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Redactioneel 
 
Alweer in kleur! We kregen zoveel positieve reacties op de 
vorige twee afleveringen dat we het erin houden: het Ven-
ster blijft in kleur. De drukkosten vallen mee en het ziet er 
prachtig uit. Met name de foto’s komen nu goed tot zijn 
recht, wat aan de andere kant ook weer extra aandacht voor 
de vormgeving vereist. Ook de advertenties worden nu in 
kleur gedrukt, maar niet alle bestanden zijn in kleur. Als er 
adverteerders zijn die hun advertentie willen opwaarderen 
horen we dat graag. Met een aanzienlijke oplage en aantrek-
kelijke leesbaarheid hebben we onze adverteerders echt wat 
te bieden. 
 

Voor dit nummer hebben we het Stolphoevekerkje in Volen-
dam gekozen als “thema”. De Protestantse Gemeente Volen-
dam slaat een nieuwe weg in nadat vorig jaar het gebouw 
aan een andere eigenaar is overgedragen. Lees er alles over 
in dit nummer. 
En veel aandacht voor Maria! De Raad van Kerken organi-
seert op 17 februari een thema-avond. Om u alvast warm te 
maken daarvoor hebben we een uniek interview met de 
spreker van die avond, theoloog Arnold Huijgen. 

 

 Nico van Straalen 
 

 

Colofon 
 
Hoofdredacteur: Nico van Straalen, redactie.venster@gmail.com 
 
Redactie: Ed Broeze (voorzitter), Nico van Straalen, Arie van Ginkel, 
Marika Fraenkel, Maarten Gast 
 
Correspondenten: Wijnanda Hamstra, José Hermanides, Frans Koning, 
Marika Fraenkel, Jaap Buijs, Adriaan Mercuur 
 
Vormgeving en fotografie: Arie van Ginkel, Henk Goede 
 
Advertenties: Alida Gorter, 0299-362984, jural.gorter@quicknet.nl 
 
Contactpersonen kerken 
Raad van Kerken: Henri Kalk, raadvankerken@ziggo.nl, Kapsteeg 5, 

1135 WR  Edam, 0299- 371297 
Doopsgezinde Gemeente: H.A.J.O. Schaap, schaapedam@planet.nl, 

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

Grote Kerkstraat 37, 1135 LM Edam 
RK Kerk Edam: Ria Ruck-Martens,  ria.martens1965@gmail.com, 
 Jac. Tonissenstraat 8, 1135 JB Edam, 0299-369949 
Protestantse Gemeente Volendam: Maarten Gast, mkh@gastmail.nl 
 
Adreswijzigingen en bezorging 
Jan Lemsom, jn.lemsom@quicknet.nl  
 
Verspreiding  
Familie Kok (Edam) 0299-371916 
Jan Ettema (Edam) 0299-366694 
Arjan Maas (Volendam) 0299-365661 
 
Drukwerk 
NIVO  Oplage: 1500 
 
Voor adressen van de verschillende kerken: zie de pagina’s van de be-
treffende gemeente of parochie verderop in dit blad. 
 
Penningmeester 
Jacco Huber jaccohuber@yahoo.com 
Rabobankrekening NL76RABO0385631499 
 
 
 
Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 17 februari 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 maart 2022 

Omslag: Kopie van een kopergravure uit 1784, gemaakt naar een tekening uit 1728 door Cornelis Pronk (1691-1759) 

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. 
 

 
 

De schellen vallen hem van de ogen 
Saulus gaat op weg naar Damascus om daar de volgelingen 
van Jezus gevangen te kunnen nemen en naar Jeruzalem af 
te voeren. Onderweg wordt hij door een fel licht verblind. 
Een stem, Jezus, roept hem tot de orde. Hij kan niets meer 
zien en wordt door zijn metgezellen naar Damascus geleid. 
Daar legt een leerling, die Ananias heette, hem op bevel van 
de Heer de handen op en “Meteen was het alsof er schellen 
van Saulus’ ogen vielen, hij kon weer zien en liet zich dopen” 
(Handelingen 9: 18). 
De schellen vallen van de ogen als je de dingen ineens in het 
juiste perspectief kunt zien. Iemand kan dat bij een eigen 
ervaring zeggen: ineens heb je door dat je door iemand 
wordt bedrogen, of juist dat iemand uit is op je liefde, of dat 
je alleen maar bezig bent een onaangename klus uit te stel-
len, wat je maar niet doorhad. Of je wilt ook nog wel eens 
wensen dat bij een ander de schellen van de ogen vallen, 
zoals in de vaccinatiediscussie de pro-vaxers dat de anti-
vaxers toewensen en omgekeerd. Hoewel, dat toéwensen 
gaat helaas steeds vaker over in vérwensen en of dáárover 
de schellen van de ogen vallen? 
 

Lezen: Handelingen 9 



2                                                                 Venster februari 2022 

Het Stolphoevekerkje 
 
De naam zegt het al: een kerkgebouw in de vorm van een stolpboerderij, gebouwd in 
1658 door Adriaan Nieng uit Hoorn, van beroep molenbouwer. 
 
Het bouwjaar staat duidelijk in een van de houten staanders. 
Het is de enige protestantse kerk in Volendam, ook het enige 
gebouw, dat Rijksmonument is. Het is nog steeds als kerk in 
gebruik. Dit in tegenstelling tot het enige andere stolphoeve-
kerkje in Noord-Holland: het Zwarte Kerkje in Zuid-Scher-
mer, -gebouwd aan de hand van het bestek van het kerkje in 
Volendam-, dat nu als dorpshuis in gebruik is. 
 
Gereformeerd in Volendam 
In het zeer informatieve Museumjaar-
boek 2008 van de Stichting Vrienden 
Volendams Museum, -nog altijd ver-
krijgbaar-, schrijft Piet Koning dat na 
de afsluiting van de 80-jarige oorlog 
met de Spanjaarden in 1648 conse-
quente doorvoering van protestanti-
sering centraal punt van de regering 
was. Bouw van een predikhuis annex 
school in Volendam, waar van de 200 
gezinnen er 120 rooms waren, sloot 
daar naadloos bij aan. Geld voor die 
“griefermeerde kerk” kwam in 1657 
beschikbaar. De plek, die het Kerc-
keland ging heten, lag tussen de dorp-
jes Volendam en Het Soort in en was 
bereikbaar vanaf de zeedijk, het hui-
dige Zuideinde. Reden, waarom de in-
gang van de kerk zich aan die zijde be-
vindt. 
 
Gepotdekseld vierkant 
De kerk is zoals een stolpboerderij, 
bijna vierkant, 13 x 13,5 m, gebouwd op een gemetselde 
fundering, verder helemaal in hout opgetrokken. De gepot-
dekselde planken van de wanden zijn geteerd. De ramen zijn 
deels rechthoekig, deels boogramen. Het dak is belegd met 
oudhollandse pannen. Bovenop een spits torentje met een 
luidklok. De oorspronkelijke klok uit 1659 is in de oorlog zo-
als vele klokken geconfisqueerd door de Duitsers en omge-
smolten tot wapentuig. De nieuwe klok is gemaakt door de 
firma Van Bergen uit Heiligerlee. Het torentje diende vroe-
ger als baken om de vaargeul voor de naar huis kerende vis-
sers aan te geven. In het donker brandde er een licht. 
 
Consistorie en slaapkamer 
Aan de NO-zijde inpandig een woning voor de koster, tevens 
schoolmeester en voorzanger, met daarin opgenomen de 
consistoriekamer, met nog altijd een bedstee. De slaapka-
mers boven waren destijds met een laddertje bereikbaar 
vanuit de kerkzaal. In de kerkzaal staan, zoals in elke stolp-
boerderij, de houten staanders, 6 in totaal, die het geheel 
dragen, hier op gemetselde consoles. De sobere inrichting 

van de kerk valt meteen op. De zeshoekige kansel is van ei-
kenhout, evenals het doophek. De kansel heeft een gesne-
den voet, die op een voetstuk van natuursteen rust. In het 
midden van het doophek een lezenaar. De ijzeren doopboog 
heeft bovenop een vergulde Franse lelie. De kale houten 
vloer werd vroeger met zand bestrooid. Langs beide zijden 
een gesloten houten bank, achter in de kerk 5 rijen open 
banken, verder oudhollandse kerkstoelen met rieten mat-
ting, in vier rijen opgesteld. 

 
Plafond 
Centraal in het plafond een kleurig ro-
zet met aangrenzend in het gewelf, -
blauw als de hemel met zon, maan en 
sterren-, vier grote wapenschilden. 
Van Edam met de stier, Volendam 
met het veulen, de Staten van Holland 
met de staande leeuw en de Staten 
van West-Friesland met twee lig-
gende leeuwen. 
 
Kerk of school 
Een houten gebouw vraagt om de 40 
à 50 jaar veel en kostbaar onderhoud, 
reden waarom het voortbestaan af en 
toe niet zeker was. In 1868 was al be-
sloten de kerk af te breken en op die 
plaats een nieuw schoolgebouw te 
zetten, maar is dit besluit uiteindelijk 
niet uitgevoerd. Na de Tweede We-
reldoorlog verkeerde het kerkje in 
zeer slechte staat. Het Openluchtmu-

seum in Arnhem probeerde rond 1950 het kerkje naar haar 
terrein over te brengen. Dankzij een actie van de Commissie 
stad en dorp Noord-Holland van de Bond Heemschut is dit 
op het laatste moment verijdeld en kwam geld vrij voor res-
tauratie. De kerk is een officiële trouwlocatie. De tuin om de 
kerk is afgesloten met een degelijk houten hek, maar is wel 
altijd voor gepast gebruik toegankelijk. 
 
Eigendom overgedragen 
Omdat de Protestantse Gemeente Volendam te klein wordt 
om dit monument nog lang te kunnen blijven beheren, is per 
1 oktober 2021 het eigendom overgedragen aan de Stichting 
Oude Hollandse Kerken. Deze stichting wil de kerk geschikt 
maken voor meer gebruik, de voorzieningen aanpassen aan 
hedendaagse eisen en zich buigen over de energiehuishou-
ding van dit monument. Die laatste verbeteren is geen ge-
ringe uitdaging! 
 

Maarten Gast 

Foto Arie van Ginkel 
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Het Stolphoevekerkje draaiend houden 
 
Zeg je “het Stolphoevekerkje” dan zeg je heel kort daarna “Nel de Wijn”. Hoe dat komt? 
Nel is belangrijk, Nel is er al heel lang ouderling en dat doet ze met heel veel liefde en 
plezier! Marika Fraenkel interviewde haar. 
 
Nel, fijn dat je even de tijd neemt 
voor het Venster. Wat doe jij 
tijdens deze lockdown-ellende 
nog in kerkelijk verband? 
Telefonisch het contact 
onderhouden met een heleboel 
mensen, dat is het enige wat je nu 
kan doen. Ik mail vaak met de 
andere kerkenraadsleden 
Maarten Gast en Anneke 
Molenschot, o.a. over het 
kerkgebouw. In verband met kerst 
hadden we de kerk versierd. 
Natuurlijk moet dat weer 
opgeruimd worden en dat doe ik 
altijd samen met Floris Houtman. 
Hij woont in de buurt van de kerk, 
dat is handig. Want alleen in het 
kerkgebouw te zijn vind ik een 
beetje griezelig. 
 
Hoezo? 
Als ik naar boven ga, het trappetje 
op, heel smal allemaal, en dan zal 
het gebeuren dat ik val en dan is 
er niemand in de buurt die mij 
dan hoort. 
 
