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Redactioneel 
 
U heeft misschien gemerkt dat het Venster steeds meer een 
thematische inslag krijgt. We proberen voor elk nummer een 
onderwerp te bedenken dat actueel is, past bij de tijd of bij 
het kerkelijk jaar. Het vorige nummer ging over de vredes-
week. Waar dit nummer over gaat ziet u vanaf de eerste 
bladzijde. Voor een thema zoeken we een aantal redactio-
nele artikelen; dat kunnen interviews zijn, overdenkingen of 
boekbesprekingen. Het zal niet altijd lukken, maar op deze 
manier probeert de redactie een beetje eenheid te krijgen in 
ons mooie periodiek vol van verscheidenheid. 
 

 

Daar hoort ook bij dat we een aantal vaste rubrieken op-
nieuw gaan bekijken. De serie “Vakantiekerken” begint op 
zijn eind te lopen omdat bijna alle kerken ter wereld al in het 
Venster gestaan hebben. Ook de poëzie-estafette is bij het 
vorige nummer gestokt. Heeft u ideeën over nieuwe rubrie-
ken. Laat u horen! Wij staan er open voor. Het maken van 
een Venster waar mensen zich bij betrokken voelen en waar 
ze zelfs af en toe in staan met een tekst of een foto, dat is 
ons doel. 
 

Nico van Straalen 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 14 oktober 2021. 
 

Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 november 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.  

 

 
Teken aan de wand 
“Mene, mene, tekel ufarsin” schreef de door God gezonden 
hand op de wand bij het feest van koning Belsassar van Ba-
bylonië. Alleen Daniël kon dat lezen en vertalen: het einde 
van Belsassar was nabij en zijn rijk zou aan de Meden en 
Perzen gegeven worden. 
“Dat is een teken aan de wand” kun je bijna dagelijks in ge-
sprekken horen, in kranten lezen, in allerlei andere media 
tegenkomen. De uitspraak past altijd in een situatie waarin 
onheil op de loer ligt, of waarin anderen voor onheil waar-
schuwen, omdat zij zaken waarnemen, tekens aan de wand, 
die als voorbode van dat onheil gezien kunnen worden. Dat 
was misschien voor Belsassar wat minder duidelijk, maar 
Daniël kon hem wel voorhouden dat hij niet de gepaste ne-
derigheid in acht nam t.o.v. Israëls God. In tegendeel: 
Belsassar had tempelschatten geroofd en misbruikt. Dus hij 
had, zeker na wat zijn vader, Nebukadnessar, was overko-
men (waanzin), kunnen weten dat hij onheil over zich af-
riep. 
U als lezer komt ongetwijfeld situaties met uitspraken van 
de zelfde soort tegen. Waarom is het zo vaak dat de uit-
spraak terecht is en wij er toch niet naar handelen? 
Lezen: Daniël 5 

Omslag: Maria verschijnt aan Bernadette, glas-in-loodraam van de R.K. Nicolaaskerk, foto Arie van Ginkel 

Het feestmaal van Belsassar (Rembrandt)  
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Mijmeringen bij Maria en de Vredesweek 
 
De maand augustus richt de aandacht op Maria: in de katholieke traditie is 15 augustus 
de dag van haar ten hemel opneming. Haar naam hoort bij de vredesweek: “geen vrede 
zonder recht”. Haar naam klinkt in protestantse kring: bij een voorganger op 1 augustus, 
bij Huijgens boek “Maria”. Ook voor de protestanten heeft Maria véél betekenis. 

 
Geen vrede zonder recht 
Het thema van de vredesweek was “Inclusief Samenleven”. 
Als ergens de uitspraak: “geen vrede zonder recht” op van 
toepassing is, dan wel op dit thema. En wie denkt dan niet 
aan de lofzang van Maria, die bij haar nicht Elisabet op be-
zoek, zo opging in haar gezegende staat dat zij een lofzang 
aanhief op de grootheid van de Heer: “Hij heeft de machti-
gen van de troon gestort en de eenvoudigen verhoogd, hon-
gerigen heeft Hij met goe-
deren vervuld en rijken 
heeft Hij ledig weggezon-
den” (NBG1967). Zij geeft 
ons daar een ondubbelzin-
nig beeld van wat het recht 
van de Heer inhoudt. Ma-
ria, de moeder van de Vre-
devorst, maakt groot de 
Eeuwige om zijn recht. Een 
niet te missen richtpunt 
voor ons geloof. Is het toe-
val dat Holwerda en Huij-
gen elk in hun eigen con-
text, in deze dagen de aan-
dacht op Maria vestigen? 
Lees de volgende paragra-
fen, maar vooral ook de ar-
tikelen elders in dit Ven-
ster. 
 
Holwerda: Zijn genade 
naar wie eerbiedig met Hem leven 
Op 1 augustus ging ds. Klaas Holwerda voor in de protes-
tantse eredienst in de Grote Kerk van Edam. Voor hem was 
de 15e, de ten hemel opneming, aanleiding om op Maria’s 
plaats in te gaan. Zijn overdenking is hierna uiterst beknopt 
weergegeven. 
Ten hemel opgenomen,… de hemel gaat ook open in het 
boek Openbaringen. Gods troon: de ark wordt zichtbaar: een 
vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten 
en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.  Ze is zwan-
ger, van toekomst, een nieuwe wereld. Dat staat er, en wie 
denkt dan niet aan Maria en waar zij voor staat? Maria: 
dochter Sion, Jonkvrouw Jeruzalem, de jonge kerk in de ver-
drukking, verbeeld door de draak die voor haar staat om 
haar kind te verslinden. Maar iedere tijd gaat zijn genade 
naar allen die met hem leven, de vrouw wordt in veiligheid 
gebracht. Maria als draagster van het mens geworden spre-
ken van God. De lofzang van Maria. Zou je iedere avond 
moeten bidden en zingen: de hoopvolle verwachting die 
klinkt, om het uit te houden tegen het tegendeel van wat we 

zien. Maria: iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen 
die eerbiedig met Hem leven: zijn boodschap aan ons.  
 
Huijgen: nieuwe aandacht voor Maria.  
De protestantse theoloog Arnold Huijgen heeft een boek ge-
schreven: “Maria, icoon van genade”. Elders in dit Venster 
vind u een uitgebreider bespreking. Hier wil ik het ook noe-
men en er enige woorden aan wijden, omdat er zo’n mooie 

samenloop met de eer-
ste en de tweede para-
graaf van dit artikel is. 
Want: bijzonder dat 
steeds meer protestan-
ten zich in de figuur van 
Maria verdiepen, zich 
door haar laten inspire-
ren. In een interview 
met het EO-blad EVA 
zegt Huijgen over zijn 
boek: “Wie zich een me-
ning wil vormen over 
mijn boek en de gedach-
ten die ik over Maria 
heb, adviseer ik het 
boek te lezen. Ik heb 
mijn best gedaan om 
het voor iedereen lees-
baar te schrijven. Al le-
zend zul je gaan ervaren 
hoe groot het geloof 

van Maria was en hoe zij zich volledig aan God overgaf. 
Daarnaast kunnen we van haar leren dat God onnoemelijk 
groot is en onbegrijpelijke wegen gaat. Zij geloofde God op 
Zijn woord en omarmde de weg die Hij met haar ging. Een les 
voor ons. Laten we opnieuw aandacht hebben voor Maria, 
want dat is ze echt waard!” 
 
Tenslotte 
Voor mij is de lofzang van Maria het meest inspirerende dat 
de Bijbel over haar nalaat. Dat rijmt met Holwerda en Huij-
gen. Dat geldt zeker ook voor het begin van de lofzang, 
waarin Maria “juicht om God mijn redder: hij heeft oog ge-
had voor mij, zijn minste dienares”. Het is ook geweldig om, 
als deel van de Nicolaascantorij, het Magnificat na te zingen 
tijdens de Lessons and Carols. 
Misschien kan het verschil tussen protestant en katholiek na 
Huijgen worden getypeerd als: de katholieken bidden tót 
Maria, de protestanten steeds meer mét Maria. 

Ed Broeze 

Het Magnificat in 15e eeuws getijdenboek  
(bron: Wikimedia, publiek domein) 
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Maria, moeder van altijddurende bijstand 
 
Dominee Klaas Holwerda ging op 1 augustus voor bij de eredienst in de Grote Kerk. Zijn 
indrukwekkende preek ging over de positie van Maria in de protestants-christelijke tradi-
tie (zie blz. 2). Speciaal voor het Venster schreef hij hierover nog eens. 

 
Maria, moeder van altijddurende bijstand 
Onder deze even dubbelzinnige als trefzekere titel reisde ja-
ren geleden alweer een bijzondere theaterproductie door 
het land, gespeeld door vrouwen die waren opgegroeid in 
een omgeving van armoede en achterstand die al van gene-
ratie op generatie oversprong. Het was een initiatief van de 
Joseph Wresinski Cultuur Stichting, die daarmee zowel de 
problematiek als het talent van deze vrouwen op een indrin-
gende manier onder de aandacht bracht. 
 

Het evangelie 
naar Lucas, 
presenteert 
Maria als icoon: 
een vrouw die 
staat voor iets 
dat groter is 
dan haarzelf, 
een afdruk als 
het ware van 
de Onzienlijke 
(Hebreeën 
11,27). En hoe! 
Een meisje uit 
de provincie 
(Lucas 1,26-27), 
ongehuwd 
zwanger 
(Mat.1,18), af-
geschreven en 
weggekeken, 
dat haar waar-
digheid her-
vindt onder 
een bijzondere 
aanzegging (Lu-
cas 1,26-38) en 
dan haar lied 
zingt, van hoop en deze wereld omgekeerd (Lucas 1,46-55). 
 

Het ‘Wees gegroet’ als een van de gebeden van de in katho-
lieke kring bekende rozenkrans gaat terug op een minder 
nauwkeurige vertaling van het woord waarmee de engel Ma-
ria aanspreekt: Verheug je! (Lucas 1,28). Het woord waar-
mee al eerder in de profeten Israël aangesproken werd en 
als volk in de marge van de geschiedenis of vermorzeld tus-
sen de wereldmachten opgetild tot dochter Sion of dochter 
Jeruzalem (Zefanja 3,14; Zacharia 9,9). 
 
Haar naam, Maria, deelt dit meisje met Mirjam. En zo ook 
haar lied van bevrijding en omkeer (Lucas 1,46-55), die pro-
testsong, voorgezongen door Hanna (1 Samuël 2,1-10) en in 

de kern al aangereikt door Mirjam (Exodus 15,21). Dit lied 
heeft al vroeg in de geschiedenis van de kerk een plaats ge-
kregen als vaste lofzang in de vespers, het dagelijkse avond-
gebed, als onophoudelijk herhaalde oproep tot reflectie en 
bron van hoop. 
 

