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Redactioneel 
 
Naar aanleiding van de expositie in de RK Nicolaaskerk heb-
ben we voor dit nummer van het Venster als thema “kerk-
schatten” gekozen. Veel kerken hebben een archief met 
waardevolle religieuze voorwerpen, liturgische gewaden, zil-
verwerk, e.d. Maar ook in musea is veel van de oude kunst 
religieus van karakter. We waren benieuwd hoe een muse-
umconservator daar tegenaan kijkt en vandaar dat we een 
interview hielden met Julie Hengeveld van het Edams Mu-
seum.  
 

Bovendien is op 25 juni de Librije geopend, een parel van de 
Grote Kerk, gevestigd bovenin het Zuidportaal. Lees het inte-
ressante artikel van Robert Lammers hierover. Over de Li-
brije gaan we in de komende Vensters nog meer horen! 
De redactie hoopt dat dit nummer u voldoende steun geeft 
om de zomer door te komen. In ieder geval vindt u hier drie 
suggesties voor museale bezoeken, alleen al in Edam. 
 

Nico van Straalen
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 18 augustus 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 september 2022 

Omslag: Voor de RK Nicolaaskerk aan de Voorhaven is een ereboog verrezen. Foto Arie van Ginkel 

Het feestmaal van Belsassar (Rembrandt)  

Bijbelse uitdrukkingen 
Veel uitdrukkingen en gezegden in het hedendaagse Neder-
lands zijn terug te voeren op de (Staten)bijbel. Niet altijd 
zijn we ons daarvan bewust. In deze rubriek lichten we er 
iedere maand één uit. 
 

 
Als een dief in de nacht 

1 Tessalonicenzen 5:2 luidt in de Statenvertaling: ‘Want gij 
weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, 
gelijk een dief in den nacht.’ 
De uitdrukking is komen te staan voor iets wat je overkomt, 
dat totaal onverwacht is. En dat onverwachte is ook nog 
eens vrijwel altijd onprettig. Jezus waarschuwt daar in Mat-
theus 24 ook uitgebreid voor als Hij met apocalyptische 
beelden schetst wat de komst van de Mensenzoon bete-
kent. En hij roept op tot waakzaamheid, want: “Als de heer 
des huizes had geweten wanneer de dief zou komen, (…) 
zou hij niet hebben laten inbreken”. 
Die waakzaamheid vind je ook in een gedicht van Emily 
Dickinson: De Ziel (moet altijd op een kier, want anders mis 
je de Volmaakte Gast, die aan je deur stond en niet meer te-
rugkomt; zie ook de poëzie estafette). Ook hier is gebrek 
aan waakzaamheid goed voor ernstig verlies, maar het laat 
de profetieën heel van Jesaja waarin hij de vredevorst aan-
kondigt: Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen 
samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Mis-
schien dat je beide oproepen tot waakzaamheid mag inter-
preteren als: herken wanneer de Mensenzoon voor je staat 
en laat Hem dan toe door zijn gebod van de liefde te volgen. 
 
Ook lezen: Zacharia 5, 2 Petrus 3, Mattheus 24: 43 e.v. 
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Kerkschatten in een museum 
 
Veel kerken hebben een archief met allerlei waardevolle spullen zoals beelden, liturgische 
gebruiksvoorwerpen, kerkelijke kleding en bijbels. Maar er liggen ook veel kerkschatten in 
het archief van het bisdom of in een museum zoals Catharijneconvent. Het Venster zoekt 
het dichter bij huis: welke kerkschatten heeft “ons eigen” Edams Museum? Een gesprek 
met de super-enthousiaste conservator Julie Hengeveld. 
 
Julie heeft een ge-
mengd-religieuze ach-
tergrond. Haar vader 
keek met gemengde 
gevoelens terug op zijn 
streng-gereformeerde 
opvoeding en haar 
moeder kwam uit een 
Joods gezin. Tijdens de 
oorlog is haar oma on-
dergedoken geweest. 
In 1968 zijn haar ou-
ders Nederland ont-
vlucht en naar Australië 
geëmigreerd. Daar is 
Julie geboren. Door de 
problematische reli-
gieuze achtergrond van 
zowel haar vader als 
haar moeder is Julie 
bewust niet-religieus 
opgevoed. Maar dat heeft haar niet verhinderd om con-
servator van het Edams Museum te worden. De conserva-
tor van een museum is degene die verantwoordelijk is 
voor het beheer, onderhoud en registratie van de collec-
tie en het maken van tentoonstellingen. Julie doet die ta-
ken samen met Sophie van Gulik, Steef Reilingh, Kees 
Quak en Janet Townsend-Stoijic. 
 
Kunstgeschiedenis 
Julie heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in Groningen. Ze 
woonde behalve in Australië ook in Winterswijk, Arnhem, 
Curaçao, Amstelveen, St. Maarten en Florence. Sinds 2016 
woont ze in Warder, met haar gezin; ze is moeder van 
twee kinderen die naar de Openbare Basisschool het Tille-
tje gaan. Behalve conservator van het Edams Museum 
was Julie tot 2016 ook docent geschiedenis aan het Ves-
pucci College in Willemstad en bestuurslid van het Cura-
çaosch Museum. 
 
Totstandkoming van de collectie 
Voor het Edams Museum werkt ze aan een boek over de 
totstandkoming van de collectie. Het boek wordt binnen-
kort gepubliceerd door LM Publishers (gevestigd aan de 
Voorhaven in Edam). “Onze collectie is het resultaat van 
vele schenkingen door kunstminnende Edammers uit de 
negentiende eeuw. Grote stimulatoren daarvan waren 
wethouder W.J. Tuyn en Jan Calkoen, burgemeester van 

1883 tot 1918. Be-
gunstigers waren 
de families Ver-
steegh, Franken en 
Wertheim. “Ik re-
construeer de ge-
schiedenis van de 
collectiestukken uit 
de jaarverslagen 
van het museum, 
die heel compleet 
zijn”. 
 
Hoe kijkt een con-
servator aan tegen 
de ontkerkelijking? 
Veel van de oude 
kunst refereert aan 
Oudtestamentische 
verhalen, situaties 
uit de Evangelies of 

heiligenvertellingen. Als je die achtergrond niet kent kijk 
je anders tegen een kunstwerk aan. Hoe gaat dat lopen 
met de jeugd die niet meer op de hoogte is van de reli-
gieuze context van de kunst? 
“Daar moeten we aan werken” zegt Julie. “Maar als je 
echt geïnteresseerd bent kun je veel leren. Kijk naar mij-
zelf. Ik leerde pas bij mijn studie kunstgeschiedenis wie 
Adam en Eva waren. En toch ben ik conservator van een 
museum geworden”. 
 
Welke religieuze kunstvoorwerpen heeft het museum? 
“Heel veel” zegt Julie. We hebben verschillende prachtige 
Statenbijbels, houtsnijwerk en beeldjes afkomstig uit de 
“Kleine Kerk” (Onze Lieve Vrouwe kerk, red.). “We probe-
ren erachter te komen hoe oud die artikelen zijn, al zijn 
het vaak niet meer dan speculaties en vermoedens. Ook 
de bekende kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp die van 
1910 tot 1920 in Edam woonde met zijn schip “De Zwer-
ver”, heeft veel religieuze objecten getekend en geschil-
derd, al waren dat hoofdzakelijk de buitenkanten van ge-
bouwen.” 
 
Een gesprek met Julie is een geweldige motivatie om het 
Edams Museum weer eens te bezoeken, ook al ben je er 
al talloze keren geweest. 

Nico van Straalen 
(zie ook de pagina hiernaast) 

Julie (midden) bij de opening van de tentoonstelling “Torens, tempels en bijzondere 
bouwsels”, vastgelegd door W.O.J. Nieuwenkamp.                     Foto Babiche Tervoort 
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Kerkschatten in de RK Nicolaaskerk 
 
Ter gelegenheid van 175 jaar kerkwijding (1847-2022) is in de Nicolaaskerk een tentoon-
stelling van kerkschatten ingericht, open op zondagen en bij de kaasmarkten 
 
Een ploeg onder leiding van Henk Conijn en 
Geneviève Wieferink en met hulp van Piet 
Everaars, Jaap Greuter, Stef Knook, Jean 
Wieferink en Gaston Wieferink heeft in de 
aula van de kerk een expositiekast opge-
steld waarin een grote verzameling reli-
gieuze kunstvoorwerpen getoond worden. 
De expositie is geopend op Eerste Pinkster-
dag, 5 juni, en ingezegend door kapelaan 
Mario Agius. 
“De mensen weten niet wat we allemaal 
hebben” zegt Henk Conijn. “Er zitten enorm 
waardevolle stukken bij: monstransen met 
zilver, goud en edelstenen uit de zeven-
tiende eeuw, processiekruisen, verschil-
lende cibories, een zilveren wierookvat en 
twee beeldjes uit 1650 of ouder. Verschil-
lende artikelen dateren nog van vóór de 
beeldenstorm. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan 
zijn alle schatten uit de kluis tevoorschijn gehaald, opge-
poetst en deels gerepareerd. Nu kunnen ze bewonderd 
worden door de parochianen en bezoekers van de kerk.” 
 
Vaandels, kazuifels en koorkappen 
In de kerk zijn ook diverse vaandels, kazuifels en koorkap-
pen te bekijken. Eén kazuifel is met gouddraad bestikt en 
dateert uit 1556. Er is ook nog een velum uit 1550. Je 
weet niet wat je ziet. Ook heel bijzonder is een index, ook 
genoemd “jatje”, een aanwijsstokje dat in de Joodse tradi-
tie door de voorganger gebruikt werd bij het voorlezen uit 
de Thora. Het attribuut is waarschijnlijk afkomstig uit de 
voormalige synagoge van Edam. Verschillende artikelen 
zijn eerder in het Catharijneconvent geëxposeerd en 

sommige werden tot vorig jaar bewaard in 
het archief van het Edams museum. 
 
Zilveren wierookvat 
Henk vervolgt: “Het meest waardevolle 
dat we hebben is een Laat-Gothisch zilve-
ren wierookvat uit de zestiende eeuw, een 
werkelijk prachtig exemplaar. Helaas is dit 
wierookvat in de jaren zeventig in onder-
pand gegeven aan het bisdom. Het werd 
bewaard in het Bisschoppelijk Archief. 
Maar dat archief is opgeheven dus wij wil-
len dat wierookvat weer terug hebben, 
om het tentoon te stellen op de plek waar 
het thuishoort. Maar tot nu toe krijgen we 
geen antwoord van het bisdom op de 
vraag om het terug te geven.” 
 

De expositie in de RK Nicolaaskerk is uniek in de regio om-
dat zoveel kerkschatten bewaard zijn gebleven. Bij andere 
katholieke kerken is veel opgeruimd en weggegooid bij de 
modernisering in de jaren zestig (door sommigen ge-
noemd “de tweede beeldenstorm”). 
 
De expositie is geopend tijdens de kerkopenstellingen op 
zondagen van 26 juni tot en met 28 augustus (behalve 10 
juli en 7 augustus) en op woensdagen tijdens de kaas-
markten, van 29 juni tot en met 24 augustus, van 12:00 
tot 17:00 uur (Voorhaven 124). 
 

