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Redactioneel 
 
We gaan op weg naar een zomer vol activiteiten. Verschil-
lende daarvan staan ook in dit Venster. De maand begint 
met Kaaspop (4 juni), dan volgt het derde Voorhavenconcert 
in de RK Nicolaaskerk op 12 juni, een korenfestival van Excel-
sior op dezelfde dag in de Grote Kerk, vervolgens Zang Edam 
op 18 juni in de RK Nicolaaskerk, een sacramentsprocessie 
door Edam op 19 juni en het eerste wandelconcert in de 
Grote Kerk, ook op 19 juni. Het kan niet op! 
 

Dit nummer van het Venster is ook het nummer waarin we 
speciale aandacht schenken aan de herdenking van 450 jaar 
vrijheid en terugkijken op het jaar 1572. Dat doen we met 
burgemeester Sievers, die in een interview vertelt waar ze 
haar persoonlijke inspiratie vandaan haalt en hoe ze aankijkt 
tegen de vier V’s (vrijheid, verdraagzaamheid, verbonden-
heid en verscheidenheid), zie bladzijde 4-5. Erg de moeite 
waard! 

Nico van Straalen
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 16 mei 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 juli 2022 

Omslag: Edam en de vrijheid. Fotografie en 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. 

 
Jonassen 

Toen Jonas in de Walvis zat 
En toen hij niets te eten had, 
Van je één,     twee,     drie! 

En plons, daar werd je door je vriendjes het water van het 
zwembad in gejonast.  En dat vond je prachtig, de spanning 
van even overgeleverd te zijn en de zekerheid dat je te wa-
ter zou gaan. Soms koud, vaak ook lekker en per saldo altijd 
leuk. En ook trainers moeten eraan geloven als hun club 
kampioen is geworden. Zouden die de spanning van even 
de controle kwijt zijn ook zo voelen? Ze zullen hoe dan ook 
de waardering voelen die bij dat jonassen hoort en het zich 
dus (noodgedwongen?) laten welgevallen. En wat te denken 
van onze kleinkinderen: die vragen (vroegen) er nog altijd 
om. 
Dat was bij Jona wel iets anders.  Per schip op de vlucht 
voor zijn opdracht Ninivé de vernietiging aan te kondigen 
vroeg hij er zelf om om over boord gezet te worden, omdat 
hij wist dat hij de oorzaak was van de storm die het schip 
overviel. Een grote vis zorgde ervoor dat hij toch bij Ninivé 
kwam.  Bracht daar, tegen zijn zin, de aankondiging van de 
vernietiging. Maar het volk bekeerde zich en de Eeuwige 
kreeg berouw. En toen moest Jona, weer tegen zijn zin, ac-
cepteren dat de Eeuwige de stad spaarde. Grappig hoe vrij-
willigheid en controleverlies, overgave in dit alles steeds 
terugkomen.  
Lezen: het boek Jona 
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Overleven in Marioepol 
 
Wat weten wij van de landen en steden, die nu centraal in het nieuws staan, van de men-
sen die daar wonen, die zo zwaar op de proef gesteld worden door hun medemensen, die 
bereid zijn voor hun land te sterven? 
 
Mijn oog viel erop, toen ik bij ‘t Pakhuys in de bak keek, 
waarin de boeken voor de halve prijs stonden. Aangrijpend 
portret van een verloren moeder stond op de achterkant. 
Een moeder, die uit deze stad aan de Zwarte Zee kwam, die 
nu middelpunt van zware gevechten is. Genoeg om dit boek 
uit 2017 te kopen en te gaan lezen. 
 
Natascha Wodin is een Duitse 
schrijfster met Oekraïens-Russische 
wortels. Haar ouders werden in de 
Tweede Wereldoorlog als dwangar-
beiders naar Duitsland gedepor-
teerd. Slavische “Ostarbeiter” in de 
verdoezelende terminologie van Gö-
ring. “Untermenschen”, die net bo-
ven Joden, Sinti’s en Roma’s ston-
den. Natascha werd daar in 1945 ge-
boren. Ze is nog een kind als haar 
moeder zelfmoord pleegt, 36 jaar. 
Als ze zelf oud is, gaat Natascha op 
zoek naar het leven van haar moe-
der. Ze heeft van haar slechts een 
paar foto’s en de zin “Als je zou heb-
ben meegemaakt, wat ik heb mee-
gemaakt …”. Ze verwacht weinig 
van haar zoektocht, die begint met 
een vraag op internet. 
 
Speurtocht 
Met behulp van een gedreven speurder Konstantin komt ze 
echter veel aan de weet over haar voorouders, -Italiaans, 
Oekraïens, Russisch, Duits, Baltisch-, en verdere familie. 
Waar ze eerst nauwelijks iets wist, ontstaat al gauw een 
woud van namen en gegevens, waarin je als lezer, met haar, 
de weg dreigt kwijt te raken. Maar haar moeder, Jevgenia, 
blijft voor haar een raadsel: “een tragische vrouw uit een van 
oorsprong aristocratische familie, door de geschiedenis als 
afval achtergelaten”. Als ik zulke woorden lees, zie ik de 
beelden van de doden, die nu daar gedumpt worden in haas-
tig gegraven kuilen. 
 
Eén van de 40 miljoen 
Ze weet dat haar moeder een broer en een oudere zuster 
had, Lidia. Op een lijst met 40 miljoen (!) namen van slacht-
offers van de Sowjetmacht tussen 1923 en 1953 vinden ze Li-
dia. Geboren in 1911 in een deel van Polen, dat toen onder-
deel van Rusland was, verhuisd naar Marioepol, literatuur-
wetenschap gestudeerd in Odessa, bij een krant gewerkt, 
opgepakt in 1933, gemarteld en 3 jaar verbannen naar een 
strafkamp. Ze blijkt na 55 jaar, na de ondergang van de oude 
Sovjet-Unie, gerehabiliteerd te zijn. Heeft het kamp dus 

overleefd, is zelfs 90 jaar geworden. Van een kleinzoon van 
deze Lidia ontvangt ze dagboekschriftjes van haar over het 
vroegere leven in Marioepol, maar ook over alles wat ze in 
de jaren daarna beleefde. Hoe ze op een onwaarschijnlijke 
manier telkens weer wist te overleven. 

 
Marioepol is een havenstad met een 
mild klimaat, gelegen aan de Zee van 
Azov, de ondiepste en warmste zee ter 
wereld, rijk aan vis. Een binnenzee, ver-
bonden met de Zwarte Zee. Een stad 
met lange stranden, omgeven door 
wijnbergen en onafzienbare zonne-
bloemvelden. Een mooie, rijke stad 
met vervuilende zware industrie. Lidia 
maakt er bewust de revolutie van 1918 
mee, de totale omwenteling, de vernie-
tiging van de stad in 1922 door elkaar 
bestrijdende groepen. De desastreuze 
hongersnood die daarop volgde: “toen 
de Zee van Azov was leeggevist, alle 
kraaien uit de lucht waren geschoten, 
alle katten en honden opgegeten, be-
gon men aan de mensen…”. 
 
De homo sovjeticus komt voorbij, de 
mens gevormd door de realiteit van de 
Sovjet-Unie. “Getransformeerd door de 
totalitaire ideologie”, zoals Hannah 

Arendt zegt. In de praktijk: introvert, volgzaam, gewend aan 
lijden, maar toch ook trots op zijn land en zijn leider. Horen, 
zien en zwijgen als methode om te (over)leven. 
 
Duitse bezetting 
In 1941 bezetten de Duitsers Marioepol tijdens de “Operatie 
Barbarossa”, bedoeld om de inferieure Slavische bevolking 
te decimeren en daardoor ruimte voor het superieure “Her-
renras” te creëren. Van de 240.000 inwoners blijven er 
80.000 over. Bij hun terugtocht in 1943 branden de Duitsers 
de stad wel eerst plat. Jevgenia en haar man proberen over 
zee via Roemenië naar de VS te vluchten, maar worden te-
werkgesteld in Liebzig in de vliegtuigfabriek van Flick. Na de 
bevrijding door de Amerikanen wordt Saksen echter toebe-
deeld aan de Russen en lopen zij grote kans teruggestuurd te 
worden, en daarmee overgeleverd aan de waanzin van de 
meedogenloze despoot Stalin. Ze weten op een of andere 
manier in Neurenberg, in de Amerikaanse zone, te komen.  
Daar wordt Natascha in december 1945 geboren. Deze peri-
ode in het leven van haar moeder kan Natascha, bij het ont-
breken van andere informatie, niet anders beschrijven dan 
in beelden “hoe het geweest zou kunnen zijn”. Dit aan de 
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hand van allerlei gegevens over het “leven” van Oost-Euro-
pese dwangarbeiders, displaced persons, daar in die tijd. Uit 
haar eigen herinnering komt echter de keiharde strijd, die zij 
als opgroeiend levenslustig kind met haar vader, maar vooral 
met haar moeder voerde. “Satanskind” noemde die haar, 
straf van God omdat ze zelf niet in het klooster was gegaan. 
Elke avond bad Natascha dat God haar zou geven dat ze haar 
moeder kon begrijpen. Dierbare herinneringen zijn de mo-
menten, waarop zij met hun mooie stemmen samen konden 
zingen. Haar vader vindt een uitweg in een Kozakkenkoor, 
dat door Europa trekt. Haar moeder verdrinkt, eerst in de 
heimwee naar Marioepol, daarna loopt ze op een avond de 
rivier de Regniz in. Als haar moeder niet thuis komt en 

niemand de dagen er na iets tegen haar wil zeggen, vindt 
Natascha, 10 jaar oud, haar in het lijkenhuis. 
 
“De intens verdrietige geschiedenis van een jonge vrouw, 
een gruwelijk en prachtig boek”, schreef de NRC. Maar bij-
zonder leerzaam als je een beeld wilt krijgen van die verre 
wereld, waarin nu weer mensen strijden, lijden en waaruit 
ze wegvluchten, ook naar ons toe. 
 

Maarten Gast 
 

Natascha Wodin, “Ze kwam uit Marioepol”, Atlascontact, 
ISBN 9789045047003, € 23,- 

 
______________________________________________________________________________________________________
 
Thema-avond Groene Kerken 

 
Op 21 april j.l. 
kwamen de heren 
Franҫois Vlaande-
ren Oldenzeel 
(technisch be-
heerder Tabor-
kerk) en Peter Eul-
derink (penning-
meester Stichting 
Taborkerk) naar 
kerkgebouw de 
Swaen om hun er-
varing met de ver-
groening van de 
Taborkerk in Pur-
merend met ons 
te delen. Het ver-
groenen had een 
prozaïsche aanlei-
ding: Purmerend 
wil van het gas af 

en over op stadsverwarming. Daarin gaat de Taborkerk 
mee, dus alle activiteiten zijn erop gericht het gasgebruik 
terug te dringen. De heer Eulderink gaf aan wat daaraan 
voor financieel plaatje hangt. Het ideaal: eerst goed isole-
ren en daarna gasverwarming vervangen door warmte-
pompen en warmteterugwininstallaties (WTW). Dit ideaal 
 

 

 
 
was financieel on-
haalbaar, omdat 
het om een 
enorme opper-
vlakte aan glas 
gaat. Toch bleek 
het wel mogelijk, 
liet de heer Vlaan-
deren zien, om 
het gasgebruik te 
mitigeren door 
het gebruik van 
warmtepompen 
en WTWs, het 
vervangen van 
alle verlichting 
door led en het 
plaatsen van nog 
meer zonnepane-
len. Het eventuele tekort aan warmte zou dan van de 
stadsverwarming komen. De opkomst was beperkt, maar 
wel zeer geïnteresseerd: vooral kerkbestuurders en wie 
betrokken zijn bij de energiehuishouding van de Swaen 
waren komen opdagen. Met name rond de vraag of niet 
eerst geïsoleerd zou moeten worden ontstond een inte-
ressante discussie. Zie ook het interview met Vlaanderen 
in het Venster van april. De avond werd voorgezeten door 
Nico van Straalen. 

