
DierendagDierendag
Dieren in de BijbelDieren in de Bijbel
Reine en onreine dierenReine en onreine dieren
Hemelse koorzang en aardse psalmenHemelse koorzang en aardse psalmen

Jaargang 50, nummer 8, oktober 2022



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 oktober 2022  1 

Redactioneel 
 
Doordenkend over Werelddierendag kwam de redactie op 
het thema “dieren” voor dit Venster. Wat is het meest ge-
noemde dier in de Bijbel? Dat het schaap op nummer 1 staat 
verbaast niemand, maar het paard op nummer 2 was voor 
mij een verassing. Met het lam op nummer 3 valt wel op dat 
de Bijbel een voorkeur heeft voor dieren die een zekere rela-
tie met de mens hebben. Dat is niet raar want dat zie je 
overal. Mensen denken bij dieren allereerst aan hun huisdie-
ren (hond en kat), dan aan landbouwhuisdieren, zoals koe, 
varken en kip en pas in de laatste plaats aan wilde dieren. 
 

Een Engelse bioloog kwam een keer bij de dominee die hem 
vroeg: “Nu bent u uw hele leven bioloog geweest, maar 
heeft u ook iets geleerd over de Schepper? De bioloog zei: 
“Er is één ding dat ik zeker weet: De Schepper heeft een bij-
zondere voorliefde voor kevers” (kevers zijn namelijk de 
soortenrijkste groep op aarde). Maar kevers komen niet 
voor in de Bijbel, volgens de analyse van Maarten Gast. Ik 
geef u dit mee bij de dierenverhalen in dit Venster. 
 

Nico van Straalen 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 20 oktober 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 november 2022 

Bij de omslag: Moeder José vertelt Kate over de dieren in de ark van Noach. Foto Arie van Ginkel 
, met een beer op schoot. 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. 
 

 
 

De haren rijzen me ten berge 
Filmscene: de heldin kijkt op van voor de spiegel en ziet 
haar belager achter zich uit het duister opdoemen. Met 
juiste filmmuziek en belichting is dat voor menig kijker vol-
doende voor een huivering van schrik, angst, samentrek-
kende huid en rechtopstaande haren. Ook al weet hij dat 
het maar een film is. Of: “Zijn nekharen gingen overeind 
staan van agressie”, iets dat je bij twee met elkaar in de 
clinch liggende katers voor je ziet (en vergeet de staarten 
dan niet). Rechtopstaande haren door een primaire schrik-, 
angst-, woede-, agressie- reactie. Vooral in de dierenwereld 
kunnen we dat waarnemen. Dat sluit goed aan op Job 4:15 
(Statenvertaling): 
Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest; hij deed het 
haar mijns vleses te berge rijzen. 
Job ervoer zo’n primaire reactie; zoals al in vers 14 staat: hij 
werd door angst gegrepen. Toch is in het spraakgebruik het 
ten berge rijzen van haren meer gereserveerd voor iets min-
der heftige reacties, maar wel ook van afgrijzen, schrik.  Als 
we met een onverwacht enorme chaos worden geconfron-
teerd, als er is ingebroken, als je een ruimte moet ontrui-
men, schoonmaken, na een overlijden en het blijkt er een 
gigantische puinhoop aan oude kranten, post, vervuiling, 
bedorven etensresten. “De haren rezen mij ten berge” kun 
je dan ook vertellen, ook als dat niet fysiek echt is gebeurd.  
Lezen: Job 4. 
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Dieren in de Bijbel 
 
Waarom is 4 oktober uitgekozen tot Dierendag, Werelddierendag zelfs? Het blijkt de sterf-
dag van Franciscus van Assisi te zijn, de heilige, die niet alleen een dierenvriend was, maar 
die ook een keer een preek voor dieren heeft gehouden. Legende of overlevering, de ge-
dachte is mooi. De Grote Kerk in Edam had zich ervoor geleend. 
 
Lam, slang en duif 
Voordat ik op nader onderzoek uitging, ging ik bij mezelf 
na welke dieren het eerst in mijn gedachten opkwamen 
toen ik aan dit onderwerp dacht. Dat waren het lam, de 
slang en de duif. Bij het lam als beeld van Christus moet ik 
altijd aan het prachtige schilderij “Het Lam Gods”, het 
centrale paneel op een 15e-eeuws retabel, een veelluik, in 

Gent, ge-
schilderd 
door de ge-
broeders 
Van Eijck. 
De ogen van 
dit lam drin-
gen door 
tot in je ziel. 
Geheel an-
ders dan 
het Lam, 
dat de kaft 
van de Bij-
belvertaling 
van 2021 
siert. 

 
De slang, de sluwste van alle dieren in het paradijs, ver-
leidt Eva te eten van de vruchten van de boom van goed 
en kwaad. En Eva geeft de vruchten door aan Adam, die 
er ook van eet. Het begin van ons zwoegen op deze aarde. 
Of zoals anderen het zien, het begin van de zoektocht van 
ons mensen naar kennis over en van het Goede en het 
Kwade. De vraag of de slang werkelijk tot Eva gesproken 
heeft, leidde een eeuw geleden nog tot diepe verdeeld-
heid in gereformeerde kring. 
 
De Geest daalt als een duif neer uit de hemel 
op Jezus van Nazareth, als deze zich door Jo-
hannes heeft laten dopen in het water van de 

Jordaan. 
Jezus 
wordt 
dan 
Christus 
Jezus. De 
duif 
wordt 
het sym-
bool van 
vrede en 
verzoe-
ning. De 
doop is eindeloos verbeeld in schilderijen en iconen. Deze 
afbeelding is een mozaïek uit Ravenna. 
 
Zoals u allen zult weten, is er op internet veel informatie 
te vinden. Zo ook over dit onderwerp, dieren in de Bijbel. 
De dieren, die het meeste genoemd blijken te worden, 
zijn de schapen. Maar liefst 275 maal. De goede herder 
hoedt zijn schapen, kent ze alle bij naam, gaat naar dat 
ene, dat verdwaald is, op zoek. Vaak gebruikt als 
beeldspraak voor ons mensen. 
 
Qua frequentie op de tweede plaats staat het paard, dan 
wel de paarden, 172 maal. Voor mij een verrassing. Het 
paard als middel van vervoer, als drager van de ruiter. 
Zoals de vier ruiters in de Apocalyps (Openbaring 6) op 
een wit, rood, zwart en vaal paard. De ruiter op het witte 
paard is de woordvoerder van God, die op het rode paard 
vertegenwoordigt de oorlog. De ruiter op het zwarte 
paard staat symbool voor honger door gebrek aan 
voedsel, die op het vale paard vertegenwoordigt de dood. 
Onderstaand schilderij is gemaakt door de Russische 
schilder Vasnetsov, die rond 1900 zowel in Moskou als in 
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Ook Dali heeft deze paarden, uiteraard op een geheel 
andere wijze, afgebeeld. 

  

Van de door mijzelf genoemde dieren komt het lam 69 
maal voor, de slang 61 maal en de duif, op de 10e plaats in 
deze dieren top-10, 45 maal. Het dier op de 3e plaats, 156 
maal genoemd, is de geit, het offerdier. 
 
Nog drie aardige wetenswaardigheden: in vroegere Bijbel-
vertalingen van Exodus 23 stuurde God de hoornaar, een 
grote wespensoort, om de Kanaänieten te verdrijven. In-
middels is dit de horzel geworden. 
In Leviticus 11 wordt de vleermuis als laatste van de on-
reine vogels genoemd. Wist de schrijver niet beter of is 
hier sprake van onzorgvuldig vertalen? Ik las dat het 
woord in de Hebreeuwse tekst, dat vertaald is als vogels, 
eigenlijk gevleugelte, gevleugelde dieren, betekent. 
 
Voor de poezenaanbidders: de poes wordt in de Bijbel 
niet genoemd. 

Maarten Gast 
 

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

4 oktober: dierendag 
 
De datum 4 oktober zal vele mensen gelijk doen denken aan dierendag. Waarom juist 4 
oktober is gekozen als datum dat dieren speciale aandacht krijgen zal wat minder bekend 
zijn. Deze datum heeft alles te maken met Sint Franciscus van Assisi (1181-1226). 
 
Wildebras of creatief en fijngevoelig? 
Franciscus werd als Johannes geboren, maar zijn naam 
werd door zijn vader, die tijdens de geboorte in Frankrijk 
was, veranderd in Francesco (Fransman). Anderen houden 
het er echter op dat het een bij-
naam was omdat Franciscus later 
als koopman zelf regelmatig in 
Frankrijk verbleef. Ook over zijn 
jonge jaren bestaan verschillende 
lezingen. Hij wordt getypeerd van 
wildebras tot creatief en fijnge-
voelig mens. Na een krijgsgevan-
genschap en contacten met ar-
men en zieken veranderde Fran-
ciscus en besloot hij zijn rijkdom 
af te zweren en afstand te doen 
van aardse bezittingen. Hij stelde 
zijn leven in dienst van God. 
  
