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Redactioneel 
 
Helemaal bij de tijd is dit Venster met een nummer over 
“energie”. De energietransitie, de overgang naar duurzame 
energieopwekking, het zijn thema’s van deze tijd. Ook de 
kerken worden uitgedaagd om daarover mee te denken. De 
mens is rentmeester over de schepping, lezen we in de Bij-
bel. De Paus heeft in 2019 de katholieken opgeroepen om 
het gebruik van fossiele brandstoffen op te geven en snel 
over te gaan naar duurzame energie. In de protestantse kerk 
zijn al veel kerkgebouwen lid geworden van de “Groene 
 
 
 

Kerken”. De Raad van Kerken zal in april van dit jaar daar een 
thema-avond over organiseren, samen met het Venster. 
Meer daarover in volgende Vensternummers, maar hier al-
vast een voorproefje: hoe houden we de oplopende energie-
rekening, waar vooral mensen met een smalle beurs last van 
krijgen, betaalbaar? En hoe kunnen de kerken bijdragen aan 
de betaalbaarheid van hun eigen rekening? Alles daarover in 
deze energetische Vensteraflevering. 
 

 

 Nico van Straalen 
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Redactie: Ed Broeze (voorzitter), Nico van Straalen, Arie van Ginkel, 
Marika Fraenkel, Maarten Gast 
 
Correspondenten: Wijnanda Hamstra, José Hermanides, Frans Koning, 
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 maart 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 april 2022 

Omslag: Zicht op Edam vanuit de Zeevang met traditionele windmolen voor polderbemaling. Foto Arie van Ginkel 

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. 
 

 
Een steen des aanstoots 
In Jesaja 8: 14 zegt de Heer over zichzelf, bij monde van de 
profeet: “Hij zal (….) ook de steen (zijn) waaraan men zich 
stoot”. In Romeinen 9: 33 wordt dit geciteerd; “In Sion leg ik 
een (…) rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem 
gelooft, komt niet bedrogen uit.” (gaat de tekst ook verder). 
In Matth. 21”: 42  verwijst Jezus naar “De steen die de bou-
wers afkeurden is de hoeksteen geworden.  Ook Mark 12: 
10, Lukas 20: 17, Hand. 4: 11, 1Petr. 2: 7 verwijzen naar de 
hoeksteen. 
Steen des aanstoots, afgekeurde steen: dat is de Heer, dat 
is Jezus, daarop bouwen wij ons geloof en gelukkig maar, 
want die afkeuring is geheel onterecht! In het spraakgebruik 
is dat onterecht zijn, dat Bijbels bij die steen hoort wel ge-
heel verdwenen. Meestal begint men iets als steen des aan-
stoots te betitelen als het iets hinderlijks betreft dat maar 
niet over wil gaan. Het taalgebruik van sommige volksverte-
genwoordigers is voor velen een steen des aanstoots, zou 
een zin met kloppende beeldspraak kunnen zijn. 
Met dank aan: 
 https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=arti-
kel&id=1338 
Lezen: zie tekst 
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Eerlijke verdeling energiecompensatie 
 
De energieprijzen rijzen de pan uit. Voor mensen die rond moeten komen van een laag in-
komen, levert dit een probleem op. De overheid komt met een compensatieregeling die 
voor iedereen geldt. Maar: sommige mensen kunnen deze compensatie wel missen, ter-
wijl anderen er mogelijk niet genoeg aan hebben. Kunnen we die compensatie niet herver-
delen? Hoe worden minima geholpen voor wie de energierekening onbetaalbaar is gewor-
den? Die vraag is in de kerken gehoord. Het Venster geeft een impressie van wat er lande-
lijk aan initiatieven is. 
 
De landelijke Raad van Kerken 
De Landelijke Raad van Kerken heeft op 10 november 2021 
gesproken over een plan om de door de overheid aangekon-
digde energiecompensatie van circa €400 terecht te laten 
komen bij huishoudens die dit echt nodig hebben.  Door 
plaatselijke diaconieën en of PCI ‘en is vormgegeven aan dit 
idee, onder het motto: 
 
‘GEEF GAS’ – Herverdeling Energiecompensatie 
 

 
 
’s Gravenzande 
De Raad van Kerken wil met de actie ‘GEEF GAS’, de moge-
lijkheid creëren om de energiecompensatie te herverdelen. 
Zij die het niet of minder nodig hebben geven het aan hen 
die het hard(er) nodig hebben. De RvK kiest voor een een-
voudige aanpak: Wie het kan en wil missen kan de compen-
satie (deels) storten op de bankrekening van de `s-Graven-
zandse diaconie; nummer NL55RABO 0323240216 onder 
vermelding van energiecompensatie. 
 
Supermarktbonnen 
In samenwerking met De Voedselbank Westland zal een ver-
deling worden gemaakt d.m.v. het verstrekken van voedsel-
bonnen van de plaatselijke supermarkten. Tevens is het mo-
gelijk uzelf of anderen aan te melden  
 
Ommen 
In Ommen is er inmiddels meer dan 30.000 euro gestort op 
een speciale noodfondsrekening. Dat ging gepaard met posi-
tieve reacties, vertelt dominee Jelsma. ‘Er was bijvoorbeeld 
een echtpaar bij dat elders in Europa overwintert en de hele 
winter niet in Ommen is.  Zo wilde in Ommen ook de burger-
lijke gemeente een forse bijdrage storten (..) juridische 

 
vragen rondom de privacywet (…) in goed overleg (…) beslo-
ten dat wij het geld uitkeren zonder deelname van de ge-
meente Ommen.’ De gemeente draagt wel bij aan het be-
kend worden van het noodfonds. Uitkeringsgerechtigden zijn 
door de gemeente deze week geïnformeerd dat ze een be-
roep op het fonds kunnen doen. Ook door bijvoorbeeld pu-
bliciteit via de voedselbank en kringloopwinkel kunnen de 
kerken minima attent maken op de regeling. 
 

 
A P E L D O O R N  

G E E F T  
W A R M T E  

Apeldoorn 
In Apeldoorn is een breed opgezette GEEF GAS-actie lopend, 
waarin de diaconie, de wereldlijke gemeente, voedselbank, 
bedrijven en andere organisaties tot een mooie samenwer-
king zijn gekomen die tot supermarktbonnen voor wie het 
echt nodig hebben leidt. 
“We zitten in een volksbuurt in Apeldoorn en hier is best wat 
armoede", zegt Wouter van de Bunt, eigenaar van een 
Jumbo. "Er zijn dus een hoop mensen die wat extra's kunnen 
gebruiken. We denken eraan om mensen wat extra spullen 
te geven als ze bij ons spullen komen kopen", zegt Van de 
Bunt. "Of we verhogen de waardebon nog wat." Hoe de ac-
tie in Apeldoorn verder wordt uitgerold, moet nog worden 
beslist. 
 
En hier? 
In het overleg van PCI’en en diaconieën van Edam-Volen-
dam, het interkerkelijk noodfonds is een start gemaakt de 
mogelijkheden te onderzoeken om in onze gemeente ook 
een “GEEF GAS’ actie op te starten. Overleg met de wereld-
lijke gemeentelijke voedselbank en andere betrokkenen 
loopt. Zie ook: https://kerkinactie.protestantse-
kerk.nl/nieuws/eerlijke-verdeling-energiecompensatie/ 
 

Ed Broeze 
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Multifunctioneel gebruik van het Stolphoevekerkje  
 
In het vorige Venster stonden ze samen bij het hek van het Stolphoevekerkje, Nel de Wijn 
en Anneke Moolenschot. Twee mensen, die al vele jaren een centrale rol vervullen in de 
protestantse gemeente van Volendam. In dit nummer een gesprek met Anneke over verle-
den en toekomst, bij haar thuis met haar man Hans op de achtergrond. 
 
Hoe lang ben jij al bij het Stolphoevekerkje betrokken? 
Ik kom al vanaf mijn 22e in dit kerkje. Mijn moeder zat bij het 
Leger des Heils en mijn vader was Hervormd. Toen ik van 
Ouderkerk aan de Amstel naar Volendam verhuisde, kwam 
ik vanzelf in deze kerk terecht.  Het was er heel gemoedelijk. 
Sommige boerenfamilies kwamen nog met de trekker naar 
de dienst, dit is nu niet meer voor te 
stellen. Wij zijn zelf 39 jaar geleden 
in deze kerk getrouwd, door Simon 
Bijl. Hans komt uit Brabant, is in 
1962 in Volendam komen wonen, 
toen zijn vader hier een baan kreeg. 
Hij is Katholiek, maar voelde zich 
meteen thuis in deze kerk. 
 
Dus twee geloven op één kussen? 
Hans: bij ons met veel levensgeluk 
daartussen. 
 
Ook altijd orgel gespeeld? 
Dat doe ik nu zo’n kleine 30 jaar. In 
de tijd van Jan van Strijen hadden 
we een orgelpool met meerdere or-
ganisten. Inmiddels zijn de meesten 
weggevallen. Van oorsprong ben ik 
helemaal geen organist. Mijn oplei-
ding was blokfluit en piano aan het 
Sweelinck Conservatorium te Am-
sterdam. Thuis heb ik ook nog een 
klavecimbel en dan word je vanzelf 
wel handig op de verschillende 
toetsinstrumenten. Ik vind het begeleiden van de diensten 
nog altijd heel leuk om te doen. Het orgel in de kerk is een 
antiek instrument met maar een paar registers en geen pe-
daalklavier. 
 
Hoeveel mensen kwamen er vroeger in de kerk? 
Meestal zo’n 25, alleen met Kerst zat de kerk stampvol. Wat 
ik al zei, het was altijd heel gemoedelijk, de dominee ging 
soms met de aanwezigen in gesprek en na afloop was er al-
tijd koffie. Mijn oudste dochter, Dorothy, heeft vanaf dat zij 
een jaar of 8 was, vaak viool gespeeld in diensten, later ook 
gezongen. 
 
Was je ook bestuurlijk actief? 
Daar heb ik me nooit mee bemoeid tot Jan van Strijen over-
leed en Gerard en Nel er alleen voor stonden. Ik heb toen de 
financiën op me genomen, later toen Gerard overleed ook 
het voorzitterschap. Ik voelde me wel altijd heel betrokken. 

