
                             Jaargang 50, nummer 7, september 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 Magazine van de kerken in Edam en Volendam 
	

 

Diaconie 
Het Noodfonds 
De Sophia-bijbel in de Librije 
Aan tafel op startzondag 



Begrafenisonderneming Nicodemus bv.C.J. Conijnstraat 6   Volendamtelefoon 363940 (dag en nacht)

.Technisch Installatieburobij ’t VuurHamerstraat 16 -1135 GA  EdamPostbus 166 - 1135 ZL  Edam www.bijtvuur.net T: 0299-371541F: 0299-371258E: info@bijtvuur.net

Elektrotechniek - Airco - Telecomservice- en installatiebureauHamerstraat 22 - 1135 GA EdamTelefoon 0299 - 31 50 58Postbus 41  - 1135 ZG Edam
de nieuwe webwinkelvan

De Kast
info@dekastedam.nl0652471742Lingerzijde 101135 AP Edamtel. 0299 37 14 80www.dekastedam.nl

De gezelligstecadeauwinkel van Waterland. Verrassende, exclusieve, creatieve en betaalbare cadeaus voor ieder een Ilona Springer

OPEN DAGELIJKS VANAF 29 MAARTZEEVANGSZEEDIJK 7BWWW.STRANDBADEDAM.NLINFO@STRANDBADEDAM.NL065139 1775

Taxateur en zelfstandigaankoop en verkoopmakelaar in Purmerenden omstreken+31629203665info@feliciamuntslag.nl



 
Venster september 2022  1 

Redactioneel 
 
Van oudsher hebben kerken een belangrijke sociale functie 
vervuld, zoals armenzorg, opvang van daklozen, ondersteu-
ning van ontwikkelingsprojecten, enz. Nog steeds hebben 
veel kerken die taak, met talloze diaconale instellingen, be-
zoekersgroepen en MOV-groepen die in hun werk inspiratie 
vinden in de Christelijke naastenliefde. Maar zal dit diaco-
nale werk gaandeweg verdwijnen omdat de rol van de kerk 
in de maatschappij steeds kleiner wordt? 
 
 

Zullen er steeds meer mensen een beroep doen op over-
heidsvoorzieningen als de kerken zich terugtrekken? Reden 
genoeg voor het Venster om hier eens bij stil te staan. 
Naast dit serieuze onderwerp treft u in dit Venster diverse 
interessante artikelen aan over uiteenlopende onderwer-
pen: een beschrijving van de prachtige Sophiabijbel van de 
Librije en een keur aan muzikale activiteiten, van orgelcon-
cert tot koorzang, van psalmen tot voorhavenconcert. 
 

Nico van Straalen
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 15 september 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 oktober 2022 

Bij de omslag: Het Proveniershof de Proeve, ooit een voorziening voor armen en behoeftigen. 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. 
 

 
Dat is paarlen voor de zwijnen 

 
Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen 
voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met 
hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren. 
(Matth 7:6, Statenvertaling).  
Deze uitdrukking wordt misschien wel het meest gebruikt 
bij frustratie. Je wilt een in jouw ogen waardevolle bood-
schap overbrengen, maar die wordt niet geaccepteerd 
door de beoogde ontvanger. Die krijgt dan verwijt: “Het is 
ook paarlen voor de zwijnen”, verzucht je. Maar Matth. 7 
legt de verantwoordelijkheid bij jou: wees zuinig op wat 
heilig en kostbaar voor je is, gooi dat niet te grabbel bij wie 
toch geen idee van die waarde hebben. Doet denken aan 
Jezus’ boodschap bij de uitzending van de discipelen (Matt. 
10: 14, Lukas 10:11), als Hij zegt dat ze door moeten en het 
stof van hun schoenen moeten kloppen als ze in een plaats 
komen waar hun boodschap niet welkom is. Neem ze niets 
kwalijk, maar houdt heel wat voor jou waardevol is en ga 
verder, naar mensen aan wie de (blijde) boodschap wél 
besteed is. Een oproep tot onderscheidingsvermogen, 
géén rechtvaardiging voor verwijt is de oorsprong van dit 
gezegde. 
Lezen: Mattheus 7 en 10, Lukas 10. 
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Het Noodfonds 
 
Het woord NOOD verschijnt dagelijks op de TV, in de krant, op de radio. Oorlogen, bos-
branden, overstromingen, verdroging, vaak ver weg, soms heel dichtbij. De persoonlijke 
levensverhalen van mensen, oud en jong, liegen er vaak ook niet om. Waar kun je dan 
aankloppen? Naast de burgerlijke gemeente Edam-Volendam met zijn Breed Sociaal Loket 
en allerlei stichtingen met specifieke doelstellingen, komt het Noodfonds van de kerken in 
beeld. Reden om een gesprek te hebben met Chris Kotterer, voorzitter van het Noodfonds. 
 
Iedereen krijgt in zijn leven met problemen te maken, met 
gebeurtenissen, waar hij of zij nooit rekening mee gehou-
den had. Met moeilijkheden, waarvoor een oplossing ge-
vonden moet worden. Situaties, waarin je steun en hulp 
van anderen niet kunt ontberen. Soms professionele hulp 
van welke aard ook, soms financiële hulp omdat je wel 
weet hoe je het probleem moet oplossen, maar er het 
geld niet voor hebt. 
 
Bestaat het Noodfonds al lang? 
Nee, vanouds hebben de verschillende kerken 
hun eigen organisaties om noden te lenigen: 
de rooms-katholieke kerken hun caritasinstel-
lingen, de protestantse kerken hun diaco-
nieën. Begin 2015 maakte Joke Roodhart, des-
tijds directeur van De Meermin en voorzitter 
van de Diaconie van de PKN Edam, mij attent 
op de vorming van noodfondsen in andere ge-
meenten, waarin de kerken samenwerkten. 
Dat sprak John van Voorst, die toen kerkrent-
meester bij de PKN in Edam was, ook aan. We 
hebben contact gezocht met Gerard de Wijn 
van de PKN-Volendam, met Nel Conijn van de 
PCI-Edam en met Cor Kwakman van de PCI-
Volendam, en we zijn begonnen. 
 
Is het Noodfonds een organisatie? 
Niet in de zin dat het eigen gelden beheert of mensen in 
dienst heeft. Het is eigenlijk niet meer, -maar ook niet 
minder-, dan een afspraak tussen de kerken om vragen 
om hulp, die buiten het werkveld van de diaconie of de 
PCI van de eigen kerk vallen, gezamenlijk op te pakken. 
We komen één keer in de twee maanden bij elkaar. John 
van Voorst is onze, heel actieve, secretaris. Hij zorgt voor 
de communicatie tussen de vergaderingen door, voor het 
verkrijgen van de benodigde informatie, voor zover nodig 
voor de formele afwikkeling van hulpvragen. Als we steun 
verlenen, maken we een afspraak over de verdeling van 
kosten en elk lid maakt zijn deel over. In de praktijk werkt 
dat prima, zonder allerlei administratieve rompslomp. 
 
Wanneer kunnen mensen een beroep doen op het Nood-
fonds? 
Onze doelgroep was in het begin: kerkleden en rand-kerk-
leden. Maar we zijn er nu voor iedereen in de gemeente 
Edam-Volendam, gelovig of niet. Ook voor de mensen in 
de Zeevang, nu die erbij gekomen is. Wel lopen daar de 

grenzen van de verschillende kerkgemeenten weer anders 
en is dat nog even uitzoeken. Een vraag om hulp begint bij 
het Breed Sociaal Loket en het Zorgteam van de ge-
meente. Daar kijkt men wat men kan doen. Als er vragen 
zijn die buiten het kader van de WMO, de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning, vallen, of als die wet het zelfs 
uitdrukkelijk verbiedt, kan men bij ons aankloppen. Wij 
hebben geen formeel keurslijf, wij kijken of we in redelijk-
heid hulp kunnen bieden. 

 
Kun je een voorbeeld geven? 
Het gaat in de praktijk om zaken als een 
speciaal bed voor een zieke, zwemles voor 
een kind, een fiets om ergens te kunnen 
komen, een laatste reis van een kleinkind 
naar een oma in Turkije, die niet lang 
meer zal leven. Juridische bijstand om uit 
een probleem te komen, die men niet kan 
betalen. Ach, het zijn vaak niet van die in-
drukwekkende zaken, maar wel altijd voor 
de persoon zelf heel belangrijk. Een vraag 
kan ook via iets als het Missieteam in Vo-
lendam komen of via de stichting “De Pin-
guïns”, de zwemvereniging voor mensen 
met een beperking. Er zijn dan speciale 
omstandigheden, waardoor men zo’n 

vraag naar ons doorstuurt. 
 
Geeft het Noodfonds ook structurele hulp?  
Nee, het gaat bij ons altijd om incidentele, individuele ge-
vallen. Voor de structurele problemen, die nu ontstaan 
door de inflatie, het stijgen van de prijzen en het achter-
blijven van de lonen en de pensioenen moeten de over-
heid en de pensioenfondsen maatregelen nemen. Ieder-
een heeft te maken met hogere energiekosten, met het 
duurder worden van de boodschappen. Daar zijn wij niet 
voor. Voor de Voedselbank in Purmerend collecteren we 
wel als kerk, als Noodfonds steunen we hem niet. 
 
Stijgt het aantal aanvragen in deze tijd? 
Bij ons niet en dat klopt ook wel, want de huidige proble-
matiek is een algemene. Wij zijn ervoor om iemand per-
soonlijk een steuntje in de rug te geven als hij of zij dat 
echt nodig heeft. Of om je even over een drempel heen te 
helpen, zodat je zelf weer verder kunt. Het is niet de be-
doeling dat iemand met onze steun verder op zijn lauwe-
ren gaat rusten. Onze steun is eenmalig. 
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Is de gemeente Edam-Volendam blij met jullie? 
Wethouder Vincent Tuijp weet dat we er zijn en dat 
zijn ambtenaren bij ons terecht kunnen. Het liefst 
zouden we zien dat deze aan onze vergadering deel-
namen. We hebben die daarom al van de avond 
naar de middag verplaatst. Er zijn veel wisselingen 
geweest en de laatste tijd is er jammer genoeg nie-
mand meer aangeschoven. Maar het gaat ook niet 
om het vergaderen. Belangrijk is dat je elkaar weet 
te vinden als dat nodig is. 
 

