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Redactioneel 
 
Vanwege de nog steeds beperkte beschikbaarheid van to-
ners bij onze drukker de NIVO is ook dit nummer weer ge-
heel in kleur uitgevoerd. Hoe vindt u het? Moeten we ermee 
doorgaan? Binnenkort houdt de redactie een korte brain-
storm-bijeenkomst om te praten over dingen als: hoe gaan 
we in 2022 door met de kleine kernredactie, gaan we minder 
pagina’s drukken, welke nieuwe rubrieken willen we opzet-
ten, hoe gaan we om met het karakter van de omslag, enzo-
voorts. Als u er een idee over heeft, we horen het graag. 
 
 

De redactie heeft geprobeerd om alles in dit nummer een 
Kerstsfeer mee te geven. Waarschijnlijk zal voor de meesten 
van de Venster-lezers het Kerstfeest ook dit jaar sober verlo-
pen vanwege de weer toenemende coronabesmettingen. 
We hopen dat u in dit Venster wat inspiratie vindt om de ko-
mende donkere dagen door te komen 
 

 
 Nico van Straalen 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 20 januari 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 februari 2022 

Omslag: Maria met kind, door Matthias Grünewald, 1512, altaarstuk van Isenheim, Musée d’Unterlinden, Colmar, foto AvG 

Het feestmaal van Belsassar (Rembrandt)  

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.  
 

 
Het daglicht niet kunnen verdragen 
O Kerstnacht, schoner dan de dagen, 
Hoe kan Herodes 't licht verdragen, 

Dat in uw duisternisse blinkt, 
En wordt gevierd en aangebeden? 

Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, 
Hoe schel die in zijn oren klinkt. 

Met deze rei van Klarissen, in meerdere coupletten de kin-
dermoord van Bethlehem bewenend, eindigt het derde be-
drijf van de Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den 
Vondel. Het gezegde van deze keer is ontleend aan Johan-
nes 3:20, in de Statenvertaling: ‘Want een iegelijk, die 
kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat 
zijn werken niet bestraft worden.’ De NBV gaat verder met: 
‘Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zicht-
baar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.  
Het licht van de Kerstnacht is van dien aard dat je begrijpt 
dat Vondel de hemeltergende kindermoord van Bethlehem 
associeert met een staand gezegde, dat toetssteen is voor 
ons handelen. Zou “Het Kerstlicht niet kunnen verdragen” 
ook kunnen? 
 
Lezen: Joh. 3: 20 e.v. en ook lied 510 uit het liedboek 
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Mooier zicht met duurzaam licht 
 
De Kersttijd is traditioneel een periode met veel aandacht voor verlichting, sterren, kaar-
sen en andere lichtbronnen die de donkere dagen verhelderen. Op deze pagina een aantal 
activiteiten, allemaal van harte aanbevolen. 

 
Jubileum 
Oliebollenac-
tie Grote Kerk  
Voor de 
tiende keer 
bakken vrijwil-
ligers van de 
Grote Kerk op 
Oudejaarsdag 
weer honder-
den oliebollen 
en appelbeig-
nets. Een jubi-
leum! Organi-
sator Jan 
Harmsen: 
“Het is na-
tuurlijk fantas-
tisch dat we 
elk jaar weer 

met deze actie bij kunnen dragen aan de in stand houding 
van de Grote Kerk. De mensen komen voor de kwaliteit van 
de oliebollen en beignets, maar dit goede doel draagt zeker 
ook bij aan het succes. Dit jaar bakken we voor nieuwe LED-
verlichting.” Lachend: “Elke hap in een oliebol draagt dus bij 
aan het milieu.” 
 
Extra sfeervol 
“Net als vorig jaar kunnen de mensen via www.groteker-
kedam.nl hun bestelling plaatsen, maar ter plekke betalen is 
ook mogelijk. We ontvangen iedereen in een sfeervolle om-
geving met live-muziek en beelden van de voorafgaande ja-
ren. Wat denk je van een lekker kopje koffie met een oliebol 
of een heerlijk glaasje glühwein? We maken het extra gezel-
lig in dit jubileumjaar.” Jammer genoeg moeten we wel een 
kanttekening maken i.v.m. coronamaatregelen die dan wor-
den bepaald. Anders wordt zoals vorig jaar een doorstro-
mingsvergunning afgegeven. 
 
Help mee in de kosten 
De kosten van de actie worden grotendeels betaald uit spon-
soring van kleine en grotere bedrijven. Jan: “We hebben hele 
trouwe sponsoren, maar we kunnen er nog een paar gebrui-
ken. Vanaf € 50 ben je onze vriend en kun je op Oudejaars-
avond een gratis zak warme oliebollen ophalen. Wil je meer 
info bel me dan even of email naar janharmsen1@gmail.com 
of 06-83991201. 

Het oliebollenteam 
 
 

Laat de ster stralen 
Van af 28 november brandt hij weer: de stralende kerstster 
op de Grote Kerk.  De ‘sterrenploeg’ heeft ze net als elk jaar 
met zichtbaar plezier op de hoogste top van de gemeente 
aangebracht. En zondag 28 november gaan ze weer branden 
tot en met driekoningen (6 januari 2022). Hierdoor is de ster 
voor iedereen zo’n 40 dagen goed zichtbaar. “De ster bege-
leidt een periode van bezinning en is het symbool van het 
licht dat komt. “Ik ben erg blij als ik ‘m weer zie”, aldus een 
van de velen die de ster jaarlijks met blijdschap begroeten. 
Bent u ook blij dat ie er weer staat? En vindt u ook dat dit in 
lengte van dagen zo moet blijven? Steun dan de S.K.M.E. 
met een donatie voor dit prachtige licht. Kosten: € 24.00 per 
dag, of € 12,00 voor een halve dag. De sterren stralen extra  

 
mooi als u hun licht verbindt met een geliefde of iemand 
waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een da-
tum kiezen. Stort € 24,00 of € 12,00 op Ibannummer: NL08 
RABO 01563.66.142 ten name van Stichting Kerkelijke Mo-
numenten Edam en geef aan welke dag of avond de ster 
voor een geliefd persoon schijnt via: 
https://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen/ 
Hartelijk dank! 
 

Stichting Kerkelijke Monumenten Edam 
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Hoe gaat het met Gerrit 
 
Op 19 november hield Igor van Laere, arts en voorvechter van straatdokters, de Petros 
Bergalezing in de Nicolaaskerk. Deze lezing valt altijd op de vrijdag voor Christus Koning, 
de afsluiting van het kerkelijk jaar. Het was een gedenkwaardig verhaal. 

 
Het verhaal van Gerrit 
Gerrit is 42 jaar en woont 
bij zijn moeder. Hij is niet 
superintelligent (IQ 75), 
maar slim genoeg om met 
zijn moeder thuis te wo-
nen. Ze zijn gelukkig sa-
men. Zijn zus woont er-
gens anders en komt elke 
twee weken kijken hoe 
het met ze gaat. Maar 
moeder wordt ouder en 
komt te overlijden. Wat 
gebeurt er? Gerrit wordt 
eenzaam en begint alco-
hol te drinken. Hij hield 
daar altijd al van maar nu 
wordt het steeds meer. Hij 
veroorzaakt overlast, de 
buren beginnen te klagen. 
Zijn zus belt de huisarts en 
die komt langs maar kan 
niet veel doen. Op een ge-
geven moment wordt zijn 
uitkering gestopt want 
Gerrit kan de papieren 
niet goed begrijpen. Hij betaalt geen huur meer. Na 3 maan-
den dreigt de woningbouwvereniging met huisuitzetting. Er 
komt geen hulp. Uiteindelijk wordt hij zijn huis uitgezet en 
belandt op straat. Hij scharrelt dagelijks een paar centen bij 
elkaar en gaat nog meer drinken. Op een dag strompelt hij 
de dagopvang van het Leger des Heils binnen, sterk verwaar-
loosd en volkomen uitgeput. Hij stinkt een uur in de wind, 
heeft verhoging (38.6), is uitgedroogd, met verhoogde pols 
en zweren op zijn voeten omdat hij steeds met dezelfde sok-
ken en schoenen blijft rondlopen. 
 
Risicogroepen in beeld krijgen 
“Dit is hoe we daklozen produceren”, zei Van Laere. “Nie-
mand wordt zomaar dakloos, er is een reden voor, maar dat 
hebben we niet in de gaten. Een andere weg waarlangs 
mensen dakloos worden zie je bij gedetineerden die een 
tijdje vast zitten. In de tussentijd wordt hun huur niet be-
taald en daardoor hebben ze geen huis meer als ze uit de ge-
vangenis komen. Dit zijn situaties die voorkomen kunnen 
worden. Het zijn niet alleen migranten zoals zo vaak gedacht 
wordt, er zitten ook veel mensen van Nederlandse afkomst 
bij. De maatschappij produceert daklozen omdat de regu-
liere gezondheidszorg de risicogroepen niet in beeld heeft. 
Er is veel aandacht voor HIV, verslavingszorg en psychiatrie, 
maar we weten niet eens hoeveel huisuitzettingen  

 

Igor van Laere in de mooi versierde Nicolaaskerk. Foto NvS 
 
er zijn (men schat 3.000 per jaar vanuit de woningbouwvere-
nigingen alleen al).” 
 
Versleten lijf 
Igor van Laere inventariseerde in zijn proefschrift de gezond-
heid van daklozen in Amsterdam. Daklozen verslijten snel. 
Van een jaar dakloosheid word je 10 jaar ouder. Gemiddeld 
worden ze 52 jaar oud. Een man van 50 heeft een lijf van 80. 
Vaak hebben ze problemen aan lever en longen en ze lijden 
ook vaak aan diabetes. Van chronisch te hoog suiker kun je 
agressief worden, vooral als er ook nog alcohol bij komt kij-
ken. Men denkt vaak dat verwarde mensen aan de drugs zijn 
maar er kan ook een medisch probleem aan ten grondslag 
liggen. Opvallend is dat dakloze vrouwen nog korter leven 
dan mannen. Vrouwen moet je eigenlijk onmiddellijk helpen 
omdat ze extra kwetsbaar zijn. Dokter van Laere vroeg aan-
dacht voor de Nederlandse straatdoktersgroep, die hij in 
2014 heeft opgericht. Hij zoekt de publiciteit en wil politieke 
aandacht voor het probleem. Het was een goed bezochte en 
heel bijzondere Petros Bergalezing. 
 

Nico van Straalen 



4                                                                 Venster december 2021 – januari 2022 

Kerst over grenzen 
 
Kerstmis wordt gevierd over de hele wereld, op allerlei verschillende manieren Sommige 
Edammers hebben hun wortels in een Christelijk gemeenschap buiten Nederland. Hoe kij-
ken zij aan tegen het Kerstfeest in Nederland? Het Venster sprak met drie mensen. 
 