Als we de kerk van de hand hadden moeten doen, had ik dat 
heel erg gevonden. Gelukkig is hij nu bij de Stichting Oud 
Hollandse Kerken (SOHK) in goede handen en kunnen we het 
toekomstig gebruik gaan regelen. In de Plaatselijke Commis-
sie (PC) is Willem Schilder (Burger) voorzitter, ik doe de fi-
nanciën en Bianca Vos houdt zich bezig met het programma. 

Willem komt uit het bankwezen en 
zit ook in het bestuur van het Mu-
seum Volendam, Bianca is voorzit-
ter van de Culturele Raad. We zijn 
dus goed op de gemeenschap hier 
aangesloten. 
 
Weten jullie al welke voorzieningen 
de SOHK gaat aanbrengen? 
Er staat een hele reeks op het pro-
gramma: verbetering van de ver-
warming, de ventilatie, toiletten, 
een doorgeefluik vanuit de keuken. 
Misschien verplaatsing van het or-
gel, vermindering van het aantal 
vaste banken. De kerk moet ge-
schikt worden voor multifunctio-
neel gebruik. Gelukkig heeft de 
SOHK-ervaring in het regelen van 
dit soort verbouwingen, al gaat het 
niet snel. Algehele isolatie van het 
gebouw zou mooi zijn, maar ook 
heel duur. Misschien iets voor in de 
toekomst. 
 

Denk je dat een sluitende exploitatie gaat lukken? 
Dat moet kunnen, maar het moet wel gaan groeien. De kerk 
stond bij menigeen bekend als “gereformeerd” en dat wordt 
geassocieerd met “streng”, terwijl de protestantse ge-
meente juist heel oecumenisch is. De Protestantse ge-
meente huurt nu zelf de kerk voor de diensten. Ook is de 
kerk al jaren een officiële trouwlocatie van de gemeente en 
er staan gelukkig alweer een aantal huwelijken voor dit jaar 
gepland. Het kerkje moet wel bekender worden in Volen-
dam. Veel mensen weten nauwelijks van het bestaan. Als de 
mensen eenmaal binnen komen, zijn ze altijd enthousiast, 
zoals met het Kunstkijken of de Open Monumentendag. Het 
moet een bruisend cultureel centrum gaan worden. We den-
ken aan verschillende activiteiten, zoals kleine concerten, le-
zingen, voordrachten en tentoonstellingen. Het moet het 
pronkstuk van Volendam worden. Daar gaan we voor. 
 

Maarten Gast 
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Energiezorgen van een kerkbeheerder 
 
De energieprijzen rijzen de pan uit. Hoe komt de explosie van de energieprijzen aan bij 
kerkbeheerders? Géén compensatie! Is er wat aan te doen?? Het Venster ging langs bij 
Hans van Drongelen van kerkgebouw de Swaen. 
 
De meter tikt door 
Venster: Midden in de week staan de thermostaten van de 
Swaen op de standaardtemperatuur 12 graden. Je ziet dat de 
vlammetjes op het schermpje aan staan: de gasmeter tikt! 
Hans: Ja, en de prijs is ook voor ons omhoog gegaan. Dat 
hakt er best in, want normaal gesproken hebben we al 
moeite om exploitatie en onderhoud van het gebouw rond 
te krijgen. Ook met subsidies die we gelukkig voor grotere 

restauratieklussen kunnen krijgen. Daar komt bij dat regel-
matige huurders als Zang Edam en het Nut hun activiteiten 
moesten staken door corona, zoals iedereen. Dat heeft een 
flink gat in onze inkomsten geslagen. 
 

V: Maar dat komt gelukkig wel weer op gang 
H: Jawel, het Nut, Oud Edam, het Mattheuskoor, ze komen 
weer. En Excelsior is zelfs, tijdelijk, een nieuwe klant. Maar 
de hogere energieprijs verrekenen is lastig bij huurders die 
ook een krappe beurs hebben. 
Kansen? 
V: Zie je mogelijkheden om de kosten te drukken, bijvoor-
beeld een warme truienkerk ervan maken?   
H: Dat is best lastig. Isoleren zou natuurlijk prima zijn, maar 
we zijn monument en dat legt véél beperkingen op, ook voor 
het kunnen plaatsen van zonnepanelen.  Het meest simpele 
zou nog zijn de tongewelven onder het dak te isoleren. Maar 
daarnaast denken zeker ook we over meedoen in een pro-
ject zonnepanelen in de regio. Maar om nu onze kerkgan-
gers te vragen een extra trui aan te trekken?? Misschien 
helpt het de standaardtemperatuur een paar graden te ver-
lagen, maar dan heb je wel weer héél veel gas nodig om de 
ruimte op temperatuur te krijgen.  
We hebben recent orgel- en andere restauraties moeten or-
ganiseren, maar die energie, verduurzaming, is nu wel het 
volgende punt dat onze aandacht vraagt. 

Ed Broeze 
 

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

Vooraankondiging thema-avond “Groene Kerken” 
Donderdag 21 april 
 

 
De explosie van de prijs van energie drukt ons acuut met 
de neus op de schaarste van energie. Dat heeft zijn prijs 
en dat merken we in de portemonnee. En dan merken we 
ook dat we heel veel, te veel energie gebruiken. Wat zich 
vertaalt in een volop aan de gang zijnde klimaatveran-

dering. Te veel fossiele energie, te veel 
CO2. Een overgang naar niet-fossiele 
energie is zeer dringend nodig. Duur-
zaam worden, groen worden is zéér 
nodig. Dat vinden we allemaal, maar 
het komt niet snel genoeg van de 
grond. Wat kunnen we doen om het te 
versnellen? De mens is ooit door de 
Eeuwige tot rentmeester over de 
schepping geroepen. Zo speelt ook 
voor kerken de vraag van versnelde 
vergroening en daarom wil de Raad 
van Kerken, in samenwerking met het 
Venster op donderdag 21 een thema-

avond organiseren onder het motto “Groene Kerken”. De 
spreker die avond komt van de Taborkerk in Purmerend, 
waar ze met het vergroenen van de kerk al ver gevorderd 
zijn. We zullen u via de kerkbladen en het volgende Ven-
ster op de hoogte houden. 
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Thema-avond – terugblik 
 
Op 17 februari organiseerde de Raad van Kerken een thema-avond over Maria, naar aan-
leiding van het boek van Arnold Huijgen: “Maria, Icoon van Genade”. Hieronder volgt een 
sfeerimpressie. 
 
De Raad van Kerken bleek met de 
uitnodiging aan prof. Huijgen in de 
roos geschoten te hebben gezien 
het grote aantal belangstellenden 
op deze februari-avond. Als pro-
testant was hij Maria gaan zien als 
een icoon van Genade en had 
daar een boek over geschreven. 
Hij kijkt naar haar als een gewoon 
joods meisje en als naar de moe-
der van de verlosser. Ook komt hij 
een feministische Maria tegen en 
een beeld wat haar onderdrukt. 
Naast Edammers hadden zich zelfs 
Volendammers en Zaankanters 
aangemeld. Niet-kerkelijken, pro-
testanten en katholieken luister-
den zichtbaar geboeid naar de 
“ontdekkingsreis” van de profes-
sor. 

 
Aansluitend kreeg Mgr. J.G.M. van Burgsteden het woord. Uit 
zijn voordracht kwam voor mij sterk naar voren dat zijn “ont-
dekkingsreis” vastlag in de dogma’s van de katholieke kerk 
aangaande de Mariaverering. Tal van voorbeelden bracht hij 
naar voren waaruit geconcludeerd kon worden dat deze nog 
steeds als een geloofszekerheid moesten worden gezien. De 
mij onbekende Koos Smits (van Radio Maria – red.) maakte 
van de gelegenheid gebruik de bisschop te ondersteunen en 
ook enkele boekwerkjes aan te prijzen. 
 
Mogelijk gezien het tijdstip en de tegenstelling tussen beide 
lezingen kwamen de reacties uit de zaal niet echt los. Wel mooi vond ik dat we elkaar konden vinden in de gebeden “Wees 
gegroet Maria” en het “Onze Vader” waarmee de avond werd besloten. 

Foto’s en tekst Arie van Ginkel 

Jan van Burgsteden 

Arnold Huijgen 

Koos Smits en Thom van der Woude 
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Parochiereis voorjaar 2022 
 
De werkgroep Parochiereizen heeft, in samenwerking met Bolderman, voor dit voorjaar 
weer een mooie reis samengesteld. Het is een 6-daagse busreis in de omgeving van de 
Moezel en we verblijven 5 nachten in Hotel Traube in Lof. 
 
Datum van vertrek: Zondag 29 mei 2022 
Datum van terugkomst: Vrijdag 3 juni 2022 
Reissom  € 540,00 per persoon bij een deel- 
  name van 35 – 39 personen 
 € 520,00 per persoon bij een deel 
 name van 40 – 44 personen 
Dit is inclusief vervoer per luxe comfort class touringcar, kof-
fie/thee met gebak op dag 1 en 5 overnachtingen in Hotel 
Traube in Lof op basis van halfpension, verblijf in 2-per-
soonskamer. De toeslag van een 1-persoonskamer is € 80,00. 
Voor hotel-informatie: https://mosel-hotel-traube.de 
 
Dag 1: Heenreis en bezoek Cochem met mosterdmolen 
Vertrek vanuit Edam richting het Moezelgebied. Onderweg is 
er een stop voor koffie of thee met gebak. We vervolgen de 
reis naar Cochem. Dit karakteristieke Moezelstadje, gelegen 
rondom de burcht die hoog boven het stadje uittorent, heeft 
een gezellig marktplein, pittoreske straatjes en steegjes, vak-
werkhuizen, stadspoorten en delen van de middeleeuwse 
muur. Aan het einde van de middag brengen we een bezoek 
aan een museum waarin een oude mosterdmolen, de Alte 
Senfmühle staat. Deze 200-jarige mosterdmolen is waar-
schijnlijk de oudste in Europa. 
 