Maarten Gast 
Foto’s Arie van Ginkel 
 

 

Het bestuur van het fonds bestaat uit: 
Chris Kotterer, PKN-Edam, voorzitter 
John van Voorst, Doopsgezinde Ge-
meente Edam, secretaris 
Jan Hoogland, PCI-RK-Volendam 
Nel Conijn, PCI-RK-Edam 
Marjan van Leeuwen, PCI-RK-Edam 
Hans Nieuwendijk, PCI-RK-Edam 
Maarten Gast, PKN-Volendam 
 
Gevelsteen met opschrift CHARITAS in 
een huis aan de Nieuwe Haven. Caritas 
komt van het Latijn, Charitas van het 
Grieks. Caritas is de gebruikelijke term. 

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

Wat is en doet de PCI? 
 
Veel mensen hebben waarschijnlijk weleens gehoord van de PCI (Parochiële Caritas 
Instelling). Maar wat is de PCI voor organisatie en wat doet de instelling? Het Venster 
sprak met voorzitter Hans Ruck. 
 
Omdat de leefomstandigheden van de arbeidersklasse 
en ouderen in de 19e eeuw verre van ideaal waren en 
er nog geen sociale voorzieningen bestonden werd in 
1860 de maatschappelijke zorg door de RK Kerk 
opgericht en werd de ergste nood van katholieke 
parochianen gelenigd. Iedere parochie kreeg een 
maatschappelijke zorgtaak via de kerk, waarvan de 
feitelijke uitvoering werd neergelegd bij een 
zogenaamd armenbestuur. Dat bepaalde wie welke 
steun ontving. Ook nadat vele decennia later de Rijks-
overheid de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voor de armste burgers op zich nam door wetten als 
de schoolplicht, AOW, AWW en de algemene 
bijstandswet bleef de PCI bestaan en ook in Edam is 
een dergelijke instelling nog actief. Inmiddels al 20 jaar 
onder voorzitterschap van Hans Ruck, die echter al veel 
langer deel uitmaakt van het bestuur. Maar hij is nog 
altijd bereid er een termijn aan vast te plakken als de 
bisschop dat goedkeurt. 
 
Noden van de mens zijn wel veranderd, maar bestaan 
nog steeds 
Hans legt uit dat de activiteiten van de PCI zich in de 
afgelopen jaren hebben aangepast aan de veranderde 
maatschappij. Iedere inwoner van ons land heeft 
tegenwoordig recht op primaire voorzieningen om in 
leven te blijven. Hiervoor is de burgerlijke overheid 
verantwoordelijk. Dat wil overigens niet zeggen dat er 
geen financiële nood meer bestaat in individuele gevallen. 
Maar je kunt wel zeggen dat de verleende hulp door de 
PCI is in de loop der jaren van primaire basisbehoeften is 
uitgebreid naar meer maatschappelijke en sociale 
problemen. 
 
 

 
Op de vraag welke maatstaven worden aangelegd bij het 
al dan niet verstrekken van hulp antwoordt Hans Ruck: 
“Wij als PCI-bestuur benaderen een probleem zonder 
aanziens des persoons. We letten niet zozeer op het 
verleden van de persoon, maar zoeken vooral ook naar 
maatregelen die problemen in de toekomst (kunnen) 
voorkomen. Mensen leren budgetteren is bijvoorbeeld 
niet onbelangrijk. Maar ook geen hulp verstrekken in de 
vorm van contant geld, maar met goederen. Soms kan 
een lening al een hoop verlichting geven en een nieuwe 
financiële start inluiden. Uiteraard speelt emotie een rol 
bij de beoordeling van een aanvraag. Soms zegt je 
verstand dat hulp niet helpt, maar voel je dat je iemand 
niet in de steek kunt laten. Vooral als kinderen de dupe 
zouden worden van de ellende. De PCI helpt bijvoorbeeld 
als ouders geen geld hebben om hun kinderen cadeautjes 
te geven met Sinterklaas. Een gelovig kind begrijpt dat 
niet. ‘Hij of zij was toch ook niet stout?’ 
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Uitdelen kerstpakketten 
“Maar ook delen we kerstpakketten uit aan mensen die 
met leed te maken hebben (gekregen) of een pakket ver-
dienen in verband met hun diensten voor de parochie. En 
ook wordt regelmatig een barbecue voor de parochianen 
georganiseerd en is er een eindejaarsdiner dat geheel 
verzorgd wordt door de bestuursleden van de PCI zelf.” 
 
Onderdeel van de parochie 
De PCI maakt onderdeel uit van de Franciscusparochie, 
die de plaatsen Edam, Ilpendam en Monnickendam 
omvat. Maar aanvragen, beoordelingen en besluiten op 
een aanvraag worden genomen door één van de drie 
locaties zelf. Het geld dat jaarlijks aan caritasdoelen wordt 
besteed kan wordt verdeeld in drie categorieën: 1/3 deel 
voor de parochie, 1/3 deel voor Nederlandse doelen en 
het laatste deel voor doelen in de hele wereld. Verder 
worden alle bisschoppelijke projecten ondersteund. 

Naastenliefde 
Een term die nog niet is genoemd is naastenliefde. “Dat 
kost geen geld, maar is nog altijd belangrijk. Vooral voor 
ouderen en mensen die zich eenzaam voelen. Daarom 
organiseert de PCI om de week op woensdag gezellige 
activiteiten in de Burghwall en zijn we ook in de 
coronaperiode deze mensen niet vergeten. Een klein 
presentje bezorgen kost soms weinig, maar doet zo veel! 
Toen de horeca na lange tijd weer open mocht was de 
Burghwall tot de laatste stoel bezet. Hieruit blijkt wel hoe 
mensen gesteld zijn op onderling contact en samen 
dingen doen. Ook dat is een levensbehoefte, die zeker 
niet onderschat moet worden.” 

 

Jaap Buijs 
Foto: Arie van Ginkel

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

De Staties van de Edamse Sacramentsprocessie 
 
Op 19 juni, de feestdag van het Heilig Sacrament, trok een honderdtal parochianen, be-
langstellenden en seminaristen door de straten van het middeleeuwse Edam. 
 
De reden van deze feestelij-
ke, eerbiedige ommegang, 
deze Sacramentsprocessie, 
was tweeledig. Vooreerst 
viert de katholieke geloofs-
gemeenschap in 2022 dat het 
kerkgebouw aan de Nieuwe-
haven 175 jaar geleden werd 
ingewijd. Bovendien gedenkt 
de burgerlijke overheid in dit 
jaar dat een aantal Hollandse 
steden 450 jaar geleden de 
kant kozen van de opstande-
lingen tegen het toenmalig 
rechtmatig gezag. Dit laatste 
gaf aanleiding om bij de verschillende staties op de route 
stil te staan bij het thema van deze herdenking, uitgedrukt 
in de waarden vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid 
en verscheidenheid, aangevuld met vrede. 
De eerste statie was Achterhaven 67. Van 1664 tot 1825 
kerkten de katholieken van Edam hier in schuilkerk “Het 
Grau Hart”. Vrijheid leidde tot een bespiegeling over hen 
die zich moeten verschuilen voor wie ze zijn; over hen die 
lijden onder godsdienstvervolging; over hen die tegen de 
verdrukking in blijven werken aan de opbouw van de kerk. 
De tweede statie was de huidige pastorie en kosterij van 
de Kerkgemeente. Tot 1572 stond hier het Maria Magda-
lena convent van de Tertiarissen van St. Franciscus. Ver-
bondenheid deed ons stil staan bij hen die kiezen voor een 
geestelijk leven in kloosters en conventen; voor de regu-
liere en seculiere geestelijkheid die vervolgd en vermoord 
wordt nu en in het verleden; voor de goede werken van 

 
kloosterlingen in de we-
reld en hun bijdrage aan 
het maatschappelijk wel-
zijn. 
De derde statie was de Sint 
Nicolaas of Grote Kerk, 
waar tot 27 juni 1572 de 
mis werd gevierd. Ver-
draagzaamheid deed ons 
belijden dat wij deel uit-
maken van een schuldige 
geschiedenis, die ons soms 
inhaalt als oude tegenstel-
lingen opgeld doen en wij 
in kerk en samenleving 
langs historische grenzen 

gescheiden wegen gaan. We hebben gebeden voor allen 
die op de vlucht zijn voor onverdraagzaamheid. 
De vierde statie was de voormalige Onze-Lieve-
Vrouwekerk, in oorsprong de oudste kerk in Edam. Hier 
baden we voor Maria, de moeder van de Heer, de konin-
gin van de Vrede. 
De vijfde statie was de Koningshoeve, sinds 1781 het 
voormalige Rooms-katholiek weeshuis, vanaf 1926 was 
het een bejaarden- en verzorgingstehuis. Nog steeds is 
het instelling van Parochiële Caritas. Verscheidenheid 
deed ons denken aan de ouderen, de zieken, de weduwen 
en wezen; voor hen die zich hun lot aantrekken; voor de 
verzorgenden, de mantelzorgers. 
Op zondag 11 juni 2023 viert de kerk wederom Sacra-
mentsdag. 

Thom van der Woude 
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Afscheid van de Vensterredactie 
 
Zuchtend onder een historische temperatuur van 37 oC, reikten mijn broeierig warme 
handen naar een nog warmere telefoon. “Met Wijnanda Hamstra” klonk het parelend fris 
aan de andere kant. Ach ja, de jeugd… 
 
Afscheid en opnieuw beginnen 
Joh, wij vinden het allemaal heel jammer dat je het 
Venster hebt verlaten, kon je het niet meer uithouden bij 
ons, was het zo erg? 
Ha, nou nee. Maar ik ben er in 2010 mee begonnen, heel 
veel interviews gedaan en zodoende ben ik in de redactie 
gebleven. Maar vorig jaar werd ik jeugdouderling en toen 
wilde ik toch iets minder doen voor het Venster. Je hebt 
tenslotte een gezin met kinderen, de vrije tijd is al schaars. 
Verder ben ik ook voorzitter van de beroepingscommissie, 
daar gaat straks genoeg tijd in zitten. Dat was ook een 
reden om met het Venster te stoppen. 
 
