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Redactioneel 
 
Kun je nog over iets anders schrijven als er een oorlog op het 
Europese continent woedt? De redactie van het Venster 
worstelde daarmee en u ziet de worsteling terug in de om-
slag. Toch hebben we besloten het thema dat we voor dit 
nummer in gedachten hadden door te zetten: Groene Ker-
ken. Wanneer mag je een kerk groen noemen en wat moet 
je doen om die status te bereiken? Veel kerken in het land 
zijn daar al veel verder mee dan de kerken in Edam-Volen-
dam. We kunnen daarvan leren en dat is precies het doel 
van de twee artikelen over dit onderwerp. 
 
 

Verder vindt u een verrassend en openhartig interview met 
dominee Dirk Meijvogel plus een mooi overzicht van de vele 
rituelen die in de katholieke kerk wordt toegepast als voor-
bereiding op het Paasfeest. Een vrij serieus nummer dus, dit 
keer. Maar vergeet niet dat de redactie altijd openstaat voor 
nieuwe ideeën en dat iedereen via ingezonden brieven kan 
reageren op wat we hier schrijven of op zaken die in uw ge-
loofsgemeenschap spelen. Het Venster is er voor u! 
 

 

 Nico van Straalen 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 14 april 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 mei 2022 

Omslag: Oekraïne en Pasen, een afbeelding vol van symboliek, ontwerp 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. Maar in deze bijzondere tijd wijken we één 
keer van het stramien af. 
 

 
 
Dat Koninkrijk van U 
Op zondag 13 mrt j.l. ging ds. Pettinga uit Monnickendam 
voor in de dienst in de Swaen. Natuurlijk stond hij stil bij de 
oorlog in Oekraïne. En de verbijstering die wat daar gebeurt 
oproept brengt je, aldus ds. Pettinga, bij de woorden van Ge-
rard van het Reve: DAT KONINKRIJK VAN U, WEET U NOG 
WEL, WORDT DAT NOG WAT? Ds. Pettinga verbond die wan-
hoop aan de hoop op de Verlosser. Zoals die in Jesaja 42:1-4 
wordt getekend, met o.a.: het geknakte riet breekt hij niet 
af,/ de kwijnende vlam zal hij niet doven./ Het recht zal hij 
zuiver doen kennen.(3) Een verlosser die dingen niet doet, 
niet één die luid roepend opstaat tegen onrecht, geweld. 
Maar één die wél werkt in het verborgene aan recht, gerech-
tigheid, die zoals wij weten, zich zelfs laat kruisigen. Gods in-
grijpen gaat op deze manier. Dat is een manier die vraagt om 
navolging: de liefde doen, de zachte krachten versterken. En 
als dat geen direct zichtbaar resultaat levert, toch de hoop 
houden, omdat je gelooft, gelooft in Gods bewogenheid: dat 
rijk komt ooit! Geloof, hoop en liefde (1 Cor. 13); het meeste 
van deze is de liefde, maar zonder de hoop kunnen we niet 
en die houden we omdat we geloven, soms tegen beter we-
ten in. Geholpen door Pasen. 
Lezen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1070/ 
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De Dorpskerk in Bloemendaal, een GROENE KERK 
 
Eén van de vele PKN-gemeenten die zich al het predicaat “Groene Kerk” 
hebben aangemeten, is de Protestantse gemeente van Bloemendaal en 
Overveen. De gemeente is gehuisvest in de Dorpskerk in Bloemendaal, 
bekend van Radio Bloemendaal. Ook de kerk waar ds. Juup van Werkho-
ven, na haar vertrek uit Edam, tot haar pensioen predikant voor de ou-
deren is geweest. 
 
Het Venster had een gesprek met Klaas van 
Giffen, een van de initiatiefnemers 
Hoe is dit initiatief ontstaan? 
Een van de leden van onze kerk was zelf, 
met zijn vrouw, heel intensief met het be-
grip “duurzaamheid” bezig en heeft in 2016 
aan de kerkenraad voorgesteld dit onder-
werp ook op te pakken. We hebben ons 
toen als Protestantse Kerk in Bloemendaal 
en Overveen aangesloten bij het landelijk 
initiatief van de Groene Kerkenactie. Er wa-
ren ons trouwens toen al zo’n 300 kerken 
voorgegaan. Er is een werkgroep gevormd, 
waarvan ik secretaris ben. Ik heb de verslag-
legging en de stukjes voor ons Maandbericht 
verzorgd en doe dat nog steeds. 
 

Wat is het doel van Groene Kerk zijn? 
Je verklaart als kerkgemeenschap dat je het als je verant-
woordelijkheid ziet om de kwetsbare schepping duurzaam 
te onderhouden. Dus zowel de aarde zelf als wat daarop 
leeft. Dat betreft niet alleen het milieu met een ecologisch 
evenwicht, maar ook sociale cohesie, menswaardige zorg, 
goed onderwijs, etc. Het onderwerp “duurzaamheid” 
wordt dan een vast agendapunt op elke vergadering. Bij 
de kerkenraad, bij het diaconie, bij het college van kerk-
rentmeesters, bij de handwerkgroep, als die er is, bij de 
tuingroep, overal, telkens weer. 
 

Wat betekent dat voor de praktijk? 
Kerken en diaconieën zijn vaak vermogend. Hoe beleg je 
dat geld duurzaam? Wij doen dat nu zoveel mogelijk in 
kredietcertificaten van Oikocredit, een gecertificeerde in-
stelling, van waaruit veel microkredieten gefinancierd 
worden. Zo maken we ons vermogen diaconaal werk-
zaam, want je helpt dan mensen een bestaan op te bou-
wen en accepteert een beperkt rendement op je ver-
mogen. We hebben nog eens heel kritisch gekeken naar 
het gebruik van de gebouwen, die ons eigendom zijn, en 
zijn tot andere keuzes gekomen. Je gaat zo bewust en zui-
nig mogelijk om met energie, met water, met voedsel in je 
gebouwen en je bijeenkomsten. Je gebruikt eerlijke en 
duurzame producten. Je ondersteunt je leden bij het ma-
ken van milieuvriendelijke keuzes in het dagelijks leven. 
 
Heb je daar voorbeelden van? 
We hebben een filmavond georganiseerd met de film “To-
morrow”, die voorbeelden toonde hoe een duurzame 

wereld er uit zou kunnen zien. Daar 
kwamen, eerlijk gezegd, maar tien 
mensen op af. Maar op een workshop 
“God in de supermarkt” van Alfred 
Slomp weer meer, ongeveer dertig. 
Natuurlijk worden wij soms ook wel 
aangezien voor die “klimaatgekkies”, 
maar dat is geen reden om je bood-
schap niet te blijven brengen. De val-
lende druppel holt de steen immers 
uit, dat houden wij voor ogen. Corona 
heeft ook hier ons werk belemmerd, 
maar voor het komende jaar hebben 
we een Lente Pelgrimage voorbereid, 
een wandeling in de omgeving hier 
langs plekken, die qua natuur of qua 
theologie interessant zijn. Thijsse’s 
Hof, een kapel, een gedenkplaats, een 

bijzonder uitzicht. Er wordt gewerkt aan een veganistisch 
en vegetarisch kookboek. 
 

Ik zag ook ergens “Groene Theologie” staan. 
Ja, het gaat bij de Groene kerk om meer dan alleen 
duurzame 'doenerigheid' als een sympathieke hobby van 
een groepje milieubewuste kerkgangers. In haar boek 
'Groene theologie' maakt ds. Trees van Montfoort 
duidelijk dat duurzaamheid in feite geworteld is in het 
hart van ons christelijk geloof. In dat kader organiseert de 
landelijke Groene Kerkenactie ook een jaarlijks 
symposium, “GroenGelovig”, waar zo’n 300 vertegen-
woordigers van Groene Kerken aan deelnemen. Daar wor-
den inspirerende voordrachten gehouden. Je kunt aan 
workshops meedoen. Govert Buys, hoogleraar politieke fi-
losofie, sprak daar in 2021 over “de groene interpretatie 
van de 10 geboden”. Econoom Paul Schendeling over 
“vreugde en noodzaak van beperking”. Juup van Werkho-
ven heeft in oktober bij ons in de kerk een “groene preek” 
gehouden over onze houding t.o.v. de schepping. Dat we 
daar niet zomaar naar believen gebruik van kunnen ma-
ken, maar dat we er deel van zijn. Dat een duurzame leef-
wijze hoort bij goed rentmeesterschap. 
 

Is het predicaat zichtbaar? 
Ja, je krijgt een bordje met het logo aan je deur of in de 
tuin, zoals bij ons. Maar daar gaat het niet om. Door 
Groene Kerk te willen zijn doe je een belofte, waaraan je 
je wilt houden. 
 

Maarten Gast 
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De Taborkerk vergroent 
 
Een kerkgemeenschap kan zich aanmelden als “Groene Kerk” als zij zich duidelijk verduur-
zaming als doel heeft gesteld. Dat kan met zes invalshoeken: Beleid en Aanpak, Bewust 
inkopen doen, Energie en Klimaat, Geloof en Inspiratie, Omgaan met Geld, Schepping en 
natuur. De Taborkerk in Purmerend, heeft zich als Groene Kerk aangemeld, samen met in-
middels 385 andere kerkgemeenschappen. Het Venster ging praten met Franҫois Vlaan-
deren Oldenzeel, die zich vooral met het realiseren van energieneutraliteit bezighoudt. 
 
Venster:  Hoe bent u zo bij de vergroening 
van de Tabor kerk betrokken geraakt?  
Vlaanderen: Ik kom uit de oecumenische 
gemeente “de Doortocht”, in Purmer 
Noord. Toen die, helaas, doodliep, ben ik, 
in 2015 naar de Taborkerk gegaan, en ben 
daar technisch beheer gaan doen. 
 
V: Wat is uw achtergrond? 
Vl: Ik ben van huis uit elektrotechnicus. 
Maar in mijn werk ben ik teamleider bij de 
technische dienst van het Dijklander Zie-
kenhuis in Hoorn. Daarin ben ik al doende 
thuis geraakt op meerdere terreinen van 
de werktuigbouw, met name ook warmte-
techniek. En die is voor verduurzaming na-
tuurlijk zéér relevant. Met veel plezier volg 
ik alle vernieuwingen, bijvoorbeeld dat het 
energieverbruik van pompen enorm gere-
duceerd is door van driefasen naar één-
fase stroom over te gaan. 
 
V: Is de Taborkerk al lang met verduurzaming bezig? 
Vl: We zijn in 2015 begonnen met 58 zonnepanelen.  In 2016 
moest asbest uit het dak worden verwijderd en is de grote 
zaal onder handen genomen; een goede gelegenheid om 
meteen te isoleren en veel LED verlichting aan te 
brengen.  Ik heb toen de coördinatiefunctie overgenomen 
van mijn voorganger; die stopte om zijn leeftijd. 
 
V: Waar wil de Taborkerk heen? 
Vl: We willen het aantal zonnepanelen uitbreiden tot 117, 
helemaal op LED-verlichting overgaan, we willen van het gas 
af, met warmtepompen en door op stadsverwarming over te 
gaan. Eén van de drie centrales brandt op houtsnippers. Dat 
geldt als groen, omdat bomen worden bij geplant. Onder-
weg wordt wel bij verwarmd met twee gasketels. Maar ove-
rigens ik heb zo mijn twijfels bij die houtstook, vooral omdat 
er veel fijnstof wordt uitgestoten. 
 
V: Dat vraagt nogal een planning. 
Vl: Ja, en er is veel meer over te vertellen. We gaan de ge-
bouwen in vier zones indelen, elk eigen behandeling. We 
gaan drieweg warmtepompen gebruiken. Die verwarmen ge-
woon een ruimte, maar maken ook uitwisseling tussen ruim-
tes mogelijk. Een overschot aan warmte in de ene zaal kan 
dan naar een andere gepompt worden. We installeren 

luchtbehandelingskasten met warm-
teterugwinning (WTW): de warmte 
wordt uit de oude lucht gewonnen en 
meegegeven aan de ingeblazen lucht. 
Zo wordt veel warmte teruggewon-
nen. Gecombineerd met een warmte-
pomp is daardoor een stuk minder 
stadsverwarming nodig. En als dan 
ook de warmtepompen op de zonne-
panelen draaien, verlichting op LED 
gaat, reduceer je je uitstoot enorm. 
Maar dat hangt ook nog steeds af van 
simpele dingen als: hoe hoog zet je de 
verwarming, of ga je zomers koelen, 
etc. 
In de kleine zaal, een van de vier zo-
nes, komt voorlopig alleen stadsver-
warming, anders is de investering te 
duur. 
 