Maar dan ben je dus eigenlijk ook een manusje van alles als 
ik het goed begrijp. 
Ja maar dat ben ik altijd al geweest. 
 
Wat betekent het kerkje voor jou speciaal? 
Tja, ik ben daar gewoon graag, het is waar ik geestelijk 
gevoed word en waar ik in contact kom met anderen. Je 
praat met de mensen tijdens de koffie en dan hoor je dat die 
en die hulp nodig heeft. Dat is, vind ik, heel belangrijk. 
 
Zeker! Maar dat is natuurlijk nu allemaal behoorlijk de kop 
ingedrukt. 
Ja dat is ook vreselijk. Met het overlijden van Gerard (red. 
haar man) konden maar 30 mensen aanwezig zijn tijdens de 
afscheidsdienst. Wie moet je dan vragen en wie niet, dat is 
toch niet prettig? 
 
Nee, natuurlijk niet, en dat is heel mild uitgedrukt. 
We hebben altijd geprobeerd het Stolphoevekerkje overeind 
te houden. Altijd ervoor gezorgd dat als er dingen gebeurden 
in de kerk, dat men daar weet van had. We hebben geen 
camera-apparatuur en daarom kijken wij nu naar de Edamse 
kerkdienst. Zo blijven we toch nog op elkaar betrokken. 

Jongeren zouden moeten 
aangetrokken worden op de een 
of andere manier, die af en toe 
kunnen helpen. 
Ja, dat heeft de burgemeester toen 
beloofd maar die jongeren zijn er 
haast niet. Ze zijn uitgevlogen en 
wonen niet meer hier. We willen, 
als het weer mag, de tweede 
zondag van de maand een 
kerkdienst houden, en de vierde 
zondag van de maand een 
koffieochtend. Je kan niet iedere 
keer voor zo weinig mensen een 
dominee inschakelen, die wordt 
namelijk uit ons eigen zak betaald. 
Dat is haast niet meer te doen. We 
hebben met de doopsgezinden 
overlegd. 
Die houden iedere eerste en derde 
zondag van de maand kerkdienst in 
de Vermaning en dan hebben wij 
de tweede en de vierde zondag. 
Dan kan diegene die daar behoefte 
aan heeft, naar een andere kerk. 
De vierde zondag kunnen mensen 
dan bij elkaar komen als ze willen. 

Wij lezen dan een stuk uit de bijbel, je leest een vers voor of 
iemand neemt een gedicht mee zodat het toch nog een 
zinvol uurtje wordt. 
 
Goed plan! Stel dat je elkaar weer kunt ontmoeten (zal het 
gebeuren), wat zou er dan organisatorisch gezien, 
eventueel veranderen? 
De Stichting Oudhollandse Kerken, waar het Stolphoeve-
kerkje nu onder valt, gaat in het gebouw evenementen 
organiseren. Bijvoorbeeld optredens met muzikanten, zodat 
het kerkgebouw meer gebruikt gaat worden. Dat zal o.a. 
Anneke Molenschot weer op poten zetten. Ik zal niet meer in 
de organisatie zitten, daar ben ik te oud voor. 
 
(red. … strijdvaardig) 
Maar de liefde voor het kerkgebouw blijft altijd bestaan! Nu 
kunnen we nog niets doen, maar ik probeer toch nog de 
mensen te bereiken hoor, ik heb een heel hoge 
telefoonrekening tegenwoordig! 
 
Hoeveel mensen zitten er eigenlijk in het bestuur? 
Maarten Gast is secretaris, Anneke Molenschot is de 
voorzitter en penningmeester, ik ben de ouderling, en dan 
hebben we nog Tom Lagerburg van de diaconie. 
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Wat zou jijzelf nog altijd eens willen doen in kerkelijk 
verband waar je tot nu toe niet aan toegekomen bent? 
Niets. Het bezoek aan mensen blijft voor mij het 
belangrijkste. Wat je af en toe voor gezellige gesprekken 
hebt met oudere mensen, daar verbaas ik me dan over, en 
dat vind ik ook een opsteker hoor. Die mensen hebben ook 
zo veel meegemaakt. Soms hebben ze prachtige invallen. Dat 
ze daar nog gevoel voor hebben, dat vind ik zo leuk. Ik doe 
echt mijn best, ik bezoek de ouderen, hou ze in de gaten en 
ik voel daar heel veel voldoening bij. 
Ach, ik doe wat ik kan, ik krijg mijn week wel vol, ik zit niet te 
verpieteren in mijn uppie, ik ben helemaal tevreden. Even 
nog een verhaal over het ouderenbezoek: een mevrouw van 
94 jaar die ik ook bezoek, ging de dag voordat ik kwam 
tussen de middag eventjes een dutje doen. Wat gebeurde? 
De stroom viel uit! Moet je je voorstellen een vrouw van 94 
die in een stoel zit waar ze niet uit kon. 
 
Verschrikkelijk! 
Ja, maar alles is goed afgelopen gelukkig. Ze heeft moeten 
wachten tot de stroom weer aangesloten was. Achteraf 
hebben we daar samen ook nog vreselijk om moeten lachen! 

Een andere mevrouw van 91, woonde in haar jeugd in 
Katwijk. Als die vertelt over hoe ze naar het strand werd 
gestuurd om te spelen. Dan kreeg ze brood in een krantje 
mee en een bekertje gekookte melk of zo, daar moest ze het 
dan de hele dag mee doen. Dat zijn gewoon heerlijke 
verhalen. 
 
Geweldig! 
Maar ook in maatschappelijk verband ben ik heel tevreden 
zoals het nu gaat. In mijn woonbuurt bijvoorbeeld wonen 
twaalf gezinnen, daarvan heb ik er met acht geregeld 
contact. De een komt soep brengen, en bij de ander laat ik 
de hond even uit. Met al die mensen heb ik een band, fijn 
toch? 
 
Zeker Nel, we hopen dat je nog heel lang zo bezig mag zijn! 
 

Marika Fraenkel 
Foto Arie van Ginkel 

 
 

 
 

Thema-avond “Maria, icoon van genade” 
 
De Raad van Kerken organiseert samen met de redactie van het Venster een thema-avond 
over Maria. De Mariaverering die de katholieke kerk uitgebreid wordt beoefend, was in de 
protestantse traditie nooit erg opvallend, maar dat is aan het veranderen. Is Maria een 
thema waarop protestanten en katholieken elkaar kunnen vinden? 
 

Vorig jaar verscheen het boek “Maria, icoon van genade” van Arnold Huijgen.  
Hierin onderzoekt hij Maria: wat de Bijbel over haar vertelt en hoe dit in het 
christelijk geloven een (belangrijke) plaats heeft gekregen. Hij kijkt naar haar als 
gewoon joods meisje en als de moeder van de verlosser. Hij komt een feministi-
sche Maria tegen en een beeld dat vrouwen onderdrukt. Hij ziet ook hoe zij een 
rol speelt in de zoektocht naar een Europese identiteit (de twaalf sterren en het 
Mariablauw in de Europese vlag). 
 
Maar het meest pregnant is het onwankelbare vertrouwen waarmee zij haar op-
dracht aanvaardt, waarmee zij zich ‘leeg maakt voor Gods genade’. Bevindingen 
die voor katholiek én protestant inspirerend zijn. Het boek is verkozen tot beste 
theologische boek van het jaar. 
 
De Raad van Kerken in Edam-Volendam heeft daarom Huijgen, hoogleraar theo-
logie aan de theologische universiteit van Apeldoorn, uitgenodigd om aan dit 
boek een oecumenische thema-avond te wijden. Als coreferent zal optreden Mgr. 
J.G.M. van Burgsteden, emeritus hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam. 
 
Iedereen, katholiek, protestant en ook niet-kerkelijk, is van harte welkom. 
 
Plaats: RK St Nicolaaskerk, Voorhaven 124 
Datum en tijd: 17 februari, aanvang 20 uur 

 
I.v.m. corona graag vooraf opgeven via de website van de Nicolaaskerk (http://www.rknicolaaskerkedam.nl), klik linksboven 
op de knop “Aanmelden vieringen”). Of de avond doorgaat is afhankelijk van de dan voor theaters geldende corona-regels. 
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Protestants en toch “Maria”?! 
 
De theoloog Arnold Huijgen is van christelijk gereformeerde huize. Geen huis met een tra-
ditie die wegloopt met Maria, de moeder van Jezus. En toch heeft Huijgen een prachtig 
boek over Maria geschreven, dat meer ademt dan alleen professionele belangstelling. Be-
sproken in het Venster van oktober 2021. Spannend om hem te interviewen over zijn be-
weegredenen. Genoeg om hem te vragen een thema-avond over Maria te verzorgen. Zijn 
boek won de prijs “Beste theologische boek van 2021”. Huijgen werkt als hoogleraar aan 
de theologische universiteit van Apeldoorn. 
 
Drijfveer 
 
Venster: Wat heeft u er toe ge-
bracht u zo in Maria te verdiepen? 
Huijgen: Ik had een RK-collega die 
mij wat literatuurtips gaf. Ik kwam 
van alles tegen naast de traditionele 
beelden: bijvoorbeeld een feministi-
sche Maria, een Maria-beeld dat 
vrouwen onderdrukt. Daarnaast 
ontstond een fascinatie voor Maria 
in de kunst. Maria-muziek luisterde 
ik al heel lang. Toen kwam corona; 
dat gaf mij ruimte om het thema 
“Maria” echt uit te diepen. En ik viel 
van de ene verrassing in de andere. 
Bijvoorbeeld door de vrouw in 
Openbaringen 12, die bleek best 
wel met Maria te maken te hebben. 
Door de twaalf sterren om haar 
heen, die terugkomen als de 12 
sterren in de vlag van de EU. De 
ontwerper wilde Maria eren. 
Daarom is het aantal 12 gebleven 
ook bij de uitbreidingen. Ik kwam de 
bekende Franse schrijver Houelle-
becq tegen, die in de Mariafiguur in 
Rocamadour, de zwarte madonna, 
mogelijk de sleutel voor een nieuw 
christelijk élan in Europa ziet. Steeds nieuwe dingen: dan 
word je enthousiast. 
 
Vertrouwen 
Wat trof u in uw studie het meest? 
Het vertrouwen van Maria; er zijn zo veel redenen om geen 
vertrouwen te hebben, maar zij vertrouwt ‘gewoon’ in de 
boodschap dat zij de moeder van de verlosser wordt. Wat 
een voorbeeld! 
Maria had aan een paar woorden genoeg! U verhaalt ervan 
hoe wij eeuwen, met haast niet aflatende discussies bezig 
zijn geweest daar inhoud aan te geven. 
Zo ging het met de verhalen over Jezus ook: die beslaan véél 
en veel minder woorden in de Bijbel dan er in de geschiede-
nis vervolgens aan gewijd zijn. Dat is eigen aan de dynamiek 
die daarbij hoort.  Maar: de eenvoud van het Joodse meisje 

dat eenvoudig “Ja” zegt op Gods 
woord is er wel door naar de ach-
tergrond gegaan. Vooral vanaf 
ongeveer het jaar 1000. Dan 
wordt Christus hoe langer hoe 
meer de strenge rechter en Ma-
ria moet dan een goed woordje 
voor ons doen. 
Ondergraaft dat het vertrouwen 
niet?? 
De Franse filosoof Paul Ricoeur 
heeft het over een tweede naïvi-
teit. De eerste is het vertrouwen, 
de tweede komt als je door het 
denken “kan dat allemaal wel” 
heen komt en het vertrouwen 
niet bent verloren. 
Studie en vertrouwen hoeven el-
kaar dus niet uit te sluiten. Maar 
zoals Maria het had; dat kunnen 
we niet meer. We kunnen niet 
terug naar de positie van onwe-
tendheid. 
 