Tekst en foto’s: Ed Broeze 

Eulderink somber 
over de financiën 

Vlaanderen zal toch nog 
veel mogelijkheden zien 
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Burgemeester in een herdenkingsjaar 
 
Het Venster sprak met burgemeester Lieke Sievers, boegbeeld van de viering van 450 jaar 
vrijheid en de Geboorte van Nederland. In 1572 sloot Edam, als een van de achttien Hol-
landse steden, zich aan bij Willem van Oranje en begon Holland zich te verzetten tegen de 
Spaanse overheersing. Wat betekent het voor Mw. Sievers om burgemeester te zijn in dit 
herdenkingsjaar? 
 
Al vroeg in ons gesprek bleek dat Maarten Gast en Lieke 
Sievers op dezelfde middelbare school in Zwolle gezeten 
hebben, het Gymnasium Celeanum, nog steeds het enige 
zelfstandige gymnasium in de provincie Overijssel (er zat 
wel 28 jaar tussen). “Westerlingen kijken vaak zo raar aan 
tegen Zwolle. Die stad ligt niet in het oosten van het land, 
maar in het midden”, verzekerde Lieke. “De afstand van 
Amsterdam naar Zwolle is ongeveer even groot als van 
Zwolle naar Enschede.” 
 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend 
Maar Lieke Sievers heeft het hele land gezien: ze werd ge-
boren in Ede, groeide op in Zeeland, zat op school in 
Zwolle, heeft onder andere in Driebergen, Breda, Heemst-
ede en Overveen gewoond en ook een tijd op Aruba. Haar 
vader werkte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en had een leidinggevende functie bij de BB. Zelf maakte 
ze al op haar achttiende de keuze voor een carrière bij de 
politie. Ze deed dat met een overtuiging die ze nu kwalifi-
ceert als “hoogdravend”, maar die heel goed past bij de 
gedachtewereld van een achttienjarige: de politie heeft 
een rol bij het handhaven van 
de vrijheid. En onze vrijheid is 
niet vanzelfsprekend. “De poli-
tie en de ME moeten er altijd 
op uit zijn om zo weinig moge-
lijk geweld te gebruiken bij de 
ordehandhaving, juist om de 
vrijheid van eenieder te waar-
borgen en iedereen te bescher-
men wiens vrijheid in gevaar 
gebracht wordt.” 
Dat vrijheid niet vanzelfspre-
kend is, is nog steeds een lei-
dende gedachte voor Mw. Sie-
vers, ook in haar rol als burge-
meester. En hoe actueel is die 
gedachte nu! “Ik zou wensen 
dat ideologisch geïnspireerde 
gedrevenheid ook in de mo-
derne maatschappij nog be-
langrijk zou zijn. Ik zou ons dat 
gunnen.” 
 
Verbondenheid bij het eten 
Lieke Sievers groeide op in een 
vrijzinnige omgeving. “Ik heb in 
mijn ouderlijk huis kennis 

gemaakt met zo ongeveer alle in mijn jeugd bestaande 
kerken; mijn ouders (m.n. mijn moeder) vond het belang-
rijk dat ik mijn weg in het religieuze zelf zou vinden”. Zelf 
zette zij die verbondenheid ook door in haar eigen gezin. 
Dat bleek bijvoorbeeld uit elkaar voor het eten in een kort 
gebed even vasthouden. “Het kort bidden voor elke geza-
menlijke maaltijd met elkaar de handen geven in een 
kring aan tafel deden we met mijn man en kinderen, en 
dat kwam voort uit zijn synodaal-gereformeerde achter-
grond. Als waardevol symbool van het samen aan tafel 
zijn en dankbaar zijn voor elkaars gezelschap en het eten 
zelf. De boeren-achtergrond van mijn schoonfamilie 
maakt dat we goed wisten wat er nodig was om eten op 
tafel te krijgen, en ook dat goed eten zelf nodig was voor 
een gezond leven. Verder hebben wij ook onze kinderen 
vrijzinnig opgevoed, waarbij religieuze oriëntatie en ver-
dieping er vooral toe deden.” 
“Samen eten is bij uitstek een activiteit die verbonden-
heid stimuleert. Je bent bij elkaar, je bent bezig en je hebt 
een gesprek. We bespraken alles, tot en met de grote pro-
blemen in de wereld.” 

Dalfsen en Edam 
De moeder van Lieke is inmid-
dels 88 jaar en woont nog zelf-
standig in Dalfsen, een prach-
tig stadje aan de Overijsselse 
Vecht, in een landschap met 
een rijke historie van landgoe-
deren en kastelen. “De sfeer is 
daar heel speciaal; de omge-
ving ademt nog de Saksische 
feodale systemen en de domi-
nantie van de adel in het 
openbaar bestuur. Toen ik in 
het Westen kwam voelde dat 
anders. Daar is de sfeer meer 
die van de Graven van Hol-
land, handelsgeest en onder-
nemerschap”. Lieke heeft drie 
kinderen; haar oudste zoon 
woont in Canada. “Ze zijn alle-
maal recht van lijf en leden, 
d.w.z. betrokken en sociaal ge-
interesseerd. Dat is belangrijk 
voor een moeder”, zegt Lieke. 
Haar man is helaas vorig jaar 
overleden. 
 Mevr. Sievers bij het standbeeld van Willem van Oranje in 

Dordrecht, na de onthulling in najaar 2019 
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Verklaring van Dordrecht 
We komen te spreken over de herdenking van de “Geboorte 
van Nederland” waarvoor het jaartal 1572 is gekozen, toen 
Edam, nolens volens, de zijde van Willem van Oranje koos en 
zich aansloot in de strijd tegen de Spaanse overheersing. Op 
de werkkamer van de burgemeester hangt een ingelijste re-
productie van de verklaring van Dordrecht. Het bevat een ci-
taat uit de notulen van de eerste Vrije Statenvergadering ge-
houden op 19 juli 1572, waarin twaalf Hollandse steden ver-
klaarden zich te verzetten tegen de Hertog van Alva. Ze ga-
ven ook aan dat ze onder de koning van Spanje wilden blij-
ven en met hem “goed en bloed” wilden opzetten om ver-
lost te worden van de gruwelijke tirannie van de Spaanse 
knechten (zie de afbeelding hierboven). Het document is on-
dertekend door afgevaardigden van Dordrecht, Haarlem, Lei-
den, Gouda, Gorcum, Alkmaar, Oudewater, Hoorn, Enkhui-
zen, Medemblik, Edam en Monnickendam. Namens Edam 
staat er aan handtekening onder van W.H.M. van Rijkenberg. 
Burgemeester Sievers geeft aan dat “De verklaring van Dor-
drecht” model heeft gestaan voor de “Declaration of Inde-
pendence” van de Verenigde Staten en de Oprichtingsactie 
van de Verenigde Naties. Het is dus een nogal belangrijk do-
cument. 
 

De vier V’s 
Inmiddels weten we dat 1572 een chaotisch jaar was met 
veel onderlinge strijd. De martelaren van Gorcum die om 
hun geloof in Den Briel vermoord werden door de watergeu-
zen waren er ook onderdeel van. Sievers: “Het was geen ze-
getocht. Maar het gaat me niet om het historische conflict 
op zich, maar om de waarden die daar toen bevochten wer-
den: Vrijheid, Verbondenheid, Verdraagzaamheid en Ver-
scheidenheid. De dingen die toen zijn gebeurd, zijn voor ons 
nu aanleiding om ons te bezinnen op onze situatie, op ons 
land en de wereld; daar zijn de vier V’s als het ware de 
formulering van geworden. Vrijheid is van de vier het 
belangrijkste, maar velen weten dat de strijd om de vrijheid 
in het westen toen gepaard ging met onderwerping en 
slachtpartijen in het oosten en zuiden, mede vanwege het 
geloof. Er was zeker ook intolerantie, ondanks de wens van 
Willem van Oranje om tot godsdienstvrijheid te komen.” 
 

Rol kerken 
Welke rol kunnen de kerken vervullen in de zoektocht naar 
de vier V’s? “De kerken en de gemeente zijn verantwoorde-
lijk voor dezelfde mensen. We werken in dezelfde richting: 
het tegengaan van polarisatie en intolerantie, het omkijken 
naar elkaar, de zorg voor eenzamen, enz. De kerken  

hebben sterke middelen om dat te bereiken. Ze hebben in-
spirerende voorgangers die de mensen bij elkaar brengen. 
Monumentale gebouwen zoals de Grote Kerk, De Swaen, de 
RK Nicolaaskerk en het Stolphoevekerkje, bieden een traditie 
van zingeving. Ook bij niet kerkelijke bijeenkomsten is die 
sfeer aanwezig. Ik ben tijdens de coronapandemie begonnen 
met regelmatige gesprekken met de kerkelijke leiders over 
onze parallelle wegen. We hebben nu besloten die gesprek-
ken voort te zetten.” 
 

Tussen de extremen gaan zitten 
“Maar ik geloof niet dat je als burgemeester moet proberen 
grip te krijgen op maatschappelijke processen om ze in een 
bepaalde richting te duwen. Toezicht, handhaving en maat-
regelen alleen zijn niet voldoende. Ik wil uitgaan van de 
kracht van de samenleving zelf. De burgemeester gaat niet 
voor het gemak. Je zoekt juist de plekken op waar het 
schuurt. Ik probeer aandacht te hebben voor de standpun-
ten van de extreme groepen, maar ook probeer ik het zwij-
gende midden aan het woord te laten. De stabiliteit in de sa-
menleving, de ruimte en de vrijheid in het land, komen van-
uit het midden. De extreme groepen laten de tegengestelde 
groep die ruimte niet toe.” 
 

Moderne communicatie 
“De veelheid van communicatiemiddelen en de snelheid 
waarmee op elkaar gereageerd wordt maken het moeilijk. 
Mensen zetten een bericht op een sociaal medium vanuit 
hun eigen context. Ze realiseren zich niet altijd dat de ont-
vanger het bericht krijgt in een andere context. Als zender 
ken je de realiteit van de ontvanger niet. Daardoor ontstaan 
vaak misverstanden, irritaties en soms ruzies en tumult. Het 
lijkt alsof mensen door de digitale media het gewone mense-
lijke contact verleerd zijn. Ik maak me daar zorgen over.” 
 

De persoon van de burgemeester 
“Een burgemeester moet ook persoonlijk overtuigend zijn. 
“Walk your talk”, zeg ik altijd. Ik vraag mensen op gesprek, ik 
praat op straat, in de winkel, op de tennisbaan met mensen 
die vragen hebben. Dat is onderdeel van het werk, van het 
proberen verbinder te zijn. Want tot slot: Nederland is een 
geweldig land, alleen beseffen we het met elkaar niet of 
nauwelijks meer. We leven in een van de meest bevoor-
rechte landen van de wereld. Het is aan ons allemaal om dat 
ook te doen.” 
 

Maarten Gast en Nico van Straalen 
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1572-2022 450 jaar godsdienstvrijheid? 
 
Thema-avond op 15 juni a.s. in de Grote Kerk, aanvang 20:00 uur 
 

In 1572 richten 12 gemeenten zich tot Philips II met de eis de tirannie van Alva te stoppen. 
Edam is een van hen. In de herdenking van dit met recht historische feit, wordt dit (ook) 
gezien als de start van een zoektocht van inmiddels 450 jaar naar vrijheid, verdraagzaam-
heid, verbondenheid en verscheidenheid. 
 