V: Dat klinkt indrukwekkend; hoeveel 

CO2-reductie hebben jullie hiermee bereikt?  
Vl: Wat het extra effect is van de nieuwe maatregelen weten 
we nog niet. Wel dat we sinds 2015 96 ton CO2 minder heb-
ben uitgestoten. 
 
V: Wat is uw bijdrage in dit alles? 
Vl: Ik doe veel aan de ontwikkeling, overleg met installateurs 
om tot een ontwerp te komen van bijvoorbeeld wat voor 
warmtepomp en hoe implementeren we die; of een nieuw 
ontwerp voor de centrale groepenkast. We doen dit 
natuurlijk met een team. Gesprekken met de installateurs 
doe ik bijv. samen met iemand uit het bestuur. Een ander 
doet weer de subsidieaanvragen. 
 
V: Kwam het initiatief van het kerkbestuur? 
Vl: De initiatieven komen van de Stichting Tabor; die het ge-
bouw beheert. Maar er bestaat een overlap met het kerkbe-
stuur. 
 
V: Hoe uw verhaal duidelijk maakt dat zo’n vergroening 
enorme know-how en werkkracht vraagt van de kerkelijk be-
trokkenen! 
 

Ed Broeze 



 

4 Venster april 2022 

Van Edam naar de binnenvaart 
 
Dirk Meijvogel neemt afscheid van Edam. Een “gewone” predikant (zijn die er eigenlijk 
wel?) blijkt dominee Meijvogel niet te zijn. In tegendeel. Hij had absoluut geen zin, maar 
God dwong hem een sprong in het diepe te maken. 
 
Afscheid 
Digitaal heb ik jouw preken altijd met veel waardering 
beluisterd. Je was namelijk een korte periode interim 
predikant in Edam en deze tijd is nu bijna ten einde gekomen. 
Heb je nooit eens gedacht in Edam te blijven? 
Ha, ha, nee hoor. Weet je, als interim predikant kom je altijd 
in verschillende gemeentes waarin je korte tijd meeloopt, 
een half jaar tot maximaal 2 jaar, en eh ja, ik begin me dan 
wel heel erg te hechten. Ik ben echt wel van de gemeente 
Edam gaan houden, maar je weet van tevoren al dat je geen 
verbinding aan zal gaan. Dat is ook een beetje de 
gedragscode van een interim predikant. Dus nee, die 
gedachte heeft geen 
postgevat. 
 
Jona zonder walvis 
 In een van de 
interviews die ik heb 
beluisterd, antwoordde 
je op de vraag waarom 
je predikant bent 
geworden, o.a. met de 
woorden God heeft mij 
dat aangeboden. Dat 
gebeurde op een 
moment dat je toen 
heel tevreden was met 
je werk, je was toen 
visser op de Noordzee. 
Maar God sprak tot je, 
wat gaat er dan door je heen? Was dat een hoorbaar 
gesprek? 
Nee hoor, zo zweverig is het allemaal niet. Het was wel een 
hele gevoelskwestie. Ik dacht niet dat ik gezegd had dat God 
mij dat had aangeboden maar dat God me dwong, me heeft 
geroepen of aan me getrokken, want ik wilde eigenlijk 
helemaal niet. Ik had wel altijd duidelijk een leven met God. 
Ik probeerde altijd te zoeken naar wat God wilde met mijn 
leven. Maar dat deed ik ook bij wijze van spreken met het 
kopen van een nieuwe auto. Tot in de kleinste details 
probeerde ik altijd God in mijn leven te betrekken. God praat 
niet hoorbaar tegen mij. 
 
Maar hoe God wel spreekt is ten eerste door de bijbel heen. 
Daarom is de bijbel lezen ontzettend belangrijk, waarbij je 
moet uitkijken dat je niet gaat plukken zo van: oh wacht 
eventjes, hier staat: ga heen naar een ver land, dus ik moet 
de zending in of zo. Dat is voor mij een beetje te zweverig 
allemaal, maar het is wel waar dat je troost uit de bijbel 
haalt. 

 
 
De tweede manier waarop God spreekt tot mij zijn de dingen 
die gebeuren in je leven, die op je pad komen. De derde 
manier is vooral een heel diepe indruk die je van binnen 
krijgt, in je gedachten. Dat gaat dieper dan alleen maar een 
gevoel. De gedachte die je dan hebt kan altijd je eigen 
gedachte zijn, zeker als je graag iets wil, dan kun je jezelf iets 
wijs maken. Maar dit was nou juist iets wat ik helemaal niet 
graag wilde en waar ik helemaal niet op zat te wachten. 
Maar op een gegeven moment kwam een gevoel zó diep 
binnen van ik moet dit doen, God wil dat ik dat doe, dat na 

een paar jaar 
daartegen 
strijden, ik me 
daarbij heb 
neergelegd en ik 
uiteindelijk dat 
pad ben gaan 
bewandelen, wat 
uiteindelijk 
allemaal wel 
goed gegaan is. 
 
Wat prachtig! 
Hoe waren de 
reacties van de 
toehoorders toen 
je dat zo 
vertelde? 

Er waren verschillende reacties. Sommige mensen waren 
zeer onder de indruk, ik was zelf helemaal niet zo onder de 
indruk, want ik had meer het idee van ik moet dus het gaat 
zoals het gaat. Anderen zeiden weer van hoe kan je dat nou 
doen? Je verbrandt al je schepen achter je, want we hadden 
ons bedrijf en ons huis verkocht. We waren vrij jong, ik was 
26 toen ik ging studeren maar we hadden al 3 kinderen. We 
hebben zo’n 6 à 7 jaar geleefd van de opbrengst van ons 
bedrijf en ons huis. Toen was het geld op maar de studie was 
inmiddels ook al klaar. Maar dat weet je natuurlijk niet van 
tevoren. Dus dat was een sprong in het diepe. De een vond 
het heel erg mooi en de ander vond het onverantwoord. Er 
waren diverse reacties. 
 
Het leven gaat verder 
In mei hou je dus op in Edam. Wat ga je dan doen? 
Normaal gesproken ben ik in dienst van de landelijke PKN, 
van de synode als interim predikant fulltime, maar ik ben 
voor 50% gedetacheerd naar de binnenvaart, als 
binnenvaartpredikant. Dat betekent dat mijn werkgebied ligt  

Foto © Reformatorisch Dagblad 
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tussen oost Nederland en Duitsland en België en wij 
hebben preek-plekken in Duitsland namelijk in Duisburg 
en Mannheim en daar preek ik zeer regelmatig. Maar nu 
wil het geval dat mijn collega in mei met pensioen gaat en 
nu neem ik zijn portie er ook bij. Dus ik ben voorlopig voor 
100% gedetacheerd naar de binnenvaart. 
 
Nawoord 
Wat zou je Edam als afscheid willen zeggen? 
Ik heb Edam leren kennen als een gemeente die heel 
graag vooruit wil, die zeer veerkrachtig is, zeer hecht ook 
en ik wens haar van harte een zorgeloze en blijde nieuwe 
toekomst. Want ze heeft best veel zorgelijke jaren gehad. 
Zorgeloos kan natuurlijk nooit, maar in ieder geval dat ze 
de rust mag vinden na veel jaren van spanning. Ik ben 
inmiddels negen jaar interim predikant. En in die 
hoedanigheid kom je altijd op plekken waar er iets aan de 
hand is: een ruzie of mensen die niet weten hoe ze verder 
moeten, er is altijd wat aan de hand. En wat ik nou zo 
mooi vind is dat de bijbel zegt dat God zelf uiteindelijk zijn 
kerk in stand houdt. Dat geeft ook een stukje relativering, 

zo van: ok, wij mogen ons best doen, of je nou een 
vergrijsde of een hele jonge sprankelende kerk bent, dat 
maakt niet uit. Wij mogen ons best doen in het 
vertrouwen dat God zelf zorgt voor de toekomst van zijn 
kerk. En al moeten wij bijvoorbeeld de kerkdeur sluiten, 
dan kun je daarover rouwen maar uiteindelijk is het God 
zelf die uiteindelijk zijn kerk in stand houdt, dus daar 
mogen wij ons aan toevertrouwen. 
In dat vertrouwen durven wij onze toekomst tegemoet te 
zien. En dan hebben we het nog niet eens over de 
verschrikkelijke oorlogstoestanden die er in de Oekraïne 
zijn, maar daar is al genoeg over gezegd. 
 
Zeer bedankt Dirk voor deze bemoedigende woorden en 
wij wensen jou heel veel succes in al je verdere 
activiteiten. 
 

Marika Fraenkel 
 

 
 
Herverdeling energiecompensatie in de wacht 
In het vorige Venster is gemeld dat in Edam-Volendam gekeken werd naar de uitvoerbaarheid van een herverdeling. Nu de 
gemeenten de minima 800 euro extra aan compensatie mogen doen toekomen (betaald door het rijk) is de noodzaak van de 
herverdeling aanzienlijk verminderd. Daarbij komt dat voor iedereen de energieprijzen zijn gestegen en dus meer drukken, 
naast dat de Oekraïne oorlog voor veel extra beroep op vrijgevigheid doet.  Om van toenemende gevoelens van onzekerheid 
maar te zwijgen. Een en ander heeft tot het besluit geleid voorlopig niet aan een herverdeling vanuit de kerken verder te 
werken. De ontwikkelingen hebben het idee ingehaald. 

Ed Broeze 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Thema-avond Groene Kerken 
 
De Raad van Kerken organiseert in samenwerking met het Venster dit jaar drie thema-
avonden. De eerste vond plaats in de RK Nicolaaskerk op 17 februari en was gewijd aan 
“Maria, icoon van genade”. De tweede avond staat gepland voor 21 april en heeft als on-
derwerp: “Groene Kerken”. Later dit jaar volgt nog een thema-avond die aansluit bij de 
herdenking 1572 Geboorte van Nederland. 
 
De problematiek van vergroening is voor de monumentale kerkgebou-
wen in Edam behoorlijk gecompliceerd. Op de thema-avond zullen we 
de praktijk van vergroening zoals die is doorgevoerd in de Taborkerk in 
Purmerend aan de orde stellen. We kunnen daar genoeg van leren, ze-
ker ook waar het de ruimere beleidsmatige kanten betreft. En het is 
mooi om een geval uit onze directe omgeving te kunnen belichten. Op 
de avond zullen twee invalshoeken zijn. De eerste is de beleidsmatige 
vraag naar wat er allemaal bij komt kijken om te vergroenen of ver-
duurzamen waar mogelijk. Daarbij zijn meer aspecten dan de energietransitie van belang. Het blijkt dat een beperking uit de 
keuzemogelijkheden noodzakelijk is om het werkbaar te houden. De tweede is wat er allemaal gedaan is respectievelijk kan 
worden om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken, dan wel richting energieneutraal te gaan. Inleiders: voor de 
technische kant Francois Vlaanderen Oldenzeel.  Voor de beleidsmatige kant: een bestuurder van de Tabor. 
 

Plaats: Kerkgebouw de Swaen. Datum en tijd: 21 april a.s. aanvang 19.30 uur. Iedereen welkom 
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Pasen, het belangrijkste feest 
 
Vergeleken met Kerstmis en de 40-dagentijd, zoals tegenwoordig de Vastenperiode wordt 
genoemd, is het aantal rituelen in verband met Pasen zelf beperkt. Deze rituelen spelen 
zich nagenoeg alleen af in de kerk. 
 