Dag 2: Ko-
blenz - Bop-
pard en St. 
Goar – boot-
tocht Lore-
ley 
 
We zien in 
de prachtig 

oude stad Koblenz - ingeklemd waar de Moezel en de Rijn in 
elkaar samenvloeien – oude vestingmuren, burchttorens, 
kastelen en patriciër huizen. ’s Middags maken we een boot-
tocht naar de Loreley waar op de steile rots de mooie water-
nimf Lore ons opwacht. 

 Dag 3: Wild-
park Daun en 
panorama-
route langs 
de Moezel 
 
Daun is 
prachtig gele-
gen in de Vul-
kaneifel en is 

bekend om haar wildpark. Met onze eigen touringcar rijden 
we een 8 kilometer lange tocht door dit mooie park. In de 

middag maken we een prachtige panoramaroute langs de 
Moezel. We bezoeken ook het schilderachtige wijnstadje 
Bernkastel – Kues. 
 
Dag 4: Kerkbezoek in Lof en bezoek Mayen 
In de ochtend hebben we een heilige mis, voorgegaan door 
kapelaan Mario Agius, in een kerk in Lof. Vervolgens rijden 
we naar de gezellige stad Mayen waar u vrije tijd heeft. 
 

Dag 5: Be-
zoek Idar 
Oberstein 
 
Na het ont-
bijt rijden we 
naar het ge-
zellige stadje 
Idar Ober-
stein in het 
Saarland, het 

centrum van de Duitse Edelsteenindustrie. Het is mogelijk 
een bezoek te brengen aan het Deutsches Edelstein Museum 
of een bezoek te brengen aan de Steinkaulenberg, de enige 
edelsteenmijn in Europa, die voor bezoekers toegankelijk is. 
’s Middags bezoeken we een historisch slijperij, met een 
multimediashow onder het motto: “Het geheim van de edel-
stenen” die een indruk geeft van het ontstaan, de winning 
en de verwerking van de eenmalige schatten der natuur. Alle 
toelichtingen worden in de Nederlandse taal gegeven. 
 

Dag 6: Be-
zoek krib-
benmuseum 
en poppen-
tentoonstel-
ling en terug-
reis 
 
Na het ont-

bijt en het inpakken van de koffers rijden we naar Losheim 
aan de grens met België waar we een bezoek brengen aan 
Europa's grootste kribben museum en, als u dat wilt, een an-
tieke poppententoonstelling. Vervolgens rijden we terug 
naar Edam, met onderweg nog een stop voor een 3-gangen 
diner alvorens we in Edam arriveren. 
 
Voor meer informatie of een inschrijvingsformulier kunt u 
mailen naar: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
U kunt inschrijven tot 26 maart, maar vol is vol. 
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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  
Woensdag 2 maart 13.00u Ontmoeting, lunch, gebed catechese over Aswoensdag
   ook zien wij hoe de palmtakken worden verbrand. 
Zondag 6 maart  10.00 u Kinderkerk in de Swaen      
Zondag 20 maart  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 
Zaterdag 2 april  14.00 u Palmpaasstokken maken in de Ontmoeting 
Zondag 3 april  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 
 
Vrijdag 4, 11, 18 en 25 maart, 1 april en 8 april – 14.30 u Kruisweg in de katholieke kerk 
 
Veertigdagentijd – Op weg naar pasen 
De veertigdagentijd ook wel vastentijd of lijdenstijd is de periode van vasten en bezinnen 
in voorbereiding op Pasen. De veertigdagentijd begint op Aswoensdag, dit jaar op 2 maart.  
 
Vasten en spaardoosjes  
Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist 
iets extra's doet, zoals iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor iemand bidden. Of dat je geld spaart voor een 
ander. Daarom worden ook dit jaar in de Kerkgemeente weer spaardoosjes van Kerk in Actie uitgedeeld waarin je kan sparen 
tijdens de vastentijd en die je met Pasen inlevert in de kerk. Bij het spaardoosje ontvang je meer informatie. Doe je ook mee?  
 
Beloofd land in zicht 
In de veertigdagentijd lezen we vaak teksten uit het Oude Testament die gaan over God die de Israëlieten bevrijdde uit 
Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens, door de woestijn, op weg naar het land dat God beloofd had. Deze 
bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest dachten ze aan de bevrijding terug. 
In het Nieuwe Testament lezen we ook over Pasen als feest van bevrijding. We lezen over Jezus die ons bevrijd heeft en dat 
wij, net als de Israëlieten, op weg zijn naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. 
(Tekst uit: Beloofd land in zicht. Het veertigdagenboekje voor gezinnen van Bijbel Basics). 

 
God maakt voor de 
Israëlieten een pad 
dwars door de zee. 
 
Dit verhaal staat in 
Exodus 14 
 
Zoek de 10  
verschillen 
 



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 de parochiereis van 24 t/m 29 
oktober hebben we een heerlijke 
reis naar Valkenburg gemaakt. Het 
plaatsje waar nog geen 3 maan-
den geleden een hevige overstro-
ming was. Nu kabbelt het riviertje 
de Geul alsof het zich van geen 
kwaad bewust is. Wij hebben een 
viering gehad in de HH Nicolaas en 
Barbarakerk. Deze staat naast het 
riviertje de Geul. Het deels ro-
maanse, deels gotische en deels 
neogotische gebouw is een rijks-
monument. De kerk (of kapel) van 
Valkenburg werd voor het eerst 
genoemd in 1228 en in mergel-
steen opgetrokken. De kerk stond 
vlak bij de plaats waar in de 14e 
eeuw de Geulpoort werd ge-
bouwd.  De toren dateert uit het 
midden van de 13e eeuw, maar 
werd pas in 1463 voltooid. De huidige kerk kwam eveneens 
grotendeels tot stand in de 14e eeuw. Van 1633 tot 1819 
was de kerk simultaankerk voor zowel katholieken als pro-
testanten. 
De kerk werd door de eeuwen heen na branden en oorlogs-
geweld diverse malen gerestaureerd en verbouwd, waarvan 
de uitbreidingen door Pierre Cuypers uit 1891 en die door 
zijn zoon Joseph Cuypers uit 1904 de meest ingrijpende wa-
ren. Iedere keer als je eind 18e eeuw, begin 19e eeuw ver-
bouwingen/uitbreidingen van kerken ziet, worden die 
meestal door de fam. Cuypers, zeer belangrijke architecten 
in die tijd, gedaan. De kerk heeft vanouds twee bescherm-
heiligen, Nicolaas van Myra en Barbara van Nicomedië. Hun 
naamdagen liggen dicht bij elkaar: 4 en 6 december. De kerk 
van de H.H. Nicolaas en Barbara wordt ook wel "oude kerk" 
genoemd; dit ter onderscheiding van de andere katholieke 
parochiekerk in het centrum van Valkenburg, de kerk van 
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand uit 1961, de 

"nieuwe kerk". Deze staat 
trouwens naast het Walram 
hotel, waar we in eerste in-
stantie zouden overnachten, 
maar die was ook over-
spoeld. 
 
In juli 2021 overstroomde de 
Geul en zette de rivier het 
centrum blank, waaronder 
deze kerk. Het water stond 
in de kerk ongeveer 120 
centimeter hoog. Met man 
en macht zijn veel kostbaar-
heden uit de kerk naar veili-
gere plekken gebracht. Na 
de overstroming werd de 
kerk door vrijwilligers 
schoongemaakt. Je kan al-
leen het voorgedeelte ge-
bruiken, want bij het altaar 

is instortingsgevaar. Ik wil daarom toch het bankrekening-
nummer van deze kerk geven. Misschien wilt u iets doneren, 
want ook de tegenoverliggende pastorie is op de begane 
grond onbewoonbaar en moet geheel gerenoveerd worden. 
 
NL48SNSB 0858373440 t.n.v. parochiebestuur HH Nicolaas 
en Barbara t.a.v. watersnoodramp. 
 
Overal langs de Geul zagen we werkzaamheden aan de hui-
zen en restaurantjes. Zij hadden allemaal een bord op de ra-
men met daarop “dit huis wordt gerenoveerd i.v.m. water-
overlast”. De ellende is nog lang niet weg in Valkenburg. 
 

Helma en Rien de Vries 
 

Heeft u nog interessante herinneringen aan een kerk van uw jeugd 
of een vakantiekerk, stuur ze dan op naar:  

redactie.venster@gmail.com 
 

 

 
Deze heilige Barbara is de patrones van een za-
lige dood. Zij was een prinses die het christelijk 
geloof aanhing en weigerde te trouwen met een 
heidense man die door haar vader was uitgeko-
zen. Uit woede over haar ongehoorzaamheid 
sloot haar vader Barbara op in een toren op. Zij 
is afgebeeld met aan de voet een toren en in de 
handen een palmtak en kruis. Volgens de le-
gende is zij in het begin van de 4e eeuw gemar-
teld en onthoofd om haar christelijk geloof. Haar 
kerkelijke feestdag is op 4 december. 
 
 
 
 
 

 
De St. Nicolaasparochie is al eeuwenlang in 
het bezit van een prachtig lindenhouten 
beeldje van Barbara dat samen met een 
soortgelijk beeldje van Catharina van 
Alexandrië in de expositie van het Edams 
museum bewonderd kon worden en nu in 
het archief van de Nicolaaskerk bewaard 
wordt. 
 
Dit raam werd aangebracht in 1933. 
 

Gerrit Conijn  
  

Foto: Arie van Ginkel   

Mijn vakantiekerk 
 

 
 

 
 

HH Nicolaas en Barbarakerk 

Valkenburg 
 

 
 
 

Edamse kerkschatten, 43        RK Raam van St. Barbara 
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Kerkmuziek 
 
Ont-luiken na de vastentijd 
 
Op 2 maart is het Aswoensdag. Dan begint de veertigdagentijd, een periode van vasten 
en bezinning tot aan Pasen. In het verleden speelde deze periode een grote rol in de 
Rooms-Katholieke Kerk, zowel in de liturgische gebruiken als in het persoonlijke leven, 
maar tegenwoordig is ze wat op de achtergrond geraakt. Anderzijds, in protestantse kring 
begint er weer meer belangstelling te komen voor de vastentijd. Deze periode uitte zich 
niet alleen in soberheid en onthouding in het dagelijkse leven, maar ook in de muziek. 
 