En misschien wel het meest ontroerend in dit tafereel is de 
aanzegging van de geheimenisvolle aanwezigheid van de 
Eeuwige die Maria zal overschaduwen (Lucas 1,35). Veelzeg-
gende beeldtaal: de wolk die rustte op de tent tijdens de reis 

door de woestijn (Exodus 40,34-35; 1 Koningen 8,10-
11), rust nu op Maria. En zoals de ark van het verbond 
het in steen gebeitelde spreken van God in zich droeg 
(Deuteronomium 10,5; 1 Koningen 8,9), zo wordt Ma-
ria getekend als draagmoeder voor het levende spre-
ken van God (Lucas 1,35; vergelijk Lucas 9, 34-35 en 
Openbaring 11,19-12,2). 
 

De iconografie verbeeldt dit alles letterlijk: Maria als moeder 
van barmhartigheid of altijddurende bijstand. Van de ‘Ma-
donna della misericordia’ van Piero della Francesco (1462), 
waarop Maria haar armen als vleugels wijduit spreidt tot een 
tent om in te schuilen. Tot de ‘Madonna del Mare Nostrum, 
Mantel der Liefde’ van Hansa Versteeg (2017), die met haar 
thermische nooddeken verwijst naar al die hedendaagse 
moeders aan de kusten van de Middellandse Zee en tegelijk 
welbewust de belofte van toekomst in haar armen sluit en 
daar staat als verpersoonlijking van de onontwijkbare vraag: 
sluit jij ons in je hart? 
 

Klaas Holwerda 

Maradonna della misericorida (Francesco) Madonna del Mare Nostrum, Mantel der Liefde (Versteeg) 
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Maria, icoon van genade  
 
De protestantse theoloog Arnold Huijgen heeft een zeer lezenswaardig boek geschreven. 
Het Venster waagt zich aan een bespreking; Maria was toch alleen voor de RK kerk?  
 
Een boeiende doordenker 
Huijgen heeft een boek geschreven 
dat veel wetenswaardigs te vermel-
den heeft met betrekking tot Maria 
en Jezus, de maagdelijkheid, Jezus 
als Gods zoon, Jezus als mens, de 
erfzonde, het verband tussen (cita-
ten uit) het Oude Testament (Jesaja, 
de psalmen) en het Nieuwe Testa-
ment (bijv. de annunciatie), de dis-
cussie daarover op concilies, in de 
reformatie, door de kerkvaders, de 
reformatoren, Maria als eerste gelo-
vige, wat de Islam over Maria meldt, 
enzovoort, enzovoort. Alles zeer 
boeiend gebracht, maar leest het 
boek ook “als een romannetje”? 
 
Onmogelijke opgave 
Nee. De wetenswaardigheden waar-
mee ik hierboven begon zijn in een 
doordachte samenhang gepresen-
teerd, leidend tot passende conclu-
sies. Maar dat vraagt wel eens (vaak 
ook niet) om twee keer lezen. Graag 
zou ik ook aan iets van die samenhang recht doen, maar dat 
is in dit bestek vrijwel ondoenlijk. Daarom zal ik me in deze 
bespreking beperken tot enkele mij extra aansprekende pas-
sages en tot Huijgens conclusies.   
 
Vier vrouwen  
In Maria’s stamboom noemt Mattheus vier vrouwen: Tamar, 
Rachab, Ruth en ‘de vrouw van Uria’. Bijzonder, zegt Huij-
gen, want vrouwen deden er in afstamming niet toe. Deze 
delen met Maria de bijzondere wijze waarop of omstandig-
heden waarin zij zwanger werden, benadrukkend dat de on-
bevlekte ontvangenis wel het toppunt van bijzonder was. 
Huijgen gaat vaker in op het belang van vrouwen in de Bij-
bel. 
 
Leeg voor genade 
Als de aartsengel Gabriel Maria de geboorte van Jezus aan-
kondigt zegt hij ‘je bent begenadigd’. In het ‘Wees gegroet’ 
komt dat terug met ‘Vol van genade’. Zij is de eerste die 
hoort van de Verlosser en is de eerste die zonder reserve ge-
looft. Zij is daarmee “Leeg voor genade” schrijft Huijgen en 
zij is daarmee voorbeeldige gelovige.  
 
Het boek in het veel te kort 
Huijgen vat zelf zijn betoog samen; ik geef dat nog weer on-
volledig samengevat weer. 

• Maria is een voorbeeldige gelovige. 
“Maria’s eenvoudige en enthousiaste 
vertrouwen houdt een spiegel voor 
aan westerlingen die(…) wan-
trouwen.” 
• “Maria is Theotokos, degene die 
Hém gebaard heeft die God is. (…) 
‘moeder Gods’. (…) Het accent op 
vlees en bloed helpt voorkomen dat 
Maria al te hoogverheven wordt. (..) 
Jezus (..) met beide benen in de 
modder. (..)” Jezus als tegenpool van 
de Romeinse keizer.  
• Maria is moeder van alle gelovigen. 
Vanaf het kruis verbond Jezus Maria 
en Johannes, het begin van de kerk , 
waarvan aldus Maria de moeder 
werd. Zij stond daarmee ín de kerk 
en niet erboven. Een plaatsbepaling 
die Huijgen tot zijn vreugde ook te-
rugziet in het Tweede Vaticaans Con-
cilie. 
• De maagdelijke geboorte is teken 
van de incarnatie (het woord dat 
vlees werd).  Dat is volgens Huijgen 

bijbels en theologisch de essentie. 
• Meer aandacht in de traditie dat Maria een Joodse vrouw 
is zou een rem op het antisemitisme hebben kunnen zijn. 
 
Icoon van Gods genade 
Maria laat ons de genade van de Eeuwige zien. Zij is “trans-
parant tot op Gods genade”. Hier komt Huijgen tot een her-
waardering van de beeldcultuur die bij iconen hoort. Want 
waarom zou je wel je geloof kunnen schragen met het luiste-
ren naar, ervaren van muziek van Bach of Pergolesi, en niet 
met het kijken naar, beleven van een beeld (icoon). Deze la-
ten je (ook) de genade van de Eeuwige ervaren, geven je 
(ook) zicht op Hem. 
 
Tenslotte 
Icoon van genade, een boek dat je aan het denken zet. Den-
ken dat er voor Huijgen niet toe dient een gelijk te forceren, 
maar dat een zoeken is naar, ja eigenlijk naar toegang tot de 
genade van de Eeuwige. Dat heb ik als een oprecht zoeken 
ervaren en daardoor was het boek een waardevolle ervaring. 
Geleid door Maria: geloven is een weten en je hoeft het niet 
altijd beter te weten. 

Ed Broeze 
 

Arnold Huijgen: Maria, icoon van genade. Kokboekencentrum Uit-
gevers, Utrecht, ISBN 978904353489 (382 pp) 
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Mariaverering 
 
Voor veel katholieken is H. Maria een zeer belangrijk persoon. Hoeveel mensen steken 
niet elke week een kaarsje op bij Maria? Maar hoe is die Mariaverering ontstaan?
 
De tweede Eva 
De Mariaverering die we heden ten dage 
vooral nog kennen bij de Rooms- en Ortho-
dox Katholieke Kerken is niet ontstaan bij 
het ontkiemen van het Christendom. In de 
eerste eeuwen was er nog helemaal geen 
sprake van Mariaverering of van een Maria-
cultus. Dit is overigens helemaal niet ver-
wonderlijk omdat de Bijbel daartoe geen 
enkele aanleiding geeft. Maria werd vooral 
gezien als een vroom levende vrouw die 
niet boven de mensen stond, maar als één 
van ons werd beschouwd. Pas in de vijfde 
eeuw werd in de liturgie het feest van de 
Mariagedachtenis gevierd. De moeder van 
God beschouwde men als de nieuwe (of 
tweede) Eva: een gehoorzame maagd, die 
de ongehoorzaamheid van de eerstgescha-
pen vrouw herstelde. 
 
Vrouw boven de Kerk 
Vanaf de elfde eeuw werd Maria meer en 
meer gezien als een vrouw die boven de kerk stond. Dit 
kwam vooral door het feit dat het mens-zijn van Jezus op de 
achtergrond was geraakt. De nadruk was komen te liggen op 
Zijn Goddelijkheid. Daardoor stond Hij gevoelsmatig te ver 
bij vele gelovigen vandaan. Het zou nog tot de middeleeu-
wen duren voordat echt sprake was van Mariaverering. 
 
Mariadevotie 
Toen kondigde de Kerk de eerste twee dogma’s inzake Maria 
af. ‘Maria de Moeder Gods’ en ‘Maria, altijd Maagd”. Gelovi-
gen gingen Maria zien als het ‘beeld’ van de verlossing van 
de mens door Christus. In die zin dat de verlossing tot stand 
kwam door de medewerking van Maria aan Gods heilsplan 
en daarmee werd zij een voorbeeld voor mens en Kerk. Zij 
werd daarom in de middeleeuwen ‘Moeder van de Kerk’ ge-
noemd. Het beeld van Maria werd in de latere eeuwen door 
de Kerk wel wat bijgesteld. ‘Moeder van de Kerk’ bleek vele 
eeuwen later een niet onomstreden titel. Tijdens het 2e Va-
ticaans Concilie werd deze titel in de dogmatische constitu-
tie van de kerk niet letterlijk opgenomen. De benaming 
‘Beeld van de Kerk’ bleef wel bestaan. 
 
Na de reformatie 
Na de reformatie was voor de protestanten Mariaverering 
een vorm van afgodenverering. Het vereren van Maria had 
ook voor de officiële leer van de Rooms Katholieke kerk een 
andere dimensie dan het geloof in God zelf. Maar de volks-
devotie voor Maria bleef voor vele katholieken. Bidden tot 
Maria als mens en moeder was makkelijker dan bidden tot 
een Goddelijk Wezen. Maria was immers een aardse vrouw 

en kende alle vreugde, maar ook de zorgen 
en verdriet dat een kind met zich bracht. Zij 
droeg dat allemaal omdat God het haar had 
gevraagd. Dat gelovigen op voorspraak van 
een Heilige hun vragen en hun zorgen aan 
God voorlegden was en is in de katholieke 
kerk een normaal gebruik en dat geldt zeker 
voor bidden tot de vrouw die het dichtst bij 
haar zoon (God) staat, om op haar voor-
spraak mogelijke gevaren af te doen wen-
den. 
 
