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Redactioneel 

 

De hartenkreet van Arjan Maas laat aan duide-
lijkheid niet te wensen over! We hebben echt 
meer mensen nodig voor de bezorging, anders 
komt de continuïteit van het Venster in gevaar. 
 
 
Ook de redactie behoeft versterking. We hebben 
een flink aantal goede correspondenten, maar 
we hebben ook mensen nodig die op de redac-
tievergaderingen (eenmaal per maand) willen 
meedenken over het volgende nummer, nieuwe 
rubrieken, vormgeving, enz. 
 

Nico van Straalen 
 

 

 

Bijbelse uitdrukkingen 
Veel uitdrukkingen en gezegden in het hedendaagse Ne-
derlands 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.  
 

 
Ziende blind en horende doof zijn 
In Mattheus 13: 13-16 zegt Jezus: “(…) omdat zij ziende 
blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen 
komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: "Jullie zullen 
goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed 
kijken maar geen inzicht hebben. Want (….) Met hun 
ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met 
hun hart niets begrijpen.  Want anders zouden ze tot in-
keer komen”. Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, jullie 
oren omdat ze horen.” Jezus gebruikt deze woorden als 
hij vertelt over de geheimen van het koninkrijk van de 
hemel. Maar hoe goed zijn ze ook van toepassing op wat 
ons overkomt bij de in een sneltreinvaart voorthollende 
klimaatverandering. De Club van Rome in 1972 gaf al de 
waarschuwing dat er grenzen aan de groei zijn; het eer-
ste IPCC-rapport gaf in 1990 al de noodzaak van klimaat-
bescherming aan. Er zijn daarvoor mooie doelstellingen 
geformuleerd. Maar tot nu toe zijn deze verre van ge-
haald. En nog verontrustender: er zijn nog legio mensen, 
regimes die “niets begrijpen, want anders zouden ze tot 
inkeer komen”. En als die dan nog zouden zwijgen, zoals 
het derde poppetje in de illustratie……  En in hoeverre 
zien wij zelf, zien de kerken, en horen onze oren eigen-
lijk? Het nieuwste IPCC rapport stelt met klem die vraag. 
Lezen: Mattheus 13: 13 e.v. 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 16 september 2021. 
 

Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 oktober 2021 

Voorplaat: vredesactivisten van het eerste uur. Foto: Arie van Ginkel 
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Vredesweek: van grote naar kleinere gebaren? 
 
De jaren 80 lieten grote demonstraties zien, in alle Europese (hoofd)steden, waarin nucle-
aire ontwapening werd geëist, of stoppen met de neutronenbom, of niet plaatsen van 
kruisraketten. Via IKV en Pax Christi liepen de kerken voorop mee in deze beweging. De 
laatste decennia is er een duidelijke verschuiving naar het kleinere gebaar: vrede begint 
bij jezelf, in je directe omgeving, activiteiten zijn daarop ook gericht. Zo’n ontwikkeling 
roept vragen op. 
 
Inclusief samenleven 
De Vredesweek van dit jaar heeft ‘inclusief samenleven’ als 
thema. Pax (ontstaan uit IKV en Pax Christi), de kerkelijke 
vredesorganisatie, licht dit toe: “Iedereen kent wel het ge-
voel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. (…) 
Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er 
is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan ieder-
een.”  
 
Wat doe je ervoor? 
PAX schetst een keur van (mogelijke) activiteiten voor in (of 
na) de Vredesweek: “Samen met scholen en studieverenigin-
gen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en ge-

meenten zetten we vrede 
op de kaart (…). Honder-
den verschillende lokale 
activiteiten komen samen 
in één nationale Vredes-
week. Samen maken we 
een krachtig geluid.” 
 
En wat nog meer? 

Naast wat Pax aan werk verricht in het kader van de vredes-
week is het een organisatie die zich op tal van fronten inzet 
om in conflictgebieden partijen bij elkaar te brengen. In Zuid 
Soedan, bijvoorbeeld is zij in gesprek met de overheid, facili-
teert zij samen met lokale partnerorganisaties vredesdialo-
gen, ondersteunt zij vredeswerkers en nog veel meer. Ook in 
het conflict Palestijnen – Israël, in het slepende conflict op 
de Balkan, en in veel andere poogt zij te verzoenen. 
 
Maar waar is de grote beweging? 
Pax is maar één van de organisaties die zich inzet voor 
vreedzame oplossingen van conflicten; werk van niet te 
overschatten belang!  En toch leeft er bij veel oudgedienden 
een vraag: waar is de grote beweging die in de jaren 80 zo-
veel mensen op de been bracht. Den Haag 1983, waar 
550.000 mensen hun verlangen naar vrede demonstreerden. 
Een culminatiepunt van ontelbare plaatselijke activiteiten, 
ook in Edam, waarin de (kern)bewapening ter discussie werd 
gesteld, gepleit werd voor afbouw daarvan: DE 
KERNWAPENS DE WERELD UIT, OM TE BEGINNEN UIT 
NEDERLAND was het devies vanuit het IKV.  Een leus die 
trouwens niet alleen tot een bevlogen vredesbeweging 
leidde, maar ook tot verdeeldheid binnen de kerken. Een be-
weging die een rol heeft gespeeld in het mogelijk maken van 

het INF-verdrag, getekend door Reagan en Gorbatsjov. En 
misschien ook wel in de Perestrojka en de val van de Ber-
lijnse Muur. 
 
Ook in Edam 
Ja, ook in Edam werden activiteiten georganiseerd: discus-
sieavonden in de Lutherse Kerk (inclusief verstoringen door 
sympathisanten van het OSL), ballonnenverkoop (kon toen 
nog) met vredeswens, voettochten LOPEN VOOR VREDE. 
(Over Monnickendam, in Edam terug welkom geheten met 
waterijsjes van Klaas Leek; raketten, piraten had hij be-
dacht…) een plaatselijk periodiekje rond alle activiteiten etc. 
Veel van die activiteiten werden heel goed bezocht.  

 
Wat is er veranderd? 
Bij oudgedienden heerst haast een gevoel van nostalgie: 
“Toen was er bevlogenheid” En de vraag: waar is die van 
ons, van anderen, gebleven? Is vrede niet meer zo belang-
rijk?  Is er geen nucleaire dreiging meer? Er vallen jaarlijks 
toch nog steeds (tien)duizenden doden in allerlei oorlogen 
en conflicten? 
 
En is het erg? 
Deze vragen en nog anderen legden wij voor aan oudgedien-
den, die hierover in gesprek gingen. Zijn we er wel zo op ach-
teruit gegaan? Zie wat bijvoorbeeld PAX allemaal doet. Zijn 
we niet (ook) realistischer geworden? Zijn die bescheidener 
acties niet veel effectiever?  Enzovoorts. Lees het artikel 
hiernaast. 

Ed Broeze 
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Vredesactivisten van het eerste uur 
 
Het Venster sprak met een aantal mensen die in de jaren 70 en 80 actief waren in de vre-
desbeweging. Welke boodschap hebben ze voor de vredesweek anno 2021? 

 
Wie hoorden er eigenlijk bij 
Ik sprak met Menny de Wolf, Kees Kwakman, Greta Blakborn 
en Wim Jonk. Ed Broeze hoorde er natuurlijk ook bij maar 
die was op vakantie. Kees: “Ook nog Hans van Drongelen, 
Ans Baars, Betty Bijl, Corine Feenstra en nog een paar losse 
krachten die meededen als we iets organiseerden. Ik was de 
penningmeester maar we hadden geen voorzitter. Iedereen 
was de baas. Zo ging dat toen.” 
 

Hadden jullie geen relatie met de 
Kerken? 
Menny: “Nee, We waren een zelf-
standige club. De kerken bekeken 
ons zelfs met argwaan in het begin. 
Ze wisten niet zo goed wat ze met 
ons aan moesten, denk ik.” Kees: 
“We hebben ook niet aangedrongen 
op contact. Maar we kregen wel geld 
van de Raad van Kerken. Dat hebben 
we niet helemaal opgemaakt. Het 

restant hebben we aan de vredeswerkgroep in Monnicken-
dam gegeven”. Menny: Ons doel was bewustwording. We 
voelden ons verbonden met de talloze andere werkgroepen 
van vredesactivisten in het land. We wilden niet in ons een-
tje de wereld veranderen, we dachten heel klein: Edam-Vo-
lendam. We probeerden lokaal iets te doen en zo bij te dra-
gen aan het grotere doel van IKV-Pax Christi”. 
 

Wat deden jullie zoal? 
Wim: “We hadden bijvoorbeeld 
een groot bord opgesteld op de 
hoek van de Burgemeester van 
Baarstraat. Daarop stond de be-
kende cartoon van Opland, het 
vrouwtje dat een kernraket weg-
schopt. De volgende ochtend lag 
het hele bord in de sloot.” Greta: 
“In die tijd was er een ongekende 
weerzin tegen vooruitstrevende 

ideeën, vooral in Volendam. En dat is op sommige onder-
werpen nog steeds zo. Er hoeft maar weinig te gebeuren en 
je staat weer tegenover elkaar. De veranderingen in de sa-
menleving in de jaren 60 en 70 gaven hoop. Maar de sociale 
media van tegenwoordig scherpen de discussie weer aan.” 
 
Acties 
Kees: “We hebben nog veel meer gedaan, bijvoorbeeld een 
ballonnenactie op de Dam in Edam, filmavonden houden, 
handtekeningen tegen de kruisraketten ophalen, die we 
hebben aangeboden aan Friso de Zeeuw, destijds wethouder 
in Monnickendam. En we hielden demonstraties en wande-
lingen voor de vrede. We riepen mensen op om mee te doen 

aan de grote anti-kernwapende-
monstraties in 1981 en 1983. Vanuit 
onze gemeente gingen bussen naar 
Amsterdam, later naar Den Haag. Ed 
heeft nog een wetenschappelijk ver-
antwoorde telling van het aantal de-
monstranten uitgevoerd, die later 
door alle kranten is overgenomen.” 
 
Wat hebben jullie bereikt? 

Menny: “Dat is moeilijk te zeggen. Het woord vrede bestaat 
eigenlijk niet. Vrede is niet iets dat je zomaar bereikt. Het is 
eerder een ideaal dat je continu nastreeft, maar steeds voor 
je uit beweegt. Het is onbereikbaar. Je moet er iets van pro-
beren te maken, dat is de kern van de zaak.” 
 
Leeft vredesactivisme nog in de huidige maatschappij? 
Kees: Er bestaat nog steeds een Stichting Tribunaal voor de 
Vrede, die via het aanspannen van rechtszaken probeert de 
onrechtmatigheid van kernwapens aan te tonen. Die Stich-
ting heeft zelfs vorig jaar een boek uitgegeven met de titel 
”Eens zullen ze ons gelijk geven”. Dus er is nog een kern die 
de hoop niet heeft opgegeven.” Greta: “Maar onder de 
jeugd leeft het vredesactivisme niet meer. Nu is er berusting. 
De jeugd heeft het idee dat alles kan. Waar moet je nog voor 
demonstreren? De overheid is vooral bezig met de jeugd in 
goede banen te leiden, in plaats van ze te inspireren.” 
 