Praten met dieren 
Franciscus begon te preken over 
de liefde voor God en de mens. 
Maar zeker ook voor dieren en 
planten. Alle levende wezens 
noemde hij broeders en zusters. 
Al snel kreeg Franciscus volgelin-
gen en richtte hij de kloosterorde 
der Franciscanen (ook 

minderbroeders genoemd) op, die nog altijd bestaat.  
Franciscus zou met dieren hebben kunnen praten. Er zijn 
verhalen dat hij preekte voor een zwerm vogels. In plaats 
van weg te vliegen bleven de vogels aandachtig zitten om 

naar zijn toespraak te luisteren. 
Ook wordt gesproken over een 
wolf, die de inwoners van het 
dorp Gubbio steeds aanviel. Na 
een gesprek tussen Franciscus 
en de wolf beloofde de wolf in 
ruil voor dagelijks eten geen 
mensen meer aan te vallen. De 
rust in Gubbio keerde gelijk te-
rug. 
 
Gedenkdag Heilige Franciscus 
Na een jarenlang ziekbed over-
leed Franciscus op 3 oktober 
1226, 44 jaar oud. Op 4 okto-
ber wordt zijn lichaam in een 
processie door de stad ge-
voerd. Iedereen wil hem zien 
en aanraken. Ongebruikelijk 
kort hierna wordt hij heilig ver-
klaard. Ook de gedenkdag van 
de Heilige Franciscus wordt be-
paald op 4 oktober, de datum 
van zijn laatste tocht door de 
stad. 
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Eerste dierendag  
Maar pas op een internationaal congres in 1929 van de die-
renbescherming werd 4 oktober uitgeroepen tot wereld 
dierendag om extra aandacht te vragen voor welzijn van 
dieren. Gezien de liefde en aandacht van Sint Franciscus, 
ook voor dieren, werd zijn gedenkdag ook werelddieren-
dag. 
 
Zegenen van dieren                                                                                
Op 4 oktober en in de periode rondom deze dag wordt in 
diverse parochies een dierenzegening gehouden. Bij het 
zegenen van de dieren wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen het soort en/of ras van de beesten. Zowel boerde-
rijdieren, paarden, huisdieren en overige viervoeters zijn 
welkom. Zelfs bijen worden soms gezegend. Dieren kun-
nen worden gezegend op de plaats waar ze ‘thuis’ zijn, 
maar ook in of bij de kerk. Soms wordt een zegening voor-
afgegaan door een H. Mis, maar de zegening kan ook een 
op zichzelf staande plechtigheid zijn. Deze misvieringen 
worden om praktische redenen vaak in de openlucht ge-
houden. Een aantal jaren geleden heb ik in het Belgische 

Dupuy een H. Eucharistieviering, gevolgd door een dieren-
zegening in de openlucht meegemaakt. Ondanks de vele 
en velerlei dieren was het vrij rustig tijdens zowel de Eu-
charistieviering als de zegening. En als katholieke man 
vond ik het zelf best wel indrukwekkend. 
 
Vooral basisscholen vieren dierendag                                   
Een betrekkelijk nieuwe dierendagtraditie is de speciale 
aandacht voor dieren op school. Op veel scholen mogen 
kinderen op 4 oktober hun dier(en) meenemen naar 
school en meestal gaan de gesprekken die dag om de 
liefde tussen kind en dier.                                                             
Maar ook veel baasjes van vele soorten dieren verrassen 
op dierendag hun beesten met een ‘surprise’. 

 
Jaap Buijs 

 

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

Wie is rijk? Die niets begeert 
 
In de Librije / Latijnse school van Edam hangt een spraakmakend (replica-) schilderij uit 
1531, vervaardigd door Maarten van Heemskerck.  Een jongetje van 12 jaar, leerling van 
een Latijnse school, laat ons zien in welke kleding hij in de 16e eeuw naar school ging.  
 
Intrigerend is vooral de tekstregel, die 
de schilder eronder plaatste: 
 
Wie is rijk? Die niets begeert. 
Wie is arm? De hebzuchtige. 
 
Van Heemskerck schilderde dit paneel 
(collectie Boijmans van Beuningen) 
een jaar vóór zijn vertrek naar Rome, 
waar hij vier jaar voor studie van de 
Renaissance-kunst zou blijven. 
Met die spreuk lijkt de kunstenaar een 
dan al eeuwenoude kerkelijke trend te 
volgen: armoede verdient voorkeur 
boven (aardse) rijkdom. 
 
De bijbel: ‘geldzucht is de wortel van 
alle kwaad’ 
en: ‘het is voor een kameel makkelij-
ker door het oog van een naald te 
gaan, dan voor een rijkaard het ko-
ninkrijk Gods te betreden’. 
 
Augustinus: ‘geld verdienen is slecht’. 
 
Hieronymus: ‘koopmannen kunnen zelden of nooit de 
Heer behagen’ 

 
In het Rome van de jaren na 1531 
zal van Heemskerck ongetwijfeld 
ervaren, dat de invloed van het 
leesbaar maken en breder versprei-
den van de klassieke auteurs als de 
Grieken, kortom: de interpretatie 
van de wedergeboorte van antieke 
waarden ander inzicht mogelijk ma-
ken en vrijere opvattingen oproe-
pen. Het Renaissance-humanisme 
bloeide op. 
 
Een van de belangrijkste auteurs uit 
de klassieke oudheid: Marcus Tul-
lius Cicero (*) werd veelvuldig geci-
teerd in geschriften omtrent ‘het le-
ren mens worden, de vorming van 
de mens en het menselijke’. 
 
Totdat de communicatie een vlucht 
nam door de boekdrukkunst (vanaf 

1450) was de beeldende kunst vooral het medium waar-
mee de kerk haar boodschap aan een breed publiek ver-
spreidde.  Dat op de achtergrond de financiering van deze 
kunstschatten juist het meest met aardse rijkdom werd 
betaald, is net zo evident als 1+1 = 2. 
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Het mystieke huwelijk van de Heilige Franciscus met de 
Deugd Armoede 

 
U kijkt naar een paneel uit een 60-delig altaarstuk van Ste-
fano di Giovanni, zeg: Sassetta (opdracht: de Franciscanen 
van Borgo San Sepolcro in Toscane) 
 
De drie favoriete deugden van de heilige, Armoede (mid-
den), Gehoorzaamheid en Kuisheid; de uitbeelding van 
het mystieke huwelijk moet geheel aan Sassetta toege-
schreven worden. Op hetzelfde paneel de drie deugden, 
die wegvliegen met hun attributen, Armoede draait op 
het laatste moment. De niet-realistische schildering, met 
de stad Siena als model, maken dit paneel tot een van de 
meesterwerken van Sassetta. Het schilderij/deel van het 
altaar bevindt zich tegenwoordig in het Musée Condé in 
Chantilly (Fr). 
 
We blijven nog even bij Franciscus, althans nu voor wat 
betreft de prachtige basiliek van Assisi.  Deze kerk was in 
2019 opgenomen in het reisprogramma van de parochie-
reis Toscane van de H. St. Nicolaasparochie. Aldaar (in de 
benedenkerk) hebben we de adembenemende fresco’s 
van Giotto di Bondone (1266-1337) kunnen bewonderen. 
Een serie van uitbeeldingen over het leven, werken en de 
wonderen van de Heilige Franciscus bevat ook dit fresco, 

waarin we overzien (van beneden naar boven) het overlij-
den, grafleggen en ten hemelvaren van Franciscus.  Dit 
werk is aangebracht tussen 1297 en 1300. Ruim 700 jaar 
later, in 2011, wordt tijdens conserveringswerkzaamhe-
den een beeltenis van de duivel ontdekt, opgenomen in 
de wolkenpartij.** 

 
Speculaties doen dan (2011) onmiddellijk de ronde: betrof 
dit een grap van Giotto zelf of zijn leerling, die daarmee 
een beeltenis van iemand maakte die hij niet zo graag 
mocht of is de uitleg misschien het middeleeuwse geloof 
dat ook in de hemel demonen wonen die de hemelvaart 
van de zielen van overledenen moesten tegenhouden? 
Dan zou hiermee bedoeld kunnen zijn, dat Franciscus niet 
werd tegengehouden… 
Of moeten we de verklaring zoeken in een verwijzing van 
de schilder naar het feit, dat Franciscus demonen uit de 
stad Arezzo had verdreven, zoals elders in een apart 
fresco aangebracht? 

Robert J. Lammers 
Bronnen: 
https://historiek.net 
https://www.trouw.nl  
http://www.visualia.nl 
https://www.musee-conde.fr/  
Wikimedia Commons 
https://nl.wikipedia.org 
 
*Cicero wordt in de collectie van de Librije vertegenwoor-
digd met vier werken: 

• Quaestiones Tusculanae 
• Rhethoricorum ad C. Herrenium 
• De oratore dialogi 
• Oratio pro M. Marcello 

••Een detail-afbeelding van de duivelskop is te zien via 
https://www.trouw.nl/cultuur-media/duivel-ontdekt-in-
beroemde-fresco-van-giotto~b0204fd2/#&gid=1&pid=1. 
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Koosjer of treife, reine of onreine dieren 
 
Als oprecht dierenvriend ben ik genegen bijna alle dieren als koosjer te bestempelen: ze 
zijn oprecht en onvoorwaardelijk trouw aan hun baasje wanneer deze hen goed verzorgt 
en liefdevolle aandacht geeft. Helaas zijn er veel mensen die dit niet over zichzelf kunnen 
zeggen. 
 
De Islam spreekt 
over halal, het 
Jodendom heeft het 
over koosjer (rein) 
of treife (onrein). 
Omdat het 
Christendom uit het 
Jodendom is 
ontstaan, zal ik 
proberen de 
betekenis van de 
spijswetten 
(kashruth) samen te 
vatten vanuit de 
Joodse visie. 
 