Mei Mariamaand 
Dat mei een Mariamaand is geworden heeft 
net als andere feesten te maken met activi-
teiten die al voor Christus bestonden en dus 
heidens waren. Deze werden omgevormd 
door het Christendom. De maand mei is ge-
noemd naar de godin Maija, die staat voor 
natuur, vruchtbaarheid, liefde en moeder-
schap. Zo werd er (en wordt op sommige 
plaatsen nog altijd) een meiboom geplant, 

iets dat gepaard ging met allerlei evenementen. Aan het 
einde van de 16de eeuw werden op hetzelfde moment als 
de mei-vieringen ook gebedsmomenten voor Maria georga-
niseerd. Dat was succesvol. Maar volgens geschiedschrijvers 
kwam dat ook omdat de pest uitbrak en heel wat mensen 
naar de gebeden kwamen om gespaard te blijven voor de 
uitgebroken pest. Deze gebeden hebben uiteindelijk geleid 
tot benoeming van de maand mei als de Mariamaand en tot 
heden is dat in de Rooms Katholieke kerk zo gebleven. 
 
Ook oktober toegewijd aan Maria 
Behalve mei wordt ook oktober sinds 1571 aangemerkt als 
Mariamaand. Het ontstaan hiervan kan worden toegeschre-
ven aan het feit dat op 7 oktober al de dag van Maria, Konin-
gin van de Rozenkrans werd gevierd. Deze viering ontstond 
nadat de christelijke overwinning op de Albigenzen werd 
toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans, die door 
Maria zou zijn geschonken aan Dominicus als wapen in de 
Albigenzen-kruistocht. 
Er kwam nog een andere belangrijke oktoberdag voor Maria-
vereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zoge-
noemde Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13 ok-
tober 1917. Circa 70.000 mensen, verzameld rond de kin-
deren, waaraan Maria op 13 mei 1917 en daarna een aantal 
keren was verschenen, namen toen een bovennatuurlijk kos-
misch fenomeen waar. 
 

Jaap Buijs 
 

Afbeelding: Ravensburger Schutzmantelmadonna 
Onze Lieve Vrouwekerk Ravensburg  
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Herbestemming van kerkgebouwen: Schermerhorn 
 
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. 

 
Tussen polders en droogmakerijen 
Ingeklemd tussen de Beemster, de Schermer, de Mijzen 
en de Eilandspolder ligt het prachtige dorp Schermerhorn. 
De drie molens aan de dijk trekken talloze toeristen, maar 
dat het dorp bovendien een van de mooiste kerken van 
Noord-Holland heeft, is minder bekend. Ik werd rondge-
leid door vrijwilligster Kitty Kampf die een tentoonstelling 
had georganiseerd over de zerken. Bij de restauratie die in 
2017 werd afgerond zijn alle grafstenen in de vloer van 
hun plaats gehaald, de vloer is opnieuw aangebracht en 
voorzien van vloerverwarming. Kitty heeft geprobeerd 
van alle zerken de namen te reconstrueren en iets te ach-
terhalen over de overledenen. De oudste grafsteen is uit 
1613; dat is ouder dan de kerk want die werd in 1636 ge-
sticht na het droogmalen van de Schermer. Die oude ste-
nen zijn waarschijnlijk afkomstig van een kapelletje dat 
toen in de buurt stond. 
 
Mollen 
Merkwaardig is dat op verschillende zerken mollen zijn af-
gebeeld. Ook op een gevelsteen boven de ingang, in de 
kroonluchters, in een schilderij en op een scheepsmodel 
staan ze, steeds met dezelfde merkwaardige vorm. Kitty 
vertelt dat de mol verklaard wordt in een tekst van H. 
Soeteboom uit 1702: “Schermerhorn was in conflict met 
Oosthuizen en kreeg de benaming “wroeters” omdat ze 
eindeloos bleven onderhandelen. Maar Schermerhorn 
was trots op die naam en koos de mol in zijn wapen”. 

 
Een mol in het mid-
den van de gevelsteen 
boven de ingang 
 
 
 
 
 
 

Verregaand origineel 
Het is opvallend hoeveel van het historische interieur be-
waard is gebleven, ondanks de brand van Schermerhorn 
in 1699. De kerk is gebouwd door Jan Jansz. Vijzelaer, 

architect uit Edam. Zijn naam staat vermeld op een dwars-
balk van het plafond. En de stad Edam heeft, als een van 
de steden van West-Friesland, een glas-in-loodraam ge-
schonken aan de kerk. In het periodiek van de Vereniging 
Oud Edam heeft Jaap Molenaar in 2009 een mooi artikel 
geschreven over de connectie tussen Edam en de kerk in 
Schermerhorn. 

Geen Godshuis 
De Grote Kerk 
van Schermer-
horn is geen 
Godshuis. Het 
zou ook niet 
meer kunnen 
want de ruimte is 
er niet op inge-
richt. De consis-
torie is verbouwd 
tot keuken, er is 
een bar in de 
kerk gebouwd en 
de open ruimte is 
ingericht als in 
een restaurant. 
De kerk is een re-
gionaal centrum 
voor bruiloften, 
begrafenissen, re-
cepties, filmavon-

den en stijlvolle verjaardagsfeesten. De Nederlands-Her-
vormde Gemeente heeft in 1997 de kerk overgedaan aan 
de Stichting Oude Hollandse Kerken en hij is nu eigendom 
van Stadsherstel Amsterdam. De exploitatie wordt uitge-
voerd door vrijwilligers die zich verenigd hebben in de 
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn. 
Hoe gaat dat? Kitty: “Een toegewijde vrijwilligersorganisa-
tie is essentieel voor een geslaagde herbestemming van 
kerkgebouwen”. Dat was een mooie les van mijn bezoek 
aan Schermerhorn. 

Nico van Straalen 
Foto’s: Ruud Kampf 

Kitty Kampf bij de plattegrond van de zerken 
in de kerkvloer 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. We plaatsen de activiteitenkalender, informatie over de kinderkerk, 
puzzels, weetjes en kleurplaten. 
 
Kalender  
Kinderkerk nog onbekend - via de (kinder)kerkbrief ontvangen jullie bericht als er wat wordt georganiseerd. 
3 oktober Familieviering in de R.K. Nicolaaskerk, ter ere van Franciscus, 10:00 uur m.m.v. het Nicolaaskoor. 
18-22 oktober In de herfstvakantie is er weer een kindermiddag in de Ontmoeting, bij mooi weer buiten. Datum en tijd 

worden nog bekend gemaakt. 
 
Startzondag – terugblik op kinderkerk en speurtocht  
Zondag 12 september was het startzondag met het PKN thema ‘Van U is de toekomst’. 
De dominee las speciaal voor de kinderen het verhaal “Bidden hoe moet dat”, voor, waarin  
Jezus aan Petrus en zijn vrienden uitlegt hoe je God zelf kunt ontmoeten. Hoe je met hem 
kunt praten. Hoe je kunt bidden. We hebben in de kinderkerk het gebed dat Jezus ons ge-
leerd heeft gebeden: het Onze Vader. Daarna werden er borden volgeplakt met plaatjes van 
‘ons dagelijks brood’ en er was een parcours uitgezet waarop een blindeman/vertrouwens-
spel gespeeld werd. 
 
Na de dienst konden er bellen worden geblazen en was er een speurtocht in de kerk (zie 
foto). Het antwoord was ‘Startzondag’ en wie de oplossing gevonden had, kreeg een zak 
snoep.  
 

Kinderkerk – welke ouder helpt er mee? 
Graag willen wij de kinderkerk weer met meer regelmaat gaan organiseren, maar daar hebben wij 
wel hulp bij nodig.  
Ouders die willen meedenken over en/of helpen bij de kinderkerk, nodigen wij hierbij van harte 
uit om contact op te nemen. Stuur een e-mail naar jeugd@kerkgemeente.nl. 
 
De wens is om dit najaar een avond te plannen, waarin we met een aantal mensen ideeën kunnen 
uitwisselen over de kinderkerk en andere activiteiten van de PKN kerkgemeente voor de kinderen. 

 
 
Woordzoeker – 4 oktober: Sint Franciscus en Dierendag 
4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus van Assisi. Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere 
armen, maar ook van planten en dieren. In bijgaande puzzel zijn allemaal namen van dieren verstopt 
 

 cavia  papegaai  
 hamster  poes 
 hond  schildpad 
 koe  varken 
 muis  vis 
  
 
      
    
 
 
 

Welke letters blijven over?  
       

 
 

v s c h i l d p a d 

v h o n d k o e c m 

i e p o e s n s a u 

s h a m s t e r v i 

v a r k e n t e i s 

p a p e g a a i a r 



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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Mijn vakantie-
kerk 

 
 
 

 
 

Dorpskerk 

Bloemendaal 
 
 

Als verre reizen er vanwege de leeftijd 
niet meer in zitten, kan de vakantie 
ook bestaan uit af en toe een dagje 
uit. Vanuit Bloemendaal of Santpoort-
Noord gaan wandelen in de Kenne-
merduinen bijvoorbeeld, onderdeel 
van het uitgestrekte duingebied tus-
sen Zandvoort en IJmuiden. Op 
woensdag en zaterdag tussen 12 en 
14 uur kun je dan vooraf een bezoekje 
brengen aan de Dorpskerk van Bloe-
mendaal. Een kerk, -kerkje als je hem 
vergelijkt met de Grote Kerk van 
Edam-, die dateert van 1635 en een 
van de eerste kerken in Nederland 
was, die geen rooms-katholieke oor-
sprong heeft, maar meteen als pro-
testantse kerk gebouwd is. Een kerk 
met mooie, gebrandschilderde ramen, 
geschonken door de Hollandse ste-
den, maar ook weer veel kleiner van 
afmeting dan die in Edam. En uiter-
aard een raam met de wapens van de 
adellijke families, die de bouw van de 
kerk mogelijk hebben gemaakt. De 
ramen zijn gemaakt door de kunstenaar Pieter Holsteyn 
(1585-1662) uit Haarlem. Rondom de kerk een parkachtige 
tuin, door steeds ouder wordende vrijwilligers onderhouden. 
Vroeger was dit de begraafplaats, waaraan nog enkele graf-
stenen herinneren. Enkele graven worden in ere gehouden. 
Interessant is te horen of te lezen hoe men in de loop van de 
eeuwen de plaats van de preekstoel gewijzigd heeft. Ge-
plaatst aan de korte oostzijde tegenover het orgel een lang-
werpige opstelling van stoelen en banken, aan de lange zuid-
zijde een vaste opstelling in “halve cirkels” om de preekstoel 
heen. Bij de recente grootschalige renovatie, die in 2015 ge-
reed kwam, was een meer multifunctioneel gebruik van de 
kerk een van de doelstellingen. Men koos met behoud van 
het monumentale kerkmeubilair, in casu de herenbanken en 
het doophek, voor een veel flexibeler opstelling, waardoor 
de kerk nu voor allerlei soort bijeenkomsten, van concerten 
t/m diners, te gebruiken is en ook gebruikt wordt. 