Hoop op nieuw activisme 
Toch zien de vredesactivisten van 
toen tekenen van hernieuwde ac-
tiebereidheid onder de jeugd. Niet 
op het gebied van vrede, maar op 
het gebied van klimaat. Greta: 
“Het is niet zo ver weg. Onze 
kleinkinderen gaan nog meema-
ken dat de zaak hier onder water 
stroomt, als we niks doen. Er zijn 
wel degelijk idealistische mensen 

die bezorgd zijn om de uitputting van de aarde”. 
 
Met deze hoopvolle gedachte sloten we het gesprek af. Ik 
voeg er nog aan toe een tekst van Georges Moustaki, Frans 
chansonnier uit de jaren 60 en 70, die in 1967 schreef (vrij 
vertaald): 
 

In Hiroshima, of verder weg 
Misschien is ’t morgen, ze komt eraan 
De vrede! 

Nico van Straalen 
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In memoriam Ineke Remijnse 
 
Voor velen onverwacht is Ineke Remijnse overleden. Zij heeft een substantiële bijdrage 
aan het Venster geleverd in de vorm van vele, vaak pakkende boekbesprekingen in de ru-
briek “Waarom dit boek”. Dat was gepland en niet gepland: als er wel eens ruimte over 
was had Ineke in no time een altijd lezenswaardige bijdrage voor ons. Annelies Koning, lid 
van ‘haar’ leeskring, schrijft een in memoriam. 

 
Op donderdag 1 juli 2021 overleed Ineke Remijnse op de leeftijd van 77 jaar. Ineke Re-
mijnse is geboren op 18 augustus 1943 te Middelburg. In haar jeugd heeft zij onder meer 
in Edam gewoond. Na verschillende omzwervingen in het land keerde zij geruime tijd ge-
leden weer terug naar Edam. Zij woonde in de Proeve. Ineke had een brede culturele be-
langstelling, o.a. op het gebied van literatuur, theater, film, en (kerk)muziek. Zo bezocht 
zij regelmatig een concert of theater met medecultuurliefhebbers, waaronder haar oud-
ste zoon. Ruim 11 jaar geleden startte zij een leeskring die nog steeds actief is. De lees-
kring wisselde soms van samenstelling en omvang, maar nog steeds vormen drie trouwe 
lezers van het begin de kern. Sinds 2010 zijn ongeveer 60 boeken de revue gepasseerd in 
de leeskring. De laatste 10 jaar verschenen in het Venster geregeld boekbesprekingen 
van haar hand, die getuigden van een grote boekenkennis en schrijfvaardigheid. Zij laat 
twee zoons, een schoon- en kleindochter na. Wij zullen haar inbreng en geheel eigen vi-
sie missen. 

Annelies Koning 
 

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

Een symbool van oecumenische verbondenheid 
 
Toen Hans Reedijk op zijn motorfiets (voor de liefhebbers, een Suzuki 650 dl-xta) via An-
dorra de Pyreneeën doorkruiste, ontdekte hij, diep verscholen in de prachtige bergachtige 
beboste omgeving van Zuid-Frankrijk, het pittoreske dorpje Conques. Het timpaan van de 
middeleeuwse abdijkerk Sainte-Foy was voor hem een uitbeelding van oecumenische ver-
bondenheid 
 

 
 

In de uitvergroting zie je Abraham te midden 
van twee jongelingen. In onderlinge 
verbondenheid rusten hun handen op 
Abrahams knieën terwijl Abraham zijn armen 
beschermend om hen heeft heengeslagen. Nu 
is het niet zo heel vreemd om bij dit tafereel 
aan Abrahams kinderen Isaäk en Ismaël te 
denken. De eeuw waarin de abdijkerk van 
Sainte-Foy werd gebouwd, markeert immers 
de tijd waarin joden, moslims en christenen in 
Zuid-Frankrijk in betrekkelijke rust met elkaar 
samenleefden. Hun uitstraling op het timpaan 
sterkt mij in de overtuiging hoe goed en 
aangenaam het kan zijn, wanneer zusters en 
broeders van één huis in vrede samen leven. 
 

Hans Reedijk 
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Van U is de toekomst 
Startzondag 12 september 2021 in de Grote Kerk 
 

Het thema voor de startzondag én het komende seizoen van de Protestantse Kerk Neder-
land is gebaseerd op de derde bede uit het Onze Vader: ‘Uw koninkrijk kome’, of zoals in 
de Nieuwe Bijbelvertaling staat, ‘laat uw koninkrijk komen’. De woorden ‘Van U is de toe-
komst, kome wat komt’ zijn afkomstig uit het lied ‘Onze Vader verborgen’ van Huub Oos-
terhuis
 
Vertrouwen 
Vertrouwen is een sleutelwoord bij 
dit thema en dus ook van de Start-
zondag van de Protestantse Ge-
meente Edam op zondag 12 sep-
tember a.s. Scriba René de Reuver 
van de landelijke kerk licht in een 
interview op de website van de 
PKN het jaarthema 'Van U is de 
toekomst' toe. "Ons voortbestaan, 
als individu, als kerk, als samenle-
ving, als aarde, hangt niet van ons-
zelf af. Natuurlijk zetten we ons er-
voor in. Maar in het besef dat het 
ons gegeven moet worden: de 
kracht en de creativiteit om ons in 
te zetten, de moed om te verande-
ren wat we kunnen, de wijsheid 
om te accepteren wat we nu niet 
kunnen veranderen én het ver-

trouwen dat eens alles goed zal ko-
men.” 
 
Het Onze Vader 
We zijn zo gewend om het ‘Gebed 
des Heren’ elke zondag mee te bid-
den, maar wat zeggen die woorden 
ons nog? Wat zegt ‘Uw koninkrijk 
kome’ ons nog? Kunnen wij ontspan-
nen en vol vertrouwen naar de toe-
komst kijken? Eigenlijk zegt het ge-
bed ons dat de toekomst, ook van de 
kerk, niet maakbaar is. 
 
Juist op deze zondag, wanneer coro-
na hopelijk op zijn retour is en er 
weer meer mensen kunnen samen-
komen, zijn we dankbaar om elkaar 
weer te ontmoeten. Maar de vele be-
richten over corona en klimaatver-
andering maken het ook een zondag 
van gemengde gevoelens. Dan is het 
mooi om even stil te staan bij de 

woorden ‘laat Uw koninkrijk komen'; niet in de zin van alleen 
maar gebed maar ook van actie. Het Onze Vader is onder-
deel van de Bergrede, en zet ons dus ook in beweging. “Bid-
dend aan het werk, en al werkende biddend, dienend aan 
twee altaren: de liturgie in de kerk én in het dagelijks leven.” 
(uit de visienota van de PKN). 
 
Heel Edam bakt! 
Tussen de bedrijven door is er ook tijd voor ontmoeting met 
versnaperingen, zowel na de dienst als na het programma-
onderdeel ‘Onze Vader Verbeeld’ (zie kader). Voor beide ge-
legenheden vragen wij de hulp van vaardige baksters en 
bakkers, die hun talenten kunnen tonen in zoetigheden 
en/of hartigheden. Aan het eind van augustus/begin sep-
tember kunt u na de dienst zich opgeven voor dit bakfestijn. 
 

Het Startzondagteam 

Programma	Startzondag	12	september	
	
10	uur	Eredienst	
Voorganger	is	ds	Truus	de	Boer.	De	Nicolaascantorij	
zal	 haar	medewerking	 verlenen	 aan	de	dienst.	 Er	 is	
natuurlijk	kinderkerk.	Daar	zal	het	Onze	Vader	en	het	
woord	‘vertrouwen’	een	grote	rol	spelen.	
	
11	uur	Kerkkoffie	
Koffie,	thee,	limonade	met	eigengemaakte	baksels.	
	
12	uur	Onze	Vader	Verbeeld	
Aan	de	hand	van	10	grote	platen	die	op	willekeurige	
plekken	 in	de	Grote	Kerk	worden	opgehangen,	gaan	
we	een	zoektocht	maken	naar	de	betekenis	van	de	9	
verschillende	 bedes	 +	 het	 Amen,	 waaruit	 het	 Onze	
Vader	 is	 opgebouwd.	 Sommige	 afbeeldingen	 liggen	
voor	de	hand,	maar	andere	zullen	leiden	tot	hopelijk	
interessante	discussies.	Intussen	zijn	er	kinderspelen	
voor	de	jongeren	onder	ons.	Een	programma	voor	elk	
wat	wils!	
	
13	uur	lunch	
Afsluiting	met	allerlei	eigengemaakte	gerechten,	soep	
en	brood,	besproeid	met	frisdrank	en	wijn.	

Alpha en Omega = Hij is het begin en einde, m.a.w. 
God is altijd bij ons en dat schenkt vertrouwen 

(illustratie Studio Rebel). 
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Herbestemming van kerkgebouwen: Broek 
 
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. 
 
De torenspits van Broek 
Iedereen kent de mooie toren-
spits van de Broekerkerk die vanaf 
de N247 in beide richtingen goed 
te zien is. Afgaande op de ranke 
spits zou je denken dat de kerk 
niet zo groot is, maar dat is hij 
wel, met twee daken. De kerk is 
op 2 september 2018 overgedra-
gen aan de Stichting Broekerkerk. 
Het gebouw wordt op zondag ge-
bruikt door de Protestantse Ge-
meente en is door de week een 
ontmoetingsplek voor alle Broe-
kers. Er zijn trouwerijen en begra-
fenissen, maar ook theatervoor-
stellingen, concerten, exposities 
en rommelmarkten. In december 
staat er een kerstspecial met Ka-
rin Bloemen op het programma, om maar wat te noemen. 
Dat kan allemaal in een Rijksmonument dat dateert uit 
1628. Wat is het geheim van deze succesvolle herbestem-
ming? 
 
Stichting Broekerkerk 
Ik had afgesproken met Marieke Maars, secretaris van de 
Stichting Broekerkerk en allesdoener voor de Broeker ge-
meenschap, begreep ik al snel. We zaten op het superge-
zellige Kerkplein, midden in de Broeker feestweek, met 
kermis, markt en tout Broek op straat (en velen van bui-
ten).  “Het geheim van een geslaagde herbestemming is 

draagvlak.” zegt 
Marieke. Wij heb-
ben heel Broek ach-
ter ons. De kerk is 
van alle Broekers, 
zoals vroeger de 
kerk ook van ieder-
een was. In het be-
stuur zitten vrijwil-
ligers uit de kerkge-
meente, de diaconie 
en de “Broekerge-
meenschap”, die de 
Broekerfeestweek 
en talloze andere 
sociale activiteiten 
organiseert. 

Toen een jaar of wat geleden de 
Protestantse Gemeente het kerk-
gebouw niet meer kon onder-
houden was er een vergadering 
waarbij het lot van de kerk be-
sproken werd. Er stond iemand 
op die zei: “We laten de kerk 
toch niet zomaar versloffen? De 
kerk is van ons allemaal!” Dat 
sloeg aan. We hebben nog over-
legd met mensen van de Grote 
Kerk in Edam om te kijken hoe 
die het gedaan hadden; dat leek 
ons een goed model.” 
 