Vasten 
Protestanten zijn er niet mee opgegroeid, maar de meeste 
oudere katholieken herinneren zich nog wel de rituelen en 
leefregels gedurende de vastentijd. In vroeger eeuwen wer-
den deze regels nog strenger nageleefd: in het begin van het 
christendom vastte men zelfs iedere dag tot zonsondergang, 
een gewoonte die we nu nog kennen bij de islam. 
De vastentijd werd en wordt gekenmerkt door het mijden 
van vlees, alcohol of snoep, maar ook het afzien van het ge-
bruik van sociale media, televisiekijken, roken of seks. De 
gedachte is dat er dan meer ruimte ontstaat voor God en de 
naaste. 
 
Muziek in de vastentijd 
Ook de muziekpraktijk werd in vroeger eeuwen aanzienlijk 
soberder tijdens de veertigdagentijd, en zelfs nu nog zijn er 
vooral in Duitsland voorschriften om ingetogener muziek te 
maken. Daarbij wordt b.v. inleidend en uitleidend orgelspel 
gemeden. Dat geldt voor katholieke en lutherse kerken. 
Het Romeinse Missaal van 2002 zegt: “Tijdens de Veertigda-
gentijd is het geluid van het orgel en van andere muziekin-
strumenten alleen toegestaan ter ondersteuning van de 
zang.” Het Gloria en Alleluja worden dan niet gezongen. Dat 
gebeurt ook in de protestantse kerken. 
Ook in Bachs tijd waren er strenge regels. Zoals bekend 
klonken er op elke zondag van het kerkelijk jaar cantates in 
de Thomaskirche en de andere kerken te Leipzig, maar gedu-
rende de vastentijden, zowel in Advent als in de tijd voor Pa-
sen, was daar geen sprake van. In de lutherse traditie werd 
vastgehouden aan de oude gewoonte dat het orgel diende 
te zwijgen en dat er geen Figuralmusik (kunstige muziek) 
meer mocht klinken. Op de laatste zondag voor Aswoens-
dag, zondag Quinquagesima (de 50e dag voor Pasen) klonk in 
1723 Bachs cantate “Jezus nahm zu sich die Zwölfe”, een 
cantate die hij had ingeleverd als sollicitatie voor het ambt 
van cantor. Daarna volgde de zogenaamde tempus clausum 
en was het soberheid troef in Leipzig. Een periode brak aan 
van inkeer en boete als voorbereiding op Pasen. Alleen on-
begeleide liederen werden er gezongen. Voor Bach echter 
was dit ideaal om zich te storten op het componeren van 
een Passion. Men had zowaar de gelegenheid om eens 
grondig te repeteren! 

 

 
Orgel uit de 15e-16e eeuw te Oosthuizen 

 
De altaren en orgels 
Veel middeleeuwse altaren hadden beschilderde luiken met 
verschillende voorstellingen aan de binnen- en buitenkant. 
Tijdens de vastentijd werden en worden de luiken gesloten 
zodat er andere voorstellingen tevoorschijn komen. Soms 
gebeurt dit alleen in de Stille of Goede Week.  
Dat gebeurde ook met de orgels. Orgels van voor de Refor-
matie vormden soms met hun luiken een spiegel van de al-
taarstukken die in het oostelijke koordeel van de kerk ston-
den. Zo heeft één van de oudste orgels van Nederland in 
Oosthuizen de vorm van een middeleeuws altaar. Zulke or-
gels speelden mee in het liturgische spel. In de Veertigda-
gentijd werden de luiken gesloten en in de Paasnacht of op 
Paasmorgen gingen ze weer triomfantelijk open. Niet alleen 
de natuur ontluikt dan, maar ook de altaren en orgels. 
 

Frans Koning 



Venster maart 2022  11 

Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Genesis 45: 5 God heeft dit zo be-
stuurd 
Achteraf is het altijd makkelijk praten. 
Tenminste, als het weer goed geko-
men is. Als je terug kunt kijken en kan 
concluderen dat het allemaal een 
doel heeft gehad. Maar hoe vaak kun 
je dat? Hoe vaak gebeuren er niet 
nare dingen, waarin je helemaal geen 
doel kunt ontdekken? En welke rol 
heeft God dat in die gebeurtenissen? 
Immers, je mag toch geloven dat Hij 
alles ziet en hoort? 
 
Voor Jozef was het helder. Achteraf 
ja. God heeft het allemaal zo be-
stuurd. Als hij daar staat tegenover 
zijn broers en de grote confrontatie 
plaatsvindt, kan hij het zo stellen. 
Niet jullie, maar God heeft mij naar 
Egypte gestuurd. Hij had het plan om 
op deze manier jullie te kunnen red-
den. Anders hadden jullie allen omge-
komen van de honger. Achteraf.  
Maar als je bedenkt wat een weg 
daaraan vooraf gegaan is, word je 
niet blij. 
 
Jozef werd verkocht door zijn eigen 
broers. Verkocht als slaaf. Als er ver-
volgens enkele lichtpuntjes in zijn le-
ven lijken te komen, worden die al 
weer heel snel gedoofd. De vrouw 
van zijn meester verraadt hem op ge-
mene wijze. Hij komt terecht in de  
 
 

 
gevangenis. Een compleet dieptepunt 
in zijn leven. En nee, hij zal echt niet 
gedacht hebben dat God hier een 
plan mee had. Ook Jozef zal zijn grote 
waaroms hebben gehad in dat alles. 
Als er een God is die alles bestuurt, 
waarom gebeurt mij dit dan allemaal? 
Hoe kan Hij dit dan toelaten?  
Als ook de schenker en de bakker 
hem vergeten lijkt zijn bestaan totaal 
doel- en zinloos. 

 
Totdat er op een wonderlijke manier 
een kentering komt in zijn lot. Via een 
droom van de Farao. Dromen blijven 
een rol spelen door het leven van Jo-
zef. Het begint met dromen en het  
 
 

 
eindigt met dromen. En in die dro-
men rolt God zijn reddingsplan uit. En 
ja, achteraf kan Jozef het zien en bea-
men. Dit heeft God gedaan om jullie 
te redden. 
 
Goed, maar had dat dan niet op een 
andere manier gekund? Op een wat 
‘menselijkere’ manier? Met wat min-
der verdriet en pijn? En wat kunnen 
wij eigenlijk met dit verhaal? Bemoeit 
God zich eigenlijk wel echt met het le-
ven van alle dag? 
 
Ik denk dat we kunnen stellen dat het 
leven gaat zoals het gaat. Mensen zijn 
meestal zelf verantwoordelijk voor de 
dingen die gebeuren. Elke dag op 
nieuw staan wij voor talloze keuzes 
die we maken in het leven. En elke 
keuze heeft weer gevolgen. Daar hoef 
je God niet op af te rekenen. Wel kun 
je jezelf de vraag stellen hoe je je keu-
zes maakt. Betrek je God daarin? Of 
niet? Jezus vertelt dat God in alle din-
gen van je leven betrokken wil zijn. 
Tot de kleinste details aan toe. Zelfs 
de haren van je hoofd zijn geteld. Of 
zoals Petrus het al zei: ‘Werp al je be-
kommernis op Hem, want Hij zorgt 
voor u’. Dat geeft dan toch wel een 
vaste bodem onder je bestaan. 
 

Ds. Dirk Meijvogel 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn we er nog wel voor elkaar? Helpen we iemand nog wel eens? Een 
praatje, een Lief woordje? De wereld staat heel erg op zijn kop. Macht 
en strijd. Het lijkt bijna wel normaal als we alleen maar slecht 
nieuws  horen. Mensen die elkaar haten. Een beetje om je naaste 
mens denken en elkaar een handje helpen daar gaat mijn 
gedicht/tekstje over. We zijn er voor en met elkaar toch?..  

Ik geef het stokje door 
aan mijn twin sis José 
Hermanides. 
 

Jitske Hermanides 

Hoe meer dat we elkaar helpen,  
Hoe meer dat we er voor elkaar kunnen zijn, 
Hoe meer dat we om elkaar geven,  
Hoe meer dat we met elkaar kunnen delen, 
Hoe mooier de zon schijnt in ieders leven!  

 



–
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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 van harte welkom om deze te bezoeken. 
Maar u kunt deze viering ook volgen via internet, zie 
www.kerkgemeente.nl. 
Ds. Truus de Boer treedt 
als voorganger op en 
wordt ondersteund door 
anderen die ook lezingen 
doen. Onze viering is een 
klein schakeltje in een 
wereldwijd gebeuren. 
Een toelichting is te vin-
den op de lezenswaar-
dige website www.we-
reldgebedsdag.nl:  “Hon-
derdduizenden mensen 
voelen zich, in de 173 lan-
den die meedoen aan de 
viering van Wereldge-
bedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bij-
zondere 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 chris-
telijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.”  
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 bijgaande afbeelding is 
verbeeld. 
 
Terugblik Week van de eenheid 
Op zon-
dag 23 ja-
nuari is er 
een oecu-
menische 
viering 
gehouden 
als afslui-
ting van 
de Week 
van ge-
bed voor de eenheid van de christenen. Het was een mooie 
dienst, met een voor coronatijden goed gevulde Nicolaas-
kerk. De voorgangers – kapelaan Mario Agius en 
 
 

 
ds. Willemien van Berkum uit Amsterdam – hadden de 
dienst opgebouwd rond het thema “Licht in het duister”. Dat 
sloot goed aan op het kerstverhaal, ook zichtbaar in de vorm 
van een mooie kerstster. De Nicolaascantorij (in beperkte 
bezetting) zong mooie liederen en Jan van Ginkel bespeelde 
het orgel. De collecte bracht het mooie bedrag van € 239,30 
op. Die is verdeeld tussen de gastkerk en de organisatie 
Open Doors die opkomt voor vervolgde christenen wereld-
wijd. 