Het huidige orgel, het vierde in de ge-
schiedenis van de kerk, is rond 1760 ge-
bouwd door Pieter Assendelft. Het werd 
in 1985 ontdekt in de opslag van oud 
meubilair van de voormalige Gerefor-
meerde Kerk uit het Groningse Baflo en is 
na een grondige renovatie door de firma 
Reil uit Heerde sinds 1993 in gebruik. Het 
orgel heeft twee manualen met 16 regis-
ters en een vrij pedaal met 3 registers. De 
vaste organiste, Agnes van Bekkum, be-
speelt het met veel liefde. 
Het is ook de kerk, van waaruit nu Radio 
Bloemendaal wordt uitgezonden. Deze 
omroep, al meer dan 100 jaar oud, de 
oudste van Nederland, was tot voor kort 
alleen in de regio te beluisteren, maar is 
nu dankzij het internet over de gehele 
wereld te horen en inmiddels ook te zien. 
Aan deze radiokerk zijn de namen van 
flamboyante predikanten uit de Gerefor-
meerde Kerk verbonden, zoals Brussard 
en Toornvliet, voorgangers in de vroegere 
Vijverwegkerk in Bloemendaal. De kerk, 
die ook wel “De Radiokerk” genoemd 

werd. 
Na de samenvoeging van de hervormde en de gereformeer-
de kerk in de PKN is deze Vijverwegkerk verkocht en inmid-
dels afgebroken. Dankzij het steeds kleiner worden van de 
benodigde apparatuur, en veel creativiteit van de betrokke-
nen, werd het mogelijk in de kleine ruimte, die in deze 
Dorpskerk beschikbaar was, een moderne studio te bouwen 
en te laten functioneren. 
Ds Juup van Werkhoven is na haar vertrek uit Edam de laat-
ste jaren van haar predikantenbestaan werkzaam geweest 
als ouderenpastor in de Protestantse Gemeente Bloemen-
daal en Overveen, de PKN-gemeente van deze Dorpskerk, 
het pareltje van de kern Bloemendaal. 
 

Maarten Gast 
 

Foto: Monique de Vries

 
Een engel met in zijn hand een kelk bezoekt 
Christus op de Olijfberg terwijl twee apostelen 
liggen te slapen. De tekst op dit raam luidt: 
“Een engel verscheen Hem die Hem versterkte” 
(Lucas, 22: 43). In doodsnood bad Jezus: “Va-
der, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij 
weg.”  
 
Dit raam werd aangebracht in 1905. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edamse kerkschatten, 39 
RK Raam De Hof van Olijven 
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Succesvolle sponsoractie voor Sunshine House 
 
Een groep van zes Edamse vrouwen is al jarenlang actief om geld in te zamelen voor Suns-
hine House, een weeshuis in Zuid-Afrika voor kinderen die HIV-positief zijn, hun ouders aan 
aids verloren hebben of te vondeling gelegd zijn. Onlangs gingen ze daarvoor de berg op. 

 

 
Veertig mensen beklommen onlangs fietsend of lopend de 
Alpe d'Huez. Een steile berg in de Alpen die voor de ‘echte’ 
fietser op zijn Bucketlist staat. Deze moet vroeg of laat be-
dwongen worden. Een goede manier om hiervan een spon-
soractie te maken. Het bestuur van Stichting Weeshuis Suns-
hine House had nooit gedacht dat het zo’n groot succes zou 
worden! 
Ella Aberson: “We hebben hele trouwe donateurs die ons 
sinds 2008 steunen om 40 kansarme, ouderloze of met HIV-
besmette kinderen in Zuid-Afrika een thuis te geven. Maar 
de hoge kosten van voeding door corona en af en toe een 
kapotte auto, computer of wasmachine zorgden er-
voor dat we een beetje inteerden op ons geld. 
Daarom organiseren we regelmatig een actie voor 
extra geld.  Dus toen mijn zwager Bert Klein met het 
idee kwam voor deze sportieve sponsoractie waren 
we dolblij. Bert heeft vervolgens het leeuwendeel 
van de organisatie op zich genomen.” Lachend: “Hij 
heeft veel sportieve vrienden en relaties. Die heeft 
ie enorm opgepord. Dat deden ook mijn dochter 
Brechje en haar vriend Sebastiaan in hun vrienden-
groep. We hebben op een gegeven moment een 
stop gezet bij 40 deelnemers.” 
 
31.500 euro 
Deze veertig mensen waren zo enthousiast dat ze 
vervolgens bij hun familie, collega’s en werkgevers 
een totaalbedrag van € 31.500 bij elkaar wisten te 
krijgen! 
 

 
Ella: “Het ontroerde ons dat er zoveel mensen die ons niet 
kennen zich wilden verbinden aan ons doel en daar zo 
enorm hun best voor deden. Mede door die sfeer van ver-
bondenheid werd het een grandioos evenement. Niemand 
had dit willen missen. En nee, het was niet gemakkelijk. Zo-
wel het fietsen als het lopen was een echte prestatie. Maar 
we wisten waarvoor we het deden: elke euro komt beslist op 
de juiste plek; bij al die kinderen die het hard nodig hebben. 
Veel dank voor iedereen die hieraan bijgedragen heeft!” 
 

Wil Spanjer 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Gedeelde smart  
Het is een prachtige dag. Buiten klin-
ken vogelgeluiden, en ijle kinderstem-
men. Amsterdam baadt zich in de zo-
merzon, het frisse groen van boom-
kruinen glanst feestelijk in het warme 
licht van de middag. Binnen schik ik 
verse rode gerbera’s in de vaas. Wat 
zijn ze mooi en stralend met hun fon-
kelende kleur! Kon ik me maar zo 
voelen en zo zijn, denk ik somber. Als 
een bloeiende gerbera, die er gewoon 
is, met haar eigen schittering. Maar 
zo voel ik me niet. Ik zit weer eens in 
de put. Moe van al het geploeter en 
mijn eenzame gevechten met de mis-
sie om buurtdominee te zijn in deze 
geweldige stad. Wie kent dit soort 
emoties niet? 
 

Dan gaat de telefoon. Het is Jaap, een 
kerkenraadslid en goede vriend. “Hoe 
gaat het met je?” vraagt hij. “Red je 
het allemaal nog wel een beetje?” 
Meteen gebeurt er iets. Het is alsof ik 
een injectie krijg met …. Ja met wat? 
Liefde en vriendschap, geduld en 
ruimte. Ja hoor, daar gaat de tranen-
sluis weer open! Ik snik mijn een-
zaamheid eruit en voel me meteen 
een stuk beter. Ik ben niet meer zo al-
leen. Professor Erik Scherder, de her-
senspecialist, heeft onlangs een 

onderzoek gedaan naar eenzaamheid. 
Het is immers een groot probleem 
voor veel mensen, oud en jong. 

 
Tijdens de pandemie werd het zicht-
baarder, omdat mensen niet meer 
konden worden aangeraakt en sociale 
afstand een noodzaak was. Hij toonde 
wetenschappelijk aan, dat mensen 
die liefdevol worden vastgehouden, 
of aandachtig beluisterd door de tele-
foon, via de mail of een berichtje, het 
drie keer zo lang volhouden in barre 
omstandigheden dan mensen die het 
alleen moeten verduren. Liefdevolle, 
oprechte aandacht en erkenning zijn 
een therapie en impuls voor het ver-
moeide hart. “Gedeelde smart is 
halve smart“, zegt het gezegde. ”Als 
wij elkaar liefhebben, wordt God wer-
kelijk in ons” verkondigt het evange-
lie. Een therapie die binnen ons be-
reik ligt, de eenvoudige therapie van 
het Koninkrijk van God. 

 
“Dat koninkrijk van U, weet u wel, 
wordt dat nog wat?’ verzucht Gerard 
Reve in zijn ontroerende gedicht 
“Graf te Blauwhuis”. Zelf word ik ook 
vaak bestormd door deze vraag wan-
neer ik ervaar hoe onze samenleving 
wordt gekoloniseerd door de mach-
ten van de economie, politiek oppor-
tunisme en schaamteloos winstbejag. 
Tegelijkertijd weet ik dat dat Konink-
rijk zich laat zien in de kleine daden 
van liefde en gemeenschapszin die 
zich onttrekken aan de belangstelling 
van media en publieke opinie. Ik ge-
loof hartstochtelijk in de kracht van 
kleine, buurtgerichte gemeenschap-
pen waarbinnen ruimte is voor de 
menselijke maat, onmacht en levens-
verhalen. Waarin smart gedeeld 
wordt en hoop levend gehouden door 
onderlinge aandacht, liefde en res-
pect. Ze zijn er! Laten we hen steunen 
en omarmen. 
 

Vele mensen in onze coronatijd snak-
ken naar verbondenheid. Voor de va-
kantie heb ik wat parochianen ge-
sproken die mij vertelden hoe blij zij 
waren om weer naar de Kerk te kun-
nen terugkeren. 
 

Margrietha Reinders 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 
Adriaan Mercuur is onze 
nieuwe dichter. Hij deed 
ruim 11 jaar een poëziekring 
in Warder. Voor het Venster 
 

 

wil hij een nieuwe poëzie-
serie opzetten. Maar eerst 
hier een gedicht van zijn ei-
gen hand. 
 
 
OPENDEUR VAKANTIEWEEK 
 
Ze heeft haar koffertje al in 
de kamer staan. 
Haar nachtgoed ligt al 
dagenlang gestreken. 
Ze telt de dagen af, nog 
maar twee weken. 
Ze slaapt weer slechter dan 
ze tijden heeft gedaan. 

En voelt zich klein in ’t grote 
houten ledikant. 
Haar handen strijken over 
sprei en deken  
die ze al heeft vanaf de 
eerste huwelijksweken. 
En 't maanlicht valt precies 
op Wim, daar aan de wand. 
 

Ze denkt ineens weer hevig 
aan 't verleden. 
En heeft een heimwee naar 
voorbijgegane dingen. 
Met Wim ging ze elk jaar 
naar Lotharingen. 
Ze huilt weer vaak, zonder 
te willen, zonder reden 

Ach, denkt ze, ik kan beter 
maar niet gaan.  
Verbeeld je eens dat ik weer 
veel moet plassen,  
en hebben ze daar wel goeie 
matrassen? 
En Moortje voelt het al, ze 
kijkt me alsmaar aan. 
  

