunt staan en alles 
beheersen, 
maar anderen toestaan hun eigen weg te gaan. 
Loslaten betekent niet treiteren, schelden of ruzie maken, 
maar zoeken naar eigen tekortkomingen en die verbete-
ren. 
Loslaten is niet ontkennen, maar aanvaarden. 
Loslaten betekent niet alles naar eigen hand zetten, 
maar elke dag nemen zoals die komt 
en er mezelf gelukkig mee prijzen. 
Loslaten is niet iedereen bekritiseren en bedisselen, 
maar proberen te worden wat ik droom te zijn. 
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, 
maar erdoor groeien en leven in het hier en nu. 
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen. 
 

Nelson Mandela 
 
In het volgende Venster meer inspirerende woorden 
rondom Nelson Mandela ‘de taal van verzoening’, een 
man met een bijzondere nalatenschap aan de wereld. 
 

José Hermanides 
 

Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20131205_061 
 

Het gedicht ‘Loslaten’ is via vele web-bronnen te vinden.  
 

 

Foto: Wikipedia 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Ons kan niets gebeuren want we zijn 
op bijna alles voorbereid. WA, ziekte-
kosten, pensioen, brand, inboedel, 
rechtsbijstand, uitvaart, bij iedere 
noodsituatie of bedreiging vertrou-
wen we op onze verzekering. Maar, je 
zou het bijna vergeten, er is ook een 
groep mensen die veel van die verze-
keringen niet hebben, mensen in ar-
moede, die leven op hoop van zegen. 
Zoals in het Bijbelverhaal van een 
arme weduwe*, de Bijbel gaat im-
mers ook over ons, die voor haar ge-
zin nog één keer eten heeft. 
 
En dan? Ja dan, sterven van de hon-
ger, het is nog steeds te zien op de tv. 
En uitgerekend haar durft Elia om 
eten te vragen, zelfs als de weduwe 
hem haar nood vertelt. In plaats van 
naar de rijken te gaan, dringt Elia aan 
en durft te zeggen: God zorgt er wel 
voor dat olie en meel niet opraken 
Wij, moderne mensen die ons hele le-
ven hebben dichtgespijkerd zouden 
zeggen: ja daag, daar geloof je toch 
zeker zelf niet in. Maar de weduwe 
doet het, want dit verhaal gaat niet 
over tovermeel, het gaat over ver-
trouwen. Niet over godsdienstige 

 
hoogstandjes, maar over dienaar zijn, 
over ons diakenschap, want God ver-
trouwt erop dat wij die lege handen 
vullen zodat ook in onze tijd te lezen 
valt: ‘En ze hadden elke dag te eten’. 
 
Al in het begin van het boek Hande-
lingen*, blijkt dat de jonge kerk zich 
niet kan beperken tot de verkondi-
ging alleen. Ook de dagelijkse onder-
steuning van hulpbehoevenden vroeg 
nadrukkelijk om aandacht, en dat is 
zo tot op de dag van vandaag. Er wer-
den zeven diakens aangesteld voor 
deze taak, maar zowel toen als nu is 
het naïef te denken dat hiermee de  

 
zaak is geregeld. Want in Handelingen 
staat de ‘dagelijkse ondersteuning’, 
niet: ‘zo vaak het u uitkomt’. En on-
danks dat er nog steeds speciaal dia-
kens worden aangesteld en gewijd, 
past het diakenschap ons allemaal. 
 
De weduwe geeft het laatste wat zij 
heeft en staat zo letterlijk met lege 
handen voor God, wat ons mag leren 
om niet angstvallig vast te houden 
aan wat we hebben, zodat we dage-
lijks onze handen kunnen openen 
voor onze naasten. En dat gaat verder 
dan het delen van eten, drinken, co-
ronavaccins, en alles wat Gods schep-
ping ons geeft. Dat begint met het de-
len van jezelf, of zoals Jezus het ons 
voorhoudt: ‘Heb uw naaste lief als 
uzelf’. Om zo dienaar te zijn, diaken, 
zoals Christus ons heeft voorgeleefd. 
 
*Lezingen bij deze overweging zijn: 1 
Koningen 17: 10-16 en Handelingen 
6: 1-7. 
 

Pastor Henk Bak, diaken 
 

 
Poëzie-estafette 
 
Opa 
Opa keek vaak in onze tuin 
naar die zeven sprietjes gras, 
en daar zag opa dan een koe 
die er helemaal niet was. 
En later, in het ziekenhuis, 
kon hij verwonderd vragen 
waarom ze toch de buitenmuur  
uit zijn kamer hadden geslagen. 
Voor opa was het doodgaan 
dus niet zoiets als nacht: 
het was de steeds grotere ruimte  
die hij voor zichzelf had bedacht. 
 
Problemen uitpraten op z'n Twents 
Na een kwart eeuw met ons beiden 
komt mijn vrouw naar me toe en toen 
zegt ze: ' ik wil van je scheiden 
en ik zeg: ‘nou dat moej’ dan maar doen 

Deze twee gedichtjes komen uit het boekje 'Ik 
had als kind een huis en haard' met gedichten 
van Willem Wilmink, samengesteld door Jean 
Pierre Rawie. "Wilmink met zijn melancholie, 
zijn mededogen, zijn naïviteit en zijn 
zonderlinge liefde voor de streek van zijn 
geboorte (Twente)". Mij spreekt vooral de 
eenvoud van de taal aan en de humor van 
Wilmink, die lijkt op de humor  van 
streekgenoot Herman Finkers. Ook het kort 
maar krachtige zoals bv. in het tweede 
gedichtje, spreekt me aan. In deze bundel 
staat ook ' Frekie ', over een jongen met 't 
downsyndroom, dat gezongen is door Joost 
Prinsen. Zo heeft hij meerdere liedjes geschreven. 
Ik geef het gedichtenstokje door aan  Hermien Weissenbach-Tuls. 

Ineke Weinreich-Verkaik 
 

 



–

Nijverheidstraat 30 | 1135 GE EDAM

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

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing  
Noordbeemster

         Fleur van Duin  Edam

Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

uitvaarten



 RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM 
Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528  
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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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Vredesdienst 
Het duurt nog even, maar zoals gebruikelijk organiseert de 
Raad van Kerken in de vredesweek, op zondag 26 septem-
ber, een oecumenische viering. Het thema is: “Wat doe jij in 
vredesnaam?” Meer over dat thema is te lezen op het inter-
net:  vredesweek2021.nl. De voorgangers zijn Jan Tol en ds. 
Hans Reedijk. Als alles loopt zoals gewenst wordt vocale me-
dewerking verleend door de zangertjes van Volendam. 
 