Exploitatie 
“Hoe krijg je als stichting de ex-
ploitatie rond?” Marieke legt uit: 
“De donateurs, of steunpilaren 

zoals de Stichting ze noemt, zijn erg belangrijk, grote en 
kleine steunpilaren zorgen voor een stevige basis. Er wo-
nen een aantal vermogende mensen in het dorp die ons 
goed gezind zijn. Maar daarnaast hebben we inkomsten 
uit verhuur en subsidies. Het gaat om grote bedragen. Zo 
hebben we afgelopen jaar het metselwerk van een van de 
zijgevels op laten knappen, dat kostte € 100.000,-. De an-
dere zijgevel moet ook gedaan worden.” 
 
Drukte 
Tijdens ons gesprek was het een komen en gaan van men-
sen. In de kerk was een bar ingericht waar drankjes en 
hapjes verkocht werden. “Een lokale ondernemer doet de 
exploitatie, dat doen we niet zelf”, zegt Marieke. En hoe 
kijkt de protestantse gemeente aan tegen zulke activitei-
ten in een Godshuis? “Het wringt wel eens” zegt Marieke, 
“maar we komen eruit. we doen het samen.” 
 
Neeltje Pater 
De kerk is vooral bekend vanwege het inwendige. Heel bij-
zonder zijn de houten plafonds, beschilderd met engelen, 
verder ook een groot gebrandschilderd raam uit 1640, 
waarop te zien is hoe de kerk herbouwd werd nadat hij 
door de Spanjaarden in brand was gestoken. Ook is er een 
scheepskist uit 1609 en een grafsteen van Neeltje Pater 
(1750-1789), een van de rijkste vrouwen van Nederland in 
de tijd van de VOC. De kerk van Broek bruist op een bij-
zondere manier, het is een levend monument. 
 

Nico van Straalen 

Foto Trudy Kunst, Rodi.nl 
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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. 
 
Dinsdag 7 september van 14.30 - 16.00 uur: Kindermid-
dag in De Ontmoeting achter de R.K. H. Nicolaaskerk, alle 
kinderen zijn van harte welkom. 
 
Zondag 12 september om 10 uur: Kinderkerk tijdens 
startzondag in de Grote Kerk (zie pagina 5). 
 
Zondag 3 oktober om 10 uur: Familieviering in de RK H. 
Nicolaaskerk, de Sint Franciscusviering (dierendag), ieder 
is van harte welkom. 
 
8 september, feest van Maria geboorte; Maria, de Moe-
der van Jezus, is jarig! Maria is ook ónze Moeder; door 
Maria tot Jezus. 
 
14 september Hoogfeest Kruisverheffing; de juf op school 
vraagt aan de kinderen: 'Wat vind jij het mooiste ge-
schenk?' Een meisje antwoordt: 'Ik hoorde over een jon-
gen die één van zijn nieren afstond om zijn doodzieke 
zusje te helpen. Die jongen was heel goed in sport en zou 
professioneel sporter kunnen worden. Maar...met maar 
één nier kon dat niet. De jongen koos er toch voor om zijn 
zusje te helpen. Na de operatie hebben broer en zus nog 
heel lang in gezondheid geleefd. Dat die jongen zijn nier 
gaf aan zijn zusje, dát vind ik het mooiste geschenk!' Je 
leven geven voor een ander....dát is pas liefde! Jezus 
heeft dat gedaan. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven, 
door te sterven aan het kruis! Door te sterven aan het 
kruis heeft Jezus ons, mensen, bevrijd, verlost, gered. 
Probeer telkens als je een kruisteken maakt, dit met 
liefde voor Jezus te doen. Jezus heeft ons gered door 
zijn kruisdood. 'In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest"; Je kan van luciferstokjes of halve was-
knijpers een kruis maken en ergens opplakken. Hebben 
jullie thuis een kruisbeeld? Kijk ernaar met liefde en 
dankbaarheid voor Jezus. 
 
21 september feest van de Heilige Mattheus, evange-
list; een evangelist heeft één van de vier evangeliën ge-
schreven; evangelie betekent blijde boodschap: God 
houdt van ons. Het evangelie van Mattheus begint met 
de stamboom van de familie van Jezus, over mensen 
dus, en daarom staat op een afbeelding van Mattheus 
vaak een gevleugelde mens; ken jij de namen van de an-
dere drie evangelisten? 
 
23 september gedachtenis aan Pater Pio; deze heilige 
priester uit Italië heeft veel mensen dichterbij God 

gebracht; de mensen vonden hem al een heilige toen hij 
nog leefde. 
 
27 september gedachtenis Heilige Vincentius a Paolo; 
Deze heilige wordt vaak afgebeeld met kinderen, omdat 
hij voor straatkinderen zorgde; in de prachtige H. Vincen-
tiuskerk in Volendam staat een mooi beeld van hem. 
 
29 september feest van de Heilige aartsengelen Michael, 
Rafael en Gabriel; Aartsengel Michael vecht tegen het 
kwaad. Aartsengel Rafael beschermt ons onderweg - lees 
ook eens het Bijbelverhaal Tobit. En Aartsengel Gabriel zei 
tegen Maria dat zij een Kind zou krijgen die ze Jezus zou 
moeten noemen. Een engel is een boodschapper van God. 
Ieder mens heeft zijn eigen beschermengel/engelbewaar-
der (het Feest van H Engelbewaarder is 2 oktober). 
 
Gebed voor elke dag: "Lieve God, wat wilt U dat ik voor U 
doe? Help mij om Uw wil te doen; Dit vraag ik U op voor-
spraak van Heilige Maria, de Heilige Aartsengelen en alle 
heiligen. Dank U. Amen." 

8 september, Feest van de geboorte van Maria. 
Door de geboorte Maria, kwam de verlossing van de wereld nabij. 

 



Telefoon: 0299-361562 
Fax: 0299-351222 
E-mail: info@dorland-theunis.nl 

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

Reparatie en onderhoud van alle 
merken 
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O  Airco service 
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       accu's
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O  Service en onderhoud aan
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       campers

       uitlaten
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In deze coronatijd met al zijn be-
perkingen zijn we dit jaar, min of 
meer noodgedwongen, Nederland 
gaan ontdekken, en begonnen in 
Groningen. In de stad zelf bezoch-
ten we ooit het prachtige Gronin-
ger museum maar voor de rest was 
de provincie ons onbekend. Een 
kennisje die van onze plannen 
hoorde, vertelde ons dat we dan 
ook zeker even haar geboorte-
plaats Hongerige Wolf in het hoge 
noorden moesten bezoeken. Dat 
lag volgens haar zo ongeveer aan 
het einde van de wereld! Nieuws-
gierig geworden reden we via de 
rondweg van Delfzijl langs de zee-
dijk richting Termunten en zagen 
daar, tot onze verbazing, tegen de 
dijk een aantal grafstenen liggen 
rond een monument. Een grote 
hand met daarin een kerk geboet-
seerd. Op die plek langs de dijk lag 
eens Oterdum, een dorpje dat in 
zijn bloeitijd 200 inwoners telde, 
voornamelijk zeelieden en boeren. 
Ooit speelde het een belangrijke rol 
in de strijd tegen de Spanjaarden. 
Dorp met kerk en kerkhof waren 
tegen de dijk gebouwd. De kerk zelf 
stak boven de dijk uit. 
 
 

En het schijnt gebeurd te zijn, 
dat de dominee op de kansel, 
uitkijkend over een stormachtige 
zee, ziet dat een schip in nood is. 
Midden in de preek roept hij uit: 
"Het is goed dat we hier zijn, 
broeders, want daarginds ver-
gaat een schip." Geen reden 
voor het kerkvolk het gebouw te 
verlaten en zich te wijden aan 
reddingswerkzaamheden. Het 
was ook een juttersvolk dat een 
buitenkansje zag. 
 
Het dorpje moest in de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw ver-
dwijnen omdat in het kader van 
de Deltawerken de dijk moest 
worden opgehoogd en er ook 
ruimte nodig was voor de uit-
breidingsplannen van Delfzijl. 
Voordat de werkzaamheden aan 
de dijk begonnen heeft men de 
plaats van de grafstenen op het 
oude kerkhof nauwkeurig be-
paald zodat ze na de dijkopho-
ging weer op hun oude plaats te-
rug gelegd zouden kunnen wor-
den, maar dan drie meter hoger! 
Dus wat we nu nog kunnen zien 
van Oterdum is eigenlijk alleen 
een hof, zonder kerk…. 

 
Arie en Jannie van Ginkel

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

 
In de 17e eeuw waren de orgels een 
zaak van de stedelijke overheid. De ge-
reformeerden hadden weliswaar na de 
Reformatie het koninklijke instrument 
in de ban gedaan, maar de hoge heren 
namen hun muzikale visitekaartje in 
bescherming, zoals in veel Hollandse 
steden. Allengs echter werd de roep 
groter om de gemeentezang te onder-
steunen want “daer wert om ’t seerste 
uytgekreten”. Daarom is het vermoe-
den dat in die tijd, net zoals in andere 
Hollandse steden, de opdracht werd 
gegeven om een nieuw orgel te ma-
ken. Er moeten voor 1663 in de Grote 
Kerk ook orgels geweest zijn, maar he-
laas hebben we geen gegevens over 
het aantal en de omvang, wel over de 
orgelspelers. In 1662 kreeg Barent 
Smit, organist en orgelmaker te Hoorn, 
opdracht een nieuw orgel te bouwen  

 
voor de Grote Kerk voor de som van 
4000 guldens. Het orgel werd opge-
leverd in 1663. Het bezat toen een 
Manuaal of Hoofdwerk met 5 of 6 
registers en een Rugpositief met 10 
registers. Een belangrijke verbou-
wing vond plaats in 1716, uitge-
voerd door de orgelmaker Matthijs 
Verhofstadt uit Gemert. Later werk-
ten verschillende orgelbouwers aan 
het instrument. De laatste restaura-
tie van 1980 werd door Flentrop uit-
gevoerd. Dezelfde firma pleegde 
groot onderhoud aan het orgel in de 
winter 2017-2018. 
 

Frans Koning 

Mijn vakantiekerk 
 
 
 

 
 

Nederlands Hervormde Kerk  

Oterdum  
 
 

Edamse kerkschatten, 38               GK Smit-Verhofstadtorgel 
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Woorden die inspireren! 
 
“Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommi-
gen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken 
van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas 
sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief 
samenleven’ als thema van de Vredesweek.” (https://www.vredesweek.nl/thema-2021). 
 