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan je 
Vensterperiode? 
De interviews met jonge gezinnen. Je 
ging daar naartoe, naar mensen die je 
eigenlijk helemaal niet kende maar 
desondanks heel open waren. In het 
begin vond ik het spannend maar daar 
zijn af en toe heel interessante 
gesprekken uit ontstaan. Maar ook de 
leuke reacties van gemeenteleden op 
je stukjes, dan voel je je best een 
beetje trots. Dan denk je: gelukkig, het 
wordt gelezen. Het enige wat ik nog 
wel doe is de Jeugdpagina, want ik 
vind dat dit een beetje hoort bij de 
jeugdouderling. 
 
Erg leuk trouwens! 
Dank je wel. 
 
Ook voor diverse leeftijden van de 
kinderen, daar heb je echt rekening 
mee gehouden. Leuk hoor. 
Vanzelfsprekend. Het is wel af en toe 
een beetje lastig nog. 
 
Kan ik me voorstellen, je moet steeds iets nieuws 
bedenken. Doe jij dat in je eentje of doe je het nog 
met iemand samen? 
Nee, in principe doe ik dat alleen. Ik krijg wel af en toe wat 
suggesties van Ria van Saarloos bijvoorbeeld, zo van: in 
het verleden ben ik dit of dat tegengekomen, misschien 
kan jij het voor je pagina gebruiken. Daar maak ik 
dankbaar gebruik van. De ene maand doe ik het en de 

andere maand komt het van katholieke zijde. We vullen 
wel samen elke maand de kalender in zodat de kinderen 
in een oogopslag kunnen zien waar zij terecht kunnen. 
 
Het mooie leven 
Je zei net al: ik heb kinderen. Hoeveel heb je er trouwens? 
Ik heb er drie. 
Alstublieft! 
14, 12 en 9 jaar. 
Leuk dicht bij elkaar, hebben ze tenminste nog wat aan 
elkaar. In theorie dan, moet je ook nog maar afwachten 
natuurlijk. 
Oh jawel hoor, dat gaat heel leuk. Ze zitten tegenwoordig 
ook allemaal op sporten. 
 

Wat doe je nog verder? 
Ik ben juriste maar ik werk bij een 
belastingadvieskantoor dat zich 
daarnaast ook bezighoudt met 
mediation bij echtscheidingen en 
dan vooral bij echtscheidingen van 
ondernemers want daar komt ook 
het fiscale aspect om de hoek 
kijken. Dus dat is een beetje een 
combinatie van dingen en dat doe ik 
drie dagen per week. Daarnaast ben 
ik ook penningmeester van de 
ijsvereniging en help ik af en toe op 
school. 
 
Heb je nog iets maatschappelijks 
wat je wil doen maar waar je tot nu 
toe niet aan toegekomen bent? 
Oh, dat is een lastige vraag, ik hoop 
dat we een leuke dominee voor 
iedereen vinden. Ik vind het zo 
zonde eigenlijk dat we na de lagere 
school niks meer hebben voor de 

jeugd. Dat zou ik graag in de toekomst weer zien. Hopelijk 
heeft de nieuwe dominee ook op dat gebied ideeën die 
we samen kunnen oppakken. 
 
Heel veel succes Wijnanda, een warme groet uit een 
inmiddels afgekoelde omgeving. 

Marika Fraenkel 
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De Bijbel als drager van kunstwerken 
 
Hoe belangrijk het Heilige Boek voor het Christendom is behoeft geen betoog; maar dan 
denken we voornamelijk aan het gedachtegoed, de Heilige Schrift. Wellicht is mede 
daarom een bijbel een ‘dankbare’ drager van religieuze kunst, naar het lijkt uitsluitend en 
speciaal geproduceerd om het auditieve en visuele te verenigen. 
 
Een onbetwist succesverhaal is de Sophia-bijbel, een 
crowd-funding project uit de 19e eeuw. Je moet het maar 
aandurven, als boekuitgever een bijbel te laten verschij-
nen, terwijl er al zo’n 25 bijbels in omloop waren… Enkele 
voorbeelden: de Statenbijbel, Mechelse bijbel, Friese bij-
bel, Naardense bijbel, Dordtse bijbel. Een nieuwe bijbel 
lijkt dan slechts méér van hetzelfde en toch…. 
 

Uitgever Gerrit 
Benjamin van 
Goor werd in 
1816 in he Gel-
derse Buren ge-
boren.  Jeugd-
boeken, woor-
denboeken en 
schoolboeken 
bracht hij al 
vanaf 1839 op de 
markt. De druk-
kerij was geves-
tigd in Gouda en 
in zijn succesvolle 
bedrijf waren ook 
zijn zonen Dirk 
en Jacob (over 
wie later meer) 

werkzaam. Voor de productie van de Sophiabijbel maakte 
van Goor een ‘prachtbijbel’, een uniek koninklijk exem-
plaar, dat hij opgedragen heeft aan koningin Sophie von 
Württemberg, de gemalin van koning Willem III. We 
schrijven het jaar 1855. 
 
De bijbel voor het konings-
paar is een waar topstuk, dat 
in fluweel is gebonden. De 
voor- en achterplatten zijn, 
alsmede de sloten, opge-
hoogd versierd met geperst 
leer. Een ware gloedvolle 
schittering is ook de zeld-
zame polychroom versiering van de boeksnede, waarin 
het koninklijk wapen is verwerkt. Op het voorplat is afge-
beeld de Verheerlijking van Christus op de Tabor-berg met 
links Mozes en rechts Elia, mogelijk vervaardigd door stu-
dio Haarhaus in Parijs. Deze luxueuze bijbel is een foliant 
van 1900 pagina’s met de tekst van de Statenvertaling, 
weegt 12 kilo en is geïllustreerd met zeventig staalgravu-
res. Deze platen kocht Van Goor van de Londense uitgever 

George Virtue & Comp, die ze in zijn Devotional Family-Bi-
ble had opgenomen. Ze zijn vervaardigd door William 
Henry Bartlett (1809-1854), die de gravures maakte op 
basis van schilderijen van oude en nieuwe meesters.  

 
Een dergelijke 
grote publicatie 
betekende een 
flink risico voor 
de uitgever. 
Daarom besloot 
van Goor de bij-
bel in 92 afleve-
ringen op de 
markt te bren-
gen. Zodoende 
kon hij vrij nauw-
keurig de oplage 
bepalen. Deze 
vorm bood te-
vens de mogelijk-
heid van ge-
spreide betaling: 
een aflevering 
kostte f 0,65 
waarmee de to-
taalprijs op 
f 59,80 kwam. 
Aan het slot kon 
de klant een 
mooie boekband 
(omslag) kopen. 
Van Goor peilde 
met intekenlijs-
ten de interesse 
voor zijn product. 
Het koningspaar 
voerde de inte-

kenlijst aan. 2500 intekenaren mochten inschrijven en de-
den dat ook, waar onder 33 families in Edam. In heden-
daagse koopkracht zijn de prijzen als volgt: één aflevering 
€ 6,84; de totaalprijs € 629,20; de band € 168.- Bij een 
omzet van f 110 607,- verdiende de uitgever maar liefst 
f 61.452,26 In huidige koopkracht: van de € 918.719,31 
omzet was € 510 430,07 schone winst. Via een erfenis 
schonk de familie Bak een exemplaar van de bijbel aan de 
Edamse Librije. Dit boek is aanwezig in de permanente 
tentoonstellingscollectie van de Librije. De restauratie 
werd mogelijk door een donatie van de Handwerkclub. 

De Sophiabijbel, die de Edamse Librije als 
schenking mocht ontvangen, uit de familie-
nalatenschap van een van de intekenaren 
van 1855 
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Vader Gerrit van Goor overleed in 1871 en werd 
opgevolgd door zijn zoons Dirk Lulius van Goor en Jacob 
Meinhard Noothoven van Goor die al enige jaren in de 
uitgeverij/drukkerij actief waren. Onder de beide broers 
ging de uitgeverij zich meer specialiseren en werd de 
boekhandel afgestoten. 
 

Een link naar Edam: 
Jacob Meinhard 
Noothoven van Goor 
wordt in 1895 toeziend 
voogd over Willem 
Anton Noothoven van 
Goor, zoon van wijlen 
Dirk NvG en Edith 
Elisabeth Hartman, 
wonende te 
Amsterdam. W.A. 
Noothoven van Goor is 
geboren 1878 en 
woonde geruime tijd in 
het huis De Meeuwen in 
Edam.  Hij stond bekend 

als flamboyante stadsgenoot en liet zich graag 
fotograferen, zoals hier tijdens de stadsfeesten van 1907. 
 
Tot slot een citaat uit een publicatie van Janneke de 
Jong-Slagman: 
“Kan de Sophiabijbel een statenbijbel genoemd worden? 
Volgens Van Dale is een statenbijbel ‘de bijbel zoals deze 
van 1626-’35 op last van de Staten-Generaal in het 
Nederlands werd vertaald en in 1637 uitgegeven’. 

Hoewel voor velen de statenbijbel of -vertaling synoniem 
zal zijn aan de statenbijbel-met-kanttekeningen, is dat 
strikt genomen niet juist. De Sophiabijbel bevat de tekst 
van de statenbijbel. Eén met andere kanttekening dan de 
bijbel uit 1637, dat wel, maar hij past uitstekend in het 
Statenbijbelmuseum.” 