Hernieuwing van de beloften van trouw 
Op de vooravond van Witte Donderdag (woensdag) vindt in 
de Kathedrale Basiliek van ons bisdom in Haarlem de zoge-
naamde Chrisma-mis plaats, voorgegaan door de bisschop-
pen van Haarlem-Amsterdam. Ten overstaan van de bis-
schoppen en de kerkbezoekers spreken de aanwezige pries-
ters de hernieuwing van hun beloften van trouw uit, zoals ze 
deze belofte uitspraken op de dag van hun priesterwijding. 
De bisschop vraagt de gelovigen voor de priesters en bis-
schoppen te bidden om hun ambt plichtsgetrouw te kunnen 
vervullen. 

 
Drie verschillende oliën 
Verder worden tijdens deze misviering de Heilige Oliën voor 
alle parochies binnen het bisdom gezegend. Er worden drie 
grote kannen naar voren gebracht. Op de eerste plaats de 
ziekenolie. Deze zuivere olijfolie wordt gebruikt bij de zie-
kenzalving. Katholieken spreken zelf vaak over het bediend 
worden van iemand die ernstig ziek of erg oud is. Daarna 
wordt zuivere olijfolie gezegend die bestemd is voor zoge-
naamde doopleerlingen. Dit zijn studenten, die de olie ont-
vangen ter versterking van de weg naar hun doop. De derde 
en laatste kan bevat het Chrisma, de belangrijkste olie, waar-
aan een geurende balsem is toegevoegd. Deze wordt ge-
bruikt bij een doopsel, vormsel en priesterwijding. Maar ook 
bij de inzegening van belangrijke voorwerpen als een altaar, 

een kelk of de kerkklok. Door de zalving met het Chrisma 
wordt de ontvanger volgeling van Christus. 
 
Indrukwekkende viering 
Het is elk jaar een indrukwekkende viering waarbij het hele 
bisdom samenkomt rondom hun bisschoppen. Naast de 
priesters, diakens, pastoraal werkenden, catechisten en ove-
rige religieuze gemeenschappen, zijn ook alle gelovigen van 
harte welkom om deze Chrisma-mis mee te vieren. Traditie-
getrouw komen ook vormelingen uit alle windstreken van 
het bisdom naar de kathedraal. Niet alleen voor de priesters, 

diakens en pastoraal werkers is 
het altijd een bijzonder bemoe-
digende en inspirerende viering, 
maar voor alle bezoekers. 
 
De klokken zijn weer terug uit 
Rome 
Op Paaszaterdag om 12.00 uur 
luiden alle katholieke kerken hun 
feestklokken. Vroeger viel dat 
meer op dan tegenwoordig. 
Voorheen bleven vanaf de avond 
van Witte Donderdag tot Paasza-
terdag 12.00 uur de klokken na-
melijk stil. Dit gebruik is in Volen-
dam niet meer van kracht. Tij-
dens het rijke roomse leven tot 
aan de jaren zestig zorgden de 
kerkklokken op Paaszaterdag 
voor veel vreugde. Niet alleen 
omdat het feest van Jezus’ op-
standing uit de dood ophanden 
was, maar vooral ook omdat de 
vastentijd voorbij was. De men-
sen hadden zich veertig dagen 

onthouden van snoep en koek. En van de drie dagelijkse 
maaltijden mocht je slechts één keer je honger helemaal stil-
len. Maar met Pasen waren die beperkingen voorbij. “De 
klokken zijn weer terug uit Rome,” aldus een enthousiast 
oud Volendams gezegde. 
 
Nachtelijke Paaswake 
In vroeger jaren werd de Paaswake gevierd in de vroege 
nacht van zaterdag op Paaszondag. De nacht waarin Jezus is 
verrezen uit zijn graf. Nadat een aantal keer de viering van 
de Paaswake is vervroegd wordt deze tegenwoordig gehou-
den om 19.00 uur, het tijdstip waarop ook de wekelijkse za-
terdagavondmis wordt opgedragen. 
 

 

Foto: bisdom Haarlem-Amsterdam 
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Een Paaswake aan het begin van de 
nacht sprak mij zelf meer aan. Het 
gaf Pasen een extra dimensie. Bij 
het binnenkomen van de kerk was 
deze nog echt donker. Een duister-
nis die staat voor het ontbreken 
van ordening. Nadat (zoals nog 
steeds) een vuurtje werd gestookt 
werd hieraan de Paaskaars aange-
stoken. Als ook alle kerkbezoekers 
hun kaarsje rechtstreeks aan de 
Paaskaars of via doorgifte hadden 
aangestoken ontstond letterlijk 
licht in de duisternis. ‘Het licht dat 
de ordening in de chaos symboli-
seert. Het licht op onze levensweg. 
Licht als symbool voor het versprei-
den van de Blijde Boodschap.’ Wat 
ook bijdroeg aan het Paasgevoel 
was dat de kerk stampvol was met 
Volendammers in klederdracht op 
hun paasbest die de kerk iets fees-
telijks gaven. En vergeet niet al die 
mannen en vrouwen die de oude 
Paasliederen kenden en deze luid 
meezongen. Het was nog net de 
tijd van het rijke roomse leven tij-
dens mijn jeugd. 
 
Twee lezingen 
Vooraf aan de Eucharistieviering tij-
dens de Paaswake worden lezingen 
uit het Oude Testament voorgele-
zen, waaronder Genesis ofwel het 
scheppingsverhaal en de uittocht 
van het Joodse volk uit Egypte. Net 
als de Verrijzenis van Christus gaan 
deze verhalen ook over een nieuw 
begin. In deze nacht heeft Jezus de 
dood overwonnen en heeft ook 
ons, mensen, het eeuwige leven 
beloofd. Ons lichamelijk sterven is 
niet het einde van onze persoon, 
van ons bewustzijn! Hoe, wat en 
waar dat zal zijn weet ik niet, maar 
ik geloof daar heilig in. 
 
Nieuwe, unieke Paaskaars 
Jaarlijks moet een nieuwe Paas-
kaars van was worden vervaardigd. 
Deze moet elk jaar nieuw en uniek 
zijn en ook opvallend groot. Het 
mag geen imitatiekaars zijn, want zij moet het beeld oproe-
pen van Christus, het licht van de wereld. De Paaskaars 
wordt gezegend met de tekenen en de woorden die door de 
Bisschoppenconferenties zijn goedgekeurd en wordt voor-
zien van vijf wierooknagels. Deze nagels herinneren aan de 
vijf kruiswonden van Jezus. 
 

Zegening van de Paaskaars 
De Paaskaars wordt tijdens de Paaswake gezegend, drie 
keer in het doopwater neergelaten en bewaard tot het 
einde van de Paastijd. Vanaf Pinksteren wordt deze alleen 
nog aangestoken tijdens doopvieringen, vormsels, huwe-
lijksvieringen, bij uitvaarten en op Allerzielen. Na de zege-
ning van de Paaskaars worden eventuele kinderen of vol-
wassenen gedoopt en maakt de priester een rondgang door 
de kerk. Hij zegent en besprenkelt de kerkbezoekers met 
het doopwater of zoals de Volendammers zeggen ‘wijwa-
ter’. De gelovigen hernieuwen samen hun doopbeloften. 
 

Begin Eucharistieviering 
Hierna begint de Eucharistieviering. Een bijzonderheid daar-
bij is dat tijdens het zingen van het loflied ‘Gloria in Excelsis 
Deo’, dat in de 40-dagentijd niet wordt gezongen, ook de 
kerkklokken gaan luiden. Een nog altijd heel plechtig en 
vooral feestelijk moment. Het luid uitzingen van Gods lof in 
combinatie met de jubelende Paasklokken. 
 

Je Pasen houden 
Volgens de Rooms-katholieke leer is iedere katholiek gehou-
den eens per jaar zijn of haar ‘Pasen’ te houden. Dat houdt 
in dat gedurende de paastijd een Rooms-katholiek tenmin-
ste één keer de Heilige Communie ontvangt en één keer per 
jaar te biecht gaat. Inmiddels kan naast de persoonlijke 
biecht ook een zogenaamde boeteviering worden bezocht. 
 

Op je Paasbest 
Wie kent dit spreekwoord niet? In Volendam had dit echt 
betekenis. Als je nieuwe kleding of schoenen nodig had, 
werd dat niet zomaar gekocht. Indien mogelijk werd ge-
wacht tot Pasen. Het was vroeger derhalve niet ongewoon 
dat vele mensen in Volendam met Pasen een nieuw pak 
droegen of nieuwe schoenen hadden aangeschaft. Ook was 
niet ongebruikelijk dat de mannen en vrouwen in kleder-
dracht hun rouwkleding aflegden en na lange tijd weer in 
hun paasbeste kledij naar de kerk gingen. 
 

Paaseieren 
Een paasgebruik dat niet specifiek katholiek is, maar waar-
aan katholieken wel meedoen, is het gebruik van eieren tij-
dens de paasdagen. Meer dan anders eten we die bij het 
ontbijt en de lunch. Bij iedereen staat wel een schaaltje met 
chocolade-eitjes op tafel en in vele gezinnen wordt naar eie-
ren gezocht. Kinderen, maar zeker ook ouderen worden tij-
dens Pasen verrast met een ei, dat in allerlei maten en vari-
aties worden verkocht. Deze traditie is al heel oud en ont-
staan ten gevolge van twee omstandigheden. Op de eerste 
plaats werd een ei al heel lang als het symbool van vrucht-
baarheid en nieuw leven gezien en werd daardoor geassoci-
eerd met Pasen. Jezus had de dood verslagen. De dood be-
stond niet meer; het ging om leven, eeuwig leven! De 
tweede reden was dat tijdens de vastentijd naast andere za-
ken ook geen eieren mochten worden gegeten. De eieren 
die wel werden gelegd werden beschilderd, bewaard en 
mochten pas met Pasen worden opgegeten. Vandaar dat de 
eieren nog altijd een rol spelen bij het vieren van Pasen. 
 

Jaap Buijs 



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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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 
RK H. Nicolaaskerk: 
Vrijdag 1 april 14.30 uur Kruisweg voor gezinnen 
Zaterdag 2 april 14:00 - 16:00 uur Palmpaasstokken ma-
ken in de Ontmoeting, achter de RK H. Nicolaaskerk 
Vrijdag 8 april 14:30 uur Kruisweg voor gezinnen 
Zondag 10 april 10:00 uur Palmzondag, familieviering; de 
kinderen mogen processie lopen met hun palmpaasstok-
ken. 
Witte Donderdag 14 april 19:00 uur: we herdenken dat 
Jezus voor het eerst de Heilige Eucharistie viert, en we 
herdenken het Laatste Avondmaal van Jezus, met de voet-
wassing; ook kinderen kunnen zich opgeven voor de voet-
wassing. 
Goede Vrijdag 15 april 14.30 uur Kruisweg voor gezinnen. 
Zondag 17 april 10:00 uur Hoogfeest van Pasen 
18 april 10:00 uur Familieviering Pasen, met erna paaseie-
ren zoeken en Paasbrunch in de Ontmoeting 
 
Pasen is het grootste Feest. Met Pasen vieren wij 
dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Wij 
geloven dat het leven sterker is dan de dood. 
Dat geldt voor Jezus Zelf én voor allen die in Je-
zus geloven. Vastentijd 2022 is van woensdag 2 
maart tot donderdag 14 april. 
 
De Veertigdagentijd/Vastentijd is de tijd vóór 
Pasen en duurt veertig dagen; wij bereiden ons 
voor op het grote Feest van Pasen. De Veertig-
dagentijd is een tijd van bidden, vasten en aal-
moezen geven. Bidden tot God, vasten uit liefde 
voor God en (aalmoezen) geven uit liefde voor 
God. Weet je welke kleur bij de vastentijd 
hoort? Paars. In deze tijd geven wij aandacht 
aan het lijden van Jezus (Jezus gaf Zijn leven uit 
liefde voor ons), en aan het lijden van onze 
naasten, dichtbij en ver weg. Elke dag het Onze 
Vader bidden en andere gebeden.  
 