Nico van Straalen 
 

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

Religieuze kunst in het Edams Museum 
 

 
Boombeeld apostel, 
lindenhout, uit OLV 
kerk, 1550-1650 

 
Wijwaterbakje, Keuls 
aardenwerk, datum 
onbekend 

 
Offerblok, eikenhout 
met ijzerbeslag, 1600-
1690 

 
Onbekende heilige, 
lindenhout, uit OLV 
kerk, 1650-1772 

Statenbijbel, Paulus 
Ravesteyn, Leiden, 
1645 

Monstrans, verguld, zilver met 
juwelen, 1663-1730 
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Wellicht hebt u verleden jaar ook de 
tv-serie van Jeroen Krabbé over het le-
ven van Marc Chagall gezien, beroemd 
om zijn schilderijen en om zijn ge-
brandschilderde ramen voor kerken. 
Marc Chagall werd als Moishe Shagal 
geboren in 1887 in een joods gezin in 
de buurt van Vitebsk, een plaats in wat 
nu Wit-Rusland heet, toen nog onder-
deel van het Russische rijk was. Na een 
bewogen leven overleed hij in een 
dorp in de buurt van Nice aan de 
Franse Riviera, 98 jaar oud. Aan het 
begin van de Tweede Wereldoorlog 
was hij met zijn vrouw Bella uit Europa 
weggevlucht naar New York, in 1947 
weer teruggekeerd naar Frankrijk. Zijn 
kleurrijke werken zijn bijna altijd geba-
seerd op verhalen uit de Bijbel, met 
daarin verwerkt beelden uit zijn geluk-
kige jeugd in Vitebsk, zoals het kleine 
witte kerkje uit die stad. 
Van zijn ramen zijn het meest bekend 
de negen ramen, die Chagall gemaakt 
heeft voor de Sankt Stephans Kirche 
van Mainz. Zelf ben ik vaak in Zürich 
geweest en dan stapte ik graag de 
Fraumünsterkirche bin-
nen, waarvoor Chagall 
vijf ramen gemaakt 
geeft. Het is een van de 
vier grote kerken in die 
stad, gelegen in de Alt-
stadt op de linkeroever 
van de Limmat, de ri-
vier, waardoor het wa-
ter uit het meer van 
Zürich via de Aare en 
vervolgens de Rijn naar 
ons land stroomt. Een 
niet zo opvallende 
kerk, rond het jaar 850 
gebouwd als abdij voor 
vrouwen van aristocra-
tische huize, later om-
gebouwd tot kerk, in 
de Reformatie overge-
nomen door de protes-
tanten en nu een Evan-
gelisch-Reformierte 
Kirche. 
De vijf ramen maakte 
Chagall in 1970, dus al 
83 jaar oud. Ze bevin-
den zich in het koor: 
hoge, smalle ramen 
met elk een eigen kleur 
en gewijd aan een Bij-
bels onderwerp. Bijge-
voegde foto is een 

soort collage van alle vijf ramen, die de 
Vredesvensters genoemd worden. In 
de kerk zijn ze niet samen te fotografe-
ren. 

• Het rode raam toont de hemelvaart 
van de profeet Elia, zoals beschreven 
in 2 Koningen 2. Zijn opvolger, Elisa, 
probeert bij hem te blijven, maar een 
strijdwagen met paarden drijft hen uit-
een, waarna Elia opgestegen is. 
• Het licht blauwe ernaast toont twee 
bekende gebeurtenissen uit het leven 
van Jacob: het gevecht met de engel 
aan de Jabbok, daarboven zijn droom 
in Betel over de ladder naar de hemel, 
waarlangs engelen op en neer gaan. 
Een beeld dat in vele schilderijen van 
Chagall terug te vinden is. 
• Het groene raam, het centrale en het 
grootste, is aan Christus gewijd met als   
beelden het lam, Maria met haar zoon, 
en de kruisiging. 
• Het gele raam, het Sion-venster, 
heeft bovenin de engel, die blaast op 
de bazuin. Het boek van de profeet 
Joël begint in hoofdstuk 2 met “Blaas 
de ramshoorn op de Sion, de dag van 
de Heer komt”. In Openbaring 11, vers 
15 kondigt de engel op de zevende ba-
zuin het einde der tijden en de komst 
van het nieuwe Jeruzalem (Sion) aan. 

• Het donkerblauwe raam 
toont beelden van de uit-
tocht uit Egypte en de 
moeizame tocht van Mo-
zes met het volk Israël 
door de woestijn, zoals 
beschreven in het boek 
Exodus. 
 
Het worden “de Vredes-
ramen” genoemd omdat 
Chagall er vrede, ver-
draagzaamheid en men-
selijkheid mee heeft wil-
len uitdrukken. 
 
En als u toch in deze kerk 
bent, kunt u ook een ge-
heel ander, 6 m hoog 
raam van de Zwitserse 
kunstenaar Alberto Gia-
cometti bewonderen. 
Kortom een tamelijk ge-
woon ogende kerk met 
daarin heel bijzondere 
kunst. Een bezoek waard. 
 

Maarten Gast 

Mijn vakantiekerk 
 
 

 

Fraumünster 
Zürich 
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Een avond stilstaan bij godsdienstvrijheid 
 
Het is langzamerhand bekend: we vieren 450 jaar vrijheid, omdat op 26 juni 1572 Edam 
met 17 andere steden de zijde van Willem van Oranje koos. Bij het vieren van die keuze 
past het een avond stil te staan bij hoe het met de godsdienstvrijheid is gegaan. Op 15 
juni gebeurde dat in de Grote Kerk, die heel veel van de geschiedenis heeft meegemaakt. 
 
Een betrokken avond 
Inleiders die avond waren dr. Liesbeth Geudeke, gepromo-
veerd op een studie naar de classis Edam in het begin van de 
reformatie en diaken Thom van der Woude, voorzitter van 
onze Raad van Kerken, doet promotie-onderzoek op dit ter-
rein. Onze burgemeester, Lieke Sievers, trad op als betrok-
ken, vaardige en stimulerende avondvoorzitter. Er was een 
zeer geïnteresseerd gehoor. Met zevenmijlslaarzen gaat het 
Venster hier door de avond. U kunt de lezingen en de discus-
sie naluisteren op Kerkdienst Gemist: de moeite waard! 
 
De eerste decennia 
Geudeke: Hier vlakbij, in Monnickendam, was al vanaf ca. 
1530 een groep radicale dopers actief. In 1566 starten Am-
sterdamse gereformeerden hagepreken in de buurt van 
Edam en Monnickendam. In Edam, Purmerend, Ilpendam, 
Zuiderwoude, Monnickendam ontstonden daardoor gerefor-

meerde gemeen-
schappen. Maar 
toen begon de 
Spaanse opmars on-
der leiding van Alva 
met de bijbeho-
rende heftige ver-
volgingen. Holland 
kwam in opstand, te 
beginnen bij Den 

Briel. In Edam vond een gereformeerde machtsgreep plaats, 
gevolgd door een katholieke uittocht en de eerste gerefor-
meerde dienst in de Grote Kerk op 29 juni 1572. De katho-
lieke kerk werd verboden vanaf 1573, doperse activiteiten 
werden oogluikend toegestaan, alleen de gereformeerde 
kerk mocht zich openlijk manifesteren. 
 
Opbouw Gereformeerde Kerk, ruimte 
Deze kerk werd vanaf 1572 van de grond af aan opgebouwd. 
In 1650 was zo’n 25 tot 30% lid van deze kerk. Eén van de 
overgangs/opbouwproblemen was de beschikbaarheid van 
voorgangers: die waren natuurlijk niet zomaar beschikbaar. 
Voor de katholieken keerde ook langzamerhand het tij: 
vanaf 1624 mochten zij in Purmerend, vanaf 1630 in Ilpen-
dam en Beemster, vanaf ’40 in Edam en Monnickendam 
weer bovengronds actief zijn. 
 
Vervolgingen verleden tijd 
Haar conclusie: hoewel de Gereformeerde Kerk als (vanaf 
1651) bevoorrechte kerk duidelijk werd voorgetrokken en er 
beperkingen aan Katholieken, Lutheranen, Dopersen werden 
opgelegd, konden alle richtingen in de praktijk hun geloof 
vieren en waren echte vervolgingen verleden tijd. 

Lang géén vrijheid van eredienst 
Van der Woude stelde dat er géén vrijheid van eredienst was 
voor wie niet Nederduits Gereformeerd was. Er was hoog-
stens sprake van gedogen. Met het uitroepen van de Ba-
taafse Republiek eindigde de bevoorrechte positie van de 
Gereformeerde Kerk. 
 
Een heel korte Bataafse Lente? 
Op 31 januari 1795 proclameren de gewesten o.a. dat alle 
mensen met gelijke rechten worden geboren waarmee de 
achterstelling van de niet gereformeerden wordt beëindigd. 

Dat wordt echter 
vanaf 1801 alweer 
teruggedraaid en in 
de constitutie van 
1806 werd de gods-
dienstvrijheid af-
hankelijk gemaakt 
van het staatshoofd 
als wetgever. 
 

Toch weer de staat 
Koning Willem I misbruikte dat, wat ook tot afscheidingen 
leidde. Onder Willem II werd de godsdienstvrijheid weer ver-
groot. Maar wel werd in de grondwet van 1848 openbare 
godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen 
verboden. Vaak wordt dit gezien als een processieverbod.  
Dit werd pas in 1983 opgeheven! (Daarom was er op 19 juni 
een sacramentsprocessie mogelijk door Edam, zie pagina 9). 
 
Dodelijke onverschilligheid 
Van der Woude eindigde met de stelling dat echte vrijheid 
berust op een principe: ruimte voor wie anders denken en 
daarvoor desnoods de barricaden opgaan, vrijheid uit desin-
teresse, onverschilligheid is volgens Edmund Burke (Engels 
filosoof) dodelijk voor de godsdienst. 
 
Feest? 
De inleidingen werden gevolgd door een levendige discussie 
over onder meer: waarom Volendam katholiek is gebleven; 
is Van der Woude niet te negatief: in de ons omringende lan-
den is het veel slechter met de godsdienstvrijheid geweest; 
waarom vermeldt Geudeke niets over de synode van 1571 
(waar de Nederlandse Hervormde kerk werd gesticht)? 
Op de slotvraag: “En is er nu feest te vieren?” antwoordde 
Geudeke met “Ja, vanwege het einde van de heftige vervol-
gingen en de grotere godsdienstvrijheid”. Van der Woude 
liet het in het midden. 

Ed Broeze 
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Kunstwerken van de Librije 
 
Op 25 juni werd de Librije / Latijnse school als museumlocatie opengesteld voor bezoekers. 
Het museum is gevestigd boven het Zuiderportaal aan de Grote Kerkstraat, bereikbaar via 
een wenteltrap. Deze parel van de Grote Kerk is lang verborgen geweest, daarom zullen wij 
de komende tijd een reeks artikelen wijden aan wat er zoal te zien is. 
 