Maagdelijke ontvangenis 
De maagdelijke ontvangenis is 
ook onderwerp van eeuwenlange 
discussies. Wat betekent dat voor 
u? 

Ik vind het fantastisch om te zien welke afslagen er zijn ge-
weest in de geschiedenis. Vooral de discussie tussen domini-
canen en franciscanen over vraag hoe conceptie plaatsvindt 
vond ik boeiend.  Met één zaad, het mannelijke, als zaad 
over de akker, of zijn er twee: ook een vrouwelijk zaad. De 
ontdekking van de eicel heeft het pleit beslecht in de 19e 
eeuw. Dit is één van de aanleidingen geweest van het dogma 
van Maria’s onbevlekte ontvangenis. 
 
Veranderd geloven? 
Heeft uw studie uw manier van geloven veranderd? 
Ja, niet op het punt van vertrouwen, maar meer bij het be-
lang van schoonheid.  Schoonheid wordt in het protestan-
tisme ondergewaardeerd. 
En dat zegt een christelijk gereformeerde!? 

 

Prof. Dr. Arnold Huijgen 
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Jazeker; er vallen ook wel mensen over mij heen; bijvoor-
beeld als ik zeg dat een beeld op zijn plek niet zo verkeerd 
hoeft te zijn. Soms staan mensen op hun achterste benen. 
Schoonheid, omdat dat ook van troost is? 
Jazeker en gelukkig kennen we ook in het protestantisme 
nog wel schoonheid, bijvoorbeeld in veel historische kerken; 
die hebben die schoonheid ook nog. Beelden passen daar 
goed bij. 
 
Vereren, aanbidden 
Katholieken bidden tot heiligen, 
protestanten niet; u herwaar-
deert dat enigszins.  
Calvijn zag geen verschil tussen 
vereren en aanbidden. Katho-
lieken en meer nog oosters or-
thodoxen vereren beelden of 
iconen, maar aanbidden doen 
we alleen God, zeggen ze. Zo 
zien de katholieken het ook. 
Ik kan daarin meegaan: een 
Maria-afbeelding kan je doen 
denken aan Gods genade die 
Hij in Maria bewees, maar daar-
mee aanbid je Maria nog niet. 
Ik pleit daarom voor een voor-
zichtig begin met beeldende 
kunst, mozaïeken, schilderijen. 
 
Wegbereiding 
Theologen als Bonhoeffer en 
Miskotte waarschuwen tegen 
religie als het pure aanbidden; 
het gaat ook om wat je doet. Is 
schoonheid in zichzelf genoeg, 
of (slechts) een middel om de 
essentie van geloven tot je te 
laten komen? 
Voor veel protestanten is geloven 
een kwestie van nul of een, maar 
er is ook zoiets als ruimte schep-
pen voor het geloof. “Wegbereiding” kun je dat noemen en 
daarin kan schoonheid een rol spelen. Bonhoeffer was zeer 
onder de indruk van een reis naar Rome: “Nu begrijp ik pas 
wat kerk is”, zei hij. 
 
De lofzang van Maria 
In de lofzang van Maria komen schoonheid en richting voor 
je handelen samen. Wat vindt u van de lofzang van Maria? 
Dat is een schitterend, hoopvol, voorbeeldig lied: God maakt 
de wereld echt nieuw. Maar er is toch geen Galilese revolu-
tie ontketend; Maria zingt haar lof omdat ze Jezus ontvangt 
en die is géén revolutionair. Jezus wordt door de machtigen 
veroordeeld. Het is paradoxaal; maar je kunt ook zeggen: er 
staat nog een belofte uit. 
 
 
 
 
 

Mystiek 
Overgave is verwant aan mystiek; u verhaalt van de middel-
eeuwse mysticus Meister Eckhart. Hoe verbindt u wat hij zegt 
met Maria? 
Meister Eckhart heeft het over de noodzaak om leeg te wor-
den voor God, zodat je een diepe ontvankelijkheid voor Hem 
krijgt. Gelatenheid noemt hij het. De hoogste vorm is dat je 
God God laat zijn, dat je niet probeert God te krijgen waar jij 

hem hebben wilt, Hém láát 
handelen. En dat is wat Maria 
in haar onbegrensde vertrou-
wen doet. Het is inspirerende 
taal en het blijft iets ongrijp-
baars houden, maar dat hoort 
bij de mystiek. 
 
Het maakt wat los! 
Hoe is uw boek ontvangen in 
eigen kring? 
Heel verschillend, maar over-
wegend positief: men is blij 
met aandacht voor het vrou-
welijke, voor schoonheid, voor 
Maria zelf. Er is ook koudwa-
tervrees: “Maria is toch 
Rooms?!” Dat komt meest van 
mensen die het boek niet heb-
ben gelezen. Maar wie het wel 
hebben gelezen hebben vaak 
niet die kritiek, en vinden de 
conclusies spannend. En: van-
daag of morgen komt de 5e 
druk. 
U voorziet kennelijk in een be-
hoefte. 
Ja, je hoopt dat mensen het le-
zen en je denkt natuurlijk wat 
te vertellen te hebben als je 
een boek schrijft, maar dat het 
zó zou aanslaan… 
 

Niet voor niets dat u de prijs voor het beste theologische 
boek van 2021 heeft gekregen. 
 
Gemeenschap der heiligen 
Maria is modelgelovige; ziet u ons dat worden? 
WIJ??, Nee, zij is buitencategorie; maar je kunt er een voor-
beeld aan nemen. Zij is eigenlijk de eerste in de gemeen-
schap der heiligen zoals onze kerk die ziet; zij staat in de kerk 
met haar neus vooraan en wij mogen aanschuiven bij het 
zingen van Gods lof. 
Dat is eigenlijk een grote troost. 
Terwijl ze van zichzelf helemaal niet bijzonder is. Ze hangt 
van genade aan elkaar. 
 

Ed Broeze 

Maria, beschermvrouwe van Wladimir; 
12e eeuws icoon 
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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 
Donderdag 24 februari kindermiddag 13.30 u over Aswoens-
dag en de Vastentijd, met o.a. spellen in gebouw de Ont-
moeting achter de RK Kerk. 
 
Bijzondere dagen in februari 
Woensdag 2 februari: Feest opdracht van de Heer: dit Feest 
wordt ook Maria Lichtmis genoemd. Het is veertig dagen na 
Kerstmis. We gedenken dat Maria en Jozef Kind Jezus opdra-
gen aan God. In de kerken ontvangen de mensen een kaars. 
Deze wordt gezegend en aangestoken. Zo vieren wij dat Je-
zus het Licht voor ons is. 
 
Donderdag 3 feb: Feest Heilige Blasius; hij was arts en bis-
schop. Op een dag kwam een moeder met haar kind dat 
bijna stikte. Blasius bad voor het kind en maakte een Kruiste-
ken. Meteen is het kind bevrijd van de visgraat die in zijn 
keel zat. Daarom ontvangen wij in de kerk na de 
Heilige Mis de speciale Blasiuszegen tegen keel-
ziekten en andere kwalen. 
 
Dinsdag 8 feb: Feest Heilige Josephina Bakhita; zij 
kwam uit Afrika. In haar jeugd was zij slavin.  Ze 
voelde dat God van haar hield; ze voelde zich kind 
van God. Ze werd zuster en reisde veel. Ze zei te-
gen de mensen: "Wees goed, heb de Heer lief, bid 
voor hen die Hem niet kennen." 
 
Vrijdag 11 feb: Onze Lieve-Vrouw van Lourdes 
(Maria).  Bernadette zag op 11 februari 1858 een 
Vrouw vanuit de hemel in een grot in Lourdes in 
Frankrijk. Ze bidt de rozenkrans; ook de Vrouw, 
die Maria was, nam de rozenkrans. Maria ver-
schijnt 18 keer aan Bernadette. Maria vraagt aan 
Bernadette met haar hand een gat te maken in de 
grond. Hieruit komt een Bron met water waardoor 
later mensen zijn genezen. Bernadette is zuster 
geworden. In Lourdes komen elk jaar miljoenen 
mensen naar het Bedevaartsoord Lourdes om daar 
te bidden. 
 
Tienerkampweekend 
Van 25 tot 27 februari is er een tienerkampweek-
end in het Julianaklooster te Heiloo, voor 12-15 en 
16-18 jarigen. Informatie bij mjansen@bisdom-
haarlem-amsterdam.nl. 

 



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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Waar in Zuid-Duitsland het 
Schwarzwald afloopt naar de Rijn 
richting Bad Säckingen, gelegen 
tussen Bazel en Waldshut, ligt het 
dorp Rickenbach met een kerk, die 
er van buiten heel gewoon uitziet. 
Een Rooms-Katholieke Pfarrkirche 
in een omgeving, waar je overal 
op kruispunten kleine kapelletjes 
in goede staat aantreft, waar langs 
elke weg met aandacht verzorgde 
kruisen staan. Deze kerk heb ik al 
verschillende malen bezocht, niet 
om de mis bij te wonen, maar om 
de ramen te bekijken. De oor-
spronkelijke kerk dateert van 
1083, maar is diverse malen gere-
noveerd, de laatste keer van 1971 
t/m 1986. In het ontwerp hiervan 
waren door de architect geen 
beelden of kleurrijke ramen voor-
zien. De gelovigen kwamen hierte-
gen in verzet, wat leidde tot de 
opdracht aan Prof. Emil Wachter 
uit Karlsruhe gebrandschilderde 
ramen te ontwerpen. Toen deze in 
1986 geplaatst werden, was de 
laatste renovatie voltooid. 
 
Emil Wachter, een bescheiden 
mens, inmiddels overleden, was 
een veelzijdig kunstenaar. Maar 
het meest bekend van hem zijn 
toch zijn gebrandschilderde ra-
men, met als echt beroemde die 
van de Autobahnkirche Baden-Ba-
den. Op weg naar of van Zwitser-
land of Italië over de A5 tussen 
Karlsruhe en Bazel komt je er 
langs. Een ideale plek voor een 
rustpauze, waarin je dan genieten 
kunt van deze unieke ramen in 

een modern kerkgebouw met 
rood als overheersende kleur. 
Bij de ramen in de relatief 
kleine kerkzaal van de kerk in 
Rickenbach overheersen de 
geel/bruine en blauwe tinten. 
Deze scheppen een sfeer van 
warmte en rust, waarin je alle 
tijd voelt de ramen aandachtig 
te bekijken. Het zijn er in to-
taal 14, die elk een bekend 
verhaal uit de Bijbel verbeel-
den, zoals de bouw van de to-
ren van Babel, de tocht door 
de Rode Zee, de doop van Je-
zus in de Jordaan, Jezus en Pe-
trus in de storm op het water. 
In huiskapel van een bijbeho-
rend Kinderheim heeft Emil 
Wachter in een viertal ramen 
het kerstverhaal van de ver-
kondiging aan Maria, de ge-
boorte van Jezus tot en met de 
vlucht naar Egypte verbeeld. 
Daar overheersen de rode en 
blauwe kleuren. 
                

Maarten Gast 
 
De foto van de kerk werd op speci-
aal verzoek van Maarten gemaakt 
door Martha Schmalzried. 
 