Hoe kan je vasten uit liefde voor God? Door bij-
voorbeeld in de bijbel te lezen in plaats van op 
smartphone of computer of tv te kijken, iets 
doen voor een ander i.p.v. dat je wat voor jezelf 
gaat doen, door niet te snoepen of iets anders 
lekkers. Vasten doe je uit liefde voor God. Weet 
je dat je op zondagen niet hoeft te vasten? 
Want de zondag is als de Verrijzenisdag van Je-
zus; elke zondag is het feest. Daarom is het 

goed om op zondag naar 
de kerk te gaan. De Vas-
tentijd maakt ons vrij, 
vrij van onze eigen din-
gen waarin we vast zit-
ten. De Vastentijd maakt 
ons vrij voor God, zodat 
Hij meer ruimte in ons 
krijgt en Hij meer Zijn 
liefde kan geven. God 
wil ons altijd heel veel 
liefde geven. Daarom is 
de Vastentijd een hele 
mooie tijd: om dichterbij 
God te komen. De Veertigdagentijd duurt tot de Paas-
wake; dat is de avond vóór het grote Feest van Pasen. We 
proberen in de Vastentijd los te komen van aardse dingen 
en opnieuw te komen tot de Belangrijkste Persoon van 
ons leven, Die altijd bij ons is: God. 
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Waarom dit boek 
 
De laatste jaren verschijnt het ene boek na het andere, dat betrekking heeft op het leven 
van mensen in de Tweede Wereldoorlog. Kleinkinderen zijn op zoek gegaan naar hun 
grootouders, herinneringen worden aan het papier toevertrouwd voor het te laat is. 
In “ ‘t Hooge Nest” beschrijft Roxane van Iperen wie er in de oorlog gewoond hebben in 
haar huis en wat er van hen geworden is. Al wat ouder, maar heel indrukwekkend en 
schrijnend, is het boek PARNASSIA van Josha Zwaan. 
 
Het boek opent met een citaat van de schilder Friedensreich 
Hundertwasser: 

“Wie het verleden niet eert, verliest de toekomst 
wie zijn wortels vernietigt, kan niet groeien”.  

Achteraf een perfecte samenvatting, vooraf 
een intrigerend gezegde. 
In 1942 wordt de kleine Rivka door haar 
joodse ouders ondergebracht bij een domi-
nee in Zeeland, een echtpaar zonder kin-
deren. Haar broertje Simon is ook ergens 
ondergebracht. Ze is daar Anneke, een 
nichtje uit Rotterdam, waarvan de ouders 
omgekomen zijn. Een zinsnede, die diep in 
haar wezen wordt ingeslepen. Om haar en 
henzelf in deze jaren te beschermen ban-
nen de pleegouders het gebruik van joodse 
woorden uit. Anneke wordt ondergedom-
peld in het gereformeerde geloofsleven. 
Een warm en veilig bad. 
 
Haar echte moeder overlijdt in Westerbork. 
Haar vader en Simon overleven de oorlog. 
Als haar vader haar met Simon wil komen 
opzoeken, loopt hij tegen een muur aan. Anneke zelf wil 
niets, helemaal niets, van hen weten. De dominee en zijn 
vrouw willen haar houden, ze is nu hun dochter geworden, 
zij zijn haar Papa en Mama. Bovendien hebben ze haar “uit 
het jodendom gered”. Instanties streden over de vraag wat 
beter was voor deze joodse kinderen, een joodse of een 
christelijke opvoeding? De Commissie voor Oorlogspleegkin-
deren vond een christelijke opvoeding beter. De vader gaat 
de strijd aan, maar verliest deze, vooral door de houding van 
Anneke. Hij overlijdt enige jaren later. Broer Simon vertrekt 
naar een kibboets. 
 
Anneke groeit op, gaat puberen, wordt een jonge vrouw, 
heel gewoon eigenlijk. Maar in haar ziel brandt een soort 
veenbrand, die soms even aan de oppervlakte komt. Ze mag 
niet naar het gymnasium, maar moet naar de christelijke 
MULO. Leren is voor een vrouw niet nodig, trouwen en kin-
deren krijgen is immers haar bestemming. Maar zij wil juist 
wel leren. Ze gaat de strijd aan over haar toekomst, ze stelt 
kritische vragen over het geloof, waar vooral haar streng ge-
reformeerde Papa steeds minder raad mee weet. Hij begrijpt 
haar niet.  
 

Anneke gaat naar de pabo in Leiden, niet naar die in Middel-
burg. Ze wordt in Leiden onderwijzeres, geniet van het les 
geven. Ze trouwt met een joodse man, beide zwijgen over 
hun achtergrond en over hun oorlogservaringen. Ze krijgen 

drie kinderen, dochter, zoon, dochter. 
Maar Anneke voelt zich geen moeder, ze 
haat het joodse uiterlijk van Sandra, haar 
oudste. Zij wordt gewelddadig, kampher-
inneringen drijven haar man tot extreem 
gedrag t.o.v. zijn kinderen.  Ze worden uit 
de ouderlijke macht ontzet. Anneke gaat 
in Amsterdam alleen verder, geniet nog 
steeds van het les geven, maar kijkt nooit 
meer naar haar eigen kinderen om. Elke 
herinnering aan haar joodse wortels duwt 
ze weg. Ze accepteert dat dit eenzame le-
ven haar leven is. 
 
Toch probeert haar dochter Sandra, als ze 
zelf midden 40 is en moeder van een 
zoon van 20, weer contact met haar moe-
der, inmiddels 70, te krijgen, voorzichtig, 
omzichtig. Er ontstaat een dun lijntje met 

haar, dat van beider kanten elk moment weer dreigt te bre-
ken. Ze spreken af en toe af op een neutrale plaats, Parnas-
sia, paviljoen aan het strand tussen Zandvoort en IJmuiden. 
Heel langzaam, stap na stap, weet Sandra het levensverhaal 
van haar moeder naar boven te krijgen. Haar moeder te be-
wegen dit verhaal in haar herinnering toe te laten, haar ge-
heim te vertellen. Haar joodse wortels te erkennen en te be-
seffen dat ze niet Anneke maar Rivka is. Een adembene-
mende, spannende zoektocht van beide vrouwen. 
 
Het is hartverscheurend om te lezen hoe met de beste be-
doelingen van alle volwassenen een kind gered wordt, maar 
ook van haar wortels wordt afgesneden, haar basis kwijt 
raakt, stuurloos wordt. In dit verhaal een gevolg van adoptie 
in de oorlog, in latere jaren herkenbaar bij adoptie van kin-
deren uit derde wereld landen. Een ontroerend boek uit 
2010, nog steeds verkrijgbaar in de boekhandel, dat aan ac-
tualiteit niets verloren heeft. 
 

Maarten Gast 
 

PARNASSIA door Josha Zwaan, ISBN 9789047201670 
Uitgave ambo/anthos Amsterdam, € 15,99 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
De maatregelen tegen de verspreiding van Covid 19 zijn 
inmiddels allemaal losgelaten. Het virus is afgezwakt. Het 
is niet meer de vraag of je het krijgt, maar wanneer je het 
krijgt en hoeveel last je ervan hebt. Mensen hadden ver-
wacht dat ze zich opgelucht zouden voe-
len en dat ze zouden genieten van het 
feit dat ze anderen weer mogen ont-
moeten en er op uit kunnen gaan. Maar 
er gebeurde iets waardoor we helemaal 
niet opgelucht en blij zijn. Iets waar we 
juist bang en onzeker van worden. Er 
brak een bloedige oorlog uit slechts 
tweeduizend kilometer hier vandaan. 
Een voor ons onverwachte oorlog met 
een onvoorspelbaar verloop. Mensen 
moeten schuilen voor bombardementen 
en beschietingen. Burgerdoelen zoals 
ziekenhuizen en scholen worden niet 
ontzien. Ook flats worden beschoten en 
storten in. Er raken mensen gewond en er gaan mensen 
dood. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Ze hebben 
vaak dagen moeten lopen en uren moeten wachten in de 
ijzige kou. 
 

Gelukkig zijn er heel veel vrijwilligers die hen opvangen in 
veiligere steden en in buurlanden zoals Polen, Roemenië, 
Hongarije en Moldavië. De vluchtelingen worden daar 
verwelkomd met eten, kleding, slaapplaatsen, een vrien-
delijk woord en vervoer naar een veiligere plek. Wij kun-
nen deze vrijwilligers en de organisaties waar ze voor 

werken ondersteunen door geld en/of airmiles te geven 
aan giro 555 en door op te letten of er in onze eigen om-
geving acties zijn voor deze vluchtelingen of voor mensen 
die andere landen zijn ontvlucht. Ria Borkent maakt ons 

duidelijk dat wij hiervoor van God een wapen heb-
ben gekregen: de liefde voor de ander: 
 

Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 
wanneer soldaten sneuvelen in pijn 
en burgers schuilen in verborgen kelders. 
Als de agressor aast op meer terrein 
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 
 

Wie zo zijn hele leven achterlaat 
en vluchten moet naar nergensland en verder – 
zij gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 
een mens die helpt, een deur die open staat, 
een hart vol liefde, in de nood een redder. 
 

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, 
het leven is bij u in goede handen. 
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 
een warm onthaal van vrijheid, open armen. 
U helpt ons in de strijd van het bestaan 
en geeft als wapen: liefde voor de ander. 

melodie: Psalm 119 
Marjan Nijman 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 
Jacqueline E. van der Waals (Den 
Haag, 26 juni 1868 – Amsterdam, 29 
april 1922) was een Nederlandse dich-
teres, schrijfster, vertaalster en lera-
res. Zij schreef het prachtige gedicht 
én lied: 'Wat de toekomst brengen 
moge.' Het lied is bekend als Gezang 
293 of Opwekkingslied 377. Het gaat 

over de kern 
van het leven 
en de hoop-
volle toekomst, 
een lied wat in 
deze tijd niet 
gemist kan/ 
mag worden. 
 

 Wat de toekomst brengen moge, 
 mij geleidt des Heren hand; 
 moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
 Leer mij volgen zonder vragen; 
 Vader, wat Gij doet is goed! 
 Leer mij slechts het heden dragen 
 met een rustig, kalme moed! 
 

  Heer, ik wil uw liefde loven, 
 al begrijpt mijn ziel U niet. 
 Zalig hij, die durft geloven, 
 ook wanneer het oog niet ziet. 
 Schijnen mij uw wegen duister, 
 zie, ik vraag U niet: waarom? 
 Eenmaal zie ik al uw luister, 
 als ik in uw hemel kom! 
 

  Laat mij niet mijn lot beslissen: 
 zo ik mocht ik durfde niet. 
 Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
 als Gij mij de keuze liet! 
 Wil mij als een kind behand'len, 
 dat alleen de weg niet vindt: 
 neem mijn hand in uwe handen 
 en geleid mij als een kind. 
 
 Waar de weg mij brengen moge, 
 aan des Vaders trouwe hand, 
 loop ik met gesloten ogen 
 naar het onbekende land.” 

 
José Hermanides 

Ik geef het stokje door aan Voufke 
Hermanides-bij 't Vuur 

 



–
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Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528  

Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com 
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297 
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De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.  
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen  

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Terugblik Wereldgebedsdag 
Op vrijdag 4 maart was de viering van de Wereldgebedsdag, 
dit jaar in De Swaen. De dienst werd geleid door ds. Truus de 
Boer, ondersteund door zes andere vrouwen die elk enkele 
lezingen deden. Dat het alleen vrouwen waren herinnert er 
aan dat deze traditie ontstaan is vanuit de Wereldvrouwen-
gebedsdag. viering met als thema ‘Gods belofte’ was voor-
bereid door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. 
Alle aanwezigen kregen een zakje met zaadjes mee, een te-
ken van hoop. De vragen daarbij waren “Welke hoop geeft 
God u voor de toekomst?” en “Wat zou God tot u kunnen 
zeggen?”. Er werd een collecte gehouden bestemd voor een 
aantal projecten die waren aangedragen door het organise-
rend comité. De opbrengst was € 82,90. 
 