Robert J. Lammers 
Bronnen: 
- Janneke de Jong-Slagman 
- Statenbijbelmuseum.nl 
- archiefman.nl/inv/ac494.htm#4 
- Portret Koningin Sophie: uitsnede van Winterhalter, 
Franz Xaver (1805-1873) Wikimedia Commons 
- Het fonds van Uitgeverij van Goor Gouda wordt nu 
vertegenwoordigd door Unieboek 
- Complete publicatie:  https://www.statenbijbelmu-
seum.nl/site/media/De%20Sophiabijbel.pdf 
 
 
De Librije is te bezoeken dagelijks van 14.00 – 17.00 uur; 
ingang via de toren aan de Matthijs Tinxgracht, meld u bij 
de balie en een gids zal u begeleiden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Organist Victor Baena speelt op 4 september in de Grote Kerk Edam 

Victor Baena werd geboren in 1995. Hij werd toegelaten tot het conservatorium in Ma-
drid op 12-jarige leeftijd. Na een studie gitaar en piano begon hij zich te interesseren 
voor oude muziek, met name muziek voor klavecimbel en orgel. Víctor rondde zijn stu-
die af aan het Amsterdams Conservatorium met Pieter van Dijk, Matthias Havinga en 
Louis Robilliard. In juni 2019 won hij de eerste prijs van het Schnitger Orgelconcours in 
Alkmaar. Victor begeleidt regelmatig de mis in de RK Nicolaaskerk aan de Voorhaven. 
Het concert begint om 15.00 u. Toegang gratis. Collecte voor het orgelfonds. 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Voorhavenconcert met Keros Ensemble, 11 september, 15:00 uur in de R.K. 
Nicolaaskerk 
Het Keros Ensemble bestaat uit Angela Skala op viool, Petra Botma op hoorn 
en Alex Bonnet op harp. Deze combinatie van instrumenten was vroeger niet 
gebruikelijk. Componisten zoals Massenet, Dussek, Singer en Duvernoy zijn 
gaan experimenteren met het componeren van muziek voor deze bijzondere 
samenstelling. Tijdens het concert krijgt u (onder voorbehoud) hiervan een 
aantal prachtige stukken te horen. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Wandelconcerten in de Grote Kerk in september, zondagmiddag 15 uur 
4 september Victor Baena, orgel, 11 september Friday Brass, blazersensemble, 25 september Capella Sine Vinculis, koor 

In Venster juli 22 is een (tel-) fout geslopen. In het 
artikel over de Kunstwerken van de Librije is het 
onderschrift bij de Vulgaat-bijbel onjuist. Dat moet 
jaar 1590, zijn niet 1540. Alie en Jan Ettema, dank 
voor jullie attente opmerking. 



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 vind je kalenders met activiteiten, puzzels, weetjes en kleurpla-
ten voor iedereen tussen de 0 en 18. 
 
Kalender 
- Zondag 18 september, startzondag in de Grote Kerk met kinderkerk 
- Zaterdag 1 oktober 2022 om 12 uur: workshop voor musical Spector, voor alle kinderen, in De Ontmoeting; om 15 u is de 

uitvoering in De Ontmoeting, ook voor de ouders; meld je z.s.m. aan bij John Buikman: john@buikman.com. 
 
In september 
08.09 Feest van Maria Geboorte: we vieren de verjaar-
dag van Maria, de moeder van Jezus 
12.09 We denken aan de Heilige Naam van Maria 
14.09 Feest van Kruisverheffing: wij kijken naar Jezus op 
het Kruis; Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn leven 
heeft gegeven 
15.09 Wij denken aan Maria; zij stond onder het Kruis 
van haar Zoon en had zoveel verdriet (smart); deze dag 
heet: Heilige Maagd Maria, moeder van Smarten 
17.09 Wij denken aan de Heilige Hildegard von Bingen; 
zij kreeg van God visioenen (zij zag heel bijzondere din-
gen) en boodschappen (God gaf haar mooie opdrachten) 
21.09 Feest van één van de vier Evangelisten (zij hebben 
het Heilig Evangelie - Blijden Boodschap van God- ge-
schreven): Heilige Mattheüs 
27.09 Wij denken aan de Heilige Vincentius a Paolo; deze 
heilige hielp de straatkinderen en vertelde ze over de 
liefde van God 
29.09 Feest van de drie aarts(hoofd)engelen: Heiligen 
Michael - vecht tegen het kwaad -, Rafael - geneest en 
beschermt - en Gabriel - geeft Woorden van God door -. 
 
 

 
 
WAT IS JOUW GROOTSTE WENS, WAT IS JOUW DROOM 
VOOR HET LEVEN? 
Op zaterdag 1 oktober oefenen kinderen - allerlei leeftijden - 
voor de musical Spector. Ontdek wie je bent, durf te 'doen' en 
verleg je grens. Droom jij mee? De voorstelling duurt 55 mi-
nuten en vindt plaats in De Ontmoeting, achter de H. 
Nicolaaskerk, Voorhaven, Edam. Het is een spetterend en in-
spirerend verhaal. Kinderen zijn geboeid en gemotiveerd en 
het zet ze aan het denken; hoe kan jij met jouw talenten de 
ander helpen? 
De workshop begint om 12.00 uur en de uitvoering is om 
15.00 uur in de Ontmoeting. Deze uitvoering is ook te bezoe-
ken door ouders en andere belangstellenden. 
Kijk op www.kisi.org en lees over de musical Spector: het bes- 
te zit van binnen. Aanmelden: john@buikman.com. 

 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
 

10 Venster september 2022 

Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand  

Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid  
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Bankr. NL32ABNA0818154535 
Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465 

 

 
 
 
 

Gesprekskring najaar 2022 Doopsgezinde gemeente 
Edam over Prediker 
 
Wie kent niet uitdrukkingen als ‘alles is ijdelheid’ en ’er is 
niets nieuws onder de zon’. Het zijn woorden van Predi-
ker, een boekje met die titel uit het Oude Testament. Wie 
de auteur was is niet bekend, wel zijn 
schijnbaar sombere en pessimistische 
woorden. Maar als wij voor ijdelheid nu 
eens ‘ijl’ invullen en ‘vluchtig’ dan komen 
wij misschien al in de buurt van wat hij be-
doelde. Niet zozeer somber als wel nuch-
ter. En kennelijk spraken zijn woorden altijd 
al tot de verbeelding en werden toegepast 
in literatuur en op muziek gezet. 
 
Jurjen Zeilstra in Theologie.nl verwoordt 
het als volgt:  
‘Prediker is geen man van grote woorden. 
Hij heeft ook geen vrolijke stem. Hij heeft 
niet veel op met de officiële godsdienst van 
Jeruzalem. Maar hij is ook geen bevlogen 
idealist. Er wordt in het boek Prediker wel 
een bepaalde nuchterheid, een eerlijkheid, 
een zakelijkheid, een gematigde levens-
houding gevonden die mensen vandaag de dag kunnen 
waarderen. En waar God ter sprake komt, is het meestal 
om de mens tot bescheidenheid te brengen. Van Prediker 
krijg je geen woorden om de wereld te veranderen, wel 
woorden om het uit te houden. Prediker is de grote 
woorden voorbij. 
 
Het boekje is ontstaan in de tweede helft van de derde 
eeuw voor Christus. Prediker wil niet schrijven hoe het 
zou moeten zijn. Hij schrijft zoals het is. Wie de schrijver 
ook was, hij heeft geluisterd, hij heeft gekeken, hij heeft 

de mensen zien handelen en talmen en hij is niet bijster 
onder de indruk van de kwaliteiten van het resultaat. De 
ambities van mensen leiden niet tot structurele verbete-
ringen’. 
 
De hooggespannen verwachtingen van de afgelopen de-

cennia – dat de wereld alleen maar beter 
zou worden, armoede en honger de we-
reld uit – blijken inderdaad ijdel. Alle re-
den om dit boek samen te lezen en ons 
te laven aan de wijsheid van Prediker en 
zijn aanwijzingen voor een goed leven. 
‘Dus eet je brood met vreugde, drink met 
een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat 
je doet allang met welbehagen aan’ staat 
vermeld in het negende hoofdstuk. 
In 4 bijeenkomsten zullen wij ons verdie-
pen in wijsheidsliteratuur van wereld-
klasse. 
 
U bent welkom op 
10 oktober 
24 oktober 
7 november 
21 november 

Aanvang 14.00 uur tot 15. 30 uur 
Plaats: Vermaning aan de Kaasmarkt 
 
Er zijn geen kosten aan verbonden en na afloop wordt een 
bijdrage op prijs gesteld. Aanmelding is niet verplicht. 
Inlichtingen bij Truus de Boer: trijntjedeboer@gmail.com 
of 06 12897184. 
 
 

 
 
Oproep van de hoofdredacteur 

Door het vertrek van Wijnanda Hamstra (zie elders in dit Venster) krimpt onze redactie weer een 
beetje in. Op zich zijn we in nog steeds in staat om elke maand weer een mooi Venster te maken – 
en we hebben er veel plezier in – maar het aantal redactieleden begint een kritische grens te berei-
ken. We hebben genoeg correspondenten die regelmatig een stukje willen schrijven, maar we heb-
ben ook mensen nodig die verantwoordelijkheid willen nemen voor de continuïteit, die eenmaal per 
maand willen meevergaderen en brainstormen over de volgende nummers. Vooral mensen die de 
gemiddelde leeftijd van de redactie omlaag kunnen brengen zijn welkom. Wil je meedenken over 
ons blad of kun je goed fotograferen, meld je op redactie.venster@gmail.com. 
 
Namens de Vensterredactie: Ed Broeze, Marika Fraenkel, Arie van Ginkel,, Maarten Gast 
Nico van Straalen, hoofdredacteur 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
We zijn allemaal wel eens iets kwijt. 
Onze sleutels, een naam van iemand 
die we tegenkomen  of een telefoon-
nummer. Maar het wordt pas pijnlijk 
als we dierbare dingen verliezen, of 
als je het vertrouwen verliest in men-
sen om je heen. Dan kunnen we zoe-
ken tot we een ons wegen, maar dat 
vinden we niet zomaar terug. Ook 
God is soms moeilijk te vinden en dan 
stoppen mensen al gauw met zoeken 
of gaan op zoek  naar geluk in andere 
dingen. En zo lijkt op zoek zijn een 
vast onderdeel van ons leven. Maar je 
zou zoeken ook een goddelijke eigen-
schap kunnen noemen, want ook God 
is op zoek. Maar God is niet op zoek 
naar spullen, Hij is op zoek naar dat 
ene schaap dat verloren dreigt te 
gaan. Hoor ze eens, de farizeeën: Kijk 
daar gaat Jezus, Hij ontvangt zon-
daars en eet met hen. Wat heeft Hij 
daar te zoeken, laat Hij met fatsoen-
lijke mensen omgaan, mensen zoals 
wij. Het is een eigenschap waar we 
allemaal weleens last van hebben. 
Blijft de vraag: wat heeft Jezus daar te 
zoeken? Jezus wijst op wat die fari-
zeeën zijn kwijtgeraakt: het geloof 
dat in Gods ogen alle mensen gelijk-

waardig zijn. Dat mensen die ver-
dwaald zijn, bij God een nieuwe kans 
krijgen. Dus let Jezus niet op onze 
vooroordelen. Hij daagt  ons uit zijn 
voorbeeld te volgen, want pas als je 

echt zoekt, vind je al die kwetsbare 
mensen die zo graag gevonden willen 
worden. En zo wordt zoeken dus niet 
ons levenslot, maar veel meer onze 
levensopdracht. Ooit ging God op 
zoek naar mensen waarmee Hij een 
verbond kon sluiten,  afspraken kon 
maken zodat er een band van liefde 
kon groeien. Afspraken, gebeiteld in 
steen. Maar het liep anders, Hij 
moest ervaren dat de mens eigenwijs 

was, onverbeterlijk, ja zelfs bij Hem 
wegliep om een gouden kalf te aan-
bidden. Net als dat schaap dat dacht 
dat elders het gras groener was. Als 
mensen geen respect meer hebben, 
weglopen voor verantwoordelijkhe-
den, waar goede verhoudingen wor-
den verstoord en afspraken worden 
gebroken, daar moet God weer op 
zoek. Op zoek naar wat verdwaald is, 
wat verloren dreigt te gaan, weer bij 
zijn kudde te halen. Geholpen door 
talloze mensen die ook waarde hech-
ten aan goede en eerlijke verhoudin-
gen. Die niet buigen voor gouden 
kalveren, maar die zoeken naar waar 
het werkelijk om gaat. En het mooie 
is; God en mens ontmoeten elkaar in 
deze zoektocht, het mooie is dat God 
en mens het samen kunnen vinden. 
Wie in vertrouwen op die zoekende 
God, zelf op zoek gaat, zal uiteindelijk 
de blijdschap van het vinden ervaren. 
Ik wens u Gods zegen. 
 