Heeft u nog interessante herinne-
ringen aan een kerk van uw jeugd 
of een vakantiekerk, stuur ze dan 
op naar:redactie.ven-
ster@gmail.com 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Nadat Jezus uit de dood was opgestaan verscheen hij aan 
de apostelen. In het Matteüs-evangelie lezen we dat hij 
daarbij de leerlingen uitzond om de Blijde Boodschap aan 
de hele wereld te verkondigen. Hij sprak de woorden: 
''Gaat en onderwijst alle volken en doopt hen” (Matteüs, 
28: 19). In de Handelingen van de Apostelen (1:1-8) wordt 
vermeld: “en gij zult mijn getuigenis zijn in Jeruzalem en in 
geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”.  
 
 
 

 
Dit gebrandschilderde raam 
in de Nicolaaskerk geeft de 
zending van de apostelen 
weer. Boven in het raam 
zijn de stenen tafelen met 
de Tien Geboden afge-
beeld. Het raam werd aan-
gebracht in 1907. 
 
 
 
Foto: Arie van Ginkel 

Mijn vakantiekerk 
 
 
 

 
 

Pfarrkirche 

Rickenbach 
Duitsland 

 

 
 
 

Edamse kerkschatten, 42  
Zendingsraam RK Nicolaaskerk 
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Waarom dit boek 
 
Freek de Jonge, conferencier en theatermaker, schreef een boek over zijn vader die domi-
nee was. Het is het deel 1 van zijn memoires, waarin hij in zijn eerste levensjaren dook. 
Centraal staat zijn vaders worsteling met het geloof in die periode. Daarom deze boekbe-
spreking hier in het Venster. 
 
In het voorjaar van 2021 hadden wij kaarten besteld voor 
een optreden van Freek de Jonge in theater Purmarijn in 
Purmerend in november. De voorstelling ging door, de zaal 
slechts voor 1/3 gevuld. Tot onze verrassing ging Freek in ge-
sprek met ons, vroeg wie er kerkelijk actief waren en in 
welke kerken. Het bleek de aanloop naar de introductie van 
zijn boek “KOM VERDER!”, deel 1 van 
een reeks van vier boeken, die samen 
zijn memoires gaan vormen. Freek ver-
telde en las voor over zijn grootvader, 
die als 14-jarige op Duiveland een roe-
ping krijgt, gaat evangeliseren in Bos-
koop, bijbelcolporteur in Brabant en 
Limburg wordt en tenslotte in Ter-
wolde voorganger. Met als grote frus-
tratie dat hij de sacramenten niet mag 
bedienen. Zijn zoon, de latere vader 
van Freek, moet dat “goed maken”, die 
moet dominee worden. 
 
De weg kwijt en weer gevonden 
Op een internaat in Doetinchem haalt 
deze zijn gymnasiumdiploma, nodig om 
theologie te kunnen studeren, maar 
begint ook de twijfel aan deze hem op-
gelegde toekomst. Eenmaal aan de stu-
die begonnen in Groningen dreigt hij de 
Weg kwijt te raken, maar brengt een 
gesprek met de beroemde hoogleraar 
Gerardus van der Leeuw, die de deur opent met de woorden 
“kom verder”, hem toch in de gezochte richting. 
Sinds 1983 wordt in Groningen in de Martinikerk elk jaar 
voor een 1200 belangstellenden de “Van der Leeuw”-lezing 
gehouden, georganiseerd door een daarvoor in het leven ge-
roepen stichting. Vooraanstaande denkers uit de wereld 
worden hiervoor uitgenodigd. Een Nederlander houdt een 
coreferaat. Teken van de bezieling, die voor velen van deze 
man uitging. En dus ook voor de vader van Freek, die inder-
daad dominee wordt. Al houdt hij twijfels over de diepgang 
van zijn roeping. 
 
Laveren en aanvaarden 
Zijn eerste gemeentes zijn die van Westernieland en 
Saaxumhuizen, gelegen op het Hoge Land in Groningen. 
Daar trouwt hij, wordt Freek als tweede kind geboren, daar 
maakt hij zowel als dominee als ook als vader van het jonge 
gezin de oorlog mee. Het zoontje van een van de twee 
broers van zijn vrouw, beide fanatieke NSB-ers, moet opge-
vangen worden. Evenals evacués uit oostelijk Limburg, 

rooms-katholiek. Het echte oorlogsgeweld, Jodenvervolging 
en hongersnood blijven op afstand. Het is daar meer een 
kwestie van laveren en aanvaarden. Als de luidklok van de 
kerk door de Duitsers in beslag is genomen, zegt een dorps-
genoot tegen hem: “Nou mouts touverdan zulvers bim bam 
roupen, domi”.  

 
Naar Zaandam 
In 1946 aanvaardt hij een beroep uit 
het Friese Workum. Daar moeten de 
restauratie en de herinrichting van de 
Grote Kerk voltooid worden. Maar 
daar moet hij ook de rouwdienst lei-
den voor zijn eigen tweeling, twee jon-
getjes kort na de geboorte gestorven. 
Freek verwoordt de worsteling van zijn 
vader op dat moment met zijn taak 
met compassie. Voor mij het hoogte-
punt van dit boek, dat eindigt met het 
aanvaarden van een beroep uit Zaan-
dam in 1951. 
 
Verslaafde dominee 
Freek beschrijft dit, eigenlijk heel ge-
wone, leven in rake en kleurrijke woor-
den, – de taal van de conferencier –, 
maar zonder scherp te worden, zonder 
verwijten. Geen aanklacht tegen de va-
der, geen afrekening, zoals in vele boe-

ken van anderen. Ook niet tegen de gereformeerde kerk met 
de regels en normen van die tijd, die velen van ons bekend 
zullen voorkomen. Niet tegen de oordelen, die geveld wer-
den. Toen zijn vader met de evacués kaartte, heette het dat 
“dominee verslaafd was aan duivels prentenboek”. Wel met 
groot begrip voor dilemma’s, die ieders pad komen. Ook op 
dat van zijn vader. 
In de bespreking van dit boek in Trouw rond de jaarwisseling 
worden karakteriseringen gebruikt als “geen held”, “half-
zacht geloof”, “doodgewoon”, “niet charismatisch”. “Woor-
den doen er toe”, was laatst een thema van een weekendbij-
lage van Trouw. Dat is zeker zo, en daarom wil ik woorden 
als deze zeker niet gebruiken, ze schuren aan tegen een oor-
deel over, inderdaad, een gewoon mens. Een oordeel, dat 
Freek op een bewonderenswaardige wijze vermijdt. 
Een heel leesbaar boek. 
 
“Kom verder!”, Freek de Jonge, Uitgeverij Atlas Contact, ISBN 
9789025452896, 333 pp., € 22,99. 

Maarten Gast 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Woorden van Jezus zijn soms als 
spreekwoorden of gezegdes in onze 
taal terechtgekomen. Zoals: ‘Waar 
het hart vol van is, loopt de mond van 
over’, of: ‘Wel de splinter zien in het 
oog van de ander, maar niet de balk 
in je eigen oog’. Hierbij is het belang-
rijk je te realiseren dat deze uitspra-
ken van Jezus zelf zijn, want  wijze uit-
spraken doen, en zelf wijs zijn, heb-
ben hier met elkaar te maken. En bij 
Jezus kunnen we vaststellen, dat zijn 
uitspraken niet los staan van Hem als 
persoon, van zijn manier van leven. 
Woorden die Hij richt tot de leer-
lingen die Hij geroepen heeft, gewone 
mensen, die niet uitblonken in wijs-
heid, geleerdheid, gepolijste taal of 
manieren. 
 
Jezus drukt hen op het hart dat zij 
geen schijnheiligen moeten worden, 
maar zich juist altijd bewust moeten 
blijven dat hun roeping een voorrecht 
is en een genade van God. Dat, als ze 
de Blijde Boodschap aan de mensen 
gaan brengen, ze er zelf uit moeten 
leven. Een christen die zelf niet leeft 
vanuit de ervaring van de liefde van 
God, maar wel aan anderen vertelt 
hoe ze moeten leven lijkt op een 
blinde die een blinde leidt, en dat 

 
leidt tot brokken. Pas als je als chris-
ten barmhartig bent en werk maakt 
van oprechte naastenliefde, zal de 
Blijde Boodschap overkomen. Beter 
dan wanneer je anderen voorhoudt 
hoe ze moeten leven, maar daarin 
zelf achterblijft. 
 

 
 
“When you don’t do the walk, don’t 
do the talk”, luidt een modern 
spreekwoord. Als zelf de weg niet 
gaat, houd dan je mond, zou je kun-
nen vertalen. Ach, en dan die splinter 
in andermans oog, terwijl je zelf je ei-
gen veel grotere fout niet inziet. 
De inhoud van andermans hart, daar 
kunnen we beter maar niet te snel 

 
over oordelen, want met de maat 
waarmee we anderen meten zullen 
we zelf gemeten worden. 
 
En, natuurlijk, wij kunnen ons hart 
vullen met van alles en nog wat, wij 
zijn vrij om te kiezen. Maar ons spre-
ken verraadt vaak wel de inhoud van 
ons hart. Daarom is het goed te bid-
den dat wij ons eigen hart met zo veel 
mogelijk goedheid, dankbaarheid, 
liefde, humor en vriendelijkheid vul-
len, zodat we woorden kunnen spre-
ken vol eerbied en aandacht. Een 
Wees Gegroet uit dankbaarheid of 
het gebed dat Jezus ons zelf gegeven 
heeft, het versiert ons hart, zodat er 
geen ruimte meer overblijft voor min-
achting en kwaadsprekerij. 
 
Laat onze wijsheid zijn dat we Chris-
tus willen leren kennen, Hij is de ware 
wijsheid van God. Laat daar ons hart 
vol van zijn, laat daar onze mond van 
overlopen. 
 
(27 februari, 8ste zondag door het 
jaar: Lucas 6: 39-45)  
 

Henk Bak 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 
Diep in mij koester ik een licht, 
een onuitwisbaar vergezicht 
dat steeds weer mijn verlangen voedt 
en mij de morgen opendoet. 
 
Vaak wankelt onderweg dit licht 
en raken doel en zin uit zicht. 
Dan vind ik mensen op mijn weg 
waarin Hij mij nieuw vuur toezegt. 
 
De fakkel van dit vergezicht 
is doorgegeven als een licht 
dat wankel brandt in weer en wind, 
maar in een Kind beschutting vindt. 
 
delen uit Verlangen door Sytze de Vries 
 
 

 
Lieve mensen, 
 
Wat mooi dat de poëzie-estafette 
weer start. Ik heb het gedicht geko-
zen waarmee dominee Rien Wattel 
de kerstvesper op 24 december jl. 
opende. De vesper was voor mij een 
mooie start van kerst, maar reikt ook 
zoveel verder dan die dagen. Zijn ap-
pèl om rooskleurig 2022 in te gaan, 
houdt me bezig. Met verlangen, met 
licht en met elkaar. Ik hoop roos-
kleurig te durven kijken en dankbaar 
te zijn. Graag geef ik het stokje van 
deze estafette door aan Jitske Her-
manides. 
 
 

 
Warme groet, 
 

 
 
 
Mirjam van Wijhe-Visser 



–
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Terugblik Kerstsamenzang 
Ondanks de coronasituatie kon de Kerstsamenzang op zon-
dag 12 december toch worden gehouden. Misschien hadden 
mensen zich toch laten afschrikken want het aantal bezoe-
kers was lager dan in eerdere jaren. 
Daar staat tegenover dat deze bijeenkomst voor het eerst 
ook via internet in beeld en geluid was te volgen en dat op 
deze manier toch velen hebben kunnen meegenieten.   
In de sfeervolle Grote Kerk kon men luisteren naar het kerst-
verhaal en het warme geluid van de Koninklijke Edamse Fan-
fare. De collecte die werd gehouden voor het Leger des Heils 
bracht het mooie bedrag van € 105,- op. 
 