 
Nieuws uit de Raad van Kerken in Nederland 
 
Lezenswaardig boek over geloofsontwikkeling  
‘Hoe mijn God veranderde’ is een interessant nieuw boek 
van Martien E. Brinkman, emeritus-hoogleraar theologie aan 
de VU. Het laat zich lezen als kleine theologiegeschiedenis, 
spirituele biografie of - zoals hij zelf duidt - als reisverslag.  
Hoe mijn God veranderde voert de lezer op een weg vol ont-
moeting, debat en reflectie langs intrigerende vragen: 
Waarop is godsgeloof gebaseerd? Welk mensbeeld is daar-
voor nodig? Waarom is Jezus niet zomaar een mens of een 
op aarde rondwandelende God? En - vraagt Brinkman zich 
ook af - hoe kleurt onze cultuur ons verstaan van de Bijbel 
en andersom? Een spannend boek voor ieder die geïnteres-
seerd is in de ontwikkeling van het geloof in God. Op per-
soonlijke wijze vertelt de theoloog hoe zijn godsbeeld in vijf-
tig jaar veranderde. 
 
Bezoek aan Griekenland 
Van 13 tot 18 maart bezoekt een delegatie van de RvK ker-
ken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen 
in Griekenland. De reis heeft twee doelen: ten eerste solida-
riteit betuigen met Griekse kerken en hulporganisaties. Zij 
zetten zich in hele moeilijke omstandigheden in voor vluch-
telingen. Ten tweede hun moeilijke situatie onder de aan-
dacht brengen van de miljoenen Nederlandse kerkleden en 
de politici in Den Haag. Nederland kan en moet meer doen. 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
 

14 Venster maart 2022 

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 

 

 
 
 
 

Eed zweren 
Tegenover de koning werden de nieuwe ministers en 
staatssecretarissen onlangs beëdigd. Van oudsher leggen 
doopsgezinden geen eed af. In het oude boekje van Mei-
huizen over doopsgezinde kenmerken en eigenaardighe-
den blijkt dat doopsgezinden verheugd zijn over eenma-
lige dingen als doop op belijdenis en het niet zweren van 
een eed. Wat bezielt deze mensen? 
 
Het is te simpel om te stellen dat dit voorschrift in de bij-
bel staat. Maar de Bergrede, Mattheus 5-7; Jacobus 5:12, 
is voor hen als de nieuwe wet van Christus gaan gelden. 
En daarin: “Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je 
daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad”. Die Berg-
rede is duidelijke taal met diepe wortels in het Oude Tes-
tament. Je kan niet op lichtzinnige wijze God bij je eigen 
zaken betrekken, laat staan de Eeuwige voor je karretje 
spannen. Jezus geeft dit, rabbijns, een bijzonder accent, 
omdat het naar zijn inzicht niet alleen om specifieke situa-
ties gaat, maar vooral om de heiliging van ons gewone le-
ven. Het gaat hem om waarachtigheid en integriteit. 
 
De weigering van dopers de eed af te leggen is een onder-
deel van een bepaalde houding in en tegenover “de we-
reld”. Eed zweren had ooit vooral te maken met de ver-
houding tot de overheid. Een overheid die achterdochtig 
werd van mensen die de vrijpostige gedachte koesterden 
dat zij God meer gehoorzaam konden zijn dan die over-
heid. 
 

 
Bij de latere doopsgezinden ging het meer om een gees-
teshouding. Een gelovige had oprecht te zijn, betrouw-
baar ten opzichte van zijn medemens. Hij diende de waar-
heid te spreken, want eerlijkheid was de grote plicht van 
ieder die Christus wilde navolgen. 
 
De waarheid spreken is niet lofwaardig, maar vooral van-
zelfsprekend. We leven als mensen voor het aangezicht 
van God. In dat besef schuilt de menselijke waardigheid 
van wie je bent, waar je voor staat in relatie tot andere 
mensen. Het gaat over betrouwbaarheid, of je van elkaar 
op aan kunt. Daarom houden we het op “Laat jullie ja ja 
zijn en jullie nee nee”. Daar hoef je niets aan toe te voe-
gen. Met grote woorden en mooie beloften komen we er 
niet. Het evangelie bepaalt ons erbij dat het niet om re-
geltjes gaat maar om een integere wijze van leven. Daden 
gaan woorden te boven! 

Hajo Schaap 
 

Dan is tenslotte Aagje Deken (1741-1804) aan het woord: 
 
Ons zij, naar Jezus heilsgeboden 
Het plegtig zweeren niet van nooden: 
De Waarheid onverdeeld beminnen 
Afkeerig zijn van looze streeken 
Van ’t eens gegeven woord te breeken 
Doe ons ’t volmaakst vertrouwen winnen.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Eric Reddet in eerste Voorhavenconcert 
Op zondag 10 april vindt het eerste Voorhavenconcert plaats in de RK Nicolaaskerk met de tenor Eric Reddet, o.a. bekend van 
het televisieprogramma Maestro. In december zong hij Granada van Lara met Sor als dirigent. Hij wordt op 10 april begeleid 
door Abigail Reddet, piano. Kaarten bestellen via https://www.voorhavenconcerten.nl. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 Atie Snijder-de Boer 
Op 27 januari is er een einde 
gekomen aan het leven van  
Aagje Snijder – de Boer (Atie).  
Atie Snijder woonde aan de Cor 
Jongerthof. Op 2 februari heb-
ben we afscheid van haar ge-
nomen in De Swaen. In de 
dienst lazen we haar trouw-
tekst uit Prediker en woorden 
uit het evangelie naar Matteüs: 

‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’, en stonden we 
stil bij het leven van Atie. Ze groeide op, op de boerderij in 
Overleek, als één van de zeven kinderen. Ze had een goed 
huwelijk met Luuk Snijder, 56 jaar deelden zij het leven, en 
hield Luuk haar in balans met zijn ontspannen levenshou-
ding. Voor Gonnie en Egbert was ze een lieve en zorgzame 
moeder. Ze vormden een warm en stabiel gezin, genoten 
van vakanties met elkaar. Toen Joey en Isis geboren werden, 
pasten Atie en Luuk op. Atie genoot van haar kleinkinderen. 
In 2020 overleed Luuk. Hoewel Atie sterk was, had haar le-
ven zijn glans verloren. De geweldig betrokken zorgen van 
haar kinderen en schoonkinderen, maakten dat Atie het vol 
kon houden. Haar gezondheid verslechterde, uiteindelijk 
werd haar leven te kwetsbaar. Het was op, ze had vaak veel 
pijn, ze wist dat ze niet meer beter zou worden. In een ka-
mer vol liefde is ze in alle rust overleden. We leven mee met 
Gonnie en Peter, Egbert en Patricia, met de kleinkinderen 
Joey en Isis, en alle familie en vrienden die Atie nu moeten 
missen. ‘Alles wat God doet, doet Hij voor altijd’, luidde de 
trouwtekst van Atie en Luuk. God zelf is voor altijd, omdat 
de liefde voor altijd is. Die liefde blijft, ook nu Atie er niet 
meer is. Moge de herinnering aan wie zij was, tot zegen zijn. 
Corr.adres: Vincent Karregatstraat 14, 1132 CP Volendam 

 
In Memoriam George Rijswijk                                         
Op 9 februari is er een einde ge-
komen aan het lange leven van  
George Rijswijk. We namen af-
scheid van hem op 14 februari, 
vanuit de Swaen. George is lang 
koster geweest van de Lutherse 
Kerk, hij volgde daarin zijn vader 
op. Zijn vrouw Gé hielp hem met 
het koperpoetsen en de was. We 

lazen de lievelingsbijbeltekst van George: de gelijkenis van 
de zaaier. George hield van het beeld van zaaien en oogsten, 
dat je iets in de grond stopt en wacht, dat het dan boven-
komt en ontkiemt, en het vrucht draagt, en je kunt oogsten. 
En hoe het dan na een tijd weer opnieuw begint, van voren 
af aan, steeds opnieuw. Dat was waar zijn hart lag: in het  

 
verbouwen en verkopen van groente. George was zelf een 
zaaier, zou je kunnen zeggen. We stonden in de dienst stil bij 
wat George gezaaid heeft in zijn leven. Raapstelen en aard-
appels, natuurlijk. Maar ook goedheid en liefde en geluk. En 
dat heeft hij ook mogen oogsten. 
Met zijn vrouw Geertje Rijswijk – Pranger deelde hij meer 
dan 65 jaar lief en leed. Zijn dochters Nel en Linda, zijn 
schoonzoon en zijn kleindochters gaven zijn leven glans. 
Met name zijn dochter Linda stond toen het leven kwetsbaar 
werd dag en nacht voor hem klaar. George genoot enorm 
van alle bezoek: de thuiszorg, neven en nichten, mensen van 
de kerk. Iedereen liep zomaar bij George achterom. 
Het bijna een eeuw lange leven van George is voorbij. Het 
was vruchtbaar, en het heeft veel voortgebracht. Een zaaier, 
een tuinman - dat is blijkbaar een gestalte waarin we iets 
van Gods liefde kunnen herkennen. In George heeft die lief-
de een leven lang gebloeid. Moge de oogst ervan, de herin-
nering aan wie George voor ons was, in ons vrucht dragen en 
ons tot zegen zijn. 
Corr.adres: Burg. Versteeghsingel 28, 1135 VW Edam 
 
Terug naar normaal?        
Het lijkt erop dat we langzaam maar zeker weer terug mo-
gen gaan naar het ‘oude normaal’. Vanaf zondag 27 februari 
hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdienst en 
mogen we ook weer koffie drinken na de dienst. Wat heb-
ben we dat gemist! Het elkaar ontmoeten is immers een be-
langrijk onderdeel van het samen gemeente zijn. 
In de afgelopen 2 jaar zijn we eraan gewend geraakt om 
kerkdiensten vanuit huis mee te beleven en het was een 
goed alternatief. Maar we kijken uit naar kerkdiensten met 
alle gemeenteleden die naar de kerk willen en kunnen ko-
men. Voor degenen die aan huis gebonden zijn, is het na-
tuurlijk fijn, dat ze de dienst nu iedere week via beeld en ge-
luid kunnen volgen. Zo heeft de pandemie toch nog iets 
goeds gebracht. 
We hopen dat we nu echt aan het eind van de pandemie zijn 
en we plannen kunnen maken voor de komende tijd, zonder 
dat we met beperkingen rekening hoeven te houden. De 
voorbereidingen voor Pasen en de aanloop ernaar toe zijn al 
gestart. We gaan ervan uit dat zowel de dienst met Palmpa-
sen als met Pasen in de Grote Kerk kan worden gehouden.  
In het volgende Venster zult u er meer over kunnen lezen. 
In de hoop dat u dit Venster op tijd ontvangt, wil ik u graag 
nog even wijzen op de gemeentevergaderingen op woens-
dagmiddag en -avond 2 maart. Het gaat onder meer over het 
toekomstig beleid van onze kerkgemeente. Mogen we reke-
nen op uw en jouw aanwezigheid en inbreng? 
          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.     
 