Deze woorden die centraal staan tijdens de Vre-
desweek sluiten feilloos aan op het gedachten-
goed van Nelson Mandela: vrijheid en gelijkheid 
voor iedereen. Mandela werd in 1994 de eerste 
democratisch gekozen president van Zuid-Afrika, 
na de bloedige jaren van Apartheid. Het woord is 
synoniem aan de raciale segregatie en discrimi-
natie die blanke ‘Afrikaners’ – nazaten van Ne-
derlandse, Duitse en Franse kolonisten – vanaf 
1948 tot 1990 in Zuid-Afrika in stand hielden. 
Zwarte ‘Afrikanen’ hadden geen stemrecht, 
mochten zich alleen in afgegrendelde zones ‘vrij’ 
bewegen en hun mensenrechten werden struc-
tureel geschonden. Mandela was toen al een vrijheidsstrij-
der, maar nog niet het icoon van de vrijheid dat hij later zou 
worden. Toen vreedzame protesten in 1960 tot een bloed-
bad leidden, koos hij voor gewelddadige sabotage: hij blies 
bruggen, telefoonnetwerken en militaire doelen op. Omdat 
hij nauw samenwerkte met communisten, zagen westerse 
staten in zijn ANC (Afrikaans Nationaal Congres) een terroris-
tische organisatie. De CIA gaf zelfs de gouden tip die tot zijn 
arrestatie leidde. Tijdens het strafproces in 1964 was het 
Mandela die het Westen aan de eigen idealen moest herin-
neren: 

‘I have fought against white domination and I have 
fought against black domination. I have cherished the 
ideal of a democratic and free society in which all people 
live together in harmony and with equal opportunities. It 
is an ideal I hope to live for and to achieve. But if needs 
be, it is an ideal for which I am prepared to die.’ 

Zijn woorden maakten een onuitwisbare indruk, maar voor-
kwamen niet dat hij werd veroordeeld tot levenslang op 
Robbeneiland. Toen hij onder druk van de internationale ge-
meenschap en een dreigende burgeroorlog in 1990 werd 
vrijgelaten, bleef hij strijdvaardig. Maar hij koos tegelijk voor 
verzoening in plaats van vergelding. Hij wilde zowel de on-
derdrukten als de onderdrukkers bevrijden. Mandela was 
een realist en, nog belangrijker, hij belichaamde een oud-
Afrikaanse en tegelijk diep humanistische levenswijsheid: 
ubuntu. Dit zoeloe-woord betekent: ik ben mens in relatie 
tot andere mensen. Voor mijn ontplooiing ben ‘ik’ aangewe-
zen op een ‘jij’ en een ‘wij’. Dat betekent ook: we zijn mede-
verantwoordelijk voor elkaars vrijheid en humaniteit. Voor 
Mandela heeft geen mens volledige vrijheid zolang een me-
demens nog in ketens is. Om dezelfde reden sprak hij de taal 
van verzoening, een waardevolle missie. 

Vandaag de dag is er nog steeds veel onge-
lijkheid en voelen wij ons ‘vrij’ om onszelf 
over anderen uit te spreken op basis van 
minderheden. Gelijkwaardigheid en ver-
zoening begint bij jezelf. Mandela’s gedicht 
over ‘loslaten’ (zie Venster, editie juli-aug 
2021) belichaamt onze verbondenheid, de 
liefde. Om los te laten, is liefde nodig! Om 
je eigen vooroordelen en veroordelen op 
te geven en recht in de ogen te kijken, zal 
je ze moeten loslaten en je verzoenen met 
de taal van de liefde. Mandela sprak tij-
dens zijn inauguratie in 1994 de woorden: 

“Onze diepe angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. 
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten 
kracht. Niet de duisternis, maar het LICHT in ons is wat 
we het meeste vrezen. We vragen onszelf af: Wie ben ik 
wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd of geweldig 
te achten?’ Maar, waarom zou je dat niet zijn? Je bent 
een kind van God! Je dient de wereld niet door jezelf klein 
te houden. Er wordt geen LICHT verspreid, als de mensen 
om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. 
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te open-
baren. Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder 
mens aanwezig. En als we ons LICHT laten schijnen, 
schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te 
doen. Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal al-
leen al onze nabijheid anderen bevrijden.” 
 
Willen wij allemaal eigenlijk niet in vrijheid leven, in ver-
zoening met onszelf en de ander? Mogen zijn wie je 
bent, gelijkwaardig zijn. Vrijheid zit van binnen, laat het 
naar buiten komen! De woorden die Mandela sprak slui-
ten hier voor mij prachtig op aan. ‘Als wij ons licht laten 
schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid het-
zelfde te doen.’ Eén ding heeft hij ons, wat mij betreft ze-
ker geleerd. Geweld en onderdrukking zijn nooit de weg 
naar echte vrijheid, het laten schijnen van ons licht, van 
onze liefde, is dat wel! Zodat wij met elkaar ‘inclusief sa-
menleven’. 

José Hermanides 
Bronnen: https://www.human.nl/lees/magazine/nelson-man-
dela.html. De inaugurale rede is via YouTube te beluisteren, 
evenals zijn vele andere speeches!

 

Foto: Wikipedia 



Venster september 2021  11 

Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Afgelopen 14 augustus heb ik de vijf-
jarige Eef Nila Stegink gedoopt in de 
Nicolaaskerk in Edam. Het was het 
eerste doopsel dat ik vierde in mijn 
nieuwe parochie. Deo volente zullen 
vele anderen volgen in de komende 
tijd. Het zal zeker wat tijd en inzet 
vergen om ingang te vinden in de drie 
locaties van Edam, Monnickendam en 
Ilpendam, maar ik vertrouw erop dat, 
stap voor stap, met de hulp van God 
en van jullie allen, ik mijn missie als 
kapelaan trouw kan volbrengen. 
Na de doopselviering heb ik kort de 
kerkklokken laten luiden, als teken 
van vreugde, blijdschap en dankbaar-
heid dat we als kerkgemeenschap een 
nieuw kind Gods en kerklid in onze 
geloofsfamilie hebben mogen ontvan-
gen. Tot mijn verbazing en verdriet, 
zag ik daarvoor, toen ik het doopboek 
had geopend, dat het laatste doopsel 
in 2017 was. De covid-pandemie zal 
de laatste tijd niet geholpen hebben... 
maar toch moeten de alarmbellen 
rinkelen bij iedereen die de Kerk een 
warm hart toedraagt. En des te meer 
zullen de kerkklokken feestelijk luiden 
bij iedere wedergeboorte in de wate-
ren van het doopvont. 
Niet voor niets noemen de kerkva-
ders het doopvont de baarmoeder 
van de Kerk. Laten we bidden en met 
woord en daad bijdragen dat anderen 
aangetrokken worden naar dit eerste 
sacrament dat toegang heeft tot alle 
andere zes. Deze deur van het 

doopsel geeft toegang tot grote gees-
telijke rijkdommen en genaden. Grote 
blijdschap ervaren wij bij iedere 
nieuwe geboorte in onze families. Het 
geheim van een nieuw leven na ne-
gen maanden zwangerschap, gaat ho-
pelijk gepaard met vreugde, dank-
baarheid en verbazing bij iedere va-
der en moeder. 
Alles wat nieuw is, brengt zeker vele 
verrassingen met zich mee. Niet alles 
is rooskleurig. Liefde vergt een be-
reidheid om ons leven te geven voor 
een ander. Offers te brengen, een 
beetje te kunnen lijden, zodat de an-
der kan groeien. Johannes de Doper 
zal zeggen: Hij moet groter worden 
maar ik kleiner (Joh 3,30). 
Vele mensen in onze coronatijd snak-
ken naar verbondenheid. Voor de va-
kantie heb ik wat parochianen gesp-
roken die mij vertelden hoe blij zij 
waren om weer naar de Kerk te kun-
nen terugkeren. 

 
Ik begin een nieuw avontuur met jul-
lie. Het doopsel herinnert ons dat wij 
altijd weer kunnen beginnen. Het is 
goed om naar de bron van levend wa-
ter terug te keren. Daar ontdekken 
we telkens wie we zijn: beminde kin-
deren van God. En deze schat dragen 
we in aarden potten (2Kor 4,7). Bij 
deze moge de doopopdracht van 
onze Heer blijven klinken bij iedereen 
van ons: Mij is alle macht gegeven in 
de hemel en op aarde. Gaat dus en 
maakt alle volkeren tot mijn leer-
lingen en doopt hen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest en leert hun te onderhouden 
alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik 
ben met u alle dagen tot aan de vol-
einding der wereld (Mt 28,18-20). 
Ouders, wees niet bang de deuren 
van jullie gezin open te doen voor 
God. Vanaf het allereerste begin wil 
God bij ons zijn op onze levensweg. 
Daarom doopt de Kerk baby’s die niet 
eens kunnen spreken. Maar het is 
nooit te laat. Ook volwassenen die 
nog niet gedoopt zijn kunnen het sa-
crament van het doopsel ontvangen 
na een doopvoorbereiding die cate-
chumenaat heet...  
Van harte welkom: de deur van het 
doopsel staat altijd wijd open! 
Gods zegen, 
 

Kapelaan Mario Agius 
 

 
Poëzie-estafette 
 
Herfsttuin 
het zonnelicht valt door mijn 

raam 
twee vlinders zweven zonder 

doel 
langs de hoge kaardebol met 

zijn bruine armen 
de blauwspar fier en groen 

spreidt zijn armen uit 
naar het roze van de late flox 
en de bundel gele bloemen 
die elkaar verwarmen 

 
in het herfstig licht besef ik... 
de zomer is voorbij 
nog koester ik mij in het 

warme zonnelicht  
maar de tuin kleurt langzaam 

paars  
in mij verstilt de energie  
laat als “herfsttijloos” op zich 

wachten 
als een late vlinder zonder 

doel 

 
koesterend in het herfstig 

licht 
vliegend van bloem naar 

bloem... 
alleen met zijn gedachten 
 
 
 
 
 
 

 
Dit korte gedicht is van 
Geertje de Haan (1940 
2017). Zij woonde in Bergen 
en was mijn vriendin. Het 
gedicht komt uit de 
bundel Pitka Matka (Fins 
voor “De lange weg”). 
 

Hermien Tuls
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Vredesdienst op 26 september 
Van 19 tot 26 september is de vredesweek. Zoals gebruike-
lijk organiseert de Raad van Kerken dan een oecumenische 
viering, dit jaar op zondag 26 september om 10 uur in de 
Grote Kerk. Iedereen is welkom! En als u niet aanwezig kunt 
zijn kunt u de viering volgen via www.kerkgemeente.nl. Het 
thema is: “Wat doe jij in vredesnaam?” Meer over dat 
thema is te lezen op het internet: vredesweek2021.nl. De 
voorgangers zijn Jan Tol en ds. Hans Reedijk. Er is toegezegd 
dat de zangertjes van Volendam vocale medewerking gaan 
verlenen. Jan Tol heeft voor deze viering het onderstaande 
passende gedicht geschreven. 
 
Eenheid en vrede 
Zeg mij, zullen wij mensen ooit nog eens leren, 
liefde te schenken zonder te discrimineren? 
Geloofsovertuiging of huidskleur, we zijn allemaal mensen 
die verlangen naar eenheid en vrede; die dromen en wensen. 
 

Waarom niet samen de wereld mooier maken; 
waarom elkaar toch steeds weer willen raken? 
Haat en nijd; emoties zo zinloos en wreed; 
ze leiden slechts tot wanhoop, angst en leed. 
 