 
 
Vooraankondiging thema-avond over Maria 
In onderling overleg van Kerkge-
meente, Nicolaasparochie, Raad 
van Kerken en Venster-redactie is 
voorgenomen om dit voorjaar drie 
oecumenische thema-avonden te 
organiseren.  
De eerste zal zijn op donderdag 17 
februari.  
Dan zal de protestantse theoloog 
prof. dr. Arnold Huijgen een inlei-
ding houden n.a.v. zijn boek “Ma-
ria, icoon van genade”.  
Zie de aparte pagina in dit Venster 
voor meer informatie. 
 
Week van de Eenheid 
Op zondag 23 januari is er een oecumenische viering gehou-
den als afsluiting van de Week van gebed voor de eenheid 
van de christenen. Deze dienst valt net in de periode waarin 
dit Venster ter perse gaat. In de volgende editie volgt een 
kort verslag.  
 

 
Wereldgebedsdag 4 maart 
Het is al een oude traditie: de jaarlijkse bijeenkomst in de 
Doopsgezinde Vermaning op de eerste vrijdag van maart in 
het teken van de Wereldgebedsdag. In de huidige omstan-
digheden is dat niet mogelijk. Maar er is nu een alternatieve 
locatie gevonden in De Swaen. 
De viering is op 4 maart om 19 uur en u bent welkom om 
deze te bezoeken. Het streven is om deze viering ook uit te 
zenden via internet, zie www.kerkgemeente.nl. 
Truus de Boer treedt als voorganger op en wordt onder-
steund door anderen die ook lezingen doen. 
Onze viering is een klein schakeltje in een wereldwijd gebeu-
ren. Een toelichting is te vinden op de lezenswaardige web-
site www.wereldgebedsdag.nl: “Honderdduizenden mensen 
voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering 
van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. 
Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair 
en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat 
gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt 
het christelijk geloof een internationale, oecumenische di-
mensie.” 
Elk jaar wordt de inhoud van de viering door vrouwen uit 
een ander land voorbereid. Dit jaar zijn dat Engeland, Wales 
en Noord-Ierland.  Het thema is ‘Gods belofte’, wat in bij-
gaande afbeelding is verbeeld. 
 



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 

 

 
 
 
 

 

Het nieuwe jaar is alweer opgang gekomen 
Als de eerste editie van het Venster ons bereikt is het 
nieuwe jaar alweer een maand oud. Wat gaat de tijd toch 
snel is een veel gehoord gezegde. Ook het afgelopen jaar 
is ondanks de ingrijpende coronapandemie omgevlogen 
en het is min-of- meer voor de hand liggend om heel even 
terug te kijken hoe het is gegaan. 
 
Door de dringende advisering van hogerhand zijn er de 
eerste drie maanden helaas geen kerkdiensten geweest 
maar gelukkig konden we op 1 april weer van start gaan 
en fijn om ook Pasen weer te vieren. De tweewekelijkse 
diensten konden weer worden gehouden onder leiding 
van onze gast-voorgangers onder begeleiding van onze or-
ganisten. Helaas moesten wij afscheid nemen van ons 
trouwe lid Inske Schot-Visser die zich ook jarenlang heeft 
ingezet voor de jaarlijkse bazars in onze Vermaning. 
 
Fijn was ook weer dat in oktober en november onder lei-
ding van ds. Truus de Boer er weer lezingen konden wor-
den gehouden en dat er ook een toename was dat de Ver-
maning weer werd gebruikt ten behoeve van diverse acti-
viteiten en bijeenkomsten. Tevens kon er gewenst onder-
houd worden uitgevoerd aan de consistorieruimte, de 
buitenberging, de erfafscheiding en de bestrating zodat 
alles er gewoon weer prima uitziet. 
 
Wat zijn de verwachtingen in dit nieuwe jaar? 
Helaas heeft de kerkenraad eind november van het afge-
lopen jaar het besluit genomen naar aanleiding van de 
toch weer toegenomen effecten van de coronapandemie 

en het omikrom-virus om de diensten in december en ja-
nuari af te gelasten.  In de kerkenraad van 17 januari j.l. is 
er vervolgens het besluit genomen om op de tweeweke-
lijkse diensten weer aan te vangen: 
 
Op ZONDAG 20 FEBRUARI A.S. 
 
Ook de strikte advisering dan wel besluitvorming van ho-
gerhand is niet altijd even duidelijk hoe verder om te gaan 
met de praktische gang van zaken. Als kerkenraad blijft de 
Doopsgezinde Gemeente alles nauwgezet volgen hoe aan 
een en ander invulling te kunnen en te mogen geven om 
zo mogelijk toch weer de diensten een verantwoorde in-
vulling te geven. 
 
Duidelijk is natuurlijk dat we heel graag onze diensten 
weer gaan hervatten, om elkaar op de zondagmorgen in 
alle rust weer te ontmoeten, de voorganger te beluiste-
ren, te zingen onder de begeleiding van de organist op het 
monumentale orgel, het gezamenlijk koffie drinken na af-
loop van de dienst en we blijven ons hechten aan de tekst 
van het fraaie wandbord in de consistorieruimte: 
  
DOPEN WAT MONDIG IS, SPREKEN DAT BONDIG IS 
VRIJ IN HET CHRISTELIJK GELOVEN, DADEN GAAN WOOR-
DEN TE BOVEN 
 

 John van Voorst 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Voorhaven Concerten haalt klassieke muziek naar Edam 
Komend jaar zullen in het historisch centrum van Edam een serie klassieke concerten worden gegeven. 
Met als doel om een podium te bieden aan bekende en minder bekende klassieke musici uit binnen- en 
buitenland, is door Stichting Voorhaven Concerten een zevental prachtige uitvoeringen georganiseerd. 
Verschillende klassiek geschoolde muzikanten gaan werk van uiteenlopende componisten uit verschil-
lende tijden ten gehore brengen. Achter de deuren van de pittoreske Nicolaaskerk aan de Voorhaven zal de prachtige muziek 
van april tot en met oktober klinken. De eerste noten worden gespeeld op zondagmiddag 10 april. De Nicolaaskerk is gast-
heer voor deze concerten, die bijdragen aan de feestvreugde rond het 175-jarig bestaan. 
Voor informatie, kaartjes en abonnementen, kijk op https://www.voorhavenconcerten.nl. 

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

 

 
Vergeet u niet uw gift voor de Actie Kerkbalans? 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van de gebou-
wen, het personeel en de vele maatschappelijke pro-
jecten kosten geld. Uw kerk heeft uw bijdrage nodig. 



 
 
 
 

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 12 december is er een einde gekomen aan het leven van 
Trijntje Koning-Bajema. Ze werd 90 jaar. Tine Koning woon-
de net buiten Edam. Haar gezondheid was sinds het overlij-
den van haar man en haar zoon erg achteruit gegaan, en ze 
lag al meer dan vijf jaar in bed. Toch bleef ze haar leven er-
varen als waardevol. Bezoek stelde ze altijd erg op prijs. Ook 
vanuit de kerk werd ze geregeld bezocht. Op vrijdag 17 de-
cember namen we afscheid van Tine in de Grote Kerk, en 
brachten we haar naar haar laatste rustplaats bij haar zoon 
Gerrit, vlak bij het graf van haar man. Tine was een gelovige 
vrouw. Ze ervoer de aanwezigheid van God in haar leven, en 
was ervan overtuigd dat ze na haar dood bij Hem geborgen 
zou blijven. We bidden haar familie, kinderen, (achter-) 
kleinkinderen en vrienden de kracht toe om dit verlies te 
dragen. Corr. adres: Kooiweg 1; 1473 RA Warder 
 

Op zondag, 19 december, overleed 
Cornelis Brommersma op 93-jarige 
leeftijd. Hij is opgegroeid op een 
stolphoeve bij de Grote Kerk; had la-
ter een boerderij aan de Zeedijk, waar 
hij altijd aan het werk was met zijn 
koeien. Een speciale band had hij met 
zijn tweelingbroer Piet en samen met 
zijn vrouw Betty kreeg hij twee zoons. 
Hij was een gevoelsmens en betrok-
ken vader en hij genoot van sociale 

contacten. Hij was ook heel graag op de boerderij van zijn 
zoon Paul. De liturgie voor de afscheidsdienst had hij zelf al 
uitgezocht. Cornelis is in besloten kring -terug in Edam- bij 
de Grote Kerk begraven. Wij wensen zijn vrouw, zoons en 
schoondochters en kleinzoons Gods’ nabijheid toe. 
Corr. adres: Burg. Jan Schoonstraat 5, 1474 HS Oosthuizen  
 
Hartelijk bedankt voor uw blijk van medeleven dat u heeft 
getoond na het overlijden van mijn man. 
Hartelijke groeten,                                     Betty Brommersma 
 
Huwelijksjubilea     
Op donderdag 9 december vierden Arie en Lia Westerneng-
Prins, dat zij 50 jaar geleden 
in het huwelijk traden. Zij 
ontvingen naast hartelijke 
felicitaties natuurlijk ook een 
kaart, bloemen en een kaars 
van de Kerkgemeente. Ook 
gingen er kaarten naar de 
fam. Keijzer-de Vries en de fam. de Boer-Rossenaar, die in 
december een 40-jarig huwelijk vierden en de fam. Rijswijk-
Eijk, die aan het eind van 2021 hun 55-jarig huwelijk vierden. 

Gemeentevergadering is gepland      
Op zondag 2 januari heb ik in mijn ‘nieuwjaarstoespraak’ nog 
even kort teruggeblikt op het afgelopen jaar. Opnieuw een 
bijzonder jaar vanwege Corona: we begonnen en eindigden 
het jaar met kerkdiensten die alleen online te beluisteren en 
te bekijken waren.  
Maar er was ook goed nieuws: in februari trad een bijna ge-
heel vernieuwde kerkenraad aan en halverwege het jaar 
konden we onze interim predikant ds. Dirk Meijvogel aan u 
voorstellen. Het kwam daarom goed uit dat hij juist op deze 
eerste zondag van het nieuwe jaar bij ons voorging. Traditie-
getrouw spreken we dan onze 
dank en waardering uit voor onze 
predikant. En ook al is ds. Meijvo-
gel maar tijdelijk en in deeltijd bij 
ons werkzaam, we zijn blij met zijn 
inbreng bij het verwerken en ach-
ter ons kunnen laten van de moei-
lijke periode.  Namens ons allen 
mocht ik onze dank onderstrepen met een mooi boeket. 