En steeds ziet zij dat 
koffertje daar staan. 
De hoeken zijn al aardig 
afgesleten. 
Ik moet mijn medicijnen niet 
vergeten. 
Wat zal ik doen?  Zal ik dan 
toch maar gaan? 



–

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
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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  
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Vredesdienst 
Op zondag 26 september heeft de oecumenische viering als 
afsluiting van de vredesweek plaatsgevonden. In de vol-
gende editie van Venster krijgt u daar een terugblik op. 
 
Uit het dagelijks bestuur 
Binnenkort worden de lidkerken weer geïnformeerd over de 
laatste ontwikkelingen. Waarbij ook aandacht zal zijn voor 
de vertegenwoordiging van elk van de kerken. Ook is het 
voornemen om binnen afzienbare tijd weer een vergadering 
te organiseren. De eerstvolgende bijeenkomst van de gees-
telijken met de burgemeester staat gepland voor woensdag 
13 oktober. Het precieze onderwerp is nog onbekend. Maar 
de plannen voor de herdenking in 2022 van de gebeurtenis-
sen in 1572 zullen vast ter tafel komen. 
 
Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland 
 
Inspiratie-Festival 
Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021 vindt 
de volgende editie van het Inspiratie-Festival plaats op Ter-
schelling. Wij hebben er zin in: vieren, zingen, delen, ont-
moeten, inspireren, wandelen, fietsen, bezielen, beleven, 
verbinden en nog veel meer. Heerlijk uitwaaien in de herfst-
vakantie op Terschelling, het eiland aan de overkant. Jij komt 
toch ook (weer)?! 
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/ 
Ben je geīnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of op 
zoek naar inspiratie? Dan mag je het landelijke Inspiratie-
Festival 2021 niet missen. Hier ontmoet je mensen die ook 
op zoek zijn, ervaringen willen delen of zich verder willen 
ontwikkelen. Het is een uniek festival op het mooie eiland 
Terschelling, dat in het teken staat van bezinnen, inspireren 
en ontmoeten. Samen op zoek gaan naar wat jou inspireert, 
verbindt en bezighoudt. 
Wilt u graag een ander geluid laten horen of met anderen 
mensen nieuwe projecten opzetten? Of gewoon andere be-
trokken mensen ontmoeten om van te leren en ervaringen 
uit te wisselen? Ben je gemeentelid of parochiaan, geloof- 
en zinzoeker, betekenisjutter of zomaar een geïnteresseerde 
voorbijganger? Dan is het Inspiratie-Festival de gelegenheid 
om als geïnteresseerde, als commissie, team of als groep fa-
milie, vriendenclub inspiratie op te doen. Een weekend lang 
geloven beleven, proeven, inspiratie delen, mogelijkheden 
zien en ervaren. Hier kun je het verschil maken. Een inspira-
tiereis die nog lang na zal golven als je al lang weer thuis 
bent. Het is festival is er voor jong en oud, studenten en ze-
ker ook voor jonge gezinnen. 
 
Eenzaamheid is een netwerk dat scheurt 
Van 30 september tot en met 7 oktober is de jaarlijkse Week 
tegen Eenzaamheid. De Raad van Kerken in Nederland 
neemt deel aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid die  

 
deze week organiseert. De Coalitie tegen Eenzaamheid zet 
zich in voor het verminderen van eenzaamheid onder oude-
ren. Inderdaad een groot probleem in onze samenleving. In 
de coronatijd lijkt die eenzaamheid bovendien nog verder te 
zijn toegenomen. Tegelijk heeft diezelfde coronatijd ook an-
dere vormen van eenzaamheid vergroot.  
 
Vele vormen van eenzaamheid 
Grote maatschappelijke en kerkelijke aandacht voor een-
zaamheid onder ouderen kan een onbedoeld effect hebben. 
Namelijk dat andere vormen van alleen-zijn niet gezien wor-
den. En dat vergroot gevoelens van eenzaamheid. Daarom is 
het goed om in de aanloop naar de Week tegen Eenzaam-
heid nog eens goed over eenzaamheid en alleen-zijn na te 
denken. En over de vele vormen ervan.  
Eenzaamheid is iets heel persoonlijks en er zijn evenveel vor-
men als er mensen zijn. Het helpt om verschillende gestalten 
te onderscheiden. Want er is verschil tussen de wijkbewoner 
die nooit ‘een betrokken ander’ ontmoet, of iemand die on-
der de last van een problematisch gezin gebukt gaat en geen 
uitweg ziet…. Of een bewoner van het verpleeghuis die al-
leen fysiek verantwoorde zorg krijgt…. Dan helpt een extra 
bezoekje of een kopje koffie niet zozeer….  Meer vormen 
van eenzaamheid zien helpt om er passend op te reageren. 
 
Alleen-zijn hoort erbij? 
Weinig omgang met anderen hebben, kan eenzaam maken. 
Maar er zijn ook mensen die met weinig mensen omgang 
hebben, maar niet eenzaam zijn. Er hoeft maar één beteke-
nisvolle ander te zijn – of één betekenisvolle Ander. Denk 
aan de psalmist: ‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet 
het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten’ 
(Psalm 139: 1-2). Of aan Jezus in de woestijn, waaruit hij ‘ge-
sterkt door de Geest’ terugkeert naar Galilea (Lucas 4:24). 
Aan de andere kant, contact hebben met veel mensen bete-
kent niet per se dat iemand niet eenzaam is. Eenzaamheid 
hoeft overigens niet per se een probleem te zijn. Soms is 
eenzaamheid een fase in een leven of in een besluitvor-
mingsproces, waar iemand doorheen moet om mentaal of 
spiritueel te groeien. 
 
Aan de slag met eenzaamheid? 
Voor professionals en vrijwilligers die zich verder willen ver-
diepen in dit thema biedt Stichting Presentie een aanbod-
op-maat. Deelnemers krijgen de gelegenheid om over een-
zaamheid en alleen-zijn – en de vele vormen ervan en pas-
sende responsen erop – geïnformeerd te worden en met el-
kaar na te denken. Wie meer wil weten kan contact opne-
men via de website van Stichting Presentie. www.presen-
tie.nl. 



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

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

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

 

 
 
 
 

 

De Psalmen 
Zijn psalmen alleen lofliederen, klaagzangen en gebeden? 
Of is het literatuur van hoog niveau? Misschien wel beide. 
Hoe kunnen wij de psalmen duiden? Huub Oosterhuis 
meldt in 150 Psalmen Vrij ‘De psalmen zijn liederen bin-
nen het bijbelse Uittocht - verhaal, over bevrijding uit sla-
vernij en vernedering, angst en leegte. Over hoop op ‘een 
goed en wijd land’, een betere wereld. Dat Grote Verhaal 
dat nog altijd bestaat en werkt, en weerklank vindt.’ 
 
De eeuwen door hebben mensen zich herkend in die oude 
woorden en werden zij steeds opnieuw gelezen om geloof 
te vinden of het vertrouwen op God opnieuw te ijken. 
Verlangen, verdriet en (on)geloof, pijn en geluk, het ver-
trouwen op God en de worsteling met Hem, dank en zor-
gen: een grote verscheidenheid aan emoties en ervarin-
gen is te vinden in de psalmen. 
 
In een drietal bijeenkomsten lezen wij uit het boek Psal-
men. In de bijeenkomsten wordt informatie geboden over 
de ontstaansgeschiedenis van de psalmen, de opbouw 
van de psalmen besproken, de verschillende typen psal-
men en parallellen getrokken met het Nieuwe Testament. 

Daarnaast gaan wij op zoek naar raakvlakken met onze 
tijd en met ons leven. Wat is de kracht van psalmen anno 
2021? Welkom! 
 
Praktische informatie 
Data van de bijeenkomsten: 
dinsdag 26 oktober van 14.00 uur tot 15. 30 uur 
dinsdag 9 november van 14.00 uur tot 15. 30 uur 
dinsdag 23 november van 14. 00 uur tot 15.30 uur 
 
Afhankelijk van de opkomst en de situatie worden de bij-
eenkomsten in de Vermaning of in de kerkenraadskamer 
achter de Vermaning gehouden. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Na de laatste bijeenkomst wordt een vrijwil-
lige bijdrage op prijs gesteld.  
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Truus de 
Boer, email trijntjedeboer@gmail.com of telefonisch 06 
128 97 184 

Ds Truus de Boer 
 

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

Die andere Maria 
 
Het Catharijneconvent, museum voor religieuze kunst in Utrecht, heeft momenteel een 
tentoonstelling over Maria Magdalena. Wie was deze mysterieuze vrouw die velen heeft 
geïnspireerd, tot op de dag van vandaag? De tentoonstelling wordt aangekondigd als iets 
dat je gezien moet hebben; daar is niets te veel mee gezegd. 
 
Mysterieuze vrouw 
De tentoonstelling benadrukt de vele gezichten van Maria 
Magdalena. Ze staat bekend als overspelige vrouw, maar 
ook als een van de vrouwen die voor het eerst ontdekten 
dat Jezus uit de dood is opgestaan. Talloze schilders heb-
ben haar afgebeeld, van Middeleeuwse meesters tot mo-
derne kunstenaars. Beroemde vrouwen, bijvoorbeeld Kim 
Kardashian, hebben zich met haar geïdentificeerd. De ten-
toonstelling geeft een prachtig overzicht van al deze per-
spectieven op Maria Magdalena aan de hand van topstuk-
ken uit eigen collectie en kunstwerken uit internationale 
musea. Zeer de moeite waard, vond ik. 

Nico van Straalen  
 

Maria Magdalena, Alfred Stevens, 1887, Gent, Museum voor Schone Kunsten, nu in Catharijneconvent, Utrecht 



 
 
 
 

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 23 augustus is overleden               
Johanna  Maria Aberson- Seeleman, 
Jos, in de leeftijd van 87 jaar. Zij was al 
geruime tijd ziek maar de laatste we-
ken verslechterde de situatie snel, de 
ziekte eiste zijn tol maar zij is in alle 
rust overleden. De liturgie, liederen en 
bijbelteksten voor de dienst van af-

scheid had zij al zelf voorbereid, kenmerkend voor haar 
daadkrachtige, oprechte en liefdevolle levensstijl. De lezing 
uit het Oude Testament, psalm 8 geschreven in eenvoudige 
taal was speciaal voor de kleinkinderen bedoeld. Dat haar 
herinnering tot zegen mag zijn.  
Corr. adres: Zoutziedershof 29, 1135 VG Edam. 
 
Op 27 augustus is overleden Annie de 
Boer. Zij heeft haar 100ste verjaardag 
nog groots gevierd; 9 maanden later is 
zij rustig ingeslapen. De laatste tijd 
woonde ze met veel plezier in de Friese 
Vlaak. Haar broer en andere nabe-
staanden wensen wij veel sterkte met 
dit verlies. 
Corr.adres: J.M. Osterlinghstraat 33, 1135 ED Edam. 
 