Huwelijksjubilea     

In de afgelopen maand vierden de 
familie Van Aken - Van der Sar een 
koperen huwelijk(12½ jaar); de 
familie Maas – Klok een smaragd 
huwelijk (55 jaar) en de familie Van 
Dijken - Van Dijk een briljanten 
huwelijk (60 jaar). Ook vanaf deze 
plaats nog hartelijke gelukwensen!  

 
Het Bätzorgel  in retraite   
Sinds 16-17 december staat ons Bätzorgel in de werkplaats 
van orgelbouwer Van Rossum in Wijk en Aalburg (N.B.). Zij 
schreven ons half-februari: “Intussen is de kas gerestaureerd 
en deze staat opgesteld in de werkplaats. Ook is het snijwerk 
klaar en de balgenkamer gereconstrueerd. Nu gaat het 
onderzoek beginnen naar de windvoorziening en wordt het 
ingetekend in de onderkas.” 
Niet alleen de provincie was gul (zie vorige Venster), maar 
ook het Rijk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 

een subsidie van 
ruim € 38.000 
toegekend.  
De restauratiekosten 
zijn daarmee zo goed 
als gedekt.  
Een prachtig 
resultaat! 
 
 
 
 
 
 
Bätzorgel bij 
Van Rossum 
 

 
Nieuws uit de Evangelisch-Lutherse Synode      
De lutherse synode in de Protestantse Kerk vindt het 
belangrijk om vanuit de synode de hele lutherse gemeen-
schap te betrekken en te informeren over actualiteiten. Er 
wordt nu een digitale nieuwsbrief uitgegeven met daarin 
o.a. een uitnodiging voor de kerkenradendag op 9 april 2022 
in de Lutherse Kerk te Utrecht. Iedereen met interesse voor 
‘het lutherse’ kan zich eenvoudig aanmelden voor de 
nieuwsbrief via het aanmeldformulier op de website van de 
Protestantse Kerk. 

 
 
 
 
Ds. Burret Olde, één van onze gastvoorgangers is betrokken 
bij het project Fruitful City. Hij houdt ons op de hoogte van 
het project in de op 14 april a.s. te openen Floriade in 
Almere. Daar wordt een Tiny Church gerealiseerd. Een kleine 

kapel die qua 
energie en water 
geheel 
zelfvoorzienend is, 
door o.a. 
zonnepanelen, 
meedraaien met de 
zon, 
regenwateropvang, 
etc.. Er wordt ook 
een tuin ingericht. 
De organisatie 
roept op: “Kom 

genieten van de pracht van de natuur en Gods schepping, 
deel de zorg voor de aarde en ontdek wat dit betekent voor 
je eigen leven.  In de tuin komen helende kruiden en planten, 
12 kunstwerken en een labyrint. Wij hebben kunstenaars de 
gelegenheid gegeven om één van de 12 ‘vruchten van de 
Geest’ uit te beelden: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, 
medeleven, geloof, hoop en liefde”. De diaconieën van Edam 
en Volendam hebben met een bedrag dit project financieel 
gesteund. Wij vinden dit een mooie manier om aanwezig te 
zijn, als kerken, in de openbare ruimte, op een evenement 
dat veel publiek trekt. Uiteraard nodigt ds. Olde ons ook uit 
om ons te laten inspireren door het project.  Zie voor meer 
info: www.fruitfulcity.nl  
 
Overzicht diaconale collectedoelen       
Zondag 6 maart: Zending Rwanda   

In het dichtbevolkte 
Rwanda leeft 70 procent 
van de inwoners van 
landbouw. Rwandese 
diaconessen trainen elk 
jaar 150 boeren en 

boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen 
veeteelt en groenten 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 
Zondag 13 maart: KIA: Binnenlands diaconaat 

Veel kerken in Nederland willen 
iets betekenen in hun eigen 
omgeving. Zoals de Protestantse 
Wijkgemeente De Drieklank in 
Almere. De kerk organiseert een 
taalcafé, waar vrijwilligers taalles 
geven aan Syrische vluchtelingen, 
en gezamenlijke maaltijden voor 
gemeenteleden en vluchtelingen. 

Er wordt nog hard gewerkt 
aan de Tiny Church 
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Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het ge-
not van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk 
was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk in. Kerk in Ac-
tie begeleidt en ondersteunt dit soort activiteiten. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/ 
 

Zondag 20 maart: KIA, Werelddiakonaat, Indonesische 
straatkinderen 
In Yogyakarta, op het 
Indonesische eiland 
Java, leven veel kin-
deren op straat. Me-
dewerkers van de or-
ganisatie Dream-
house kijken naar 

hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen 
vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. 
Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor 
kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een op-
vanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers 
helpen hen bij hun studie. Dreamhouse verwijst zo nodig 
ouders naar organisaties die hen kunnen helpen hun gezin 
financieel te onderhouden. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/ 
 

Zondag 27 maart: KIA, missionair werk: de Kliederkerk 
Jong en oud ontdekken de klieder-
kerk. Op meer dan 150 plaatsen in 
Nederland wordt regelmatig klie-
derkerk georganiseerd. Kliederkerk 
is een ideale plek voor gezinnen om 
samen op een creatieve manier de 
betekenis van Bijbel en geloof te 
ontdekken. Samen eten, samen 
kliederen en samen vieren zijn de 
hoofdingrediënten van deze niet-
alledaagse vieringen. Het is een ge-

weldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke 
achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt klieder-
kerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Klieder-
kerk geeft onze kerk weer hoop’. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/ 
 

Zondag 3 april: Pastoraat Zeevaart  De Nederlandse Zeeva-
renden Centrale (NZC) is 
een samenwerkingsorgani-
satie waar vertegenwoor-

digers van de Protestantse Kerk, de Nederlandse en Christe-
lijke Gereformeerde Kerken, de Orthodoxe kerken in Neder-
land, de Remonstrantse Broederschap, diverse Evangelische 
Kerken en het Leger des Heils op tal van manieren samen-
werken met centra voor zeevarenden. Tevens zet men zich 
in voor Nederlandse zeevarenden en hun families en worden 
mensen aan boord of thuis bezocht. Behalve kerken zijn di-
verse andere organisaties vertegenwoordigd bij de NZC. 
www.nederlandsezeevarendencentrale.nl 
 

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......                        

Gemeentebijeenkomst 2 maart 2022 
14.30 uur of 19.30 uur          Komt u ook? 

Aanmelden graag bij scriba@kerkgemeente.nl 
 

Verjaardagen van onze senioren  
02-02  Mw. J. Evers - Spans, Cor Jongerthof 30,  
            1135 TC Edam 
05-03  Mw. E. Huurdeman - van der Laan, Ye 38,  
            1135JJ Edam 
07-03  Mw. C.M. Bakker - Vroegop, Claes Boesserstraat 25,  
            1135HS Edam 
09-03  Mw. G.A. Ton, Bult 29, 1135AJ Edam 
10-03  Dhr. W.H. de Wolf, Klein Westerbuiten 21 B,  
            1135GL Edam 
15-03  Dhr. J. Roskam, Westervesting 31, 1135WE Edam 
17-03  Dhr. J. Zijlstra, Breek 1, 1131JE Volendam 
18-03  Mw. E. Lemsom - From, Pieter Taemszstraat 20,  
            1135HH Edam 
20-03  Mw. A.H. Westerneng - Duim, Volendammerpad 15,  
            1135VR Edam 
22-03  Mw. L. Westerneng - Prins, Sternmeerhof 14,  
            1135ER 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 mrt. 
13 mrt. 
20 mrt. 
27 mrt. 
  3 apr. 

 
 
 
 

taxidienst 
W. Meerman 
T. Buijten 
L. Bak 
H. Eijk 
M. van Saarloos 

telefoonnr. 
06-22506765 
366722 
365924 
371939 
374038 

 

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 

24-12  €   10,00 €   50,00 Voedselbank Purmerend e.o. 
25-12 €   10,00 €   10,00 Kinderen in de knel 
26-12 €   10,00 €   50,00 Stichting HoeBoeh 
31-12 €   10,00   

 €   40,00 € 110,00 In januari ontvangen 

  02-01 € 441,00 € 118,00 
Interkerkelijk noodfonds / 
Stille Hulp 

09-01 € 116,20 € 122,85 Mercy Ships 
16-01 €   91,95 €   81,85 Luchthavenpastoraat Schiphol 

23-01  
    

 € 278,15 
RK-kerk Edam en  
organisatie Open Doors 

30-01 € 197,50 € 210,35 Leprazending 
06-02 €   80,00 €   83,85 Boeren in Oeganda 

 € 926,65 € 895,05  
   
Mededelingen Kerkelijk Bureau 
Overleden: 
Mevr. A. Snijder - de Boer, Cor Jongerthof 17 
Dhr. G. Rijswijk, Burg Versteeghsingel 28 



voor iedereen, ookkraamcadeaus

zelfde sokken als papa!!!