In gedachte lopend door een winters Edam, zie ik prachtig 
verlichte straatjes. Rond kerst is het doodstil in Edam en dat 
heeft een bijna mystiek effect. 
Is iedereen daar gevoelig voor? Ik vraag het me af. Mensen 
die vanuit het buitenland zich hier hebben gevestigd, zullen 
zeker in het begin heimwee hebben gehad naar hun eigen 
kerstfeest ver weg van hier. Issam Ghawali bijvoorbeeld, die 
destijds samen met zijn vrouw Marjan Harmsen het mooie 
Snoepwinkeltje opende en er vele jaren een succes van heeft 
gemaakt. De liefde bracht hem hierheen, hoe viert hij kerst? 
 
Het leven in 
Bethlehem 
Issam, jij hebt een 
grieks orthodox 
christelijke 
achtergrond, wat 
betekent kerst 
voor jou? 
Kerst staat voor 
nieuw leven. De 
geboorte van de 
Heer Jezus. Zo is 
alles ontstaan. Ik 
ben geboren en 
getogen in de 
gemeente 
Bethlehem, in het 
plaatsje Beitjala, 
op een kilometer 
afstand van het 
oude centrum. 
 
In Bethlehem? Hoe is het mogelijk! Hoe lang heb je daar 
gewoond? 
Negentien jaar. Daar ontmoette ik toevallig mijn huidige 
vrouw Marjan. 
 
Hoe werd kerst bij jou gevierd? 
Als kind gingen we een dag voor kerst naar het kerkplein van 
Bethlehem. Traditioneel dronken we daar wijn en aten 
kastanjes. We gingen de Geboortekerk in als er een plaats 
vrij was. Zo niet, dan bleven we de hele nacht op het kerk-
plein. De volgende morgen klonk er overal muziek en kregen 
we cadeaus van onze ouders, en voor het eten ging je naar je 
grootouders. Je mocht er drie dagen over doen om je hele 
familie te bezoeken. Dat was traditie. De volgende dag 
kwamen ze dan allemaal ook bij jou op bezoek. We feliciteer-
den elkaar, aten speciale kerstkoekjes en chocolade en 
dronken likeur. 
 

Mis je dat nog wel eens? 
Eerst wel, maar je went eraan. Volgens traditie in Edam-
Volendam gingen we naar de ouders van Marjan voor de 
kerstmaaltijd en de kerkdienst. Dat is een fijne herinnering. 
Jammer dat zij niet meer leven. 
 
Roepende in de woestijn 
Waarin onderscheidt het grieks orthodoxe christendom zich 
van de andere christelijke geloofsrichtingen? 
Wij hebben eerbied voor de iconen, mannen en vrouwen 

worden 
gescheiden, 
vrouwen 
moeten een 
hoofddoek 
dragen, er zijn 
geen 
vrouwelijke 
dominees en 
een onge-
trouwd man 
kan geen 
dominee 
worden. De 
protestanten 
hier staan 
overigens meer 
aan de kant van 
Israël. 
 
 

Hoe bedoel je? 
Het collectegeld gaat bijvoorbeeld vaak naar de staat Israël 
en niet naar palestijnse christenen, die spelen geen rol. Ik 
ben een palestijn. Er wonen 14 miljoen palestijnen in de 
wereld. Vijfendertig procent daarvan zijn christenen. De 
kinderen en soms ook kleinkinderen hebben een levenslange 
verplichting voor de ouders en arme familieleden te zorgen. 
In het buitenland blijf je deze verplichting houden. In 
Nederland heb je goede sociale voorzieningen, dat is niet zo 
in de andere landen. 
 
Jouw kerstwens voor ons? 
Natuurlijk vrede op aarde voor iedereen. Vooral voor het 
Midden-Oosten. Ik ben enorm anti geweld. De wapenhandel 
moet stoppen en laten we denken aan de arme mensen. Blijf 
hopen dat er ooit echt vrede komt. 
Dat hoop ik ook met jou. 

Marika Fraenkel 
Foto Arie van Ginkel 
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Kerst over grenzen 
 
Van Bethlehem naar Malta is een grote stap, maar als Edam-bewoners zijn Issam Ghawali 
en Mario Agius bijna buren. Lezer, u kent kapelaan Agius al een beetje, maar over kerst 
was nog niet gesproken. Mario Agius vertelt. 
 
Mooie tradities 
Op Malta is er altijd een bijzondere sfeer rond kerst met zijn 
lichtjes, de kerstliederen die buiten te horen zijn, en de 
zelfgemaakte kerststallen van papier mache voor de ramen. 
Voor het maken van de kribbe gebruiken ze daar een 
bepaalde plantsoort, Wikke, die in het donker wit is gekleurd 
maar zodra hij in de zon of in het daglicht komt, groen wordt. 
De mensen zetten het beeldje van het kindje Jezus op de 
plant zodat de plant het stro effect van een kribbe krijgt. 
 
Wat een leuke plant. Heeft dat ook nog een symbolische 
betekenis? 
Nee hoor, gewoon puur ter decoratie. In de kerk is er de 
nachtmis met kinderen. Hun heilige heet sint George Preca. 
Hij heeft een soort lekenbeweging gesticht zo rond de 
Tweede Wereldoorlog om catechismus te geven aan de 
kinderen. Deze beweging heet Museum. Met kerstnacht 
houden deze 
mensen een 
processie in de 
dorpen met alle 
kinderen. 
Onder 
kerstgezang en 
fakkel-
begeleiding 
wordt het beeld 
van het kind 
Jezus dan 
gedragen. Ik zal 
nooit vergeten 
hoe de 
kerstnacht 
begint. Voor 
aanvang van de 
mis om twaalf 
uur, wordt een 
kind van een 
jaar of zeven à acht gevraagd een kerstpreek te houden. Die 
heeft zo’n preek minstens een maand van tevoren uit het 
hoofd geleerd. Ik heb dat ook gedaan. Meestal kreeg je dan 
na afloop groot applaus en een cadeau. Dat heet de preek 
van het kind. 
 
Maar wat knap van zo’n klein kind! 
Het is allemaal erg geconcentreerd rond kinderen. 
Ja natuurlijk, het is het feest van het kind. De kinderen 
worden centraal gesteld. 
 
 
 

 
Heimwee 
Wat is voor u de mooiste kerstherinnering die u ooit hebt 
meegemaakt? 
Ik denk toch in Malta te zijn met de familie. Opa en oma 
waren daar vroeger ook nog bij. 
 
Het kan.. 
 
Hoe kijkt u in deze coronatijd tegen de kerstviering aan? 
De familiekring is belangrijk en ook de gerechten die rond 
kerst worden gegeten. 
In de koude maand is kerst het licht in de duisternis, dus 
zeker in de coronatijd is het belangrijk dat er een warme 
sfeer wordt gecreëerd, dat je openstaat voor iedereen, ook 
voor mensen die je zomaar ontmoet op straat. Het zicht 
hebben op elkaar is dan een soort troost, een licht in de 
duisternis. Vanuit het geloof is Jezus van God tot mens 

geworden. Zo’n 
zelfgemaakte 
kerststal geeft 
onze 
verwondering 
daarover weer. 
In onze armoede 
en ziekte wordt 
liefde verspreid 
in de 
maatschappij, is 
Jezus mens 
geworden. In 
plaats van 
eenzaamheid en 
angst, kan kerst 
een kans zijn iets 
moois samen te 
delen. 
God komt 
dichtbij. 

 
Het wonder 
Wat is uw kerstboodschap voor ons? 
Blijf je verwonderen over het leven, ook als het moeilijk is. 
Kerst laat ons in onze kleinheid zien dat God ons nabij is. 
Liefde is het grootste geschenk dat God ons gegeven heeft. 
Laten we openstaan voor elkaar. 
 

Marika Fraenkel 
Foto Arie van Ginkel 
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Kerst over grenzen 
 
Engelse kersttradities: de ultieme traktatie van stuffed turkey (sorry vegetariërs) bij het 
kerstdiner, het opgetogen zingen van Carols in de kerstnachtdienst en meer. Het Venster 
ging op bezoek bij de familie Vickers, Jaye en John, in hun sfeervolle muziekwinkel. 
 
Christelijke tradities 
V: Wat betekenen de Engelse kersttradities voor jou, Jaye? 
Jaye: Ik houd erg van de christelijke rituelen. Ik ging met een 
schoolvriendin mee naar de kerk, de prachtige nieuwe ka-
thedraal in Coventry. De oude was weggebombardeerd in de 
oorlog. Met Kerst gingen mijn ouders ook. We gingen naar 
de nachtmis. Als kind keek je terug naar huis veel naar boven 
of je Father Christmas zag in zijn rendierslee. Op Kerstmor-
gen gingen we ook: “Oh come all ye faithful”.  En dan naar 
huis alles klaarmaken voor het diner; de familie kwam: 
grootouders. Spelletjes, na het 
diner: kaartspelen, monopoly. 
Ik herinner me een heerlijk, 
sterk gemeenschapsgevoel. 
 

V: Hoe is dat voor jou, John? 
John: Mijn achtergrond is 
joods, maar ook wij keken uit 
naar Kerst. We gingen vrijwel 
nooit naar de kerk, maar er 
was wel een soort christelijk 
geloof: we geloofden in de 
goede wil. En als ik wel eens 
naar de kerk ging, kwam de 
geur van wierook de muziek 
van het orgel, wel heel diep 
binnen. En met Kerst hadden we ook veel plezier en genoten 
we van het heerlijke, overvloedige eten 
 

V: Was er ook die prachtige Engelse koortraditie? 
Ja: Zeker er kwamen de beste koren. Klonk fantastisch in die 
mooie kathedraal. Jo: Ik kan alle muziek waarderen, Jazz, 
Klezmer, koorwerken. Muziek moet ontroeren, dan is het 
mooi! En dat doet de koortraditie zeker ook.  
 

Door met Kerst 
V: Hoe ging dat verder naar en met Kerst? 
Ja: De voorbereidingen begonnen al in september: dan 
moest het traditionele dessert, de kerstpudding, al worden 
voorbereid. Alle ingrediënten, o.a. veel gedroogd fruit, cog-
nac bij elkaar in een grote kom en iedereen roeren. Bij het 
roeren mocht je een wens doen (“Laat me alstublieft slagen 
voor mijn examens”). Er gingen ook zilveren muntjes in. (Met 
Kerst was dan het spel: wie er het meest gevonden had). 
Moest dan rijpen tot de Kerst. 
Jo: ik heb zo’n sixpence doorgeslikt; kwam er ook weer uit; 
en ik heb hem nog steeds. We snapten toen niet waar het 
zesde muntje gebleven was.  
 

V: En op school? 
Ja: Op school begonnen de repetities voor het kerstspel. Ie-
dere klas deed zijn eigen kerstspel, ieder jaar. Ik was zo be-
voorrecht een jaar Maria te mogen spelen. 

 
V: Dat past bij je.  
Ja: Ik vond het heerlijk om te doen. En dan was er ook een 
school uitvoering van Carols, waar al die prachtige Carols 
werden gezongen. Ik speelde blokfluit daarbij. 
V:Hoe was dat bij jou, John? 
Jo: Wij hadden ook kerstspelen. Ik speelde vaak de herder. Ik 
ben altijd gewoon meegegaan in de traditie van de Angli-
caanse scholen. Pas later werd in ons gezin weer aandacht 
gegeven aan onze joodse wortels. 