Op donderdag 9 september is   
Janny Peters-van Groen op          
95-jarige leeftijd overleden. 
Zij werd geboren in Bussum, 
woonde in Edam eerst in de Roelof 
Bootstraat en de laatste jaren  
in een aanleunwoning bij de 
Meermin. De aandacht en bezoe-
ken vanuit de Kerkgemeente wer-

den door haar altijd zeer gewaardeerd. Ze was een lieve en 
zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma en over-
grootmoeder en zal erg gemist worden.  
Corr.adres: Spinnekopmolen 1, 1135 LE Edam 
 
Nu ook beeld in de Grote Kerk 
Sinds zondag 12 september, de Startzondag, zijn ook de 
diensten in de Grote Kerk via kerkdienstgemist.nl of via de 
link op de website van onze kerkgemeente te volgen: 
(www.kerkgemeente.nl). Het is een project dat in gedeelde 
financiering en in samenwerking met de SKME tot stand is 
gekomen. Rien de Vries was hierbij een grote stimulator. Het 
was nog best spannend of het echt zou lukken voor de Start-
zondag, want het is technisch best een ingewikkeld verhaal.  
Het is fijn, dat we in de persoon van Nico Vriend een goede 
technicus in huis hebben. Ook een dankwoord richting de 

dameskrans is op zijn plaats: zij doneerden 2500 euro om de  
beeldvoorziening mogelijk te maken. Daarnaast heeft de 
speciale collecte van een paar maanden geleden het prach-
tige bedrag van € 1639,90 opgeleverd, mede dankzij een 
grote gift. Alle gulle gevers: hartelijk dank! 

Maar uiteraard zijn we ook blij met de ‘beeldgroep’: de vrij-
willigers die in toerbeurt op zondag achter de knoppen zit-
ten om de dienst zo goed mogelijk in beeld te brengen. 
En het blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien: uit een 
eerste meting blijkt dat het aantal mensen dat afstemt op de 
uitzending van de kerkdienst met 50% toeneemt ten opzich-
te van een uitzending die alleen te beluisteren is. 
Ik denk dat ik ook en vooral namens de mensen thuis spreek: 
geweldig dat het gelukt is!                                               Nel Eijk 
 
Hoofdpunten uit de vergadering van de kerkenraad  
op 7 september j.l. 
� Rita de Boer vertelt als gast in de kerkenraadsvergadering 
over haar werk als preekvoorziener. De kerkenraad spreekt 
haar grote waardering uit voor het vele werk dat Rita ver-
richt. 
� De volgende vergadering krijgt het ouderendiaconaat een 
speciaal plekje op de agenda. 
� De kerkenraad stemt unaniem en verheugd in met toetre-
ding van de Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk als 
volwaardig lid van de Raad van Kerken. 
� De dames, die de zaterdagbloemen hebben weggebracht, 
krijgen op de startzondag zelf een bloemetje. 
 
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. 

Nu in beeld 
 
                 Kijkt u al mee? 
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Een terugblik op de Startzondag 12 september 
Een mooi begin van een nieuw seizoen; een eredienst met 
ds. Truus de Boer, met medewerking van de Nicolaas 
Cantorij onder leiding van Els Hermanides, kinderkerk, een 
bloemetje voor José, Jitske, Jacqueline, Petra, Mirjam en 
Wijnanda als dank voor het wegbrengen van al die bloemen 
namens de Kerkgemeente, en ook nog voor het eerst met 
beeld vanuit de Grote Kerk! 

En het is duidelijk: in beeld 
brengen werkt positief! 
Diverse reacties gaven aan, 
dat al het werk niet voor 
niets was geweest en wel 
zeker gewaardeerd werd. Na 
de kerkdienst was er koffie, 
thee en limonade met 

eigengemaakt lekkers, de opdracht om aan de hand van 
platen de ‘juiste’ bede uit het ‘Onze Vader’ erbij te bedenken 
en voor de kinderen een speurtocht door de kerk; dit alles 
afgesloten met een lekkere 
lunch, verzorgd door 
diverse gemeenteleden. 
Met veel dank aan al die 
vrijwilligers, die meer dan 
een steentje hebben 
bijgedragen aan deze 
viering.    

Het hele programma naar 
aanleiding van het thema van 
de PKN: ‘Van U is de 
toekomst’ en rond de negen 
verschillende bedes van het 
‘Onze Vader’ en het ‘Amen’.       
 

 

 

 

Geslaagd Seniorenuitje op 16 september 
We hebben er naar uitgekeken, maar door de problemen 
met corona zag het er niet naar uit dat wij met de senioren 
een dag samen zouden doorbrengen. Maar de medewerkers 
van het ouderendiakonaat zijn niet voor één gat te vangen. 
Zij hadden een programma verzorgd bij de Kaasboerderij 
Simone Hoeve te Katwoude. Na ontvangst met koffie en 

gebak werd ons door een 
enthousiaste jongedame 
in Volendams kostuum 
een en ander uitgelegd 
over kaasmaken en nam 
zij ons daarna mee naar 
de klompenmakerij. Daar 
liet zij ons zien hoe 
vroeger klompen werden 

gemaakt. De ochtend 
werd afgesloten met een 
uitgebreide lunch die 
door dominee Charlotte 
Kremer werd geopend 
met een verhaal over 
soep die door inbreng en 
samenwerking van de 
gasten veranderde van 
een steen in water in een smakelijke soep, genoeg voor alle 
aanwezigen.  
Wij kijken terug op een fijne en gezellige dag met elkaar.                                            

Tini Maas 
  
Overzicht diaconale collectedoelen                                       
Zondag 10 oktober. Werelddiaconaat, Beter inkomen voor 
boerinnen in Ghana. Abiba en Memunatu wonen in het 

droge noorden van 
Ghana. Een bijzondere 
regio waar karitébomen 
groeien. De karitéboter 
die je daarvan kunt 
maken is tegenwoordig 
heel gewild in 

veganistische boter en in cosmetica. Een uitgelezen kans dus 
voor arme boerinnen om hun leven te verbeteren. Boerin 
Abiba leerde karitéboter maken en Memunatu leerde hoe ze 
meer geld voor haar noten kan krijgen. Helpt u mee om 
meer vrouwen deze kans te bieden? 
www.kerkinactie.nl/boeringhana                                                                      
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Zondag 17 oktober. Werelddiaconaat, Werken aan stabiele 
toekomst in Kameroen.  De kerk is met 1300 kerken breed 

verspreid over heel Noord-
Kameroen, een gebied zo groot als 
Nederland. Door klimaatverandering 
wordt het noorden van Kameroen 
steeds droger. De woestijn rukt op 
en verdrijft boerenfamilies van hun 

grond. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duur-
zame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze le-
ren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder 
uitdroogt.  Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen 
hun kinderen naar school. Ook is opleiding van voorgangers 
deel van dit projekt in een omgeving waar christenen in de 
minderheid zijn. www.kerkinactie,nl/kameroen.                                                
Zondag 24 oktober. Vluchtelingenwerk EdamVolendam-

Voor de tweede keer dit jaar kol-
lekteren we voor het vluchtelin-
genwerk in Edam Volendam. Dat 
past goed in de jarenlange relatie 
die wij met dit werk hebben. We 
verlenen op aanvraag hulp bij 

plaatselijke problemen. Edam-Volendam is onderdeel van 
Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland. Dit zet zich 
in voor vluchtelingen en asielzoekers in de provincies Flevo-
land, Noord-Holland en Utrecht. 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland                                           

Zondag 31 oktober. Chris en voorkom Met 
‘Chris, wat er ook is!’ bieden wij kinderen en 
jongeren een anoniem luisterend oor via 
chat, mail & telefoon; sociaal- emotionele 
weerbaarheidstrainingen met thema’s als: 
zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en ri-

sicogedrag; Daarnaast zijn we het ken-
niscentrum op het gebied van jeugdpas-
toraat.  Met ‘Voorkom!’ bieden wij aan 
kinderen en jongeren weerbaarheidsinterventies aan; daar-
bij geven wij voorlichting over de gevolgen en gevaren van 
middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van trai-
ningen en workshops die voornamelijk op scholen worden 
gegeven. www.chrisvoorkom.nl                                                              

Zondag 7 november. Werelddiaco-
naat, Zending, Guatemala, Sterke 
en weerbare vrouwen. Veel vrou-
wen in Guatemala krijgen te maken 
met discriminatie en huiselijk ge-
weld, zeker als ze tot een inheemse 

groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze 
vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te 
laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over 
eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn 
op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evange-
lie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet 
stoppen. www.kerkinactie.nl/vrouweninguatemala  
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 Edamo.v.v. Collecte zondag …..doel...... 

Taxidienst   
We vragen u zo mogelijk al op vrijdagavond of zaterdagmor-
gen te bellen (dus niet op de dag zelf!!). Dan is tijdig bekend 
hoeveel mensen mee willen rijden.  
 

datum 
3 okt. 
10 okt. 
17 okt. 
24 okt. 
31 okt.  
7 nov. 

 
 
  

taxidienst 
H. Eijk 
H. Kalk      
W. Meerman 
L. Bak 
L. Bak  
H. Eijk 

telefoonnr. 
371939 
371297 
06-22506765 
365924 
365924 
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    
01-10  Dhr. C. Bakker, Claes Boesserstraat 25, 1135HS Edam 
02-10  Mevr. H. Douma - Marskamp, Schagerweg 97-11,   
            1751CB Schagerbrug 
07-10  Dhr. B.P. Wijnandts, Pieter Taemszstraat 7,  
            1135HG Edam 
07-10  Mevr. A.J. de Ruiter, Jonkerlaantje 47, 1135TK Edam 
13-10  Mevr. G. Rijswijk - van der Veer, Achterhaven 90 B,  
            1135XX Edam 
14-10  Mevr. M.M. Radder - Coljee, Groot Westerbuiten 23,  
            1135GJ Edam 
14-10  Mevr. J.H. Hoogendijk - van Lingen, Ansjovisstraat 8,  
            1131CB Volendam 
17-10  Mevr. G. Molenaar - Westerneng, W. Pontstraat 20,  
            1135EV Edam 
22-10  Dhr. A. Westerneng, Burg Jan Schoonstraat 28,  
            1474HS Oosthuizen 
23-10  Mevr. A. Brommersma - Duim, Baandervesting 51,  
            1135DE Edam 
23-10  Mevr. A.A.H. van Mazijk - Heijnis, Wieringenlaan 49,  
            1132MB Volendam 
23-10  Mevr. N. van Zanen, Ye 42, 1135JJ Edam 
24-10  Mevr. J. Wijnandts - Gaasbeek, Pieter Taemszstraat 7, 
            1135HG Edam 
25-10  Mevr. W. van Ravenzwaaij - Balder, Nieuwehaven 56,  
            1135VL Edam 
 

Opbrengst Collecten       
Datum Kerk Diaconie Doel 

15-08  €  97,05 €  99,40 Zending in Pakistan 
22-08 €156,65 €156,20 Stichting Epafras 
29-08 €157,70 €168,20 Dovenproject Peru 
05-09 €255,40 €165,25 Werelddiaconaat Ghana 

 €666,80 €589,05  
   

Mededelingen Kerkelijk Bureau    
Overleden 
Mw. J.M. Aberson-Seeleman, Zoutziedershof 29, Edam 
Mw. A. de Boer, Friese Vlaak 63, Volendam 
Mw. J. Peters-van Groen, P. Pietersstraat 1a25, Edam      
Verhuisd 
Mw. A.(Anouk) Lagerburg, naar Noorderstraat 48,  
1135TT Edam 



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, 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 
 
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. 
 