Godsdienst en de godsdienstvrijheid zijn in dit alles heel 
belangrijk geweest. Maar begon in 1572 de godsdienst-
vrijheid? Misschien voor de calvinisten en lutheranen, 
maar waar bleef die voor de katholieken, de mennonie-
ten, die zich genoodzaakt zagen in schuilkerken hun ge-
loof te beleven? Tot wanneer was de Nederlandse Her-
vormde Kerk de staatsgodsdienst en werden de andere 
geloofsrichtingen zeer nadrukkelijk achtergesteld? En 
welke beperkingen legde dat op aan het mogen beleven 
van de eigen geloofsovertuiging? Hoe ging het met de 
overgang van katholiek naar protestants, hoe kon het dat 
de mennonieten aanvankelijk zo zwaar werden vervolgd, 
terwijl de tirannie van Alva, de bloedraad de brandstapels 
juist reden voor de onafhankelijkheidsstrijd waren? 

Over deze en/ of andere vragen rond de vrijheid van gods-
dienst en hoe die zich heeft ontwikkeld gaat het op deze 
thema-avond, georganiseerd door de Raad van Kerken. 
Inleiders zijn Dr. Liesbeth Geudeke, gepromoveerd op een 
studie over hoe in de classis Edam van 1572 tot 1650 de 
overgang van katholiek naar protestant ging. En diaken 
Thom van der Woude, vlootaalmoezenier en als historicus 
ingevoerd in deze geschiedkundige vragen.  Omdat (gods-
dienst)vrijheid en wereldlijk gezag zo verweven zijn en zij 
ook zeer is geïnteresseerd in die verwevenheid, zal burge-
meester Lieke Sievers als avondvoorzitter optreden. 

 

Vensterredactie 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Sacramentsprocessies 
 
Op 19 juni is het Sacramentsdag. Veel katholieke kerken, vooral in het zuiden van het 
land, houden dan een processie door de straten. In onze regio wordt het alleen in Amster-
dam regelmatig gedaan. Wat is eigenlijk de bedoeling van een sacramentsprocessie? 
 
Op de tweede donderdag na Pinksteren wordt in de 
Rooms Katholieke kerk Sacramentsdag gevierd ter ere van 
de Heilige Communie, waarin brood en wijn daadwerkelijk 
veranderen in het lichaam en bloed van Christus. De ge-
schiedenis van de Sacramentsdag en daarmee de Sacra-
mentsprocessies in de katholieke kerken gaat terug naar 
de 13e eeuw. 
 

Dogma 
In 1215, tijdens het Vierde Lateraans Concilie, kondigde 
paus Innocentius III het dogma van de zogenaamde ‘trans-
substantiatie’ af. ‘Al blijven het brood en de wijn onveran-
derd voor de menselijke waarneming, toch veranderen ze 
bij de consecratie daadwerkelijk in het lichaam en bloed 
van Christus’. De eucharistie werd onmisbaar geacht voor 
de verwerving van het eeuwig heil, te meer omdat het als 
enige van de zeven sacramenten Christus zélf zou bevat-
ten. Met Sacramentsdag vieren we vooral het Sacrament 
van de Eucharistie. 
 

Wonder van Bolsena 
In 1263 vond in het Italiaanse Bolsena een eucharistisch 
mirakel plaats. In dit jaar was een priester met ernstige 

twijfels over de verandering van brood en wijn in het li-
chaam en bloed van Christus, op doorreis en droeg in Bol-
sena een mis op. Toen hij de hostie geconsacreerd had, 
stroomde daaruit bloed op het onderliggende doekje. Hij 
spoedde zich met de doek naar Orvieto, waar toen Paus 
Urbanus IV verbleef. De rechtgelovige paus zag in het mi-
rakel onmiddellijk een teken van God. Het doekje wordt 
nog altijd in de kathedraal van Orvieto bewaard en in Bol-
sena wordt vanaf het mirakel ieder jaar Sacramentsdag 
met bloemtapijten en een processie luisterrijk herdacht. 
 
Verplichte feestdag 
Een jaar Iater, in 1264, heeft Paus Urbanus IV Sacraments-
dag verheven tot een verplichte feestdag voor de univer-
sele Kerk. Deze Paus liet een nieuw officie samenstellen 
door niemand minder dan Thomas van Aquino, aan wiens 
kwaliteiten als geleerde en poëet niemand twijfelde. Dit 
officie wordt nog altijd gebruikt voor de liturgie van Sacra-
mentsdag, die gevierd wordt op de tweede donderdag na 
Pinksteren en tegenwoordig ook vaker op de eerstvol-
gende zondag hierna. 
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Oud bekendste Sacra-
mentsprocessie 
De oudst bekende Sacra-
mentsprocessie trok in 
1277 door Keulen. Het Hei-
lig Sacrament werd meege-
dragen in een gesloten py-
xis (hostiedoosje), in de late 
middeleeuwen vervangen 
door een monstrans, 
waarin de hostie achter glas 
zichtbaar bleef. Vele andere 
plaatsen volgden. In de 
middeleeuwse steden was 
deelname verplicht; de gemeenschap betoonde zich op 
deze wijze onderdanig aan het Heilig Sacrament en stelde 
zich daarmee onder goddelijke bescherming. Ook het 
stadsbestuur, de broederschappen, gilden of ambachten 
liepen allen in de processie mee. Vanaf 1614 kwamen er 
steeds meer lokale bepalingen over het versieren van de 
processieroute met bloemen, kransen, tapijten en beel-
den, waardoor de Sacramentsprocessie een steeds uit-
bundiger aanzien kreeg. Daarmee werd de processie na 
het Concilie van Trente tevens een symbool van de con-
trareformatie en het herwonnen katholieke zelfvertrou-
wen. Volgens theoloog Scherer kan de Sacramentsproces-
sie worden gezien als een bidprocessie om voorspoed 
over de parochie of gemeenschap af te roepen. 
 
 

Processies verboden 
Na een grondwetswijziging in 
1848 gold in Nederland tot 
1983 een algeheel processie-
verbod op de openbare weg. 
De processies werden ver-
plaatst naar kloostertuinen, 
kerken en andere voor pu-
bliek niet zichtbare ruimtes 
als bijvoorbeeld een kerkhof 
etc. Al voor dit verbod en ook 
na opheffing hiervan was er 
discussie over de vraag wie in 
een stad of dorp een proces-

sie mocht organiseren. Mocht slechts één Sacramentspro-
cessie worden gehouden in een dorp of stad? Of had ie-
dere parochie recht op een eigen processie? Pas in 1917 
werd deze vraag beantwoord: Het houden van een Sacra-
mentsprocessie werd voorbehouden aan de parochie met 
de oudste rechten. 
 
Sacramentsdag wordt nog altijd gevierd; alleen niet meer 
overal op de tweede donderdag na Pinksteren, maar on-
der andere in Nederland vaak op de eerstvolgende zondag 
hierna. Strijd om wie een processie mag verzorgen, is er al 
lang niet meer. Toch worden ze nog altijd gehouden. 
 

Jaap Buijs 
 

 
 

Sacramentsprocessie Edam 2022, zondag 19 juni 
t.g.v. 175 jaar Kerkwijding Nicolaaskerk (26 oktober 1847-2022) 
 
Beste mensen,  
Op 19 juni, vieren we het Hoogfeest van Corpus Christi, 
Sacramentsdag. Als deel van de festiviteiten van het 175e 
jubileum van onze Nicolaaskerk, die samenvalt met 450 
jaar Geboorte van Nederland, zullen we een Sacraments-
processie organiseren, voor het eerst in Edam. 
Van harte nodig ik jullie allen uit, gezinnen en kinderen, 
jong en oud, om mee te lopen achter het Allerheiligste 
door de straten van Edam. Na meer dan twee jaar corona-
pandemie en nu een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, is 
het zeer waardevol dat we als kerkgemeenschap de aller-
schoonste bron van onze hoop met de Edamse samenle-
ving delen. Op zoek naar vrijheid, verdraagzaamheid, ver-
bondenheid en verscheidenheid... op zoek naar vrede... 
mogen wij samen naar buiten toe getuigen van wat ons 
bindt als katholieken... de Verrezen Heer Jezus Christus in 
ons midden. Dat dragen we, trouw aan de katholieke 
overlevering van bijna 2000 jaar. In alle eenvoud en nede-
righeid, dankbaar en vreugdevol, zingend, biddend, langs 
de straten van Edam, wensen we zegen en alle goeds die 
alleen God kan schenken. Als Jezus tegenwoordigheid in 
het Allerheiligste Sacrament ons steeds aantrekt en sa-
menbrengt als geloofsgemeenschap... als Jezus zichzelf 
telkens aan ons geeft zodat we kunnen leven, liefhebben, 

vergeven... om in vrede te leven met elkaar... het is meer 
dan normaal dat wij deze geloofservaring, deze geloofs-
schat met anderen willen delen. Doe je ook mee? 
 
Locatie: Nicolaaskerk te Edam 
De Heilige Mis begint zoals altijd om 10 uur. Daarna zal er 
is er een samenzijn met koffie. De processie begint om 12 
uur. Rond 13 uur sluiten we af met een Sacramentslof en 
aanbidding. 
 
Gods zegen! God houdt heel veel van u! 

 
Mede namens diaken Henk Bak en diaken Thom 
van der Woude, 

Kapelaan Mario 
 

P.S. Deze Sacramentsprocessie is geen manifestatie, geen 
demonstratie, geen protest, maar een vriendelijke en 
vreugdevolle uiting van ons katholieken, die bij willen dra-
gen aan het algemeen welzijn van onze Nederlandse sa-
menleving. Iedereen, katholiek of niet, is hartelijk welkom 
om met eerbied mee te lopen. 

Sacramentsprocessie 
2017 in Amsterdam 
Foto Opus Dei 



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  
Donderdag 2 juni 14.45 u: Kindermiddag in de Ontmoeting 
over het Feest van Pinksteren; kom jij ook?  
Zondag 5 juni 10 u: Feest van Pinksteren, Kinderkerk, Grote 
Kerk 
Maandag 6 juni 10 u: Tweede Pinksterdag en wij denken aan 
Maria, moeder van de Kerk; Om 10 u is er een familieviering 
in de RK H. Nicolaaskerk; na de viering is er kinderbingo in de 
Ontmoeting! Iedereen is van harte welkom. 
Zondag 19 juni 10 u:  – Doopdienst – Kinderkerk, Grote Kerk 
 

 
Zondag 19 juni 10 u: Sacramentsdag-Eucharistieviering; om 
12 u gaan wij - i.vm. Sacramentsdag - op straat in processie 
lopen met het Heilig Sacrament; iedereen wordt uitgenodigd 
mee te doen, ook gezinnen. 
Zaterdag 25 juni: Kerstfilm opnemen in Museumpark Orien-
talis in Nijmegen. O.a. Kapelaan Mario en hopelijk heel veel 
kinderen (ouders mogen mee), mensen uit Oekraïne etc. Bij 
voldoende aantal mensen gaan we met een touringbus 

Juni is de maand van het H. Hart 
In de RK Heilige Nicolaaskerk staat rechts van het altaar een mooi Heilig Hart-beeld - zie 
foto -. Jezus wijst op zijn Heilig Hart omdat Hij van ons houdt. Op de derde vrijdag ná Pink-
steren, dit jaar 24 juni, vieren we elk jaar het Feest van het Heilig Hart van Jezus. Op deze 
Feestdag danken wij Jezus voor Zijn grote liefde, dat Hij voor óns Zijn leven op het Kruis 
heeft gegeven. Jezus geeft ons zijn Hart vol liefde, altijd en overal. Wij mogen Jezus dan-
ken voor Zijn liefde en Hem blij en met bewondering ontvangen in de Heilige Mis. Juist in 
de Heilige Eucharistie geeft Jezus zijn Hart, Zijn liefde aan ieder van ons. In 1673 laat Jezus 
aan zuster Margaretha-Maria Alacoque in Paray-le-Monial in Frankrijk voor het eerst het 
geheim van zijn Heilig Hart zien. Daarom vieren wij deze mooie Feestdag. 
 