 
Het diner 
Ja: Die arme moeder 
stond uren in de keuken 
om alles te bereiden. Te 
beginnen het hoofdge-
recht: geroosterde ge-
vulde gans of kalkoen, ge-
roosterde aardappels, al-
lerlei groenten sauzen 
van brood. Jo: In een vic-
toriaans traditie: waren 
het drie vogels in één: kip 
in gans in kalkoen. 
Jo: En dan het dessert: de 
kerstpudding op een zil-

veren schaal begoten met cognac. Het licht gaat uit, vader 
flambeert, blauwe vlam, gelukwensen en proosten bij het 
binnenbrengen. Kijken of je een sixpence in je taartpunt 
hebt. En dan nog mince pie (een zoet pasteitje). 
 

Cadeaus 
Jo: Zo’n mince pie wordt ook de avond voor kerst bij de 
schoorsteen gezet voor Father Christmas: Bij de sok die aan 
de schoorsteen hangt. Voor de cadeautjes. Ja: Bij ons was 
het een kussensloop. Je moest wel braaf zijn geweest, voor 
een cadeautje.  
 

Tweede kerstdag 
Ja: Die heet Boxingday. Bij de gezinnen met bedienden, 
kreeg het personeel vrij; wat over was werd in dozen (boxes) 
gedaan en door de heer des huizes langs gebracht bij de be-
dienden. Voor ons betekende het een koude maaltijd van 
restjes. Jo: Op zee, bij de marine bedienden op de 2e kerst-
dag de officieren de manschappen  
 

De rijkdom van tradities 
V: Zo wil je wel Kerst vieren in Engeland! 
 

Ed Broeze 
foto Arie van Ginkel 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is  
speciaal voor de jeugd. 
 
Kalender  
Zondag 12 december - 3e advent   10.00u Kinderkerk in de Swaen 
Woensdag 16 december    14.30u Kindermiddag over Advent en Kerstmis  
     met heel veel kerststallen in de Ontmoeting 
Zondag 19 december - 4e advent  10.00u Kinderkerk in de Swaen 
Zaterdag 25 december - Kerstmorgen 10.00u Kinderkerk in de Grote Kerk 
Zondag 26 december 10.00u  10.00u Familieviering/Herdertjesviering in de katholieke kerk 
Maandag 27 december 14.00u  14.00u Kindje Wiegen in de katholieke kerk  
Zondag 2 januari 10.00u   10.00u Familieviering Driekoningen in de katholieke kerk 
 
Advent 
Op 28 november vieren we 1e advent en de weken er na 2e, 3e en 4e advent. 
Advent is de tijd van verlangen en voorbereiding op Kerstmis. 
Iedere week steken wij een kaars meer aan, zodat het steeds lichter wordt.  
Dat doen we in de kerk, maar thuis kan je ook een Adventskrans maken (zie vorig Venster). 
 
Kerst 
Op 25 en 26 december vieren we kerst.  
Met kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus. 
Door God gezonden om licht en leven te brengen.  
De toekomst is van God. Vanuit dat geloof delen we hoop  
en vertrouwen met de mensen om ons heen.  
Doe mee, geef licht! 
Kom jij ook naar de kerk om het te vieren? 
Zoals je hierboven ziet, zijn er in de dagen van 
kerst meerdere vieringen, waarbij je 
van harte welkom bent. 
 
Drie koningen 

 
Op 6 januari is het driekoningen. Op deze dag vieren we het 
bezoek van drie wijzen uit het oosten aan het kindje Jezus 
(Matteüs 2:1-12). Zij volgden een ster om hem te vinden. 
Zij brachten ook geschenken mee: wierook, mirre en goud. 
 
Wist je dat er in de bijbel staat ‘wijzen uit het oosten’,  
waardoor we niet weten of het er wel drie waren?  
Wist je dat ook de namen van de wijzen (men noemt ze  
wel Balthasar, Caspar, Melchior) helemaal niet in de bijbel 
staan? 

 
 
 
 

 

 



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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Met onze camper rijdend door 
zuid Engeland bedachten we 
dat we ook graag de kerk wil-
den bezoeken waar Florence  
Nightingale kerkte en waar zij 
begraven is. 
 
Wie kent haar niet? De vrouw 
die tegen de wil van haar rijke 
familie naar de Krimoorlog 
(1853-1856) trok om daar ge-
wonden te verplegen. Eigenlijk 
de eerste oorlog waarin met 
moderne kanonnen en geweren 
werd gevochten en duizenden 
gewonden en doden vielen. 
“The lady with the lamp” was 
haar bijnaam omdat ze de ge-
wonden met een olielampje be-
zocht. Florence Nightingale is 
de grondlegster van de mo-
derne ziekenverpleging. In En-
geland bijna een heilige met 
een groot standbeeld in Lon-
den, postzegels zijn van haar te 
koop, T-shirts, we zagen zelfs 
een Barbie in verpleegstersuni-
form voor € 64.95 bij Amazon. 
De kerk ligt in het plaatsje East 
Wellow, een geïsoleerd ge-
hucht met slechts een paar huizen in de buurt, aan het einde 
van doodlopende smalle landweg met aan beide zijden me-
tershoge heggen. Een weggetje zo smal dat we de takken zo-
wel links als rechts langs de camper voelden schuren en je 
aan een tegenligger niet moest denken. Mensen die de 
moeite nemen om de kerk te vinden, doen dit meestal dan 
ook om hun band met Florence Nightingale. 

St. Margaret’s, gebouwd rond 1215, 
bleek een eenvoudige kerk met een 
kerkhof en een grote witte gedenk-
steen. In de eikenhouten buiten-
deur vind je talrijke gaatjes doordat 
rattenvangers daar dode ratten en 
ander ongedierte opspelden totdat 
de kerkvoogden ze hadden betaald 
voor hun werk. 
Een raam aan de zuidmuur is omge-
toverd tot een gedenkteken voor 
Florence Nightingale. Ook zijn er 
verschillende persoonlijke voorwer-
pen te zien die zij in haar testament 
aan St. Margaret’s heeft geschon-
ken. Waaronder een replica van het 
Scutari-kruis, gemaakt van ge-
bruikte kogels door een soldaat in 
de Krimoorlog als dank voor haar 
hulp. (het origineel is gestolen en 
nooit terug gevonden) 
 
Op het kerkhof is de Nightingale-ge-
denksteen vrij gemakkelijk te vin-
den; een typisch Victoriaans monu-
ment in de vorm van een kerktoren. 
Drie zijden hebben inscripties van 
andere leden van de Nightingale-fa-
milie, maar één kant heeft de zeer 
eenvoudige inscriptie: 

F. N. 
BORN 12 MAY 1820 
DIED 13 AUGUST 1910 

 
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 
  

 
Oorspronkelijk waren twee 
klokken aangebracht in de to-
ren: een grote klok met toon-
hoogte B0 en een iets kleinere 
met toonhoogte D1. Ze waren 
gegoten in 1701 en opgehan-
gen in een geheel eiken klok-
kenstoel die bestaat uit twee 
op elkaar ge-plaatste segmen-
ten van ongeveer 8 meter. In 
1864 is de grote klok stukge-
luid en verwijderd. Sinds die 
tijd is zijn plaats leeg geble-
ven. Tijdens een grootscheepse actie onder de titel ‘Kerk van 
Kaas’ in de zomer van 2003 (met meer dan 120 vrijwilligers) 
heeft de gehele Edamse bevolking en regionale en nationale 
 

 
sponsoren voldoende geld 
bijeengebracht voor de res-
tauratie van de klokkenstoel, 
die ernstig aangetast was, en 
een tweede luidklok. De op-
dracht tot het gieten van 
deze klok met een gewicht 
van bijna 3000 kg werd ge-
gund aan de firma Eijsbouts 
te Asten (N.B.). Sinds het 
voorjaar van 2004 hangen de 
twee klokken, Mozes en Sa-
muël, gebroederlijk bijeen in 

de toren en laten hun zware tonen over Edam galmen. 
 

Frans Koning 
Foto: Arie van Ginkel 

Mijn vakantiekerk 
 
 
 

 
 

   
 

Kerk van St.Margaret 
East WELLOW 

Hampshire, U.K. 
 
 

Edamse kerkschatten, 41            GK Klokken 
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Gezegende reis naar Valkenburg 
 
Lang naar uit gezien, Roemenië was niet haalbaar, maar toch op een mooie zondagochtend 
met een schitterende zonsopgang op weg naar Edam voor de parochiereis. 
 

 
Daar waren al vele medereizigers aanwezig om naar de bus 
van Bolderman uit te zien. Na een gebed en zegening van de 
bus en gezelschap door kapelaan Mario vertrokken we. Aan 
een liefelijke Brink in Haarzuilen stond de koffie met gebak 
klaar, waarna wij door reden naar het door adellijke dames 
bestuurde stift Thorn. Plaats van prinsessen en huwelijks-
kandidaten en voor de hoge adel; eeuwen door vrouwen be-
stuurd. In Thorn was voor ons een bezoek aan het museum 
geregeld. Heerlijk in de zon gegeten en gezeten in een lieflijk 
stadje met witte gevels. Vervolgens gaan we naar hotel 
Schaepkens van St Fijt waar de kennismaking met de mede-
reizigers wordt voortgezet. Hier blijven we vijf nachten. De 
volgende dag rijden we via een prachtige route door het Ei-
felgebergte waar we een mooie boottocht maken over de 
Rursee. In Monschau staat voor ons alweer een “privé” 
treintje klaar voor een rondrit. Hierna tijd om rond te dwa-
len en te lunchen. Alweer prachtig weer, de zegening werkt 
door. 
Dinsdag in Valkenburg zijn we de dag begonnen met een in-
drukwekkende kerkdienst in de “verdronken kerk” St Nico-
laas en Barbara waar tijdens de ramp van 14 juli jl. het water 
1.20 meter hoog heeft gestaan in de kerk. De pastoor heette 
ons welkom waarna de dames die de eredienst voorbereid 
hadden hun pastorale gaven goed ten toon konden sprei-
den. Chapeau. Hierna stond onze bus met chauffeur alweer 
klaar om ons naar de Gemeentegrot te brengen. Ook hier 
stond de “trein” klaar voor een rit door de historische gan-
gen waar eeuwen mergelsteen geoogst is voor alle bouw-
werken in de verre omgeving. Een bijzonder moment was de 
spontane samenzang bij de Lourdesgrot. Ineens kwamen de 
gezangen uit de jeugd boven bij eenieder. Een goed mo-
ment: een gevoel van samenzijn en nostalgie. De dames 
scoorden na de gezamenlijke koffie diverse medailles en 