 
Laten we onze kinderen een hoopvolle toekomst geven; 
een wereld waar alle mensen in vrede kunnen leven. 
Als egoïsme verdwijnt en liefde gaat regeren, 
is het lot van Moeder aarde wellicht nog te keren. 
 

Als óók jij onze planeet mooier wilt kleuren 
open dan je hart, verbreek sloten van deuren. 
Als je universele liefde binnenlaat, zul je merken 
dat Gods Geest ook door jou gaat werken. 
 

Moslim of Christen, blank, geel of zwart; 
de taal van de liefde is de taal van het hart. 
Als we werkelijk eenheid en vrede willen bereiken 
Moeten we elkaar in liefde de hand toereiken. 
 
Welkom aan de buren uit de Zeevang  
De Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk is sinds een 
paar jaar aspirant lid van onze Raad van Kerken. Dat contact 
werd gelegd omdat het na de fusie van de twee burgerlijke 
gemeenten als logisch wordt gezien om alle kerkgenoot-
schappen in de gemeente te laten samenwerken. Immers, 
een deel van het werk van de Raad bestaat uit het contact 
houden met de gemeente op allerlei gebied, waarin dan na-
mens alle kerken kan worden opgetreden. Recent heeft de 
Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk besloten om 
volwaardig lid van onze raad te willen worden. Zij hebben de 
kennismaking als zeer positief ervaren en willen naar ver-
mogen meedoen met de vergaderingen en activiteiten van 
de Raad. Dat deden zij bijvoorbeeld al door de medewerking 
van ds. Hans Reedijk aan Vredesdiensten. Zeevang-Ouden-
dijk gaat ook structureel bijdragen aan het Venster. Officieel 
moeten alle andere kerken nog instemmen met deze toetre-
ding, maar de verwachting is dat dit bericht positief wordt 
onthaald.  Wij heten Zeevang-Oudendijk daarom alvast van 
harte welkom in de Raad van Kerken! 
 

Ronkend de vredesweek in! 
Dit jaar is het alweer de 10e keer dat de motortoertocht 
‘ronkend de vredesweek in’ wordt georganiseerd. 
De vredesweek is dit jaar van 18 t/m 26 september, en zon-
dag 26 september is de vredesdienst in de Grote Kerk. 
De motortoertocht gaan we aan het begin van de vredes-
week houden, dus op 18 september!  Dit jaar vertrekken we 
weer vanaf de hulpkerk (om 9.00 uur beginnen we met kof-
fie en wat lekkers) en de rit eindigt bij de Ontmoeting zo 
rond 17.00 uur, waar we dan nog een hapje en een drankje 
hebben. De dit jaar uitgezette rit door Noord Holland is zo’n 
150 km en we houden een koffie-, een lunch- en een mid-
dagstop. Lijkt je het leuk om ook een keer mee te gaan? 
Geef je dan op bij rienenhelmadevries@ziggo.nl. Wil je meer 
weten bel dan 06 22 94 83 05.

 



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

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

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

 

 
 
 
 

 

Heilige Geest en zoeken naar God 
De dienst van een paar weken geleden had als thema: 
“Heilige Geest en zoeken naar God”. Dit naar aanleiding 
van een gedicht van Rutger Kopland, pseudoniem van R.H. 
van den Hoofdakker. Het laatste gedeelte van het gedicht 
luidt: 
 
“wilt u god, werd er gezegd, toets dan één 
wilt u god niet, toets dan niet 
ik toetste één 
en dezelfde gevleugelde vrouw zei: er is nog 
één wachtende voor u en die ene bent u 
 
ik herinnerde mij dat ik hier eindeloos over  
moest nadenken tot ik ontwaakte en God weer 
was verdwenen, ergens in mijn hersenen” 
 
En datzelfde overkomt mij; die ene wachtende die voor 
mij is en dat ik dat zelf ben, daar moet ik eindeloos over 
nadenken. Of is Jezus een wachtende voor mij geweest? 

God schept de mens naar zijn evenbeeld. Zonder mensen 
geen God, zonder God geen Koninkrijk Gods. Bij Jezus zien 
we wat van God, bij Geest merken we wat van God. God 
is Geest, jij bent Gods tempel. 
 
Komen we dichterbij? Ook al ben je God, jouw God, zo af 
en toe, zo hier en daar eens kwijt, blijkbaar is jouw Heilige 
Geest ook in het verborgene wel met je God bezig, is het 
een onbewust of bewust verlangen naar de aanwezigheid 
van die God in je leven. Als een balsem in je bestaan? 
Mens zijn tussen die God en de ander, mens zijn en God in 
de ander zien, mens zijn in het spoor van Jezus van Naza-
reth. Dat is dansen op de bruiloft van hemel en aarde! Het 
zij zo. 
 

Hajo Schaap 
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kerk op wintersport 14-22 januari 2022 
Zoals in het vorige venster al aangekondigd heb-
ben wij, de werkgroep Kerk Op Wintersport, 
weer de K.o.W. 2022 georganiseerd en intussen 
het hotel ook definitief gereserveerd. Dit jaar 
gaan we naar Italië. We hebben het hotel in Pel-
lizzano voor de periode van 14-22 januari gere-
serveerd en hebben intussen 26 definitieve in-
schrijvingen. Dus er is nog een mogelijkheid om 
je in te schrijven voor de K.o.W. 2022. Als je mee 
wilt kan je je inschrijven bij: 
 
rienenhelmadevries@ziggo.nl (en de inschrijving 
bevestigen met een aanbetaling van € 200,= ). 
 
We sturen je dan de uitgebreide beschrijving van het skigebied, het hotel 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 
(minimaal 29 personen) 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 éénkamertoeslag is 
€ 60,00 (voor 6 nachten). De prijs is exclusief de skipas van € 245,=. En exclusief skimateriaal en skilessen. 
 
De laatste avond eten we, voordat we ’s avonds weer vertrekken naar Edam, in het Hotel. We rijden naar huis in de nacht van 
vrijdag/zaterdag en zullen ook weer een ontbijt hebben in een v.d. Valk hotel. 
 
Namens het KOW-team (Gerrit Stronkhorst, Jan Schoute en ondergetekende), 

Rien de Vries 



 
 
 
 

Predikant: Vacant per 1 juni 2021  
Interim-predikant: ds. D. Meijvogel, tel. 06 3104 1389, d.meijvogel@protestantsekerk.nl  

Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl 
Scriba: mw. Ria van Saarloos, Grote Kerkstraat 37, 1135 BC  Edam. Tel. 374038 

Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam. E-mail: scriba@kerkgemeente.nl 
Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  

Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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In Memoriam  
Op 1 juli j.l. is Ineke Remijnse op 77-
jarige leeftijd overleden. Ineke was een 
betrokken lid van onze Kerkgemeente. 
Ze had een grote literaire interesse; wij 
konden met regelmaat boekbesprekin-
gen van haar lezen in het Venster. Wij 
wensen haar zoons, schoondochter en 
kleinkind veel sterkte met dit verlies. 
Corr. adres: Brede Vogelstraat 11a;  
1022 XM Amsterdam 

 
Zondag 11 juli j.l. is Hillie de Vries-Vis overleden. Zij mocht 
91 jaar worden. Een paar jaar ge-
leden pas kwam ze in Edam wonen 
en leerden wij haar kennen als een 
energieke vrouw met een avon-
tuurlijke geest, die niet snel opgaf 
en haar eigen weg ging. Haar drie 
kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren zullen haar missen. Ook hen 
wensen wij veel sterkte.  
Corr. adres: William Pontstraat 25, 1135 ES Edam 
 
Robijn, goud en diamant     

In de afgelopen periode zijn er heel 
wat huwelijksjubilea gevierd. 
Gelukwensen van ons koningspaar, 
de commissaris van de koning van de 
provincie Noord-Holland, de burge-
meester, familie, vrienden en natuur-
lijk ook van de Kerkgemeente. De di-
verse wonin-
gen veran-
derden in een 
bloemenzee, 

vlaggen gingen uit en vele kaarten 
sierden de kasten en vensterbanken. 
De feesten werden op veel manie-
ren gevierd en vanaf deze plaats 
wensen wij al die bruidsparen nog 
meer goede huwelijksjaren.  
(van niet alle bruidsparen zijn er foto’s) 
 
Van de kerkenraad   
Nog een paar weken en dan staan we aan de start van een 
nieuw seizoen. We zullen proberen om, met in achtneming 
van de coronamaatregelen, weer een aantal activiteiten op 
te starten. Ik denk hierbij aan de kinderkerk, de maaltijden, 
activiteiten voor de ouderen, een gespreksgroep. In dit en 
het komende Venster en/of de kerkbrief zult u daar meer  

 
over kunnen lezen. 
Onze interim predikant, ds. Dirk Meijvogel, heeft de start 
inmiddels al gemaakt. Hij heeft een aantal bezoeken afge-
legd en na de vakantie zullen ook kerkenraadsleden een aan-
tal gemeenteleden bezoeken. Terugkijkend op de afgelopen 
periode zijn we ons ervan bewust dat er veel onduidelijk is 
gebleven. Dat is niet allemaal op te lossen in de gesprekken, 
maar we zullen ons best doen om zoveel mogelijk opening 
van zaken te geven als daar behoefte aan is. Zo willen we 
samen werken aan de toekomst van onze kerkgemeente, 
zodat we de moeilijke periode waar we door zijn gegaan 
achter ons kunnen laten. We hopen daarbij ook op uw ver-
trouwen en medewerking. 
Aan de ontvangers van de kerkbriefmail is een uitgebreider 
bericht verzonden over de huidige situatie in onze kerkge-
meente.  Als u dit niet heeft ontvangen of als u naar aanlei-
ding van dat bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met de scriba, Ria van Saarloos, scriba@kerkgemeente.nl; 
tel. 0299 374038 of met ondergetekende. 
Wij gaan graag met u in gesprek!  
         Nel Eijk, voorzitter 
              voorzitter@kerkgemeente.nl 
         tel.: 0299 371939 
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. 
 
Hoofdpunten uit de vergadering van de kerkenraad  
op 6 juli j.l.  
(en tevens een terugblik op de afgelopen twee maanden) 
� Een duizendste kerkbrief kwam uit op 18 juli en was een 
speciale uitgave in kleur. Het kerkbriefteam gaat gewoon 
door en houdt u wekelijks op de hoogte van alle nieuws. 
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� De kerktuin achter De Swaen is door een aantal 
gemeenteleden opgeknapt en weer netjes gemaakt. 
Er is gerooid, gehakt, geschoffeld, onkruid uitgestoken, enz. 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Binnenkort wordt de kerkdienst vanuit de Grote Kerk ook 
met beeld uitgezonden. Onder andere een gulle gift van de 
Handwerkclub, een extra collecte en andere bijdragen 
maken het mogelijk, samen met de SKME, de apparatuur 
aan te schaffen en de beeldvoorziening aan te leggen in de 
Grote Kerk. We hopen op startzondag niet alleen met geluid, 
maar ook met beeld uit te kunnen zenden. 
www.kerkdienstgemist.nl  

� Er wordt nog gezocht naar een afvaardiging van de 
Kerkgemeente bij de Raad van Kerken en ook twee leden 
vanuit de Kerkgemeente zijn zeer welkom bij de SKME: voor 
de bestuurlijke lijn èn voor de activiteitenlijn. 
� Kosters zetten voorafgaand aan een kerkdienst vroegtijdig 
pilonnen neer bij de Swaen om op die manier 
parkeergelegenheid te creëren. 
� Vanaf 14 juni 2020 t/m 1 augustus 2021 zijn er op zaterdag 
bloemen bezorgd bij onze jongere gemeenteleden, om zo de 
verbondenheid te benadrukken. Dit is nu even gestopt. De 
kerkenraad blijft er over nadenken hoe we jongeren en 
jonge gezinnen meer kunnen betrekken bij ons kerk-zijn.  
� De eerste voorbereidingen voor de startzondag op 12 
september a.s. zijn al getroffen; u vindt elders in dit Venster  
het programma van deze dag. 
� Donderdag 16 september zal er weer een uitje van de 
senioren plaatsvinden. 
� Het Heilig Avondmaal zal dit jaar nog twee maal gevierd 
worden. 
� Het vergaderseizoen wordt afgesloten met een hapje en 
een drankje, samen met de leden van de vorige kerkenraad. 