Andere belangrijke dagen in juni 
5 juni Feest van Pinksteren: wij vieren 
de Komst van de Heilige Geest van God.  
5 juni: Heilige Bonifatius: deze heilige 
was één van de belangrijkste heiligen 
die in de 8e eeuw het christelijke geloof 
in ons land bracht, samen met Heilige 
Willibrord 
12 juni: Zondag van de Heilige Drie-
eenheid: God de Vader, God de Zoon 
en God de Heilige Geest 
13 juni: Heilige Antonius van Padua: wij 
horen vaak zijn naam; als iemand iets 
kwijt is bidt hij (op rijm): 
 'Heilige Antonius, beste vrind, geef dat 
ik mijn...........weer vind'; zo kan deze 
heilige meehelpen met zoeken. Ken jij iemand die dit wel-
eens bidt? Ken jij iemand die Ton of Anton heet?  Dan is 
hij bijna zeker genoemd naar deze heilige. 
14 juni: Heilige Lidwina van Schiedam: toen zij 15 jaar was 
viel zij op het ijs en brak een rib. Ze legden Lidwina thuis 
op bed waar ze niet de aandacht en verzorging kreeg die 
zij nodig had. Lidwina kon zich niet meer bewegen en eten 
kon ze ook niet meer. Ze leefde van de Heilige Communie 
(Jezus Zelf) die de priester haar regelmatig bracht. 

24 juni: Heilige Johannes de Doper: 
deze heilige vertelde de mensen 
dat Jezus zou komen en dat ze zich 
moesten voorbereiden op Zijn 
komst door voortaan goed te leven 
en door zich te laten dopen 
29 juni: Heiligen Petrus en Paulus; 
Petrus was een visser tot Hij werd 
geroepen door Jezus om Hem te 
volgen; zo kon Petrus 'visser wor-

den van mensen': mensen bij Jezus brengen. Paulus 
heette eerst Saulus: hij wilde toen niet dat mensen ge-
loofden in Jezus, de Zoon van God en hij vervolgde chris-
tenen (gevangennemen en laten vermoorden). Toen 
vroeg Jezus aan Saulus: 'Saulus, waarom vervolg je Mij?'.  
Toen pas geloofde Saulus in Jezus en hij liet zich dopen.  
Vanaf die dag werd hij Paulus genoemd. Ken jij iemand 
met de naam Peter of Paul? 
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Zomermuziek in de Grote Kerk 
 
Sinds jaar en dag zijn er muzikale evenementen gedurende de zomermaanden in de Grote 
Kerk te Edam. Daarbij staat het historische Smit-Verhofstadtorgel centraal. Ook nu weer 
zijn er twee series: de gratis wandelconcerten op de zondagmiddag en de betaalde orgel-
concerten in het kader van het Waterlands Orgelfestijn op de woensdagavond. En daar-
naast is er weer eens een Noord-Hollandse Orgeltocht met Edam als eindpunt.
 
Wandelconcerten op de zondagmiddag 
Ook dit jaar zijn er weer wandelconcerten. De toegang is vrij.  
♪ De serie wordt geopend op 19 juni om 15.00 uur door 
Henk Verhoef. Hij is organist van de Nieuwe Kerk en de Oos-
terkerk te Amsterdam. Als stadsbeiaardier van Monnicken-
dam bespeelt hij de oudste beiaard ter wereld. Henk Ver-
hoef is tevens orgeladviseur en heeft het groot onderhoud 
van het Edamse orgel begeleid en adviseert thans bij de res-
tauratie van het Bätzorgel in de Swaen. 
♪ Op 17 juli speelt Patrick Allen. Dr. Patrick James Allen is 
‘Organist and Master of Choristers’ van de Grace Church op 
Broadway, New York. Grace Church is een episcopaalse kerk 
in hartje New York met een uitgebreide muziekcultuur. 
♪ Op 24 juli doet de Stroud Choral Society uit Stroud (Glou-
cestershire, UK) tijdens hun Europese tour Edam aan. Dit 
koor o.l.v. Simon Bell uit het westen van Engeland zal een 
breed repertoire van koormuziek ten gehore brengen.  
♪ Op 28 augustus concerteert Harm Harhuis (Edam). Hij stu-
deerde o.a. orgel aan het Sweelinck Conservatorium te Am-
sterdam en is werkzaam geweest als cantor-organist en diri-
gent in Amsterdam 
♪ De van origine Spaanse organist Victor Baena (1995) zal 
het orgel bespelen op 4 september. Victor heeft zich gespe- 
cialiseerd in oude muziek en heeft gestudeerd aan het con-
servatorium in Amsterdam. Hij is geregeld organist in de R.K. 
Nicolaaskerk aan de Voorhaven. 

 
♪ Op monumentendag 11 september komt het blazersen-
semble Friday Brass de kerk vullen met sonore koperklan-
ken, afgewisseld met orgelmuziek. 
♪ Op 25 september wordt de serie wandelconcerten afgeslo- 
ten door het vocaal ensemble Capella Sine Vinculis, afkom-
stig uit Weert (zie foto). 
 
Waterlands Orgelfestijn 
De Waterlandse Orgelkring organiseert weer een serie con-
certen in de kerken van Edam, Monnickendam, Purmerend 
en Oosthuizen (zie www.orgelkringwaterland.nl). Entree 
€ 12.00, donateurs € 8.00. 
♪ Op woensdag 27 juli om 20.00 uur bespeelt Jeroen Koop-
man het orgel in de Grote Kerk van Edam. Jeroen is organist 
van de Singelkerk te Amsterdam. 
♪ Op woensdag 24 augustus om 20.00 uur speelt Willem 
Poot. Hij is een bekende voor Edam en Waterland en was ja-
renlang de drijvende kracht achter het Waterlands Orgelfes-
tijn. Hij houdt zich ook bezig met uitgeven en arrangeren. 
 
Orgeltochten Noord-Holland 
In het kader van de Noord-Hollandse orgeltochten gaat op 
zaterdag 23 juli de reis van De Rijp (Witte-orgel) via Kwadijk 
(Flaes-orgel) naar het Smit-Verhofstadorgel (1663) en het ka-
binetorgel in Edam o.l.v. Willem Poot. Deelname per tocht is 
€ 15. Zie ook: http://orgeltochtennoord-holland.nl/ 

Datum Tijd Organist/koor Bijzonderheid 
19 juni 15.00 u Henk Verhoef (Amsterdam) orgel (wandelconcert) 
17 juli 15.00 u Patrick Allen (New York, NY, USA) orgel (wandelconcert) 
23 juli 14.30 u Willem Poot orgel (orgeltocht Noord-Holland) 
24 juli 15.00 u Stroud Choral Society (UK) koor, piano (wandelconcert) 
27 juli 20.00 u Jeroen Koopman (Amsterdam) orgel (Orgelkring Waterland) 
24 aug 20.00 u Willem Poot orgel (Orgelkring Waterland) 
28 aug 15.00 u Harm Harhuis (Edam) orgel (wandelconcert) 
4 sept 15.00 u Victor Baena (Amsterdam) orgel (wandelconcert) 
11 sept 15.00 u Friday Brass koper (wandelconcert) 
25 sept 15.00 u Capella Sine Vinculis Koor (wandelconcert) 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Dit is mijn Lichaam! 
“Neem en eet hiervan, gij allen, want 
dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven 
wordt.” Deze consecratiewoorden 
spreekt iedere priester uit tijdens het 
Eucharistisch gebed, waardoor het 
brood tot Lichaam van Christus wordt. 
In de eerste Korintiërsbrief, schreef 
Sint Paulus op zijn tweede missiereis 
te Efeze, rond het jaar 54 na Christus, 
over een overlevering die hij van de 
Heer ontvangen heeft en die hij op zijn 
beurt doorgeeft. Dit is een van de oud-
ste schriftelijke getuigenissen die wij 
hebben over de Eucharistie. De paral-
lelle teksten over de instelling van de 
Eucharistie vinden wij bij de Synopti-
sche Evangelies: “Neemt, dit is mijn Li-
chaam” (Mc 14,22), “Neemt, eet; dit is 
mijn Lichaam” (Mt 26,26) en “Dit is 
mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt; doet dit tot een gedachtenis 
aan Mij” (Lc 22,19). 
Hoc est corpus meum! Wat een groot 
geheim! Vier woorden die één van de 
heiligste pijlers vormen van het katho-
liek geloof. De Menswording van God 
schenkt aan de mens en zijn lichame-
lijkheid een zeer grote waardigheid en 
heiligheid. God komt in Christus de 
hele mens redden: geest, ziel en li-
chaam. 
Hoc est corpus meum! Vier woorden 
die bron zijn van eenheid en 

communio met God en de naaste. Te-
gelijkertijd was de interpretatie van 
die woorden bron van godsdienstige 
verschillen en conflicten in de loop van 
de geschiedenis. De katholieke Kerk 
heeft vanaf het begin geloofd in de re-
alis presentia van de Verrezen Heer. Er 
is geen ruimte voor symboliek en 
beeldspraak. In de aanwezigheid van 
het geconsacreerd brood moet men 
eerbiedig knielen. In het tabernakel is 
Jezus werkelijk aanwezig. Het hoog-
feest van Corpus Christi, met de eeu-
wenlange traditie van Sacramentspro-
cessies, maakt deze overgeleverde ge-
loofsschat duidelijk zichtbaar. 
Hoc est corpus meum! In deze Maria-
maand hebben we in de Franciscuspa-
rochie de rozenkrans gebeden in aan-
bidding van de Allerheiligste Sacra-
ment, de Verrezen Heer in ons 

midden. Door Hem, met Hem en in 
Hem herkent iedere mens zijn waar-
digheid. 
Hoc est corpus meum! Meer dan ooit 
actueel. Dit is mijn lichaam! My body, 
my choice! In de VS wordt over het 
thema van abortus hevig gestreden. In 
Nederland groeit langzamerhand het 
besef dat ook het ongeboren leven 
een waardigheid heeft. Baas over ei-
gen buik! Vier woorden die een groot 
verschil maken tussen leven en dood. 
Als ik aan mijn moeder denk, dankbaar 
ben ik, dat ze voor mij gekozen heeft. 
De wereld heeft moeders nodig, niet 
bazinnen! 
Er is een grote waarheid die schuilgaat 
achter deze vier woorden. Ons lichaam 
is niet bedoeld om tegen, maar voor 
de ander te zijn. Alleen de zelfgave 
bindt ons met elkaar en helpt ons om 
de waarde van andermans lichaam te 
zien vanaf het prille begin. Iedere 
moeder voelt de geheime aanwezig-
heid van een ander lichaam in haar 
binnenste. Iets vergelijkbaars mogen 
we ervaren iedere keer dat we de Al-
lerheiligste ontvangen in de Commu-
nie. De katholieke kiest voor het leven, 
nooit voor de dood! 
Gods zegen, 

Kapelaan Mario Agius 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Ten zuidoosten van de plaats waar in 
1575 een door de Heilige Ludger ge-
stichte kerk deels was ingestort en ver-
zwolgen door de IJssel, verrees in 1870 
de Sint Willibrorduskerk. De kerk werd 
gesticht door Alexander Baron van der 
Heijden van Doornenburg, bewoner 
van het tegenover de kerk gelegen 
landhuis Suideras. In die tijd gebeurde 
het regelmatig dat de IJssel over-
stroomde, waardoor het voor de inwo-
ners van Vierakker/Wichmond moeilijk 
was om ter kerke te gaan. Met de 
bouw van deze kerk kregen zij de kans 
in de directe omgeving. De kerk is in 
neogotische stijl gebouwd en is in vele 
opzichten uniek. Binnen zult u getrof-
fen worden door de intactheid van het 
fraaie interieur. Het is rijk en vol 

symboliek. Elk element vertelt het 
goddelijke verhaal en is erop gericht 
de bezoeker van de kerk te wijzen op 
de grootsheid van het geloof. Zo sym-
boliseren bv. de vloertegels met af-
beeldingen van verschillende dieren, 
de zeven hoofdzonden. Óp de vloer, 
want je moet ze als het ware vertrap-
pen. Wij moeten ze proberen te over-
winnen en te streven naar het hogere. 
Ook het hogere is verbeeld. U vindt 
het gesymboliseerd in de lampen, die 
als lichtend voorbeeld de acht Zalighe-
den roemen. Deze fraaie kerk staat in 
het dorp Vierakker en wordt vanwege 
de schitterende kleurrijke beschilde-
ringen de mooiste van Gelderland ge-
noemd. 