In de Bijbel kunnen we lezen dat ten tijde van Mozes, God 
de Israëlieten spijswetten oplegde en andere strenge 
leefregels. Wanneer de Joden zich hieraan zouden 
houden, kon God verbinding met hen aangaan en waren 
de Israëlieten het heilig volk van God geworden. God 
wilde dat de Israëlieten Hem elke dag zouden toelaten in 
hun leven. Het eten is iets wat de mens elke dag moet 
doen. De maaltijdbereiding moest zó worden uitgevoerd 
dat de Israëlieten zich voortdurend moesten afvragen 
welke zaken koosjer zouden zijn te eten. 
 
In de Kashruth staat beschreven welke dieren dan gegeten 
mogen worden en welke niet. Rein zijn alleen die dieren 
op het land die gespleten hoeven hebben en herkauwen. 
Dieren die over de grond kruipen zouden zich nooit 
kunnen verheffen en waren dus onrein. Ook dieren die 
vlees eten zijn onrein omdat zij het bloed drinken van hun 
slachtoffers. Vissen zijn rein indien ze schubben en 
kieuwen hebben. De schubben dienen ter bescherming en 
de kieuwen stellen deze vissen in staat naar boven te 
zwemmen zodat zij zich boven zichzelf kunnen verheffen. 
Schaaldieren die op de bodem door het zand kruipen zijn 
daarom treife. Insecten die in de hoogte kunnen springen 
en vier poten hebben zijn rein. Dit zijn bijvoorbeeld 
verschillende soorten sprinkhanen (de springpoten 
werden niet meegeteld). Roofvogels eten vlees waarvan 
zij ook het bloed tot zich nemen en zijn dan ook onrein. 
Op deze wijze passeert iedere diersoort de revue en wordt 
beoordeeld op hun fysiek en leefwijze. 
 
In de loop der tijd zijn er nog andere doelen van het 
koosjer-zijn bijgekomen, namelijk de hygiëne en het orde 
scheppen der dingen. Echter het hoofddoel blijft 

hetzelfde: je 
totaal open-
stellen voor God 
door puur en rein 
in Zijn ogen te 
leven. Om een 
koosjere maaltijd 
te bereiden, 
dient ook de 
omgeving, de 
keuken rein te 
zijn. De Joodse 
keuken heeft 
tenminste twee 
soorten 
vaatgerei, één 

voor het bereiden van vlees en één voor het bereiden van 
zuivelproducten. De pollepel die bijvoorbeeld gebruikt 
werd tijdens het roeren in de kippensoep mag, ondanks 
dat je hem goed hebt schoon-gemaakt, niet worden 
gebruikt voor het bereiden van een kaassaus. Zuivel en 
vlees mogen ook niet tijdens dezelfde maaltijd worden 
gegeten, daar moet minstens zes uur tussen zitten. 
 
De niet-Joodse Christenen hebben nooit deze strenge 
leefregels gevolgd en zijn van mening dat sinds de 
opstanding van Christus, deze regels niet meer geldig zijn. 
In Handelingen der Apostelen staat hoe Petrus op het dak 
tijdens het gebed honger kreeg. In een visioen zag hij een 
wit tafelkleed vol onreine dieren naar beneden komen. 
“Kom Petrus, slacht en eet”, hoorde hij de stem van God 
zeggen. Aanvankelijk weigerde hij dat omdat hij als vrome 
Jood nog nooit iets onreins had gegeten. Maar nadat God 
hem verzekerde dat deze dieren vanaf heden rein zijn, 
ging Petrus naar beneden en preekte hij voor een hele 
menigte en vertelde hij wat hij gezien had. De Heilige 
Geest daalde op Petrus en de mensen neer, zowel op 
Joden als niet-Joden. Vanaf toen werden ook de niet-
Joden gedoopt wanneer zij onvoorwaardelijk voor Jezus 
hadden gekozen en werden zij als reine leden van de 
christelijke gemeente gezien. 
 
Laten we dankbaar zijn voor al het heerlijke voedsel dat 
wij dagelijks nog kunnen eten, en denken aan hen die 
honger hebben in de wereld, ook in ons land... 
 

Marika Fraenkel 
 

Bron afbeelding: Jaïr Bijbelstudies 
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De eerste bewoners van het in 1565 
gestichte dorpje Ruigenhil, het latere 
Willemstad (NB), moesten het 
aanvankelijk zonder kerk doen. Bij de 
aanleg van het dorp was aan het einde 
van de Voorstraat een kerkhof 
aangelegd met de bedoeling daar eens 
een (katholieke) kerk te stichten. Toen 
echter de Geuzen in 1574 het stadje 
definitief innamen, werd de 
protestantse godsdienst ingevoerd en 
kwam van de bouw van een katholieke 
kerk niets meer terecht. Een definitief 
kerkgebouw voor de katholieken kwam 
er pas in 1875, namelijk de Heilige 
Maagd Mariakerk. 
In 1586 beloofde prins Maurits een 
startsubsidie van 600 gulden voor de 
bouw van een protestantse kerk, maar 
er was aanvankelijk weinig geld en er 
moest ook nog een raadhuis worden 
gebouwd. Dit zogeheten Oude Raad-
huis kwam in 1587 gereed en diende 
tegelijk als kerkgebouw, waartoe het gebouw ook een toren 
bezat. Prins Maurits gaf voor de bouw van de kerk een totale 
subsidie van ƒ 7.000, overigens uit de hem toekomende 
Willemstadse belastinggelden. Hij herhaalde bij de 

toekenning hiervan zijn wens dat de 
kerk in een 'ronde ofte achtcantige 
forme zal ende behoort gemaeckt te 
worden'. 
De nieuwe kerk, die de eerste voor 
protestantse eredienst gebouwde 
kerk in Nederland zou worden, 
moest zich onderscheiden van de 
meestal kruisvormig gebouwde 
katholieke kerken. Ook moest aan de 
eis worden voldaan dat van alle 
plaatsen de kansel gezien en de 
preek gehoord moest worden. Aan 
een dergelijke eis voldeed een 
zaalkerk. In 1773 werd door Prins 
Willem V een orgel geschonken. 
Willemstad is dus nauw verbonden 
met het koningshuis. Een van de 
titels van Willem-Alexander is Heer 
van Willemstad. 
 
Het vestingplaatsje Willemstad is de 
moeite waard om te bekijken. 

 
Helma en Rien de Vries 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Hoe gaat het met de woensdagavondmaaltijden? 

 
We hebben de bezoekers gevraagd wat zij ervan vinden. 
Zodat u ook eens van een ander hoort hoe gezellig het al-
tijd is. En hoe er elke keer genoten wordt van elkaars gezel-
schap. Want het is elke keer best wel weer een klus. Maar 
we doen het supergraag, en helemaal als we zien hoe de 
mensen genieten van de maaltijd en het samenzijn. Dus 
voor wie nog niet eerder bij ons te gast is geweest: schuif 
eens gezellig aan. 
Kosten € 7,-. Aanmelden bij Christine Vreeswijk, tel. 06 
18167991 of christine.vreeswijk@quicknet.nl, uiterlijk zon-
dags voor de volgende maaltijd, maar vol is vol, dus wees 
bijtijds. 

Wie weet zien we u bij 
één van de volgende 
maaltijden op 12 en 26 
oktober, 9 en 23 no-
vember, 14 en 28 de-
cember. Van harte 
welkom! 
 

Enkele reacties:  
• “Wij zijn altijd heel 
blij iedereen te ont-
moeten in de Ontmoe-
ting. En heel lekker 
eten.” 
• “Het wordt zeer ge-
waardeerd wat er elke 

keer bereid wordt. En zitten we gezellig met elkaar te ge-
nieten. En kijken we uit naar de volgende keer. Hou vol 
lieve mensen!” 

• “Na jaren alleen te hebben gekookt was de zin eraf. Toen 
kwam dit op mijn pad. Ik heb er geen moment spijt van 
gehad. Altijd een verrassing en altijd heerlijk en gezellig.” 

• “Ik vind het heel gezellig en goed georganiseerd. Het eten 
is prima en vooral het contact wat je hebt met elkaar, 
heel goed voor iedereen. Hopelijk blijft dit erin!” 

• “Voor de gezelligheid, anders ben ik maar alleen. En het 
eten is heerlijk. Ik verheug me erop.” 

Namens de werkgroep, Christine Vreeswijk 

Mijn vakantiekerk 
 
 
 

 
 

Koepelkerk 
Willemstad 

 
 
 
 

 

Tiny Everaars opent de avond met gebed 



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 
binnen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is  
speciaal voor de jeugd. 
 
Kalender  
Zaterdag 1 oktober 12.00 u workshop voor musical Spector, voor alle kinderen, in De Ontmoeting 

15.00 u de uitvoering in De Ontmoeting, ook voor de ouders en andere belangstellenden 
Zondag 9 oktober 10.00 u Kinderkerk in de Swaen   
Zondag 9 oktober 10.00 u Sint Franciscusviering in de Sint Nicolaaskerk 
Zondag 30 oktober 10.00 u Kinderkerk in de Swaen
 
Jozef 
Vanaf startzondag tot aan advent lezen we in de kinderkerk verhalen over Jozef.  
De verhalen over Jozef kun je lezen in Genesis 37 tot en met Genesis 50. 
Jozef heeft bijzondere dromen, waardoor zijn broers jaloers op hem worden. 
Jozef komt in Egypte terecht, en daar wordt hij uiteindelijk bijna de machtigste 
man van het land. Met een slim plan zorgt hij ervoor dat het volk niet verhongert 
tijdens een hongersnood. Vanwege de hongersnood komen ook de broers van 
Jozef naar Egypte om graan te kopen. De vader en de broers van Jozef en hun 
gezinnen gaan in Egypte wonen. 
 