Kennis is macht. Dat moet al in de 16e eeuw de drijfveer 
zijn geweest, toen men besloot in Edam een Latijnse 
school te vestigen, die de rijke, unieke verzameling boe-
ken tot leerstof kreeg. Met drie zalen vol historische fei-
ten vanaf de zestiende eeuw, ademt de Edamse Librije/ 
Latijnse school nog altijd de sfeer van het toenmalig elitair 
onderwijs.  De permanente tentoonstelling is geprodu-
ceerd door een samenwerkingsverband van de Stichting 
Kerkelijke Monumenten Edam, de Stichting Edams Mu-
seum en de Vereniging Oud Edam. 
 
De vier Latijnse kerkvaders – grondleggers van de theolo-
gie 
Deze prachtige gravure (te zien in de regentenkamer), 
naar een schilderij van P.P. Rubens, verbeeldt de heiligen 
Ambrosius, Gregorius, Hieronymus en Augustinus. 

 
De Kerk -als grootse opdrachtgever- bezit een breed oeu-
vre aan beeldende kunst, waarvan een substantieel deel 
in het openbaar, je zou kunnen zeggen: ‘op zaal’ te zien is. 
De drijfveer voor de kunstenaar was niet alleen ‘het brood 
op de plank’ maar ook een onweerstaanbare drang, het 
gevoel van devotie te willen verbeelden. De kerkvaders 
worden doorgaans gezien als de grondleggers van de the-
ologie. Hun zogeheten Patristische tijdperk  -als 

historische periode- beslaat ongeveer de late 1e tot mid-
den 8e eeuw, met een bloei in de 4e en 5e eeuw, toen het 
christendom zich had ontwikkeld als de staatskerk van 
het Romeinse Rijk. 
 
De duiding van de gravure is te vinden in de Latijnse tekst 
onder de afbeelding: 

Adspice, Posteritas, quos prisca Ecclesia Patris, 
Laudavit meritis, et super astra tulit: 
Adspice, Posteritas, vultusq[ue], stupesce serenos, Qui 
signum vitæ cum Pietate ferunt. 
(….) 
Kijk, nageslacht, dat de kerkvaders prees voor hun ver-
diensten en ze boven de sterren uitdroeg! 
Kijk, nageslacht, verbaasd over de serene gezichtsuit-
drukkingen, die het teken van leven zaaien met vroom-
heid! 

Hieronymus, eerste vertaler van de Bijbel uit het Aramees 
naar Volkslatijn is hier traditioneel afgebeeld met kardi-
naalshoed, Gregorius Magnus met pauselijke tiara, Am-
brosius (links) met staf en bisschoppelijke mijter, evenals 
Augustinus (uiterst rechts). 
 
Zelden werden de Patres Ecclesias afgebeeld met een ver-
wijzing naar de eucharistie. Als dat gebeurde, zoals hier 
door de katholieke schilder Abraham Bloemaert (geb. 
1564 in Gorinchem), dan was dat meestal een enigszins 
beladen boodschap: de Republiek der Nederlanden was 

immers 
overwe-
gend 
protes-
tants 
gezind 
en de af-
gebeelde 
hostie in 
het 
exacte 
midden 
van de 
composi-
tie zegt 
toch wel 
iets over 
zijn kijk 
op het 
belang 
hiervan… 
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Kerkvaders 
Het viertal kerkvaders heeft zich vooral verdienstelijk ge-
maakt op het gebied van vroege geschriften (gezien de 
tijd waarin zij leefden, waren dat manuscripten) waarmee 
zij de basis legden voor de theologie.  Gezien hun gewicht 
in de schaal van het gedachtegoed, is het wellicht interes-
sant hun werken, die in de Librije-collectie staan en hun 
persoon nader te belichten.  
 

Van Ambrosius is er een 
Omnia Opera  
Ambrosius van Milaan 
werd geboren in het jaar 
339 nC in Trier en overleed 
in 397 in Milaan.  De le-
gende omtrent zijn per-
soon was: rond zijn ge-
boorte zou een zwerm 
bijen boven zijn wieg heb-
ben gevlogen en druppels 
honing in de mond van de 
baby hebben laten vallen. 
Daarmee zou verklaard 
zijn, dat zijn redevoeringen 
‘zoet als honing’ waren. 
 

 

 
Van Gregorius Magnus eveneens een Opera Omnia 
Deze 64e paus, de heiligverklaarde Gregorius I werd gebo-
ren in Rome ca 540 en stierf in 604. In het jaar 1295 is 
hem postuum de eretitel kerkvader toegekend. Hoewel 
wordt betwijfeld welke invloed Gregorius precies zou heb-
ben gehad op de Gregoriaanse muziek, wordt zijn naam 
als een verwijzing gezien naar deze vorm van gezang, die 
onder zijn pontificaat werd vastgelegd in de Latijnse ritus. 
Maar ook toen (6e eeuw) waren deze gezangen en teksten 
al eeuwenoud. In tegenstelling tot de andere drie kerkva-
ders, die veelal filosofisch werk schreven, heeft Gregorius 
vooral werken van praktische aard geschreven.  De Regula 
Pastoralis (Herdersregel) een ‘handboek’ voor priesters, is 
zo’n voorbeeld. Hij zou daarbij veel inspiratie hebben ont-
vangen van de Heilige Geest, die daarom vaak in zijn beel-
tenissen als een witte duif wordt opgevoerd. 
 
De Librije collectie bevat zes werken van Hieronymus 
van Stridon 
Hij is misschien wel de meest uiteenlopend afgebeelde 
kerkvader in de beeldende kunst, steevast met (rode) kar-
dinaalshoed en dikwijls met verwijzing naar een schedel 
(vergankelijkheid). Dikwijls is er ook de leeuw bij die vol-
gens de legende beschermer van Hieronymus en zijn ezel-
tje was (te lang verhaal in dit bestek). Maar er is nog een 
ander feit, dat deze kerkvader wereldwijd beroemd 
maakte.  Hieronymus (Stridon 347 –  420 Bethlehem)  trok 
zich in de jaren 390-405 terug in kluizenaarschap, om in 
opdracht van paus Damasus een volkslatijn-vertaling te 
maken van de bijbel uit het Aramees, de zogeheten Vul-
gata.  

Tijdens die werkzaamheden (om 
precies te zijn Exodus 34:29) 
kwam Hieronymus het Hebreeuws 
woord k-r-n tegen, uit te spreken 
als keren of karan. Het Hebreeuws 
kent geen klinkers, en de vertaler 
koos voor karan=hoorn, terwijl be-
doeld werd keren=straal.  
In eeuwen daarna werd deze regel 
gelezen als: Mozes met hoorns en 
dat is de reden waarom vele, vele 
kunstenaars (zoals hieronder Mi-
chelangelo) Mozes hebben afge-
beeld met hoorntjes.  Geen dui-
velsverwijzing dus. 

Van Augustinus S. Aurelius zijn er 
een tweetal werken: 
Augustinus van Hippo werd in 
Thagaste (in het huidige Algerije) 
geboren in 354 en stierf in Hippo 
in 430. Hij identificeerde zich als 
een Latijn sprekende Feniciër. Op 
21-jarige leeftijd vestigde hij zich 
in Carthago als leraar in retorica. 

Augustinus was een productieve schrijver. Op zijn naam 
staan onder meer preken, traktaten, verhandelingen, 
brieven, Bijbelcommentaren, dogmatische, filosofische en 
theologische teksten. Zijn werk Confessiones wordt gezien 
als een vroege vorm van autobiografie. Zijn invloed als 
theoloog en denker maakte hem een centrale figuur bin-
nen het christendom en de geschiedenis van het westerse 
denken. Zelf was hij beïnvloed door verschillende filosofi-
sche stromingen. 
Later in zijn le-
ven, na zijn doop, 
keerde hij zich fel 
tegen de meeste 
van deze stro-
mingen. De 
kracht van Au-
gustinus lag in 
het feit dat hij 
zelf op creatieve 
wijze naar oplos-
singen zocht. In 
verschillende op-
zichten was hij 
een autodidact. 
Van 396 tot zijn 
dood in 430 was hij 
bisschop van de 
Kerk van Hippo. 
 

Robert J. Lammers 
 

Bronnen: Vereniging Rembrandt, Wikipedia.org, Histo-
rieknet.nl, Delpher (Koninklijke Bibliotheek), Google books, 

Rijksmuseum, Rijksstudio 

Schutblad van een in Keulen gedrukt exemplaar uit 1616 
(het in de collectie aanwezige boek dateert van 1529) 

Vulgaat-bijbel uit 
1540 

Augustinus hart wordt geraakt 
door inspiratie (Philippe de Cham-

paigne  ca. 1645-1650) 
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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 vind je kalenders met activiteiten, puzzels, weetjes en kleurpla-
ten voor iedereen tussen de 0 en 18. 
 
Kalender 
Zondag 10 juli  10.00 u Kinderkerk in de Grote Kerk 
16 juli t/m 28 augustus  Zomervakantie - Geen kinderkerk 
Ma 18 juli - vr 22 juli Tienerkamp Break Out (12-15 en 16-18 jaar) in bedevaarts-

oord O.L.V. ter Nood in Heiloo 
 

Geslaagd? Gefeliciteerd! 
Is het gelukt? Heb je na al dat zwoegen en zweten je diploma binnen? Of ben je door 
naar de volgende groep?  Van Harte Gefeliciteerd! En dan, na het uitrusten en met 
frisse moed, op naar de volgende uitdaging! 
 

Abraham en Isaak 
In de afgelopen periode lazen we bij de kinderkerk verhalen over Abraham, Sara en hun zoon Isaak.  
Abraham en Sara waren al op leeftijd, maar gingen toch op reis toen God hen daartoe opdracht gaf. En terwijl zij dachten dat 
zij geen kinderen zouden krijgen, beloofde God aan Abraham dat hij zoveel nakomelingen zou krijgen als er sterren aan de 
hemel staan. Op 19 juni was er een doopdienst in de Grote Kerk en lazen we in de kinderkerk het verhaal over de geboorte 
van de zoon van Abraham en Sara, Isaak.  
Ook op 10 juli lezen we hoe het verhaal verder gaat en gaan we weer iets leuks maken. Kom je ook? 
De kerk is er voor iedereen, dus neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee, je neefje of nichtje, buurtgenootjes…ieder 
kind is welkom! 
 

Op reis met Naäman (zomerboekje PKN) 
Voor de zomer heeft de PKN een Kliederkerk Thuis Zomer Doeboek, dat je gratis kan bestellen: 
( https://protestantsekerk.nl/nieuws/doeboek-kliederkerk-thuis-zomer/). Een doeboek voor jong en oud!  

 
Met elkaar ga je op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. Naäman 
was de legerleider van de koning van Aram. Hij was een belangrijke man, en de koning 
had veel vertrouwen in hem. Want Naäman had met het leger van Aram een grote 
overwinning behaald. Daar had de heer voor gezorgd. Naäman was een dappere sol-
daat, maar hij had een ernstige huidziekte (2 Koning 5: 1). Lees in het Doeboek hoe 
Naäman op reis gaat naar profeet Elisa en hoe zijn huid weer gezond en glad werd. Het 
doeboek staat vol met leuke spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige knutsels. 