Voorjaarsbrief aan de plaatselijke kerken  
Eind april heeft het dagelijks bestuur van onze Raad van Ker-
ken een brief gestuurd aan alle lid-kerken. Doel was om de 
zaken op een rijtje te zetten en te informeren welke werk-
zaamheden het dagelijks bestuur heeft verricht om de boel 
aan de gang te houden. Door de beperkingen van de pande-
mie en door persoonlijke omstandigheden is de Raad in de 
afgelopen periode niet in vergadering bijeen geweest. 
Diverse leden die jarenlang zitting hadden in de Raad heb-
ben om heel uiteenlopende redenen het team verlaten. Jan 
Tol om persoonlijke redenen, kapelaan Tesfay wegens terug-
keer naar Ethiopië en André Burghouts om gezondheidsre-
denen. Die laatste zal als bevlogen en betrokken secretaris 
node gemist worden. De brief doet een oproep op een ie-
ders medewerking om nieuwe geschikte mensen te vinden.   
De brief gaat ook in op de uitwerking van de coronamaatre-
gelen waardoor veel van de lid-kerken niet of slechts be-
perkt vieringen hebben kunnen houden. Gelukkig vonden 
een aantal van hen via internet of de lokale omroep ook 
nieuwe mogelijkheden om de leden toch deel te laten ne-
men aan vieringen. Daarmee kunnen ook mensen bereikt 
worden die anders niet in de kerk hadden gezeten. Waarde-
ring is er voor de werkgroep vieringen die onder moeilijke 
omstandigheden op 24 januari de dienst in de gebedsweek 
voor de eenheid heeft georganiseerd. 
De Raad van Kerken is ook vertegenwoordigd in de gemeen-
telijke participatieraad en in het programmabeleidbepalend 
orgaan van de lokale omroep. De Protestantse Gemeente 
Zeevang-Oudendijk is sinds een paar jaar waarnemend lid 
van onze raad. Zij nemen binnenkort een besluit of zij vol-
waardig gaan toetreden.  
 
Herdenken van vrijheid 
In de vorige edities van het Venster hebt u kunnen lezen 
over de herdenking in 2022 van de gebeurtenissen in 1572.  
De burgemeester heeft de kerken gevraagd daarover alvast 
na te denken. Geestelijken die verbonden zijn aan de ver-
schillende parochies en gemeenten in onze burgerlijke ge-
meente zijn inmiddels twee keer bij elkaar geweest. 
Het is een uitdaging aan ons als kerken om te bedenken hoe 
we daar een passende bijdrage aan zouden kunnen leveren.  
Tezijnertijd gaat u hier meer over horen. 
 

 
Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland  
Podcast ‘Op weg met de NBV21’ 
Wat hebben bijbelverhalen 21e-eeuwse Nederlanders te 
zeggen? En waarom zijn er zoveel verbeteringen aange-
bracht in de Nieuwe Bijbelvertaling? Hierover laten inspire-
rende sprekers als Almatine Leene, Frank Bosman, Henk 
Stoorvogel en Jona Lendering hun licht schijnen, in de pod-
cast ‘Op weg met de NBV21’ van het Nederlands-Vlaams Bij-
belgenootschap (NBG). De eerste aflevering is nu beschik-
baar. 
Negen gasten gaan in op de betekenis van een bijbelverhaal 
of bijbelboek aan de hand van de NBV21, de verbeterde ver-
sie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober verschijnt. 
Doel van de NBV21 is de betekenis beter uit de verf te laten 
komen. De podcastserie opent met Matthijs de Jong, die lei-
ding gaf aan de totstandkoming van de NBV21. 
Cultuurtheoloog Frank Bosman gaat in aflevering twee in op 
het boek Job en vragen over het kwaad en het lijden.  
De derde aflevering is een gesprek over Jona met Mirjam 
Kollenstaart-Muis, geestelijk verzorger bij het Leger des 
Heils. Jona blijkt een boek vol humor te zijn. 
Volgende afleveringen gaan over Ruth (met Karin van den 
Broeke, NBG-voorzitter en predikant op Noord-Beveland), 
de Bergrede (met historicus Jona Lendering), Kaïn en Abel 
(met theoloog Alain Verheij) het boek Genesis (met Henk 
Stoorvogel, voorganger en oprichter van de 4e Musketier), 
de Psalmen (met Theoloog des Vaderlands Almatine Leene) 
en het vertalen van het Nieuwe Testament (met vertaler Ilse 
Visser). 
 
Op de website van de RvK is een lezenswaardig interview te 
lezen met Matthijs de Jong, de projectleider. Zie:  
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/06/een-bijbel-
die-verbindt/ 
Een paar citaten daaruit:  
‘Toen de NBV verscheen, nodigde het NBG bijbellezers uit: 
‘kom met jullie reacties’. Dat hebben velen gedaan. Het idee 
was toen al dat er op zeker moment een verbeterde versie 
zou komen en dat alle reacties op de NBV daarin zouden 
worden meegenomen. Met het werk aan die vernieuwde 
versie zijn we in 2016 begonnen en begin 2021 was het 
klaar: de NBV21.’ 
‘Er was veel waardering voor het Nederlands: de mooie taal 
en de begrijpelijkheid. Maar tegelijk klonk van veel kanten 
dat de vertaling hier en daar kon winnen aan nauwkeurig-
heid. Soms vond men de vertaling te sturend. Ook kwam 
steeds terug dat motiefwoorden niet altijd herkenbaar zijn in 
de vertaling.’ 
‘We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe er op deze nieuwe 
versie van de NBV gereageerd zal worden. Ik hoop dat alles 
wat we de afgelopen jaren hebben gedaan eraan bijdraagt 
dat veel lezers ervaren dat de Bijbel spreekt tot hun hart.’ 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand  

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

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

 

 
 
 
 

 

Voortgang richting ‘normaal‘ ……. 
Als deze zomereditie van het Venster bij u wordt bezorgd 
zit 2021 er alweer voor de helft op. In vele opzichten een 
bijzonder halfjaar, er zullen ongetwijfeld allerlei uitdruk-
kingen voor te bedenken zijn maar ik houd het in dit geval 
maar op bijzonder. Dit afgelopen halfjaar is het ter kerke 
gaan in zekere zin weer heel voorzichtig opgestart. Digi-
tale uitzendingen om thuis te kunnen volgen, dan komt er 
de mogelijkheid om met een beperkt aantal kerkgangers 
weer op zondagmorgen bijeen te komen met het in-acht 
nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen maar het 
stemt wel in zekere mate tot vreugde. En nu heeft de 
overheid de maatregelen weer verder in versoepeling ge-
bracht, meer-en-meer mensen zijn of worden gevacci-
neerd dus er komt ook weer meer vertrouwen in de toe-
komst. 
 

Zo het achterliggend anderhalf jaar overziende is het toch 
wel een strikte noodzaak dat we nu toch wel weer een fy-
sieke kerkgang mogen gaan beleven. Als Doopsgezinde 
Gemeente hier in Edam zijn we 1 april j.l. weer bijeenge-
komen en dat doet het pastoraal contact toch weer erg 
goed. Pastoraal heeft het ook deze voortgang echt wel 
nodig, als je gewend was elkaar elke week te zien, de 
kerkdienst te beleven en na afloop onder de koffie met el-
kaar het nodige nieuws te delen, dat werd toch wel erg 
gemist en fijn dat het er nu weer van gaat komen om el-
kaar te ontmoeten maar van groot belang om ook weer 
met elkaar het samenzijn in de dienst(en) te beleven. 
 

De vraag zal zich voordoen of het ooit weer ‘normaal ‘ zal 
gaan worden. Je kunt jezelf de vraag stellen wat is nu 
‘normaal‘? We worden met elkaar, jong en oud in heel be-
langrijke mate beheerst door de digitale snelweg waar we 
met elkaar al-dan-niet bewust of onbewust overheen 

gaan. Of we willen of niet, steeds meer wordt ons leven 
aangedaan en zeg bij wijze van spreken beheerst door 
onze telefoon, tablet, computer etc. terwijl ook de infor-
matiestroom via de televisie er ook niet minder op wordt 
en dan heb ik het niet over de radio die ons 24 uur per 
dag zeven dagen in de week bezig kan houden met het 
nodige nieuws, vanaf dichtbij tot heel ver weg. 
 