Woordzoeker Jozef 

 
Streep de volgende woorden weg: 
 
Potifar  lijfwacht 
Jozef  gevangenis 
schenker bakker 
droom  wijn 
gebak  verleiding 
alleen  vrouw 
God 
 
De overgebleven letters vormen een zin die steeds terug komt in het verhaal van Jozef. 
 
……………………………………………………………………………………………………m! 
 

 
Wist je dat?  

- De jongste broer van Jozef Benjamin heette en daarom vaak de jongste van een 
gezin ‘de benjamin van de familie’ wordt genoemd? 

- 4 oktober, de sterfdag is van de heilige Franciscus van Assisi, onder andere de 
heilige van planten en dieren. 

- Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), waarmee gestart is op 
startzondag (was 18 september), is: ‘Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer 
naar de tafel van verbinding’? In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak sa-
men gegeten. Samen eten schept verbondenheid. De belangrijkste maaltijd in de 
Bijbel is de Maaltijd van de Heer. 

- De kerkgemeente een jeugdouderling heeft? Voor contact met de jeugdouderling 
of leuke ideeën voor de kerk, kan je een mail sturen naar: 
jeugd@kerkgemeente.nl. 

g l ij f w a c h t 
e e j o z e f n v 
v b g d e g h e e 
a a v e e o r p r 
n k z r b d o o l 
g k r w o a g t e 
e e d ij e u k i i 
n r v n o o w f d 
i r d r o o m a i 
s c h e n k e r n 
h a l l e e n e g 
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Kerkmuziek 
 

1572: Van hemelse koorzang naar aardse psalmen? 
 
Op 29 juni 1572, drie dagen nadat Edam gekozen had voor Willem van Oranje, werd de 
eerste gereformeerde kerkdienst gehouden in de Grote of St. Nicolaaskerk onder leiding 
van de gewezen priester Pauwel Pietersz. Daartoe was de kerk "van alle afgoderij gesuy-
vert ende gereynigt", maar wat betekende dit voor de kerkmuziek? 
  
Kerkmuziek in de 16e eeuw 
Aan de hand van archieven en 
nagelaten partituren is er wel 
iets te zeggen over de kerk-
muzikale praktijk in de Lage 
Landen, maar de kennis daar-
over heeft vooral betrekking 
op een aantal hoofdkerken in 
de grote steden. Ondanks de 
omvang van de Grote Kerk en 
de aanwezigheid van een aan-
tal orgels vóór de grote brand 
van 1602, is het de vraag of 
Edam zich kon meten met een 
kerk als de Pieterskerk in Lei-
den, waar een aantal jaren ge-
leden de Leidse Koorboeken uit de 16e eeuw werden her-
ontdekt. Er was dus sprake van een koor, wellicht van een 
hoogstaand niveau. 
Gouda is enigszins vergelijkbaar met Edam. Daar werd het 
gemis aan fraaie kerkzang gevoeld. Op 16 juni 1453 werden, 
op initiatief van de pastoor van de Sint-Jan, speciale getij-
denzangers in dienst genomen voor de zang op de bekende 
getijden, zoals de metten (nacht), lauden (zonsopgang) ves-
pers (15 uur) en completen (20 uur). Het zou kunnen dat in 
Edam kloosterlingen of leerlingen van de Latijnse school ook 
daarvoor ingezet werden.  
In de grotere kerken waren vaak meer orgels. Het grote or-
gel was bedoeld voor wereldlijke muziek, het kleine orgel 
voor liturgisch gebruik. In de rooms-katholieke mis hielden 
en houden organisten zich vooral bezig met liturgische tus-
senspelen, b.v. rond het Kyrie en Gloria, de zgn. alternatim 
praktijk. Bladmuziek was schaars, en dan nog meestal in 
handschrift. Of men beschikte over muziek van b.v. Clemens 
non Papa, Gombert, Willaert of Gabrieli is zeer twijfelachtig. 
 

 
De organist moest het vaak 
uit zijn mouw schudden. He-
laas was de orgelmuziek 
soms van bedenkelijk allooi. 
Een besluit van de rooms-
katholieke synode te Me-
chelen in 1572 zegt: “de Bis-
schoppen moeten de Voor-
zangers, Organisten, Klok-
spelers en een ieder wie het 
weezen mag, weerhouden 
van dertele soldatenzang en 

alle onbetamelyck musyk, in t 
zingen en in ’t speelen, op 
Orgels en Klokken”. 

 
Na 1572 
Wat klonk er op 29 juni 1572 in de Grote Kerk tijdens die 
eerste gereformeerde kerkdienst? Was er wel sprake van 
muziek? Misschien dat er een poging gewaagd werd om een 
enkele psalm aan te heffen, maar daarvoor was dan wel een  
voorzanger nodig. De woorden en melodieën van de Ge-
neefse psalmen waren nog niet erg bekend en ook kon nog 
niet iedereen lezen. Wellicht werd een enkele psalm uit de 
Souterliedekens aangeheven. Dit was een bundel psalmen 
uit 1540 gezet op bekende volksliedjes uit die tijd. Er werd 
zowel in protestantse als in rooms-katholieke kring uit ge-
zongen.  
Ik vermoed dat het orgel gezwegen heeft, want er was grote 
weerstand tegen het instrument in calvinistische kring. Tot 
aan het moment dat de orgels weer geleidelijk ingevoerd 
werden ter ondersteuning van de erbarmelijke gemeente-
zang gedurende de 17e eeuw, werd het instrument alleen 
bespeeld op last van de eigenaar, de stedelijke overheid.  
Ten slotte, ik houd het er op dat in die eerste gereformeerde 
kerkdienst weinig of geen muziek geklonken heeft. 
 

Frans Koning 
Bronnen:  
Abels, Paul (website). 
Erfgoed Leiden en omgeving (website). 
Geudeke, E., 2008. De Classis Edam, 1572-1650.Vrije Universiteit, 
Amsterdam, 475 pp. 
Luth, J.R., 1986. Daer wert om ’t seerste uytgekreten. Van den Berg, 
Kampen, 578 pp.  

Niets nieuws onder de zon 
De kerk gold vroeger ook al als het verlengde van de 
openbare weg, want Geudeke (2008) haalt een Purme-
rendse verbod aan uit 1634: “tot eenichten tijde vanden 
dage ofte des avonts eeniche noten, appelen, peeren 
ofte eeniche ander fruijten te eeten inde kerck ende die 
schillen, doppen ofte vuijligheden daer van commende 
opte kerckevloer ofte elders in de selve te smacken ofte 
werpen.” 

Kerkdienst in een protestantse dorpskerk door Joachim van den 
Heuvel? (ca. 1640). Catharijneconvent, Utrecht 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Het leven is een kroket 
Misschien ken je dat verhaal? Van die 
jongen die op reis ging? En wat doe 
jij, als je op reis gaat? Je bereidt je 
reis voor. Je bedenkt wat je wilt zien. 
Je zorgt dat je reispapieren up-to-
date zijn. Je neemt mee: een lees-
boek, medicijnen, je iPhone, sokken, 
broeken, schoenen. Altijd meer dan 
nodig blijkt. En dan je rugzak sluiten 
door er bovenop te gaan zitten.  
 
Maar als die jongen zijn spullen com-
pleet heeft, ziet hij, dat zijn rugzak te 
klein is. Alles past er gewoon niet in. 
Hoe gaat hij dat oplossen? Hoe los ik 
dat op, als mijn rugzak te klein is, en 
ik geen grotere tot mijn beschikking 
heb? Ik zou mijn rugzak openen. De 
inhoud anders indelen. Of nieuwe 
keuzes maken en opnieuw inpakken. 
En dan kijken of het past. Maar die 
jongen doet het helemaal anders. 
 
Met een grote schaar knipt hij alles 
af, wat buiten zijn rugzak steekt. Alles 
wat uitsteekt, knipt hij af. Een mouw 
van een overhemd. Een stuk sok. Van 
het oplaadsnoer van zijn scheerappa-

raat knipt hij de stekker af. Hij knipt… 
en knipt... net zo lang… tot zijn rugzak 
netjes dicht past. De restanten smijt 
hij weg. Met een keurig uitziende 
rugzak gaat hij op reis. 

 

 
 

Op Schiphol zagen wij reizigers met 
rugzakken. Vanaf de buitenkant keu-
rig. Hoe zou het er vanbinnen uitzien? 
Ook onze eigen levensrugzak ziet er 
vanbuiten meestal goed uit. Maar 
soms, is hetgeen wat je hebt meege-
maakt, te veel of te groot, om in je 
levensrugzak te passen. Daarom 

knippen we ook onze levens-
rugzakken bij. Om zo netjes mogelijk 
onze levensreis te maken. 
 
Sommige ingewikkelde herinneringen 
probeer ik zo diep mogelijk in mijn 
levensrugzak weg te stoppen. Wan-
neer het me niet past, knip ik de rafe-
lige eindjes eraf. Ik loop niet graag 
met de rafelige eindjes van mijn leven 
te koop. Het maakt me kwetsbaar. 
Dat wil ik liever niet. Ik prop ze liever 
weg. Ik knip ze het liever af.  
 