 
scapuliers, andere bezochten de ruïne van de vesting, ver-
nietigd door Willem III van Oranje. Zoals elke dag weer een 
goed diner-buffet. 
De volgende dag was Aken het doel: de Dom en de Schatka-
mer. En na alle kerkbezoek was het weer tijd voor koffie en 
dwalen door de stad. Heel ontspannen en met steeds an-
dere medereizigers kennis maken en uitwisselen. Op de weg 
terug naar het hotel een heel mooie kruisweg bezocht in het 
land Moresnet, zeer indrukwekkend en stichtend. 
Donderdag was de stad Maastricht aan de beurt waar we 
begonnen met een boottocht van twee uur door de binnen-
haven en de Maas; prima (gepensioneerde) kapitein en 
goede gids. Na deze vaartocht wandelen en dwalen door de 
stad naar de St Servaas en Maria Sterre der Zee en voor ie-
dereen een kaarsje opgestoken. Onze chauffeur Dirk bracht 
ons weer, zoals elke dag, vakkundig naar het hotel. 
Vrijdag alweer de laatste dag en zoals iedere dag begonnen 
we in de bus met een gebed, gedicht of een overweging. 
Onze eerste stop was in Horn bij een indrukwekkend mu-
seum: “Terug in de Tijd”. Een plezier om rond te kijken. Onze 
weg werd vervolgd naar Smakt: de Sint Jozef kapel, een rus-
tige sobere kapel in een onbeduidend plaatsje met een zeer 
goede ontvangst voor lunch in ’t Pelgrimshuis. Bijzondere 
plaats. Op naar de Simonehoeve waar we het afscheidsdiner 
mochten ervaren. Wij hebben een bijzondere, gezegende 
reis gehad met heel mooi weer, goede interactie en behulp-
zaamheid onderling waarbij ieder zich goed mengde: echt 
gemeenschapsvormend. Complimenten en dank aan de or-
ganisatie en leiding die hard gewerkt hebben aan de voorbe-
reiding en tijdens de uitvoering van de reis. Het was een top-
per en dat nu al voor de twaalfde keer. 
 

Nico Nieuwendijk 

Bij het kapelletje van Smakt 



Venster december 2021 – januari 2022  11 

Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Katholieke Nederlanders werden tot 
begin 20ste eeuw door de elite ge-
classificeerd als ‘bijwoners’, las ik in 
een recensie van Katholiek in de Re-
publiek. De belevingswereld van een 
religieuze minderheid 1570-1750, een 
proefschrift uit 2019 aan de Universi-
teit van Leiden van Carolina Lenar-
duzzi over de katholieke subcultuur in 
de Republiek. In de Republiek kampte 
de grote groep (rooms-) katholieke 
Nederlanders (in Edam sinds 26 juni 
1572) met het verbod van overheids-
wege op de openbare uitoefening van 
hun godsdienst. Ze waren achterge-
steld en werden met wantrouwen be-
jegend. Veel Nederlandse katholieken 
moesten het in die jaren stellen zon-
der pastorale zorg of zich behelpen 
met slecht (of niet) opgeleide zielzor-
gers. Hierdoor werd het nakomen van 
kerkelijke verplichtingen en het op-
doen van geloofskennis ernstig be-
moeilijkt. Grote groepen katholieke 
gelovigen vervreemdden op die ma-
nier van de kerk. De roomsen telden 
als tweederangsburgers amper mee, 
niet in het bestuur van het land, ook 
niet aan universiteiten, het bedrijfsle-
ven en de cultuur. Hetzelfde lot was 

 Doopsgezinden, Lutheranen, Remon-
stranten en Joden beschoren. 

 
Ik las het boek. De belangrijkste be-
vinding van Lenarduzzi is dat de ka-
tholieken, die getalsmatig de grootste 
bevolkingsgroep vormden in de 17e 
eeuw, zich niet lieten onderschoffe-
len. Tegen de verdrukking in waren zij 
ongemeen zelfbewust en vindingrijk. 
Zij berustten in de nieuwe situatie en 
bleken goede, loyale vaderlanders. 
Velen werden zelfs staats- en Oranje-
gezind om vooruit te kunnen komen 
in de maatschappij. Lenarduzzi toont 
aan dat tegen alle verboden van ui-
terlijk vertoon in, tegelijkertijd een 
proces van verinnerlijking van het  

Katholieke leven voltrok. De huiska-
mer werd het voorportaal van de van 
overheidswege niet toegestane, 
slechts gedoogde godsdienstoefe-
ning. Het leven van een traditionele 
minderheid die buiten de maatschap-
pij is geplaatst, laat zich niet dwingen. 
Nee, het wordt ontzettend creatief. 
Dat is de hoopgevende les van Le-
narduzzi’s proefschrift. 
Ik kan het niet mooier maken. Katho-
lieke emancipatie ten spijt, dit aspect 
van ons katholiek leven poets je niet 
even weg. Ondanks ontkerkelijking 
gedijt het nog steeds binnen de ka-
tholieke bubbel. In gesprekken met 
pastoranten merk ik huiver om zich in 
de maatschappij, in de werkkring van 
Defensie, als katholiek te uiten. In 
deze antigodsdienstige tijd, houdt 
men het liever voor zich, spreekt men 
zich niet uit en leidt men achter de 
voordeur een katholiek leven. Gebrui-
ken zijn hardnekkig en omdat een be-
tere wereld komt door het voorbeeld 
dat je geeft en niet door de mening 
die je uit, vertrouw ik erop dat het 
wel goed komt. Dát is geloven. 
 

Thom van der Woude 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 
Adriaan Mercuur heeft een pas-
sie voor poëzie. Hij deed ruim 11 
jaar een poëziekring in Warder. 
Voor het Venster wil hij een 
nieuwe poëziekring opzetten. 
Wie heeft belangstelling? 

 
DECEMBER 
 
Je moet van 't jaar niet veel meer doen, 
denk zo maar wat, desnoods aan mij. 
't Laatste van het laatste seizoen 
is haast voorbij. 
 
Denk zo maar wat, niet al te veel, 
denk aan het water dat net staat te zingen, 
de koffiegeuren die geheel 
het huis doordringen. 
 
En als je het geluk terug wilt halen 
in je gedachten, doe dat maar 
en ga met wat je lief was dwalen, 
aan 't eind van 't jaar. 
 
 

 
 
 
Zoek zo je troost, dus niet bedroefd, 
laat dat maar over aan de regen, 
die alles zwaar, ook als 't niet hoeft, 
doet wegen. 
 
Laat alles nu maar even gaan, 
het grote werk komt toch niet klaar. 
Ga even bij de buren aan, 
voor 't laatst in 't jaar. 
 
Denk zo maar wat, 't is buiten koud, 
't wordt warm als je in dit getij 
aan iemand denkt van wie je houdt. 
Misschien aan mij. 

Adriaan Mercuur

 



–

Nijverheidstraat 30 | 1135 GE EDAM

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

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing  
Noordbeemster

         Fleur van Duin  Edam

Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

uitvaarten



 RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM 
Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528  

Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com 
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297 

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
  

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

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Kerstsamenzang 12 december 
Als de coronasituatie geen roet in het eten gooit is er dit jaar 
weer een Kerstsamenzang mogelijk. Die wordt gehouden op 
zondag 12 december om 16:00 uur. 
De kerstsamenzang is bij uitstek de kans om laagdrempelig 
het echte kerstgevoel te krijgen. In de sfeervolle Grote Kerk 
kunt u meezingen met bekende kerstliederen en luisteren 
naar het kerstverhaal en het warme geluid van de Konin-
klijke Edamse Fanfare. 
Iedereen is welkom! De entree is gratis. Er wordt een col-
lecte gehouden voor het Leger des Heils. 
Maar een drankje na afloop zit er dit keer helaas niet in.  
Wij adviseren om de berichtgeving van de kerken in de gaten 
te houden, omdat er de kans bestaat dat het alsnog afgelast 
moet worden.  

 
 
Vooraankondiging thema-avond over Maria 
In onderling overleg van Kerkgemeente, RK parochie, Raad 
van Kerken en het Venster is besloten volgend voorjaar drie 
oecumenische thema-avonden te organiseren.  
De eerste zal zijn op donderdag 
17 februari. 
Dan zal de protestantse theo-
loog prof. dr. Arnold Huijgen 
een inleiding houden n.a.v. zijn 
boek “Maria, icoon van ge-
nade”. Dit boek heeft het Ven-
ster in het oktobernummer met 
veel waardering besproken. In 
het februarinummer volgen na-
dere berichten.  
Van harte uitgenodigd; reser-
veer de datum in uw agenda!!  
 
 
 
 

 
Week van de Eenheid 
Op zondag 23 januari is er een oecumenische viering als af-
sluiting van de Week van gebed voor de eenheid van de 
christenen. Deze viering is om 10:00 uur in de Nicolaaskerk 
aan de Voorhaven.  
Voorgangers zijn kap. Mario Agius (de nieuwe kapelaan van 
de Nicolaaskerk) en ds. Willemien van Berkum uit Amster-
dam. Vocale medewerking is toegezegd door de Nicolaas-
cantorij. Het thema is “Licht in het duister”, inhoudelijk zal 
deze dienst aansluiten op het kerstverhaal.  

 
 
Hoofdpunten vergadering Raad van Kerken 
Op 4 november werd voor het eerst sinds lange tijd weer 
een vergadering van de voltallige Raad van Kerken gehou-
den.  
Dit vond plaats in de Stolphoevekerk. Onderstaand een aan-
tal hoofdpunten. 
De Raad maakt kennis met Mario Agius, sinds augustus de 
nieuwe kapelaan van de Nicolaaskerk. Ook ds. Truus de Boer 
is voor het eerst in de vergadering.  
We maken ons zorgen over de geestelijke zorg in het zieken-
huis. Door de privacyregels horen de kerken niet meer wie 
er is opgenomen en de geestelijk verzorgers weten ons niet 
makkelijk te vinden. Het zou helpen als mensen zelf doorge-
ven dat een familielid is opgenomen. 
De Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk is nu officieel 
toegetreden tot de Raad van Kerken. Wij heten ze welkom, 
maar ze zijn door ziekte helaas niet vertegenwoordigd.  
De gemeente wil zo breed mogelijke aandacht voor de her-
denking van ‘1572-2022’ en het bijbehorende thema “Vrij-
heid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheiden-
heid”. Wij gaan daar als kerken aandacht aan besteden in de 
oecumenische vieringen en denken na over wat we nog 
meer kunnen doen. 
Vanuit de Kerkgemeente is het initiatief genomen voor de 
organisatie van thema-avonden. De Raad steunt het plan om 
dit samen met andere kerken te doen. Hiernaast leest u de 
eerste aankondiging. 
De oecumenische vieringen zijn in voorbereiding. Er worden 
nog mensen gezocht voor de organisatie van de Wereldge-
bedsdag op 5 maart a.s.  
We wisselen het nieuws uit de kerken met elkaar uit. 