We mogen ons gelukkig prijzen dat het hier in Edam ge-
lukkig zo de eigen gang heeft mogen gaan, de lijnen zijn 
doorgaans kort waardoor het zo belangrijke omzien naar 
elkaar niet echt verstoord dient te zijn en dat is van groot 
belang om mee te gaan op de weg weer richting ‘nor-
maal‘. 
 

Diensten in onze Vermaning 
In de afgelopen twee edities van ons Venster is uitvoerig 
stil gestaan bij onze Vermaning en het orgel. Fraai monu-
mentaal bezit dat met veel zorg en aandacht wordt ge-
koesterd maar zich niet beperkt weet tot de tweeweke-
lijkse diensten. Als de mogelijkheden het weer gaan toela-
ten zal ook de Vermaning niet schromen om haar deur ge-
opend te weten t.b.v. bezoek als het gaat om het kerkge-
bouw en orgel zelf, maar ook voor koorrepetitie, tekenles, 
presentatie en andere kleinschalige bijeenkomsten van 
uiteenlopende aard passend in de monumentale sfeer en 
ambiance. De kerkenraad, de gemeenteleden en onze be-
langstellenden kijken met grote gretigheid uit als de ge-
wenste en noodzakelijke verruiming in de regelgeving het 
weer toelaat om ‘normaal‘ te kunnen functioneren. Met 
ons allen houden we daar alle hoop op gevestigd. 

 
John van Voorst 

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kerk op wintersport, 14 – 22 januari 2022 
Nu de corona behoorlijk aan het afnemen is hebben wij, de werkgroep Kerk Op Wintersport, in het kader van het glas is half 
vol, toch maar het initiatief genomen om de K.o.W. 2022 te organiseren. Dit jaar gaan we naar Italië. We hebben een hotel 
gereserveerd in Pellizzano voor de periode van 14-22 januari. Vandaar dat we nu alvast de mogelijkheid bieden om je in te 
schrijven voor K.o.W. 2022. Als je mee wilt kan je je inschrijven bij rienenhelmadevries@ziggo.nl (en de inschrijving bevesti-
gen met een aanbetaling van € 200,=). We sturen je dan ook nog even de uitgebreide beschrijving van het skigebied, het ho-
tel en het reisprogramma. De bevestigingsaanbetaling graag overmaken naar rekeningnummer: NL36 RABO 0315628871. 
t.n.v. Protestantse kerkgemeente inzake reizen, o.v.v. KoW2022. Als blijkt dat door corona de reis niet door kan gaan storten 
we de aanbetaling terug. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we, goedkoper dan vorig jaar, de reis aanbieden voor € 600,= 
uitgaande van een normale touringcar-bezetting. Dit is dan voor de reis, het verblijf in het hotel, en het ontbijt en avondeten. 
De laatste avond eten we in het hotel voordat we ’s avonds weer vertrekken naar Edam. We rijden naar huis in de nacht van 
vrijdag op zaterdag en zullen ook weer een ontbijt hebben in een v.d. Valk hotel. De éénkamertoeslag is € 60,00 (voor 6 nach-
ten). De prijs is exclusief de skipas van € 245,=. En exclusief skimateriaal en skilessen. Wij, de K.o.W.-werkgroep hopen dat er 
voldoende voorinschrijvingen zullen zijn om de reservering definitief te maken. 

Namens het KOW-team, Rien de Vries 



 
 
 
 

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.    
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In Memoriam 

Op donderdag 3 juni is mw. Bep van Mont-
fort op 78-jarige leeftijd overleden. Zij 
woonde in een aanleunwoning aan de Dijk-
graaf Poschlaan 1 a-11 en was een belij-
dend lid van onze Kerkgemeente. Ze nam 
deel aan een gespreksgroep van de kerk; 

had veel belangstelling voor theologische en maatschappe-
lijke onderwerpen en was een prettige en leergierige ge-
sprekspartner. Ze laat een zoon, schoondochter en twee 
kleinkinderen achter, die haar nu moeten missen.  
Corr. adres: D. Gerritszstraat 20; 1135 GX Edam 
 
Een interim predikant 
Maandag 7 juni heeft de kerkenraad kennis gemaakt met de 
(door het landelijke bureau) aan ons voorgestelde interim-
predikant, ds. Dirk Meijvogel. Na een positief en open verlo-
pen gesprek heeft de kerkenraad unaniem het vertrouwen in 
ds. Meijvogel uitgesproken en besloten dat we graag met 
hem verder willen. Voorlopig is dat voor een periode van 
een half jaar, maar wellicht langer. In de dienst van 20 juni is 
ds. Meijvogel bij ons voorgegaan en kon u met hem kennis 
maken. Hieronder stelt hij zich aan u voor. De kerkenraad is 
blij dat we binnenkort een begin kunnen maken met het 
proces van heling en herstel van vertrouwen in elkaar, zodat 
we met elkaar kunnen werken aan de opbouw van de kerk-
gemeente.                                                                          Nel Eijk 
 
Interim predikant: even voorstellen 

Beste gemeenteleden, als inte-
rim predikant mag ik een peri-
ode in uw midden verkeren. 
Mijn naam is Dirk Meijvogel en 
ben 54 jaar oud. Interim predi-
kant in landelijke dienst van de 
PKN. Met mijn vrouw Joke 
woon ik in Harderwijk. Samen 
hebben wij 4 kinderen (3 jon-
gens van 31, 29, 28 en een 
dochter van 24) die inmiddels 
allen een eigen stekkie hebben 

gevonden. Opgegroeid in Katwijk aan Zee in een vissersge-
slacht, begon ik mijn loopbaan als Noordzeevisser. Al vrij 
vroeg startte ik mijn eigen onderneming. Later heb ik het 
bedrijf van de hand gedaan en ben theologie gaan studeren. 
Wij hadden toen inmiddels al 3 kinderen. Na het afronden 
van mijn studie begon ik als gemeentepredikant in Loenen 
aan de Vecht. Na vijf jaar volgde de hervormde gemeente 
Hierden, wijk Frankrijk. Dit is een wijk in Harderwijk. Hier 
heb ik 8 jaar lang gewerkt. Daarna volgde de switch naar het 
interim predikantschap. Daarnaast ben ik voor 50% ook  

 
werkzaam als binnenvaartpredikant. Mijn werkgebied hier-
voor is Oost Nederland en Duitsland. Met als standplaats 
Duisburg. Als Interim predikant kom je voor een bepaalde 
taak en ben je altijd maar kort verbonden aan een gemeen-
te. Van een half jaar tot maximaal 2 jaar en altijd in deeltijd. 
Momenteel werk ik ook in Hellevoetsluis. De planning is daar 
tot 31 november en dan zal de vrijgekomen tijd ook voor 
Edam zijn. Mijn hoofdtaak hier zal bestaan uit begeleiden 
van de kerkenraad in het zoeken naar heling. Samen met u 
hoop ik te werken aan verwerking van het verleden. Verwer-
king van de pijn en herstel van vertrouwen. Ik hoop daarom 
met velen van u te spreken. Sommige afspraken zal ik zelf 
maken. Maar u mag mij zelf ook benaderen, neemt u gerust 
contact op, dan maken we een afspraak. Mijn werkdagen 
voor Edam zullen voornamelijk de maandagen zijn. Maar dat 
kan ook variëren. Ik zie uit naar een vruchtbare en goede 
samenwerking. Met een hartelijke groet,     
                                                                      Ds. Dirk Meijvogel 
mail: d.meijvogel@protestantsekerk.nl tel: 06 3104 1389 
 