 

 

Groenlandkerk 
Vrijdag 6 augustus j.l. heeft Nel Eijk, als voorzitter van de 
kerkenraad, een bordje met daarop de geschiedenis van de 
Groenlandkerk, overhandigd aan de Arjan, Medina en  Armin 
Hartong, die het pand nu met veel plezier bewonen. En het 
is een prachtig huis geworden; u hebt dit al kunnen zien en 
lezen in het Venster van juli/augustus 2020. Het ANWB-
bordje met een zorgvuldig samengestelde tekst en daarbij 
het logo met ‘Gemeentelijk Monument’ is inmiddels aan de 
muur bevestigd en te bewonderen. 

Overzicht diaconale collectedoelen  
Zondag 5 september: Werelddiaconaat, Ghana: 

Een sterke kerk op een 
kwetsbare plek. 
Met het verzorgen van 
vakopleidingen, zoals kapper 
of kleermaker geeft de 
Ghanese kerk  nieuwe hoop 
aan jongeren. KIA 
ondersteunt op haar beurt 
weer de Ghanese kerk hierin. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/training-
kerkelijk-werkers-in-noord-ghana 
Zondag 12 september: Tearfund.  
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en 
onrecht. Zij bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties 
en kerken. Op het terrein van Diversiteit, Duurzaamheid, 
Recht, kerk en samenleving, Noodhulp. Recht doen is voor 
Tearfund een opdracht van God. We helpen waar we 
kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te 
maken.  https://www.tearfund.nl 

 

Nu wordt het een kwestie van bijhouden… 



Venster september 2021 17 

Zondag 19 september:  
De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië.  

Meer dan 90 procent 
van de mensen in Syrië 
leeft onder de armoe-
degrens, voor meer 
dan de helft dreigt 
honger. De oorlog in 
Syrië heeft een nieuw 
gezicht gekregen: van 
militair geweld naar 
een dramatische eco-
nomische crisis. Er is 
nauwelijks aan eerste 
levensbehoeften te 
komen, laat staan aan 
bouwmaterialen. Toch 

is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. 
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van 
cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daar-
mee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië 
hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie-
het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in 
Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen  
www.kerkinactie.nl/kerkensyrie  
Zondag 26 september: Vredesdienst Raad van Kerken. 
Zondag 3 oktober: Israëlzondag 
Met de opbrengst 
van de collecte van de 
Israëlzondag wordt 
het werk van Kerk en 
Israël gesteund. Kerk 
en Israël wil mensen 
in de kerk bij de jood-
se wortels van hun 
geloof brengen en het 
gesprek tussen Joden 
en christenen bevor-
deren. In Nederland 
worden predikanten 
en gemeenten toege-
rust op het gebied 
van de relatie met het 
volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes 
Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, ge-
steund.  
https://www.protestantsekerk.nl/israelzondag/ 
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 Gemeente Edam, 
o.v.v. Collecte zondag …..doel...... 

Taxidienst     
Arjan en Tini Maas zijn na vele jaren gestopt met het rijden 
van de taxidienst. We willen Arjan en Tini hartelijk danken 
voor deze jarenlange service! Maar hierdoor is het aantal 
beschikbare chauffeurs wel afgenomen! Wilt u ook helpen 
met deze taxiservice? We vragen u zo mogelijk al op vrijdag-

avond of zaterdagmorgen te bellen (dus niet op de dag 
zelf!!). Dan is tijdig bekend hoeveel mensen mee willen rij-
den. We kunnen maar een beperkt aantal mensen per zon-
dag naar de kerk vervoeren. Het kan zijn dat u daardoor een 
keer niet gebracht/ gehaald kan worden. Ook is het dragen 
van een mondkapje in de auto nog steeds verplicht!! 
 

datum 
5 sept. 
12 sept. 
19 sept. 
26 sep. 
3 okt.  

 
 
startzondag 
 
oec. Dienst 
De Swaen     

taxidienst 
H. Kalk 
W. Meerman       
M. van Saarloos  
T. Buijten 
H. Eijk  

telefoonnr. 
371297 
06-22506765 
374038 
366722 
371939 

 

Wilt u ook mee helpen om te zorgen dat er altijd wel een 
taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien 
de Vries tel 06 22 94 83 05 of 0299 372969 
Mailen mag natuurlijk ook : rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
Verjaardagen van onze senioren    
02-09  Mevr. M. Lof-Klok, Groenland 5, 1135TE Edam 
09-09  Dhr. C. Kotterer,  Oorgat 78, 1135CT Edam 
14-09  Dhr. C. Rijswijk, Nieuwehaven 69, 1135VM Edam 
21-09  Dhr. A.L. Schotanus, Friese Vlaak 100,  
            1132MP Volendam 
23-09  Dhr. J. van Ginkel, Lingerzijde 59, 1135AN Edam 
23-09  Mevr. D.J.H. Busschbach-Dirksen, Frans Halsstraat 36, 
            1132TD Volendam 
25-09  Mevr. P. van Ginkel-Hetjes, Lingerzijde 59,  
            1135AN Edam 
27-09  Mevr. T.C. Bleeker, Kerkepad 4, 1135WB Edam 
29-09  Dhr. J. Lijnes, Broekgouwstraat 12, 1135EA Edam 
 
Opbrengst Collecten       
Datum Kerk Diaconie Doel 

06-06 €233,92 €254,62 Het Lindenhofje 
13-06 €197,92 €168,32 Vrouwen van Oeganda 
20-06 €265,17 €252,22 Huis aan het water 
27-06 €172,32 €224,17 Noodhulp Griekenland 
04-07 €192,90 €194,85 Actie vakantietas 

  11-07  €171,40 €143,20 
Vluchtelingenwerk 
Edam-Volendam 

18-07 €  99,05 €150,40 St. Afrikaanse albino’s 
  25-07 €289,90    €243,65 Banja Luka 
01-08 €159,70 €648,40 Stichting De Hoop 
08-08 €168,90 €296,15 De Regenboog 
08-08 €100,00  Gift beeldverbinding 

 €2.051,18 €2.575,98  
   
Mededelingen Kerkelijk Bureau     
Overleden 
Mevr. C.C. Remijnse, J.C. Brouwersgracht 40 
Mevr. H. de Vries-Vis, Kloosterbuurt 1 103 
Ingekomen 
Mevr. N. Reijnders, Volendammerpad 14, 1135VS Edam 
Verhuisd 
Dhr. P.C.G. Sanders, naar Watermolen 22, 1135LL Edam 
Mevr. M. de Vries, naar Spinnekopmolen 3, 1135LE Edam 
Dhr. A. Westerneng, naar Burg. Jan Schoonstraat 28,  
1474HS Oosthuizen 



voor iedereen, ookkraamcadeaus

zelfde sokken als papa!!!

Ria Hakkenaar02993362561www.kerkgemeente.nl

Handwerkgroepvan de kerk
bel ons voor leuke cadeautjes 

Elly ten Holt0299372280etenholt@ziggo.nl



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

Kapelaan: Mario Agius, tel. 06-37219218 
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. 
Op 12 augustus j.l. is overleden Mevr. Trijntje (Tinie) 
Rossenaar-Groot, echtgenote van Henk Rossenaar, op 77-
jarige leeftijd. De crematie heeft plaatsgevonden op 16 
augustus. Wij wensen Henk en de familie veel sterkte bij dit 
verlies. 
 
Nieuws uit de locatieraad 
Versterking locatieraad  
De locatieraad zoekt nog versterking met één persoon, 
vooral iemand die de financiële administratie kan doen, 
waarbij Toon Ebbers dan als achtervang kan gaan optreden. 
Wie heeft er belangstelling ons team te komen versterken? 
Meld je bij de secretaris, ook als je iemand weet die we zou-
den kunnen vragen. 
Coronamaatregelen 
In tegenstelling tot wat we hoopten zullen we per 1 septem-
ber nog niet alles als vanouds kunnen doen. De anderhalve 
meter-regel moeten we nog aanhouden tot 20 september. 
Dat betekent dat koorzang met een voltallig koor, koffiedrin-
ken na de H. Mis en collectes met collectanten, op zijn 
vroegst pas weer mogelijk zijn vanaf 26 september. Op die 
dag is er een oecumenische viering in de Grote Kerk. 
Opgeknapte pastorie 
In juli en augustus is de pastorie van onder naar boven opge-
knapt. Er slingerde op veel plaatsen nog paperassen en an-
dere spullen van vele jaren geleden; alle kasten zijn uitge-
mest en er is veel weggegooid. De wanden van de voorka-
mer en de achterkamer zijn opnieuw geverfd, er is nieuwe 
vitrage en de voorkamer heeft nieuwe stoelen. Ook de op-
stelling van de kasten is veranderd. Het locatiesecretariaat is 
teruggetrokken uit de achterkamer, waar nu twee bureaus 
staan voor onze kapelaans. De secretaris doet alles vanuit 
huis. De achterkamer is niet toegankelijk voor parochianen 
(bij vergaderingen e.d.). 
Vervanging lampen in de kerk 
In augustus zijn de lampen aan de pilaren in het middenge-
deelte van de kerk vervangen door moderne LED-lampen. 
De zijkanten moeten ook nog. Bij de vervanging bleek dat 
sommige oude armaturen en de aansluitingen zeer 
gebrekkig waren en in sommige gevallen ronduit gevaarlijk. 
Gelukkig is er nooit iets gebeurd, maar kortsluiting lag op de 
loer. De locatieraad spreekt haar dankbaarheid uit richting 
de PCI, voor het sponsoren van de aanschaf. 
 
 

 
Welkom Eef Stegink 
 

 
Op 14 augustus is in onze kerk door kapelaan Agius het H. 
Doopsel toegediend aan Eef Nila Stegink, dochter van Brian 
Stegink en Linda Stegink-Lankhorst. We heten Eef en haar fa-
milie van harte welkom in onze geloofsgemeenschap. 
 