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 

 

 
 
 
 

 

Van Kerstmis kun je geloven dat het het feest van het licht 
is, feest van het licht in de donkerste dagen van het jaar. 
Zoals dat ook ervaren werd door de bewoners van onze 
streek 2021 jaar geleden. Zo rond die Germaanse zonne-
wende, zo rond de tijd die we nu kersttijd noemen, als de 
aller donkerste dagen voor de bewoners van het zompige, 
koude waterland weer wat voorbij zijn. Dappere, volhar-
dende mensen, die met door de wisseling van de seizoe-
nen ingegeven inventiviteit en met onuitroeibare vitaliteit 
hebben gespeurd naar hoop en dageraad. Ook deze mens 
zal van een glorend kerstlicht hebben geweten al ontbrak 
het hem nog aan verlichte kerststallen en flikkerende ren-
dieren. En die oorsprong is in de kerstviering van nu met 
het kaarslicht, met de groene kerstboom, met het kerstdi-
ner aanwezig: laat het licht worden, laat het weer groen 
zijn, laat er komend jaar voldoende voedsel zijn.  
Van Kerstmis kun je geloven dat God in Jezus Christus 
mens geworden is en langs deze weg zijn Koningsheer- 

schappij aan Israël en de volken heeft geopenbaard. 
Kerstmis is licht en vertrouwen. Het is het feest dat door 
navolging van Christus God in je leven komt. Laat dat toe, 
wees volgeling, laat God in je leven toe, leef in God, leef in 
de God van jouw leven! 
Leef het leven van licht in vertrouwen en verwondering. 
Ken jezelf als kind van God, als kind van het licht. En wees 
waakzaam. Volgeling van Jezus van Nazareth. Volgeling, 
niet alleen op zondag, niet alleen met Kerstmis. Kind van 
God ben je altijd, kind van God ben je tot in eeuwigheid! 
 
N.B. We hebben besloten dat de diensten van de Doops-
gezinde Gemeente in december 2021 en in januari 2022 
niet doorgaan vanwege de ernst van de toename van de 
corona pandemie. 

Hajo Schaap 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ingezonden mededelingen 
 
Wij, Nel Kraakman–Bleeker, Tiny Beintema–Everaars en Rina Schilder–Andringa willen onze grote dank uitspreken aan het 
koor St. Caecilia voor de mooie zang op zondag 19 november toen aan ons onderscheidingen uitgereikt werden. Ook bedan-
ken we Annelies Pels, Marian van Leeuwen, de locatieraad en de PCI die de uitreiking en de receptie in de Burghwall mogelijk 
gemaakt hebben. 
 
Een Vensterlezeres schrijft ons: Lieve mensen, de donkere decembermaand staat weer voor de deur. Heeft u een kerststal in 
huis, zet die stal dan dit jaar voor het raam. Zo kunnen wandelaars genieten van al die verschillende kerststallen. Wij kunnen 
laten zien dat ook wij op weg zijn naar het kerstfeest, uitzien naar het LICHT. Doet u ook mee? 
 
Van de redactie: Het Venster is op zoek naar mensen die de redactie willen versterken, met ons mee willen denken over het 
volgende nummer, af en toe een stukje willen schrijven of foto’s willen maken. 
 
Heeft u ook een mededeling, bedankje of aankondiging? Stuur uw bericht naar redactie.venster@gmail.com. 

 
 



 
 
 
 

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  
Woensdag 27 oktober, overleed 
Jan Pieter Westerneng. Hij mocht 
95 jaar worden.  
Een geliefd, maar bescheiden man, 
met een rotsvast geloof, vol humor, 
die altijd voor iedereen klaar stond; 
klaar om waar dan ook het voor-
touw te nemen of te assisteren bij 
zaken van allerlei aard. Hij toonde 
respect voor andermans standpunt 
en had een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel. Hij heeft zich o.a. 

ingezet voor de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk als 
preeklezer, ouderling en voorzitter; als mede-oprichter  en 
bestuurslid bij de Stichting Vrienden van de Meermin, bij de 
vereniging Oud-Edam; kreeg ook niet voor niets een onder-
scheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nu 
mocht Jan, na een moeilijke laatste levensfase, waarin zijn 
leef- en denkwereld steeds kleiner werd, terugkeren naar 
zijn Schepper. Wij wensen zijn vrouw, zoon en schoondoch-
ter en de kleinkinderen Gods’ steun en nabijheid toe. 
Corr.adres: Volendammerpad 15, 1135 VR Edam 
 
Een nieuw kerkelijk jaar    
Op zondag 21 november hebben we het kerkelijk jaar 2020-
2021 afgesloten met de Gedachtenisdienst. In deze dienst, 
geleid door ds. Juup van Werkhoven, hebben we de overle-
denen uit onze kring van het achter ons liggende kerkelijk 
jaar herdacht. Alle 
overledenen werden 
bij naam genoemd en 
er werd voor hen een 
kaars aangestoken. 
Altijd weer een 
dienst die emoties, 
maar ook mooie her-
inneringen oproept 
en troost biedt.  
Een nieuw kerkelijk jaar ligt nu voor ons. De Adventsperiode 
is begonnen en we gaan op weg naar Kerst. Op het moment 
dat ik dit schrijf is het nog volstrekt onduidelijk of de dien-
sten met Kerst door kunnen gaan met een onbeperkt aantal 
kerkgangers, of dat er juist extra maatregelen zijn. Via de 
kerkbrief houden we u op de hoogte. 
In het vorige Venster meldde ik dat er vanuit de kerkenraad 
gesprekken worden gevoerd met gemeenteleden die daar 
behoefte aan hebben. In de komende maand willen we deze 
gesprekken afronden. In de kerkenraadsvergadering van ja-
nuari zullen we de gesprekken evalueren en kort daarna zul-
len we ook een gemeenteavond organiseren. We zullen u 

dan op de hoogte brengen van de belangrijkste uitkomsten 
van deze gesprekken en wat ze betekenen voor de toekomst 
van onze kerkgemeente. 
Ook zullen we dan een nieuw beleidsplan voor de komende 
jaren presenteren. 
We hopen op uw steun en inzet, want we kunnen als ker-
kenraad wel mooie plannen bedenken; alleen samen kunnen 
we ze ook realiseren!     Nel Eijk  
        voorzitter@kerkgemeente.nl 
 
Hoofdpunten uit de vergadering van de kerkenraad  
op 8 november j.l.               
� Het Pastoraal meldpunt en het Pastoraal Beraad zijn te 
gast in de vergadering. 
� Ds. Dirk Meijvogel is vanaf 1 dec. 12 uur per week aanwe-
zig en beschikbaar. Hij zal in het nieuwe jaar ook met grotere 
regelmaat bij ons voorgaan. 
� De kerkenraad denkt na over opbouw, verdieping en ont-
moeting en maakt plannen om de maaltijden weer op te 
starten, koffie-ochtenden te organiseren en ook thema-
avonden in samenwerking met de o.a. de Raad van Kerken. 
� Ook wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan. 
� De begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie 
worden besproken. 
� Het collecterooster 2022 wordt goedgekeurd. 
� De diaconie neemt al geruime tijd deel in het fonds  
Oikocredit, een beleggingsfonds, dat 
microkredieten verleent -tegen gun-
stige voorwaarden- aan kleine, vaak 
beginnende ondernemers in ontwikke-
lingslanden. Oikocredit brengt hiermee een goed werkend 
ontwikkelingsmodel in praktijk. Voor ons zit er een heel ge-
ring rendement op, maar het voorstel is dat opnieuw in te 
leggen. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.  
 
Pastoraal meldpunt      
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat  
pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf  
of een ander. Zij is altijd bereikbaar via mailadres  
pastoraat@kerkgemeente.nl  of tel. 0299 371272 . 
Ook houdt zij contact met ds. Charlotte Kremer van Zuider-
woude-Uitdam, die één dag per week voor onze gemeente 
beschikbaar is voor het pastoraat. Als u haar graag wilt spre-
ken kunt u dat ook via het pastoraal meldpunt aangeven.     
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Het Bätz-orgel gaat na 212 jaar even in retraite 
In juni schreven wij dat de start van de restauratie van ons 
Bätz-orgel in De Swaen een half jaar verschoven is vanwege 
de diverse vergunningen. Inmiddels hebben wij de 
Omgevingsvergunning ontvangen en dus hebben wij 
subsidies kunnen aanvragen bij provincie en rijk. Rond de 
niet onbelangrijke datum van 5 december verwachten wij 
het verlossende woord van de provincie. Opgeteld bij alle 
giften van de gulle gevers en fondsen – zo’n 70.000 € – 
kunnen wij nu eindelijk van start gaan. 
Het orgel heeft ruim twee eeuwen op het orgelbalkon in de 
Swaen gestaan en zal dus binnenkort voor de tweede keer  
in zijn leven een reis gaan maken, dit keer naar Wijk en 
Aalburg in het Land van 
Heusden (N-B.), verder dan 
Utrecht waar het ooit 
vandaan kwam. Halverwege 
december zal orgelbouwer 
Van Rossum het instrument 
weghalen en naar de 
werkplaats overbrengen 
voor een broodnodig 
herstel. Intussen: adopteer 
een orgelpijp! Maak uw 
bedrag over op: NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds        
 
Een nieuwe Bijbelvertaling 

De nieuwe Bijbel, de NBV21, kregen wij als 
Kerkgemeente aangeboden. Het is een 
vernieuwde en verbeterde versie van de 
Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. De hele 
bijbelvertaling is vers voor vers aan de 
brontekst getoetst. Daarbij heeft het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
dankbaar gebruik gemaakt van de 

opmerkingen van duizenden bijbellezers uit de breedte van 
de kerk. 
 
PERSBERICHT LUTHERDAG 
Al enige tijd is er sprake van het organiseren van een 
Lutherdag of Lutherfestival. In verschillende media, onder 
anderen in de laatste Elkkwartaal nr 3, is bericht dat dit 
Lutherfestival volgend jaar zou plaatsvinden en werd 
opgeroepen om mee te werken. Corona haalt echter 
wederom een streep door deze planning. Onze ogen zijn nu 
gericht op juni 2023. Zodra er meer bekend is, volgt nadere 
berichtgeving. 
 
Goed voornemen? 
* De Kerkgemeente kan uw hulp goed gebruiken! Er wordt 
gezocht naar: collectant(en) tijdens de kerkdienst. Als er één 
collectant zich meldt, ben je maar 1x per maand aan de 
beurt. Aanmelden via: scriba@kerkgemeente.nl  
* Het breed moderamen van de classis zoekt een redacteur 
voor de nieuwe website; 2 uur per week vanuit huis. Aan-
melden bij Classispredikant:p.verhoeff@protestantsekerk.nl  
* De classis heeft een vacature penningmeester financiële 
commissie (1 à 2 keer per jaar). Voor iemand die een beetje 
kan rekenen geen kunst. Ook voor deze vacature aanmelden 
bij p.verhoeff@protestantsekerk.nl Wie voelt zich geroepen? 