Ook ds. Charlotte Kremer heeft het 
afgelopen jaar haar bijdrage geleverd 
in onze Kerkgemeente. Zij legde pas-
torale bezoeken af en heeft uitvaart-
diensten geleid. Haar bezoeken en 
diensten worden door de betrokke-
nen zeer gewaardeerd. Uiteraard was 
er voor haar ook een mooi boeket.  
En dan kijken we ook vooruit. Zoals 
het er nu voor staat zal ds. Meijvogel 

tot eind april bij ons werkzaam zijn. Hij zal er dus ook bij zijn 
als we onze gemeentevergaderingen houden, die gepland 
staan op 2 maart. We gaan ervan uit dat we nog steeds maar 
met een beperkt aantal mensen bij elkaar kunnen komen. 
Daarom hebben we besloten de gemeentevergadering in 
twee sessies te houden, één in de middag in één in de 
avond. De onderwerpen voor die bijeenkomsten zijn naast 
een evaluatie van de gevoerde gesprekken, ook het ver-
nieuwde beleidsplan en de profielschets voor een nieuw te 
beroepen predikant. Zodat we daadwerkelijk met het be-
roepingswerk kunnen beginnen als alle noodzakelijke voor-
bereidingen zijn getroffen. 
In de kerkbrief zullen de verdere details van plaats en tijd 
worden vermeld. 
Ik spreek de hoop uit dat we het komende jaar in alle opzich-
ten weer terug kunnen keren naar het oude normaal.  
Als kerkenraad doen we ons best, we hopen daarbij op uw 
steun en vertrouwen, maar laten wij samen vooral ons ver-
trouwen stellen op onze God.  
                  Nel Eijk  
        voorzitter@kerkgemeente.nl 
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Pastoraal meldpunt      
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat  
pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf  
of een ander. Zij is altijd bereikbaar via mailadres  
pastoraat@kerkgemeente.nl  of tel. 0299 371272      
Ook houdt zij contact met ds. Charlotte Kremer van 
Zuiderwoude-Uitdam, die één dag per week voor onze 
gemeente beschikbaar is voor het pastoraat. Als u haar 
graag wilt spreken kunt u dat ook via het pastoraal meldpunt 
aangeven.     
 
Hoofdpunten uit de vergaderingen van de kerkenraad 29 
november 2021 en 10 januari 2022    
� Er zullen thema-avonden worden georganiseerd in een 
samenwerkingsverband tussen Kerkgemeente, Raad van 
Kerken, Venster en parochies. 
� Er is een nieuw beleidsplan opgesteld voor 2022-2025 met 
aandachtspunten om mee aan het werk te gaan. Al onze 
regels en afspraken zijn opgenomen in een stuk genaamd 
‘Wie zijn wij’. Dit beleidsplan is onderwerp voor een 
gemeentebijeenkomst 2 maart 2022. 
� Onze interim-predikant, Dirk Meijvogel, gaat continuïteit 
inbouwen en zal met de regelmaat van een vaste predikant 
voorgaan in de dienst. 
� Het onderhoudsplan van De Swaen ligt bij de ondernemer 
om een offerte te maken; plannen voor de hulpkerk en 
pastorie zijn in de maak. 
� De Advents- en Kerstactiviteiten zijn, ondanks alle 
beperkende en steeds veranderende  maatregelen goed 
verlopen. 
� De gesprekken met gemeenteleden n.a.v. onze situatie zijn 
afgerond; een algemeen verslag en een vooruitblik zullen 
worden voorgelegd op de gemeentebijeenkomst.  
� Ook wordt alvast vooruitgekeken naar het jaarprogramma. 
 
Bätz-orgel veni vidi foetsie!                                              

Zoals in het 
kerstnummer van 
het Venster werd 
vermeld, zou 
orgelbouwer Van 
Rossum in 
december het 
meer dan 200 jaar 
oude Bätzorgel 
komen ophalen.  
En dat is gebeurd. 
Op 16 en 17 
december hebben 
de orgelbouwers 
lange dagen 
gemaakt om het 
instrument 
zorgvuldig uit 
elkaar te halen en 

alle onderdelen in een forse bestelwagen over te brengen 
naar Wijk en Aalburg. Inmiddels is het orgel uitgepakt, liggen 
de pijpen op het rek en zijn ze begonnen aan het restaureren 
van de kas. Zodra de kas staat gaat men de windvoorziening 

reconstrueren 
naar het 
voorbeeld van 
Gideon 
Thomas Bätz 
uit de periode 
rond 1800. 
Alle pijpen 
gaan door de 
handen van 

de intonateur Hans van Rossum en zullen kritisch bekeken 
en bijgewerkt worden. 
Zoals in de diverse 
streekbladen (en ook 
het Parool) vermeld 
stond, heeft de 
provincie Noord-Holland 
een subsidie toegekend 
van ruim € 51.000.  
Een prachtig bedrag! 
Gezamenlijk met ons 
eigen orgelfonds en de 
gulle donaties van 
diverse culturele 
fondsen komen we een 
heel eind! (Met dank 
aan Arie van Ginkel voor 
de foto en de titel.)    
Intussen: adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op: 
NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds  

(Voor alle thuiskijkers: Het kistorgel staat nu op de plaats 
van het Bätz-orgel) 



Venster februari 2022 17 

Overzicht diaconale collectedoelen  
Zondag 13 feb. KIA: Werk voor jongeren Nepal   

Kerk in Actie creëert in 
Nepal voor 2500 jonge-
ren werkgelegenheid, 
zodat zij in hun eigen 
omgeving een mens-
waardig bestaan kunnen 
opbouwen. De jongeren 

krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stage-
plek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met 
afnemers of werkgevers. www.kerkinactie/jongerennepal 
Zondag  20 feb. Bijbelvereniging  

De Bijbelvereniging, voor-
heen de Nederlandse Gide-
ons, plaatst gratis Bijbels in 

overnachtingslocaties, waaronder hotelkamers, vakantie-
huisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en scheepshutten. 
Daarnaast verstrekt de vereniging kosteloos Bijbeluitgaven 
aan o.a. diaconale instellingen en warmhartige christenen. 
Met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de 
mens, dichtbij de lezer te brengen. www.bijbelvereniging.nl 
Zondag 27 feb. Vereniging ‘t Nest Volendam  

Vereniging Vrijetijdsbe-
steding Gehandicapten 
Volendam (V.V.G.V.), be-
ter bekend onder de 
naam “’t Nest. De doel-
stelling van deze vereni-

ging is het bevorderen en creëren van gevarieerde mogelijk-
heden voor vorming en vrijetijdsbesteding voor mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een en-
thousiaste groep van ongeveer 30 vrijwilligers zorgt ervoor 
dat de deelnemers kunnen kiezen uit allerlei ontspannings-
activiteiten.  https://www.vvgv.nl 
Zondag 6 mrt. Zending Rwanda   

In het dichtbevolkte Rwanda 
leeft 70 procent van de inwo-
ners van landbouw. Rwandese 
diaconessen trainen elk jaar 
150 boeren en boerinnen op 

hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groen-
ten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. 
Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. 
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde 
voeding geven. www.kerkinactie.nl/40dagentijd 
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over 
te maken via een bankoverschrijving naar:  
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Ge-
meente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......                        
 

Verjaardagen van onze senioren  
02-02  Mw. J. Evers-Spans, Cor Jongerthof 30, 1135 TC Edam 
03-02  Dhr. R. Waijop, Schermerstraat 49, 1135 EM Edam 
04-02  Mw. E.L. Brommersma-Jongerbloed,  
            Burg J. Schoonstraat 5, 1474 HS Oosthuizen 
08-02  Dhr. J.W. van Ravenzwaaij, Nieuwehaven 56,  
            1135 VL Edam 
10-02  Mw. N. Dijkhuizen-Guijt, Broekgouwstraat 20,  
            1135 EA Edam 

12-02  Mw. A.W. Oosterman-de Gans, Zijpemeerhof 22, 
            1135 EP Edam 
13-02  Dhr. A. Aberson, Zoutziedershof 29, 1135 VG Edam 
13-02  Mw. T. Berghuis-Jukema, Jan Schriverstraat 26,  
            1135 HX Edam 
17-02  Mw. J. Rijswijk-Eijk, Nieuwehaven 69, 1135 VM Edam 
19-02  Mw. J. Kolijn-Duim, Burg. Versteeghsingel 21a,     
            1135 VV Edam 
23-02  Dhr. M. van der Zaag, Langemeerstraat 23,  
            1135 JD Edam 
25-02  Mw. A. Waijop-Prins, Schermerstraat 49,  
            1135 EM Edam 
25-02  Dhr. H.S. de Boer, Jacob Tonissenstraat 15,  
            1135 JB Edam 
25-02  Mw. J.M. van der Zaag-Hetjes, Langemeerstraat 23, 
            1135 JD Edam 
 
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 
6 febr. 
13 febr. 
20 febr. 
27 febr. 
6 mrt. 

 
 
 
 

taxidienst 
L. Bak 
J. Schoute 
H. Kalk 
M. van Saarloos 
W. Meerman 

telefoonnr. 
365924 
06-51589540 
371297 
374038 
06-22506765 

 

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 

21-11  €172,50 €246,10 Thuis van Leeghwater 

28-11 €143,50 €152,50 
Moldavië: Kerken geven kin-
deren toekomst 

05-12 €149,00 €150,65 
Rwanda, opvang en scholing 
kwetsbare kinderen 

12-12 €  98,25 €132,20 Stabiel thuis voor kinderen 
  19-12 €  75,00 €  75,50 Mission Aviation Fellowship 
24-12 €112,00 €200,00 Voedselbank Purmerend e.o. 
25-12 €173,50 €265,00 Kinderen in de knel 
26-12 €  47,70 €  64,50 Stichting HoeBoeh 
31-12 € 36,00   

 €1007,45 €1286,45  
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau       
Ingekomen 
fam. J. Buijs, Voorhaven 56, 1135 BS EDAM 
Verhuisd 
Mevr. M.T. Cazemier, naar Groot Westerbuiten 48, 
1135 GK EDAM 
Overleden 
Dhr. C. Snijders, Friese Vlaak 29 
Mevr. T. Koning - Bajema, Kooiweg 3 
Mevr. A.M. de Wit - Groot, Noorderstraat 46 
Dhr. C. Brommersma, Burg Jan Schoonstraat 5 
Mevr. J.G.S. Jansen-Klippel, Kloosterhof 1 



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 Agius, tel. 06-37219218 
Voorzitter: C. Veerman, tel. 06-10255468 

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

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

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Centraal Bestuur Heilige Franciscusparochie 
Leden: Calixte Veerman, Simon Ruitenberg 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven. Voor onze dierbare overledenen: Koos 
Rossenaar en Jan Conijn, dat zij voor altijd mogen zijn inge-
gaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Nieuws uit de locatieraad 
Zoals bekend is een werkgroep van de Nicolaaskerk bezig 
met de voorbereiding van activeititen voor het 175-jarig be-
staan. Er is een lijst gemaakt van 21 dingen die we kunnen 
doen. Of ze allemaal doorgaan is de vraag, maar een paar 
dingen staan al vast: 
- Plechtige H. Mis op 30 oktober 2022. Hierbij zal bisschop 
Hendriks de hoofdcelebrant zijn. 
- Een herinneringsboek met interviews van mensen die te-
rugkijken op de laatste 25 jaar. Er is al een uitgever (LM Pu-
blishers Edam) en een schrijver (Laurens Tol, bekend van de 
NIVO). 
- Serie klassieke concerten op zondagmiddagen, van april tot 
oktober. De concerten worden georganiseerd door een 
apart daarvoor opgerichte stichting, Stichting Voorhaven 
Concerten. Het bestuur daarvan bestaat uit Monique 
Schoorl, Sonja van der Oord en Nico van Straalen. 
- Feestelijke maaltijd met gezellig samenzijn. Hiervoor is nog 
geen datum, maar het gaat zeker door. 
- Sacramentsprocessie op 19 juni. Dit is voorlopig nog een 
idee. Ook andere ideeën zijn van harte welkom. Neem con-
tact op met de secretaris als u wilt helpen. 
 

Feestelijk H. Mis met Nico en Ans Günther 
Op 16 januari vierden Nico en Ans Günther met een mooie 
gezongen H. Mis hun 55-jarig huwelijksfeest. Kapelaan Ver-
steeg sprak het echtpaar kort toe en gaf ze de zegen. En de 
mannen van het St. Caecilia-koor zongen als nachtegalen. De 
kerk was maximaal bezet met inachtneming van anderhalve  
meter afstand. Zie Nico en Ans glunderen op de foto van 
Christie Günther. 