Ria Hakkenhaar0299‑362561www.kerkgemeente.nl

Handwerkgroepvan de kerk
bel ons voor leuke cadeautjes 

Elly ten Holt0299‑37128006‑2442300etenholt@ziggo.nl



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

Kapelaan: Mario Agius, tei. 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, Cor van der Weijden, Harry Cappendijk 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven. Voor onze dierbare overledenen: dat zij 
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Nieuws uit de Locatieraad 
Versterking locatieraad  
De locatieraad zoekt nog versterking met één persoon, 
vooral iemand die de financiële administratie kan doen, 
waarbij Toon Ebbers dan als achtervang kan gaan optreden. 
Wie heeft er belangstelling ons team te komen versterken? 
Meld je bij de secretaris, ook als je iemand weet die we zou-
den kunnen vragen. De webredactie is sinds kort versterkt 
met Daphne Buikman, die nu samen met Koos Klok de web-
site onderhoudt. 
175-jarig bestaan 
De voorbereidingen zijn in volle gang en er komen nog 
steeds nieuwe ideeën bij. Sommige activiteiten gaan serieus 
geld kosten. We proberen daar sponsors voor te vinden. Wilt 
u een activiteit adopteren? (ereboog, gedenkboek, expositie, 
processie, uitzending feestmis, diner), laat dan van u horen 
of doe een anonieme donatie met vermelding “175 jaar”. 
Reparatie dak Ontmoeting 
Het platte dak van de Ontmoeting vertoont lekkage. De dak-
bedekking dateert nog uit de tijd dat het gebouw een andere 
functie had en is nu aan vernieuwing toe. Het geeft binnen 
nog geen ernstige overlast, maar het moet wel gerepareerd 
worden. Het is een onverwachte maar wel noodzakelijke uit-
gave. 
Reservering van de Ontmoeting 
Het gebouw wordt de laatste tijd vrij intensief gebruikt. Er zit 
elke dag wel een bepaalde groep in. Elk gebruik moet aange-
meld worden bij de secretaris die een digitale reserverings-
agenda bijhoudt. Een papieren agenda hangt ook in de keu-
ken van de Ontmoeting.  
Misintenties 
De collecte die gehouden wordt bij een uitvaart wordt be-
steed aan het lezen van misintenties voor de overledene. Zo  
staan we stil bij het verlies van een parochiaan en bij de fa-
milie die dit verlies moet dragen. Maar in sommige gevallen 
krijgt de secretaris geen antwoord op de vraag wanneer 
deze misintenties voorgelezen moeten worden. Daar kunnen 
allerlei redenen voor zijn, maar de kerk is wel de verplichting 
tot voorlezen aangegaan. 
 

Daarom heeft de locatieraad nu besloten dat in voorko-
mende gevallen zulke misintenties eenmaal per maand voor-
gelezen worden totdat ze “op” zijn. 

 
Laatste misintentie voor 
pastoor Kerstholt 
Op 16 januari werd met 
enige aandacht de mis-
intentie “levende en 
overleden familie 
Kerstholt-Borgelt en 
hun vrienden” voorge-
lezen. Jarenlang is we-
kelijks deze misintentie 
afgelezen, maar nu zijn 
ze op. Cor en Mien Laan 
hebben pastoor 
Kerstholt goed gekend. 
Ze schreven ons: “Wij 
herinneren ons pastoor 

Kerstholt als een innemende man. Onze twee zoons waren 
misdienaar in zijn tijd en deden dat altijd graag. Door zijn 
pijnlijke voeten viel het werk hem zwaar en moest hij stop-
pen. Hij kwam in onze buurt wonen en hebben daar nog 
goede herinneringen aan.” Dit als laatste groet aan Jacobus 
Antonius Kerstholt, pastoor van de Franciscusparochie van 
1974 tot 1991. 
 
Vespervieringen: woensdagen 19:00 uur 
Zoals eerder aangekondigd zal er in de Vastentijd op woens-
dagen een vesperviering (getijdengebed) gehouden worden. 
Dit vindt plaats in de Ontmoeting, van 19:00 tot 19:30 uur, 
te beginnen op 9 maart, doorlopend tot en met 13 april. We 
zingen speciale vespergezangen en lezen uit de schrift. Ie-
dereen van harte welkom! 
 
Synodale consultatie 15 maart, 19:00 uur 
Paus Franciscus heeft de hele Kerk, van hoog tot laag, uitge-
nodigd om met elkaar na te denken over de vragen hoe de 
Kerk meer open en nabij kan zijn, een Kerk waarin ieder zich 
thuis voelt en kan participeren. Welke vragen en onderwer-
pen leven er bij de parochianen? Deze worden geïnventari-
seerd en meegenomen door de bisschoppen in een gesprek 
met de Paus. Voor de Franciscusparochie zal de consultatie 
plaatsvinden op 15 maart, 19:00 uur, in de RK Nicolaaskerk 
Edam. Alle parochianen zijn daarbij uitgenodigd. Meer infor-
matie volgt via het Nicolaasnieuws. 
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Niet-automatische brandmeldinstallatie 
De kerk is geïnspecteerd door een ambtenaar van de veilig-
heidsregio. Het blijkt dat we volgens de omgevingswet ver-
plicht zijn een “niet-automatische brandmeldinstallatie” aan 
te brengen. Dat is een systeem waarmee je, als er brand uit-
breekt, een alarm kunt laten afgaan zodat duidelijk is dat ie-
dereen de kerk moet verlaten. Maar mogelijk kunnen we er 
ook ontheffing voor krijgen, vanwege de grootte en de af-
metingen van het gebouw. Dat wordt op dit moment uitge-
zocht, in overleg met onze installateur, Cas Sombroek en de 
gemeente. Maar het zal waarschijnlijk sowieso geld gaan 
kosten. 
 

 

 
 
Maria stond één dag op een andere plek in de kerk, rechts 
van het altaar. Was ze aan de wandel gegaan? Het leek een 
wonder. Maar nee, ze was verzet i.v.m. de thema-avond 
over Maria. Op deze manier droeg ze bij aan de Mariasfeer 
op die avond (zie voor een verslag elders in dit nummer). Ze 
was wel zwaar, maar is zonder schrammen naar haar vaste 
plek teruggekeerd. 

Nieuws voor Jeugd en Gezin 
 
Familievieringen en -middagen 
In de komende tijd  - veertigdagentijd/vastentijd - bereiden 
wij ons voor op het Hoogfeest van Pasen. 
 

 
 
Op Aswoensdag 2 maart om 13.00 uur is ervoor degenen die 
dat willen mogelijkheid om te lunchen in de Ontmoeting, 
daarna geeft kapelaan Mario uitleg over Aswoensdag. 
Aansluitend worden ook de palmtakken verbrand, met de as 
hiervan wordt het askruisje gegeven. Om 14.00 uur is er een 
korte familieviering in de kerk, met de gelegenheid om een 
askruisje te ontvangen. 
 

 
 
Op de vrijdagen 4, 11, 18, 25 maart en 1, 8 april om 14.30 
uur is in de kerk de Kruisweg voor ouders en kinderen en 
andere belangstellenden. 
 
 

Op zaterdag 2 april om 14.00 uur 
maken wij Palmpaasstokken in de 
Ontmoeting. Wij horen graag wie 
wil komen. Iedereen is van harte 
welkom! Opgave: 
jjamade@kpnplanet.nl. Op 
youtube vind je dit mooie filmpje 
over Aswoensdag en de 
veertigdagentijd: 
https://youtu.be/2llnaDwXB9w. 
 

De familievieringwerkgroep 

Observaties van een kerkganger 
Dat je een Kyrië op honderden manieren kunt zingen, 
dat wist uw kerkganger. Ook is het duidelijk dat je op 
één melodie meerdere teksten kunt maken, dat is de 
mop van elk feestlied. Maar dat deze omwisseling ook 
mogelijk is met een kerklied uit de bundel, zoals 
bijvoorbeeld “Wij treden biddend in uw licht” was een 
volslagen verrassing. De voorzanger zette het lied in met 
een melodie die bij een ander lied hoorde. En niet dat 
het een gewurm was om de tekst in de melodie te 
krijgen, met rare klemtonen: nee, het hele lied klopte 
perfect met de melodie, tot op de laatste regel. Ik vroeg 
me af: bij welk lied hoort de alternatieve melodie en 
kun je dat andere lied ook op meerdere manieren 
zingen? Hoeveel liederen in de bundel hebben 
meerdere melodieën? Het duizelde uw kerkganger. 
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Bericht van het KVG 
 
Dagje uit op 26 april 
Het is lang geleden dat we ons jaarlijkse uitje konden hou-
den! We lopen alvast vooruit op het dagje uit van dit jaar op 
26 april 2022.  Zoals het er nu uitziet, kan het dit jaar wel 
doorgaan. Alles is al geregeld en besproken. We gaan dit jaar 
naar Garderen om de zandsculpturen te bekijken. Na de 
lunch vertrekken we naar Harderwijk. Dit is een leuke plaats 
om te bekijken, te winkelen of lekker op een terrasje te zit-
ten. De kosten hiervoor zijn: € 40,-- voor leden en € 45,-- en 
voor introducees. Dus iedereen kan mee. Nadere informatie 
volgt nog, maar nu al vast iets leuks om naar uit ze zien en 
plannetjes te maken.  
 