Greetje Snoek 

Mijn vakantiekerk 
 
 

 

 

H. Willibrordus 
Vierakker 



–
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Welkom op het Pinkstervuur op zaterdag 4 juni 
Na twee jaar gedwongen overslaan kan dit jaar gelukkig 
weer het Pinkstervuur worden georganiseerd. Dat is altijd 
weer een bijzondere viering, gekenmerkt door een ontspan-
nen sfeer en aantrekkelijk voor jong en oud. De geest van 
Pinksteren lijkt echt voelbaar. Het vuur gaat weer letterlijk 
worden aangestoken. De bijzondere sfeer komt natuurlijk 
ook doordat deze viering buiten is, dit jaar op het pleintje 
naast De Ontmoeting, Voorhaven 130a. En mocht het onver-
hoopt geen goed weer zijn dan wordt uitgeweken naar de 
Nicolaaskerk.  
Het thema is dit jaar ‘Feest van hoop’. De voorgangers zijn 
kap. Anton Goos en ds. Charlotte Kremer. Er wordt gezongen 
door het enthousiaste koor Ars Musica uit Purmerend. Ieder-
een is welkom op zaterdag 4 juni, de aanvang is om 19:00 
uur. En na afloop kunnen we elkaar nog ontmoeten met kof-
fie, thee en limonade. 

 
 
Thema-avond ‘1572 – geboorte van Nederland’  
In het meinummer van het Venster hebt u op pagina 4 een 
interessant artikel kunnen lezen over het thema ‘1572 Ge-
boorte van Nederland’.  In onze gemeente wordt daar dit 
jaar uitgebreid bij stilgestaan. Ook de oecumenische Vredes-
dienst van 25 september zal in het teken van dit thema 
staan. Op woensdag 15 juni zal er een speciale thema-avond 
worden georganiseerd door de redactie van het Venster in 
samenwerking met de Raad van Kerken. Warm aanbevolen. 
Zie de aankondiging elders in dit Venster. 

 
 

 
Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland 
 
Oecumenelezing 2022 
Op 13 mei sprak prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhis-
toricus, de jaarlijkse oecumenelezing uit in de Geertekerk te 
Utrecht. In zijn lezing ging hij in op het thema van de ko-
mende assemblee van de Wereldraad: ‘De liefde van Chris-
tus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid.’ Van 31 
augustus tot 8 september van dit jaar, vindt in het Duitse 
Karlsruhe de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken 
plaats. Om de zes tot acht jaar is er zo’n wereldwijde samen-
komst: christenen uit vele kerken en culturen ontmoeten el-
kaar een aantal dagen rond een gemeenschappelijk thema. 
In de lezing gaat Nissen in op de veranderde positie van de 
Wereldraad en wat het genoemde thema voor de kerken en 
daarmee voor de wereld kan betekenen. De volledige tekst 
is hier te vinden: https://www.raadvanker-
ken.nl/nieuws/2022/05/gedreven-door-de-liefde/. 
 
Opening tentoonstelling ‘Julianazusters: Zorg uit handen’ 
Op het bezinningspark van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw 
ter Nood in Heiloo – de grootste Mariale bedevaartplaats in 
Nederland – ligt het monumentale Julianaklooster. Vandaag 
de dag is in het kloostergebouw het Gastenhuis Onze Lieve 
Vrouw ter Nood gevestigd. Maar vanaf de jaren 40 tot aan 
de jaren 90 van de vorige eeuw stond het vooral bekend als 
het moederhuis van de Julianazusters, die ook wel ‘Juliaan-
tjes’ werden genoemd. 
In 2004 verlieten de zusters op leeftijd hun geliefde moeder-
huis. Anno nu is voor de congregatie de laatste fase van vol-
tooiing aangebroken. Een aanleiding voor het heiligdom om 
een permanente tentoonstelling over de Julianazusters te 
organiseren. Vanaf 28 mei keert het verhaal van de Juliana-
zusters terug in het Julianaklooster in Heiloo. 
De Julianazusters stonden aan de wieg van wat nu maat-
schappelijk werk wordt genoemd. Al vanaf 1914 zetten zij 
zich in voor gezinszorg, wijkzorg en later ook voor kraam-
zorg. Het harde werken van de zusters was onlosmakelijk 
verbonden met hun geloofsleven. Vanuit een diep geloof 
zetten zij zich in voor de liefdewerken, daad van naasten-
liefde. 
Aan de hand van tientallen foto’s en persoonlijke verhalen 
van de Julianazusters wordt hun werk en leven gepresen-
teerd. Na de opening staan de deuren van het Julianakloos-
ter elke tweede en vierde zaterdag van de maand open, tus-
sen 10.00-12.00 uur en 14.30-17.00 uur. Toegang is gratis. 
Kapellaan 146, Heiloo 



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 

 

 
 
 
 

Nu de ingrijpende corona-pandemie in zekere zin bij ons 
achter de rug is leek ons de terugkeer naar een ‘normale 
gang van zaken‘ in ons dagelijkse leven voor de hand te 
liggen. Bijna twee jaar in de strakke ban van regelgeving, 
hetgeen niet meer kon en mocht worden gedaan of het-
geen met heel veel zorg en aandacht alsnog uitgevoerd 
werd, ligt achter ons. In de hoop dat ons leven weer in 
een min-of-meer gewend patroon kon worden opgepakt 
werd op de donderdag 24 februari j.l. radicaal te-niet ge-
daan. 
 
Het oorlogsgeweld in Oost-Europa houdt ons elke dag in-
tensief bezig. Een groot aantal vragen komt op ons af. 
Met name de ouderen onder ons op de iet-wat hogere 
leeftijd herinneren zich nog de jaren 1940-1945 en wat 
zich toen allemaal heeft afgespeeld tijdens en na het oor-
logsgeweld. Een grote stroom van vluchtelingen is op ons 
afgekomen en ook in onze burger-gemeente is inmiddels 
aan een behoorlijk aantal vluchtelingen onderdak gebo-
den. Met name het senioren-centrum De Meermin heeft 
circa 250 (groot-)ouders met kinderen onderdak kunnen 
geven. Er is hieromtrent al het nodige in de plaatselijke 
pers en ook in het vorige Venster gemeld waar het met 
name op de woensdag 13 april j.l. het welkom namens de 
gezamenlijke kerken in onze burger-gemeente is beschre-
ven. Vanuit de Raad van Kerken in samenhang met het 
Noodfonds Kerken is binnen een relatief korte termijn 
veel werk verzet om het welkom aan de vluchtelingen ge-
stalte te geven. 
 
 

Opvallend is dat op diverse gebieden nu de saamhorig-
heid een duidelijke vorm geeft tussen de instanties die 
zich bezighouden met dergelijke vraagstukken. Maar ook 
landelijk, Europees en mondiaal is er een gezamenlijke be-
trokkenheid vertoont om Oekraïne behulpzaam te zijn op 
allerlei gebieden en dat is op zich uitermate lovenswaar-
dig. 
 
Als kleine Doopsgezinde Gemeente hier in Edam dragen 
wij voor zover het kan ons steentje bij middels overleg in 
de Raad van Kerken en het Noodfonds Kerken, in de vorm 
van overleg en ook financieel lukt het om behulpzaam te 
zijn. 
 
Op donderdag 14 april hebben wij weer ons Avondmaal 
mogen gebruiken, op vrijdag 15 april j.l. hebben we geluk-
kig weer in een volle Grote Kerk ‘onze‘ Matthäus Passion 
mogen beluisteren en op zondag 17 april onze Paasdienst; 
het lijkt in feite weer een ‘normale gang van zaken‘. 
Zondag 5 juni vieren wij ons Pinksteren zoals gebruikelijk 
op de eerste zondag van juni. 
 
Tot slot uit het Liedboek, lied nummer 1010 vers 4: 
Geef vrede Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, 
Die onze mond leert spreken en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd! 
 

John van Voorst 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Bayan-virtuoos Oleg Lysenko in Voorhavenconcert 
 

Het volgende Voorhavenconcert op zondag 12 juni in de RK 
Nicolaaskerk staat in het teken van de Bayan, een knopac-
cordeon. Oleg Lysenko, afkomstig uit Oekraïne, illustreert 
de geschiedenis van het instrument en de muziek die erop 
gespeeld werd aan de hand van authentieke (volks)muziek, uitgevoerd op drie 
generaties bayans, een uit 1906, een uit 1940 en een modern concertinstrument 
uit 2009.  
 
Voor dit speciale concert zijn 50 vrijkaartjes beschikbaar voor Oekraïense vluch-
telingen uit Edam-Volendam en Waterland. Deze vrijkaartjes kunnen gereser-
veerd worden via het volgende mailadres: moniqueschoorl@ziggo.nl. 
 
Gewone kaarten zijn verkrijgbaar via de website (https://www.voorhavenconcer-

ten.nl), aan de kassa, of bij VVV Edam: € 12,50 pp, kinderen t/m 12 jaar: € 5,00 pp. U bent vanaf 14.30 uur welkom voor een 
kopje koffie of thee. Na afloop kunt u bij een glaasje fris of wijn voor eigen rekening, napraten met elkaar. 



 
 
 
 

Predikant: Vacant per 1 juni 2021  
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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De beroepingscommissie van start 
In het vorige Venster liet ik u weten dat de samenstelling van 
de beroepingscommissie bijna rond was, inmiddels is deze 
compleet. 
De beroepingscommissie bestaat uit de volgende personen:  

                    Wil Meerman-Bak, 
Rita de Boer-van Zalinge, 

Wijnanda Hamstra, 
Jan Schoute, 
Nico Vriend 

en Frans Koning. 
Met deze samenstelling hebben we een vertegenwoordiging 
die recht doet aan de samenstelling van onze gemeente. We 
zijn blij dat we deze groep mensen bereid hebben gevonden 
in de beroepingscommissie plaats te nemen en wensen ze 
succes en wijsheid. De beroepingscommissie zal op 31 mei 
voor het eerst bij elkaar komen. Ook onze consulent,  
ds. Martien Pettinga, zal hierbij aanwezig zijn. Langzaam 
maar zeker komt hiermee het beroepingswerk op gang.  
We zullen u van de voortgang op de hoogte houden. 
U kunt ook zelf een bijdrage leveren, als u dat wilt. Kerken-
raad en beroepingscommissie nodigen u uit om namen te 
noemen van predikanten van wie u denkt dat ze bij onze ge-
meente zouden passen. U kunt ze doorgeven aan de  
scriba Ria van Saarloos (scriba@kerkgemeente.nl) of aan  
leden van de beroepingscommissie via  

beroepingscommissie@kerkgemeente.nl. 
U kunt ze natuurlijk ook persoonlijk aanspreken. 
 