Naar de Grote Kerk  
De komst van ds. Meijvogel op 20 juni is mede de reden dat 
we vanaf zondag 20 juni weer kerken in de Grote Kerk. U 
hoeft zich vanaf deze zondag niet meer op te geven. Natuur-
lijk blijven de basisregels in stand: zoveel mogelijk een 
mondkapje als u loopt en we houden anderhalve meter af-
stand. Helaas hebben we in de Grote Kerk nog geen beeld-
voorziening. Uiteraard kunt u de dienst wel volgen via de ge-
luidsopname. Het goede nieuws is dat we wel bezig zijn om 
de beeldvoorziening tot stand te brengen in de Grote Kerk. 
Daar zullen nog een aantal weken overheen gaan, want er 
moeten een aantal aanpassingen worden verricht en dat 
kost tijd. En natuurlijk moeten we ook de nodige financiële 
middelen vinden.  We hopen dat u er begrip voor heeft. Het 
streven is om in ieder geval met de Startzondag beeld te 
hebben in de Grote Kerk. Voor wie niet naar de kerk kan 
komen: via de website zijn de diensten zowel direct als ach-
teraf te beluisteren. Zie www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-
beluisteren En voor wie wel in staat is om naar de kerk te 
komen: we hopen u weer te zien!                 De kerkenraad 
 
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 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. 
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Hoofdpunten uit de vergaderingen van de kerkenraad  
op 1 en 7 juni 
� Gelukkig mogen we na alle Zoom-vergaderingen weer  
   fysiek bij elkaar komen. 
� De jaarrekening 2020 is gecontroleerd en in orde bevon- 
   den door de controlecommissie. 
� De Pinksteractiviteiten van de kinderkerk en de gezamen- 
   lijke Pinksteractie van de Waterlandse predikanten waren  
   succesvol.  
� Dit jaar zal er door de omstandigheden geen afscheid  
   plaatsvinden van de kinderkerk. 
� De 1000ste kerkbrief staat gepland op 18 juli a.s. en zal in  
   kleur worden uitgebracht. 
� De kerkenraad heeft kennis gemaakt met ds. D. Meijvogel;  
   hij zal regelmatig bij ons voorgaan in de dienst en voorlopig  
   een half jaar blijven. Zijn opdracht als interim-predikant zal  
   voornamelijk bestaan uit het begeleiden van de kerken-  
   raad en gemeente in het proces van herstel van vertrou-  
   wen en heling; het begeleiden in de vernieuwing van het  
   beleidsplan en het begeleiden van het beroepings- 
   proces, vooral wat betreft het opstellen van een profiel- 
   schets. 
� Ds. Charlotte Kremer blijft één dag per week beschikbaar 
   voor het pastoraat in onze gemeente. 
� Vanaf 20 juni worden de diensten weer gehouden in de  
   Grote Kerk, ook al is daar nu nog geen beeldvoorziening. 
 
                                                        
                                                     
 

                                           Kerkbrief 1000! 
Zoals u al op een voorgaande pagina hebt kunnen lezen, 
bestaat onze kerkbrief al sinds oktober 2001 en staat voor 
18 juli a.s. de duizendste editie gepland. De brief met allerlei 
wetenswaardigs kwam in eerste instantie alleen uit buiten 
(school-)vakanties, maar al snel werd de wekelijkse editie  
-vooral in de zomervakantie- gemist en produceren de 
kerkbriefmakers nu een kerkbrief voor elke zondag van het 
jaar. En dat is een beste klus, vandaar dat de brief nu niet 
meer door één, maar door een groep van vier personen 
gemaakt wordt. Henri Kalk, Tineke Schouten, Hans Siebrecht 
en Ria van Saarloos zijn eens in de maand aan de beurt om 
de kopij te verzamelen, er eventueel afbeeldingen bij te 
zoeken en alles vorm te geven in een lay-out, die intussen 
wel een aantal keren gewijzigd is, omdat we -ook n.a.v. uw 
reacties op de kerkbrief- soms voor een andere indeling 
kiezen. Als de brief klaar is, wordt hij op de website gezet, 
netjes in het archief opgeborgen en volgt er nog de 
aankondiging voor onze abonnees via Laposta.  

Ook wordt de kerkbrief in Word en PDF naar de 
drukkers: Nico Vriend, Frans Koning en Henk Eijk 
gestuurd, die er elke week voor zorgen, dat de 
brief gedrukt wordt, op tijd in de kerk klaar ligt 

en zelfs thuisbezorgd wordt bij een aantal gemeenteleden. 
Het is wel duidelijk, dat de Kerkgemeente niet (meer) zonder 
kerkbrief kan en daarom -maar ook omdat we het leuk 
vinden om te doen- gaan we gewoon door: òp naar de 2000! 
Ook een berichtje in de kerkbrief plaatsen? Stuur een mailtje 
naar kerkbrief@kerkgemeente.nl 
 

Overzicht diaconale collectedoelen  
Zondag 11 juli: Vluchtelingenwerk Edam-Volendam.  

In een jarenlange relatie van de 
diaconie met Vluchtelingenwerk 
Edam Volendam verlenen wij hulp 
op aanvraag bij plaatselijke 

problemen. Edam-Volendam is onderdeel van 
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Dit zet zich 
in voor vluchtelingen en asielzoekers in de provincies 
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland
Zondag 18 juli: Stichting Afrikaanse Albino’s 

De Stichting 
verleent hulp aan 
albino’s in 13 
Afrikaanse 

landen, door UV-werende zonnebrandcrème (minimaal 
factor 30) en UV-werende kleding beschikbaar te stellen.  
Zij werft actief bij Nederlandse bedrijven, waardoor relatief 
goedkoop gewerkt kan worden. https://albinisme-afrika.nl  
Zondag 25 juli: Banja Luka (Purmerend) 

De gelijknamige stichting ondersteunt 
kinderen in Banja Luka via adoptie-ouders  
die voor 20,- / 25,- euro per maand een kind 
financieel willen ondersteunen. Dit geld 
wordt gebruikt voor school, kleding, en 
voeding. https://babalubo.blogspot.com 

Zondag 1 augustus: Vrienden van de Hoop 
Vrienden van De Hoop ondersteunt allerlei verschillende 
activiteiten van De Hoop en stichtingen die aan De Hoop 
verbonden zijn. Het gaat om hulpverlening die niet of alleen 
deels vergoed wordt door verzekeraars of de overheid, maar 
die wel uiterst belangrijk is voor mensen die bezig zijn om 
een nieuw leven op te bouwen. 
https://www.vriendenvandehoop.nl 
Zondag 8 augustus:  De Regenboog 

De Regenboog maakt met een keur van 
activiteiten -maatjes, buddy’s, 
inloophuizen, hulpverlening - Amsterdam 
socialer. www.deregenboog.org  

Zondag 15 augustus KIA: Zending in Pakistan                         
Het KIA projekt: ”Christenen 
staan sterker in hun geloof´ 
is deze zondag het doel. In 
Pakistan zijn christenen een 
kleine minderheid. Maar de 
kerk is er en wil aanwezig zijn. 