 
 

Sacramentsprocessie in Edam, een historische gebeurtenis 
Het was nog nooit gedaan in Edam, voor zover we 
weten, maar het 175-jarig bestaan van de RK Nico-
laaskerk aan de Voorhaven was een goede aanlei-
ding om het toch eens te proberen: een processie op 
Sacramentsdag, 19 juni. Een aanzienlijk aantal paro-
chianen overwon de aanvankelijke schroom en een-
maal op weg verdween de aarzeling. Er waren ook 
deelnemers uit Volendam op af gekomen. Naast ka-
pelaan Agius liepen vier seminaristen mee, plus pas-
toor Paul Stomph, kapelaan Anton Goos en diakens 
Henk Bak en Thom van der Woude. De route voerde 
langs vijf “staties” in Edam met een historisch-kerke-
lijke betekenis, waar stilgestaan werd voor een kort 
gebed. 
Foto: Marsha Sandstra; de volledige fotoreportage 
vindt u op http://www.rknicolaaskerkedam.nl. 

Vooraankondiging 
Zaterdag 1 oktober: opvoering 
van de musical “Spector – het 
beste zit van binnen” door KISI, 
inclusief een voorbereidende 
workshop voor alle kinderen; 
meer informatie volgt in het Ven-
ster van september 
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Waarom dit boek 
 
Dit jaar kreeg hij de P.C. Hooftprijs toegekend, als een algemeen blijk van waardering en 
bewondering, voor alles wat hij de afgelopen kleine 30 jaar geschreven heeft, Arnon 
Grunberg. “Hij is obsessief in zijn zoektocht naar het liefdevolle in de mens en nietsont-
ziend waar het de duistere kanten van het bestaan betreft”, was een kenmerkende zin-
snede in het juryrapport. Boeken, beschouwingen, 8 jaar dagelijkse columns in de Volks-
krant, een enorme productie. Ook in praatprogramma’s op de tv is hij regelmatig aanwe-
zig en steekt hij zijn duidelijke, vaak controversiële, mening niet onder stoelen of banken. 
 
Arnon werd geboren in een Joods 
gezin, dat zwaar getraumatiseerd 
uit de Tweede Wereldoorlog kwam. 
Zijn moeder overleefde Auschwitz, 
zijn vader zat op vele adressen on-
dergedoken. Zijn enige zuster emi-
greerde naar Israël, waar zij in een 
streng orthodoxe nederzetting ging 
wonen, zelf zwoer Arnon elke vorm 
van religie af. 
 
Religie en Grunberg? 
Dit betekent overigens niet dat reli-
gie geen rol speelt in zijn boeken, 
zeker niet in BEZETTE GEBIEDEN, 
dat in 2020 verscheen. Hoofdper-
soon hierin is Otto Kadoke, voor de 
insiders bekend uit het boek 
MOEDERVLEKKEN (2017)-, een psy-
chiater, die een alternatieve thera-
pie ontwikkeld heeft, deze in de 
praktijk bij een patiënte toepast en 
daarmee in grote moeilijkheden te-
recht komt. Hem wordt grensover-
schrijdend gedrag verweten, hij 
wordt publiekelijk aan de paal genageld, mag zijn beroep 
niet meer uitoefenen en weet geen andere uitweg te beden-
ken dan emigratie, samen met zijn oude vader, voor wie hij 
zorgt, naar Israël. Ik beschrijf deze episode hier in nuchtere 
bewoordingen, bij Arnon is dit een hilarisch gebeuren. 
 
Verre familie 
Ankerpunt in Israël is Anat, een vrouw, die in Amsterdam op 
een avond in de regen voor de deur staat. Ze zegt familie te 
zijn: de dochter van de dochter van de nicht van de moeder 
van Kadoke, een achter-achternicht dus. Ze is wiskundige, 
maakte van een congres in Engeland gebruik om in Neder-
land familie te (be)zoeken. Ze woont met haar moeder in 
een nederzetting van orthodoxe Joden in bezet Palestijns ge-
bied en regelt daar, in dit kale, hete gebied, een caravan 
voor Kadoke en zijn vader. Eenmaal daar aangekomen, is er 
voor hen geen weg terug meer. Langzaam dringt dit besef 
door en settelen zij zich daar. 
Een eerder huwelijk van Anat is misgelopen. Kinderen heeft 
zij niet gekregen. De moeder van Anat, en de vrouwen in de 

nederzetting, vinden het de hoogste 
tijd dat ze trouwt en een kind krijgt. 
Preciezer gezegd: in verwachting raakt 
en dan trouwt. Kadoke wordt gezien 
en luid bejubeld als de daarvoor door 
God gezondene. De verre familieband 
wordt geen bezwaar geacht. Hij vol-
doet aan deze uitverkiezing. Hoe 
krankzinnig Grunberg dit gebeuren ook 
beschrijft, in de kern werd/wordt deze 
volgorde in allerlei gemeenschappen 
zo gevolgd. Een onschuldige affaire, 
wel op een schuldige plek. 
 
Dramadocent 
Via een vrouw, die verbonden is met 
“Christenen voor Israël” vindt Kadoke 
werk in Jeruzalem als dramadocent op 
een middelbare school voor Joodse en 
Arabische kinderen. Hij voelt zich thuis 
in de sfeer, die daar heerst, in het kli-
maat, dat werkt aan opheffen of op 
zijn minst verzachten van de tegenstel-
ling tussen beide groepen bewoners 
van deze streek. Hij raakt bevriend met 

een, net als hij, getrouwde Arabische leraar Engels. De 
vriendschap loopt uit op een relatie, een schuldige affaire op 
een onschuldige plek, met gevolgen een Griekse tragedie 
waardig. 
 
Liefde en onverdraagzaamheid 
In dit boek, dat mij soms van verbijstering naar adem deed 
happen, weet Grunberg toch vooral zowel de liefde als de 
onverdraagzaamheid tussen mensen in nauwe samenhang 
met harde religieuze en sociale verschillen bijzonder raak te 
verwoorden. Geheel conform de zinsnede uit het juryrap-
port van de P.C. Hooftprijs, waar ik mee begon. 
 

Maarten Gast 
 
“Bezette gebieden” door Arnon Grunberg. Uitgeverij Lebow-
ski, ISBN 9789048837014, 432 pp, € 24,99 harde kaft, € 15, 
paperback. 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
God ontmoeten 
Ik herinner me nog heel goed dat ik 
als kind tegen mezelf zei dat God het 
waarschijnlijk meer op prijs zou stel-
len als ik goed zou zijn voor anderen 
dan dat ik iedere dag vroom op de 
voorste bank in de kerk zou zitten en 
verder niets zou doen voor mijn me-
demensen. Eerlijk gezegd denk ik er 
nog steeds zo over al meen ik onder-
tussen wel een goede balans te heb-
ben gevonden tussen kerkbezoek en 
het er zijn voor mensen die hulp no-
dig hebben. 
Vaak echter kom ik in een stille kerk 
eerder tot gebed dan in een bomvolle 
viering al heeft het samen vieren na-
tuurlijk wel iets moois. Echter, niet al-
leen in de kerk ontmoet je God, ook 
in en door mensen ervaar je vaak iets 
van zijn aanwezigheid. Zo hebben 
mijn echtgenote en ik begin juni met 
40 personen een pelgrimsreis ge-
maakt naar Lourdes, het dorpje waar 
Maria maar liefst 18 keer is versche-
nen aan Bernadette. Het was voor 
ons de vierde keer dat wij er waren 
en de tweede keer dat wij de organi-
satie in handen hadden Vele pelgrims 
waren er al eens geweest, maar er 
waren dit jaar ook veel dorpsgenoten 
 

 
die er voor de eerste keer waren. Pel-
grims die graag zelf wilden ervaren of 
Lourdes daadwerkelijk de plaats is 
waar hemel en aarde elkaar raken, 
zoals zo vaak over deze bedevaart-
plaats wordt beweerd. 
Iemand die er niets mee heeft kan 
soms cynisch reageren als je er over 
begint, maar geloof me, of je nou ka-
tholiek bent of protestant, gelovig of 
niet gelovig: Lourdes doet iets met je, 
Lourdes raakt je, Lourdes emotio-
neert mensen, zelf de grootste criti-
casters. Niet als je er een dagje langs 
gaat als je toevallig in de buurt bent, 
maar wel als je als pelgrim mee gaat 
met een groep. Mensen lijken er 

verdraagzamer te worden, staan 
meer open voor elkaar. Het samen 
bidden in de verschillende vieringen, 
het lopen van de kruisweg en de pro-
cessies, alles ademt een sfeer van één 
zijn en dat merk je aan de groep. Ie-
dereen is gelijk, niemand wordt bui-
tengesloten en daarin ervaar ik de 
hand van God en moeder Maria. In 
het er zijn voor de ander, de arm om 
de schouder van iemand die het 
moeilijk heeft, een lach en een traan, 
een goed gesprek onder het genot 
van een glaasje wijn. Het kan en mag 
allemaal in Lourdes. Mijn echtgenote 
formuleerde het heel treffend toen 
we enkele jaren geleden na onze eer-
ste reis weer naar huis gingen: “Nu 
moeten we weer de grote boze we-
reld in.” 
Gelukkig blijft de herinnering en het 
gevoel nog lang beklijven en krijg je 
een bijzondere band met de pelgrims 
waarmee je op bedevaart bent ge-
weest. Je kunt er namelijk wel over 
vertellen, maar je kunt er pas over 
meepraten als je het zelf hebt erva-
ren. 

Jan Tol 
 

 
 
 

Poëzie-estafette 
 
“De ziel moet altijd op een kier” was 
en is voor mij een belangrijk gedicht. 
Voor mij is het geloof een niet afla-
tende zoektocht (niet altijd even ac-
tief) en een besef dat ook de Hemel 
jou zoekt, je roept, voelt haast als 
een geruststelling: jij zoekt niet al-
leen Hem, Hij zoekt jou ook! Maar 
houd je ziel dan wel op een kier!! 
Verwant met “Als een dief in de 
nacht” (zie p.1) waakzaamheid, maar 
minder destructief. En als je dan 
toch te laat bij de voordeur bent, 
laat dit gedicht de mogelijkheid van 
een volgende keer open. 
 

Ed Broeze 

 
De Ziel moet altijd op een kier 
Zodat wanneer de Hemel zoekt 
Hij niet te wachten hoeft 
Of bang is dat Hij stoort 
 
En weggaat eer de Gastvrouw 
De Grendel van de Voordeur doet -- 
Op zoek naar de volmaakte Gast 
Die haar niet meer bezoekt – 
 
 

Emily Dickinson (1e helft 19e eeuw) 
 

 
 
 

 

 
 
 
Ik geef het stokje door aan 
Ina Bakker 



–

Nijverheidstraat 30 | 1135 EDAM GETel:  0299  372951 | Website: www.de‑witte.nlwitte@de‑witte.nlFax: 0299 – 372098 | Email:  

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers



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

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

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
  

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

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 

Venster juli - augustus 2022                       13 

Pinkstervuur geslaagd  
Na twee jaar gedwongen overslaan kon op zaterdag 4 juni 
gelukkig weer het Pinkstervuur worden georganiseerd. Het 
bleek qua weer een zeer geschikte dag, zodat we in het 
avondzonnetje op het pleintje naast De Ontmoeting lekker 
buiten konden zitten. Het was weer een viering in een ont-
spannen sfeer. Bijzonder was dat ook een klein aantal vluch-
telingen uit Oekraïne aanwezig was. Zij waren uitgenodigd 
en de liturgie was speciaal voor hen vertaald. 
 