Hoedjes en tassen 
Op dinsdag 15 maart komt mevrouw Tip uit Westzaan ons 
een leuke avond bezorgen over hoedjes en tassen. Er mag 
ook wel iets gepast worden, dus niet alleen een lezing. Het 
belooft een gezellig avond te worden. De Burgwall is open 
om 19.30 uur. Voor leden en donateurs gratis toegang. In-
troducees betalen € 3,50. Hoe de corona-regels op dat mo-
ment zijn is op dit moment nog niet zeker. Houdt u zelf de 
berichten in de gaten of u wel-of niet mondkapje etc. etc. 
mee moet nemen. 
Tot ziens. Het KVG-bestuur Edam 

Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen 
 

 
Jaarvergadering St. Caecilia 
Op 27 januari jl. opende kapelaan Mario de jaarvergadering 
met gebed, waarin hij ook onze overleden voorzitter Jan Out 
herdacht. Het was fijn om elkaar na lange tijd weer te zien 
en te spreken.  Tiny en Rina zorgden voor een traktatie bij de 
koffie/thee t.g.v. hun 60-jarig koorjubileum. Na het bespre-
ken van de gebruikelijke agendapunten kwam de verkiezing 
van een nieuwe voorzitter voor ons koor aan bod. Monique 
Schoorl werd met algemene stemmen gekozen en alle leden 
wensten Monique heel veel succes.  Annelies overhandigde 
de voorzittershamer aan Monique en zo kon Monique, na 
zich te hebben voorgesteld, direct aan de slag om de agen-
dapunten t.a.v. de vele muzikale en kerkelijke activiteiten in 
2022 af te handelen.  Zoals u weet viert het koor in de hui-
dige samenstelling (dames en heren) het 50-jarig jubileum, 

wordt er op 21 mei een korenfestival georganiseerd, staat er 
op 19 juni een processie gepland en zijn er diverse festivitei-
ten rondom het 175-jarig bestaan van onze H. Nicolaaskerk. 
Kortom: werk aan de winkel! Na het zingen van het “Gilde-
broeders lied” bood de PCI de koorleden een drankje aan 
(waarvoor dank) en onder het genot hiervan kon iedereen 
gezellig napraten tot de klok van de corona-sluitingstijd. 
 

Het bestuur 
Nieuws van de PCI 
 
Koffiedrinken na de mis op zondag. 
Zolang de 1.5 meter gehandhaafd blijft vanwege Corona zal 
de Burghwall als vangnet dienen om na de mis op zondag 
daar een kopje koffie/thee te drinken. Eind februari wordt 
deze maatregel opgeheven en dan vindt het koffie drinken 
weer achter in de kerk plaats. 

Het PCI-bestuur 
De gezellige middag 
Gelukkig zijn er weer enkele versoepelingen doorgevoerd en 
zo zoetjesaan hopen we weer terug te keren naar het “oude 
normaal”.  De data van de gezellige middagen zijn: woens-
dagmiddag 2 en 16 maart en woensdagmiddag 6 en 20 april. 
Noteer deze data in uw agenda. U bent die middagen van 
harte welkom in de Burghwall van 14.00 – 16.30 uur om een 
praatje te maken, een kaartje te leggen of een spelletje te 
spelen. De PCI biedt u deze middagen aan en we hopen u 
weer te mogen verwelkomen! 

Nel en Marian 
 
Verjaardagen van onze senioren in maart 
 
02-03 Mw. W.C.M. Kemper – Ceelen, Koggenstraat 11 
03-03 Dhr. C.J. Kemper, Watermolen 51 
03-03 Mw. M.L. Rossenaar-Scheers, William Pontstr. 3 
05-03 Mw. C.T.M. van der Kamp-van Eijk, Axwijk 7  
06-03 Dhr. T.G. Blok, Cornelis Doetsstraat 6 
08-03 Mw. M.M.A. Stijvers – Velzeboer, Westervesting 28 
11-03 Dhr. P.C.J. Everaars, Westervesting 24 
13-03 Mw. A. van Beers – Hartog, Roelof Bootstraat 3 
15-03 Dhr. J.J. Molenaar, J Matijsen Osterlinghstr 42 
18-03 Dhr. L.J.  Jansen, Dirrick Gerritszstraat 21 
18-03 Mw. A.M. Schuitemaker, Hendric Dirckszstraat 8 
19-03 Mw. M.  v.Vlaanderen – v. Heusden, Wijngaardsgr. 20 
20-03 Mw. H.M. de Lange – Huisink, Ye 9 
22-03 Mw. D. Eeltink – Nicolai, Zijpemeerhof 23 
25-03 Mw. G.W.J. IJsselmuiden-Coopmans, J. Steenstr. 35 
27-03 Dhr. J.H.E. Sol, Dirrick Gerritszstraat 25 
29-03 Dhr. J.J. Schilder, Achterhaven 79 
29-03 Dhr. J.C. Veerman, Sijmen Grootstr. 4 
31-03 Mw. F. Groot – Kouwenoord, Achterhaven 21 
31-03 Mw. J. Smit-Tol, P. Pieterstr. 1 
 
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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SOHK wens  
De penningmeester van de Stichting Oude Hollandse kerken, 
Jan Bezemer, zond ons aan het einde van het afgelopen jaar 
zijn kerstwens, een heel bijzondere. Hij kwam te laat om op-
genomen te kunnen worden in het vorige Venster. Daarom 
nu alsnog in dit nummer, want ik wil hem u als lezers niet 
onthouden. 
 
Stichtelijk het kerstfeest vieren, 
Ouderwets met kerstgezang, 
Herders zaten eerste rang, 
Kind in kribbe tussen dieren. 
 
Samen kunnen wij nu zingen, 
Over het geboren kind, 
Hoe de vrede hier begint, 
Koningszoon in herderskringen. 
 
Steeds opnieuw gaan we het vieren, 
Onder boom en kaarsenlicht, 
Hopend’ ook dat kerst ons sticht, 
Klokgelui van beiaardieren.   
 
Straks gaat ’t kerstkind ons ook leren, 
Onderwijzen noem je dat, 
Hoe God niet de mens vergat, 
Kruis aan ‘t slot, het moest verkeren. 
 
De schepping 
Het voorjaar kondigde zich half janu-
ari al aan met de winterakonieten, die 
ineens hun warme geel tonen te midden van de dorre 
herfstbladeren.  De eerste narcissen verschenen in de mid-
denberm van de Dijkgraaf Poschlaan en de Jupiterlaan. Maar 
verder liggen de weilanden er kaal en strak bij. In de Purmer 
zijn enkele akkers geploegd. In de bijlage van de laatste 
Trouw van januari zag ik twee polderhaiku’s, die ik u niet wil 
onthouden. Korte gedichtjes van slechts drie regels, deze ge-
schreven door Jan Baerends uit Baarn. 
 
Geploegde akkers 
Wintergrijze wolkenlucht 
Roeken vliegen op 
 
Peppels aan de kim 
Rechte sloten en vaarten 
Verstilling alom 
 
Soms heeft iemand aan een paar woorden genoeg om ook 
de winterse schoonheid van de aan onze zorg toever-
trouwde schepping te beschrijven. 
 

De kerk 
Kaal en strak, de woorden die ik over onze weilanden ge-
bruikte, zijn ook van toepassing op dit beeld van onze kerk, 
die nu niet voor diensten gebruikt wordt. We verlangen naar 
de warmte binnen, naar een inspirerende preek, naar het sa-
men zingen, naar ramen, waar licht uit straalt.  
 

 
Hete hoofden, koude harten 
Titel van de preek van ds. 
Meijvogel op zondag 30 januari 
in de Swaen in Edam. De preek 
bleek niet te gaan over de 
huidige internationale politieke 
situatie, ook niet over de pro en 
contra vaccinatie betogingen, 
maar over een verhaal uit het 
begin van het evangelie van 
Lucas, Lucas 4: 21-30. Jezus is 
gedoopt in de Jordaan, heeft de 
verzoekingen van de duivel 
doorstaan en is terug gekeerd 
naar Galilea. In Nazaret, waar hij 
was opgegroeid, sprak hij in de 
synagoge. Zijn woorden 
verbaasden de aanwezigen, 
maar stoorden deze ook: “Dit is 
toch de zoon van Jozef, de 
timmerman”? Met andere 
woorden: “Wat verbeeldt hij 
zich wel? En wat zegt hij 

eigenlijk? Daar zijn wij niet van gediend”. Ze ontstaken in 
grote woede, zo gaat het verhaal verder, dreven Jezus de 
stad uit, de berg op om Hem in de afgrond te storten. Maar 
Hij liep midden tussen hen door en vertrok. Een verhaal, dat 
weinig aan actualiteitswaarde verloren heeft. Probeer het 
hoofd koel en het hart warm te houden, hoe moeilijk dat 
vaak ook is. Hoe verlijdelijk ook het tegenovergestelde. 
 
Diensten 
In maart starten we weer met een dienst op de 2e zondag en 
een koffiebijeenkomst op de 4e zondag. Op zondag 13 maart 
gaat Marjan Nijman voor. We zijn dankbaar dat we weer 
bijeen kunnen komen en nodigen u van harte uit voor deze 
bijeenkomsten. 
 

Maarten Gast 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
6 maart  10.00 uur ds. A.M. Visser      G. Zandstra  
20 maart 10.00 uur ds. T. de Boer      G. van Wattingen  
 
Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
4 maart  19:00 uur ds. Truus de Boer   Wereldgebedsdag De Swaen 
6 maart  10.00 uur ds. J. Bakker (Monster)     De Swaen 
13 maart 10.00 uur ds. M. Pettinga (Monnickendam)    De Swaen 
20 maart 10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    De Swaen 
27 maart 10.00 uur ds. P. Hoogstrate (Ermelo)    De Swaen 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
2 maart  19.00 uur kapelaan M. Agius Aswoensdagviering, samenzang 
4 maart  19:00 uur ds. Truus de Boer  Wereldgebedsdag, De Swaen 
6 maart  10.00 uur pastoor P. Stomph Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor 
13 maart 10.00 uur kapelaan A. Goos  Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
20 maart 10.00 uur kapelaan M. Agius, Eucharistieviering, samenzang 
27 maart 10.00 uur diaken H. Bak  Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
 
Ook is er elke dinsdagochtend om 9:00 uur en elke vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweeks H. Mis 
Tijdens de Vasten wordt op vrijdagen, vanaf 4 maart, de Kruisweg gebeden, om 14:30 uur 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 
13 maart 11.00 uur ds. Marjan Nijman 
27 maart 11.00 uur koffie 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie   Muziek 
6 maart   10.00 uur ds. H. Reedijk  Oudendijk  D. Schuitemaker 
13 maart  10.00 uur ds. H. Reedijk  Avenhorn  B. Conijn 
20 maart  10.00 uur  ds. B. Stobbelaar   Oudendijk  J. Stens 
27 maart  10.00 uur  ds. C. Matuheru   Ursem   D. Schuitemaker 
 
Rooms-Katholieke Kerk Volendam: Voor info over de diensten: Zie kerkpagina's in de NIVO 
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