Ik vind soms het lastig om mijn eigen 
butsen, littekens, rimpels onder ogen 
te komen. Maar ondertussen weet ik 
wel, dat ze om aandacht vragen, 
omdat ze récht willen worden ge-
daan. Het leven is als een kroket. Het 
smaakt lekker. Maar je wil niet altijd 
weten wat erin zit. Je missers, je fa-
len,  je kwalen. Prop je ze weg? Knip 
je ze af? Of leer je ermee leven? 
 

Ds. Hans Reedijk 
 

 
 

Poëzie-estafette
 

 
 
Ik heb dit gedicht gekozen omdat de 
wijze woorden van Peter Maurin mij 
aanspreken. 

Jan Schoute 
 

Beter of beter af 
 
De wereld zou beter af zijn 
als mensen probeerden beter te 
worden. 
En mensen zouden beter worden 
als ze ophielden te proberen om 
beter af te zijn. 
 
Want als iedereen probeert 
beter af te zijn 
is niemand beter af. 
Maar als iedereen probeert beter te 
worden 
is iedereen beter af. 
 
 
 
 

Iedereen zou rijk zijn 
als niemand probeerde rijker te 
worden. 
En niemand zou arm zijn 
als iedereen probeerde de armste te 
zijn. 
  
En iedereen zou zijn 
wat hij zou moeten zijn 
als iedereen probeerde te zijn 
wat hij wilde dat de ander was. 
 

Peter Maurin 
“Medemens” 

 
Ik geef het stokje door aan 
Rien de Vries.

 



–

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 heeft de oecumenische vredes-
dienst plaatsgevonden. In de volgende editie van Venster 
krijgt u daar een terugblik op. Wie meer wil weten over het 
werk van de kerkelijke vredesorganisatie PAX  kan een en 
ander nalezen op het internet: https://vredesweek.nl. 
 
Uit het dagelijks bestuur 
We hopen in oktober weer een vergadering van de Raad te 
kunnen organiseren. Er zijn weer voldoende te bespreken 
punten, o.a. over de contacten met geloofsgemeenschappen 
buiten onze eigen kring. 
 
Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland 
 

Assemblee Wereldraad van Kerken 
Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse 
Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken 
plaats. Een zeer diverse groep van 4000 mensen uit 120 lan-
den kwam samen om te vieren, te vergaderen en geloof, 
hoop en liefde te delen. Om de ervaring van de assemblee te 
delen met alle lidmaten van de 352 lidkerken en oecumeni-
sche partners, heeft de Wereldraad een boodschap opge-
steld. De titel van deze boodschap luidt ‘De liefde van Chris-
tus spoort ons aan – Een oproep om samen te handelen’, 
ontleend aan 2 Korinthe 5: 14.  Als Raad van Kerken in Ne-
derland bieden we een samenvatting aan. 
Redactie: een iets ingekorte versie staat hieronder. 
De volledige tekst en ook een hoop interessante blogs over 
hoe het is toegegaan op de assemblee zijn te vinden op: 
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/category/actueel/ 
 

Samenvatting 
Vanaf het moment dat Hij op aarde rondreisde, en ook nu 
nog, richt Jezus deze woorden – ‘Kom, volg mij’ – onophou-
delijk tot ieder mens. Zijn leven, woorden en daden zijn een 
voortdurende uitnodiging tot beweging – van de ene plaats 
naar de andere, van de ene groep mensen naar de andere, 
van de ene denkwijze naar de andere. Bovenal roept Jezus 
ons op om tot Hem te komen en in zijn liefde te blijven.  
De Wereldraad van Kerken is zich sterk bewust van alle ma-
nifestaties van kwaad en lijden in onze wereld, zoals oorlog, 
ziekte, hongersnood. Daarnaast worden we geconfronteerd 
met rampen die rechtstreeks voortvloeien uit een onverant-
woorde relatie met de schepping, wat heeft geleid tot ecolo-
gisch onrecht. Naarmate de klimaatcrisis verergert, neemt 
ook het lijden van arme en gemarginaliseerde mensen toe. 

 
Toch kunnen we als kerken niet anders dan hoopvol verder-
gaan op onze pelgrimage. Christus liefde beweegt de wereld 
tot verzoening en eenheid. Verzoening is een beweging naar 
God en naar elkaar toe. Dat veronderstelt een bereidheid 
om naar God en naar elkaar te luisteren. 
We belijden dat wij vaak tekort zijn geschoten en ons soms 
in tegengestelde richting bewegen. We belijden ook dat we 
de Christus’ liefde nodig hebben om te komen tot een we-
reld die waarlijk verzoend en verenigd is. Christenen, en de 
structuren die we hebben opgebouwd, zijn medeplichtig ge-
weest aan het misbruik van anderen. In het licht van oorlog, 
ongelijkheid en zonden tegen de schepping roept de liefde 
van Christus ons allen op tot berouw, verzoening en gerech-
tigheid. 
 

Onze gezamenlijke reis 
Te midden van al onze verscheidenheid hebben we tijdens 
onze assemblee opnieuw geleerd dat we onze pelgrimstocht 
van gerechtigheid, verzoening en eenheid gezamenlijk moe-
ten ondernemen. Want:  
Door samen het woord van God te horen, herkennen wij 
onze gemeenschappelijke roeping; 
Door samen te luisteren, te praten, worden we betere bu-
ren; 
Door samen te klagen, stellen wij ons open voor elkaars pijn; 
Door samen te werken, komen we tot gezamenlijke actie;  
Door samen te vieren, beleven wij elkaars vreugde en hoop; 
Door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van onze 
tradities en de pijn van onze verdeeldheid.  
 

‘Ga de hele wereld in’ 
Verzoening brengt ons dichter bij God en bij elkaar en opent 
daarmee de weg naar eenheid die gegrondvest is op Gods 
liefde. Door deze liefde zullen we kracht vinden om vanuit 
deze eenheid te handelen en om te werken aan het herstel 
van onze levende planeet.  
We hebben van deze liefde geproefd toen we met 352 ker-
ken samenkwamen uit alle regio’s in de wereld om eenheid 
te zoeken, te midden van onze verscheidenheid. Samen heb-
ben we geluisterd naar de stemmen die in de wereld vaak 
worden gemarginaliseerd: die van vrouwen, jongeren, men-
sen met een handicap, inheemse volkeren. 
In onze assemblee hebben we een nieuw voornemen ge-
vormd. Nu vragen we Gods hulp om onze beloften in daden 
om te zetten. We verplichten onszelf om samen te werken 
met alle mensen van goede wil. Terwijl we nadenken over 
de vruchten van ons werk in Karlsruhe, nodigen we iedereen 
uit om samen pelgrims te worden.  
Want in Christus worden alle dingen nieuw. Zijn liefde die al-
len wordt aangeboden, ook de laatsten, de minsten en de 
verlorenen, kan ons bewegen en bemoedigen tot een pelgri-
mage van gerechtigheid, verzoening en eenheid. 



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

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

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

 

 
 
 
 

Als de editie van dit Venster wordt bezorgd is het jaar 
2022 alweer behoorlijk gevorderd. Het gaat gewoon snel 
met al hetgeen tot ons komt, waarmee we worden gecon-
fronteerd middels de uitgebreide media waaronder de 
schriftelijke pers, de digitale media en de telefoon. We 
hebben lange tijd de gedachten gekoesterd dat een zo-
mer, c.q. vakantieperiode, ons in zekere zin met rust zal 
laten, velen op vakantie elders of meer bij huis aan het 
uitrusten van hun werkzaamheden en dat ook de scholen 
dicht zijn. 
 
Niets is echter minder waar, in feite worden we al bijna de 
tijd van 2022 die achter ons ligt met van alles en nog wat 
beziggehouden, bijna te veel zaken (lees crises) die ons in-
tensief bezig houden en waar bijna eenieder in zekere zin 
mee wordt geconfronteerd. Anderzijds is er ook een grote 
drukte die op ons afkomt aan bezigheden in het vermaak. 
Festivals, Zandvoort, kermissen, markten om maar iets te 
noemen houden ons volop bezig. Ook hier in Edam is het 
de afgelopen tijd niet stil geweest, de toeristen zijn echt 
op pad hier. De Vermaning heeft de afgelopen maanden 
ook een grote drukte ervaren. 
 
In juni een gehele dag het muziekfestijn de Kaaspop, een 
negental kaasmarkten, een uitermate druk bezochte Wa-
terdag en niet te vergeten de 4 dagen kermis, en alles on-
der een stralende zon. De Vermaning heeft bij de diverse 
festiviteiten onderdak verzorgd voor de plaatselijk 
E.H.B.O. en ook de Kaaskapel en de vrijwilligers van de 

Kaasmarkt-organisatie hebben een prima onderdak erva-
ren. 
 
Uiteraard is ook te benoemen dat de Doopsgezinde Ge-
meente erin is geslaagd alweer tijdig een nieuwe kos-
ter/beheerder te vinden in de persoon van Ankie Scheers, 
een echte Edamse die inmiddels ook al haar intrek heeft 
genomen in de kosterswoning. Als opvolgster van onze 
geliefde Jopie Ottenhof zal zij haar uiterste best doen om 
de Vermaning voor velen toegankelijk te maken. 
 