175-jarig bestaan van de Nicolaaskerk 
Op 26 oktober 2022 is het 175 jaar geleden dat de R.K. St. 
Nicolaaskerk aan de Voorhaven werd ingewijd. De bouw van 
de kerk begon in 1840 en in 1847 werd de kerk ingewijd. De 
locatieraad heeft besloten het 175-jarig bestaan te vieren 
met een reeks feestelijkheden, het hele jaar door. Dat feest-
jaar begint bij aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar op 21 
november aanstaande, het feest van Christus Koning en het 
zal doorlopen tot aan Kerstmis 2022. De locatieraad zoekt 
een paar mensen die mee willen denken over het pro-
gramma. Welke activiteiten willen we allemaal organiseren? 
Meld u bij de secretaris. 
 
Parochieinformatieavond 
De locatieraad wil u graag informeren over allerlei zaken die 
spelen op bestuurlijk niveau in de parochie. Het is hoognodig 
dat we weer eens de koppen bij elkaar steken over de di-
verse werkgroepen, nieuwe initiatieven starten, enzovoorts. 
We hebben vanwege de coronabeperkingen al 2 jaar geen 
informatieavond gehouden. De locatieraad stelt nu voor dat 
we een parochieinformatieavond houden op woensdag 13 
oktober. Noteer deze datum alvast. Nadere informatie volgt. 
 
Opgeknapte pastorie 
De benedenverdieping van de pastorie ziet er nu keurig uit. 
Daardoor valt het des te meer op dat de kamers van de bo-
venverdieping eigenlijk ook een verfje moeten hebben. Dat 
vonden ook onze nieuwe kapelaans. Daarom stellen zij hun 
verhuizing nog een paar weken uit tot het boven ook gedaan 
is. Het kost allemaal wel extra geld, maar dan kan de pasto-
rie er weer een tijdje tegen. Wat het lot is van de pastorie in 

het licht van de toekomstvisie van het bisdom is onduidelijk; 
de discussie daarover is stilgevallen. 
 

 
 
Financiële situatie 
De opbrengsten van de collectes zijn ondanks de coronacri-
sis goed op peil gebleven, maar door het wegvallen van 
rente-inkomsten begint de financiële situatie penibel te wor-
den. In augustus zijn de lampen aan de pilaren in het mid-
dengedeelte van de kerk vervangen door moderne LED-lam-
pen (zie foto). Omdat bij de vervanging bleek dat sommige 
oude armaturen en de aansluitingen zeer gebrekkig waren, 
gaan we ook de lampen die licht geven op het altaar vervan-
gen. Ook dat kost extra geld, waardoor we dit jaar voor het 
eerst sinds lange tijd afstevenen op negatieve jaarcijfers. 
Mocht u ons met een extra donatie willen steunen, u weet 
de groene bus te staan en anders is de bank ook geduldig. 
 
Geboorte van Nederland 
Onze kerk doet mee aan de festiviteiten die in Edam georga-
niseerd worden ter gelegenheid van de “Geboorte van Ne-
derland”. Men legt die geboorte in het jaar 1572, straks 450 
jaar geleden. De Tachtigjarige Oorlog liep van 1568 tot 1648 
hebben we geleerd, maar al vanaf 1572 werden overal in 
Nederland, onder leiding van Willem van Oranje, steden en 
platteland veroverd op de Spanjaarden. Daarom hebben al-
lerlei gemeenten zich aaneengesloten in het “Samenwer-
kingsverband 1572 gemeenten” (SW 1572). Edam doet daar-
aan mee. De burgemeester heeft de kerken gevraagd ook 
een bijdrage te leveren. Dus ons eigen feest (175-jarig be-
staan) wordt nog meer luister bijgezet doordat we ook vie-
ren dat we 450 jaar op zoek zijn naar vrijheid, verdraagzaam-
heid, verbondenheid en verscheidenheid. 
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Nieuws voor Jeugd en Gezin 
 
Beste ouders/verzorgers 
Voor de kinderen die in groep 4 zitten, organiseren wij het 
Eerste Heilige Communie-project. Lestijden zijn in goed over-
leg, zoveel mogelijk rekening houdend met tijden van sport-
clubs, muzieklessen etc. Dit geldt ook voor de data waarop 
ouders en verzorgers geïnformeerd worden. Natuurlijk hou-
den wij rekening met de op dat moment geldende corona-
maatregelen. In deze onzekere tijden kunnen wij houvast 
vinden in ons geloof in God. Voor opgave van uw kind graag 
mailen naar kapelaan Mario Agius: mariojragius@gmail.com. 
Alle kinderen zijn van harte welkom! 
 
Groetjes van de Eerste Heilige Communie-werkgroep 
 
 
Verslag kindermiddag 7 september 
Op dinsdag 7 september om 14.30 uur was er een kinder-
middag in De Ontmoeting. Kapelaan Mario's aanwezigheid 
was een welkome aanvulling. Eerst waren er twee thema's: 
engelen en dieren. 29 September was het Feest van de Hei-
lige Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël, 2 oktober de 
Gedachtenis van de HH. Engelbewaarders, en 3 oktober is er 
een Sint Franciscus-dierendag-familieviering. De kinderen 
hoorden over de engelen en over het levensverhaal van Sint 
Franciscus. Hierna was er een quiz over de heilige. In de Kerk 
mochten zij, mede o.l.v. de kapelaan, speuren naar de af-
beeldingen van engelen en van dieren.  
 
Zij telden meer dan 15 engelen en meer dan 32 dieren (er 
vloog zelfs een levende Atalanta-vlinder bij het Mariabeeld).  
Buiten mochten de kinderen dieren zoeken; de engelen ble-
ven onzichtbaar...De kinderen hebben echt de kans gekre-
gen om kennis te maken met de kapelaan. Hij vertelde over 
zijn familie in Malta en zijn vakantie daar. De kinderen vroe-
gen hem ook wat zijn lievelingseten is: pizza! Alleen de lek-
kerste pizza kunnen wij hem niet geven, want die kan alleen 
de moeder van de kapelaan maken. 
 
 
 

 
Het was een leerzame en gezellige middag. Alles was super-
leuk. Volgende keer is er weer een speurtocht in de Kerk, dit 
keer gemaakt door de kapelaan! 
 

Nathan, Tobias, Greetje 
 
Familieviering op 3 oktober 
Bij deze willen wij jullie van harte uitnodigen voor de familie-
viering op zondag 3 oktober om 10.00 uur in de Heilige Nico-
laaskerk aan de Voorhaven in Edam met als voorganger 
priester en Franciscaan Rob Hoogenboom ter gelegenheid 
van de dag van de Heilige Franciscus van Assissi en dieren-
dag. Alle kinderen mogen hun huisdier en/of knuffel meene-
men, zodat die kunnen worden gezegend door de priester. 
Wij hopen dat veel kinderen willen helpen met voorlezen. 
Als je dat leuk vindt, kun je je opgeven bij 
greetjesnoek7@gmail.com of jjamade@kpnplanet.nl.  
Iedereen is van harte welkom! 
 

De Familievieringen-werkgroep 

Observaties van een kerkganger 
 
Uw kerkganger is ook misdienaar geweest. Als misdie-
naar moest je tijdens de offerande door de kerk lopen 
met een centenbak om geld op te halen voor de kaar-
sen. Die collecte was apart van de gewone collecte, die 
gedaan werd door mannen. Achterin de kerk zat altijd 
hetzelfde oude vrouwtje. Ze legde een dubbeltje in de 
schaal: “Voor Maria van ..” en ze mompelde iets dat ik 
niet begreep. Ik kwam met de collectebak bij de koster 
en ik zei: “Dit is voor Maria van iets maar ik weet niet 
wat.” De koster was een bekende grappenmaker. “Ma-
ria van Spanbroek misschien, of Maria van Berkhout?” 
Nog steeds weet ik niet welke Maria het vrouwtje be-
doelde. Maar toen ik dit Venster las zag ik het ant-
woord, zoek maar. 
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Bericht van de PCI 
 

 
 
Gezellige middag op woensdag 13 oktober! 
Ja, u leest het goed. De gezellige middag wordt altijd gehou-
den op de derde woensdagmiddag van de maand. Bij uitzon-
dering wordt de middag in oktober gehouden op de tweede 
woensdagmiddag van de maand nl. 13 oktober. U bent die 
middag van harte welkom van 14.00 uur t/m 16.30 uur, mits 
u die middag een vaccinatiebewijs kunt overleggen, zoals 
het kabinet heeft bepaald. Dat kan een QR-code op uw tele-
foon zijn of een QR-code op papier, het “gele boekje” waarin 
uw vaccinaties staan vermeld of de registratiekaart corona-
vaccinatie. U heeft deze kaart na uw tweede vaccinatie ont-
vangen. Een opsteker is dat de 1,5 meter tegen die tijd is af-
geschaft en dat daardoor de tafels weer in de “vertrouwde 
opstelling” staan. Daar de Burghwall een horecagelegenheid 
is, moeten we ons aan de gestelde regels houden. 

 
Dan iets geheel anders. Het PCI-bestuur heeft het verzoek 
ontvangen om de gezellige middag voortaan tweemaal per 
maand te organiseren i.p.v. eenmaal per maand. Het meren-
deel van de bezoekers die op 15 september jl. aanwezig was 
heeft dit verzoek gesteund. Het gaat in de toekomst dan om 
de eerste en derde woensdagmiddag van de maand. Wan-
neer dit definitief in zal gaan hoort u z.s.m. van ons. Hopelijk 
mogen we u weer verwelkomen op woensdagmiddag 13 ok-
tober a.s. Tot dan! 