Overzicht diaconale collectedoelen  
Zondag 5 dec., 2e Advent KIA: Zending, Rwanda, opvang en 

scholing kwetsbare kinderen. Wat begon 
als een opvangcentrum voor 
weeskinderen na de genocide van 1994 in 
Rwanda, groeide uit tot een stevige 
organisatie voor kinderen en verzorgers, 
die te maken hebben met hiv en kinderen 
die geen veilig thuis hebben. Kinderen 
worden thuis bezocht en krijgen hulp op 

school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, 
inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren 
kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook 
als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst 
voor je. www.kerkinactie.nl,kinderenrwanda.          
Zondag 12 dec., 3de Advent:  KIA, Een stabiel thuis voor 

kinderen. Een gammele tent, 
Extreme kou, of juist 
ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid, gebrek aan 
schoon drinkwater, 
medicijnen, sanitaire 

voorzieningen.  Het ergst: uitzichtloosheid. De realiteit 
waarin duizenden kinderen opgroeien in Griekse 
vluchtelingenkampen. Daarom komen wij in actie; doe mee: 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland, 
www.kerkinactie.nl/kerst  
Zondag 19 dec., 4de Advent: MAF  MAF staat voor Mission 

Aviation Fellowship, een wereldwijde 
organisatie die ervan uitgaat dat “Alle 
mensen bereikt moeten worden met 
Gods liefde”. Hun werk omvat 
ontwikkelingshulp, noodhulp bij rampen, 
zending en evangelisatie en medische 

hulp. Met kleine, wendbare vliegtuigjes bereiken zij de 
mensen in afgelegen oorden. www.maf.nl  
vr 24 dec., Kerstavond: Voedselbank Purmerend e.o.  
Wekelijks voorziet de 
voedselbank Purmerend zo’n 
150 gezinnen van eten. Dat 
voedsel ontvangen ze gratis en 
de bank werkt uitsluitend met 
onbetaalde vrijwilligers.  Maar 
de bank maakt evengoed kosten: voor transport, onderhoud 
huisvesting, energie. Daardoor zijn de kosten per pakket 
evengoed zo’n 5 euro. Daarvoor zijn ook financiële bijdragen 
dus hard nodig! 
www.voedselbankpurmerend.nl  
Zaterdag 25 dec., 1ste Kerstdag KIA: Kinderen in de Knel 
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor, zonder 
bescherming van volwassenen. Kerk in Actie kijkt naar hen 
om: straatkinderen, werkende kinderen. Hun rechten 
moeten worden nageleefd, zoals dat op onderwijs. Wij 
proberen het leven van kinderen in de knel te verbeteren, in 
projekten als in Mamelodi in Zuid Afrika, waar missionaris 
Attie van Niekerk een kinderopvangprojekt is gestart, of in 
Rwanda, waar de kerk onder meer helpt met 
traumaverwerking in zogenaamde ‘Lichtgroepen’, na de 
genocide van 1994. www.kerkinacti.nl/kerst. 
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Zondag 26 dec., 2de Kerstdag: HoeBoeh  
De stichting “Hulp 
Oost-Europa Buurt-
schap Overleek en Hel-
pers is in 2003 opge-
richt. Zij werkt, vanuit 

een Bijbelse inspiratie, al vanaf 1991 aan het verlenen van 
hulp aan inwoners van Roemenië en Moldavië. Door steun 
aan zowel maatschappelijke projekten als een moederhuis 
voor jonge meisjes en voedselbanken, als aan individuele 
hulpverlening. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl  
Vrijdag 31 dec Oudejaarsavond  Eén collecte voor de eigen 
gemeente. Uiteraard, als altijd, van harte aanbevolen. 
www.kerkgemeente.nl 
Zondag 2jan.: Interkerkelijk noodfonds/Stille Hulp 
Een samenwerkingsverband diakonieën en PCI’en van ker-
ken in Edam en Volendam, met de wereldlijke gemeente dat 
voorziet in noodhulp voor ingezetenen van de gemeente, 
vaak als die net buiten wettelijk vastgestelde regels vallen. 
Zondag 9 jan.: Mercy Ships   Mercy Ships zet ziekenhuis-
schepen in om levens te veranderen en landen te dienen. 
Aan boord van deze schepen wordt gratis medische zorg in 
alle soorten en maten geleverd. “We streven ernaar het mo-
del van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen 
naar de vergeten armen”.  www.mercyships.nl 
Zondag 16 jan.: Luchthaven pastoraat Schiphol (St. SOLS) 
Luchthavenpastoraten vertegenwoordigen de Kerk in het 
hart van de moderne reis- en communicatie-wereld.  
www.luchthavenpastoraat.nl  
Zondag 23 jan.: Oudezijds 100  Mensen uit alle hoeken van 
de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap 
Oudezijds 100. Onze kerkgemeente had in de tijd van ds. 
Lehne een directe band met Oudezijds 100; zij heeft er met 
haar gezin jaren gewoond. https://oudezijds100.nl/ 
Zondag 30 jan.: Wereld Lepradag: Leprazending (The Lepro-
sy Mission) is een internationale christelijke organisatie die 
werkzaam is in meer dan 50 landen. Vanuit Nederland wor-
den tientallen projecten ondersteund in Afrika en 
Azië. www.leprazending.nl 
Zondag 6 feb.: KIA: Boeren in Oeganda In de regio Teso in  

het noorden van Oeganda is het 
niet makkelijk om boer of boerin 
te zijn. De regen wordt er steeds 
onvoorspelbaarder door de we-
reldwijde klimaatverandering. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ 
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......                        
 
Verjaardagen van onze senioren  
03-12  Mevr. L. Silvis-Timmer, Langemeerstraat 23a 
12-12  Mevr. C.J. van Dijken-van Dijk, Jan Hoeckstraat 1 
13-12  Mevr. C.L. Snethlage, Langemeerstraat 28 
17-12  Dhr. J.S. Munneke, Koggehoorn 20, 1474HX O’huizen 
17-12  Dhr. G.B. Broeze, Keizersgracht 4 
20-12  Dhr. J. van Leuzen, Jacob Peteysstraat 25  
22-12  Mevr. N.S.V. Wiertz-Ton, Voorhaven 21 

23-12  Dhr. J. Groot, J. Matijsen Osterlinghstr 44 
24-12  Dhr. J.W. de Boer, Westervesting 29 
26-12  Dhr. A. de Boer, William Pontstraat 11 
27-12  Mevr. E. Slot-Valk, Kwakelsteeg 2 
28-12  Dhr. P. Berghuis, Jan Schriverstraat 26 
30-12  Mevr. A.H. van Overbeek-Akkerboom,  
            Voorhaven 172 
01-01  Mevr. H.L. Schalkwijk-Pormes, Roelof Bootstraat 29 A 
04-01  Dhr. S. Schreuder, Zeevangszeedijk 6 
06-01  Mevr. E. ten Holt-Wieten, Achterhaven 13a 
07-01  Dhr. C. Snijders, Friese Vlaak 29, 1132MP Volendam 
09-01  Mevr. G. Blomberg-Vermeiden,  
            Overhoeksparklaan 92, 1031KC Amsterdam 
11-01  Mevr. E. Schot-Groot, Achterhaven 71 
13-01  Dhr. J.J. Wiersema, William Pontstraat 56 
14-01  Dhr. D. de Witte, Nijverheidstraat 30a 
17-01  Mevr. J.C. de Jong-Baerts, C. Boldingstraat 13, 
            1132VD Volendam 
18-01  Mevr. H. Roele-Duif, Klein Westerbuiten 16 
20-01  Dhr. O. Hetjes, Beemsterstraat 21     
 

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

datum 
5 dec.. 
12 dec. 
19 dec. 
24 dec. 
25 dec 
26 dec. 
 
2 jan. 
9 jan. 
16 jan. 
23 jan. 
30 jan. 
6 febr.  

 
 
 
 
Kerstnacht 
Kerstmorgen 
 
31 dec/1 jan 
Nieuwjaar 

taxidienst 
C. Rijswijk 
M. van Saarloos    
H. Eijk 
W. Meerman 
L. Bak 
M. van Saarloos 
Geen kerktaxi 
H. Kalk 
J. Schoute 
T. Buijten 
H. Eijk 
T. Buijten 
L. Bak 

telefoonnr. 
06-53173149 
374038 
371939 
06-22506765 
365924 
374038 
 
371297 
06-51589540 
366722 
371939 
366722 
365924 

 

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 
 

Opbrengst Collecten      
Datum Kerk Diaconie Doel 

10-10  €165,30 €120,65 Boerinnen Ghana 

17-10 €134,00 €129,50 
Stabiele toekomst            
Kameroen 

24-10 €144,00 €105,30 
Vluchtelingenwerk       
Edam-Volendam 

31-10 €141,10 €131,35 Chris en voorkom 
  07-11 €  55,55 €  46,05 Zending Guatemala 
14-11 €133,00 €134,10 Heil des Volks 

 €772,95 €666,95  
 

Mededelingen Kerkelijk Bureau  
Overleden 
Dhr. J.P. Westerneng, Volendammerpad 15  



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 

Kapelaan: Mario Agus, te. 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. Voor onze dierbare overledenen: Elisabeth 
Conijn-Tol en Lenie Otten-Koning, dat zij voor altijd mogen 
zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Nieuws uit de Locatieraad 
 

Nieuwe coronarestricties 
De locatieraad heeft helaas moeten besluiten dat we weer 
teruggaan naar het strenge coronaregime. Dat wil zeggen: 
mondkapje dragen bij binnenkomst en bij vertrek, handen 
ontsmetten bij binnenkomst, anderhalve meter afstand hou-
den van andere kerkgangers, geen koffiedrinken na afloop, 
collecte in de mandjes achterin, geen groot koor, alleen 
kleine koren. 
Tot nu toe is de kerk geen bron van besmetting geweest en 
dat willen we graag zo houden. We hopen dat iedereen die 
in de kerk komt gevaccineerd is, zoals Paus Franciscus ook 
heeft aanbevolen. Zorg voor elkaar! 
 
Onderscheidin-
gen 
Zondag 21 no-
vember, feest 
van Christus 
Koning, is tra-
ditioneel de 
gelegenheid 
waarop paro-
chiële onder-
scheidingen 
uitgereikt wor-
den aan perso-
nen die zich op 
bijzondere 
wijze verdien-
stelijk gemaakt 
hebben voor 
de kerkge-
meenschap. Nel Kraakman kreeg een parochiële onderschei-
ding voor het vele werk dat ze gedurende lange tijd gedaan 
heeft voor de parochie. Toen Nel zo’n 25 jaar geleden met 
pensioen ging heeft ze op vrijdagmiddag regelmatig pasto-
riediensten gedraaid. Nel had altijd een luisterend oor voor 
bezoekers of telefonische vragen. Ze deed enthousiast mee 

in de werkgroep koperpoetsen en ze was ook altijd betrok-
ken bij kerkopenstellingen.  
Ze ontving de toeristen, in welke taal dan ook, met open ar-
men en kon met handen en voeten zelfs in het Italiaans met 
ze converseren. Toen er een koffierooster kwam deed Nel 
ook altijd mee en als er activiteiten waren kon je altijd op 
haar rekenen. Nel, van harte gefeliciteerd! Ook Rina Schilder 
en Tiny Beintema kregen een onderscheiding, zie blz. 20. 
 