Nu de vakanties weer achter de rug zijn gaan ook de “ge-
bruikelijke“ zaken weer hun gang, zoals repetities van ko-
ren, lezingen, vergaderingen, etc. Zoals in het vorige Ven-
ster is benoemd zal ds. Truus de Boer een 4-tal lezingen 
houden in de Vermaning en wel op de maandagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur op 10 en 24 oktober, alsmede 7 
en 21 november, toegang gratis en aanmelden niet ver-
plicht. Na de laatste bijeenkomst een vrijwillige bijdrage 
en inlichtingen bij: trijntjedeboer@gmail.com en/of 06-
12897184. 
 
Tot zover maar weer even bericht vanuit de Doopsgezinde 
Gemeente die gelukkig nog steeds de eerste en de derde 
zondag van de maand haar diensten kan en mag houden 
en waartoe uiteraard eenieder van harte welkom is om 
klok van 10.00 uur. 

John van Voorst 
 

 

Ravel en Gerswhin in Voorhavenconcert 
Duo Femke IJlstra, saxofoon & Celia Garcia, piano 
	
Afsluiting serie Voorhavenconcerten met twee topartiesten 
Femke IJlstra is hoofdvakdocent aan het Prins Claus Conservatorium en oprichter van het 
Syrène Saxofoonkwartet. Celia Garcia is concertpianiste en begeleider van vele musici in 
Nederland, China en Canada. Femke en Celia ontmoetten elkaar tijdens een 
gezamenlijk project bij het Concertgebouworkest te Amsterdam. De passie voor (onvertelde) 
verhalen maakt dat ze kijken naar prikkelende manieren om muziek voor een ander voetlicht 
te brengen. En niet zonder succes! In hun korte bestaan heeft het duo al mooie optredens 
verzorgd in o.a. de Spiegelzaal van het Concertgebouw, tijdens het Weekend van de 
Romantische Muziek en op het Emmy Verhey Festival. Ook Radio 4 heeft ze al gevonden: zo 
hebben ze gespeeld in NTR Podium, De Klassieken en Opium. Het programma Nieuws & co. 
op Radio 1 besteedde aandacht aan hun project "Is jazz music too?". In maart 2021 is hun 
debuutalbum Colores del sur uitgebracht, wat lovend werd ontvangen door publiek en pers. 
 
Zondag 9 oktober, aanvang 15:00 uur 
R.K. Nicolaaskerk, Voorhaven 124, kaarten € 12,50, https://www.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.    

 

Venster oktober 2022 15 

 
Een spannend jaar         
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het vlak voor start-
zondag, de start van een nieuw seizoen. Veel gemeentele-
den zijn op reis geweest voor korte of langere tijd, maar ook 
als u thuis bent gebleven, hebt u kunnen genieten van het 
prachtige zomerweer. Zo kunnen we met vernieuwde ener-
gie aan het komende seizoen beginnen. 
In het vorige Venster schetste ik al dat in dit nieuwe seizoen 
een aantal belangrijke beslissingen genomen zullen worden.  
Met name het beroepen van een nieuwe predikant is voor 
ons allemaal een spannende en uitdagende zaak. De adver-
tentie heeft op de website van de PKN gestaan. Dat is te-
genwoordig de gebruikelijke manier om zoveel mogelijk ge-
interesseerde predikanten te bereiken. Tot 12 september 
kon er gereageerd worden, waarna de beroepingscommissie 
bij elkaar is geweest om de reacties te bespreken. Het be-
roepingswerk vereist een zorgvuldige aanpak, waarbij in eer-
ste instantie weinig nieuws naar buiten komt. Pas als de be-
roepingscommissie zeker is van de juiste kandidaat voor on-
ze gemeente, zullen ze dat meedelen aan de kerkenraad en 
daarna aan de gemeente. We wachten met spanning af! 
De besprekingen met de PG Volendam over de geplande fu-
sie zetten we de komende periode voort. Een fusieproces 
vereist veel papierwerk en natuurlijk moeten ook de beno-
digde afspraken worden gemaakt. Administratief gezien is 
een fusie per 1 januari, dus bij het begin van een nieuw ka-
lenderjaar, gewenst. Maar het is de vraag of ons dat gaat 
lukken. Het moet wel zorgvuldig gebeuren. 
Gebruikelijk is om in het najaar een gemeenteavond te hou-
den. Waarschijnlijk zal dat dit jaar eind oktober worden. De 
exacte datum is nog niet bekend, maar we zullen deze op 
tijd bekend maken via de wekelijkse kerkbrief.  
Vol verwachting gaan we het nieuwe seizoen in. 

         Nel Eijk 
 
Huwelijksjubilea   
De afgelopen tijd vierden veel echtparen huwelijksjubilea. 
Op 25 augustus vierde de fam. Ghawali een 50-jarig huwelijk 

en de fam. Van der Zee vierde 

op 1 september ook een 50-jarig huwelijk. Via de kerkbrief 
bedankten zij voor de kaars en de bloemen, die zij van de 
Kerkgemeente kregen en de vele reacties, felicitaties en 
kaarten, die zij ontvingen.  
 

 
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.   
 
 

Bij God te gast zijn 
 

Bij God te gast zijn 
komen en gaan 

wanneer ik maar wil 
zonder kloppen 

binnen mogen komen 
 

Bij God te gast zijn 
kind aan huis 

je lekker voelen 
en zijn wie je bent 

zonder masker 
 

Bij God te gast zijn 
alles kunnen zeggen 

alles mogen verzwijgen 
niets moeten 

niets laten 
 

Bij God te gast zijn 
als onder één dak 
als aan één tafel 

blij en ontspannen 
door en door vertrouwd 

 
Bij God te gast zijn 
helemaal aanvaard 

helemaal mens 
helemaal ik 

helemaal thuis zijn 
 

Alfred C. Bronswijk 
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Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering  
van 13 september      
� Chris Kotterer neemt, na een jarenlange ambtsvervulling 
als diaken en ouderling, afscheid van de kerkenraad. 
� Na ontvangst van de solvabiliteitsverklaring is een vacature 
voor een nieuwe predikant uitgezet en komen de eerste 
reacties binnen. 
� De pastorie is per 1 september vrijgekomen. 
� Er worden met Volendam gesprekken gevoerd over een 
vorm van samengaan onder leiding van een gemeente-
adviseur. 
� Er zal mogelijk een gemeente-avond gehouden worden  
in oktober. 
� De jaarrekening 2021 van de diaconie wordt goedgekeurd. 
 
Interkerkelijke Bijbelquiz 2022     
Op dinsdagavond 8 november wordt voor het achtste jaar 
een bijbelquiz van het Ned. Bijbelgenootschap (NBG) 
gehouden in onze regio. Doet u/jij mee? De bijbelquiz is een 
jaarlijks evenement van het NBG, dat in het hele land 
mensen uit verschillende kerken bij elkaar brengt. De quiz is 
uiteraard een stimulans tot verdieping van de Bijbelkennis, 
maar draagt ook bij aan interkerkelijke ontmoeting en 
inspiratie. 
In de regio Waterland is de bijbelquiz inmiddels een begrip 
geworden. In de afgelopen (pre-corona) jaren waren er 70 - 
100 deelnemers uit 10 verschillende kerken en organisaties.   
Hoe verloopt zo’n bijbelquizavond? 
De deelnemende teams krijgen via een PowerPoint zo’n 30 
vragen over de Bijbel voorgelegd. De quizvragen zijn vol 
humor, interessante weetjes en doordenkers. Schriftelijk 
worden de (meerkeuze)vragen beantwoord. Na de pauze 
worden de punten geteld, wordt het winnende team 
aangewezen en komt er via filmpjes en foto’s op de 
PowerPoint uitleg over de antwoorden. Die uitleg blijkt vaak 
heel verrassend te zijn.  
De uitnodiging is: vorm een team van vijf personen, bedenk 
een originele naam en outfit voor je team en doe mee! Ben 
je geen teamspeler? Dan is individuele deelname ook goed 
mogelijk! 
locatie/tijd: Taborkerk, kleine zaal, Maasstraat 2, Purmerend 
dinsdag 8 november, aanvang 19.30 u.  
leiding: Gerrit van Ettekoven / Elly Linger 
aanmelden:  ellylinger@gmail.com    
 
Tentoonstelling ‘Gospel’        
Vanaf 30 september 2022 tot 10 april 2023 is er in het 
Catharijneconvent een tentoonstelling over gospelmuziek, 
met als titel ‘Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop’.  
De tentoonstelling schenkt uitgebreid aandacht aan de 
geschiedenis én actuele betekenis van een van de 
invloedrijkste muziekstromingen sinds haar ontstaan in het 
slavernijverleden. Naast de tentoonstelling presenteert het 
museum spetterende liveoptredens in samenwerking met 
TivoliVredenburg en Gospelfestival Amsterdam. Meer 
informatie: catharijneconvent.nl  
 
Oecumenische Vespers         
Een vesper is een moment van rust tussen de week die 
voorbij is en de week die komt. Ars Musica, liturgisch koor 

voor Waterland en omstreken onder leiding van Marcel 
Settels, èn ds. Hans Reedijk verzorgen dit najaar drie  
vespers in de Purmerkerk. Op 4 september, 2 oktober en  
6 november worden er drie vespers in de Purmerkerk 
(Westerweg 50) om 16.30 uur verzorgd, met als thema’s 
Vertrek, Onderweg en Aankomst. De vespers bestaan uit 
stilte en muziek, enkele liederen uit het oecumenisch 
repertoire, een instrumentale bijdrage en een korte 
overweging. Wellicht een goede aanleiding om deze 
liturgische vorm in oecumenisch verband (weer) eens te 
beleven. 
 