Nieuws van het parochiebestuur 
Het parochiebestuur heeft zich voorgenomen om wat vaker 
een bijdrage te leveren aan de verschillende kerkbladen. De 
penningmeester wil graag iets toelichten over de financiële 
administratie van de H. Franciscus parochie aan de hand van 
de jaarrekening 2020, die eind mei in het parochiebestuur is 
vastgesteld en na goedkeuring van de kascontrolecommissie 
bij het Bisdom is ingeleverd. Hieronder volgt een samenvat-
ting van zijn informatiebrief. 
De jaarrekening van de H. Franciscusparochie heeft in 2020 
een verlies geleden van € 4028,-, wat voor het grootste deel 
veroorzaakt wordt door een verlies van € 4785,- in Monnic-
kendam. Als gevolg van de coronacrisis konden de gebou-
wen niet of nauwelijks verhuurd worden. Waar Monnicken-
dam in 2019 nog € 11.000,- opbrengst had uit nevenactivitei-
ten is dat in 2020 vrijwel geheel vervallen. Daarnaast is de 
opbrengst uit collectes in alle gemeenschappen flink lager 
uitgevallen, in totaal € 10.000,- minder dan begroot. We 
moeten er tevens rekening mee houden dat een belangrijk 
deposito van Edam is vrijgevallen. Het gevolg hiervan is dat 
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we in de komende jaren veel minder renteopbrengst zullen 
gaan zien. Het moge duidelijk zijn dat de financiële situatie 
ons zorgen baart. Het ziet er niet naar uit dat er in 2021 een 
substantieel herstel zal volgen. Het parochiebestuur beraadt 
zich nog op te nemen maatregelen teneinde de situatie te 
verbeteren. Een flinke meevaller, die niet direct zichtbaar is 
in het resultaat, is de ontvangst van een aantal legaten in 
Edam. Deze zijn direct toegevoegd aan een speciale hiervoor 
ingestelde voorziening die zal dienen voor de financiering 
van toekomstige ontwikkelingen ten bate van de lokale ge-
meenschap. 

Harry Cappendijk 
 
De volledige informatiebrief van de penningmeester treft u 
aan op de website, http://www.rknicolaaskerkedam.nl. 
 

 
De Bijbelgroep 
Op 28 juli kwamen we weer bij elkaar met de bijbelgroep. 
Het was natuurlijk best lang geleden dat we onze eerste les 
van Diaken Bak hebben gekregen. We waren met negen 
mensen en de meesten kwamen voor de tweede keer. Na 
een paar minuten nam Henk toch maar de viltstift ter hand 
en legde opnieuw uit hoe het toch ook alweer zit met de Bij-
bel. Het is eigenlijk geen boek, maar eerder een bibliotheek 
waarin we van alles vinden: wetboeken, geschiedenisboe-
ken, profetieën die je niet moet zien als toekomstvoorspel-
lingen, maar als een boodschap van God voor de mensheid 
en waarvoor Hij de profeten inzet, beschrijvingen van het le-
ven van Jezus en een hele rij brieven. Dan kwamen direct 
weer de vragen over wie heeft dan bepaald wat er in die bij-
bel mocht staan en waarom hebben protestantse kerken er 
minder boeken in staan dan wij katholieken. Nou, dat is be-
paald in het concilie van Trente. Daar werd gezegd wat er ze-
ker in moest komen en wat eigenlijk niet beoordeeld was en 
wat ook zeker belangrijk is. De apocriefe boeken hebben de 
protestantse kerken niet opgenomen en wij wel. 
 
 

Tot onze verbazing hoorden we dat er nog meer evangeliën 
zijn. En dat er een ergens moet zijn die nog niet gevonden is, 
de Quelle, dat is de Bron. We hebben natuurlijk gehoord 
over de Dode Zeerollen, zo’n vijftig jaar geleden gevonden 
door een herder. Ze zijn bestudeerd en ze bevatten zaken 
die verhelderend zouden zijn over de boeken die we al heb-
ben. En men vermoedt dat er nog meer gevonden gaan wor-
den. Als je de Evangeliën leest merk je dat ze soms hetzelfde 
verhaal vertellen. Dat klopt wel, want Mattheus en Lukas 
hebben het boek van Markus gebruikt als bron. Alleen Jo-
hannes is anders, een beetje moeilijk vinden we wel eens. 
Dat klopt, want dat is een filosofisch boek. Denk maar aan 
dat prachtige begin: In den beginne was het Woord en het 
Woord was bij God en het Woord was God. We leerden over 
de brieven van de Heilige apostel Paulus. En waarom die al-
tijd zo streng overkomen. Dat werd ons uitgelegd door die 
steden in die tijd, naast die van ons te leggen. Net als wij 
kenden ze geen diepe armoede. Ze konden zichzelf wel red-
den, dus ze hadden God niet nodig. Ze maakten zelf wel uit 
hoe ze wilden leven. We kregen zelfs een (klein) beetje huis-
werk mee. Alles bij elkaar genomen was het weer boeiend 
en we kijken uit naar de volgende bijeenkomst op woensdag 
22 september om 10 uur in de Ontmoeting. En natuurlijk is 
iedereen welkom. 

Paula Ruitenberg 
Nieuws van het KVG 
HEERLIJK… We hebben goed nieuws beste leden en dona-
teurs van het KVG. WE GAAN WEER BEGINNEN. Op dinsdag 
14 september 2021 starten we met het nieuwe seizoen 
2021/2022. Om 09.30 uur beginnen we zoals gebruikelijk 
met een openingsviering in de kerk, waarna we met z’n allen 
gaan koffiedrinken in de Burghwall. De leden die 70 jaar zijn 
geworden zullen dan gehuldigd- en in het zonnetje worden 
gezet met een bloemetje en een lepeltje van Edam. 
’s-Avonds om 19.30 uur is de Burghwall weer voor ons open 
en beginnen we om 20.00 uur met een gezellige avond. We 
kunnen dan met elkaar genieten van DE NIEUWE VRIJHEID 
en een optreden van de zanggroep “Wij willen zo graag”.  Er 
zijn echter nog wel maatregelen waar we ons aan moeten 
houden. Denk bij binnenkomst aan de anderhalve meter af-
stand en neem een mondkapje mee. Mochten er onver-
hoopt weer andere richtlijnen van de overheid komen en het 
allemaal niet kan doorgaan hoort u dat z.s.m. van ons. Om 
deze info compleet te maken nog dit: Voor leden is de toe-
gang gratis. Donateurs en introducees betalen 3,50. Tot 
ziens en de hartelijke groeten van het bestuur. 
 

Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen 
 

Kindermiddag 
Dinsdag 7 september om 14.30 uur is er weer een kinder-
middag in De Ontmoeting; bij mooi weer zijn we veel buiten 
en natuurlijk gaan we naar Gods Huis: de Kerk. Alle kinderen 
zijn welkom! 

Familievieringwerkgroep 

Observaties van een kerkganger 
 
De redactie kreeg onderstaande observatie van een 
kerkganger, een andere dan de gebruikelijke. Heeft u 
ook een observatie? Stuur hem in. We zijn er blij mee. 
 
In de maand juni ga ik ‘s zondags naar de Nicolaaskerk. 
In Volendam zijn er dan namelijk 1e communievierin-
gen, speciaal bedoeld voor de communicanten en de fa-
milie. Daarom wijk ik dus uit naar de Nicolaaskerk in 
Edam. Met Pinksteren een mooie viering bijgewoond 
onder leiding van pastor Bak. Na afloop kon je een 
kaarsje meenemen wat voorin de kerk stond (op de ta-
fel). Z'n kaarsje dus meegenomen en thuis aangestoken. 
Wat me opviel was dat de kaarsjes van zeer goede kwa-
liteit zijn. Lange brandduur, leek wel of de kaars niet uit 
kon gaan. (In de winkel koop je vaak kaarsen van twijfel-
achtige kwaliteit). Dit (Pinkster) vuur leek wel niet te do-
ven. Dank hiervoor! 
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1ste Heilige Communieviering op 11 juli 
Op 11 juli was de communieviering met communicanten 
Enora Jonk en Tobias van der Made. Celebrant was Kapelaan 
Mario Agius, lectrice Tiny Everaars, begeleider in de viering 
John Buikman, misdienaars Tobias' broers: Ruben, Lukas en 
Nathan, organist neef Aron, fotografe tante Selene, lezer 
neef David; andere lezers waren Enora's moeder Anouk, 
tante Willemijn en oma Hilly.  De boekjes en de EHC-oorkon-
des waren weer keurig opgemaakt en geprint door Carolina 
van Gerven, koster was Rezkallah, en de kerk was zoals elk 
jaar prachtig versierd door o.a. familie Wieferink en door de 
bloemengroep. Vóór de viering zetten de communicanten 
een witte roos bij Maria en zij zongen a-capella, o.l.v. Tobias' 
moeder Judith het Marialied 'Te Lourdes op de bergen'. Hun 
doopkaarsen werden aan de Paaskaars aangestoken door 
kapelaan Mario en de kinderen zetten ze daarna bij het Hei-
lig Hartbeeld. Tijdens de preek vroeg kapelaan Mario alle 
kinderen naar voren. Hij stelde hen vragen en vertelde over 
God. Tobias las een extra voorbede want zijn ouders vierden 
die dag dat zij 17 jaar getrouwd waren. Op het moment van 
de Heilige Communie mochten de communicanten het eerst 
naar voren komen, met hun ouders, broers en zus. Het is 
een ontroerend en eerbiedig moment als kinderen voor het 
eerst Jezus mogen ontvangen in de Heilige Communie. Op 
het eind van de viering brachten de kinderen hun foto naar 
het Sacramentenbord. 
 

Parochiereis najaar 2021  
Na de teleurstelling van het niet doorgaan van de parochie-
reis naar Roemenië in 2020 en 2021 heeft de werkgroep pa-
rochiereizen in samenwerking met Bolderman een mooie 
reis voor dit najaar gemaakt met als overnachtingpunt voor 
alle nachten hotel Walram in het centrum van Valkenburg. 
De reacties op deze reis waren overweldigend. De werk-
groep had bij Bolderman voor 40 personen gereserveerd, 
maar binnen ‘no time’ was de inschrijving vol met 46 in-
schrijvingen. Gelukkig hoefden we niemand teleur te stellen 
en konden we er nog een paar kamers bij reserveren. 
Maar…… Toen kwam de overstroming in o.a. Valkenburg. 
Met name hotel Walram was zwaar getroffen en men ver-
wacht dan ook niet dat zij op tijd de schade hebben hersteld. 
In overleg met Bolderman hebben we een nieuw hotel kun-
nen vinden, wel iets verder van het centrum en ook wat 

duurder, maar dit konden we compense-
ren met het prijsvoordeel wat we hadden 
door het grotere aantal deelnemers. De 
reis gaat dus door!! De reis is volgeboekt, 
maar mocht u graag meewillen dan kun-
nen we u op de reservelijst zetten voor 
het geval er mensen afvallen. Wilt op de 
reservelijst staan? Stuur dan een mail 
naar: rienenhelmadevries@ziggo.nl. 
 