Een ander belangrijk punt dat onze aandacht vraagt is de sa-
menwerking met de Protestantse Gemeente in Volendam. 
De eerste gesprekken hebben plaats gevonden, waarvan de 
uitkomst is dat we (weer) samen één gemeente gaan vor-
men, waarbij de diensten in het Stolp-
hoevekerkje zo lang mogelijk behou-
den zullen blijven. We zijn nog in de 
verkennende fase, maar het is duide-
lijk dat dit proces een behoorlijk uit-
gebreide administratieve inspanning 
zal vergen, waarvoor we mogelijker-
wijze hulp van buitenaf zullen inroepen. We zullen u via Ven-
ster, kerkbrief of via een gemeentevergadering van de ont-
wikkelingen op de hoogte houden. 

 

Nog enkele weken en dan is het 
Pinksteren, het ‘feest van de Geest’. 
Ik hoop dat we ons niet alleen in 
het kerkenwerk, maar ook in ons 
persoonlijk leven laten inspireren 
en leiden door die Heilige Geest. 

Dat wens ik u toe voor de komende tijd. 
                               Nel Eijk 

          voorzitter@kerkgemeente.nl 

Pinksteren - Feest van hoop 
Afgelopen jaar vierden we Pinksteren thuis; weet u nog?  
Wel deden we mee met de Waterlandse kerken en hebben 
we duiven gevouwen, die -voorzien van een Pinksterwens- 
weer werden verdeeld onder de deelnemende kerken.  
En omdat we in 2021 nog een Venster in zwart-wit hadden, 
nog één keer een plaatje van dit evenement in kleur. 

Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld 
over ging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trek-
ken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan 
die eeuwenoude boodschap van hoop.  
Daarom was en is Pinksteren, ook dit jaar, een feest van 
hoop! Met veel mensen bij het Pinkstervuur en op Pinkster-
morgen (zie ook elders in dit Venster) in de kerk? U bent van 
harte uitgenodigd! 
 
Laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest 
elke dag een wonder verrichten, 
een klein wonder van liefde, dat steeds 
een ziel uit het duister zal lichten, 
een wonder dat weer hoop schenkt en moed, 
dat treurenden vreugd'vol laat loven 
en zelfs harten van steen trillen doet. 
Heer, schenk mij die geestkracht van boven! 
 
Laat mij, Heer, door uw Geest onbevreesd 
met vuur'ge tong de vlam ontsteken 
op plaatsen waar Uw liefd' is geweest, 
doch voor kou reeds lang is geweken. 
Geef mij de kracht die Simson bezat 
wereldse tempels te vernielen 
en te bouwen de hemelse stad 
in verdwaalde, zoekende zielen. 
 
                                   Frits Deubel 
 

In 2021 al een feest van hoop 
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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.     
 
Bezoek aan orgelbouwer Van Rossum   
Het Bätzorgel uit De Swaen is al bijna vijf maanden in 
restauratie in de werkplaats van orgelbouwer Van Rossum  
in Wijk en Aalburg (N.B.). Een reden om eens te kijken hoe 
de werkzaamheden aan het instrument vorderen.  
Op donderdag 28 april bracht een kleine delegatie van 
organisten, inclusief onze fondsenwerver Jan Daniel 
Hooijberg, uit onze kerkgemeente een bezoek aan de 
orgelbouwer. Zij werden hartelijk ontvangen door Gerrit de 
Jong met koffie en stroopwafels. Vervolgens werd een kijkje 
genomen in de werkplaats, waar allerlei orgelonderdelen in  

 
 
De lege orgelkas 
met op de 
voorgrond de 
windlade van 
het bovenwerk 
(foto: Nico 
Vriend) 
 
 

verschillende stadia van herstel te bezichtigen waren. De 
beide windladen (windkasten waarop het pijpwerk van het 
hoofdwerk en bovenwerk staan) zijn zo goed als klaar, 
evenals de orgelkas. De orgelkas was op allerlei plekken 
vakkundig hersteld: bepaalde delen waren compleet 
vervangen, door krimp opgetreden scheuren weer 
dichtgemaakt en allerlei boorgaten gedicht. Maar dat 
betekent wel dat er nog een klus ligt voor een vakschilder. 
Daarnaast konden we vaststellen dat de hier en daar 
gebutste pijpen nog één voor één door de handen van de 
orgelmaker zullen moeten gaan. 
 
 
De lege orgelkas 
met op de 
voorgrond de 
windlade van het 
bovenwerk (foto: 
Nico Vriend) 
 
Al met al een leerzame dag! Er is nog veel te doen, maar 
eind dit jaar zal het orgel terug zijn op zijn vertrouwde plaats 
in Edam, zo werd ons beloofd. Het financiële plaatje ziet er 
gunstig uit. Niettemin u kunt de actie nog steeds steunen 
door uw gift over te maken naar:  

NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds 

KORENFESTIVAL 
IN DE GROTE  KERK EDAM 

Op zondag 12 juni organiseert het 
Edams Mannenkoor Excelsior 

in de Grote Kerk een korenfestival. 
Dit festival start om 14.30 uur. 

 
De koren die hun medewerking verlenen zijn: 

vrouwenkoor DZKO uit Oosthuizen, 
het gemengd koor Daniël de Lange uit de Zaanstreek, 

het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’, 
de Stembent uit Edam, 

de Zangertjes van Volendam. 
 

Kaarten á € 5,= zijn verkrijgbaar via excelcior-edam@live.nl 
of in de Grote Kerk voor aanvang van het concert. 

 
Overzicht diaconale collectedoelen       
Zondag 5 juni: eerste Pinksterdag: Doven Peru. 

Sinds 2000 runnen Pim 
Heijster en Luz Marina in 
de Peruaanse stad 
Cajamarca, hoog in de 
Andes, een goedlopende 
ijszaak: “Heladeria 
Holanda”. ‘Begonnen 
met twee werknemers 
en één verkooppunt, 

bestaat de heladeria thans uit een ijsfabriek, zes 
verkooppunten en een kleine veertig personeelsleden. Pim 
en Luz Marina bieden aan veel doven een werkplek en 
hebben het tot hun missie gemaakt voor doven in de hele 
Peruaanse samenleving veel meer kansen te bieden. Met 
diverse successen. Hun daartoe opgerichte stichting steunen 
we met deze collecte. www.gelijkekansenperu.nl 
Zondag 12 juni:  
Stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek En Helpers 

Alle medewerkers helpen Hoeboeh op vrijwillige basis en 
Hoeboeh mag zich gelukkig prijzen dat er altijd voldoende 
enthousiaste vrijwillig(st)ers zijn. Aan al dit vrijwillig(st)ers- 
werk, zoals sorteren, inpakken, transporteren en acties in 
Nederland wordt gewerkt door mensen met verschillende 
kerkelijke achtergronden, maar ook door mensen zonder 
kerkelijke achtergrond. Wij vinden het fijn dat er met deze 
verschillen geen belemmeringen zijn om het evangelie van 
Jezus Christus te helpen verbreiden in woord en daad. 
Het is niet zo dat alleen vrijwillig(st)ers uit buurtschap 
Overleek komen; uit de wijde omtrek helpen de mensen om 
de projecten te ondersteunen. Hoeboeh wil zich blijven 
inzetten voor de sociaal zwakkere- en achtergestelde mede- 
mens in Oost Europa. 
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl         

Les in gebarentaal 
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Zondag 19 juni: Kinderhospice Het Jeroen Pit Huis         
Chronisch, ernstig zieke 
kinderen worden vaak 
langdurig opgenomen 
in het ziekenhuis. De 
overstap van zieken-
huis naar huis is vaak 
heel erg groot en lastig. 

Het Jeroen Pit Huis is er op gericht die overstap makkelijker, 
veiliger en bestendiger te maken: EEN PLEK DIE VOELT ALS 
THUIS....Het Jeroen Pit Huis wil die plek gaan bieden! Een 
nieuw zorgconcept in een nieuw gebouw. De ontbrekende 
schakel in de zorg voor chronisch ernstig zieke kinderen tus-
sen ziekenhuis en thuis. Een huiselijke setting waar het gezin 
wordt omringd door de beste zorg op medisch, verpleegkun-
dig en psychosociaal gebied. Het Jeroen Pit Huis ontvangt 
geen subsidie. Wij zijn voor de bouw en de inrichting van het 
huis dan ook geheel afhankelijk van donaties. Elk bedrag is 
welkom. www.hetjeroenpithuis.nl 

Zondag 26 juni: Vluchtelingen-
hulp Edam-Volendam             
VluchtelingenWerk komt op voor 
de rechten van asielzoekers en 
vluchtelingen. Wij begeleiden 
asielzoekers in de juridische pro-

cedure en we ondersteunen vluchtelingen bij het opbouwen 
van een nieuw bestaan in Nederland. VluchtelingenWerk 
voert taken uit in het kader van rechtsbescherming, maat-
schappelijke begeleiding, informatie en advies, inburgering, 
taalondersteuning, participatie en arbeidstoeleiding. 
www.edam-volendam@vluchtelingenwerk.nl 

Zondag 3 juli:  
Kerk in Actie 2022 - 
Werelddiaconaat 
(India)                            
In India worden dui-
zenden kasteloze Da-
lit-kinderen achter-
gesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. 
Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie 
via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem door-
breken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd 
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krij-
gen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. 
De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbete-
ren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen 
met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Geen 
plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. 
Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en 
buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de 
armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. 
www. kerkinactie.nl/onderwijsindia  
 
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over 
te maken via : Rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Protes-
tantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......                        

Verjaardagen van onze senioren       
01-06  Mw. A.A.M. Pfeiffer-Hangard, St. Nicolaashof 1,  
            1131GT Volendam 
05-06  Dhr. H. van Zanen, Lingerzijde 47, 1135AN Edam 
06-06  Mw. G.T. Karhof-Bakker, Voorhaven 138,  
            1135BV Edam 
06-06  Mw. C.M. van Dillen-van Ee, Pieter Claesstraat 6,  
            1135HJ Edam 
08-06  Dhr. H.R. Kalk, Prinses Beatrixpark 54,  
            1462JN Middenbeemster 
09-06  Dhr. J.K. van Drongelen, Voorhaven 164,  
            1135BW Edam 
12-06  Mw. S. van der Putten-Rijneveld, Ye 15, 1135JH Edam 
12-06  Dhr. T.H. Buijten, Persijnstraat 11, 1135GZ Edam 
14-06  Dhr. J. van Voorst, Klein Westerbuiten 5,  
            1135GL Edam 
16-06  Dhr. K. Leek, Lingerzijde 3, 1135AM Edam 
18-06  Dhr. A. Maas, Willem Woutersstraat 13,  
            1132XN Volendam 
19-06  Mw. G. Kuiper-Hetjes, Achterhaven 47, 1135XS Edam 
20-06  Dhr. J. Dierdorp, Voorhaven 148, 1135BV Edam 
26-06  Mw. R. Hovenkamp-Obbema, Schepenmakersdijk 1, 
            1135AG Edam 
29-06  Mw. W. Duijst, Voorhaven 137, 1135BP Edam 
 
Taxidienst   
We vragen u zo mogelijk al op vrijdagavond of zaterdagmor-
gen te bellen. Dan is tijdig bekend hoeveel mensen mee wil-
len rijden. Dan is tijdig bekend hoeveel mensen mee willen 
rijden  
 

datum 
    5 juni 
 12 juni 
19 juni 
26 juni 

3 juli 
10 juli 

 
Pinksteren 

taxidienst 
J. Schoute 
C. Rijswijk 
W. Meerman 
M. van Saarloos 
H. Eijk 
T. Buijten 

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

Wilt u ook mee helpen om te zorgen dat er altijd wel een 
taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien 
de Vries, tel. 0622948305 of 0299 372969. Mailen mag na-
tuurlijk ook: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
Opbrengst Collecten    

Datum Kerk Diaconie Doel 
10-04  €   150,55 €    169,15 Plan International 
14-04 €   162,30   

17-04 €   304,65 €    239,95 
Libanon, kansen jongeren 
achterstandswijk 

17-04  €      73,76 40-dagen-doosjes 
17-04 €    187,05  Paasontbijt 
24-04 €    228,15 €     292,85 Voedselbank 
24-04  €       65,06 40-dagen-doosjes 
01-05 €    126,60 €     137.45 Zending in Rwanda 
08-05 €    150,85 €     161,95 Moedige Moeders 

 € 1.310,15 €  1.140,17  
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau      
Overleden 
Dhr. J. Lijnes, Broekgouwstraat 12, 1135EA Edam 



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  

Voorzitter: C. van der Weijden 
Secretaris: C. Veerman 
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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.  
 