Overzicht diaconale collectedoelen      
Zondag 2 oktober: KIA, Israëlzondag. Voor de Protestantse 

Kerk is de relatie met 
het Joodse volk een 
wezenlijk onderdeel 
van de eigen 
identiteit. Daarom 
bezinnen we ons op 
de joodse wortels 
van ons geloof en 

bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook 
staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we 
predikanten en gemeenten 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/ 
Zondag 9 oktober: Tot heil des volks.  
 

Tot Heil des Volks  (THDV) is sinds 1855 een beweging die 
stem geeft aan kwetsbare groepen in Nederland.  
In 1855 begint het verhaal van THDV in de Jordaan in 
Amsterdam. Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe 
armoede van die tijd en start het werk van onze organisatie. 
Inmiddels werkt THDV met verschillende doelgroepen in 
Nederland: prostituees, daklozen, verslaafden en kinderen 
die in armoede leven. Ook heeft THDV twee hostels in 
Amsterdam. https://www.thdv.nl 
Zondag 16 oktober: KIA, Zending (Wereldvoedseldag-

Indonesië). Op het Indonesische 
eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks 
kunnen rondkomen. Met steun van 
Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk 
hen om duurzaam te ondernemen 
en coöperaties op te zetten. Tijdens 
trainingen worden christelijke 
waarden en normen gekoppeld aan 
het bedrijven van landbouw. Door 
de coöperaties raken boeren 

minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een 
hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol 
dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.  
www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie 
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Zondag 23 oktober: Huis aan het Water 
In het Huis aan het Water  
kunnen mensen met kanker, 
hun partners, familie en vrien-
den terecht, om het hoofd vrij te 
maken, tot rust te komen. Er 
worden dingen georganiseerd 
om met elkaar te ondernemen. 
Lotgenoten, psychologen, psy-
chiaters, oncologische fysiothe-

rapeuten, bewegingswetenschappers, vrijwilligers en coa-
ches werken er samen aan het versterken van kwaliteit van 
leven en bieden daarmee tegenwicht aan de nare omstan-
digheden van de ziekte. 
https://www.stichtinghuisaanhetwater.nl 
Zondag 30 oktober: MAF, Mission Aviation Fellowship.  

Met 130 MAF-
vliegtuigen vliegen we 
wereldwijd hulp en 
het Evangelie naar 
moeilijk bereikbare 
gebieden. www.maf.nl  
 
 
 

Zondag 6 november: Stichting Vrienden van Hebron. He-
bron Amsterdam is een eigentijdse christelijke gemeenschap 
in de Spaarndammerbuurt. De bewoners van Leefgemeen-
schap Hebron richten zich op Gods nieuwe wereld zoals die 
zichtbaar wordt in de Spaarndammerbuurt en de levens van 
haar bewoners. Daarmee sluiten wij aan bij de missie en 
waarden van Hebron Amsterdam en de rijke, christelijke tra-
ditie van het zoeken naar het Koninkrijk van God. 
www.vriendenvanhebron.nl 

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      
01-10  Dhr. C. Bakker, Claes Boesserstraat 25, 1135HS Edam 
02-10  Mevr. H. Douma-Marskamp, Schagerweg 97 ap11,  
            1751CB Schagerbrug 
04-10  Mevr. F. Bakker-Korf, Oorgat 9 C, 1135CP Edam 
05-10  Dhr. K. Springer, Noorderstraat 72, 1135TT Edam 
06-10  Dhr. H. Waal, Jan Sluiterstraat 34, 1132XZ Volendam 
07-10  Dhr. B.P. Wijnandts, Pieter Taemszstraat 7,  
            1135HG Edam 
07-10  Mevr. A.J. de Ruiter, Jonkerlaantje 47, 1135TK Edam 
07-10  Dhr. T.J.C. Lagerburg, Burg Versteeghsingel 26,  
            1135VW Edam 
10-10  Dhr. S.P. Vreeling, Berkmeerstraat 13, 1135JM Edam 
13-10  Mevr. G. Rijswijk-van der Veer, Achterhaven 90 B,  
            1135XX Edam 
13-10  Mevr. A. van de Giessen-Zijderveld, Stationsweg 6,  
            1471CL Kwadijk 
14-10  Mevr. M.M. Radder-Coljee, Groot Westerbuiten 23,  
            1135GJ Edam 
14-10  Mevr. J.H. Hoogendijk-van Lingen, Ansjovisstraat 8,  
            1131CB Volendam 

14-10  Dhr. F. Vlugt, Sijmen Grootstraat 11, 1135HM Edam 
17-10  Mevr. G. Molenaar-Westerneng,  
            William Pontstraat 20, 1135EV Edam 
21-10  Mevr. G.M. Gorter-Prins, Voorhaven 166,  
            1135BW Edam 
22-10  Dhr. A. Westerneng, Burg Jan Schoonstraat 28,  
            1474HS Oosthuizen 
23-10  Mevr. A. Brommersma-Duim, Baandervesting 51,  
            1135DE Edam 
23-10  Mevr. A.A.H. van Mazijk-Heijnis, Wieringenlaan 49,  
            1132MB Volendam 
23-10  Mevr. N. van Zanen, Ye 42, 1135JJ Edam 
24-10  Mevr. J. Wijnandts-Gaasbeek, Pieter Taemszstraat 7,  
            1135HG Edam 
25-10  Mevr. W. van Ravenzwaaij-Balder, Nieuwehaven 56,  
            1135VL Edam 
26-10  Dhr. H.A. Kraaij, Claes Boesserstraat 3,  
            1135HR Edam 
Allen Hartelijk Gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst! 
 
Taxidienst        
We vragen u zo mogelijk al op vrijdag   
avond of zaterdagmorgen te bellen.  
Dan is tijdig bekend hoeveel mensen  
mee willen rijden.  
 
 
 
 
 
 

datum 
2 okt. 
9 okt. 

16 okt. 
23 okt. 
30 okt. 
6 nov.  

 taxidienst 
H. Eijk 
J. Schoute 
H. Kalk 
C. Rijswijk 
H. Eijk 
J. Schoute 

telefoonnr. 
371939 
06-51589540 
371297 
06-53173149 
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 

14-08  €     81,10 €     115,60 Zomerzending Egypte 
21-08 €     93,20 €     141,80 Zending Zuid-Afrika 

28-08 
              

    €  122,75 €     190,49 
Epafras 

04-09 €   110,50 €     162,24 
Myanmarm hulp aan   
gehandicapten 

 €   407,55 €     610,13  
 
  
Mededelingen Kerkelijk Bureau     
Overleden 
Dhr. J. van Rooijen, Sternmeerhof 3, Edam 
Mw. J. Feenstra-Oskam. Standerdmolen 11, 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. Voor onze dierbare overledenen, dat zij 
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
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. De agenda is 
(voorlopig) als volgt: 
 

1. Opening 
2. Toekomstvisie Franciscusparochie: 

Presentatie van de stand van zaken en overleg met 
het bisdom 

3. Jaarverslag PCI 
4. Werkgroepen: alleen de werkgroepen die zich van 

tevoren aanmelden krijgen het woord. 
5. Pauze, verloting Paaskaars 
6. 175-jaar kerkwijding: terugblik op activiteiten, H. 

Mis 30 oktober, afsluiting 

7. Jaarcijfers en begroting 
8. Financieel verslag 2021, lopende begroting 2022 
9. Energiekosten 
10. Rondvraag 

 
Mocht u punten ter bespreking willen aandragen, dan graag 
van te voren melden 
 
Verlichting in de kerk 
Trouwe kerkgangers hebben misschien gezien dat de 
belichting van het altaar verbeterd is. De oude lampen die 
op het altaar schenen zijn verwijderd en er zijn nieuwe 
Ledlampen aangebracht die al eerder waren aangeschaft 
met steun van de PCI. Bij het monteren bleek echter dat de 
achterliggende bedrading extreem oud en versleten is. De 
isolatie dateert waarschijnlijk nog van vóór de oorlog. Aan 
de rechterkant was het zo slecht dat de elektricien het 
onverantwoord vond om de lampen aan te sluiten. Maar de 
lampen aan de linkerkant geven goed licht zodat het 
haast niet opvalt dat het licht van één kant komt. Vervanging 
van de bedrading rechts is lastig, want die loopt op een 
moeilijk bereikbare plek tussen het dak en het gewelf. We 
zoeken nog naar een oplossing. 

______________________________________________________________________________________________________ 
Ronkend de Vredesweek in 
Op zaterdag 17 september trok weer een groep van 17 motorrijders erop uit voor een tocht van 150 km onder het thema: 
“Ronkend de Vredesweek in”. De tocht voerde langs vier van de achttien Hollandse steden die in 1572 het verdrag met 
Willem van Oranje tekenden: Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar. Na afloop verzamelde men zich in de Grote Kerk 
voor een nazit. Vóór vertrek stelden de ronkers zich op voor de Nicolaaskerk. 
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Huwelijksinzegening 
Op 15 september vond in een prachtig versierde Nicolaas-
kerk de huwelijksinzegening plaats van Djalina de Groot en 
Bruno Verhage. De Eucharistieviering werd gecelebreerd 
door pastoor Franklin Brigitha uit Bergen. 
 