Veel christenen hebben te maken met discriminatie en 
krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen 
is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. 
Christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat 
ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.                                                         
Zondag 22 augustus: Epafras 

Epafras bezoekt 
Nederlandse 
gedetineerden in het 
buitenland en geeft hen 
geestelijke zorg 
https://www.epafras.nl/                     
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Zondag 29 augustus: Doven Peru 
De Stichting Gelijke kansen in Peru streeft ernaar doven zo-

veel mogelijk in de samenleving te 
laten integreren. Zij organiseert: 
beter onderwijs voor doven en 
slechthorenden (basis- en voortge-
zet onderwijs); stimuleren van acti-
viteiten die de emancipatie en par-

ticipatie van doven en slechthorenden bevorderen; 
creëren van meer opleidings-, stage- en werkplekken voor 
doven en slechthorenden. www.gelijkekansenperu.nl 
Zondag 5 september: Werelddiaconaat, Ghana: Een sterke 
kerk op kwetsbare plek 

Met het verzorgen van vakopleidin-
gen, kapper, kleermaker geeft de 
Ghanese kerk  nieuwe hoop aan jon-
geren. KIA ondersteunt op haar beurt 
weer de Ghanese kerk hierin. 
https://kerkinactie.protestantse-
kerk.nl/projecten/training-kerkelijk-
werkers-in-noord-ghana 

Voor een ieder die 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 Ge-
meente Edam, o.v.v. Collecte zondag …..doel......   
 
De AUTODIENST is weer gestart 
Maar nog wel met een beperkt aantal taxichauffeurs!! 
Daarom vragen we u zo veel mogelijk al op vrijdagavond of 
zaterdagmorgen te bellen (dus niet op de dag zelf!!). Dan is 
tijdig bekend hoeveel mensen mee willen rijden. We kunnen 
maar een beperkt aantal mensen per zondag naar de kerk 
vervoeren. Het kan zijn dat u daardoor een keer niet ge-
haald/gebracht kan worden. 
Ook is het dragen van een mondkapje in de auto verplicht!! 

Datum 
 04-07 
 11-07 
 18-07 
 25-07 
 01-08 
 08-08 
 15-08 
 22-08 
 29-08 
 05-09 

Taxidienst 
H. Kalk 
W. Meerman 
M. van Saarloos 
H. Eijk 
T. Buijten 
J. Schoute 
T. Buijten 
M. van Saarloos 
J. Schoute 
H. Kalk 

     Telefoonnnr. 
371297 

06-22506765 
374038 
371939 
366722 

06-51589540 
366722 
374038 

06-51589540 
371297 

Wilt u ook meehelpen om te zorgen dat er altijd wel een 
taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar: Rien 
de Vries; tel. 06-22948305 of 0299 372969; mailen mag na-
tuurlijk ook: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
Met vriendelijke groet,                                        Rien de Vries 
 
Verjaardagen van onze senioren    
01-07  Mw. Y.M. Maat-Groeneveld, Cor Jongerthof 20,  
            1135TC Edam 
02-07  Mw. A. Munneke-Ensing, Koggehoorn 20,  
            1474HX Oosthuizen 
04-07  Mw. H. de Vries-Vis, Kloosterbuurt 1 103,  
            1131HB Volendam 

09-07  Dhr. M.K.H. Gast, D. Poschlaan 22, 1135GP Edam 
16-07  Dhr. J.A.C. Spelt, Twiskepolderstraat 9, 1135JT Edam 
17-07  Dhr. H. van Veelen, P. Pietersstraat 20, 1135GS Edam 
18-07  Mw. A.T. Lagerburg-Klijnsma, R. Bootstraat 69,  
            1135CE Edam 
18-07  Mw. A. Snijder-de Boer, Cor Jongerthof 17,  
            1135TC Edam 
18-07  Mw. T. Hetjes-Pauw, Beemsterstraat 21,  
            1135EG Edam 
18-07  Dhr. J. Kuiper, Achterhaven 47, 1135XS Edam 
23-07  Mw. C.M. Janssen-Hettema, Kloosterhof 112,  
            1131GH Volendam 
24-07  Mw. L. Bruinink, Waardmeerhof 6, 1135EK Edam 
27-07  Mw. W.M. Kaars-Kool, J. v. Wallendalplein 16,  
            1135WN Edam 
29-07  Dhr. J. Siebrecht, Wijkermeerstraat 20, 1135JK Edam 
31-07  Mw. J.W.E. Groot-de Jong, Broekgouwstraat 27,  
            1135EA Edam 
31-07  Dhr. J.R.A. Huber, p/a Middenweg 128,  
            1462HK Middenbeemster 
03-08  Dhr. H.L. Wiertz, Voorhaven 21, 1135BL Edam 
05-08  Mw. C.C. Maas-Klok, W. Woutersstraat 13,  
            1132XN Volendam 
05-08  Mw. J. van Veelen- van Strien, P. Pietersstraat 20,  
            1135GS Edam 
06-08  Mw. M.T. Tros-Pakiding, Waardmeerhof 12,  
            1135EK Edam 
11-08  Dhr. H.J. Blomberg, Overhoeksparklaan 92,  
            1031KC Amsterdam 
20-08  Mw. J. Boonstoppel-Maas, Asterstraat 5,  
            1131LP Volendam 
25-08  Mw. T. Groot-Venema, J.M. Osterlinghstr 44,  
            1135ED Edam 
25-08  Dhr. J.D. Hooijberg, Bult 22, 1135AJ Edam 
25-08  Mw. S.H. Stuij-de Waal, D. Poschlaan 22,  
            1135GP Edam 
30-08  Mw. G.A. Lijnes-Tolsma, Broekgouwstraat 12,  
            1135EA Edam 
31-08  Mw. M.J.W. Kemper-Rossenaar, Voorhaven 42,  
            1135BR Edam 
Opbrengst Collecten 

Datum Kerk Diaconie Doel 

18-04 €205,93 €231,93 
Steun diaconaat arme re-
gio’s Nederland 

25-04 €118,43 €158,43 
Vrolijkheid in asielzoe-
kerscentra 

02-05 €123,93 €156,93 
Noodhulp Syrische vluch-
telingen Libanon-Jordanië 

09-05 €112,13 €123,73 Moedige Moeders 
16-05 €198,13 €290,09 Sunshine House 
23-05 €135,44 €188,14 Stichting Hoeboeh 
30-05 €104,84 €118,69 Pastoraat Zeevaart 

  09-05   _____             €157,97 Doosjes 40-dagentijd 

 €998,83 €1.425,91  
   
Mededeling Kerkelijk Bureau     
Overleden 
Mevr. L. van Montfort, Dijkgraaf Poschlaan 1 a 11,  
1135GP EDAM 



Thea Heeren-van Overloop

M e d i s c h Pe d i c u r e

d i a b e t e s v o e t

r e u m a t i s c h e

v o e t

P a l t r o k m o l e n 5
1 1 3 5 K N E D A M
t e l e f o o n ( 0 2 9 9 ) 3 6 8 7 1 5
p e d i c u r e _ t h e a @ z i g g o . n l

n a g e l r e g u l a t i e

e n n a g e l r e p a r a t i e

a n t i d r u k t e c h n i e k e n

o r t h e s i o l o g i e

voor iedereen, ook
kraamcadeaus

zelfde sokken als papa!!!

Ria Hakkenaar
02993362561
www.kerkgemeente.nl

Handwerkgroep
van de kerk

bel ons voor 
leuke cadeautjes 

Elly ten Holt
0299372280
etenholt@ziggo.nl



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel 371765 

Voorzitter: C. Veerman, tel. 06-10255468 
 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: A.M.J. Ebbers, tel. 06-46051330 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 058.87.35.973  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Centraal Bestuur Heilige Franciscusparochie 
Leden: Calixte Veerman, Simon Ruitenberg 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven. Voor onze dierbare overledenen, dat zij 
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Nieuws uit de Locatieraad 
Herstart normaliteit 
In de zomerweken bent u na de H. Mis op zondag van harte 
welkom in de Burghwall, voor een kopje koffie en even bij-
praten (nog steeds op corona-afstand). Per 1 september zul-
len we waarschijnlijk alles weer als vanouds kunnen doen, 
d.w.z. geen reserveringen meer, geen mondkapjes of gefor-
ceerd afstand houden, koorzang, koffiedrinken na de H. Mis 
en collectes met collectanten. De locatieraad kijkt er naar 
uit, net als u en iedereen. 
 