In memoriam: Lies Conijn-
Tol 
Na een afnemende gezond-
heid is op de leeftijd van 89 
jaar Elisabeth Catharina Co-
nijn-Tol overleden, echtge-
note van Gerrit Conijn. Een 
groot verlies vooral voor 
haar man, na een huwelijk 
van 67 jaar. In een indruk-
wekkende uitvaartviering, 
die geleid werd door Marco 
Conijn, hebben we op 29 ok-
tober afscheid genomen van 
deze lieve vrouw, moeder, 
oma en overgrootmoeder. Wij wensen haar de rust toe waar 
ze zo naar verlangde. Na de viering heeft de crematie in be-
sloten kring plaatsgevonden. We wensen haar man en fami-
lie sterkte toe om dit verlies te verwerken. 
 
In memoriam: Lenie Otten-Koning 

Op de leeftijd van 90 jaar, 
waarin haar lichamelijke en 
geestelijke gezondheid erg 
achteruit ging, is Lenie Ot-
ten-Koning overleden, we-
duwe van Hans Otten. Zij 
woonde ruim vijftig jaar in 
de Noorderstraat; het laat-
ste jaar in de Meermin. Zij 
stond als een positief inge-

stelde vrouw in het leven, maar de laatste jaren waren moei-
lijk voor haar. Ze was een trouwe kerkganger en verzorgde 
met veel inzet de verspreiding van het Venster in een aantal 
wijken. Op zaterdag 30 oktober was de afscheidsdienst in de 
kerk waar we met velen afscheid van haar hebben genomen. 
Diaken Henk Bak ging in deze dienst voor. Daarna heeft de 
begrafenis op de algemene begraafplaats plaatsgevonden. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte toe om 
dit verlies te verwerken. 

LiesLies
1932 - 2021 
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Caecilia-nieuws 
Op Startzondag, het feest van Christus Koning, wilden we er 
een mooie mis van maken en het geheel feestelijk afsluiten 
met onze jubilarissen. Vanwege de coronabeperkingen en 
een dirigent met corona moesten wij ons aanpassen. De he-
ren van het koor hebben samen met onze pianist voor de 
oplossing gezorgd en een prachtige mis gezongen. Dit jaar 
zijn onze sopranen, Tiny Beintema en Rina Schilder, 60 jaar 
koorlid! Beide dames zijn begonnen bij het dameskoor van 
het KVG wat werd opgericht in 1961. Later, in 1971 om pre-
cies te zijn, is dit koor samengevoegd bij het herenkoor en 
werd het geheel geleid door Lodie Huider. Omdat de dames 
reeds in het bezit zijn van de zilveren en gouden speld van 
de Gregoriusvereniging kregen zij dit keer een insigne met 
bijbehorende oorkonde en een herinneringskaars uitgereikt. 
Na afloop van de viering zijn de jubilarissen, samen met een 
kleine groep genodigden, naar de Burghwall gegaan voor 
een hapje en een drankje. Met dank aan de PCI. 
De oplettende lezer ziet natuurlijk gelijk dat het St. Caecilia-
koor dit jaar 50 jaar bestaat. Ook dit jubileum wordt van-
wege alle maatregelen nu niet gevierd. Wij hopen volgend 
jaar, gelijk met het 175-jarig bestaan van onze kerk, hier een 
mooie invulling aan te geven! 
 

Dit jaar was het weer mogelijk om persoonlijk de cheque van 
de Rabo Club Support actie op te halen in theater de Purma-
ryn. Na controle van de QR-codes van alle vertegenwoordi-
gers van de verenigingen kregen we gelijk de envelop met de 
cheque mee met de mededeling dat we deze nog niet moch-
ten openen. Tijdens deze avond blijkt maar weer dat de Ra-
bobank een geweldige sponsor is voor duizenden verenigin-
gen in het hele land. Wij willen iedereen die op ons gestemd 
heeft heel hartelijk bedanken voor uw support. Wij zijn als 
St. Caeciliakoor weer blij verrast met de ontvangen bijdrage; 
het mooie bedrag van € 251,19!. 
 

Annelies Pels, penningmeester St. Caecilia 

Rina Schilder 
en Tiny 
Everaars met 
kapelaan 
Agius in de 
prachtig ver-
sierde Nico-
laaskerk na 
het ontvan-
gen van on-
derscheidin-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de PCI 
Stichting Vaarwens 
De collecte op de diaconale zondag voor de Stichting Vaar-
wens bracht € 453,55 op. De PCI heeft dit bedrag “verdub-
beld” tot € 1250,00. 
Dankwoordje van Evert en Inge van de Stichting Vaarwens: 
“Namens onze gasten, de vrijwilligers en ook namens ons 
willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor deze fantasti-
sche gift. Een vaardag samen met je naasten als je weet dat 
je bent uitbehandeld is zo bijzonder, zo waardevol. Want de 
ziekte blijft aan wal, de beleving is onbetaalbaar en de herin-
nering gaat mee. Deze dagen worden mede door uw paro-
chianen mogelijk gemaakt. We vonden het heel jammer dat 
we zelf niet in Edam aanwezig konden zijn i.v.m. corona. We 
hadden u het liefst persoonlijk willen bedanken. Nogmaals 
heel veel dank!” 
 
Uitnodiging PCI-activiteiten in december. 
De PCI nodigt u van harte uit voor een drietal activiteiten in 
de maand december. Dit alles wel onder voorbehoud van de 
corona ontwikkelingen. 
- De gezellige middag op woensdag 1 december in de 

Burghwall in Sinterklaassfeer van 14.00 – 16.30 uur. Denk 
aan uw QR-code. U hoeft deze keer zelf geen cadeautje 
mee te nemen. 

- De kerstborrel op vrijdagmiddag 17 december in de 
Burghwall van 15.00 – 19.00 uur. Denk aan uw QR code. 

- Donderdagmiddag 23 december bent u welkom in de se-
niorenmis om 15.00 uur met na afloop koffie en kerst-
brood. Denk aan uw mondkapje. 

U kunt zich voor al deze activiteiten opgeven bij Nel Conijn  
(tel. 06-43 829 533) en/of bij Marian van Leeuwen (06- 34 
428 842). De gezellige middagen in december worden op 1 
en 15 december gehouden en in januari 2022 op woensdag 
19 januari, omdat de Burghwall op 5 januari gesloten is. 
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Vormselviering 
Zondag 14 november was de Vormselviering in HH Nicolaas 
en Antoniuskerk in Monnickendam. Vorig schooljaar hadden 
de Edamse vormelingen 8 lessen gevolgd op de Trimaran bij 
juf Roos. Diaken Henk Bak had samen met vrijwilligers een 
week ervoor een leuke middag met speurtocht en bingo ge-
regeld om de kinderen van de diverse parochies kennis te la-
ten maken met elkaar. Die middag was een groot succes en 
werd met patat en iets erbij afgesloten. Uit onze kerk zijn 
Madelief Dárcy, Yannick de Jong, Lars Blok en Nathan van 
der Made gevormd. De kerk was prachtig versierd met linten 
en ballonnen. Bisschop Mgr. Jan Hendriks leidde de dienst 
samen met diaken Henk Bak. De bisschop vertelde over be-
langrijke en moeilijke beslissingen die je soms moet nemen 
op je levenspad. Hij sprak over een jonge jongen, Franciscus, 
die uit Assisi kwam. Ook hij moest keuzes maken toen hij ou-
der werd. Daar had hij moed en kracht voor nodig en uitein-
delijk kwam hij op voor mensen in nood. Daarna werden de 
kinderen samen met hun ouders naar voren gevraagd om bij 
de bisschop te komen. Ze werden gezalfd met chrisma en 
ontvingen een kruisteken op hun voorhoofd. Een bijzonder 
moment! Madelief las met twee kinderen de voorbeden. 
Yannick en Lars hielpen mee met de voorbereidingen van de 
gaven en Nathan had nog een mooi gedicht om namens de 
kinderen juf Roos te bedanken. We kijken terug op een 
mooie dienst. 
 

Sint Maarten kindermiddag 11 november 
Terwijl het verhaal van Sint-Maarten werd voorgelezen, 
werden fraaie lampionnen werden geknutseld onder leiding 
van Anouk. Daarna was er in de al donkere kerk een pro-
cessie, zingend, met de lampions, Kapelaan Mario zegende 
ieder. In de Ontmoeting genoten we van patat, kroketten, 
frikandellen en bitterballen en de kinderen sloten daarna 
aan bij de Edamse Sint Maarten-optocht bij de Dam. Veel 
dank aan sponsors G. Visser, P. Gorter, Snoepwinkel en De 
Eterij!	
 

Nieuws van het KVG 
Wij willen u graag laten weten wat de verdere plannen voor 
de komende periode zijn, maar de berichten zijn onder voor-
behoud i.v.m. mogelijke nieuwe coronamaatregelen. 
Dinsdag 21 december: Kerstviering. Om 17.30 uur starten we 
met een viering in de kerk (het doel van de collecte is Max 
Maakt Mogelijk "Moldavië"). Na afloop hiervan gaan we met 

z'n allen naar de Burghwall voor een 
gezellige avond met een broodmaal-
tijd en een optreden van Coming 
Home. 
Dinsdag 04-01-2022: Nieuwjaarsre-
ceptie in de Burghwall van 10.00-
12.00 uur. Het bestuur hoopt echt 
dat onze plannetjes allemaal door 
kunnen gaan. We wachten het af en 
mochten we u niet meer zien dit 
jaar??? Een fijne Kerst en de aller-
beste wensen voor het nieuwe 
jaar2022. 