Lees Lucas 15, 1-10 
 

Pastor Henk Bak 
 

 
 
 

Poëzie-estafette 

 
 
Ik geloof heilig in dat er “Meer is 
tussen hemel en aarde”. Ook onze 
dochter Jacqueline, ze zegt wel eens 
tegen haar vader (mijn Kees): pas op, 
want de voorraad beschermengelen 
raakt uitgeput! 
 
 

Dit gedicht maakt dat ook zo mooi 
tastbaar. Ik ken het al heel lang, 
maar weet niet van wie het is. 
 

Ina Bakker 
 
 
Engelen 
 

Engelen zijn geen ijle wezens. 
Ze zien er veel gewoner uit. 
Ze helpen mensen oversteken 
en plukken graag wat fluitenkruid 
 
Engelen zijn geen vleugelspitsen 
Ze duwen wel een rolstoel aan 
en luisteren naar het gefluister  
van mensen die wij niet verstaan 
 
 

Engelen zijn geen hoge pieten 
en komen zelden in de krant. 
Zij graven diepe waterputten 
voor mensen in een kurkdroog land 
 
Engelen zijn geen vleugelmannen. 
Je ziet ze eigenlijk overal 
waar mensen elkaar verder helpen 
uit de sloot en op de wal 
 
Engelen zijn geen wolkenwezens, 
maar weten wel van hogerhand 
hoe mensen engel kunnen wezen. 
Op weg naar het beloofde land 
 
 

Ik geef het stokje door aan 
Jan Schoute. 



–

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 
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Vredesdienst op zondag 25 september 
Van 17 tot 25 september is de vredesweek. Zoals gebruike-
lijk organiseert de Raad van Kerken dan een oecumenische 
viering, dit jaar op zondag 25 september om 10 uur in de 
Grote Kerk. Iedereen is welkom! En u kunt de viering ook in 
beeld en geluid volgen via www.kerkgemeente.nl   
Het thema vanuit de kerkelijke vredesorganisatie PAX  is: 
“Generatie Vrede”. Meer over dat thema is te lezen op het 
internet:  https://vredesweek.nl 
Maar in dit bijzondere jaar zal ook aangesloten worden bij 
het thema van de 4 
V’s:  vrijheid, ver-
draagzaamheid, ver-
bondenheid en ver-
scheidenheid. 
De voorgangers zijn 
kap. Mario Agius en 
ds. Hans Reedijk. 
Het orgel wordt be-
speeld door Jan van 
Ginkel.  
 
 
 

 
 
Muzikale medewerking wordt verzorgd door de cantorij  
Zeevang-Oudendijk/Koggenland.  
 
 
Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland 
 
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. 
 

 
 
Ronkend de vredesweek in! 
Dit jaar is het alweer de 11e keer dat de motortoertocht ‘ronkend de vredesweek in’ wordt georganiseerd. 
De vredesweek is dit jaar van 17 t/m 25 september, en zondag 25 september is de vredesdienst in de Grote Kerk. 
De motortoertocht  gaan we wederom aan het begin van de vredesweek houden, dus op 17 september! (en bij slecht weer 
op de 17e verschuiven we de rit naar 24 september). Dit jaar vertrekken we vanaf de Ontmoeting, Voorhaven 130a. Om 9.00 
uur beginnen we met koffie en wat lekkers en de rit eindigt bij de Grote Kerk - zo rond 17.00 uur - waar we dan nog een 
hapje en een drankje hebben. De rit is zo’n 150 km en we houden een koffie-, een lunch en een middagstop. 
Lijkt je het leuk om ook een keer mee te gaan met deze motortocht? Geef je dan op bij rienenhelmadevries@ziggo.nl   
Wil je meer weten bel dan 06 22 94 83 05. Met vriendelijke groet, Rien de Vries 
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Aan tafel! 
Startzondag 18 september 2022 in de Grote Kerk 
 

Het thema voor de startzondag én het komende seizoen van de Protestantse Kerk Neder-
land is ‘Aan tafel!’. In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten 
worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet al-
leen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je el-
kaar met andere oren horen en met andere ogen zien.
  
Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 
Op de webstek van de PKN staat: “De belangrijkste maaltijd 
in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avond-
maalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Tel-
kens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, geden-
ken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvan-
gen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander 
mens. Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. 
Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten 
hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor 
bij Hem te luisteren legt, ontvangt leven in al zijn volheid (Je-
saja 55, Johannes 10). De Bijbel speelt hierbij een centrale 
rol. Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar 
ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. 
Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen 
nodigen, gaan we de wereld in om genade handen en voe-
ten te geven.” 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

In de Bijbel is de maaltijd een belangrijk element. Al in Gene-
sis worden verschillende belangrijke gebeurtenissen beze-
geld met een maaltijd, zoals tussen Jacob en Laban en toen 
Jozef in Egypte bezocht werd door zijn broers, of toen de Is-
raëlieten wegtrokken uit Egypte: het pesachmaal. 
Zo zijn er ook talloze voorbeelden uit de Evangeliën: de 
maaltijd te Emmaüs, de bruiloft te Kana, Jezus bij Zacheüs, 
het ontbijt op het strand van het meer van Tiberias. Maar de 
belangrijkste in deze reeks is het laatste avondmaal in de 
bovenzaal te Jeruzalem. In al die verhalen markeren deze 
maaltijden bijzondere momenten in het leven van Jezus en 
zijn leerlingen. In Handelingen 2, waar verhaald wordt over 
de eerste gemeente staat: “Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar 
thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van een-
voud en vol vreugde.”  
Hopelijk een inspiratie voor ons tijdens Startzondag en het 
komende seizoen. 
 
Heel Edam bakt! 
Na de dienst is er ook tijd voor ontmoeting met versnaperin-
gen. Wij vragen weer de hulp van vaardige baksters en bak-
kers, die hun talenten kunnen tonen in zoetigheden. Aan het 
eind van augustus/begin september kunt u na de dienst zich 
opgeven voor dit bakfestijn. 
 

Het Startzondagteam 

	
Programma	Startzondag	18	september	
	
10	uur	Eredienst	
Voorganger	 is	 ds.	 Charlotte	 Kremer	m.m.v.	 Fanfare-
corps	Zuiderwoude.	Er	 is	natuurlijk	kinderkerk.	Het	
lied	voor	deze	zondag,	aanbevolen	door	de	landelijke	
kerk,	is	Lied	388	“Voor	ieder	van	ons	een	plaats	aan	
de	tafel”.	
		
11	uur	Kerkkoffie	
Koffie,	thee,	limonade	met	eigengemaakte	baksels.	
	
12	uur	Tocht	langs	7	Tafels	
Tijdens	een	tocht	langs	7	tafels	maken	we	een	rond-
gang	door	de	Grote	Kerk.	Bij	sommige	tafels	gebrui-
ken	 we	 onze	 handen	 of	 hoofden,	 bij	 andere	 tafels	
spreken	 we	 met	 elkaar	 over	 de	 betekenis	 van	 de	
maaltijd	 in	 de	 Bijbel,	 in	 het	 bijzonder	 het	 Heilig	
Avondmaal.	Maar	ook	wat	betekent	het	voor	ons	hier	
en	nu:	zijn	we	allemaal	welkom	en	 is	er	plaats	voor	
iedereen, zijn	we	getuigen	van	nieuwe	hoop	voor	de	
wereld	en	delen	we	ruimhartig?		
	
13	uur	Bijbels	buffet	
Aan	de	hand	van	Bijbelse	ingrediënten,	gaan	we	een	
saladebuffet	inrichten,	waar	iedereen	zijn	of	haar	ei-
gen	 saladeschotel	 met	 ‘oude’	 ingrediënten	 kan	 sa-
menstellen.	 En	 natuurlijk	 is	 er	 soep	 en	 brood,	 be-
sproeid	met	frisdrank	en	wijn.	Afsluiting:	IJs!	