Zegening van het paasbrood 
Op 24 april, Ortho-
dox Pasen, kwamen 
Oekraïense vluchte-
lingen naar de kerk 
met een mandje 
met brood om dat 
te laten zegenen. 
Het is een gebruik 
dat wij niet kennen, 
maar wel mooi dat 
ze het konden doen. 
Het Orthodoxe Pa-
sen valt een week 
later dan ons Paas-
feest. Diaken Thom 
van der Woude 
voerde de zegening 
uit. 
 
Activiteiten 175-jarig bestaan van de Nicolaaskerk aan de 
Voorhaven 
Het programma begint op stoom te komen: 
- Er zijn al twee Voorhaven-
concerten geweest. 
- De fietstocht is verreden op 
14 mei. 
- Het korenfestival van Caeci-
lia op 21 mei was weer een 
succes. 
- Er is een ereboog verrezen 
voor de ingang van de kerk. 
- Alles staat klaar voor de ex-
positie van kerkschatten die 
op 5 juni geopend wordt. 
- Op 19 juni zullen we een sa-
cramentsprocessie houden. 
- En we kijken uit naar 30 ok-
tober, wanneer met een 
plechtige H. Mis het 175-jarig 
bestaan wordt gevierd. 
 
 

Gezellige Noot is gestopt 
De Gezellige Noot is een 
supergezellig senioren-
zangkoor dat onder leiding 
van Anneke Moolenschot 
jarenlang zong in de kerk-
zaal van de Meermin. 
Toen de Meermin ont-
ruimd werd kreeg het koor 
onderdak in de Ontmoe-
ting. Maar vanwege de co-
rona-periode, heeft het 
koor in feite nooit kunnen 

zingen in ons gebouwtje. Uiteindelijk is het koor opgeheven, 
na 48 jaar. Alle spullen zijn uit de Ontmoeting verwijderd. Op 
de foto staan Wil en Wim van der Heul naast de lege kast. 
 
Fietstocht Nicolaaskerk 14 mei  
Zaterdag 14 mei verzamelden 19 parochianen zich in onze 
eigen St. Nicolaaskerk voor een fietstocht langs alle kerken 
van onze Franciscusparochie, de Vincentiuskerk en de Grote 
Kerk. Na een kop koffie of thee en een welkomstwoordje, 
werd er een groepsfoto gemaakt en kon iedereen zijn lunch-
pakket pakken om vervolgens op de fiets naar Volendam te 
gaan. Doel van onze tocht was het overhandigen van een 
uitnodiging, ondertekend door de deelnemers, voor de fees-
telijke mis op zondag 30 oktober a.s. Met de on-line zegen 
van kapelaan Mario op zak, fietsten we door de Broekgouw 
naar de Vincentiuskerk. 
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Of kapelaan Mario ook voor het schitterende weer gezorgd 
heeft weten we niet, maar het was prachtig en er stond wei-
nig wind. In de Vincentiuskerk werden wij welkom geheten 
door Cees de Wit. We mochten voorin plaatsnemen om naar 
een boeiend en indrukwekkend verhaal over de geschiede-
nis van de Vincentiuskerk te luisteren. Cees wist te vertellen 
dat de Vincentiuskerk zo’n 174 jaar geleden op de Dijk is ont-
staan voor de Volendammer parochianen die Edam te ver 
vonden. Uiteindelijk is de huidige kerk in 1860 in gebruik ge-
nomen. De wijze boodschap die Cees ons meegaf is dat we 
ons over de toekomst van de kerk geen zorgen hoeven te 
maken, maar dat wij zaadjes moeten planten die in de loop 
van de tijd zullen uitkomen en groeien.  
Onze reis ging verder via het Doolhof, het Oude Draaipad, 
langs de dijk richting Monnickendam. In Monnickendam was 
het gezellig druk en via de markt bereikten wij de Nicolaas- 
en Antonius-kerk. Daar stond pastor Henk Bak ons op te 
wachten met koffie. Henk verhaalde over het ontstaan van 
de kerk. Op de plaats van het huidige gebouw was eerst een 
steeg. De toenmalige pastoor Smeeman heeft in 1898 er-
voor gezorgd dat er op die plaats de Antoniuskerk gebouwd 
kon worden. De kerk werd in het jaar 1900 in gebruik geno-
men. Henk vertelde ons ook nog een wetenswaardigheidje, 
de kerk staat niet naar het oosten gericht, maar andersom, 
zodat de ingang aan de belangrijkere straat, het Noordeinde, 
zou komen. Vervolgens was het tijd voor een drankje met 
gebakje op de ponton bij de Koperen Vis. 
Aan de haven in Monnickendam was het echt genieten. 
Maar de reis was nog maar halverwege, dus fietsten we via 
het idyllische Overleek naar Ilpendam. Daar bezochten we 
de St. Sebastianuskerk (1870). Deze kerk vierde onlangs hun 
150-jarig bestaan. We werden hartelijk ontvangen door Ge-
rard Spil en Jacob van Oostveen. Na het overhandigen van 
de uitnodiging verhaalde Jacob over de ‘kleine’ kerk van Il-
pendam en over St. Sebastianus. Tot slot fietsten we via het 
Purmerbos terug naar Edam. Op bekend terrein kregen wij 
een rondleiding door Theo van Baar in de Grote Kerk. De van 
oorsprong katholieke kerk, die sinds 1572 protestant is. We 
kregen uitleg over de uitbreidingen en de gebrandschilderde 
ramen. En de herkomst van de stier in ons stadswapen. We 
keerden moe maar voldaan terug naar de Ontmoeting, waar 
we onder het genot van een hapje en een drankje konden 
napraten over de zeer geslaagde dag.  Met dank aan het 
feest-comité voor het organiseren, de koffieploeg, Carin en 
Geneviève voor de catering, de vrijwilligers van de bezochte 
kerken en de PCI voor de bekostiging. 
 

John Buikman 
Maaltijden in de Ontmoeting 
Op 11 mei gingen de woensdagavondmaaltijden in de Ont-
moeting van start. Dat er behoefte is aan gezamenlijke maal-
tijden bleek wel uit het aantal aanmeldingen. Kapelaan Ma-
rio opende de maaltijd met gebed en vervolgens werden de 
kaarsen ontstoken. Daarna stonden de monden niet meer 
stil: etend of pratend. Het voorgerecht bestond uit courget-
tesoep, daarna pasta met kip en sperziebonen in pestosaus 
en een salade, afgerond met een heerlijk citroenmascarpo-
netoetje. Tot slot nog een kopje koffie of thee en een afslui-
tend dankgebed door kapelaan Mario. Wilt u ook graag een 
keer komen eten? Dat kan op de volgende avonden: 8 en 22 

juni, 6 en 20 juli, 17 en 31 augustus, 14 en 28 september (3 
augustus is er geen maaltijd). De maaltijden worden steeds 
beurtelings geopend door een katholieke of protestante 
voorganger. Kosten: €7 per maaltijd. Aanmelden kan tot en 
met de zondag voorafgaand aan de maaltijd, maar vol is vol. 
Iedereen is hartelijk welkom! 
 
Bericht van het KVG 
Het seizoen 2021/2022 is a weer voorbij. Een seizoen met 
ups- en downs. De Corona raakte wat op de achtergrond 
waar iedereen blij van werd, maar de hele westerse wereld 
was geschokt door de oorlog in Oekraïne. Gelukkig had het 
KVG veel leuke dingen op het programma staan en konden 
we wat ontspannen. Ook konden we weer eens een dagje 
uit met z’n allen en dat was heel gezellig. Nu is het tijd om te 
genieten van de zomer. Wij wensen iedereen een heerlijke 
zonnige tijd. De start van het nieuwe seizoen 2022/2023 zien 
we hoopvol en vol vertrouwen tegemoet op dinsdag 20 sep-
tember 2022. Tot ziens en hartelijke groeten van het KVG-
bestuur Edam. 

Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen 
 
Bericht van de PCI 
Ook in de maand juni bent u op de woensdagmiddagen 1 en 
15 juni welkom in de Burghwall van 14.00 – 16.30 uur. De 
PCI biedt u deze gezellige middag aan en u bent van harte 
welkom. U kunt een praatje komen maken, een kaartje leg-
gen of een spelletje spelen, net wat u wilt. We hopen weer 
vele senioren te mogen verwelkomen. Tot 1 juni! 
 

Nel en Marian 
 

 
 
 
Caecilia nieuws 
Na twee relatief rustige, zeg maar saaie jaren, zitten we nu 
weer volop in de lift. We zijn weer begonnen met de muzi-
kale begeleiding van de mis met het hele koor op de zondag. 
De diensten op en in aanloop naar Pasen. Op 15 mei hebben 
we op verzoek weer gezongen in de Keijserkerk in Midden-
beemster en op zaterdag 21 mei is voor de vijfde keer het 
Korenfestival in de St. Nicolaaskerk. De organisatie ligt bij 
Sonja en Joep van der Oord en is mogelijk door inzet van 
vele vrijwilligers en sponsoring. Op donderdag 20 mei zijn 

Observaties van een kerkganger 
Zijn de banken in de kerk hard? Sommige kerkgangers vin-
den van wel en schuiven een kussentje onder zich, of ze 
gaan voorin zitten waar een heerlijk zacht kussen over de 
volle breedte van de bank ligt. Uw kerkganger had nooit 
last van harde banken en bovendien, een beetje verster-
ving is goed voor de devotie, was de gedachte. Maar de 
laatste weken had uw kerkganger last van zijn rug. Dat 
werd erger in de kerk. Het blijkt dat de banken veel har-
der zijn als je last hebt van je rug. Hoe kan dat, vraag je je 
af. Je zit niet met je rug op de bank en de bank kan niet 
uit zichzelf harder worden. Toch is het zo. Het komt de 
devotie niet ten goede in ieder geval. 
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de repetities begonnen met het Projectkoor, Missa Brevis 
van Jacob de Haan: “Musica Sacra”.De mis wordt ingestu-
deerd voor de feestelijke viering op zondag 30 oktober ter 
gelegenheid van de inwijding van de kerk, 175 jaar geleden. 
Tussen de bedrijven door hebben we op 1ste Paasdag het 50-
jarig bestaan gevierd van het koor in deze vorm, een ge-
mengd koor. Eindelijk kon het, na de gezongen mis is een 
foto van het koor gemaakt en hebben we met elkaar een 
lichte lunch gebruikt. Het koor is volop in beweging! 
Namens RK Zangkoor St. Caecilia 

Nicoline Greuter 
Nieuws voor Jeugd en gezin 
Op Tweede Paasdag verzamelden zich de Oekraïense gezin-
nen, nadat zij opgehaald waren uit de Meermin, bij de Hei-
lige Nicolaaskerk aan de Voorhaven in Edam, waar Kapelaan 
Mario Agius hen hartelijk verwelkomde. De lezingen werden 
in de eigen taal van de vluchtelingen uitgedeeld en Kapelaan 
Mario sprak tijdens de Heilige Mis zowel Nederlands als En-
gels om de vluchtelingen een warm welkom te geven. De ge-
loofsgemeenschap was erg blij om samen met hen de Heilige 
Mis te mogen vieren. Het Nicolaaskoor zong prachtige lie-
deren onder leiding van Koos Klok. De kinderen kregen alle-
maal een grote chocoladepaashaas. Na de Eucharistieviering 
mochten de kinderen paaseieren zoeken in de Ontmoeting. 
Toen deze mededeling vertaald was in hun eigen taal, stoven 
de kinderen uit de Oekraïne alle kanten op om met succes 
de paaseieren te verzamelen. Daarna kreeg iedereen een 
heerlijke brunch aangeboden. De Albert Heijn en bakkerij 
Kaandorp in Edam waren de sponsors voor deze brunch. 
Veel dank daarvoor! We mogen terugkijken op een ge-
slaagde familieviering samen met de Oekraïense vluchtelin-
gen! 
 