Het KVG-bestuur 
 

Verjaardagen van onze senioren 

01-12 Mw A.A.M. de Koning - van Berkel, Groenland 29  
03-12 Mw W. Laan – Schokker, Friese Vlaak 2 
04-12 Mw A.M.B.S. van Dijk - de Groot, Beemsterst. 38 
06-12 Dhr C.C.N. Mooijer, Gevangenpoortsteeg 16  
08-12 Dhr C.M. de Both, Floris Simonszstraat 21 
08-12 Mw M.A. Wessels - van Baar, Baandervesting 105  
12-12 Mw C.M. van Dijk - van der Pol, Pieter Taemszstr. 22  
13-12 Dhr S. Leone, Warder 163 
14-12 Mw M.A.D. Mol, Paulus Pietersstraat 1  
14-12 Mw M.H. Ottenhof - van Eijck, Grote Kerkstraat 50  
19-12 Dhr J.A.I. Klouwer, Roelof Bootstraat 41  
19-12 Mw A.H.S. de Kock – Tenback, J C Brouwersgracht 21 
24-12 Mw C.M. van Rijn – Tol, Persijnstraat 28  
28-12 Dhr J.F.H. van Rijn, Persijnstraat 28 
29-12 Mw C.H.M. Karregat - Breed, William Pontstraat 49 
29-12 Dhr L.P. Karstens, Schermerstraat 26  
30-12 Mw J.F.E.M. Aldenhuijsen, William Pontstraat 15  
31-12 Mw T.J.A. Lankhorst – Poelen, Matthijs Tinxgracht 12  
31-12 Dhr J.W. Nieuwendijk, Voorhaven 95  
01-01 Dhr N.J.P. Ootes, Floris Simonszstraat 17 
01-01 Dhr A.C. Beckerschmidt, William Pontstraat 68 
01-01 Dhr C.J.P. Sier, Paulus Pietersstraat 4 
02-01 Mw M. van Luijnen – Nibbering, Ye 40 
04-01 Mw C.M. Oudhuis, Buikslotermeerstraat 5 
06-01 Mw W. Bonapart, Voorhaven 91 
07-01 Dhr J. Greuter, Jan Huibrechtszstraat 9 
07-01 Dhr H. Greuter, Jan Huibrechtszstraat 7 
10-01 Dhr W.J.C. van de Nes, Paulus Pietersstraat 9 
10-01 Mw M.A.A. Verhaar , Ambachtstraat 51 
11-01 Mw G.H.M. Meekel, Broekgouwstraat 9 
13-01 Mw A.M. de Beurs, Torenmolen 6 
15-01 Dhr J.H.A. van Overbeek, Voorhaven 172 
16-01 Mw M.G. Kuenen – Bleeker, Voorhaven 158c 
16-01 Dhr W.W.M. van de Pol, William Pontstraat 21 
16-01 Dhr C.J. van der Wal, Persijnstraat 29 
17-01 Mw A. Dudock – Roozendaal, Ye 45 
17-01 Dhr J.C. Schilder, Paulus Pietersstraat 1a 
19-01 Mw W.E.R. Veth – Bitter, Breestraat 8 
20-01 Dhr F.P. Bakker, Jonkerlaantje 6 
20-01 Dhr P.J. Knook, Oosterweg E 3a 
25-01 Dhr H.J. Hofman, Persijnstraat 3 
25-01 Mw M.W.S. Zijlmans-Adriaanse, J. Huibrechtszstr. 12 
25-01 Mw K.A. Huisink – Ent, William Pontstraat 66 
27-01 Dhr B.J.M. Knelange, Jacob Peteysstraat 16 
28-01 Dhr H.J. Schrage, Dirrick Gerritszstraat 25 
29-01 Mw C.A.M. Eeckhout – Groenewoud, Logger 29 
29-01 Mw M. Nooij - van Enkhuizen, Eilandsgracht 7 
29-01 Dhr S.B.M. Huisink, J Matijsen Osterlinghstr 22 
30-01 Mw G.T.M. Guit - de Jong, Gr. Westerbuiten 50 
31-01 Dhr Butter, Klein Westerbuiten 12 
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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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Kunst in de kerk 
Het weekend van 23 en 24 oktober was gewijd aan “Kunst 
kijken in Volendam”. In onze kerk exposeerden Anita Kroon 
en Gerrit Visser hun werk. Werk met een spirituele lading, 
dat daar uitstekend tot zijn recht kwam. Dat de kerk hen 
toegewezen was, noemde Anita een wens, die in vervulling 
was gegaan. Het klonk als “een Godsgeschenk”. Anita Kroon 
is grafisch vormgever en maakt kleurrijke tekeningen, waar-
van “het Wieltje”, -de weerspiegeling van het Al in het kind, 
zoals ze het toelichtte-, centraal stond. “Dient elkander door 
de Liefde” is haar boodschap. Liefde, die zij op allerlei wijze 
in haar tekeningen verbeeldt. 
Gerrit Visser noemt zichzelf Tovenaar, niet bedoeld als ma-
giër, maar als iemand, die met zijn creativiteit en met zijn 
kennis van de zichtbare en de onzichtbare wereld verande-
ringen teweeg kan brengen, zoals angst omzetten in blijd-
schap. Hij werkt met allerlei materialen, zoals hout, gips, klei 
en glas. Hij schildert met olieverf en maakt boeken. 
 
Spreek  
In de dienst van datzelfde weekend ging pastor Nico Schoorl 
voor met een inspirerende preek over het verhaal van de 
blinde Bartiméüs (Marcus 10, 46-52). Jezus maakt zijn laatste 
tocht van Jericho naar Jeruzalem. Ergens langs de weg zit 
Bartiméüs, een blinde bedelaar, afhankelijk van aalmoezen. 
Toen hij merkte dat het Jezus was, die voorbijkwam, begon 
hij te roepen. “Houd je mond jij” zeiden de mensen, zoals 
wij, ook de kerk, de roep van mensen in nood vaak niet wil-
len horen. Maar Jezus hoorde deze man wel, kwam naar 
hem toe en vroeg hem wat hij voor hem doen kon. Hij moest 
het wel zelf aangeven. Je vertrouwen was je redding, zei Je-
zus, toen hij hem ziende had gemaakt. Die boodschap gaf 
Nico ons mee met dit verhaal: blijf niet stil aan de kant zit-
ten, laat je niet het zwijgen opleggen, spreek je verlangens 
uit voor God.  
 
50 jaar getrouwd 
Naomi Walboom-Pormes schrijft ons over haar 50-jarig hu-
welijk: 

Het leven samen is heel bijzonder 
Zoveel delen met elkaar 
Vriendschap, Vreugde, Warm en Teder 
Echte Liefde en Geluk, al 50 jaar. 

 
50 Jaar geleden, 3 december 1971, zijn wij getrouwd in de 
kapel van de Hervormde Gemeente op de Nieuwe Haven in 
Edam. De trouwdienst werd geleid door dominee Venemans. 
Een kleurrijke trouwdienst omdat het een gemengd gezel-
schap was van Zuid-Molukse en Hollandse families en an-
dere genodigden, die de dienst bijwoonden. De ambtenaar, 
die het huwelijk voltrok in de trouwzaal van het Stadhuis in 
Edam, had ook al gezegd dat hij nog nooit zoveel donkere 

mensen bij elkaar had gezien. Na de tekst uit de Bijbel wer-
den we door dominee Venema in de echt verbonden. De 
heer Kramer overhandigde ons een Bijbel namens de ker-
kenraad. Sindsdien gaan wij als getrouwd paar verder, nu al 
50 jaar. 
 

 
 
De ZIN van je leven 
Dit was het thema van de dienst op 14 november, waarin 
Marja van Gaalen voorging. Het woord “zin” kan lijfspreuk 
betekenen, zoals voor haar vader, die met zich mee droeg 
“Het hart heeft redenen, die de rede niet kent”, een spreuk 
van de joodse filosoof Blaise Pascal. Het kan ook de beteke-
nis aanduiden, die je aan je bestaan geeft, in grote, maar ook 
in kleine daden. Zoals de apostel Jacobus de boodschap van 
Jezus in zijn brief in het NT in praktische aanwijzingen voor 
het gewone leven probeert weer te geven. In de woorden 
van Marja zelf: de wereld kan niemand van ons redden, 
maar voor één mens, voor één levend wezen, kun je heel 
veel betekenen. 
 
Diensten, bloemen en collectes 
Vanwege de huidige coronasituatie hebben we, met pijn in 
het hart, besloten op de zondagen 28 november, 12 en 26 
december geen dienst te houden. De dienst op 25 
december, eerste kerstdag, waarin Marjan Nijman voorgaat, 
gaat wel door. In januari starten we met een dienst op de 2e 
zondag en een koffiebijeenkomst op de 4e zondag. Op 
zondag 9 januari gaat Kees van Lenten voor. 
 
De bloemen gingen naar: 
24 oktober: Gretha Groot-Honing ter bemoediging, 
14 november: Pieter Pronk, 75e verjaardag 
De collecte-opbrengsten waren: 
24 oktober:     Kerk:      €  31,00    Diaconie:   €  44,00 
14 november:    ,,          €  56,50          ,,           €  55,30 
Doelen diaconiecollectes: zie kerk Edam 

Maarten Gast 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
De diensten van de Doopsgezinde Gemeente gaan in december 2021 en in januari 2022 niet door vanwege de ernst 
van de toename van de coronapandemie. 
 
Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
5 december 10.00 uur ds. J. Bakker (Monster)     De Swaen 
12 december 10.00 uur ds. C. Kremer (Zuiderwoude) m.m.v. vocaal kwartet  De Swaen 
12 december 16.00 uur Volkskerstzang m.m.v. Edamse Fanfare   Grote Kerk 
19 december 10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    De Swaen 
24 december 22.00 uur ds. R. Wattel (Nieuw Vennep) m.m.v. Mix & Match  Grote Kerk 
25 december 10.00 uur ds. R.J. Bakker (Amsterdam) m.m.v. het Kerstkoor  Grote Kerk 
26 december 10.00 uur ds. M. Eikelenboom (Lopikerkapel)    De Swaen 
31 december 19.30 uur Vesper oudejaarsavond     De Swaen 
2 januari 2022 10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    De Swaen 
9 januari 10.00 uur ds. E. Wijnsma (Bergen)     De Swaen 
16 januari 10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    De Swaen 
23 januari  10.00 uur ds. W. van Berkum (Amsterdam), oecumenische viering RK Nicolaaskerk 
30 januari 10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    De Swaen 
Zie voor de aangescherpte maatregelen de wekelijkse kerkbrief. De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
5 december 10.00 uur pastoor P. Stomph Eucharistieviering, samenzang 
12 december 10.00 uur kapelaan H. Versteeg Eucharistieviering, Klein Caecilia 
12 december 16.00 uur Volkskerstzang m.m.v. Edamse Fanfare in de Grote Kerk 
19 december 10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, Schola Cantorum 
21 december 17:30 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering KVG Edam 
23 december 15.00 uur kapelaan M. Agius Seniorenviering 
24 december 21.00 uur kapelaan M. Agius Nachtmis, St. Caecilia 
25 december 10.00 uur kapelaan M. Agius Eerste Kerstdag, St. Caecilia 
26 december 10.00 uur diaken H. Bak  Tweede Kerstdag, familieviering 
27 december 14.00 uur    Kindje wiegen 
31 december 16.00 uur kapelaan M. Agius Oudejaarsviering, samenzang 
1 januari 2022 10.00 uur kapelaan M. Agius Nieuwjaarsviering, Maria Moeder van God, samenzang 
2 januari 10.00 uur kapelaan M. Agius Familieviering 
9 januari 10.00 uur nog niet bekend  St. Caecilia 
16 januari 10.00 uur nog niet bekend  Samenzang 
23 januari  10.00 uur kapelaan M. Agius en ds. W. van Berkum Oecumenische viering, RvK 
30 januari 10.00 uur nog niet bekend  St. Caecilia 
Ook is er elke woensdagochtend om 9 uur en elke vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis. 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 

12 december 11.00 uur geen dienst 
25 december 11.00 uur M. Nijman  Eerste Kerstdag 
9 januari 2022 11.00 uur Kees van Lenten 
23 januari 11.00 uur koffie 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Voor de komende tijd zullen onze kerkdiensten vanwege corona weer digitaal uitgezonden worden. De opnames zijn 
op de woensdagmiddag om 16.00 uur beurtelings in de kerk van Beets en van Ursem. Uitzending is op zondag via een 
link in de nieuwsbrief die toegestuurd wordt als men zich aanmeldt via kerkblad@pg-koggenland en om 19.30 uur via 
L.O.V. E. - tv. Ziggo kanaal 39, KPN kanaal 1439, T-Mobile kanaal 809, Trined kanaal 523. 
 
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