 
Anton Goos ontsteekt het Pinkstervuur 
 
Het thema was ‘Feest van hoop’. Het vuur van Pinksteren 
werd aangestoken door kapelaan Anton Goos. De andere 
voorganger, ds. Charlotte Kremer, hield de overdenking. We 
zouden door ons huis de geest van God moeten laten 
waaien. Er werd prachtig gezongen door het enthousiaste 
koor Ars Musica uit Purmerend. De collecte was bestemd 
voor het vluchtelingenproject van Kerkinactie in Griekenland 
en bracht het mooie bedrag van € 161,50 op. Na afloop werd 
er gezellig nagepraat met een kop koffie. 
 

 
Dominee Charlotte Kremer en kapelaan Anton Goos 

Thema-avond ‘1572 – geboorte van Nederland’  
Op 15 juni werd een thema-avond georganiseerd door de re-
dactie van het Venster in samenwerking met de Raad van 
Kerken. Zie het verslag op de aparte pagina elders in deze 
editie. 
 
Vervolgactie voor Oekraïense vluchtelingen 
Eerder heeft u kunnen lezen hoe namens de gezamenlijke 
Edamse kerken een paasactie was georganiseerd voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne die verblijven in de Meermin. Zij 
kregen allen een envelop met welkomstboodschap, verge-
zeld van Bottertjes, te besteden in de plaatselijke winkels. 
Intussen zijn ook de Oekraïense vluchtelingen die elders in 
onze gemeente verblijven hiervan voorzien. We hebben ook 
vernomen dat de eerste van de hier verblijvenden inmiddels 
zijn teruggekeerd naar eigen land. 
 
Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland 
Kerken kunnen hun gastvrijheid uittesten 
Hoe gastvrij is de kerk in Nederland? Dat hoopt Alpha Neder-
land uit te vinden met Project Mystery Guest. Dit jaar kun-
nen kerken ontdekken hoe gastvrij zij zijn en welke groeikan-
sen er liggen. Alpha Nederland geeft kerken dit jaar de kans 
om door een mystery guest bezocht te worden. Kerkleiders 
kunnen hun gemeente of parochie hiervoor aanmelden via 
https://alphanederland.org/mystery-guest/ 
De mystery guests bezoeken onaangekondigd een dienst of 
viering en rapporteren hun ervaringen op het gebied van 
gastvrijheid. Dorine Sommer, projectleider Project Mystery 
Guest vanuit Alpha Nederland: ‘Gastvrijheid is een van de 
belangrijkste waarden van de kerk. Vanuit Alpha Nederland 
ondersteunen we kerkleiders in het bezinnen op de plek van 
missie in de gemeente. Daar komt automatisch een thema 
als gastvrijheid bij kijken. Met dit project helpen we kerklei-
ders om vanuit de ogen van een gast naar de staat van gast-
vrijheid te kijken én te zien waar de kansen voor groei lig-
gen.’ 
 
Assemblee Wereldraad van Kerken 
De aanstaande 11e assemblee – waar alle lidkerken van de 
Wereldraad samenkomen voor gebed, viering, afstemming 
en verbinding – vindt dit jaar van 31 augustus t/m 8 septem-
ber plaats in Karlsruhe. De assemblee is het hoogste be-
stuursorgaan van de Wereldraad van Kerken (WCC). Iedere 
acht jaar komen de lidkerken in deze vorm bij elkaar.  
De assemblee van de Wereldraad is een bijzonder moment 
in het bestaan van de lidkerken, oecumenische partners en 
andere kerken. Meer dan vierduizend deelnemers van over 
de hele wereld komen er samen; een unieke gelegenheid 
voor kerken om hun commitment tot eenheid en gemeen-
schappelijke getuigenis te verdiepen. Dit maakt de WCC-
Assemblee tot de meest diverse en kleurrijke christelijke bij-
eenkomst in de wereld. 
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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 

 

 
 
 
 

JOPIE OTTENHOF-GUNTHER 
Overleden 31 mei 2022. 
Koster van de Doopsgezinde kerk. 
 
Over hoe het gekomen is 
Een paar eeuwen geleden werden Doopsgezinden van 
overheidswege beperkt in hun rechten: zo mocht hun 
kerk, toen al Vermaning, als bemoediging, genoemd, zo 
mocht hun kerk niet aan de rooilijn staan. Liever wat ach-
teraf met een woninkje ervoor. Zo ook in Edam. 
 
De kerk en de woning werden rond 1990 gerestaureerd. 
Van de woning kon toen alleen de voorgevel blijven be-
staan, de rest werd nieuwgebouwd. Buurtgenoten van 
Henk van Essen, groenteboer op het Oorgat en voorzitter 
van de kerkenraad, buurtgenoten waren Henk en Jopie 
Ottenhof-Gunther. En Van Essen vroeg hen of ze in dat 
nieuwe huisje wilden wonen en koster van de kerk wilden 
zijn. Zo is het gekomen. 
 
Jopie aanvankelijk wat beschroomd; afkomstig uit het 
grote katholieke gezin viel de kennismaking met die so-
bere vrijzinnig-protestantse omgeving haar niet gemakke-
lijk. Maar ja, natuurlijk dat mooie huisje en die fantasti-
sche plek. We weten allemaal dat ze gaandeweg met hart 
en ziel, met gevoel en een zuivere intuïtie aan het haar 

dierbaar geworden kerkje verknocht is geraakt. En dat 
koster zijn wel mee viel en al spoedig een levensvervulling 
werd. Henk was voor de karweitjes en Jopie voor de orga-
nisatie en representatie. Jopie heeft zo een grote rol ver-
vuld in het ontstaan van de plek die de Vermaning in de 
Edamse gemeenschap heeft gekregen. 
 
Zo is Jopie 30 jaar lang toegewijd en betrokken koster ge-
weest, spil, anker, midden in haar grote netwerk van 
vrienden en familieleden, behulpzaam, ook kritisch en 
streng, consciëntieus, en ze had overal een oplossing 
voor. 
 
Wij zijn Jopie dankbaar voor al wat ze was, voor al wat ze 
gaf met haar grote hart en wij bewaren goede en mooie 
herinneringen aan haar. 
Wij waren allen erg op Jopie gesteld. 
 
Ze is ons onvoorwaardelijk dierbaar en wij kunnen zo 
vrede hebben met haar heengaan. 
 
Het zij zo. 

Hajo Schaap 
 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Voorhavenconcert 10 juli: primeur 
De twee vrienden Sebastiaan Haverkate, trompettist en Floris Kappeyne, pianist, treden 10 juli samen voor 
het eerst op in de Nicolaaskerk in Edam. Ze hebben wel samen gemusiceerd, maar nog geen concert gege-
ven. Ze kwamen elkaar via-via tegen en er ontstond een bijzondere vriendschap. Dankzij hun verschillende 
werelden (klassieke en jazz-muziek) stelden zij elkaar de vraag: “Zullen we een keer samen spelen?” Buiten 
de gebaande paden treden doen ze allebei graag. Een primeur dus op 10 juli voor ons allemaal! 
Locatie: Nicolaaskerk, Voorhaven 124 in Edam.  Het concert begint om 15.00 uur. Vragen? Info@voorhavenconcerten.nl 

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

 



 
 
 
 

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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Shalom         
Het is zomer; voor velen een periode 
om naar uit te kijken; plannen worden 
of zijn al gemaakt om op vakantie te 
gaan. Voor de één betekent het een 
paar weken rust, zon, strand, ont-
spanning, lekker aan de waterkant, 

voor de ander juist een reden om actief te zijn, de bergen in, 
wandelen, op ontdekking gaan. Het is maar waar je van 
houdt, een zomer vol activiteiten of de rust; beiden kunnen 
je weer nieuwe energie geven. Het 
gaat erom dat het iets doorbreekt; 
het haalt ons uit de sfeer van preste-
ren, de tijdsdruk, het moeten. 
Zo nu en dan hebben wij dat nodig 
om uit onze dagelijkse routine te komen, even bijtanken.   
De boog kan niet altijd gespannen zijn. Het mooie is dat God 
ons in die toestand wil laten zijn, in Zijn rust. We hoeven 
daarvoor niet twee tot vier weken op pad, het is elke dag be-
schikbaar voor ons. 
“Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de we-
reld die niet geven kan.” (Johannes 14:27) Jezus bedoelt hier 
Zijn vrede; in positieve termen gedefinieerd als: “een heil-
zame toestand van rust en harmonie”. In de grondtekst staat 
Zijn shalom, wat zoveel wil zeggen als vrede, welzijn, harmo-
nie en rust.  
Is het niet bijzonder dat we in ons leven, in een wereld die 

ons opjaagt en waarin van alles op ons af-
komt en van alles gebeurt, Hij ons Zijn rust, 
Zijn shalom geeft. 

“Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal jullie 
rust geven. “ (Mattheüs 11: 28) 

Waar u ook bent, of wat u ook doet, neem de tijd om op 
adem te komen, weer nieuwe Geestkracht op te doen en ge-
niet van al het mooie van de schepping, van al het goede 
wat God ons geeft.  
We wensen u een periode van rust, ontspanning en vernieu-
wing, maar vooral van Gods Shalom!     
 

Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering van 24 mei  
� De gespreksgroep is te gast en doet verslag. 
� De benodigde stukken voor de samenvoeging met de  
   Protestantse Gemeente Volendam worden klaargemaakt  
   en zullen in het najaar worden voorgelegd. 
� De Stichting Behoud Instandhouding Predikantsplaats 
   wordt, na wijziging van de statuten, de Protestantse  
   Stichting Behoud Instandhouding Predikantsplaats. 
� De beroepingscommissie, met ds. Martien Pettinga als 
   consulent, wordt geïnstalleerd. 
� Er is veel belangstelling voor de oecumenische  
   woensdagavondmaaltijden twee maal per maand. 
� De actie Kerkbalans 2022 laat een positief beeld zien. 
� In juni wordt De Swaen geschilderd; de terugkomst van 
het orgel wordt eind dit jaar verwacht. 

 
Het overleg van de kerk-
rentmeesters met architect 
Peter de Vries en aannemer 
Glenn Pronk over het on-
derhoudsplan van de Swaen 
(foto: AvG) 

 
Huwelijksjubilea  
De komende maanden hopen een aantal echtparen een  
huwelijksjubileum te vieren: 
de fam. B. Schalkwijk met een 60-jarig huwelijk op 3 juli;  
de fam. P. Berghuis-Jukema met een 55-jarig huwelijk op  
23 augustus en de fam. L. Ghawali-Harmsen met een 50-jarig 
huwelijk op 25 augustus.  
 