 
 
Nieuws uit de Raad van Kerken in Nederland 
 
Raad van Kerken roept kerken op vredestichters te zijn  
De bij de Raad van Kerken in Nederland aangesloten lidker-
ken hebben gezamenlijk onderstaande verklaring uitgege-
ven. 
 
Met ontzetting en verbijstering volgen we de ontwikkelingen 
in Oekraïne. We voelen ons verbonden met het Oekraïense 
volk, de slachtoffers van de oorlog en de vluchtelingen die 
huis en haard hebben moeten achterlaten. De Raad van Ker-
ken in Nederland veroordeelt unaniem de Russische aanval 
op Oekraïne. Er is geen enkele rechtvaardiging voor deze in-
vasie. Deze oorlog is in flagrante strijd met het internatio-
naal recht. Al bij de oprichting van de Wereldraad van Ker-
ken in 1948 in Amsterdam verklaarden de kerken ‘oorlog is 
tegen de wil van God’ en in de afgelopen jaren verklaarden 
zij dat wij geroepen zijn om te werken aan ‘rechtvaardige 
vrede’. 
 

 
 
In die geest roept de Raad van Kerken in Nederland kerken 
wereldwijd - ook de kerken in Rusland - op om zich uit te 
spreken tegen deze oorlog. Wij roepen Rusland op tot een 
onmiddellijk staakt-het-vuren, het terugtrekken van zijn mili-
tairen uit Oekraïne en het starten van onderhandelingen 
over een politieke oplossing van het conflict. 
Wij bidden voor de slachtoffers van deze verschrikkelijke 
oorlog in het hart van Europa. Ook vragen wij iedereen van 
goede wil zich voor de vrede én voor de slachtoffers en de 
vluchtelingen in te zetten. Ook bidden wij dat onze verbijste-
ring mag worden omgevormd tot daadwerkelijke solidariteit 
en verzoening. 
In deze donkere dagen bidden we God om steun en hulp 
voor de bevolking van Oekraïne met de woorden: 'God is 
voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in 
de nood. 
Wereldwijd bant Hij oorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen 
verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur.  
"Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de 
volken, verheven boven de aarde." De HEER van de hemelse 
machten is met ons, onze burcht is de God van Jacob.' (Ps. 
46,2,10-12). 
 
 
Gedicht 
Stille week - Jaap Zijlstra 
 
Het voorjaar komt, de knoppen breken 
en bloesems geven taal en teken. 
 
De vogels zingen, God wat is dit mooi. 
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 
Maar kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 
 
De bomen lopen wonderbaarlijk uit 
rond uw verminkte, naakte huid. 
 
Spijkers die hand en hout doorboren, 
de aarde bloeit als nooit tevoren. 
 
Ik hunker naar wat gaande is, 
naar opbloei, naar verrijzenis. 
 
Maar kan het voorjaar nog niet aan, 
eerst moet de Heer zijn opgestaan. 
 



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 

 

 
 
 
 

Een bizarre wereld….. 
Zondag 20 februari j.l. hebben wij na een aantal maanden 
oponthoud vanwege de corona-maatregelen weer onze 
eerste dienst in de Vermaning gehouden. Dan toch weer 
fijn om elkaar te kunnen ontmoeten in de rust van de zon-
dagochtend, even bijkomen van een week die achter ons 
ligt want de huidige tijd vraagt veel zorg en aandacht. 
 
We zijn inmiddels alweer enige tijd verder in de opstap 
naar Pasen nu in de Veertig dagen tijd waarin wij opnieuw 
stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus en daarna 
weer Zijn opstanding welke ons altijd weer boeit en intens 
bezig houdt in ons geloven. Dat geloof hebben wij ge-
woon nodig in deze bizarre wereld waar de ene vloedgolf 
van ellende de andere opvolgt om zo te noemen dat we al 
ruim 2 jaar zuchten onder de corona-pandemie met alle 
gevolgen van uiteenlopende aard. 
 
Benoemenswaardig in ons land uiteraard de toeslagen-af-
faire, het groninger-aardgas, op 18 februari werden we 
belaagd door een storm met ongekende kracht met alle 
nadelige gevolgen. En of het niet genoeg is dan de 24e fe-
bruari j.l., een inktzwarte bladzijde in onze geschiedenis 
de inval in Oekraïne waarvan we nu alle gevolgen bij lange 
na nog niet kunnen overzien. 
 
Prijzenswaardig dat ook onze burger-gemeente zich in-
spant met betrekking tot de opvang van vluchtelingen die 
in onze gemeente voor korte of langere termijn onderdak 
genieten. Ook door de kerken worden inspanningen ge-
pleegd om met name de opvang van onze oosterburen 
gestalte te geven. Ook de Doopsgezinde Gemeente hier in 

Edam wil ondanks haar kleine aard en omvang middels 
het Noodfonds Kerken Edam-Volendam haar steentje pro-
beren bij te dragen. 
 
Voor onze samenleving is het gelukkig nu ook weer moge-
lijk om op Goede Vrijdag a.s. na een onderbreking van 2 
jaar gelukkig weer de Matthäus Passion in de Grote Kerk 
weer te kunnen en mogen beluisteren. Dit zo imposante 
meesterwerk van Johan Sebastian Bach is sinds 1947 sterk 
geworteld hier in Edam en is echt wel gemist de afgelopen 
2 jaar. 
 
Donderdagavond 14 april wordt ’s-avonds om 19.30 uur 
het Avondmaal gehouden waarin wij met elkaar bijeen zit-
ten aan tafel en stilstaan bij de laatste maaltijd van Jezus 
en zijn discipelen. In deze barre tijden kunnen wij ons toch 
hechten aan ons geloof en hopen op betere tijden. 
 
Tot slot: (uit de Paasoverweging 2003 Corneliuskerk) 
 
‘Ook blijven er mensen die niet geloven, zelfs tegen beter 
in. 
‘Misschien hebben zij nog een hele weg naar Emmaus no-
dig voor ons gelovig inzien 
‘Misschien behoren zij tot de familie van de ongelovige 
Thomas, tot de laatsten die er toe komen om alsnog te 
gaan geloven in onze Heiland. 
 

John van Voorst 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Ingezonden bericht 

Het Venster verwelkomt reacties van gemeenteleden en parochianen op zaken die spelen in de kerken 
 
De twee gezichten van de Maria-avond 
Welgemoed toog ik op donderdagavond 17 februari naar de St. Nicolaaskerk voor de thema-avond over Maria. Zie daarover 
Arie van Ginkels sobere verslag in het vorige Venster. Ik wil daar graag mijn persoonlijk relaas aan toevoegen. De eerste spre-
ker, Prof. Arnold Huijgen (schrijver van het boek “Maria, icoon van genade”), wist zowaar mijn sluimerende oecumenische 
vuurtje aan te wakkeren. Ja, dacht ik, zijn opstelling biedt openingen in een verdeelde wereld. Om mij onbekende reden 
volgde daarna een tweede spreker, Mgr. J.G.M. van Burgsteden. Hij blies het vuurtje pardoes weer uit, daarbij niet de indruk 
gevend dat hij het boek van Huijgen gelezen had. Als daarna tijdens het vragenkwartiertje nog een derde spreker van katho-
lieken huize zich ongenood naar de lessenaar begeeft om Huijgen enige boekjes aan te reiken waar hij niet uit geciteerd had, 
is menigeen de lust vergaan om nog een vraag te stellen. De avond werd afgesloten met het verzoek uit het publiek om een 
Mariabeeld op te richten bij de Speeltoren (voorheen Maria- of OLV-kerk) en een oproep om het “Wees gegroet, Maria” te 
bidden. Al met al ging ik in grote verwarring en een illusie armer naar huis. 

Frans Koning 



 
 
 
 
 

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 
 

Venster april 2022 15 

In Memoriam Jacob Robert Alfred Huber         
Op 9 maart is er een einde  
gekomen aan het leven van  
Jacob Robert Alfred Huber;  
Ridder in de Orde van Oranje  
Nassau. Wij kennen Rob vooral door 
zijn gedrevenheid voor alles wat hij 
aanpakte en waar hij voor ging… On-
dernemer, bestuurder, bevlogen 
spreker en één van de organisatoren 
bij de Kaasmarkten, de Kerk van 
Kaas, de Stichting Vrienden van de 

Meermin, Edam 650… Samen met zijn broer Erik heeft hij 
Boon Edam groot gemaakt en ook in de -toen nog- Gerefor-
meerde Kerk, waar hij in Purmerend eerst jeugdouderling 
was en in Edam ons later als voorzitter van de kerkenraad 
meenam in de totstandkoming van onze Kerkgemeente, 
heeft hij veel werk verzet. We namen afscheid van Rob op 
14 maart in de Grote Kerk, waar we de trouwtekst van Rob 
en Ineke lazen uit Psalm 67: ‘God zij ons genadig en zegene 
ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten’ en woorden uit het 
evangelie van Mattheüs over de talenten. En talenten had 
Rob; ook als verhalenverteller en houtbewerker. Hij kon 
heerlijk rommelen in zijn schuur aan het Klein Westerbuiten; 
één van zijn talenten was het werken met hout: hij ontwierp 
en maakte tal van meubels en siervoorwerpen.  Rob leefde 
intens en goed; hij heeft levenslang gewoekerd met zijn ta-
lenten. Maar het inleveren van gezondheid en zelfstandig-
heid viel niet mee. De laatste paar jaren werden steeds 
moeilijker; voor hemzelf en voor zijn naasten. Iedereen 
gunde hem rust en vrede. Wij mogen weten, dat Rob nu 
thuis is bij zijn Vader in de hemel, maar hij zal erg gemist 
worden door zijn vrouw Ineke, de kinderen, schoonkinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen, die achterblijven met 
een grote, lege plek in hun midden. Moge de herinnering 
aan wie hij was, als bron van licht en warmte tot zegen zijn. 
Corr.adres: William Pontstraat 37, 1135 ES Edam 
 
We kijken vooruit 
De gemeentevergaderingen op 2 maart zijn positief verlo-
pen. We hebben met elkaar kunnen vaststellen, dat we als 
gemeente de moeilijke periode achter ons laten. Natuurlijk 
houden we oog voor diegenen, die nog aarzelingen hebben. 
Maar ook zij geven aan, vooral naar de toekomst te willen 
kijken. Daarom hebben we ook samen gekeken naar het 
nieuwe beleidsplan en de profielschets voor een nieuw te 
beroepen predikant.  
En we gaan aan de slag met het samenstellen van een be-
roepingscommissie. Dus: als u graag deel wilt uit maken van 
deze commissie of iemand anders daar zeer geschikt voor 

vindt, horen we dat graag. U kunt dat melden bij de scriba, 
Ria van Saarloos, scriba@kerkgemeente.nl   
Er zijn nog meer vacatures te vervullen: we zoeken een kerk-
rentmeester (geen kerkenraadslid) met een technische ach-
tergrond en een assistent beheerder voor de Swaen. Verder 
kunnen de kosters, de beeldverzorgers en de collectanten 
wel versterking gebruiken. Voor iedereen die zijn steentje 
wil en kan bijdragen is er dus wel een passende taak. We re-
kenen op u! Vol vertrouwen kijken we zo naar de toekomst 
van onze kerkgemeente.  

En zo mogen we ook samen Pasen vieren. De voorbereidin-
gen zijn in volle gang: op Palmzondag een dienst in de Grote 
Kerk, waarin de kinderen palmpasenstokken zullen maken. 
In de Stille week de avondgebeden in de Swaen op maandag, 
dinsdag en woensdag en de diensten op Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag. En dan als hoogtepunt de dienst op Eerste 
Paasdag in de Grote Kerk, met daaraan voorafgaand voor 
het eerst weer na de ‘corona-tijd’ het paasontbijt. Pasen, bij 
uitstek het feest van een nieuw begin; ik kijk ernaar uit. Ik 
hoop u ook! Nel Eijk 

voorzitter@kerkgemeente.nl 
Pastoraal meldpunt 
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat  
pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf  
of een ander. Zij is altijd bereikbaar via mailadres  
pastoraat@kerkgemeente.nl  of tel. 0299 371272      
Ook houdt zij contact met ds. Charlotte Kremer van Zuider-
woude-Uitdam, die één dag per week voor onze gemeente 
beschikbaar is voor het pastoraat. Als u haar graag wilt spre-
ken kunt u dat ook via het pastoraal meldpunt aangeven. 
 