Mgr. Hendriks op bezoek  
Op woensdagmiddag 12 januari was mgr. Hendriks in Edam 
voor een bijeenkomst met de priesters, diakens en cate-
chiste van het dekenaat Purmerend. We hebben samen het 
Middaggebed gebeden in de H. Nicolaaskerk. Later dit jaar, 
zal Deo volente, mgr. Hendriks erbij zijn bij het vieren van 
175 jaar Nicolaaskerk. In de parochiezaal ‘De Ontmoeting’ 
luisterde hij naar de ervaringen van de priesters, diakens en 
de catechiste, onder leiding van deken Marcelo Salao Rocha. 
 
Woord van de kapelaan 
Heel dankbaar kijk ik terug naar de Kersttijd en de verschil-
lende vieringen in de Advent, rond Kerstmis en Oud-en-
Nieuw. Bedankt aan jullie allen die daarin geholpen hebben. 
Januari is bijna voorbij en we gaan richting februari. De brie-
ven van de Actie Kerkbalans zijn gedrukt en gestuurd en har-
telijk dank aan eenieder die onze parochie financieel wil 
steunen. Op 2 maart treden wij de Vastentijd binnen met As-
woensdag op weg naar Pasen. Onze moeder de Kerk nodigt 
ons dan uit om met vasten, gebed en aalmoes God boven al-
les te beminnen, met geheel ons hart, geheel onze ziel en al 
onze krachten. 
Ik heb wel nagedacht om weer een paar veranderingen in 
gang te zetten. Vanaf november ben ik begonnen met de 
doordeweekse Missen in onze drie locaties. Na bijna drie 
maanden tijd, ben ik blij met de opkomst in Edam (gemid-
deld 8 parochianen), maar minder met de opkomst in Mon-
nickendam en Ilpendam. Tot de verplaatsing van de viering 
naar 16 uur kwamen er in Monnickendam sommige dames 
van het koor naar de Mis vóór de koorrepetitie, maar dan 
was de opkomst zeer mager. In Ilpendam hoor ik vanaf het 
begin dat dinsdag niet zo gunstige dag was wegens de markt 
in Purmerend. 
Vanaf februari geef ik vrijdagochtend les aan de seminaris-
ten in Heiloo en niet meer op donderdag. Daarom wil ik 
vanaf 1 februari de volgende veranderingen inbrengen: 

Dinsdags om 9 uur en vrijdags om 19.00 uur in Edam 
Woensdags om 9.30 uur in Ilpendam 
Donderdags om 19.00 uur in Monnickendam 
 

Hopelijk zullen door deze veranderingen meer parochianen 
samen komen om de Heilige Mis door de weeks te vieren. Ik 
vertrouw erop dat er geestelijke groei komt op persoonlijk 
en gemeenschappelijk vlak als we meer contact hebben met 
Gods Woord en de sacramenten. Willen we een meer vitaal 
parochieleven hebben en ons geloof versterken, hebben we 
de kracht van de Eucharistie broodnodig! 
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Verder wil ik in de Vastentijd op vrijdagmiddag de Kruisweg 
vieren, waar wij kans krijgen om stil te staan, mediteren en 
bidden bij de Lijdensweg van onze Heer Jezus Christus... op 
weg naar de Goede Week en Pasen. Ik hoor graag jullie reac-
ties daarop alsook wat ook de Heilige Geest jullie inspireert 
uit liefde voor God en ten dienste van onze Kerkgemeen-
schap. Gods zegen, 

Kapelaan Mario, mede namens diaken Henk Bak 
 
In Memoriam: Koos Rossenaar 

Op 24 november is dhr. 
Koos Rossenaar overle-
den op de leeftijd van 
73 jaar. Wij hebben op 1 
december in een mooie 
uitvaartviering bij ons in 
de kerk afscheid van 
hem genomen. We 
wensen de familie na-
mens de parochie veel 
sterkte toe met dit ver-
lies. 

 
In memoriam: Jan Conijn 
Op de leeftijd van 91 
jaar is op 12 december 
Jan Conijn overleden, 
na een afnemende ge-
zondheid en na voor-
zien te zijn van het Sa-
crament van de zieken. 
Jan was in zijn jonge 
jaren vele jaren mis-
dienaar en acoliet; de 
kerk ging hem altijd 
aan het hart. In de ja-
ren ’90 toen zijn Vut-
tijd begon, heeft hij de 
leiding in handen ge-
nomen over de grote pastorietuin met een werkploeg waar 
altijd vrijwilligers met hem samenwerkten in de groente- en 
siertuin. Later heeft hij het beheer van het kerkhof op zich 
genomen; ook dit werk lag hem nauw aan het hart. Hij 
stopte hier pas mee toen het echt niet meer ging. Kortgele-
den hebben Jan en Nel nog hun 60-jarig huwelijk kunnen vie-
ren, op aangepaste wijze vanwege de coronamaatregelen. 
Jan, bedankt voor alles wat je altijd met een blij hart voor 
onze parochiegemeenschap gedaan en betekend hebt, je 
hebt je best gedaan. 
Op maandag 19 december hebben we in een sfeervolle uit-
vaartviering afscheid van Jan genomen. Daarna is hij begra-
ven op ons parochiekerkhof. Wij wensen zijn vrouw Nel, kin-
deren en kleinkinderen sterkte met dit verlies. Dat hij moge 
rusten in vrede. 
 
Bijbelgroep 
Eindelijk konden we weer samenkomen met onze groep. Dat 
ging perfect in de Ontmoeting. Henk Bak had zich uitstekend 
voorbereid en hij wees ons op het verband tussen de tek-
sten uit het oude Testament en het Nieuwe. 

We lazen een stuk uit Nehemia, wat wij niet of alleen maar 
vluchtig hadden gelezen. Het volk Israël, geteisterd door de 
verbanning en in een verwoest land, krijgt de wet van Mozes 
weer te horen. Een hele morgen wordt die voorgelezen. Stel 
je voor. Maar het volk was bedroefd omdat ze alles vergeten 
waren en blij omdat het weer was uitgelegd. En dan denk je: 
Ze kregen vast straf omdat ze zo lang wetteloos geleefd had-
den, maar nee. Ze moesten feest vieren, lekker eten en drin-
ken, met elkaar en delen met wie dat niet kon betalen. Dat 
met elkaar is heel belangrijk. Daar zet Paulus ook stevig op 
in, in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Dat waren zorgen-
kinderen van hem. Korinthe was een grote havenstad en liep 
voorop in allerlei zondige praktijken. Maar Paulus schrijft: 
Jullie zijn gelijkwaardig. En je hebt elkaar allemaal nodig zo-
als alle lichaamsdelen pas samen het lichaam goed laten 
functioneren. We besloten met Lukas 4. Het ontroerende 
verhaal van Jezus die in de synagoge van Nazareth de boek-
rol van Jesaja voorleest: De Geest van de Heer rust op mij, 
Hij heeft mij gezalfd. En dan de boekrol sluit en zegt: Dit is 
vandaag in vervulling gegaan. 
We hebben allemaal met gespitste oren geluisterd, soms 
vragen gesteld en weer veel geleerd. De Bijbel is geen roman 
die je doorleest. Maar als je nadenkt over de bedoeling van 
de tekst heb je er veel aan. Dus… kom er de volgende keer 
ook eens bijzitten. We zien elkaar weer op woensdag 23 fe-
bruari om 14.00 uur in de Ontmoeting 

Paula Ruitenberg 
Dank 
Beste parochianen en koorleden, 
Mede namens de kinderen en kleinkinderen wil ik iedereen 
hartelijk bedanken voor de steun die wij na het overlijden 
van Jan van u mochten ontvangen in de vorm van bloemen, 
kaarten en telefoontjes. De koorleden, dirigent en organist 
van St. Caecilia wil ik bedanken voor de ingetogen zang tij-
dens de afscheidsviering van Jan en in het bijzonder Stef, 
voor zijn zang van het Panis Angelicus. Door ieders mede-
werking en inzet hebben we Jan een waardig afscheid kun-
nen geven. Dat doet ons als familie goed en geeft ons troost. 
Nogmaals dank voor al uw lieve steun. 

Nel Conijn 
Nieuws van het KVG 
Vol spanning zaten we te wachten op de persconferentie 
van vrijdag 14 januari 1922. Kunnen we wel of niet. Het is 
heel jammer, maar de horeca mag nog niet open, dus de 
Burghwall ook niet. Zonder de Burghwall kunnen wij geen 
KVG-avonden organiseren. Voor Astrid is dit natuurlijk ook 
heel erg vervelend. 25 januari 2022 kan de lezing “Reis met 
de Trans-Siberië expres” door Hans Tijsen niet doorgaan. 
Hoe het met 15 februari ’22 (de Jaarvergadering en Bingo) 
en 15 maart ’22 de lezing over Hoedjes en Tassen zal gaan 
weten we nog niet, dat komt in het volgende Venster. We 
wachten het maar weer af.  Lieve mensen nog even volhou-
den, blijf gezond en de hartelijke groeten van het KVG Be-
stuur.                         Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen 
 
Koffiedrinken na de mis op zondag 
Zolang het na de H. Mis op zondagmorgen niet is toegestaan 
om achter in de kerk koffie/thee te drinken zal de Burghwall 
tijdelijk als vangnet dienen. U bent van harte welkom. 

PCI-bestuur 
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De gezellige middag 
We hopen dat de horeca spoedig open zal gaan, zodat we in 
februari weer kunnen starten met de gezellige middagen. 
Het PCI-bestuur heeft besloten om t/m april de twee midda-
gen per maand te zullen handhaven. Uiteraard is e.e.a. on-
der voorbehoud van de coronaontwikkelingen. U kunt de 
volgende data in uw agenda noteren t.w. woensdag 2 en 16 
februari; woensdag 2 en 16 maart en woensdag 6 en 20 
april. Daarna bekijken we hoe we gedurende de zomer-
maanden verder gaan. We hopen op 2 februari weer velen 
van u terug te zien. Tot dan! 

Nel en Marian 
Caecilia nieuws 
De koorleden staan te trappelen van ongeduld om weer als 
volledig koor te gaan repeteren. Op het moment van kopij 
inleveren zucht de horeca nog onder de lockdown en we re-
kenen in de maand februari op meer versoepelingen. 
2022 wordt een jaar vol activiteiten zoals het korenfestival 
op 21 mei, het 175-jarig jubileum van de kerk en het 50-jarig 
jubileum van St.Caecilia in de huidige samenstelling als da-
mes-en herenkoor. U hoort de komende tijd meer over deze 
activiteiten. Het koor gaat dit jaar nieuwe missen instuderen 
en mocht u interesse hebben om mee te zingen dan is dit 
het juiste moment om aan te haken. Kom meedoen op 
donderdagavond in de Burghwall van 19.30 – 21.30 uur. U 
bent van harte welkom. 
 