 
 
MIVA-collecte 2021 
In het weekend van 28 en 29 augustus vindt de MIVA-col-
lecte plaats. MIVA wil graag aandacht voor de bereikbaar-
heid van medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor 
Pionier Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum 
in Kajiado, Kenia, opgezet in 1979. Inmiddels is het uitge-
groeid tot een centrum met een kliniek en een school. Dun-
can heeft één wens: “De capaciteit van het centrum de ko-
mende twee jaar verdubbelen, zo-
dat we nog meer mensen kunnen 
helpen. Een auto is daarbij onmis-
baar.”. Op www.miva.nl leest u 
meer over het project van Duncan. 
Wilt u het project van Duncan 
steunen? Scan dan de QR-code en 
doneer. Hartelijk dank! 

Toekomstvisie 
Het beleidsvoornemen over de toekomstvisie is door het pa-
rochiebestuur aangeboden aan het bisdom. Voor elke loca-
tie (Edam, Monnickendam en Ilpendam) worden meerdere 
opties genoemd. Eén van de opties voor ons is om in de toe-
komst de erediensten te verplaatsen naar de Ontmoeting en 
de kerk een andere bestemming te geven. Een ander scena-
rio is om de kerk gedeeltelijk te verbouwen en er apparte-
menten in te realiseren, waarbij de erediensten in de kerk 
blijven. Ook voor Monnickendam wordt dit laatste scenario 
overwogen. Maar hoe het gaat lopen is onzeker. Het contact 
met het bisdom loopt via de voorzitter van het parochiebe-
stuur. 
 
Kerk open bij Maria Tenhemelopneming 
Maria-Hemelvaart, 15 augustus, valt dit jaar op een zondag. 
De kerk zal open zijn vanaf de H. Mis tot ’s-middags 15:30 
uur. De hele dag bent u welkom om te bidden bij Maria, een 
kaarsje op te steken of gewoon even te genieten van de rust, 
de sfeervolle zachte muziek en de lichtval door de glas-in-
loodramen van onze mooie kerk. Er staat ook een kopje kof-
fie of thee voor u klaar. Neem gerust uw familie of kennissen 
mee; het is ook voor mensen die niet vaak in de kerk komen 
een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met de 
sfeer van de katholieke kerk. 
 
Bewust bewegen 
Na de zomervakantie start “Bewust Bewegen” weer. U bent 
op maandagmiddag van 13.30 – 14.15 uur welkom in de 
Burghwall om o.l.v. de fysiotherapeute, aangesloten bij de 
Edamse Fysiotherapie Praktijk van Van Ravenswaay mee te 
gymmen. U betaalt € 10,00 per maand voor vier lessen. Doe 
gezellig mee, want het komt uw conditie ten goede en het is 
nog gezellig ook! Wilt u meer weten? Nel geeft u alle nodige 
informatie (362 889 / 06- 43 82 95 33). 
 
Nieuws van het KVG 
Weer even een berichtje van het K.V.G. Deze keer zijn we 
zeer hoopvol. Het seizoen 2020/2021 hebben we elkaar niet 
kunnen zien vanwege de corona-pandemie. Gelukkig neemt 
het aantal mensen dat nu het Covid-19 virus krijgt behoorlijk 
af. Bovendien zal bijna ieder van ons nu wel ingeënt zijn. 
Dus.....de kans dat we het volgende seizoen weer kunnen 
starten wordt steeds groter. Het is nog even wachten op ver-
soepeling van de maatregelen. In ieder geval een hele fijne 
zomertijd gewenst en hopelijk tot september 2021. Voor die 
tijd hoort u nog van ons. Hartelijke groeten van het K.V.G.- 
bestuur Edam. 

Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen 
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Bericht van de PCI 
De gezellige middag op woensdagmiddag 21 juli a.s. 
Ja, u leest het goed. Eindelijk kunnen we weer op de derde 
woensdagmiddag bij elkaar komen in de Burghwall voor een 
gezellig praatje of een spelletje. We hebben er lang op moe-
ten wachten, maar ons geduld wordt nu dan toch eindelijk 
beloond. Op de woensdagmiddagen 21 juli en woensdag 18 
augustus bent u om 14.00 – 16.30 uur van harte welkom in 
de Burghwall. Schrijft u de data maar alvast op uw kalender. 
U kunt tevens de fototentoonstelling bewonderen en di-
verse fotoboeken. Dat is allemaal zeer de moeite waard! 
In juni hebben vele senioren genoten van een heerlijk terras-
bezoek op het Strandbad. Gezien de toen nog geldende co-
ronaregels moesten we dit bezoek in twee groepen doen. 
Maar beide keren was het erg gezellig om elkaar weer te 
zien en te spreken. De zon en de heerlijke versnaperingen 
zorgden voor een uitgelaten sfeer. Moet u ergens lid van 
worden om aan de gezellige middagen deel te nemen of aan 
bepaalde activiteiten, zoals bijv. het Strandbadbezoek? Nee, 
het wordt u aangeboden door de PCI en u hoeft zich alleen 
maar bij Nel (0299- 362 889 / 06- 43 82 95 33) of Marian 
0299-371840 / 06- 34 42 88 42) aan te melden. Mocht u pro-
blemen hebben met vervoer, laat het ons dan weten. We 
hopen velen van u op 21 juli a.s. te mogen verwelkomen. We 
wensen u een mooie zomer in goede gezondheid! 
 

 
 
Fototentoonstelling in de Burghwall 
Astrid heeft tijdens de pandemie niet stilgezeten. Als u de 
grote zaal van de Burghwall binnen loopt dan ziet u dat de 
wanden gedecoreerd zijn met vele historische foto’s van bij-
zondere plekjes in Edam. De foto’s komen uit het archief van 
Oud Edam en uit privébezit. De geselecteerde foto’s zijn pro-
fessioneel ingelijst en de wanden zien er sfeervol uit. Op 
woensdagmiddag 21 juli kunt u de foto’s komen bekijken, 
maar eerder kan en mag ook. Drink een kopje thee/koffie en 
loop de foto’s langs. Astrid kan u er veel over vertellen. 

Nel en Marian 
Caecilia-nieuws 
De mobiele collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
heeft het mooie bedrag van € 200,-- opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor aan de gulle gevers en de mobiele collectan-
ten van St. Caecilia. Het is het voornemen om aan het begin 
van het nieuwe seizoen 2021/2022, eind augustus weer te 
starten met de repetities met het gehele koor op de donder-
dagavond. In de Burghwal op 1½ meter afstand van elkaar. 
De ontwikkelingen voor de verdere openstellingen zijn gun-
stig, het gaat vast lukken. Het bestuur wenst iedereen een 
fijne zomer toe. Namens RK Zangkoor St. Caecilia. 