Huwelijksjubilea 
In de afgelopen maand waren de familie Huber-Blom 25 jaar 
gehuwd en de familie Groot-Groot vierde een 65-jarig huwe-
lijk! Ook vanaf deze plaats nog hartelijke gelukwensen! 
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Terugblik gemeentebijeenkomsten 
Woensdag 2 maart j.l. werden er gemeentevergaderingen 
gehouden, welke goed werden bezocht: 34 gemeenteleden 
gaven de voorkeur aan de middag en in de avond mochten 
we nog eens 30 leden begroeten. We waren gekomen om 
een, in meerdere opzichten, donkere periode af te sluiten en 
weer vooruit te kijken naar de toekomst. Ds. Dirk Meijvogel 
opende de bijeenkomsten met een tekst uit 1 Petrus 2: We 
hebben een opdracht om ons als ‘priesters’ te laten 
gebruiken, als levende stenen in Gods’ koninkrijk. Er werd 
verslag gedaan van de gesprekken die in de afgelopen 
periode gevoerd zijn met gemeenteleden. Uit deze 
gesprekken hebben we samen geleerd, dat vooral een open 
communicatie en elkaar vasthouden heilzaam werkt bij het 
herstel van het gemeenschapsgevoel. Na de pauze werd het 

beleidsplan en de 
profielschets voor een nieuw 
te beroepen predikant 
voorgelegd. Er is de classis 
gevraagd een 
solvabiliteitsverklaring af te 
geven op basis van een 

meerjarenbegroting. Hiermee zouden we een predikant voor 
80% kunnen beroepen; een predikant voor àlle generaties. 
De vraag aan iedereen is om namen te noemen van 
predikanten die bij ons zouden kunnen passen. Ook zijn er 
heel wat vacatures in het kerkelijk werk met de oproep: 
‘Laat van u horen!’ 

Vacatures: 
Kerkrentmeester 

(geen kerkenraadslid) 
Assistent beheerder De Swaen 

Koster 
Beeldverzorger(s) 

Collectanten 
 

Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering van 7 maart  
� De Protestantse Gemeente Volendam zoekt aansluiting 
met de Kerkgemeente Edam. Gesprekken hierover worden 
gevoerd. 
� De thema-avond van de Raad van kerken over Maria was 
een inspirerende avond, maar gaf ook verbeterpunten. 
� De Classis Noord-Holland raadt aan om in elke gemeente, 
dus ook onze Kerkgemeente, een vertrouwenspersoon aan 
te stellen. 
� De voorbereidingen voor de Stille Week, Palmpasen, het 
Paasontbijt, met aansluitend de Paasdienst, zijn in volle 
gang. 
� De gemeentevergaderingen van 2 maart j.l. werden goed 
bezocht en verliepen in een prettige sfeer. 
� Het beleidsplan 2022-2025 en bijbehorend ‘Wie zijn wij’ 
wordt definitief vastgesteld en staat op de website. 
� Ook de profielschets voor een nieuw te beroepen 
predikant wordt vastgesteld.  
� Er zijn heel wat vacatures: zie hierboven. 
� De stormschade op het dak van De Swaen is snel 
verholpen. 
� De werkzaamheden aan het Bätzorgel zijn waarschijnlijk 
pas eind van dit jaar afgerond. 

Activiteiten in en rond de Stille Week 
Zondag 10 april is het 
Palmzondag! Dat vieren 
we dit jaar weer in de 
Grote Kerk. Voorganger 
is onze interim-
predikant ds. Dirk 
Meijvogel, m.m.v. 
Emmely Siebrecht  
(altviool en zang) en Frans Koning (orgel/piano). 
Tegelijkertijd maken de kinderen Palmpasenstokken in de 
Hulpkerk. Onder begeleiding van vrolijke swingende klanken 
zullen zij hun intocht maken. Aanvang 10.00 uur. 
In de Stille Week is er elke dag een vesper om 19.30 uur. 
Met woord, gebed, zang en stilte staan we stil bij de weg die 
Jezus in zijn laatste dagen is gegaan. De Nicolaascantorij 
zorgt voor de vocale ondersteuning en invulling. Op Witte 
Donderdag  gaat ds. Simon Bijl voor in een viering met Heilig 
Avondmaal.  Op Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal uit 
het Johannes-evangelie gelezen. Menny de Wolf gaat voor. 
Iedereen is weer van harte welkom bij deze avondvieringen. 
De week wordt afgesloten op Paasmorgen met om 9.00 uur 
het Paasontbijt in het Koor en om 10 uur de Paasmorgen-
viering met ds. Kick Koldewijn  m.m.v. Gerro de Boer 
(trompet) en Frans Koning (orgel).  
Let ook op de kerkbrieven voor de meest actuele informatie. 
 
Nog even: twee jaar corona… 
Twee jaar geleden, op zondag 15 maart, 
werd voor het eerst de kerkdienst in De 
Swaen afgelast vanwege het uitbreken 
van de corona-epidemie. Er moest besloten worden de 
vieringen te stoppen en dat duurde ruim twee maanden. 
Intussen werd ons geadviseerd naar diensten van buur-
gemeenten te luisteren en/of te kijken en daar werd gretig 
gebruik van gemaakt, maar menigeen voelde zich toch een 
beetje verweesd. Sinds die bewuste zondag hebben we 
kerkdiensten in alle soorten en maten meegemaakt: geen 
diensten, diensten met een beperkt aantal van 30 of 40 
kerkgangers, met één voorzanger; twee, vier of acht 
voorzangers, zelfs helemaal geen gezang, geen beeld, 

geruime tijd 
zonder kerk-
koffie, en door 
omstandig-heden 
totaal geen voor-
ganger, aan-
melden om een 
dienst bij te 
wonen, naar de 
Grote Kerk en 

weer terug naar De Swaen, nu mèt beeld… Al deze variaties 
kwamen aardig overeen met het gedrag van de epidemie en 
de overheidsmaatregelen. Als je het in een grafiek zou 
kunnen uitbeelden, kan je het waarschijnlijk zo over de 
grafieken van het RIVM heen leggen. Vanaf 13 februari 2022 
mochten we weer zingen, hoewel ingetogen en vanaf 27 
februari 2022 was alles weer als vanouds. We hopen 
allemaal dat dit een eenmalige ervaring was!     

31-01-2021: 
geen dominee, geen kerkgangers, 

maar wel beeld en geluid 
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Overzicht diaconale collectedoelen       
Zondag 3 april: Pastoraat Zeevaart   

De Nederlandse Zeevaren-
den Centrale (NZC) is een 
samenwerkingsorganisatie 

waar vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk, de Ne-
derlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken, de Ortho-
doxe kerken in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, 
diverse Evangelische Kerken en het Leger des Heils op tal 
van manieren samenwerken 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 diverse andere organisaties vertegen-
woordigd bij de NZC. 
www.nederlandsezeevarendencentrale.nl 
Zondag 10 april; Palmpasen: Plan Nederland 

Plan International zorgt voor bescher-
ming, veilig drinkwater, goede gezond-
heidszorg en goed onderwijs voor kin-
deren en jongeren. Plan Internationaal 
besteedt onze bijdrage aan programma’s 
in de community van ons sponsorkind. Zo 

dragen wij als sponsor niet alleen bij aan betere levensom-
standigheden en toekomstkansen van één sponsorkind, 
maar aan een beter leven voor alle kinderen en hun families 
in de community. www.planinternational.nl  
Donderdag 14 april; Witte Donderdag: Eigen Kerkgemeente

 
Zondag 17 april; 1e Paasdag: KIA Libanon, kansen voor jon-

geren in een achter-
standswijk 
In Bourj Hammoud, 
een overbevolkte en 
arme wijk in Beiroet, 
zijn de problemen 
niet te overzien. Ge-

weld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan 
goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk per-
spectief op een betere toekomst. KerkinActie geeft de hoop 
van Pasen door. www.kerkinactie.nl/40dagentijd  
Zondag 24 april:  

Er zijn in Nederland steeds 
meer mensen die moeite heb-

ben om rond te komen. De vraag naar voedselpakketten is 
groot. De voedselbank is voor het maken van de pakketten 
afhankelijk van wat anderen aanleveren. Daarom kan de 
voedselbank alleen die mensen helpen die het ‘t hardste no-
dig hebben. Zij zorgen met ruim 15 vrijwilligers dat wekelijks 
100 gezinnen tijdelijk een extra steun in de rug krijgen met 
een voedselpakket. https://voedselbankpurmerend.nl  
Zondag 1 mei: Zending Rwanda  

In het dichtbevolkte 
Rwanda leeft 70 pro-
cent van de inwoners 
van landbouw. Rwan-
dese diaconessen trai-
nen elk jaar 150  

boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze le-
ren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met mo-
derne 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         
01-04 Mw. A.E. Bak-Bos, Ye 31, 1135 JJ Edam 
06-04 Mevr. W.H. Caspers-Koers, Dijkgraaf Poschlaan 1 a 17,  
           1135 GP Edam 
06-04 Dhr. N. van Nieuwenhuizen, Boelenspark 53,  
           1131 PZ Volendam 
09-04 Dhr. D.W. Westerneng, Ye 20, 1135 JH Edam 
12-04 Mevr. A. Rentzenbrink-Buitenhuis, Voorhaven 88,  
           1135 BT Edam 
12-04 Dhr. H. Spans, Ye 33, 1135 JJ Edam 
15-04 Mevr. J. Feenstra-Oskam, Standerdmolen 11,  
           1135 LP Edam 
17-04 Mevr. E. van Nek-Poot, Windmolen 12, 1135 KD Edam 
23-04 Mevr. M.B. van der Kolk-Schepel, Lingerzijde 31,  
           1135 AN Edam 
 

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

datum 
  3 apr. 
10 apr. 
14 apr. 
17 apr. 
24 apr. 
  1 mei 
  8 mei 

 
 
Palmpasen 
Stille Week 
Paas(ontbijt) 
 
 

taxidienst 
M. van Saarloos 
J. Schoute 
M. van Saarloos 
H. Eijk 
C. Rijswijk 
W. Meerman 
L. Bak 

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

 

Wilt u ook mee helpen om te zorgen dat er altijd wel een 
taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien 
de Vries tel 06 22 94 83 05 of 0299 372969 
Mailen mag natuurlijk ook: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 

Opbrengst Collecten     
Datum Kerk Diaconie Doel 

13-02  €  113,07 €   150,78 Jongeren in Nepal 
20-02 €  116,62 €   356,83 Bijbelvereniging 

27-02 €  136,82 €   160,38 
Gehandicapten Volendam Het 
Nest 

06-03 €  131,17 €1.981,83 Noodtoestand Oekraïne 
 €  497,68 €2.649,82  

 
Mededelingen Kerkelijk Bureau     
Overleden: 
Dhr. R.O. Gorter, Voorhaven 166, 1135 BW EDAM 
Dhr. J.R.A. Huber, Middenweg 128, 1462 HK 
MIDDENBEEMSTER 



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, 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. 
 
Overleden 
We bidden voor onze dierbare overledenen 
Hendrika Maria de Lange-Huisink overleden 14 maart 2022, 
op 85-jarige leeftijd, en 
mevrouw C.M. Kamminga-Günther, overleden 19 maart 
2022, op 90-jarige leeftijd, 
dat zij voor altijd moge zijn ingegaan in de vreugde van hun 
Heer. 
 
Mededelingen vanuit de locatieraad 
 
Inspectie luchtverwarmers van de kerk 
Eind vorig jaar is de “kachel” van onze kerk geïnspecteerd. 
Dat moet elke 4 jaar gebeuren. Er moesten een paar dingen 
veranderd worden aan de luchtaaanvoer en de luchtafvoer 
van het stookhok. Die zijn inmiddels door de vrijwilligers 
uitgevoerd. Nu heeft de inspecteur zijn fiat gegeven. De 
keuring is weer 4 jaar geldig. Dat is belangrijk want zonder 
goedkeurend inspectierapport kan de gemeente de 
gebruiksvergunning van het kerkgebouw intrekken. 
 