 
 
 
 

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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In Memoriam 
Op zondag 19 juni is er een einde 
gekomen aan het leven van  
Arie de Boer in het bijzijn van zijn 
gezin: kinderen, schoonkinderen 
en kleinkinderen. Arie kwam uit 
Overleek, heeft de boerderij van 
de familie Duim, zijn schoonou-
ders, in de Doelenstraat overge-
nomen; Bijna 60 jaar is hij ge-
huwd geweest met de liefde van 
zijn leven: Rika. Arie en Rika ver-
sterkten elkaar en hielden elkaar 

in balans. Zij ging hem in 2016 vóór op de weg, die Arie nu 
gegaan is. De laatste jaren, toen het bewegen steeds moei-
lijker werd, had Arie een paar vaste plekken, waar hij zijn le-
ven grotendeels doorbracht met een stukgelezen Bijbel en 
het liedboek binnen handbereik. De kinderen, Cees, Marja 
en Jos, schoon- en kleinkinderen waren jarenlang intensief 
bij hem betrokken; er ging elke dag wel iemand langs. 
Een positieve levensinstelling en een opgewekt karakter 
zorgden dat Arie ook de laatste jaren tòch nog steeds van 
kleine dingen kon genieten. 
Corr.adres: C. de Boer, Oorgat 5G, 1135 CP Edam 
 

Op woensdag 6 juli is er een  
einde gekomen aan het leven  
van Alberdina Munneke-Ensing.  
Dinie Munneke kwam uit Dren-
the, en na haar huwelijk met Jan 
kwam ze na wat omzwervingen in 
1972 in Middelie terecht. Daar 
woonden ze 44 jaar; in de vroe-
gere directeurswoning van de 
melkfabriek Ons Belang, en van-
uit Middelie kwamen ze elke 
zondag trouw naar de Groen-

landkerk. In het voorjaar van 2016 verhuisden ze naar Oost-
huizen. Helaas heeft Dinie maar kort van de nieuwe woning 
daar kunnen genieten. In het najaar kreeg ze een hersen-
bloeding waardoor ze halfzijdig verlamd raakte en niet meer 
kon spreken. Zes jaar lang woonde ze in Novawhere, waar ze 
trouw bezocht werd door Jan, de kinderen Thea en André, 
Ben en Marieke en kleinkinderen. Na de afscheidsdienst in 
de Swaen hebben de naaste familieleden Dinie begeleid naar 
haar laatste rustplaats in Middelie. 
Corr.adres: J. Munneke, Koggehoorn 20, 1474 HX Oosthuizen 
 

Moge de Eeuwige, die niet loslaat wat Zijn hand begon, zich 
blijven ontfermen over Arie de Boer en Dinie Munneke en 
troost en kracht geven aan de families en vrienden in deze 
verdrietige tijd. 
 

Een nieuw seizoen staat voor de deur 
Het is nog volop zomer, de temperaturen lopen weer op, 
maar toch gaan we alweer nadenken over het nieuwe sei-
zoen. We kijken ernaar uit. De voorbereidingen voor start-
zondag zijn al in volle gang. U kunt er elders op deze pagina’s 
meer over lezen.  
Deze zondag is niet alleen een start, maar markeert ook een 
afsluiting: Chris Kotterer neemt op deze zondag afscheid als 
diaken. Uiteraard zullen we daarbij stil staan.  
Zijn plaats binnen de diaconie zal worden ingenomen door 
Audrey Vreeman. Zij zal geen deel uitmaken van de kerken-
raad, maar als diaken rentmeester wordt ze wel volwaardig 
lid van de diaconie. Op startzondag zal ze officieel worden 
aangesteld, samen met Lambrecht Bak die zal worden aan-
gesteld als kerkrentmeester. We zijn blij dat hiermee zowel 
het college van diakenen als het college van kerkrentmees-
ters weer op volle sterkte is. 
Een belangrijk punt in de afgelopen periode was het verkrij-
gen van de solvabiliteitsverklaring van het beheersorgaan 
van de classis. Hiervoor was het nodig om de Stichting ter 
Bevordering van de Instandhouding Predikantsplaats om te 
vormen tot een Protestantse stichting. De aanpassing van 
statuten nam uiteraard wat tijd in beslag, maar het is gelukt. 
De solvabiliteitsverklaring is ontvangen en dat betekent dat 
de beroepingscommissie nu echt aan de slag kon gaan. Alle 
voorbereidingen waren al getroffen en inmiddels staat de 
advertentie op de website van de PKN. Per 1 september zal 
de pastorie weer tot onze beschikking staan, dus nu is het 
wachten op een nieuwe predikant. We wensen de beroe-
pingscommissie veel wijsheid toe. 
Over de aanstaande fusie met Volendam kan ik u niet veel 
nieuws melden. Er is een deskundige van buitenaf in de arm 
genomen om het proces te begeleiden en ons te helpen bij 
het opstellen van de benodigde stukken. Begin september 
vindt het volgende overleg plaats. Uiteraard houden we u  
op de hoogte. 
En zo staan we in het komende seizoen voor een aantal be-
langrijke beslissingen. We hopen met elkaar een levende en 
levendige gemeente te kunnen zijn en blijven. Ook uw steun 
en inbreng hebben we daarbij nodig. Ik hoop dat we op u 
kunnen rekenen. 

         Nel Eijk 
Huwelijksjubilea  
We feliciteren de fam. van der Zee-de Moes, Wormerstr. 3 
(1 sept. 50 jaar); de fam. Caspers-Knook, P. Claeszstr. 1  
(2 sept. 40 jaar); de fam. Bakker-Vroegop, Cl. Boesserstr. 25 
(8 sept. 55 jaar); de fam. Roskam, Westervesting 31 (11 sept. 
60 jaar); de fam. Woudenberg-Kraaij, Burg. Versteeghsingel 
22e (15 sept. 40 jaar) en de fam. Vreeswijk-Burghouts, Palt-
rokmolen 54 (17 sept. 40 jaar). Alle bruidsparen gezellige en 
goede bruidsdagen gewenst!    
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Pastoraal meldpunt     
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat  
pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf  
of een ander. Zij is altijd bereikbaar via mailadres  
pastoraat@kerkgemeente.nl  of tel. 0299 371272      
Ook houdt zij contact met ds. Charlotte Kremer van  
Zuiderwoude-Uitdam, die één dag per week voor onze 
gemeente beschikbaar is voor het pastoraat. Als u haar 
graag wilt spreken kunt u dat ook via het pastoraal meldpunt 
aangeven.     
 
Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering van 28 juni  
� Consulent Martien Pettinga is als gast aanwezig bij de 
vergadering en staat de beroepingscommissie bij. 
� In de profielschets voor een nieuwe predikant wordt ook 
vermeld, dat wij een fusie aangaan met de Protestantse 
Gemeente Volendam. 
� De advertentie voor een predikant voor 32 uur staat per  
1 augustus op de website van de PKN. 
� De PSBIP (Protestantse Stichting ter Bevordering van de 
Instandhouding van een Predikantsplaats) wordt erkend en 
de kerkenraad gaat akkoord met zowel de statuten, als ook 
het beleggingsstatuut. 
� Er wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen van 
de startzondag op 18 september. 
� Het vergaderseizoen wordt afgesloten met een hapje en 
een drankje.  
 
De Swaen in en uit de steigers   
…èn was bijna à la Christo ‘ingepakt’ voor onderhouds- en 

schilderwerkzaamheden. 
Deze werkzaamheden 
betreffen zowel binnen 
als buiten, zowel hoog als 
laag. De verwachting is, 
dat dit allemaal wel een 
paar maanden gaat 
duren.  Maar dan hebben 
we ook weer een 
bestendig en prachtig 
gebouw; waardig voor het 
mooie en gerestaureerde 
Bätzorgel, dat eind dit jaar 
terug verwacht wordt.                                                                                                                      
 

Tekst boven de deur: 
  DAAR EERTŸDS WIERD HET HEŸLIG RECHT 
  TEN NUT VAN ’T ALGEMEEN BESLEGT, 
  WORD NU, NAAR ’T VOORSCHRIFT VAN GODSWOORD, 
  DE VREDE -EN BOET- BAZUŸN GEHOORT: 
  MEN DANKE GOD EN DE AGTB’RE RAAD, 
  DOOR WELKERS GUNST DIT HUŸS HIER STAAT 

Intussen is de buitenkant klaar en ziet er weer keurig uit; aan 
de binnenkant wordt nog gewerkt aan o.a. de raamkozijnen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Startzondag 

‘Aan tafel’ 
18 september 2022 

 
Voorganger: ds. Charlotte Kremer 

m.m.v. Fanfare Zuiderwoude 
 

¶een kerkdienst (10.00 uur) 
èn kinderdienst in de Grote Kerk 

met speciale elementen 
 

¶koffie/thee met zelfgebakken lekkers 
 

¶zeven activiteiten 
 

¶lunch met o.a. een ‘Bijbelse’ salade 
 

(Zie ook de speciale pagina elders in dit Venster) 
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Overzicht diaconale collectedoelen  
Zondag 4 sept.: KIA: Myanmar, gehandicapten The Leprosy 

Mission International-Myanmar 
(TLMI-M) zet zich al sinds 1898 
in voor mensen met een  
beperking. De organisatie heeft 
zeventien centra, waar niet al-
leen 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://kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar 
Zondag 11 september: De Regenboog. De Regenboog is er 
voor mensen in Am-
sterdam en omstreken 
die het moeilijk hebben 
en nergens anders te-
recht kunnen. Want ie-
der mens verdient een 
waardig bestaan. Ar-
moede, verslaving, psy-
chiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens 
niet minder mens.  Zij werken o.a. voor daklozen, ongedo-
cumenteerden, verslaafden, Oekraïners 
www.vriendenvandehoop.nl 
Zondag 18 september: KIA, Najaarszending Syrië. 

Voor mensen in Syrië is 
het voortbestaan van 
de kerk van cruciaal 
belang voor de stabili-
teit in het land, omdat 
daarmee de sociale 
structuur wordt her-
steld. Om kerken in Sy-

rië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het herstelfonds  
opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Sy-
rische kerkgenootschappen.  Op de lijst van het Herstelfonds 
staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het 
hele land verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld, be-
taalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke 
gemeente – minstens 30 procent van de kosten. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kerk-als-
plek-van-hoop-en-herstel/ 
Zondag 25 september: Vredesdienst Raad van Kerken. 
Zondag 2 oktober: KIA, Israëlzondag. Voor de Protestantse 

Kerk is de relatie met het 
Joodse volk een wezenlijk 
onderdeel van de eigen 
identiteit. Daarom bezin-
nen we ons op de joodse 
wortels van ons geloof en 
bevorderen we het ge-

sprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen 
antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en ge-
meenten toe op het gebied van de relatie met het volk  
Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van  
Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. 
https://protestantsekerk.nl/israelzondag/ 
 

Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over 
te maken via  Rek. NL95RABO 0373711409, t.n.v. Protes-
tantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......       
                      
Verjaardagen van onze senioren       
02-09  Mevr. M. Lof-Klok, Groenland 5, 1135TE Edam 
09-09  Dhr. C. Kotterer, Oorgat 78, 1135CT Edam 
14-09  Dhr. C. Rijswijk, Nieuwehaven 69, 1135VM Edam 
21-09  Dhr. A.L. Schotanus, Friese Vlaak 100,  
            1132MP Volendam 
23-09  Dhr. J. van Ginkel, Lingerzijde 59, 1135AN Edam 
23-09  Mevr. D.J.H. Busschbach-Dirksen, Frans Halsstraat 36, 
            1132TD Volendam 
25-09  Mevr. P. van Ginkel-Hetjes, Lingerzijde 59,  
            1135AN Edam 
27-09  Mevr. J. de Jong-Ton, Klein Westerbuiten 21 d,  
            1135GL Edam 
27-09  Mevr. T.C. Bleeker, Kerkepad 4, 1135WB Edam 
29-09  Mevr. H.C.W. Waal-Kreeft, Jan Sluiterstraat 34,  
            1132XZ Volendam 
Allen Hartelijk Gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst! 
 