Nicoline Greuter 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Op Tweede Pinksterdag 24 mei was er een speciale familie-
viering ter gelegenheid van Pinksteren. De voorganger in 
deze Woord- en Communieviering was diaken Henk Bak, die 
speciaal aandacht besteedde aan het uitleggen van dit bij-
zondere feest aan de kinderen. Veel kinderen hebben gele-
zen. Diaken Henk Bak heeft ons allemaal uitgenodigd om 
ook in moeilijke tijden en omstandigheden te blijven geloven 
en te blijven getuigen van ons geloof. Iedereen mocht na af-
loop van de viering een kaarsje meenemen om thuis te bran-
den en te bidden. We mogen dankbaar terugkijken op een 
mooie familieviering. 

Groetjes van de familievieringenwerkgroep 
 
Eerste Heilige Communie  
Dinsdag 8 juni was de EHC-les voor communicanten Enora 
Jonk en Tobias van der Made, heerlijk buiten. Ze mochten 
o.a. met pen en papier de tuin in om alle leven (God heeft 
alle leven geschapen) daar te noteren/tekenen, met vorm en 
kleur. Op 4 juli 11.30 u oefent kapelaan M. Agius met hen de 
EHC-viering in de kerk; zaterdag 10 juli 13.30 u oefent John 
Buikman met hen. Wij bidden voor een goede voorbereiding 
en zien uit naar het EHC-feest op 11 juli. 

Greetje Snoek 

Observaties van een kerkganger 
Net als overal gaat er ook in de kerk wel eens wat stuk. 
Uw kerkganger noteerde verschillende stukkende ge-
beurtenissen. Van een mooie kelk die in de kluis stond 
en opgepoetst werd, viel zomaar de bovenkant af. Uit 
het mooie tegeltableau van de H. Agnes viel zomaar een 
stukje tegel aan gruzelementen op de stenen vloer. Het 
scherm van de computer in de pastorie lag zomaar los 
van de standaard naast de computer. De lamp aan het 
plafond in de achterkamer hield er zomaar mee op. Hoe 
kan het dat al die dingen zomaar kapotgingen? Maar net 
als die dingen zomaar kapotgingen worden ze ook zo-
maar weer heel. Behalve een duiveltje loopt er kennelijk 
ook een handig engeltje in de kerk, maar beiden heb ik 
nog nooit gezien. 
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Verjaardagen van onze senioren in juli en augustus 
02-07 Dhr Wante, Roelof Bootstraat 89  
05-07 Dhr Molenaar, Paulus Pietersstraat 12   
05-07 Mw Langeveld – Miltenburg, Coen de Koninglaan 16  
06-07 Mw de Graaf – Oudhuis, Jan Huibrechtszstraat 18  
08-07 Mw Breed - de Wit, Oorgat 52  
08-07 Mw Broek – Jonk, Jacob Peteysstraat 14   
10-07 Mw Smit – Bouwes, Burg Versteeghsingel 11   
10-07 Mw Straver – Langeveld, Ye 12  
13-07 Mw Nibbering – Grobben, Jonkerstraat 29   
15-07 Mw Kemper, Standerdmolen 13   
15-07 Mw Molenaar - van Essen, J Matijsen Osterlinghstr 42  
15-07 Dhr Nibbering, Paulus Pietersstraat 1 a  
16-07 Dhr de Bruin, Dijkgraaf Poschlaan 1 a  
16-07 Mw van der Waart – Beuvens, Voorhaven 158 f  
17-07 Mw Conijn – Tol, William Pontstraat 70  
18-07 Dhr Karhof , Voorhaven 138   
18-07 Dhr Terpstra, Paulus Pietersstraat 1 a  
19-07 Mw van der Hulst – Wegener, Cor Jongerthof 29  
19-07 Dhr Out, Groot Westerbuiten 10   
19-07 Mw Marijnissen, Baandervesting 55   
21-07 Mw van Aanholt – Oosteweeghel, Persijnstraat 13  
21-07 Mw Veerman, Dijkgraaf Poschlaan 1 a 
21-07 Mw Ras – Ykelen, Floris Simonszstraat 7   
22-07 Mw van Straaten – Braak, Roelof Bootstraat 73  
22-07 Mw van der Vis - de Groot, Paulus Pietersstraat 1 
23-07 Mw Schilder, Twiskepolderstraat 14   
24-07 Dhr Breed, William Pontstraat 62  

24-07 Dhr Hoijtink, Claes Teenxstraat 27  
25-07 Mw Pletinckx – Boontje, Ye 43  
27-07 Dhr Timmermans, Langemeerstraat 23 d  
27-07 Dhr Bleekemolen, Jacob Tonissenstraat 13   
28-07 Mw Braan - de Lange, Cornelis Doetsstraat 10  
29-07 Dhr Schilder, William Pontstraat 35   
29-07 Mw de Boer – Mes, Pieter Claesstraat 8  
30-07 Mw Smit, Coen de Koninglaan 12  
01-08 Mw Klouwer – Dekker, Zoutziedershof 2  
01-08 Mw Klouwer – Huisink, William Pontstraat 22  
04-08 Mw Wante – Spanjer, Roelof Bootstraat 89  
05-08 Dhr Looze, Schermerstraat 8  
06-08 Dhr Klouwer, Zoutziedershof 2  
11-08 Mw Butter – Jonker, Klein Westerbuiten 12  
12-08 Dhr Dol, Coen de Koninglaan 6  
17-08 Dhr Kemper, Koggenstraat 11  
20-08 Dhr Schoorl, William Pontstraat 53  
20-08 Dhr Simonis, Achterhaven 98  
22-08 Mw Veenboer – Spiekerman, Paulus Pietersstraat 1 a 
22-08 Mw Kunst, Pieter Taemszstraat 26  
25-08 Mw Otten – Koning, Dijkgraaf Poschlaan 1 a 
26-08 Dhr van den Boom, Koggenstraat 17  
27-08 Mw de Haan – Govers, Spuistraat 17  
30-08 Dhr Brederode, Noordervesting 2  
31-08 Mw Kemper – Rossenaar, Voorhaven  42   
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 

 
 
Parochiereis 24-29 oktober 
Na de teleurstelling van het niet doorgaan van de parochiereis naar Roemenië in 2020 heeft de werkgroep parochiereizen in 
samenwerking met Bolderman een mooie reis voor het najaar gemaakt. 
 
Dag 1: Edam – Thorn – Valkenburg 
Op zondag om 08.30 uur vertrekken we vanuit Edam rich-
ting. Vervolgens rijden we naar Thorn voor een bezoek en 
daarna naar hotel Walram in Valkenburg waar we 5 nach-
ten verblijven. 
Dag 2: Eifel en Monschau en boottocht Rursee 
We rijden via een prachtige route door het Eifelgebergte 
naar Monschau. Na het bezoek aan dit stadje rijden we naar 
de Rursee voor een mooie boottocht. 
Dag 3: Valkenburg 
Vandaag beginnen we deze dag met een korte dienst in de 
H. Nicolaas en Barbara-kerk. Na de dienst brengen we een 
bezoek aan de gemeentegrot en de Lourdesgrot. 
Dag 4: Mergellandroute en Aken 
Vandaag staat de Mergellandroute op het programma, een 
mooie tocht door Zuid-Limburg. Vervolgens rijden we naar 
Aken. Daar hebben we een rondleiding door de Dom. 
Dag 5: Margraten en Maastricht 
Vandaag brengen we een bezoek aan Maastricht. Onder-
weg hebben we een korte stop bij de Amerikaanse be-
graafplaats Margraten. Aansluitend rijden we naar het cen-
trum van Maastricht waar we een 2 uur durende boeiende 
boottocht maken door de historische binnenhaven ’t Basin 
uit 1826. Aan boord krijgen we koffie met Limburgse vlaai. 
Dag 6: Bezoek Museum Terug in de Tijd en terugreis 

We rijden naar Horn waar we het museum “Terug in de 
tijd” bezoeken. En we brengen een bezoek aan het kapelle-
tje van ‘Sint Jozef van Smakt’. Dan rijden we terug, maar 
onderweg maken we een stop voor een 3-gangen diner ter 
afsluiting van de reis. 
 