Verslag familievieringen o.a. kindje wiegen 
Op 28 november jl. om 12 uur was er in onze kerk een Ad-
ventsviering. Veel kinderen lazen tijdens de Eucharistievie-
ring, waarin Kapelaan Agius voorging. Hij sprak met de kin-
deren over de betekenis van Advent, omdat wij ons voorbe-
reiden op de komst van Christus. De muziek werd verzorgd 
door Ruben, Lukas en Nathan. Na de viering kwamen Sint-Ni-
colaas en drie Pieten. Er werden veel Sinterklaasliedjes ge-
zongen en de kinderen kregen een mooie bal en een lekkere 
Sinterklaaschocoladepop van de Pieten. De kinderen sjoel-
den en speelden spelletjes met de Pieten in de Ontmoeting 
onder het genot van speculaas en limonade. Dank u wel, Sin-
terklaas!  
Op 26 december Tweede Kerstdag 10 u was de Herdertjes-
viering met voorganger Diaken Henk Bak. Voor de viering 
was er een processie van Jozef en Maria, herbergiersters, 
herders, koningen en engelen. Jozef (Tim Veerman) legde 
het kindje Jezus in de kribbe samen met Maria (Lynn 
Jonk). Er werd een mooi Kerstspel opgevoerd door de kin-
deren. Diaken Henk Bak praatte met de kinderen over de be-
tekenis van Kerstmis en wensen en de vervulling daarvan. 

Carolina van Gerven had weer prachtige boekjes gemaakt. 
De viering werd schitterend muzikaal omlijst door het Nico-
laaskoor onder leiding van Koos Klok. Aan het einde van de 
viering kreeg het Nicolaaskoor hulp van de kinderen, die met 
trommels, fluiten en gitaren het lied “Midden in de winter-
nacht” zongen en speelden. Als dank kregen alle kinderen 
een beeldje van de Heilige Familie. 
Op 27 december om 14.00 uur was Kindje Wiegen, met mu-
zikale bijdrage van familie Van der der Made, en van bezoe-
kers die enthousiast meespeelden met muziekinstrumenten 
en zongen. Kapelaan Agius zong ook mee. Onder het genot 
van kerstkransjes werd de Kerststal bewonderd en er werd 
enthousiast ingekocht bij de MOV-tafel met mooie 
kerstspullen. Op 2 januari om 10.00 uur was de Eucharistie-
viering ter ere van Driekoningen met als voorganger Kape-
laan Mario Agius. Voor de viering was er een processie van 
Jozef (Yannick) en Maria (Michelle), herders, koningen en 
engelen. Veel kinderen lazen tijdens de viering. Er werd een 
mooi Kerstspel opgevoerd door de kinderen. De Kapelaan 
vertelde over de Driekoningen en de geschenken goud, wie-
rook en mirre, die zij aan Jezus gaven. Ruben, Lukas en Na-
than speelden piano en bij het slotlied 'Midden in de winter-
nacht' zongen/speelden kinderen mee. Daarna kregen vol-
gens een oude traditie, naar het idee van Greetje alle kin-
deren een stuk Driekoningenkoek. Het kind dat het stuk met 
een noot erin verstopt kreeg, werd tot koning gekroond 
door Kapelaan Agius. Dit jaar was Tobias de gelukkige. We 
mogen dankbaar terugkijken op mooie, goed bezochte vie-
ringen! 

De familievieringwerkgroep 
 
Verjaardagen van onze senioren in februari 
01-02 Dhr J.C. van Veen, Nieuwehaven 18b 
03-02 Mw C.P.A. de Boer – Nanninga, St Nicolaashof 1 
04-02 Mw C.M. Kamminga – Günther, Ambachtstraat 27 
06-02 Mw A.B.C. Kuenen – Schilder, Langemeerstraat 25 
05-02 Mw C.E.M. Hendriks, Roelof Bootstraat 11a 
07-02 Mw W.J. van de Nes – Blok, Paulus Pietersstraat 9 
07-02 Mw E.M.W. Out – Groot, Groot Westerbuiten 10 
08-02 Dhr T.J. Lankhorst, Matthijs Tinxgracht 12 
09-02 Mw G.M.H. Dijkgraaf – Silven, Claes Teenxstraat 25 
10-02 Mw L.M. Jansen – Bach, Dirrick Gerritszstraat 21 
11-02 Dhr L.M. de Kock, J C Brouwersgracht 21 
12-02 Mw A.M.M. Buikman – Veerman, Noorderstraat 54 
12-02 Mw H.C. Rol – Nieuweboer, Buikslotermeerstr. 34 
14-02 Mw M.C. Schilder – Zwarthoed, Dijkgraaf Poschlaan 1a 
14-02 Mw A.A.M. Ettema - van Berkel, Pieter Taemszstr. 17 
15-02 Mw A.J.M. van den Boom – Verroen, Koggenstr. 17 
16-02 Mw P.M. Kraakman – Bleeker, Noordervesting 4 
21-02 Mw S.P.M. Nootenboom – Baas, Jan Huibrechtszstr. 16 
22-02 Mw J.B.M. van Boven – Oldenkotte, Jan Schriverstr. 17 
26-02 Dhr N.A. Kemper, Roelof Bootstraat 71 
26-02 Dhr H.L.M. de Lange, Kleine Kerkstraat 24 
27-02 Mw H.M. van der Linden - Bonneveld , D. Poschlaan 1a 
27-02 Mw M.A.C. Buikman - van Dijk, Nieuwehaven 2 
28-02 Mw A.M. Blok – Wessels, Cornelis Doetsstrr. 6 
28-02 Mw G. Keijzer – Out, Paulus Pietersstraat 1a 
28-02 Mw H.M.C. van Rijn – Sier, Langemeerstraat 23c 
29-02 Dhr A.S. Visser, Ye 34 
 
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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Wereldlichtjesdag 
Een prachtige traditie, dit wereldwijd herdenken van gestor-
ven kinderen. Ieder jaar op de 2e zondag in december steken 
de mensen, die daar behoefte aan hebben, om 19.00 uur 
een lichtje aan. Zo loopt er die dag een golf van licht door de 
verschillende tijdzones om de aarde heen. Sylvia van Leeu-
wen en haar collega’s van De Vrouwen van Sereen organise-
ren dit al vanaf 2011 in Volendam vanuit het Stolphoeve-
kerkje. Van de viering in 2019 herinner ik me een stampvol 
kerkje en diep aangrijpende verhalen, waar je alleen maar 
heel stil naar kon luisteren. 
Op 12 december 2021 kon dit vanwege corona niet in, maar 
wel vanuit het kerkje. Met een ceremonie, die op Facebook 
te volgen was. Ballonnen, die kinderen hadden gekleurd, wa-
ren in lange slingers opgehangen. Voor ieder kind, dat her-
dacht werd, stond een lichtje klaar, dat vervolgens op de bal-
lonvormige rekken gezet werd. U ziet ze op de foto. Frank 
Keijzer, piano, en Laurie Akkerman, zang en gitaar, samen 
het duo You and I, omlijstten het geheel met passende mu-
ziek. 

 
Kerstmis 2021 
In het vorige Venster schreef ik nog dat we op eerste kerst-
dag een viering zouden hebben, waarin Marjan Nijman zou 
voorgaan. We hadden ons erop verheugd weer bijeen te zijn, 
te luisteren naar het overbekende verhaal van de herders in 
het veld, die als eersten te horen kregen dat het Christuskind 
geboren was, in Bethlehem, in een stal. Samen tot besluit 
van de dienst het “Ere zij God” te zingen, waarmee de enge-
lenschaar zijn boodschap besloot. Maar we vonden het niet 
verantwoord de dienst door te laten gaan. Het was koud en 
stil in de kerk deze weken. Een kerstboom neerzetten, zoals 
andere jaren, had geen zin. Nel had rode en witte kerstster-
ren gekocht om aan mensen mee te geven of te brengen. 
Die kerststerren hebben we toch eerst voor in de kerk neer-
gezet om te “in te wijden”. Daarvan is deze foto. 
 
 

 
Het lied van de engelen 
Toen ik deze kerst in de nieuwste Bijbelvertaling het verhaal 
uit Lucas 2 las van de geboorte van Jezus, stond daar als lied 
van de engelenschaar: 

“Eer aan God in de hoogste hemel 
En vrede op aarde voor de mensen, die Hij liefheeft.” 

Die tekst verbaasde me enigszins. Vertrouwd was mij de 
tekst in de Bijbelvertaling van 1962: 

“Ere zij God in den hoge 
En vrede op aarde bij mensen des welbehagens.” 

Die tekst heb ik altijd zo meegekregen dat de(ze) mensen 
God moesten behagen. Wellicht ten onrechte, maar toch. Ik 
vroeg ds Bart Stobbelaar om raad. Hij stuurde mij maar liefst 
16 verschillende Engelse vertalingen. De hedendaagse luidt: 

“Praise God in heaven! 
Peace on earth to everyone who pleases God.” 

Daarover zegt Bart: “Deze laatste laat dubbele interpretatie 
toe: wie pleast hier God, is het de mens die God behaagt of 
is het God die een behagen heeft in de mens? Ik denk dat 
die dubbelheid in betekenis juist heel aardig is, de verwar-
ring is inhoudelijk zinvol. God heeft plezier in de mens, de 
mens heeft plezier in Hem. 
Taalkundig denk ik echter dat het gaat om het welbehagen 
van God naar de mens, de mens die zijn wil en weg volgt. 
Het ene niet zonder het ander. Exclusief van de mens om 
God te behagen lijkt mij dus niet helemaal de betekenis.” 
Zo krijgen we toch een preek mee om over na te denken. 
 
Diensten 
Het aantal besmettingen met het coronavirus is groot in 
Edam-Volendam. De mogelijkheden de kerkzaal voldoende 
te ventileren zijn beperkt. Reden om ook in februari nog 
geen diensten te houden. Helaas. 

Maarten Gast 
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Raad van Kerken 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
4 maart  19:00 uur ds. T. de Boer   Wereldgebedsdag De Swaen 
 
Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6 1135 WV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Muziek 
6 februari geen dienst 
20 februari 10.00 uur br. W.M.Grimme   organist G.Zandstra 
 
Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
6 februari 10.00 uur ds. P. Verhoeff (Alkmaar)     De Swaen 
13 februari 10.00 uur ds. T. de Boer (Oosthuizen)    De Swaen 
20 februari 10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    De Swaen 
27 februari 10.00 uur ds. C. Kremer (Zuiderwoude)    De Swaen 
6 maart  10.00 uur ds. J. Bakker (Monster)     De Swaen 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid  Muziek 
6 februari 10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering Nicolaaskoor 
13 februari 10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering St. Caecilia 
20 februari 10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering Schola Cantorum 
27 februari 10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering St. Caecilia 
2 maart  19:00 uur kapelaan M. Agius Aswoensdagviering Samenzang 
6 maart  10.00 uur nog niet bekend  Eucharistieviering Samenzang 
Ook is er elke woensdagochtend om 9 uur en elke vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweeks H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 

Helaas nog geen diensten in februari i.v.m. het hoge aantal besmettingen in de gemeente. 
 
Protestantse Gemeente Zeevang, Oudendijk, en Koggenland, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie   Muziek 
2 februari 15.50 uur Bart Stobbelaar  Beets, internet  J. Stens 
6 februari 10.00 uur Hanna Smit  Berkhout, fysiek  B. Conijn 
9 februari 15:50 uur Hans Reedijk  Beets, internet  E. Hinfelaar 
13 februari 10:00 uur Hans Reedijk  Berkhout, fysiek  E. Hinfelaar 
16 februari 15:50 uur Hans Reedijk  Beets, internet  J. Stens 
20 februari 10:00 uur Hans Reedijk  Berkhout, fysiek  D. Schuijt 
23 februari 15:50 uur Kees van Lenten  Beets, internet  E. Hinfelaar 
27 februari 10:00 uur Ole van Dongen  Berkhout, fysiek  J. Stens 
Tevens te zien via Lokale Omroep Volendam Edam (LOVE-tv), zondagavond 19:30 uur 

 
Rooms-Katholieke Kerk Volendam: Voor info over de diensten: Zie kerkpagina's in de NIVO 
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