Bericht van de PCI: Gezellige middag op 
15 september 
Hopelijk heeft u genoten van de zomer 
en/of een heerlijke vakantie. Inmiddels 
organiseert de PCI op de derde woens-
dag van de maand weer een gezellige 
middag voor de senioren in de Burghwall. 
U bent op die woensdagmiddag van 
harte welkom van 14.00 – 16.30 uur. U 

kunt een spelletje spelen, een praatje maken of gewoon 
even binnenlopen voor een kopje koffie/thee of een drankje, 
u aangeboden door de PCI. De geldende coronaregels wor-
den uiteraard nog in acht genomen. We hopen velen van u 
te mogen verwelkomen. Mocht het vervoer een probleem 
voor u zijn, laat het ons dan weten (Nel 362 889 / 06-43 82 
95 33; Marian 371 840 /06 -34428842). Let op: De gezellige 
middag wordt in oktober bij uitzondering op de tweede 
woensdagmiddag 13 oktober gehouden (i.p.v. 20 okt.). No-
teer in uw agenda 15 september en 13 oktober! Tot dan! 
 

Jarigen van onze senioren in september 
01-09 Mw H.J.J. Smits -van Rijn, J Matijsen Osterlinghstr 34 
01-09 Dhr S.C. Reuzenaar, Grote Kerkstraat 22 
02-09 Dhr G.H. Conijn, William Pontstraat 70 
02-09 Mw M.A.F. Sier – Hompe, Paulus Pietersstraat 4 
03-09 Mw C.C. Molenaar - van den Berg, R. Bootstraat 33  
03-09 Mw D.M. Nieuwendijk – Kneppers, Voorhaven 95 
04-09 Dhr J. Rossenaar, William Pontstraat 3 
04-09 Dhr H. Rossenaar, Pieter Taemszstraat 4 
05-09 Mw P.E. Conijn – Sengers, Voorhaven 158 B  
07-09 Mw G.C. Visser – Schouten, Ye 5 
08-09 Mw A.M. Veerman – Tol, Burg Versteeghsingel 27 
08-09 Dhr B.J.Sparrow, William Pontstraat 14 
14-09 Mw  P. Ruitenberg – Gerth, Zijvend 44 
15-09 Dhr H. van der Velden, Roelof Bootstraat 27 
15-09 Mw J.M.C. Verhoef, Cor Jongerthof 27 
19-09 Dhr J. de Graaf, Jan Huibrechtszstraat 18 
20-09 Mw M.L. Günther - van Ouwerkerk, Spuistraat 4 
22-09 Dhr J.M. Bond, Pieter Claesstraat 14 
22-09 Mw J.M. de Koning – Bijman, Friese Vlaak 101  
24-09 Dhr H.J. Hendriks, Beltmolen 2 
25-09 Dhr F. Ottenhof, Grote Kerkstraat 50 
26-09 Mw M.A. Knook – Stadegaard, Oosterweg E 3A 
27-09 Dhr T. Guit, Groot Westerbuiten 50 
30-09 Dhr C.F.M. Bakker, Dijkgraaf Poschlaan 18 
30-09 Mw J.M.T. Kunst, Standerdmolen 40 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. 
Wij vragen Gods zegen voor de komende tijd. 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 



Protestantse Gemeente Volendam 
 

Kerkgebouw: Stolphoevekerkje, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN  Volendam 
Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid 

Secretariaat: Burgemeester Kolfschotenplein 1-1A, 1131 BN Volendam, tel: 0610232924, Email: Stolphoevekerkje@gmail.com 
Website: http://volendam.protestantsekerk.net,  ING rekeningnr.: NL88 INGB 0002 0153 57, t.n.v. Prot. Gem. Volendam 
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Jubileum 
Op zondag 8 augustus hadden we een volle kerk: Anton en 
Riëtte Haasnoot vierden met familie, vrienden en de vaste 
bezoekers van de diensten in onze kerk dat zij 40 jaar ge-
trouwd waren. Simon Bijl leidde de dienst, Kees Ampt be-
speelde het orgel en Anton kon het eigenlijk niet laten om 
gewoon weer te kosteren. Na hun huwelijk in Doesburg, de 
woonplaats van Riëtte, waren zij in de kosterswoning van 
het Stolphoevekerkje komen wonen. Hij combineerde toen 7 
jaar lang het werk van koster met zijn studie voor arts, een 
studie die ook Riëtte volgde. Toen zij beiden arts geworden 
waren, vertrokken Riëtte en hij naar Duitsland, waar ze dit 
beroep uitoefenden in Ramsloh in Saterland, 40 km over de 
grens bij het Groningse Nieuweschans. Anton, inmiddels met 
pensioen, Riëtte nog als arts werkzaam, keerden voor dit ju-
bileum met hun familie terug naar “hun” kerk. Het was heel 
bijzonder om zo na bijna een jaar stilte met een veertigtal 
mensen weer een echte dienst te mogen houden. 
 

 
 
Moederkerk 
Simon Bijl had voor deze zondag verhalen over moeders uit-
gezocht. Uit II Koningen 4 het verhaal over de vrouw in 
Sunem, die onderdak verleent aan de profeet Elisa. Toen hij 
voor haar iets terug wilde doen, maakte zijn knecht hem er 
op attent dat de vrouw tot haar verdriet geen zoon had. 
Elisa zegde haar toe dat ze ondanks haar leeftijd over een 
jaar een zoon in haar armen zou houden. Hetgeen ge-
schiedde. Daarmee was haar een toekomst gegeven en een 
zorg minder. 
Uit Marcus 7 het verhaal over de Syro-Fenicische vrouw, die 
Jezus vraagt de demon bij haar dochter uit te drijven. Die het 
hard klinkende antwoord van Jezus, dat eerst de kinderen 
brood moeten krijgen en dan pas de honden, pareert met de 
bekende woorden dat de honden de kruimels opeten, die de 
kinderen laten vallen. Thuis blijkt de demon haar dochter 
verlaten te hebben. Zowel haar dochter als zij zelf hebben 

weer een toekomst gekregen. Verhalen hoe God zich be-
kommert om mensen. Een zorg, zo zei Simon, die ook de 
kerk zich kan aanmeten, zodat het woord “Moederkerk” op 
elke kerk van toepassing is. 
 

Overdracht eigendom 
Als u dit leest, behoort de overdracht van het eigendom van 
het Stolphoevekerkje aan de Stichting Oude Hollandse Ker-
ken, de SOHK, bij de notaris gepasseerd te zijn. Omdat ik de 
tekst van onze pagina in het Venster medio augustus moet 
inleveren, kan ik er geen foto van bijvoegen en moet ik er 
van uitgaan dat alles verlopen is zoals gepland. De kerk blijft 
beschikbaar voor de eredienst, met alles wat daarbij be-
hoort. Wij betalen de bij de SOHK gangbare huur voor het 
gebruik. De taak het gebouw nu en in de toekomst in goede 
staat te houden heeft de SOHK van onze kleine gemeen-
schap overgenomen, evenals de lasten daaraan verbonden. 
Een overgang met een traan en een lach, met weemoed en 
blijdschap. Ik neem dat u als lezer dit begrijpt. 
 

PC en Vriendenstichting 
De SOHK werkt met een Plaatselijke Commissie (PC), onder-
deel van de organisatie van de SOHK, die het kerkje beheert 
en het gebruik regelt. Anneke Moolenschot en Willem Schil-
der, penningmeester van het bestuur van Museum Volen-
dam, zijn de eerste leden van deze PC en druk aan de gang 
gegaan. Daarnaast wordt de oprichting van een aparte stich-
ting “Vrienden Stolphoevekerkje” voorbereid, die ondersteu-
nende activiteiten en acties binnen de Volendamse gemeen-
schap voor haar rekening neemt. 
 

Diensten 
We hervatten in september onze diensten, niet meer elke 
zondag zoals tot dusverre, maar op de 2e en de 4e zondag 
van de maand. De diensten beginnen zoals altijd om 11.00 
uur, na afloop bent u uitgenodigd een kop koffie of thee te 
drinken. We hopen van ganser harte dat we dit ritme vast 
kunnen houden. 
Het is overigens niet nieuw in de lange historie van het 
Stolphoevekerkje om niet elke zondag een dienst te houden. 
In de eerste helft van de vorige eeuw, dus in de periode 
1900-1950, was er globaal éénmaal per maand en op de 
feestdagen een dienst, in de jaren 1950-1965 tweemaal per 
maand en daarna elke zondag. 
 

Bloemen en collectes 
De prachtige bloemen, die Nel dit maal had uitgezocht, 
gingen mee met het echtpaar Haasnoot naar Duitsland. 
De collecte-opbrengsten op 8 augustus waren: 

- Kerk:          € 167,- 
- Diaconie:   € 151,55 

Maarten Gast 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
5 september 10.00 uur ds. T. de Boer      G. Zandstra  
19 september 10.00 uur ds. Y. Aalders      G. Zandstra 
 
Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
5 september 10.00 uur ds. M. Reinders (Amsterdam)    Grote Kerk 
12 september 10.00 uur ds. T. de Boer    Startzondag (zie p. 5) Grote Kerk 
19 september 10.00 uur ds. A. Moolenaar (Lisse)     Grote Kerk 
26 september 10.00 uur ds. H. Reedijk en pastor J. Tol RvK, Vredesdienst Grote Kerk 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid 
5 september 10.00 uur pastoor P. Stomph  Eucharistieviering 
12 september 10.00 uur kapelaan M. Agius  Eucharistieviering m.m.v. klein Caecilia 
19 september 10.00 uur kapelaan H. Versteeg  Eucharistieviering m.m.v. klein Caecilia 
26 september 10.00 uur pastor J. Tol en ds. H. Reedijk RvK, Vredesdienst Grote Kerk 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 
12 september 11.00 uur ds. M. Nijman    Startzondag  
26 september 11.00 uur ds. P. Pronk 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Locatie 
5 september 10.00 uur T. Heijboer   samen met Koggenland Oudendijk 
12 september 10.00 uur ds. H. Reedijk   samen met Koggenland Avenhorn 
19 september 10.00 uur J. Talma       Kwadijk 
26 september 10.00 uur ds. H. Reedijk en pastor J. Tol RvK, Vredesdienst Grote Kerk, Edam 
 
 
Rooms-Katholieke Kerk Volendam: Voor info over de diensten: Zie kerkpagina's in de NIVO 
 

 



‘t LokkemientjeTUINCENTRUM
Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

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

Hoogstraat 30299371751www.taam.keurslager.nl

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



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

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

Ontspanningsmassageen hotstone
Email:m.zuidervaart@ziggo.nlwww .edammassage.nlMariekeZuidervaartKeetzijde41 135RBEDAMTel:0299350314Mob:0652244024Ookfraaiecadeaubonnentekoop

Huis verkopen?
  | Bel Joris Westerneng  06-10 89 09 88  ~ 0299-373040 ~ Kleine Kerkstraat 4, 1135 AT EdamPurmerend  Hoorn    Edam-Volendam  West-Friesland •   • • •

 Persoonlijke aandacht  Eén vaste makelaar    Proactief en maatwerk Aantoonbaar het beste resultaat  Kies voor ! aantoonbaar succes
!9,3Beoor deling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar

edamvolendam@vanoverbeek.nl