Kindermiddag van donderdag 2 juni verzet naar 25 mei. Op 
woensdag 25 mei is er een Kindermiddag in de Ontmoeting, 
van 13:30 tot 16:00 uur. We horen over het Feest van Pink-
steren (wij vieren de komst van Heilige Geest) en we gaan in 
de kerk op zoek naar de duif: symbool van de Heilige Geest. 
Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom. 
 

Familieviering en kinderbingo op 2de Pink-
sterdag 
Bij deze willen wij jullie van harte uitnodi-
gen voor de familieviering ter ere van 
Pinksteren op Tweede Pinksterdag maan-
dag 6 juni om 10.00 u. in de Heilige Nico-
laaskerk aan de Voorhaven in Edam met 
als voorganger kapelaan Mario Agius. Na 
afloop van de viering zal er een kinder-
bingo zijn met heel veel leuke prijzen en 
natuurlijk iets lekkers voor iedereen! Ver-
der zijn we op zoek naar kinderen die het 
leuk vinden om iets te lezen, te collecte-
ren, de boekjes uit te delen of de gaven 
naar het altaar te brengen. Je kunt je aan-
melden bij jjamade@kpnplanet.nl of gree-
tjesnoek7@gmail.com, graag uiterlijk 2 
juni. Wij hopen op veel hulp van de kin-
deren en iedereen is van harte welkom! 

 

Excursie naar Museumpark Orientalis in Nijmegen 
Verder gaan wij een leuke excursie organiseren in Museum-
park Orientalis in Nijmegen op zaterdag 25 juni. Kapelaan 
Mario Agius gaat met ons mee. Alle kinderen en (groot)ou-
ders zijn welkom! Bij voldoende aanmeldingen gaan wij een 
touringcar regelen. Er wordt een lekkere lunch aangeboden 
en we gaan een (kerst)film opnemen die in drie delen tijdens 
de familievieringen in november en december getoond zal 
worden in de kerk. De film wordt gemaakt door Linda Buijs, 
die een opleiding heeft genoten op het Mediacollege en nu 
studeert aan de kunstacademie. Graag aanmelden uiterlijk 6 
juni bij jjamade@kpnplanet.nl. Graag tot ziens! 
 

Familievieringenwerkgroep 
 
Verjaardagen van onze senioren in juni 
01-06 Mw T.A.M.van de Pol – Brinkman, W. Pontstraat 21  
01-06 Dhr. J.P. Breed, Groenland 27  
02-06 Dhr. P.M.G. Koning, Voorhaven 33  
02-06 Dhr. H.J. Nooij, Eilandsgracht 7 
03-06 Dhr. C.A.M. Wanders, Axwijk 4  
04-06 Mw J.M.Everaars-Rossenaar, J. Nieuwenhuizenplein 7  
04-06 Mw C.M.T. van Leeuwen-Niessen, Cl. Teenxstraat 22  
06-06 Mw G.T. Karhof – Bakker, Voorhaven 138  
10-06 Mw. M.A.C. van Zelst, Jonkerstraat 33 
12-06 Mw G.J.A. Looze – Metz, Schermerstraat 8  
14-06 Mw J.C. Titselaer, Voorhaven 8  
15-06 Dhr C.J.G. Rouw, Burg Versteeghsingel 21  
16-06 Mw M.W. Blankennagel-Brockhoff, P.Pietersstr. 1a-29 
18-06 Mw M.M.T. Rossenaar-de Jong, R. Bootstraat 15a 
20-06 Dhr J.A.M. Snoek, Zijpemeerhof 11 
21-06 Mw. J.A. Karsten-de Jong, Gouden Slot 30 
22-06 Dhr. J.F.A. Bende, Badhuisweg 2  
24-06 Dhr F. Braaksma, Noorderstraat 64  
25-06 Dhr C. Pouli, Roelof Bootstraat 105  
26-06 Mw H. de Boer-Schuurman, Jacob Peteysstraat 11  
28-06 Mw E.J.C. Bakker-van Haagen, Dijkgraaf Poschlaan 18  
30-06 Dhr J. Garms, Achterhaven 14 
 
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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De Passion 
Dit jaar heb ik voor 
het eerst naar de 
Passion gekeken. 
Ondanks het feit dat 
steeds minder men-
sen zeggen zich aan-
getrokken te voelen 
tot religie of zeggen 

te geloven, trekt deze eigentijdse verbeelding van het lij-
densverhaal veel kijkers. De langzaam voortschrijdende 
stoet met het zware lichtende kruis in het donker vond ik in-
drukwekkend. De talkshow bij Jeroen Pauw plaatste het ge-
beuren nadrukkelijk in het heden. De opiniepeiling van Gijs 
Rademaker deed daar nog een schepje bovenop. Handen 
werden gewassen in desinfectie-gel. Pilatus wrong zich op 
het laatste moment tussen allen, die vergeving kregen. Oh, 
zo menselijk. 
 
De herder 
Marjan Nijman begon haar overdenking op 1e Paasdag ook 
met de Passion. Ze was blij dat Maria Magdalena ditmaal 
een plek in het verhaal had gekregen. De plek, die ze bij het 
open graf heeft, waar ze in haar droefheid de tuinman denkt 
aan te spreken. Als die haar naam noemt, herkent ze hem. 
Zoals Marjan zei: “dit prachtige beeld past helemaal bij het 
beeld dat de evangelist Johannes schetst van Jezus als her-
der. De herder kent zijn schapen bij de naam, de schapen 
herkennen hem aan zijn stem”. 

 

Nico Schoorl sprak in zijn preek op 
8 mei ook over de herder, de leider, 
die er is voor zijn mensen. Zoals 
grote leiders uit het Oude testa-
ment als Abraham, Mozes en David. 
Leiders, die samen met hun men-
sen werkten, oog voor anderen 
hadden. In hedendaagse termen: 
leiders voor wie niet het verdienen 
voorop staat, maar het dienen. 
 
Onze wereld 
Zonder dat ik ernaar op zoek was, 

kwam ik een oude tekst tegen van Zarathoestra (Yasna 29: 
2), die ik u niet wil onthouden: 
 

Daarop wendde de ziel van de Aarde zich tot Hem, 
die de kosmische orde draagt, en vroeg: 
“Waar blijft Gij met Uw gerechtigheid? 
Mijn lichaam lijkt slechts geschapen om vertrapt te worden. 
Waar is een hart, dat voor mij klopt? 
Waar de macht, die mij te hulp kan snellen?” 
 

Zarathoestra was een Iraanse profeet, die rond het jaar 1000 
v.Chr. geboren werd. Maar deze tekst lijkt ook voor het he-
den geschreven. 

Onze ge-
meente 
We hebben als 
kerkenraad op 
vrijdag 6 mei 
afscheid geno-
men van Jan 
Bakker uit 
Beets. Na het 
overlijden van 
Jan van 
Streijen bleek 
de CCBB, het 
toezichtsor-

gaan van de Classis-NH, zorgen te hebben over de financiële 
huishouding van onze gemeente. Dit college heeft toen Jan 
Bakker gevraagd ons te komen versterken, ook om mee te 
denken over de toekomst van het kerkgebouw en over die 
van onze gemeente. Jan heeft dit gedaan, heeft zijn ervaring 
met kerkelijke financiën met ons gedeeld en daarmee de 
CCBB gerustgesteld. Nu het eigendom van de kerk overge-
dragen is en het overleg met Edam over samenvoegen van 
beide gemeenten is opgestart, is zijn taak beëindigd. Waar-
mee kun je in Volendam je dank beter tot uitdrukking bren-
gen dan met een pond paling? Uiteraard met een bos bloe-
men erbij. 
 
Diensten, bloemen en collectes 
Op 5 juni, 1e Pinksterdag, gaat Marjan Nijman voor. Op de 2e 
zondag, 12 juni, is er geen dienst. Op zondag 26 juni drinken 
we samen koffie. 
In de dienst van 17 april kwam een familie uit Voorthuizen 
en omgeving, 18 man sterk, naar onze kerk. Een ouderpaar 
met kinderen en kleinkinderen, die hun 2-jaarlijkse familie-
bijeenkomst dit keer op Leeuwendaal in de Purmer hadden. 
Ons open landschap hier met zijn grote vergezichten bleek 
heel iets anders dan de hun vertrouwde Veluwe. Ze bleven 
na de dienst allen van de koffie met paasbrood van Nel ge-
nieten. 
De bloemen gingen die dag als dank mee met Marjan Nij-
man. Die van 8 mei gingen naar mevr. Ten Hagen, ter be-
moediging. 
Collecteopbrengsten: 
voor de diaconie: 17 april € 50,60 8 mei € 52,05 
voor de eigen kerk: 17 april € 79,70 8 mei € 75,00 
 
 

Maarten Gast 



 
24 Venster juni 2022 

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

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
5 juni  10.00 uur A. Visser    Pinksteren  G. Zandstra  
19 juni  10.00 uur W. Grimme      G. Zandstra 
 

Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid   Gebouw 
4 juni  19:00 uur A. Goos, Ch. Kremer  Pinkstervuur, m.m.v. Ars Mucia Ontmoeting 
5 juni  10.00 uur ds. M. Reinders (Amsterdam), Pinksteren, m.m.v. Nicolaascantorij Grote Kerk 
12 juni  10.00 uur ds. O. van Dongen (Zaandam)     Grote Kerk 
19 juni  10.00 uur ds. J. van Werkhoven (Aerdenhout) m.m.v. Psallite   Grote Kerk 
26 juni  10.00 uur ds. T. de Boer (Oosthuizen)     Grote Kerk 
 

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid   Muziek 
4 juni  19:00 uur A. Goos, Ch. Kremer Pinkstervuur   Ars Musica 
5 juni  10.00 uur M. Agius   Hoogmis van Pinksteren  St. Caecilia 
6 juni  10.00 uur Nog niet bekend  2e Pinksterdag, Familieviering Nicolaaskoor 
12 juni  10.00 uur Nog niet bekend      St. Caecilia 
19 juni  10.00 uur M. Agius       Processiekoor 
19 juni  12:00 uur M. Agius   Sacramentsprocessie  Processiekoor 
19 juni  13:00 uur M. Agius   Sacramentslof   Samenzang 
26 juni  10.00 uur Nog niet bekend      St. Caecilia 
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 
 

2 juni  11.00 uur Marjan Nijman   Pinksteren  
26 juni  11.00 uur koffie 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid   
5 juni   10.00 uur ds. H. Reedijk  Oosthuizen Pinksteren met PG Koggenland 

 12 juni   10.00 uur ds. J. Talma  Beets    
19 juni   10.00 uur  ds. C. van Lenten  Ursem  bij PG Koggenland   
26 juni   10.00 uur  ds. J. Meinders  Berkhout bij PG Koggenland 

 

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