Hotelaccommodatie 
Hotel Walram*** is een comfortabel en gezellig hotel in 
een typisch mergelstenen gebouw. Het hotel ligt aan een 
rustig plein aan de oever van het riviertje de Geul en op 
slechts 2 minuten van het bruisende stadscentrum.  
Reissom per persoon: € 542,00 per persoon, bij 30-34 deel-
nemers en  € 522,00 per persoon bij 35-40 deelnemers  
Bij de prijs inbegrepen zijn: 
• Koffie of thee met gebak op de heenreis 
• Vijf overnachtingen in hotel Walram in een 2-per-

soonskamer, incl. ontbijt en diner 
• Entree musea, boottochten en rondleidingen 
• Afsluitend driegangendiner 

Niet bij de prijs inbegrepen zijn 
• Eénpersoonskamertoeslag en verzekeringen 

Opgeven vóór 1 september bij 
rienenhelmadevries@ziggo.nl 



E
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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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Ons kerkgebouw 
Aan het besluit van B&W van de gemeente Edam-Volendam 
het eigendom van het Stolphoevekerkje niet over te nemen 
is door Laurens Tol uitgebreid aandacht besteed in de NiVo. 
Sommigen reageerden vol onbegrip over dit besluit. Wij zijn 
inmiddels in gesprek met de SOHK (Stichting Oude Hollandse 
kerken). Doel is om op korte termijn het eigendom van het 
kerkje aan de SOHK over te dragen en het zo als monument 
veilig te stellen. SOHK streeft naar een overdracht per 1 sep-
tember 2021. In een volgende fase draagt de SOHK het dan 
samen met zijn andere kerken over aan de Stichting Stads-
herstel. Dit is noodzakelijk om subsidie van het Rijk te kun-
nen blijven krijgen. 
 
Vriendenstichting 
Wij zullen in het kerkje onze diensten op zondag en op hoog-
tijdagen kunnen blijven houden. Ook als trouwlocatie en 
voor uitvaarten blijft het beschikbaar.  De zorg voor verder 
gebruik zal in de Volendamse gemeenschap verankerd moe-
ten worden. Willem Schilder, penningmeester van het be-
stuur van Museum Volendam, die volop met ons mee denkt 
en praat, heeft dit in het bovengenoemde artikel in de NiVo 
nadrukkelijk aangegeven De SOHK denkt daarbij aan een 
Vriendenstichting, zoals ook bij andere kerken bestaat. We 
zijn hiermee bezig, belangstellenden kunnen uiteraard con-
tact met ons opnemen. 
 
Onze voorgangers 
Van de verschillende predikanten en pastores, die de afgelo-
pen jaren in onze diensten zijn voorgegaan, krijgen we on-
dersteunende reacties in deze moeilijke tijd. Een van hen 
wees ons op lied 280 uit het Liedboek, 
“De vreugde voert ons naar dit huis”, 
waarvan ik hier het eerste en laatste cou-
plet opneem: 

De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 
Dank 
Bloemen, woorden, gedachten, aanwezig-
heid, gesprekken, kaarten, vriendschap en 
medeleven. Het was voor ons een indruk-
wekkend afscheid. Het is voor ons een 
grote steun te zien dat Gerard zo geliefd was. 
 

 
Bij de uitvaart van Gerard las zijn dochter Evelyne dit gedicht 
van Enny IJskes-Kooger: 
 

De organist 
Zijn hoofd aandachtig naar ’t klavier gebogen 
deint zachtjes mee, in wiegende cadans. 
Zijn mond vertrekt, en in de donk’re ogen 
komt langzaam aan een diepe blijde glans. 
 

De jongens op de voorste banken kijken 
geamuseerd naar zijn verwarde haar, 
dat hij een enk’le keer poogt glad te strijken 
met een verstrooid, maar reeds vertrouwd gebaar. 
 

Hij domineert niet bij het begeleiden: 
maar krachtig steunt hij de gemeente zang. 
Zijn voorspel is maar kort, en heel bescheiden: 
de preek duurt immers ook niet meer zo lang. 
 

Een enkeling blijft bij de uitgang dralen, 
want voor de organist de kerk verlaat, 
looft hij zijn God met juichende koralen. 
De Here luistert, de gemeente praat. 

 
Diensten 
We hebben op 13 juni weer voor het eerst 
een koffiebijeenkomst met 9 aanwezigen 
gehouden. Op 11 juli doen we dit opnieuw. 
We gaan er nu vanuit dat we vanaf 
september op de tweede zondag van de 
maand weer een kerkdienst houden en op 
de vierde zondag van de maand een 
koffiebijeenkomst. In het volgende Venster 
hopen we dit te kunnen bevestigen. 
 
Actie Kerkbalans 2021 
Begin dit jaar hebben we onze leden het 
verzoek gestuurd om bij te dragen aan de 
jaarlijkse Actie Kerkbalans. Naderhand geen 
herinnering meer. Daarom vestigen we er 
hier nog een keer de aandacht op. Ons 

rekeningnummer staat bovenaan deze pagina. Bij voorbaat 
hartelijk dank. 

Maarten Gast 

Een van de dankkaar-
ten, die Nel ontving 

Iedereen die belangstelling getoond heeft 
na het overlijden van 

Gerard de Wijn 
willen wij hartelijk bedanken. 

Nel de Wijn-van der Horst 
Kinderen 

Kleinkinderen 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
4 juli  10.00 uur ds. A.M. Visser      G. Zandstra  
18 juli  10.00 uur ds. W. Grimme      G. van Wattingen 

 1 augustus 10.00 uur H.A.J.O. Schaap      G. van Wattingen 
15 augustus 10.00 uur ds. W. Grimme      G. Van Wattingen 
 
Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
4 juli  10.00 uur ds. C. Kremer (Zuiderwoude)    Grote Kerk 
11 juli  10.00 uur ds. K. Koldewijn (Badhoevedorp)    Grote Kerk 
18 juli  10.00 uur dhr. E. Wegman (Heerhugowaard)    Grote Kerk 
25 juli  10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    Grote Kerk 
1 augustus 10.00 uur ds. K. Holwerda (Amsterdam)    Grote Kerk 
8 augustus 10.00 uur ds. S. Bijl (Groningen)     Grote Kerk 
15 augustus 10.00 uur Mevr. E. Masetti (Zaandam)    Grote Kerk 
22 augustus 10.00 uur ds. B. Olde (Zaandam)     Grote Kerk 
29 augustus 10.00 uur ds. M. van der Sijs (Hilversum)    Grote Kerk 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
4 juli  10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering m.m.v. mannenkoor Klein Caecilia 
11 juli  10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, 1e Heilige Communie 
18 juli  10.00 uur kapelaan H. Versteeg Eucharistieviering 
25 juli  10.00 uur diaken H. Bak  Woord- en Communieviering 
1 augustus 10.00 uur nog niet bekend  Eucharistieviering 
8 augustus 10.00 uur nog niet bekend  Eucharistieviering 
15 augustus 10.00 uur nog niet bekend  Eucharistieviering 
22 augustus 10.00 uur nog niet bekend  Eucharistieviering 
29 augustus 10.00 uur nog niet bekend  Eucharistieviering 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 
In juli-augustus 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 
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