Activiteitenkalender 175-jarig bestaan Nicolaaskerk 
De volgende activiteiten staan gepland tot aan de zomer: 
6 april 19:00 uur Vesperviering 
10 april 15:00 uur Voorhavenconcert 
13 april 19:00 uur Vesperviering 
18 april 14:00 uur MOV-bingo in de Ontmoeting 
14 mei Fietstocht door de parochie 
15 mei 15:00 uur Voorhavenconcert 
21 mei Korenfestival 
12 juni 15:00 uur Voorhavenconcert 
19 juni 12:00 uur Sacramentsprocessie 
2 juli Voetbaltoernooi 
2 juli Multicultureel diner in Burghwall 
21 juli 20:00 uur Engels koor 
 
Er wordt nog een ereboog gebouwd voor de ingang en een 
expositiekast voor een tentoontselling van kerkschatten. Het 
gedenkboek laten we zitten. We komen geld tekort! Als u 
ons wilt sponsoren, maak dan een donatie over op de 
bankrekening van de kerk o.v.v. 175 jaar. 

 
Vespervieringen 
Tijdens de Vastentijd is er op elke woensdag om 19:00 uur 
een vesperviering met gebeden, koorzang en gebeden. 
Aanvankelijk wilden we het in de Ontmoeting doen, maar de 
vieringen zijn nu verplaatst naar de kerk, waar we met 
sfeervol kaarslicht bij elkaar komen. 
 
Fietstocht 175-jaar Nicolaasparochie Edam 
Zaterdag 14 mei 2022 organiseert het feestcomité een 
fietstocht langs alle kerken van de Franciscusparochie 
(Edam-Monnickendam-Ilpendam), de Vincentiuskerk en de 
Grote Kerk. 
De bedoeling is dat we als groep aan al deze kerken een 
bezoek brengen en een korte rondleiding krijgen. Daarbij 
maken we kennis met onze buurparochies en het is tevens 
een leuke gelegenheid om er een gezamenlijk dagje uit van 
te maken. 
Er is de mogelijkheid om te kiezen voor de lange route (± 35 
km) of de verkorte route, zonder Ilpendam (± 23 km). We 
verzamelen om 10.00 uur in onze eigen St.Nicolaaskerk en 
ontvangen daar koffie/thee en een lunchpakket (fiets 
parkeren bij de Ontmoeting). Onderweg zullen we een stop 
houden voor koffie/thee en een gebakje. We hopen zo 
tussen 15.00 uur en 16.00 uur weer bij de Ontmoeting terug 
te keren. Na afloop is er de mogelijkheid om deze gezellige 
dag af te sluiten met een borrel. 
 
Dus zet alvast in de agenda: 
Wat? : fietstocht Edam-Volendam- 

  Monnickendam-Ilpendam-Edam  
Waar?  : 14 mei 2022 van 10.00 tot 17.00 uur.  
Voor wie? : alle parochianen en voor andere 

  belangstellenden 
 
Opgeven tot uiterlijk wo 11 mei bij John Buikman 
j.buikman@ziggo.nl of via het inschrijfformulier achter in de 
kerk of bij P. Pietersstraat 18 Edam. 
 
Klassiek in Edam 
Stichting Voorhaven Concerten organiseert in 2022 een 
klassieke concertserie. Eén keer in de maand, op 
zondagmiddag om 3 uur, van april t/m oktober. De 
concerten worden gegeven in de St.Nicolaaskerk aan de 
Voorhaven in Edam. De kerk heeft een prachtige akoestiek, 
waar al 175 jaar koren, zangers, musici en luisteraars 
van hebben genoten. 
Informatie: https://www.voorhavenconcerten.nl. 
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Nieuws voor Jeugd en Gezin 
 
Verslag Aswoensdag kindermiddag 2 maart 

 
Op Aswoensdag kwamen wij bij elkaar om te luisteren naar 
Kapelaan Agius. Hij vertelde over de Vastentijd en gaf uitleg 
over de teksten die wij tijdens de Heilige Mis gingen lezen. 
John kon veel vragen van de Kapelaan goed beantwoorden. 
Wij hebben geleerd dat je tijdens de Vastentijd hoort te bid-
den, vasten (bijv. door minder te snoepen en te denken aan 
anderen) en aalmoezen te geven. Daarom gaan wij sparen 
voor de Vastenactie. Daarna gingen wij de palmtakjes van 
vorig jaar verbranden samen met de Kapelaan. Eddy 
Veerman en zijn zonen Sam en Tim hadden hun palmtakjes 
van vorig jaar meegenomen. Wij lunchten in de Ontmoeting. 
Tijdens de Heilige Mis ontvingen wij een askruisje van de Ka-
pelaan op het voorhoofd. Nathan vond het een heel bijzon-
dere Heilige Mis, omdat het maar één keer per jaar 
Aswoensdag is en hij mocht helpen met het zegenen van de 
as met wijwater. Tobias vond het ook een speciale Eucharis-
tieviering, omdat hij nog nooit eerder een askruisje had ont-
vangen. Bedankt Kapelaan Agius en Greetje! 
 
Uitnodigingen van de familievieringwerkgroep 
Alle gezinnen zijn hartelijk welkom bij de Kruiswegvierin-
gen (duurt ongeveer 35 minuten) op vrijdagen 1, 8 en 
15 (Goede Vrijdag) april om 14.30 uur in de kerk.  

Zaterdag 2 april tussen 14.00 en 16.00 uur gaan we Palm-
paasstokken maken in de Ontmoeting. Wil je de stokken van 
vorig jaar inleveren? Zondag 10 april om 10.00 uur is 
de Palmzondagviering, inclusief de palmpaasstokkenproces-
sie. Wij ontvangen gezegende Palmtakken. Wie wil iets le-
zen?   
Witte Donderdag 14 april is om 19.00 uur een Heilige Mis, 
met voetwassing, ook met kinderen.  
Maandag 18 april Tweede Paasdag om 10.00 uur is de Fami-
lieviering van Pasen. Wie wil iets lezen? Na de Paasviering 
mogen de kinderen paaseieren zoeken en direct erna is de 
gezellige Paasbrunch voor alle gezinnen. Van harte nodigen 
wij alle gezinnen uit om zich op te ge-
ven:  jjamade@kpnplanet.nl. In deze mooie vierin-
gen/bijeenkomsten krijgen wij weer volop kans om dichter-
bij Jezus (Zijn Naam betekent: God redt) te komen. 
 

De familievieringwerkgroep 
Noveengebed 
Van Bisschop Jan Hendriks, tot Onze Lieve Vrouwe ter Nood 
 

Om Bescherming tijdens de Oekraïne-oorlog 
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, 
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven 
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. 
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u 
en wij vragen door U aan de Heer: 
Bevrijd Oekraïne, Rusland en heel de wereld van 
oorlogsgeweld. 
Breng vrede en vergevingsgezindheid 
in de harten van alle volken. 
Sta alle mensen bij die lijden onder de gevolgen van deze 
crisis. 
Geef wijsheid aan onze bestuurders. 
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en 
verdriet. 
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, 
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, 
geef ons licht waar het donker is. 
Maria, bescherm ons en onze dierbaren, 
geef ons overgave aan de wil van de Vader 
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon, Amen 
 
Bericht van het KVG 
Zoals beloofd in het vorige Venster komen wij even terug op 
het bericht over het dagje uit. Alle leden en donateurs heb-
ben inmiddels de nieuwsbrief gekregen met de details. Voor 
iedereen die ook graag mee wil, nu het definitieve pro-
gramma van ons uitje. 
Op 26 april 2022 gaan we met de bus een dagje uit naar Gar-
deren. De dag verloopt als volgt: We vertrekken om 09.00 
uur vanaf de parkeerplaats bij de Grote Kerk naar Garderen 
om aldaar de zandsculpturen te bekijken. Onderweg stop-
pen we om van een heerlijk kopje koffie of thee met gebak 
te genieten. Nadat we de zandkunstwerken hebben bekeken 
lunchen we met z'n allen. Na de lunch gaan we naar Harder-
wijk, een leuke plaats om te bekijken, te winkelen, lekker op 
een terrasje te zitten, of wat u maar wilt. Omstreeks 18.00 
uur komen we weer aan in Edam. 

Observaties van een kerkganger 
Uw kerkganger vond het altijd een prachtig verstrooiend 
moment tijdens de viering, het geven van de 
vredeswens aan elkaar. Je boog je naar voren, soms wel 
twee banken ver, om iemand een hand te geven. In het 
begin vond ik dat een beetje gênant, want ik was het 
van vroeger niet gewend. Ook in naburige dorpen wordt 
het niet gedaan. Tijdens de coronaperiode mocht het 
sowieso niet. Je hield je handen voor de borst en je 
knikte vriendelijk om je heen. Als je iemand een hand 
kon geven zat je niet op anderhalve meter afstand en 
dat was verboden. Maar na een tijdje gaat het vanzelf 
en merk je hoe goed het eigenlijk is om elkaar vrede te 
wensen. Dat is des te belangrijker nu er niet ver van ons 
oorlog gevoerd wordt. Laten we blij zijn dat we hier 
elkaar met een handdruk de vrede kunnen wensen. 
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De kosten zijn voor leden € 40,-- en voor niet leden € 45,--. 
Aanmelden voor 17 april 2022 kan bij mevr.  E. Greuter, 
J.Huibrechtszstraat 9, Edam. tel. 0299-362720 en op het 
Doelland nr. 7. Er zijn nieuwe wettelijke regels qua 
aansprakelijkheid waar wij ons, als KVG, aan hebben te 
houden., daarom willen wij u erop wijzen dat iedereen op 
eigen risico meegaat. Iedereen is van harte welkom. Hoe 
meer mensen hoe meer vreugd. Het belooft een leuke dag 
te worden. Tot ziens, het KVG-bestuur Edam, 
 

Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen 
De Bijbelgroep 
Op 23 februari kwamen we weer bij elkaar. We begonnen 
met een tekst die ons werd aangereikt uit Jezus Sirach. Maar 
we wisten helemaal niet wie dat was. Henk Bak wist daar ge-
lukkig meer over. En hij leerde ons dat dat boek uit de RK bij-
bel behoort tot de poëtische boeken. In het Latijn heet het 
Ecclesiasticus en in het Hebreeuws Ben Sira. In de Katholieke 
vertaling van de Septuaginta hoort het bij de wijsheid litera-
tuur. Opmerkelijk is dat het voorwoord is van de kleinzoon 
van de auteur, die het werk uit het Grieks vertaalde. En wat 
is het voor boek? Het is een verzameling spreuken, die naar 
onderwerp zijn gerangschikt. Dat was al heel wat voor het 
eerste leesgedeelte. En volgde een brief van Paulus aan 
Korinthe. Expliciet aan de christenen uit die stad. Het is een 
antwoord op vragen die uit Korinthe aan Paulus gesteld wer-
den. De eerste christenen zaten vol vragen, evenals hun lei-
ders. Een heel belangrijke was, moet je als volgeling van 
Jezus eerst Jood worden en besneden worden. Dit mondt uit 
in het eerste concilie, in Jeruzalem. Petrus en Paulus staan 
recht tegenover elkaar en het komt eigenlijk niet meer goed. 
Petrus blijft voorlopig in Jeruzalem en Paulus gaat op reis. 
Dat was weer een flinke portie informatie. Tenslotte kregen 
ook nog een paar bladzijden huiswerk mee. Die moeten we 
aandachtig doornemen. We komen weer bij elkaar op 
woensdag 6 april. Iedereen is welkom, zonder afspraak. 
 

Paula Ruitenberg 
Nieuws van de PCI 

 
 
De gezellige middag 
De lente is in aantocht. Het weer is prima en Pasen nadert. 
We zijn inmiddels ook teruggekeerd naar het “oude” nor-
maal en hoeven geen 1,5 meter meer uit elkaar te zitten. 
 