  
 

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 ge-
meente beschikbaar is voor het pastoraat. Als u haar graag 
wilt spreken kunt u dat ook via het pastoraal meldpunt aan-
geven.     
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Geslaagd seniorenuitje     
Na een paar jaar zonder Seniorenuitje was het woensdag  
7 juni weer een feestje als 
vanouds. De busrit bracht ons 
eerst naar het “Het Paviljoen 
de Oostvaardersplassen” in 
Almere voor koffie en een 
lekkernij. Het volgende doel 
was het museum “Marius van Dokkum” in Harderwijk. Van 
Dokkum is de enige nog in leven zijnde Hollandse schilder 
met een eigen collectie in een museum dat zijn naam draagt. 
Het museum is ondergebracht in de vroegere snijkamer van 

de voormalige universiteit van 
Harderwijk. De schilderijen stellen 
dagelijkse taferelen en herkenbare 
situaties voor met een grote dosis 
milde humor. Voor de lunch werden 
wij naar de Camper Haven gebracht 
waar wij uitgebreid werden verwend 
met een smakelijke maaltijd. Op de 
terugweg bedankte Tom Lagerburg 

het team en de chauffeur voor een fijne en gezellige dag.                      
                                                                                   Tini Maas 
Woensdagavondmaaltijd         
Acht juni was er weer een woensdagavondmaaltijd. Op het 
menu stonden dit keer een Italiaanse groentesoep, gevolgd 
door lasagne met een verrukkelijke salade en als nagerecht 
rijstepap met ananas. Natuurlijk was er koffie toe. Het is 
altijd een verrassing naast wie je zit en waar de gesprekken 

om je heen over 
gaan. Ook een 
goede reden om 
samen te eten is 
dat je mensen 
spreekt, die je vaak 
alleen van gezicht 
kent. U kunt zich 

ook aanmelden en aanschuiven op 13 en 27 juli, (let op!) 24 
augustus, 14 en 28 september. Verder steeds de 2e en 4e 
woensdag van de maand. 
 
Orgeltochten N-H bezoekt De Rijp, Kwadijk en Edam     
Nergens zijn zoveel orgels te vinden als in de regio Noord-
Holland! Daarom klinken ook dit zomerseizoen een groot 
aantal van deze instrumenten tijdens de Orgeltochten 
Noord-Holland. De eerste serie concerten is op zaterdag  
23 juli a.s. in De Rijp, Kwadijk en Edam onder leiding van 
organist Willem Poot. Orgelliefhebbers en geïnteresseerden 
zijn welkom op deze tocht door het mooie landschap langs 
prachtige instrumenten in bijzondere kerken.  
                        Programma:  
                        10.30 uur  De Rijp, Grote Kerk, Grote Dam 6,  
                        12.00 uur  Kwadijk, Kerk Kwadijk , Kwadijk 87,  
                        14.30 uur  Edam, Grote Kerk, Gr. Kerkstraat 59,  
Iedereen kan deelnemen aan deze muzikale verrassingstocht 
zonder opgave vooraf. De aanvangstijd is 10.30 uur. 
Deelname is € 15.00 p.p. inclusief programma, exclusief 
lunchkosten. Het volledige programma en alle praktische 
informatie is te vinden op www.orgeltochtennoord-
holland.nl 

Overzicht diaconale collectedoelen       
Zondag 3 juli: Kerk in Actie 2022 - Werelddiaconaat (India)   
Zie voor meer informatie het Venster van juni. 
www. kerkinactie.nl/onderwijsindia  
Zondag 10 juli: Amref Flying Doctors Deze organisatie werkt 

aan een gezond en sterk Afrika: 
schoon water, goede hygiëne en 
medische zorg voor iedereen. 
Het tekort aan medisch personeel is 
zelfs de grootste bedreiging voor de 
gezondheid van mensen in Afrika. 
Daarom zorgt Amref Flying Doctors 
ook voor meer en betere Afrikaanse 

zorgverleners.  .www.amref.nl                              
Zondag 17 juli: KIA ‘Noodhulp Oekraïne’ Er is al met de actie 
Giro555 'Samen in actie voor 
Oekraïne' veel geld ingezameld, 
waarmee Kerk in Actie lokale 
partners helpt om mensen in 
nood hulp te bieden, zolang als 
het nodig is, ook in de omliggen-
de landen. Het gaat nu met 
name om transporten met voedsel en medicijnen naar 
Oekraïne en leefgeld voor kwetsbare ontheemden in 
Oekraïne.https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/
noodhulp-oekraine/                                                               
Zondag 24 juli: Bouwen aan Banja Luca  De stichting heeft 

als doel: ondersteuning geven aan 
mensen in het Bisdom Banja Luka in 
Bosnië-Herzegovina, die rond of onder de 
armoedegrens moeten leven. Dit onder 
meer door het bieden van financiële en 
bouwtechnische hulp. De stichting tracht 
haar doel te verwezenlijken door 
fondswerving; door het houden van 
collectes, doelgerichte acties en het 

genereren van sponsors. www.babalubo.blogspot.nl 
Zondag 31 juli: Stichting Afrikaanse Albino’s De Stichting 

Albinisme in Afrika (SAA) zet mensen met 
albinisme in Afrika weer midden in de 
maatschappij door hen te helpen zich te 
beschermen tegen de zon met  
zonnebrandcrème. www.afrikaansealbinos.nl 

Zondag 7 aug.: Vrienden van De Hoop                                    
De Hoop helpt mensen op weg naar 
een nieuw leven. Mensen die niet 
meer weten hoe ze verder moeten, 
door verslaving of psychische 
problemen, krijgen bij De Hoop 
uitzicht op een nieuw bestaan. 
www.vriendenvandehoop.nl 
Zondag 14 aug.: KIA, Zomerzending Egypte Met een groot 
ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in 

dorpen in heel Egypte met als 
doel: minder armoede. In elk dorp 
werkt ze samen met de inwoners 
drie tot vijf jaar lang aan betere 
gezondheidszorg, onderwijs, 

werkgelegenheid en huizen. De armste inwoners worden 
geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen.  
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Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: 
‘Veranderen kan’. KIA steunt dit werk. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaco-
naat-en-armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk/ 
Zondag 21 aug.: KIA, zending Zuid-Afrika  Het lukt de Zuid-

Afrikaanse organisatie ACAT 
om vooral arme boerenfa-
milies weer hoop te bieden 
en in beweging te krijgen. 
Via Bijbelse verhalen en de 
invloed van kerkleiders zet 

men mensen weer tot actie aan. Ze zien dat ze samen hun 
leven kunnen verbeteren. https://kerkinactie.protestantse-
kerk.nl/projecten/bijbel-brengt-arme-boeren-in-actie 
Zondag 28 aug.: Stichting Epafras   Epafras bezoekt Neder-
landse gedetineerden in het bui-
tenland en geeft hen geestelijke 
zorg. Vanuit de overtuiging dat ie-
der mens waardevol is, laten zij 
niemand zitten. Ze bieden geeste-
lijke steun en praktische hulp. www.epafras.nl 
Zondag 4 sept.: KIA: Myanmar, gehandicapten The Leprosy 

Mission International-Myanmar 
(TLMI-M) zet zich al sinds 1898 
in voor mensen met een beper-
king. De organisatie heeft zeven-
tien centra, waar niet alleen de 
noodzakelijke zorg en revalidatie 
wordt geboden, maar waar 
mensen met een beperking ook 

geholpen worden met hun re-integratie of integratie in de 
gemeenschap. Kerk in Actie steunt dit werk. https://kerki-
nactie.nl/gehandicaptenmyanmar 
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       
01-07  Mevr. Y.M. Maat-Groeneveld, Cor Jongerthof 20,  
            1135 TC Edam 
02-07  Mevr. A. Munneke-Ensing, Koggehoorn 20,  
            1474 HX Oosthuizen 
06-07  Mevr. C.J. de Haan-van der Wolf, Langemeerstraat 42, 
            1135 JG Edam 
09-07  Dhr. M.K.H. Gast, Dijkgraaf Poschlaan 22,  
            1135 GP Edam 
12-07  Dhr. J. de Vries, Oosteinde 24,  
            1474 MB  Oosthuizen 
16-07  Dhr. J.A.C. Spelt, Twiskepolderstraat 9, 1135 JT Edam 
18-07  Mevr. A.T. Lagerburg-Klijnsma, Roelof Bootstraat 69,  
            1135 CE Edam 
18-07  Mevr. T. Hetjes-Pauw, Beemsterstraat 21,  
            1135 EG Edam 
18-07  Dhr. J. Kuiper, Achterhaven 47, 1135 XS Edam 
23-07  Mevr. M.J. Boegem-Tiebout, Jacob Peteysstraat 5,  
            1135 HB Edam 
23-07  Mevr. C.M. Janssen-Hettema, Kloosterhof 112,  
            1131 GH Volendam 
24-07  Mevr. L. Bruinink, Waardmeerhof 6, 1135 EK Edam 
 

27-07  Mevr. W.M. Kaars-Kool, Jan van Wallendalplein 16,  
            1135 WN Edam 
29-07  Dhr. J. Siebrecht, Wijkermeerstraat 20, 1135 JK Edam 
31-07  Mevr. J.W.E. Groot-de Jong, Broekgouwstraat 27,  
            1135 EA Edam 
03-08  Dhr. H.L. Wiertz, Voorhaven 21, 1135 BL Edam 
05-08  Mevr. C.C. Maas-Klok, Willem Woutersstraat 13, 
            1132 XN Volendam 
06-08  Mevr. M.T. Tros-Pakiding, Waardmeerhof 12,  
            1135 EK Edam 
10-08  Dhr. H.J. Eijk, Achterhaven 61, 1135 XS Edam 
11-08  Dhr. H.J. Blomberg, Overhoeksparklaan 92,  
            1031 KC Amsterdam 
19-08  Dhr. A.J. van Poelgeest, Bouwen Loenstraat 15,  
            1135 JC Edam 
20-08  Mevr. J. Boonstoppel-Maas, Asterstraat 5,  
            1131 LP Volendam 
25-08  Mevr. T. Groot-Venema, J Matijsen Osterlinghstr 44,  
            1135 ED Edam 
25-08  Dhr. J.D. Hooijberg, Bult 22, 1135 AJ Edam 
25-08  Mevr. S.H. Stuij-de Waal, Dijkgraaf Poschlaan 22,  
            1135 GP Edam 
30-08  Mevr. G.A. Lijnes-Tolsma, Broekgouwstraat 12,  
            1135 EA Edam 
31-08  Mevr. M.J.W. Kemper-Rossenaar, Voorhaven 42,  
            1135 BR 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.  
 

datum 
3 juli 

10 juli 
17 juli 
24 juli 
31 juli 
7 aug. 

14 aug. 
21 aug. 
28 aug. 
4 sept. 