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 
4 sept. 

11 sept. 
18 sept. 
25 sept. 

2 okt. 
9 okt. 

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

telefoonnr. 
374038 
374038 
365924 
371297 
371939 
06-51589540 

Wilt u ook mee helpen om te zorgen dat er altijd wel een 
taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien 
de Vries, tel. 06 22948305 of 0299 372969. Mailen mag na-
tuurlijk ook: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
Opbrengst Collecten  
Datum Kerk Diaconie Doel 

12-06  €    213,80 €     208,82 Stichting Hoeboeh 
19-06 €    218,55 €     264,72 Het Jeroen Pit huis 

26-06 €    193,50 €     201,16 
Vluchtelingenwerk Edam-
Volendam 

03-07 €      90,50 €     119,50 
Werelddiaconaat India, 
kinderen Dalits 

10-07 €      86,70 €       96,75 Amref Flying Doctors 
17-07 €    112,30 €     262,20 Noodhulp Oekraïne 
24-07 €    116,15 €       97,00 Stichting Banja Luca 
31-07 €    106,00 €     115,50 St. Afrikaanse albino’s 
07-08 €    151,45 €       99,75 Stichting De Hoop 

 € 1.288,95 € 1.465,40  
  
Mededelingen Kerkelijk Bureau     
Overleden 
Dhr. A. de Boer, William Pontstraat 11, Edam 
Mevr. A. Munneke-Ensing, Koggehoorn 20, Oosthuizen 



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. Voor onze dierbare overledenen, dat zij 
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Nieuws uit de Locatieraad 
 
Parochie-informatieavond dinsdag 11 oktober 
Op dinsdag 11 oktober zal de locatieraad weer de jaarlijkse 
informatieavond houden in de Ontmoeting, aanvang 19:30 
uur. Alle parochianen zijn uitgenodigd. Naast de gebruike-
lijke agendapunten zoals de jaarcijfers en de verslagen van 
de werkgroepen zal een belangrijke plek ingeruimd worden 
voor de toekomstvisie van de Franciscusparochie. Het bis-
dom heeft de parochie gevraagd een visie op te stellen hoe 
ze om wil gaan met het teruglopende aantal kerkgangers en 
vrijwilligers. Daarbij is sluiting van één of meer kerken niet 
uitgesloten. Op dit moment buigt een werkgroep zich over 
het plan. Op de informatieavond zal daarover gerapporteerd 
worden. Mocht u zelf punten willen inbrengen of op de 
agenda willen zetten, meld u bij de secretaris. 
 

 
 

H. Vormsel voor Isa Soini 
Op 7 augustus heeft in onze kerk mw. Isa Soini het H. 
Vormsel ontvangen, toegediend door kapelaan Agius na-
mens de bisschop. Isa Soini en Wessel Zweers hebben zich 
onder leiding van kapelaan Mario voorbereid op hun 
huwelijk dat voltrokken is op 26 augustus in Malaga. 
 

 
Het jonge paar woont op Marken. Op de foto staan Isa en 
Wessel tussen kapelaan Mario en de meter. 
 
Kerkopenstellingen 
Gedurende de maanden juli en augustus hebben we elke 
zondag en elke woensdag de kerk opengesteld voor bezoe-
kers. Er kwamen per keer gemiddeld 60 bezoekers; het 
record is 100 op één middag. Ze komen van over de hele 
wereld, veel Duitsers, Italianen en Spanjaarden. Veel 
toeristen zijn onder de indruk van onze kerk, zodra ze 
binnen komen. De prachtige glas-in-lood ramen vallen als 
eerste op en vervolgens is men verrukt over de expositie van 
kerkschatten. De toeristen laten ook vaak vriendelijke op-
merkingen achter in het gastenboek. Een citaat van mensen 
uit Wormer: 

“We kwamen naar de kaasmarkt en liepen op de terugweg 
langs de kerk. Speciaal voor ons werd het orgel nog even 
bespeeld. Prachtig! Oma zong mee. Wat een mooie 
akoestiek! We komen nog eens terug.” 

Er was een schema van steeds vier kerkwachten per middag 
dat zonder problemen is verlopen. De locatieraad bedankt 
alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan geleverd hebben. 
 

 
 

Engels koor 
Op 21 juli gaven de Portsmouth High School Singers een con-
cert in onze kerk. Ze zongen een repertoire uit populaire mu-
sicals dat erg goed in de smaak viel. De kerk zat bomvol en 
de sfeer was opperbest. Er was veel aandacht voor de meis-
jes, waarvan er ook een aantal solo zongen. De traditie van 
koorzang wordt in Engeland erg hooggehouden. De optre-
dens van Engelse koren, waar de vorige secretaris al jaren 
geleden mee begonnen is, moeten we zeker voortzetten! 
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Activiteiten 175 jaar 
Ter gelegenheid van 175 jaar kerkwijding staan nog een 
aantal activiteiten op het programma: 
- Twee Voorhavenconcerten, op 11 september en 9 

oktober 
-  De KISI-musical op zaterdag 1 oktober 
-  Een door de PCI georganiseerde barbecue voor alle 

parochianen, datum nog niet bekend 
-  De jubileumviering op zondag 30 oktober 
 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
 
Voor alle kinderen: meespelen in een echte musical! 
 

 
 
Wat is jouw grootste wens, wat is jouw droom voor het le- 
ven? Op zaterdag 1 oktober om 12.00 uur is er een work-
shop voor kinderen van alle leeftijden: zij mogen meespelen 
in de musical Spector. Het is een spetterend en inspirerend 
verhaal. Ontdek wie je bent, durf te 'doen' en verleg je 
grens. Droom jij mee? 
 
De uitvoering start om 15.00 uur en vindt plaats in de 
Ontmoeting.Deze voorstelling is ook te bezoeken door 
ouders en andere belangstellenden.  
 
 

Kijk op www.kisi.org en lees over de musical Spector: het 
beste zit vanbinnen.  Als je mee wilt doen, geef je dan zo 
snel mogelijk op bij John Buikman: john@buikman.com. 
 
Sint Franciscusviering op 9 oktober 
 

De dierendagviering is op zondag 9 oktober om 10 uur in de 
Sint Nicolaaskerk. Celebrant is Kapelaan Mario Agius. Alle 
gezinnen mogen hun huisdieren of knuffels meenemen; 
deze worden gezegend. Wie wil lezen, gaven aanbrengen, 
collecteren, boekjes uitdelen? Opgave graag 
bij:  jjamade@kpnplanet.nl. 
 

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep   
 
Nieuws van de PCI 
 
Beter bewegen 
Maandagmiddag 5 september a.s. starten de bewegingsles-
sen weer in de Burghwall aan de Achterhaven. De les begint 
elke maandagmiddag om 13.30 uur en duurt tot 14.15 uur. U 
bent van harte welkom om aan deze bewegingslessen deel 
te nemen. Een erkende fysiotherapeut, aangesloten bij de 
Edamse fysiotherapiepraktijk van Van Ravenswaay verzorgt 
deze lessen op een ontspannen en gezellige manier. Dus … 
wilt u de stramme spieren weer enigszins oprekken dan is dit 
een goede gelegenheid om uw conditie op peil te brengen. 
Na afloop kunt u als u dat wenst een kopje thee/koffie met 
elkaar drinken. Makkelijk zittende kleding is aan te raden. 
Twijfelt u nog? Kom gerust een keertje kijken. De kosten van 
deze bewegingslessen zijn € 10,00 per maand voor vier 
lessen. 
Informatie en opgave kunt u doen bij Nel Conijn tel: 362889 
of 06-43829533. 

Observaties van een kerkganger 
 
De tentoonstelling in de kerk riep bij uw kerkganger 
vragen op over spelling en taal. Er worden allerlei 
attributen tentoongesteld met namen die in het 
dagelijkse spraakgebruik niet algemeen zijn. Want hoe 
spel je eigenlijk kazuifel? (zo dus). En baldakijn of 
flambouw? En wat is een velum, een parament, een 
pixis, een monstrans, een ciborie en een pateen? Heeft 
u alles goed? Uit het hoofd, zonder op te zoeken? Uw 
kerkganger kreeg geen 10. 
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Gezellige middagen 
Hopelijk heeft u genoten van de heerlijke zomer in eigen 
land of van een mooie vakantie in het buitenland. Op de 
woensdagmiddagen 7 en 21 september a.s. (altijd de eerste 
en derde woensdagmiddag van de maand) biedt de PCI u 
weer een gezellige middag aan in de Burghwall. U kunt 
tussen 14.00 – 16.30 uur een kaartje leggen, een spelletje 
spelen of gewoon een praatje komen maken. We hopen 
weer vele senioren te mogen verwelkomen. 
Tot 7 september! 