Met spelletjes doen en kaarten is dat wel zo handig. In deze 
maand bent u op 6 en 20 april van 14.00 –16.30 uur welkom 
in de Burghwall aan de Achterhaven op de gezellige middag 
om een spelletje te spelen, potje te kaarten of om gewoon 
een praatje te maken. De PCI biedt u deze middagen aan en 
we hopen u allen weer te mogen verwelkomen. 

 Nel en Marian 
Caecilia nieuws 
Zondag 17 april, Eerste Paasdag, zingt het voltallige zangkoor 
St. Caecilia de Hoogmis. Tijdens deze viering herdenkt het 
koor haar 50-jarig bestaan in deze vorm. Volgens het boek 
“Onder het oog van God” werden op 11 februari 1971 het 
mannen- en vrouwenkoor samengevoegd en sindsdien trek-
ken zangeressen en zangers samen op. In 2021 was het we-
gens omstandigheden niet mogelijk om dit jubileum te vie-
ren. Deze feestelijk dienst is een mooie gelegenheid om dit 
samen te vieren met de kerkgangers.  
Dat het koor nog bestaat, is te danken aan trouwe leden die 
al 50, 60 jaar of nog langer lid zijn en de niet aflatende inzet 
van dirigent Joep van der Oord. De “nieuwe” aanwas is via 
de diverse projecten lid geworden. Hoe fijn zou het zijn 
nieuwe leden te verwelkomen. Zingen heeft een positieve 
uitwerking op de gezondheid, is goed voor lichaam (longen) 
en geest. Samen zingen maakt blij en legt nieuwe verbindin-
gen zowel letterlijk als figuurlijk. Van niet te onderschatten 
belang zijn de repetities op de donderdagavond en niet te 
vergeten het praatje, biertje of wijntje na afloop.  
Kom gerust een keer naar de repetitie op donderdag om 
19.30 uur in de Burghwall. 
Namens RK Zangkoor St. Caecilia, 

Nicoline Greuter 
 
Verjaardagen van onze senioren in april 
 
03-04 Dhr J.L.A. Dijkgraaf, Claes Teenxstraat 25   
04-04 Mw H.M.T.M. Brederode-van Elck, Noordervesting 2 
04-04 Mw C.E.Beintema – Everaars, Voorhaven 83   
05-04 Mw M.F. Rosseboom - van Keizerswaard, 
P.Pietersstraat 1a-30 
05-04 Dhr P.A. van Boven, Jan Schriverstraat 17  
05-04 Mw L.H.W. Dol – Driessen, Coen de Koninglaan 6 
06-04 Mw A.C. Schilder – Pieterse, Bouwen Loenstraat 10 
06-04 Dhr J. Giphart, Voorhaven 158 l  
08-04 Mw. Poelkamp-Mooijer, P. Pieterstraat 1A-20 
08-04 Mw M.L.C. Hoijtink – Olivero, Claes Teenxstraat 27 
09-04 Mw T.Timmermans – Plugboer, Langemeerstr. 23 d  
09-04 Mw J.F. Mostert – Burghouts, Beemsterstraat 27 
13-04 Mw F.M. Grootendorst – Huisink, Jonkerlaantje 49 
13-04 Dhr A.J. Molenaar, Noorderstraat 9   
16-04 Dhr N.G. Günther, Voorhaven 144   
20-04 Mw M.M. Knijn – Langelaan, Lingerzijde 68   
20-04 Dhr L.P.C. Smits, J Matijsen Osterlinghstr. 34   
27-04 Mw M.A. Kemper – Jonk, Watermolen 51   
27-04 Mw R.A. Reuzenaar – Terpstra, Grote Kerkstraat 22 
28-04 Dhr G.H. Rossenaar, Roelof Bootstraat 72   
28-04 Dhr J.J. van der Voort, Claes Teenxstraat 26  
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 



E
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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 
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Eenheid 
Brengt Maria ons tot eenheid, was een vraag van de protes-
tantse theoloog Arnold Huijgen aan het einde van zijn voor-
dracht op donderdag 17 februari in de St. Nicolaaskerk. Met 
“ons” bedoelde hij rooms-katholieken en protestanten, 
vooral als kerkgemeenschappen neem ik aan. 
Het zou op persoonlijk niveau ook niet verkeerd zijn. Zelf 
ben ik opgevoed met het verbod om met katholieke vriend-
jes om te gaan. Mijn moeder was daar heel strikt in. Dat ze 
wel katholieke meisjes als werkster nam, deed in haar ogen 
niets aan het verbod af. Het was de tijd van “Moeders wil is 
wet”, weliswaar een radioprogramma van de KRO, maar 
toch. Het nare is dat je als kind wel met zo’n gebod opgeza-
deld wordt. Je moet het later bewust uit het systeem van 
normen en waarden, dat je huis uit mee krijgt, verwijderen.    
Gelukkig gaan in onze kerk pastores van beide huize voor en 
bezoeken ook mensen van katholieke huize de dienst. De 
kracht van het geloof van Maria bij de aankondiging van de 
engel in Lucas 1 kan ons allen een voorbeeld of een steun 
zijn bij al die vragen, waar het leven je mee confronteert. De 
gedachte van Arnold Huijgen om in protestantse kringen ook 
bij de dag van de Annunciatie, 25 maart, stil te staan, zou 
een eerste stap kunnen zijn. 

Music to save 
lives 
De ouders van 
een vriendin 
van Anneke 
Moolenschot 
runnen een 
kindertehuis in 
Uganda in 
Afrika. Ze heb-

ben daarvoor een stichting op gericht “Music to save lives”. 
Deze naam is gekozen omdat de 33 kinderen in dat tehuis 
daar niet alleen onderwijs en verzorging krijgen, maar ook in 
zang en/of dans worden geschoold. Dat blijkt in de praktijk 
een mogelijkheid van bestaan te bieden. Zo was een rond-
reis van deze ouders met de kinderen door Spanje, hun ei-
gen geboorteland, een groot succes. Maar ook concerten in 
de eigen omgeving bleken een bron van inkomsten. Oudere 
kinderen, die het tehuis verlaten hebben en als artiest werk-
zaam zijn, blijven het initiatief steunen. Door corona konden 
twee jaar geen concerten worden gegeven en droogde deze 
bron op. Omdat de vriendin van Anneke naar haar ouders 
toeging, hebben we haar vanuit onze diaconie een bijdrage 
toegezegd. Per omgaande kregen we een dankvideo, waar-
van dit screenshot een indruk geeft. 
 
Klok luiden 
Op woensdag 2 maart luidden de kerkklokken van 17.15 tot 
17.30 uur als steun voor Oekraïne. Ook de klok van het 

Stolphoevekerkje hebben we met z’n drieën, Floris Hout-
man, Willem Bakker en ik, onder het toeziend oog van Nel 
de Wijn geluid. Een symbool van respect voor en medeleven 
met de mensen in Oekraïne, dat grote land met zijn verschil-
lende Oosters-orthodoxe geloofsgemeenschappen, waar in 
de loop der eeuwen vele strijden zijn gestreden. Dat nu vrij-
heid en vrede wil, maar niet krijgt. 
 
Eindelijk weer 
Op zondag 13 maart hadden 
we eindelijk weer een dienst 
in onze kerk. Marjan Nijman 
stond daarvoor ingeroosterd, 
maar moest afzeggen omdat 
haar man corona had en zij 
zelf later ook besmet bleek te 
zijn. Cees van Lenten schoot 
ons te hulp en was zelf ook 
blij weer bij ons te kunnen 
voorgaan. Hij preekte over 
Lucas 9, 28-36, het verhaal 
over de steun, die Jezus ont-
vangt van Mozes en Elia op 
de berg Horeb voordat hij weer afdaalt naar de wereld van 
de mensen. Op weg naar Jeruzalem, waar hem zijn lijden 
wacht, gevolgd door zijn opstanding met Pasen. Het verhaal 
van genade in een genadeloos bestaan. 
 
Onze gemeente 
Nu het eigendom van het Stolphoevekerkje geregeld is, en 
het stof van de coronagolven is neergedaald, hebben wij in 
februari een eerste oriënterend gesprek met Nel Eijk en 
Hans van Drongelen van het kerkbestuur van Edam gehad 
over de toekomst van onze gemeenten. Uitgangspunt voor 
ons is zo lang mogelijk diensten in dit kerkje te kunnen 
blijven houden. Daarbij een formele structuur te kiezen, die 
dit mogelijk maakt. We houden u op de hoogte. 
 
Diensten, bloemen en collectes 
In april gaat Nico Schoorl voor op 10 april, Marjan Nijman op 
17 april, 1e Paasdag. Op 24 april is er geen koffiebijeenkomst. 
De bloemen gingen op 13 maart naar de jarige Anneke 
Moolenschot.  Voor giro 555 bracht de collecte € 84,50 op, 
voor de eigen kerk € 58,70. 
Marijke de Vries ligt na een val nu al een aantal weken in het 
ziekenhuis in Purmerend. We hopen dat ze, als dit Venster 
uitkomt, weer thuis is. Een kaartje naar Paulus Pieterstraat 
10, 1135 GS Edam komt altijd bij haar terecht. 
 

Maarten Gast 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
3 april  10.00 uur T. de Boer      G. Zandstra  
14 april  19.30 uur W. Grimme   Avondmaal  G. Zandstra 
17 april  10.00 uur B. Postmus   Pasen   G. Zandstra 
 

Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
3 april  10.00 uur ds. J. Nijboer (Bennebroek)    De Swaen 
10 april  10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk) Palmpasen  Grote Kerk 
    m.m.v. Emmely Siebrecht (altviool/zang), Palmpasenoptocht   
11/12/13 april 19.30 uur avondgebeden m.m.v. Nicolaascantorij   De Swaen 
14 april  19.30 uur ds. S. Bijl (Groningen)  Witte Donderdag, H.A. De Swaen 
15 april  19.30 uur Mevr. M. de Wolf-Boorsma Goede Vrijdag  De Swaen 
17 april  09.00 uur Paasontbijt in het Koor  Pasen   Grote Kerk 

10.00 uur ds. K. Koldewijn (Badhoevedorp) m.m.v. Gerro de Boer (trompet) 
24 april  10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    De Swaen 
 

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid   Muziek 
1 april  14:30 uur M. Agius   Kruisweg 
3 april  10.00 uur nog niet bekend  5e zondag v.d. Vasten  Nicolaaskoor 
8 april  14:30 uur M. Agius   Kruisweg 
10 april  10.00 uur M. Agius   Palmzondagviering  St. Caecilia 
14 april  19:00 uur M. Agius   Witte Donderdag, voetwassing 
15 april  14:30 uur M. Agius   Goede Vrijdag, Kruisweg 
15 april  19:00 uur M. Agius   Goede Vrijdag, Kruisverering 
16 april  21:00 uur M. Agius   Paaswake 
17 april  10.00 uur M. Agius   Hoogfeest van Pasen  St. Caecilia 
18 april  10.00 uur M. Agius   Familieviering, 2e Paasdag  St. Caecilia 
24 april  10.00 uur H. Bak   Woord- en Communieviering Schola cantorum 
Ook is er elke dinsdagochtend om 9 uur en elke vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweeks H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 

10 april  11.00 uur Nico Schoorl 
17 april  11.00 uur Marjan Nijman  Pasen 
 
Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger Kerk  Bijzonderheid  Muziek 
3 april   10.00 uur ds. H. Reedijk Oudendijk 5e zondag v.d. 40 dagen J. Stens 
10 april   10.00 uur ds. H. van Olst Berkhout 6e zondag v.d. 40 dagen D. Schuijtemaker 
14 april   19.30 uur  ds. H. Reedijk Beets  Witte Donderdag  E. Hinfelaar 
15 april   19.30 uur  ds. H. Reedijk Avenhorn Goede Vrijdag  D. Schuijtemaker 
17 april  08.30 uur ds. H. Reedijk Beets  Paasontbijt (iedereen welkom) 

10.00 uur ds. H. Reedijk Beets  Paasmorgen  E. Hinfelaar 
 24 april  10.00 uur T. Heijboer Oudendijk Beloken Pasen  E. Hinfelaar 
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