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

telefoonnr. 
371939 
06-53173149 
365924 
371939 
371297 
06-53173149 
06-51589540 
374038 
365924 (o.v.) 
374038 

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

Datum Kerk Diaconie Doel 
15-05  €   126,22 €    177,58 Gezinshuizen in De Glind 
15-05  €      44,81 Paasdoosjes 
22-05 €   138,10 €    164,55 Miss. pioniersplekken 
29-05 €     92,00 €    152,25 Sunshinehouse 
05-06 €   236,00 €    170,10 Dovenproject in Peru 

 €   592,32 €    709,29  
  
Mededelingen Kerkelijk Bureau      
Overleden 
Dhr. H.C. van Zanen, Lingerzijde 47, 1135 AN 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.  
 
Wij bidden voor onze dierbare overledenen:   
Mieke Günther-van Ouwerkerk, die op 20 mei op de leeftijd 
van bijna 80 jaar is overleden. Wij hebben op 27 mei in een 
mooie viering in onze kerk afscheid van haar genomen, 
daarna is zij in Hoorn gecremeerd. 

 
 
Jopie Ottenhof-Günther is 
op 31 mei overleden op de 
leeftijd van 83 jaar. Wij 
hebben op 4 juni afscheid 
van haar genomen in een 
mooie dienst die geleid 
werd door diaken Henk 
Bak. Aansluitend is zij in 
Hoorn gecremeerd. 
 

Wij wensen de nabestaanden alle sterkte toe bij dit verlies. 
 
Nieuws uit de Locatieraad 
Pauselijke onderscheiding voor Simon Ruitenberg 
De PCI had al een tijdje geleden een pauselijke onderschei-
ding Bene Merenti aangevraagd voor Simon Ruitenberg, die 
ruim 12 jaar actief is geweest als secretaris van de kerk in 
Edam. De uitreiking werd tijdens de coronacrisis tot twee-
maal toe uitgesteld maar op zondag 5 juni, eerste Pinkster-
dag, was het zover. De voorzitter van de PCI mocht namens 
de bisschop deze onderscheiding opspelden. In zijn toe-
spraak werden twee kwaliteiten van de heer Ruitenberg be-
noemd: Zorgvuldig en gedreven. Die zorgvuldigheid kwam 
zeer goed van pas in de administratie van de kerk. Met name 
bij zeer gevoelige zaken rondom lief en leed is het belangrijk 
dat de administratie correct is. De heer Hans Ruck roemde 
ook de gedrevenheid. Zelf had hij daar ook wel wat last van 
gehad. Want hoewel wij allen voor hetzelfde doel vechten, 
betekent dat niet altijd dat je het met elkaar eens bent. 
Maar ook hier helpt de tijd. En uiteindelijk blijft de waarde-
ring staan. In de aansluitende receptie in het verenigingsge-
bouw de Burghwall, dankte de heer Ruitenberg alle aanwezi-
gen en kwam zelf nog even terug op zijn gedrevenheid. Hij 
herkende dat en benoemde dat hij wellicht de mensen “ge-

plaag” had en dat hij dat zeker niet bewust gedaan had. On-
der het genot van een drankje en een hapje werd het een 
gezellige middag. 

 
 
Monumentensubsidie 
De subsidie die we hebben van Monumentenzorg loopt nog 
tot einde 2023. Met deze subsidie kunnen we onderhouds-
werkzaamheden aan het kerkgebouw bekostigen, maar we 
moeten de helft zelf betalen. Op dit moment buigen we ons 
over de zaken die nog tot eind 2023 gedaan kunnen of moe-
ten worden. Het onderhoud wordt gecoördineerd door onze 
bouwkundige, Ludo Voorn. 
 
Verhuur Ontmoeting 
De Nieuwe School zal vanwege ruimtegebrek in hun ge-
bouw, vanaf september de Ontmoeting gaan huren voor 
muziekles door Muziekschool Waterland, een uurtje per 
week op donderdag. 
 
Kerkopenstellingen 
Deze zomer, op zondagen en tijdens de Kaasmarkten op 
woensdagen, zal de kerk open zijn voor het publiek. In ver-
band met de vele waardevolle spullen in de tentoonstelling 
moeten er zeker vier personen tegelijkertijd in de kerk aan-
wezig zijn bij elke kerkopenstelling. Gelukkig hebben we veel 
aanmeldingen en er is al een schema. 
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Zeer geslaagd korenfestival 
Op 22 mei vond het korenfestival plaats, georganiseerd door 
Sonja Tol en Joep van der Oord, met steun van een leger aan 
vrijwilligers. Behalve St. Caecilia zongen er koren uit Delft, 
Zaandam, Amsterdam, Volendam, Budel, Naarden, Bollen-
streek, Purmerend, Venray, Enkhuizen, Broek in Waterland, 
Slikkerveer, Almere, Landsmeer en Oostzaan, een bont ge-
zelschap van popkoren, oratoriumkoren en kerkkoren. Re-
gelmatig stond de hele Voorhaven vol met mensen. Koren 
die van ver gekomen waren maakten er een dagje Edam van 
en lieten zich als groep fotograferen op de brug voor de 
kerk. Het prachtige weer maakte iedereen blij. Het was een 
zeer geslaagde bijdrage aan de vieringen rond het 175-jarig 
bestaan van de Nicolaaskerk. 

 
Brandmelding 
Het bureau Vlampunt heeft onze kerk geïnspecteerd op vei-
ligheid bij een nood-ontruiming door brand. Er moeten een 
aantal aanpassingen verricht worden, o.a. de installatie van 
rookmelders. Daarna zal de Veiligheidsregio ons gebouw 
waarschijnlijk veilig verklaren. 
 

Gezellige middagen 
 
Beste senioren, 
In de maand juli en augustus bent u op 
de woensdagmiddagen 6 en 20 juli en 
op 3 en 17 augustus welkom in de-
Burghwall van 14.00 – 16.30 uur. De 
PCI biedt u deze gezellige middagen 
aan. U kunt een praatje komen maken, 
een kaartje leggen of een spelletje 
spelen, net wat u wilt onder het genot 
van een hapje en drankje. We wensen 
iedereen een heel mooie zomer. De 
senioren die met vakantie gaan wen-
sen we veel plezier en mooi weer en 
hopen iedereen t.z.t. weer gezond en 
wel terug te zien. De achterblijvers 
verwelkomen we graag op 6 juli a.s. en 
op de andere woensdagmiddagen. 
Tot dan! 

Nel en Marian 

Indrukwekkend concert van Oleg Lysenko 
Op 12 juni speelde de Oekraïense bayanist Oleg Lysenko het 
derde Voorhavenconcert. Al direct toen hij binnenkwam was 
hij onder de indruk: wat een mooie kerk hebben jullie! En 
toen hij ging spelen was hij helemaal verrukt, want het ge-
luid van zijn accordeon klonk prachtig. Hij speelde hele 
zachte stukken, waarbij je een speld kon horen vallen en ook 
flinke stukken met veel geluid, alsof er een compleet symfo-
nieorkest op het podium stond. De aanwezige Oekraïners uit 
de Meermin deinden mee met de stukken die ze herkenden. 
Je realiseert je weer eens hoe goed de akoestiek van de Ni-
colaaskerk is. 

                                                                      Foto Monique Schoorl 

Observaties van een kerkganger 
 

Uw kerkganger probeerde de vlag uit te steken. Je denkt 
het is gemakkelijk, maar de houders zitten hoog aan de 
voorgevel van de kerk. Er is een speciale stok waar je de 
vlaggenstok in moet steken en vervolgens kun je daar-
mee de vlag optillen en in de houder aan de gevel zet-
ten. Een peulenschil zou je denken, totdat je het gaat 
doen. De tilstok heeft een beugel die aan de ene kant 
naar onderen en aan de andere kant naar boven buigt. 
Wat onder en boven is hangt af van hoe je de stok 
houdt en het hangt er ook vanaf of je de linker- of de 
rechtervlag hebt en of je hem schuin naar achteren 
houdt of schuin naar voren. Gelukkig was uw kerkgan-
ger vroeger altijd goed in stereometrie. 
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Nieuws voor Jeugd en Gezin 
 
Verslag familieviering 6 juni 

 
Op maandag 6 juni Tweede Pinksterdag/Gedachtenis Maria 
moeder van de Kerk, was er in de Heilige Nicolaaskerk aan 
de Voorhaven in Edam een Familieviering ter gelegenheid 
van Pinksteren en de Gedachtenis van Maria. Kinderen heb-
ben heel mooi voorgelezen en brachten ook de gaven naar 
het altaar, voorbereid door Greetje. Kapelaan Mario Agius 
sprak met de kinderen naar aanleiding van de lezingen en de 
viering werd muzikaal prachtig opgeluisterd door het Nico-
laaskoor onder leiding van Koos Klok. Na de Eucharistievie-
ring was er een gezellig samenzijn in de Ontmoeting met 
heerlijk gebak, gesponsord door Banketbakkerij Masten-
broek. Heel veel dank daarvoor! Er was ook een bingo met 
voor alle deelnemers een mooie prijs onder leiding van en-
thousiaste bingomaster Nathan. Deelnemers aan de bingo 
waren afkomstig uit Oekraïne, Filippijnen, Mexico, Syrië, 
Warder, Edam en Volendam, in aanwezigheid van onze ka-
pelaan uit Malta. De getallen werden genoemd in verschil-
lende talen, zoals hoort bij het feest van Pinksteren. We mo-
gen dankbaar terugkijken op een zalig Pinksteren!  

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep   
 
Caecilia nieuws 
Nog een paar repetities, op 10 juli de laatste mis zingen en 
dan vakantie. Zomer, lange zwoele avonden dat is wat we 
willen, overdag een zonnetje met af en toe een bui. Sommi-
gen trekken erop uit, anderen blijven thuis. Genoeg om naar 
uit te zien, genoegvertier. De Kaasmarkten op de woensdag, 
de Kermis en niet te vergeten Waterdag. Een evenement 
met een eigen karakter, reuring in de stad. Op zaterdag 20 
augustus voor de Nicolaaskerk aan de Voorhaven is vanaf 
07.00 uur de koffie bruin en de thee gezet voor de vroege 
vogels en koopjesjagers. Limonade voor de kinderen, een 
lekker stuk taart bij de koffie/thee dat smaakt altijd. De kerk 
is open voor een sanitaire stop of gewoon om even binnen 
te lopen, een rustpunt in de drukte. 
Geniet van alles wat de zomer brengt. We komen elkaar vast 
wel ergens tegen. 
Het bestuur wenst iedereen een mooie, gezellige zomer toe. 
Namens RK Zangkoor St. Caecilia, 