Nel en Marian 
Caecilia nieuws 
De zomer loopt teneinde, het wordt weer eerder donker, 
activiteiten verplaatsen van buiten naar binnen. De 
stembanden worden weer getraind en nieuwe liederen 
ingestudeerd voor het nieuwe seizoen. Voor alles weer de 
eerste keer.  
Donderdag 25 augustus is de eerste repetitie, zondag 10 
september de eerste mis te zingen voor het St. Caeciliakoor. 
Op 15 september is de eerste repetitie voor het projectkoor 
ter voorbereiding van de feestelijke mis op 30 oktober ter 
gelegenheid van de herdenking dat 175 jaar geleden de St. 
Nicolaas is ingezegend. Een muzikaal najaar ligt in het 
verschiet! 
Namens RK Zangkoor St. Caecilia, 

Nicoline Greuter 
 

 
Waterdag 
Het was weer een gezellige drukte op de Voorhaven, bij de 
Waterdag op 20 augustus. Honderden mensen kwamen een 
kijkje nemen in de kerk. In verband met de tentoonstelling 
van kostbaarheden was alleen het achterste gedeelte van de 
kerk toegankelijk voor bezoekers. Op de stoep verkocht 
Caecilia koffie met cake en taart. Het liep als een trein. Ook 
als een trein liep het gebruik van het toilet in de kerk. Henk 
Conijn stond aan de overkant en heeft ook veel verkocht. 
Felicitaties aan Caecilia voor de perfecte organisatie en dank 
aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
 

Bericht van het KVG 
De zomerstop is bijna voorbij. Het programma voor het 
seizoen 2022/2023 is weer klaar, en er staan weer veel leuke 
en interessante items op. 
We hebben de beslissing genomen om in de zomertijd op de 
dinsdagavond en in de wintertijd op de woensdagmiddag bij 
elkaar te komen. We hopen daarmee de mensen die niet 
graag door het donker willen gaan tegemoet te komen. De 
Kerstviering is voor de sfeer 's-avonds. 
We beginnen het nieuwe seizoen op dinsdag 20 september 
a.s. met een mis om 09.30 uur. Daarna gaan we met z'n allen 
koffiedrinken, met wat lekkers erbij, in De Burghwall.  
's Avonds vanaf 18.30 uur is de inloop in De Ontmoeting met 
een drankje en om 19.00 uur is de aanvang van een buffet, 
dat is klaargezet door Indrapoera.  
De kosten hiervoor zijn € 15,-- voor leden. Donateurs en 
introducees betalen € 5,-- extra. (Dat laatste was helaas door 
ons vergeten te vermelden op het aanmeldingsstrookje in de 
nieuwbrief). 
U kunt zich voor deze avond opgeven bij Els, tel. 362720 of 
bij Ellen tel.425711 voor 11 september 2022. We gaan er 
samen een gezellige avond van maken. 
Tot ziens, en de hartelijke groeten. 

Het KVG-bestuur Edam. Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen 
 
 

Verjaardagen van onze senioren in 
september 
 
01-09 Mw H.J.J. Smits -van Rijn, J Matijsen 
Osterlinghstr 34 
01-09 Dhr S.C. Reuzenaar, Grote Kerkstraat 22 
02-09 Dhr G.H. Conijn, William Pontstraat 70 
02-09 Mw M.A.F. Sier-Hompe, Paulus 
Pietersstraat 4 
03-09 Mw C.C. Molenaar - van den Berg, 
R. Bootstraat 33 
03-09 Mw D.M. Nieuwendijk – Kneppers, 
Voorhaven 95 
04-09 Dhr J. Rossenaar, William Pontstraat 3 
04-09 Dhr H. Rossenaar, Pieter Taemszstraat 4 
05-09 Mw P.E. Conijn-Sengers, Voorhaven 158 
B07-09 Mw G.C. Visser – Schouten, Ye 5  
08-09 Mw A.M. Veerman – Tol, Burg 
Versteeghsingel 27 
14-09 Mw P. Ruitenberg – Gerth, Zijvend 44 

15-09 Dhr H. van der Velden, Roelof Bootstraat 27 
19-09 Dhr J. de Graaf, Jan Huibrechtszstraat 18 
22-09 Dhr J.M. Bond, Pieter Claesstraat 14 
22-09 Mw J.M. de Koning – Bijman, Friese Vlaak 101  
24-09 Dhr H.J. Hendriks, Beltmolen 2 
25-09 Dhr F. Ottenhof, Grote Kerkstraat 50 
26-09 Mw M.A. Knook – Stadegaard, Oosterweg E 3A 
27-09 Dhr T. Guit, Groot Westerbuiten 50 
30-09 Dhr C.F.M. Bakker, Dijkgraaf Poschlaan 18 
30-09 Mw J.M.T. Kunst, Standerdmolen 40 
 
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 barmhartige Samaritaan 
Op zondag 10 juli had Jan Tol 
dit zeer bekende verhaal (Lu-
cas 16: 25-37) tot onderwerp 
van zijn preek genomen. Een 
zondag midden in de peri-
ode, waarin de tentoonstel-
ling Cartooning Ukraine in 
het Stolphoevekerkje was. De 
foto toont de opening. Voor 
de dienst waren de tekenin-
gen van de draden afgehaald, 
waaraan ze opgehangen wa-
ren. Maar dit Bijbelverhaal 
over de barmhartige Samaritaan en de tentoonstelling slo-
ten eigenlijk naadloos bij elkaar aan. Waar laten wij ons door 
leiden? De wet zegt “dat je van God moet houden met je 
hele hart, verstand, ziel en kracht en van medemensen even-
veel als van jezelf”. De wetsgeleerde, die Jezus wilde uittes-
ten, wist dat ook en de les van Jezus aan hem was: erken mij 
als de redder, die jij nodig hebt om te proberen je hieraan te 
houden. Of zoals Jan tegen ons zei: Jezus zal er zijn om je te 
helpen, te vergeven als het niet lukt, om de wonden te ver-
zorgen, die je in het leven oploopt. Wees bereid om naar 
Hem te luisteren en Hem te volgen als je met dit soort keu-
zes worstelt. “Wie goed doet, goed ontmoet”, vergeet het 
niet. 
 
Koffieochtenden 
Het zijn geanimeerde bijeenkomsten, de koffie-
ochtenden, die we op de 4e zondag van de 
maand in de consistorie van onze kerk houden. 
Zonder voorganger, wel met inbreng van de aan-
wezigen en gesprek. Op 24 juli las onze onver-
woestbare Willem Bakker een meditatietekst 
voor, die ds. Juup van Werkhoven tien jaar eer-
der in de Veertigdagentijd had rondgezonden. 
 
Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: 
“Hoe kan je het moment bepalen, waarop de 
nacht ten einde is en de dag begint?” Een van de leerlingen 
antwoordde: “als je uit de verte een schaap van een geit kunt 
onderscheiden?” “Nee”, zei de rabbi. Een ander opperde: 
“Als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt 
onderscheiden?”. “Nee”, zei de rabbi. “Hoe dan”, vroegen de 
leerlingen. De rabbi zei: “Als je in het gezicht van een mens 
kunt kijken je broeder of zuster ziet. Tot dat moment is het 
nacht.” 
 
Leef in Vrede 
Het thema van de preek van pastor Rob Mascini uit Hoofd-
dorp, die op 14 augustus voor het eerst voorging in onze 

kerk. “Leef in vrede”, de boodschap van Paulus in 
zijn brief aan de Romeinen (Rom. 12, 9-18). “Trek 
de wereld in… twee aan twee en breng vrede”, de 
opdracht aan de 72 leerlingen, die uitgezonden 
werden (Lc. 10, 1-11). Rob: Zoek geen rijkdom, 
vreugde en vrede in bezit, maar in heel je doen en 
laten. Twee aan twee, het staat er als opdracht aan 
twee mensen. We kunnen het in deze tijd ook le-
zen als opdracht aan twee kerken, rooms-katholiek 
en protestant, om samen de kerkgebouwen in 
stand en open te houden als plekken van inspiratie 
en stilte, plekken waar de muziek van de Mattheüs 
van Bach, een requiem van Verdi of een Stabat Ma-
ter van Pergolesi ons de vrede van de hemel 

brengt. En wordt je boodschap niet gehoord, irritant of niet 
relevant gevonden, schud dan het stof van je voeten en ga 
gewoon door. Kondig Zijn vrede aan….! 
 

Onze gemeente, onze kerk 
Over het voornemen onze gemeente met die van Edam sa-
men te voegen is nog geen nieuws te melden. Wel hebben 
wij voorstellen gedaan hoe wij ons voorstellen de diensten in 
het Stolphoevekerkje voort te kunnen zetten. Op 5 septem-
ber staat het volgende overleg gepland en worden deze be-
sproken. 
 

Bloemen, collectes en diensten 
De bloemen van 10 juli had Nel 
in drie boeketten verdeeld: voor 
drie jarigen in één week: Julius 
van Wijck, zij zelf en ik zelf. John 
van Voorst maakte bijgaande 
foto. De bloemen van 14 
augustus gingen naar Olga 
Zondervan, de buurvrouw van 
de overkant, die Willem Bakker 
vroeg of ze hem mag helpen bij 
het onderhoud van onze tuin. 
Een bijzonder welkome 
versterking, waar we heel blij 
mee zijn. 

 
De collecteopbrengsten waren: 
voor de diaconie: 10 juli € 144,35, 14 augustus € 98,35 
voor de eigen kerk: 10 juli € 124,00, 14 augustus € 58,20 
 
Op zondag 11 september gaat Cees van Lenten voor. Op 
zondag 25 september viert het Interkerkelijk Lithurgisch 
Koor Ars Musica uit Purmerend zijn 20-jarig bestaan in onze 
kerk met een zangdienst, waarin Marjan Nijman voorgaat. 
Iedereen is daarbij van harte welkom. 

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

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid   Organist 
4 september 10.00 uur W. Grimme       G. Zandstra

 18 september 10.00 uur T. de Boer       G. Zandstra 
 

Protestantse Gemeente Edam, Grote Kerkstraat 57, 1135 BC Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid   Gebouw 
4 september 10.00 uur ds. R. J. Bakker (Amsterdam)     Grote Kerk 
11 september 10.00 uur ds. M. Reinders (Amsterdam) m.m.v. de Nicolaascantorij   Grote Kerk 
18 september 10.00 uur ds. C. Kremer (Zuiderwoude), startzondag, m.m.v. de Fanfare Zuiderwoude 

             Grote Kerk 
25 september 10.00 uur ds. H. Reedijk & M. Agius Oecumenische Vredesdienst  Grote Kerk 
 

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger Koor  Bijzonderheid 
4 september 10.00 uur P. Stomph Nicolaaskoor 
8 september 19:00 uur M. Agius    Feest Maria Geboorte 
11 september 10.00 uur A. Goos  St. Caecilia 
18 september 10.00 uur M. Agius  St. Caecilia 
25 september 10.00 uur M. Agius & ds. H. Reedijk  Oecumenische Vredesdienst, Grote Kerk 
 
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 
 

11 september 11.00 uur Kees van Lenten 
25 september 11.00 uur Marjan Nijman Viering 20 jaar koor Ars Musica 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie       Bijzonderheid   
4 september 10.00 uur J. Talma   Beets 
11 september  10.00 uur ds. H. Reedijk  Oudendijk    
18 september 10.00 uur  ds. H. Reedijk  Ursem   
25 september  10.00 uur  ds. H. Reedijk & M. Agius Grote Kerk Edam      Oecumenische viering 
 

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