Nel en Marian 
 
Nieuws van het KVG 
Dinsdag 19 oktober is de tweede avond van dit seizoen en 
bent u van harte welkom om te komen luisteren naar wat 
het Wijksteunpunt Edam-Volendam het zogenaamde WSP 
voor u kan betekenen. Joep Steur en waarschijnlijk nog ie-
mand komt vertellen en vragen beantwoorden.  

Dit gaat dan NIET over loszittende stoeptegels en slechte 
straatverlichting, maar over advies, ondersteuning en maat-
schappelijk werk. Verder over ouderen- en mantelzorg en 
wat er zoal nodig kan zijn om zelfstandig te kunnen blijven 
wonen en hoe dat aan te pakken etc. etc. 
Iedereen is van harte welkom bij deze informatieve avond 
waar we allemaal iets aan kunnen hebben. De Burghwall is 
open om 19.30 uur en de avond start om 20.00 uur. Toegang 
voor leden is gratis. Donateurs en introducees betalen  
€ 3,50. Tot ziens. 
Het KVG-bestuur Edam. 

Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen 
 
Caecilia nieuws 
Het begin is er, in augustus zijn we weer begonnen met re-
peteren met zijn allen in de kerk, op afstand. Het was goed 
elkaar te zien en samen te zingen. De repetities zijn voorlo-
pig in de kerk zolang de temperatuur dit toelaat. Sinds half 
september zingt ook weer een aantal heren tijdens de mis 
op zondag. We zien ernaar uit om met het hele koor te kun-
nen zingen en dat de viering op zondag weer een “Hoogmis” 
wordt. Het streven is dit in oktober aan te vangen. Of dit 
gaat lukken, hebben we niet in eigen hand maar is afhanke-
lijk van de ontwikkelingen en van wat er van hogerhand be-
sloten wordt. Als het mag zijn wij er klaar voor. Niet boven 
bij het orgel maar beneden op het “podium”; daar is meer 
ruimte. Gelukkig zijn we gedurende de coronatijd geen zan-
gers kwijtgeraakt. Nu we weer begonnen zijn, hebben we er 
wel twee nieuwe zangers bij gekregen, Mariska Brugman, 
sopraan en Han Dekker, tenor. Beiden hebben we met open 
armen ontvangen. Versterking van de partijen is altijd wel-
kom. Hopelijk ontmoeten we elkaar binnen niet te lange tijd. 
Namens RK Zangkoor St. Caecilia, 

Nicoline Greuter 
 
 
Verjaardagen van onze senioren in oktober 
 
02-10 Dhr  F.M. Tuijp, Dijkgraaf Poschlaan 19 
03-10 Dhr  M.L. Grootendorst, Jonkerlaantje 49 
06-10 Mw J.B.C. Ottenhof-Günther,  J.Nieuwenhuizenplein 4 
07-10 Mw G.M. Günther – Droog, Voorhaven 144 
09-10 Dhr H. Buikman, Nieuwehaven 2 
10-10 Mw M.C.J. Matser - van der Werf, Bouwen Loenstr. 23 
11-10 Mw H.A. Schotsman - van der Meij, J C Brouwersgr. 32 
14-10 Dhr C.P. Langeveld, Coen de Koninglaan 16 
22-10 Mw H.T.T. Vreeker-Nieuwendijk, C. Doetsstr. 20 
26-10 Dhr T.J.M. de Lange, Gevangenpoortsteeg 19 
27-10 Mw A.M.M. Breed – Laan, Lingerzijde 64 
27-10 Mw C.H.M. Wessels – Buscher, Kerkepad 1 
28-10 Mw M.A.C. Koning – Molenaar, Voorhaven 33 
30-10 Mw. A.G. van Rijn - van Engen, Ye 39 
 
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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Een nieuw begin 
Dit jaar was 12 september voor onze kerkgemeenschap een 
gedenkwaardige dag: de eerste, voor eenieder toeganke-
lijke, dienst sinds anderhalf jaar. Met, voor ons doen, een 
groot aantal bezoekers: 20 mensen, sommigen van verre, die 
dit met ons kwamen vieren. Marjan Nijman ging voor in deze 
dienst, Anneke Moolenschot bespeelde het orgel. Julius van 
Wijck luidde de klok weer. 
Vanwege de beperkte mogelijkheid om te ventileren werd er 
niet gezongen, maar las Marjan, 
na het orgelspel, de liederen op 
een mooie manier voor. Met als 
eerste “De vreugde voert ons naar 
dit huis, …”, toepasselijker kon het 
niet zijn. 
Marjan preekte over het verhaal 
uit Marcus 9 over Jezus, die met 
Petrus, Jacobus en Johannes de 
berg beklimt, weg van de massa 
die hem volgt, en daar Moses en 
Elia ontmoet, als voorbereiding op 
zijn komende zware gang naar 
Gethsemane. Terug van de berg 
gekomen is daar de vader, die de hulp van Jezus vraagt om 
zijn zoon, die bevangen is door een kwade geest en allerlei 
aanvallen heeft, te helpen, te genezen. De vader, die wel ge-
looft dat Jezus dit kan, maar toch ook twijfel kent, en dan Je-
zus vraagt om ook zijn ongeloof tegemoet te komen, hem 
ook daarin te helpen. De genezing van de zoon, die dan 
volgt, is niet de kern van dit verhaal, maar de, oh zo mense-
lijke, worsteling met geloof en ongeloof. 
 
Overdracht eigendom 
Zoals zo dikwijls in het leven lopen zaken anders dan je had 
gepland of verwacht. De notaris, die de Stichting Oude Hol-
landse Kerken had ingeschakeld om de overdracht te rege-
len, had de stukken niet op tijd, dat wil zeggen voor 1 sep-
tember, gereed. Alles gaat nu in september geregeld wor-
den, zodat de overdracht per 1 oktober plaats vindt. Voor 
het gebruik van de kerk sluiten wij als gemeente een aparte 
overeenkomst met de SOHK. De kerk blijft beschikbaar voor 
de eredienst, met alles wat daarbij behoort. Wij betalen de 
bij de SOHK gangbare huur voor het gebruik. 
 
Verwondering 
Ook dit jaar schrijdt weer gestadig verder. Heel gewoon 
toch, zult u wellicht zeggen of denken, zo gaat het ieder jaar 
en waarom zou het dit jaar anders gaan? Ook al hebben we 
met extreme regenbuien te maken gehad, ook al woedden 
elders enorme bosbranden, het ritme van de seizoenen, zo-
als we dat in onze streken kennen, gaat gewoon door. Maar 
toch kan ik mij elke keer opnieuw verbazen over de 

volmaaktheid van het frisse groen van de lente, over de 
kleurenpracht van de bloemen in de tuinen, in de bermen, 
over de fuut, die met een of twee jongen op rug voorbij 
zwemt. In feite dus over de schepping, zoals we die overal 
om ons heen zien, waar we zelf onderdeel van uitmaken. 
Deze zomer maakte Sita de Waal deze foto van een bloem 
van de wilde peen, een gewone schermbloemige uit de 
berm, zoals het fluitenkruid en de berenklauw. Gewoon, 
maar ook een wonder. 

 
Ronald Ootjers 
De afgelopen jaren ging Ronald 
Ootjers uit Zaandam regelmatig 
voor in onze kerk. Dit najaar 
stond hij in het preekrooster op 
31 oktober, de 5e zondag in die 
maand. Omdat we nu alleen nog 
op de 2e en 4e zondag diensten 
houden, valt deze preekbeurt 
weg. Ronald liet ons weten dat 
hij met ingang van het nieuwe 
jaar stopt met voorgaan. De ja-
ren tellen, hij heeft opnieuw een 

operatie moeten ondergaan en dit werk valt hem te zwaar. 
Hij wenste ons vrede en alle goeds. Wij zijn Ronald en zijn 
vrouw, die doorgaans meekwam naar de dienst, dankbaar 
voor hun bijdrage aan onze gemeente en het plezierige con-
tact, dat gehad hebben. We hopen dat hen nog goede jaren 
gegeven worden. 
 
Open Monumentendag 
De kerk was open voor bezoek op Open Monumentendag, 
11 en 12 september. Op beide dagen hadden we een con-
stante stroom van nieuwsgierigen, die allemaal van Nel de 
Wijn het verhaal te horen kregen over de geschiedenis van 
dit unieke kerkgebouw met zijn inpandige kosterswoning, de 
betekenis ervan voor de mensen in Volendam en de plannen 
voor de toekomst. Op zaterdag turfden we 130 bezoekers, 
op zondag 129, voornamelijk uit Nederland, maar ook een 
echtpaar uit New York bijvoorbeeld. 
 
Diensten, bloemen en collectes 
Tot het einde van het jaar houden we op de 2e en de 
4e zondag van de maand dienst. Op 10 oktober gaat Bart 
Stobbelaar voor, op 24 oktober Nico Schoorl. De bloemen 
uit de dienst van 12 september gingen naar de jarige Willem 
Bakker. De collecte-opbrengsten van die dag waren: 
 Kerk:          €  87,30 

Diaconie:   €  61,55 
Maarten Gast 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
3 oktober 10.00 uur ds. A.M. Visser      G. Zandstra  
17 oktober 10.00 uur ds. W. Grimme      G. Zandstra 
 
Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
3 oktober 10.00 uur ds. G. Deij (Amsterdam)     De Swaen 
10 oktober 10.00 uur ds. J. Bakker (Monster)     De Swaen 
17 oktober 10.00 uur ds. P. Verhoeff (Alkmaar)     De Swaen 
24 oktober 10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    De Swaen 
31 oktober 10.00 uur ds. M. Eikelenboom-den Uijl (Lopikerkapel)   De Swaen 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
3 oktober 10.00 uur pater R. Hoogeboom familieviering St. Franciscus m.m.v. Nicolaaskoor 
10 oktober 10.00 uur pastoor J. van der Stok eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
17 oktober 10.00 uur kapelaan H. Versteeg eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum  
24 oktober 10.00 uur kapelaan M. Agius eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
31 oktober 10.00 uur nog niet bekend  eucharistieviering 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 
10 oktober 11.00 uur ds. B. Stobbelaar 
24 oktober 11.00 uur pastor N. Schoorl 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid   Locatie 
3 oktober 10.00 uur ds. O. Reitsma  samen met Koggenland  Berkhout 
10 oktober 10.00 uur ds. H. Reedijk  samen met Koggenland  Oudendijk 
17 oktober 10.00 uur ds. T. de Boer      Kwadijk 
24 oktober 16.30 uur ds. H. Reedijk  vesper    Beets 
31 oktober  geen dienst in de Zeevang 
  

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