Nicoline Greuter 
 

Verjaardagen van onze senioren in juli en augustus 
 
02-07 Dhr Wante, Roelof Bootstraat 89  
05-07 Dhr Molenaar, Paulus Pietersstraat 12   
05-07 Mw Langeveld – Miltenburg, Coen de Koninglaan 16  
06-07 Mw de Graaf – Oudhuis, Jan Huibrechtszstraat 18  
08-07 Mw Breed - de Wit, Oorgat 52  
08-07 Mw Broek – Jonk, Jacob Peteysstraat 14   
10-07 Mw Smit – Bouwes, Burg Versteeghsingel 11   
10-07 Mw Straver – Langeveld, Ye 12  
13-07 Mw Nibbering – Grobben, Jonkerstraat 29   
15-07 Mw Kemper, Standerdmolen 13   
15-07 Mw Molenaar - van Essen, J Matijsen Osterlinghstr 42  
15-07 Dhr Nibbering, Paulus Pietersstraat 1 a  
16-07 Dhr de Bruin, Dijkgraaf Poschlaan 1 a  
16-07 Mw van der Waart – Beuvens, Voorhaven 158 f  
18-07 Dhr Karhof , Voorhaven 138   
18-07 Dhr Terpstra, Paulus Pietersstraat 1 a  
19-07 Mw van der Hulst – Wegener, Cor Jongerthof 29  
19-07 Dhr Out, Groot Westerbuiten 10   
19-07 Mw Marijnissen, Baandervesting 55  
20-07 MW Klouwer – Plugboer, Roelof Bootstraat 41 
21-07 Mw van Aanholt – Oosteweeghel, Persijnstraat 13  
21-07 Mw Veerman, Dijkgraaf Poschlaan 1 a 
21-07 Mw Ras – Ykelen, Floris Simonszstraat 7   
22-07 Mw van Straaten – Braak, Roelof Bootstraat 73  
24-07 Dhr Breed, William Pontstraat 62  
25-07 Mw Pletinckx – Boontje, Ye 43  
27-07 Dhr Timmermans, Langemeerstraat 23 d  
27-07 Dhr Bleekemolen, Jacob Tonissenstraat 13   
28-07 Mw Braan - de Lange, Cornelis Doetsstraat 10  
29-07 Dhr Schilder, William Pontstraat 35   
29-07 Mw de Boer – Mes, Pieter Claesstraat 8  
30-07 Mw Smit, Coen de Koninglaan 12  
01-08 Mw Klouwer – Dekker, Zoutziedershof 2  
01-08 Mw Klouwer – Huisink, William Pontstraat 22  
02-08 Mw J. Greuter, G A Brederodestraat 102 
05-08 Dhr Looze, Schermerstraat 8  
06-08 Dhr Klouwer, Zoutziedershof 2  
11-08 Mw Butter – Jonker, Klein Westerbuiten 12  
12-08 Dhr Dol, Coen de Koninglaan 6 
13-08 Dhr Wiebe, Spinnekopmolen 6 
14-08 Mw Adolfs – Gregoire, Baanstraat 15 
17-08 Dhr Kemper, Koggenstraat 11  
20-08 Dhr Schoorl, William Pontstraat 53  
20-08 Dhr Simonis, Achterhaven 98  
22-08 Mw Veenboer – Spiekerman, Paulus Pietersstraat 1 a 
22-08 Mw Kunst, Pieter Taemszstraat 26  
26-08 Dhr van den Boom, Koggenstraat 17  
27-08 Mw de Haan – Govers, Spuistraat 17  
30-08 Dhr Brederode, Noordervesting 2  
31-08 Mw Mooijer – Hartog, Jan Schriverstraat 4 
31-08 Mw Kemper – Rossenaar, Voorhaven  42 
 
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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Hemelvaart 
Het is een traditie geworden dat wij op Hemelvaartsdag wel 
een dienst houden, waar vele andere kerken in de omgeving 
dat niet meer doen. Een twintigtal mensen kwam luisteren 
naar de uitleg, die ds Bart Stobbelaar gaf bij het bekende 
verhaal, waarmee het boek Handelingen begint. Hij werd op-
genomen, een wolk onttrok Hem aan hun ogen, de kern van 
deze gebeurtenis. Deze uitleg probeer ik hier samen te vat-
ten:  
“Jezus werd opgeno-
men in de sfeer van 
God. Hemel noemen 
wij die sfeer. Maar 
het begrip “hemel” is 
méér dan een plaats. 
Het is een begrip dat 
buiten onze wereld 
van tijd en ruimte 
staat. Jezus verdwijnt 
niet, is niet afwezig, 
maar niet meer aan 
tijd en ruimte gebon-
den, en dus juist aanwezig, zoals God aanwezig is. Maar wij 
kunnen hem niet zien, een wolk onttrekt hem aan ons oog. 
De wolk, die over de aarde ligt. De wolk van alles wat ons le-
ven verduistert. De wolk van angst en pijn, van ziekte en 
dood, van haat en oorlog, van vergiftiging van milieu en 
menselijkheid. Een wolk, die we niet mogen ontkennen. 
In het boek Openbaring lezen we in hoofdstuk 21 v.a. vers 22 
dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. Dat de he-
mel naar ons toekomt. Wanneer dat zal zijn, weten we niet. 
Zoals Jezus voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen zei: Dat 
is niet jullie zaak, maar die van de Vader. Wel aan ons is 
aarde, mens en wereld trouw te blijven, zoals Hij, God, Jezus, 
ons trouw is.” 
 

Onze gemeente 
Het gesprek over samenvoegen van onze gemeente met die 
van Edam wordt begeleid door Bernhard Vosselman van het 
bureau Kerkvitaal. Sinds 2018 werkzaam bij dit bureau en in-
middels ervaren in het ondersteunen van de kerkelijke ge-
meenten, die bij dit soort processen de regels van de Kerk-
orde van de PKN dienen te volgen om groen licht te krijgen 
van zowel de Classis als de notaris. Deze laatste moet de 
acte van samenvoeging opstellen en bezegelen. Van de 
voortgang van het gesprek houden wij u op de hoogte. 
 

Pinksteren 
Marjan Nijman ging voor op 1e Pinksterdag. Ze had twee jaar 
geleden haar Pinkstervuurgevoel vast gelegd in een kunst-
werkje, een stukje huisvlijt van rode wol, natgevilt met be-
hulp van heet water en zeep. Ze toonde het ons. Rood als de 
kleur van het vuur van de Pinksterboodschap. Rood als de 

kleur van het vuur en het en-
thousiasme, waarmee Kim 
Lian van der Meij de rol van 
Maria Magdalena in het ver-
volg van de Passion met He-
melvaart speelde. De kleur 
ook van het lopende vuur, 
waarmee de boodschap van 
Pinksteren in alle talen ver-
spreid werd, en nog steeds 
verspreid wordt, in alle wind-
richtingen. 
 
Bericht van overlijden 
We kregen bericht dat op 23 mei ds Pieter Koenes is overle-
den, 88 jaar oud. Na een val had hij een hersenbloeding ge-
kregen. Deze predikant ging in de tijd van Jan van Strijen 
doorgaans 2x/jaar bij ons voor. Jan haalde hem daarvoor op 
uit Amsterdam-Noord. Nel heeft de familie namens ons ge-
condoleerd. 
 
Diensten, bloemen en collectes 
Op zondag 10 juli gaat Jan Tol voor, op zondag 24 juli 
drinken we samen koffie. Op zondag 14 augustus komt Rob 
Mascini voor de eerste keer bij ons voorgaan. Rob heeft een 
lange staat van dienst binnen de RK kerk als permanent 
diaken. Als president van het Internationaal 
Diaconaatscentrum  heeft hij het diaconale werk in vele 
landen van deze wereld bezocht en gesteund. Ook in 2020 en 
2021 stond hij op ons preekrooster, maar door corona 
konden deze diensten niet doorgaan. 
 

Op zondag 24 augustus gaat ds Simon Bijl voor tijdens de 
jaarlijkse reünie van de familie Haasnoot. Deze “extra” 
dienst is niet besloten, maar voor iedereen toegankelijk. 
 

De bloemen gingen op 25 mei mee 
met Julius van Wijck als dank voor 
het trouwe luiden van de klok. 
Gelukkig is hij de afgelopen 
maanden zover hersteld van zijn 
herseninfarct dat hij dat weer kan 
als voorheen. Die van 5 juni gingen 
naar Irene Collet, ter bemoediging. 
 
Collecteopbrengsten: 
 25 mei 5 juni 
Diaconie € 103,30 € 82,00 
Eigen kerk €  64,25 € 77,00 
 

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

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
3 juli  10.00 uur W. Grimme      G. Zandstra  
17 juli  10.00 uur T. de Boer      G. van Wattingen 
7 augustus 10.00 uur A. Visser       G. van Wattingen 
21 augustus 10.00 uur ?       G. van Wattingen 
 
 

Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
3 juli  10.00 uur ds. K. Holwerda (Amsterdam)    Grote Kerk 
10 juli  10.00 uur ds. H. Blom (Almere)     Grote Kerk 
17 juli  10.00 uur ds. S. Bijl (Groningen)     Grote Kerk 
24 juli  10.00 uur ds. K. Koldewijn (Badhoevedorp)    Grote Kerk 
31 juli  10.00 uur dhr. E. Wegman (Heerhugowaard)    Grote Kerk 
7 augustus 10.00 uur ds. M. Reinders (Amsterdam)    Grote Kerk 
14 augustus 10.00 uur ds. K. Holwerda (Amsterdam)    Grote Kerk 
21 augustus 10.00 uur ds. A. Alblas (Oegstgeest)     Grote Kerk 
28 augustus 10.00 uur ds. P. Hoogstrate (Ermelo)    Grote Kerk 
 

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
3 juli  10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor 
10 juli  10.00 uur diaken H. Bak  Woord- en communieviering m.m.v. Caecilia 
17 juli  10.00 uur pastoor J. v.d. Stok Eucharistieviering 
24 juli  10.00 uur diaken H. Bak  Woord- en communieviering 
31 juli  10.00 uur kapelaan A. Goos  Eucharistieviering 
7 augustus 10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor 
14 augustus 10.00 uur padre L. Weel  Eucharistieviering 
21 augustus 10.00 uur pater R. Hoogenboom Eucharistieviering 
28 augustus 10.00 uur diaken H. Bak  Woord- en communieviering 
 
Ook is er elke woensdagochtend om 9 uur en elke vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 

10 juli  11.00 uur Jan Tol 
24 juli  11.00 uur koffie 
14 augustus 11.00 uur` Rob Mascini 
28 augustus 11.00 uur Simon Bijl 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid   
3 juli   10.00 uur ds. H. Reedijk  Oudendijk 
10 juli   10.00 uur ds. H. Reedijk 
17 juli   10.00 uur  J. Talma   Oosthuizen 
24 juli   10.00 uur  ? 
31 juli  10.00 uur P. Verschoor  Oosthuizen 
7 augustus 10.00 uur ds. B. Stobbelaar  Beets 
14 augustus 10.00 uur dhr. C. van Lenten Oosthuizen 
21 augustus 10.00 uur ?   Oosthuizen 
28 augustus 10.00 uur ds. H. Reedijk 
 

 

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

 



‘t LokkemientjeTUINCENTRUM
Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

De Echte BakkerPeter Gorter‚Bakt het verschil'Anno 1906
Tel   371776  



Uw verjaardag vieren zonder zorgen?Bij de Simonehoeve kan dat.Bel of mail ons: wij helpen u graag.0299-365828 of info@simonehoeve.com

SimonehoeveWagenweg 21145 PW Katwoude / Volendam
 PRINSENSTRAAT 12  EDAM  0299 371753 |  | 

Ontspanningsmassageen hotstone
Email:m.zuidervaart@ziggo.nlwww .edammassage.nlMariekeZuidervaartKeetzijde41 135RBEDAMTel:0299350314Mob:0652244024Ookfraaiecadeaubonnentekoop