Eerste Heilige Communie 2022-2023 

 
Beste ouders, 
We beginnen dit jaar met de 
voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie op donder-
dag 24 november om 14.30 
uur met de eerste bijeen-
komst voor de kinderen in het 
gebouw achter de kerk: de 
Ontmoeting. Kinderen van 
groep 4 worden uitgenodigd 
om mee te doen aan deze 
voorbereiding. 

De Eerste-Communieviering is gepland op een zondag in mei 
2023. Voor de kinderen zijn de bijeenkomsten steeds op 
donderdagmiddagen van 14.30 tot 15.45 uur. 
 
De opzet van het project is zó, dat de kinderen van alles le-
ren, en vooral vreugde beleven aan het samen vieren van 
ons mooie R.K. geloof. In het project ontdekken de kinderen, 
dat God veel geschenken heeft gegeven aan iedere mens: 
het geschenk van de schepping bijvoorbeeld, het geschenk 
van het Sacrament van het Doopsel, de Bijbel, het geschenk 
van de vriendschap en van de vergeving. En de kinderen 
worden gestimuleerd daarop hun eigen antwoord te geven: 
een uitdaging! 
 
Waarom een heel traject/project? Om Jezus te leren ken-
nen, en ook elkaar, is tijd en aanwezigheid nodig. En com-
municatie. Daarom is de gezamenlijke voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie een goed katholiek gebruik. Voor 
de ouders zijn er twee ouderavonden. Van ouders én kin-
deren wordt interesse, motivatie en aanwezigheid verwacht 
bij de ouderavonden en de bijeenkomsten. De Kerk is het 
grote gezin van God, alle gedoopte mensen zijn de Kerkfami-
lie. Een Kerkfamilie viert regelmatig samen (bv. familievierin-
gen), spreekt elkaar, en ook ontmoeting is essentieel voor 
het groeien van contact - met God en met elkaar. 
Opgave graag z.s.m. bij kapelaan Mario Agius: 06 – 
37219218 of: mariojragius@gmail.com. 
Met vriendelijke groeten, 
 

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
Kapelaan Mario Agius 

 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
 
Workshop musical 1 oktober 
Zaterdag 1 oktober is van 12 tot 16.30 uur de workshop van 
de musical 'Spector' in gebouw De Ontmoeting, voor alle kin-
deren/tieners. Opgave: j.buikman@ziggo.nl. 
 
Familieviering 9 oktober 
Zondag 9 oktober om 10 
uur is de Sint Francis-
cus/dierendagviering in 
de RK Heilige Nicolaas-
kerk, Voorhaven, Edam: 
kinderen mogen lezen, 
collecteren etc. en zij mo-
gen hun dieren/knuffels 
meenemen. Deze worden 
gezegend door de pries-
ter. Opgave: jja-
made@kpnplanet.nl. 
 
 
Eerste heilige communie ouderavond 27 oktober 
Donderdag 27 oktober om 20 uur is de informatieavond 
voor de ouders over de Eerste Heilige Communie, in De Ont-
moeting/Pastorie. Opgave bij kapelaan Mario Agius: 
mariojragius@gmail.com. 

Observaties van een kerkganger 
 

Uw kerkganger was even in paniek: boekje weg. Voor 
het grootste gedeelte is het zondagmissaaltje elke 
week hetzelfde en de vaste gebeden ken je uit je 
hoofd, maar de lezingen en het eucharistisch gebed 
wil je graag meelezen. Maar het boekje was opeens 
verdwenen. Daarnet had ik hem nog, of niet? Dan 
maar zonder boekje. Toen de altaarschel klonk ging 
ik knielen. Opeens had ik het boekje in de gaten. Ik 
zat erop! Zo zie je maar weer: als je eerbiedig gaat 
knielen komt alles goed. 
 



 

Venster oktober 2022 21 

Nieuws van de PCI 
 
Geslaagde BBQ  
Even was het spannend of het weer mee zou zitten, maar we 
hadden geluk. Op zaterdag 10 september was het prachtig 
weer voor de BBQ. Ongeveer 70 mensen ontmoetten elkaar 
in de tuin van de Koningshoeve. Deze BBQ werd door de PCI 
aangeboden aan de parochianen ter gelegenheid van ons ju-
bileumjaar. De verzorging was helemaal geregeld door Astrid 
Günther van de Burghwall en de barbecue door Harrie de 
Jong. Het liep allemaal gesmeerd, er was voldoende te drin-
ken en het eten was zeer smakelijk. Er waren veel gezellige 
gesprekken en de gasten waren zeer tevreden. Kortom een 
groot succes! 

Hans Ruck 
Gezellige middagen 
Beste senioren, 
Langzaam heeft de prachtige zomer plaats gemaakt voor de 
herfst. Op de woensdagmiddagen 5 en 19 oktober bent u 
weer van harte welkom op de gezellige middag in de 
Burghwall. Vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur kunt u 
een praatje komen maken, een spelletje spelen of een 
kaartje leggen onder het genot van een drankje en hapje. De 
PCI biedt u deze middagen aan en we hopen u allen weer ge-
zond en wel te ontmoeten. 

Nel en Marian 
 

 
Bericht van het KVG 
Voor woensdagmiddag 26 oktober 2022 om 14.00 uur staat 
DE BIJNA-VAL VAN DE SPEELTOREN op het programma van 
het Katholiek Vrouwen Gilde. Marianne Jonkman-Klok en C. 
Barton van Flymen komen met behulp van beeldmateriaal 
vertellen over deze BIJNA-RAMP van 50 jaar geleden. 
Vanwege het speciale onderwerp van deze presentatie, en 
omdat het geen specifiek vrouwendingetje, is willen we IE-
DEREEN die hier belangstelling voor heeft uitnodigen. 
U bent welkom in de Burghwall, Achterhaven 89 in Edam. De 
deur staat voor u open om 13.30 uur. Voor leden is de toe-
gang gratis. Donateurs en introducees betalen € 3,50. 
Tot ziens op 26 oktober a.s. 

Het KVG-bestuur Edam: Betsy, Jos, Els, Carin, Ellen 
 

Caecilia nieuws 
De zomer is nu echt voorbij. Een zomer die we ons lang zul-
len herinneren, de lange warme (lees: hete) dagen, de ex-
treme droogte, na 2 jaar een lucratieve Waterdag maar ook 
misstanden die zijn blootgelegd. Maar het leven gaat door 
met verdrietige gebeurtenissen en mooie gelegenheden, zo-
als de voorbereidingen voor de herdenking van de inzege-
ning van de kerk 175 jaar geleden. Het Projectkoor met als 
kern de leden van St. Caecilia repeteert vol overgave de Mis 
Musica Sacra van de Nederlandse componist Jacob de Haan, 

die het koor zal zin-
gen tijdens de 
Hoogmis op zon-
dag 30 oktober. 
Een sprankelende 
omlijsting van de 
rituelen van de 
Rooms-Katholieke 
eredienst. Het ca-
deau van het kerk-
koor St. Caecilia ter 
ere van de kerk en 
haar parochianen. 
Wij wensen ieder-
een een feestelijke 
dienst toe. 
Namens RK Zang-
koor St. Caecilia, 
 
Nicoline Greuter 

Verjaardagen van onze senioren in oktober 
 
02-10 Dhr F.M. Tuijp, Dijkgraaf Poschlaan 19 
03-10 Dhr M.L. Grootendorst, Jonkerlaantje 49 
06-10 Dhr A.M.J. Ebbers, Zijpemeerhof 20 
07-10 Mw G.M. Günther – Droog, Voorhaven 144 
08-10 Dhr W.A.M. Breed, Burg Versteeghsingel 7a 
08-10 Mw M.G. Kuijt, Standerdmolen 41 
09-10 Dhr H. Buikman, Nieuwehaven 2 
10-10 Mw M.C.J. Matser - van der Werf, Bouwen Loenstr. 23 
11-10 Mw H.A. Schotsman - van der Meij, J C Brouwersgr. 32 
14-10 Dhr C.P. Langeveld, Coen de Koninglaan 16 
22-10 Mw H.T.T. Vreeker-Nieuwendijk, C. Doetsstr. 20 
26-10 Dhr T.J.M. de Lange, Gevangenpoortsteeg 19 
27-10 Mw A.M.M. Breed – Laan, Lingerzijde 64 
27-10 Mw C.H.M. Wessels – Buscher, Kerkepad 1 
28-10 Mw M.A.C. Koning – Molenaar, Voorhaven 33 
30-10 Mw A.G. van Rijn - van Engen, Ye 39 
 
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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In wat voor wereld leven we? 
Het was een verzuchting van 
ds. Simon Bijl midden in zijn 
preek op 28 augustus. Een 
vierde zondag van de maand, 
maar wel een dienst omdat 
Anton Haasnoot, de laatste die 
in kosterswoning heeft ge-
woond, samen met zijn vrouw 
Riëtte weer terug was op het 
oude honk en zijn familie uit-
genodigd had. 
De teksten, die Simon las, wa-
ren duidelijk: Deuteronomium 
24, 17-22: U moet de rechten 
van vreemdelingen en wezen 
eerbiedigen, Lucas 14, 1 en 7-
14: kies niet de ereplaats voor 
u zelf. Wat moeten we met die 
teksten, we denken toch aan 
anderen, dat is toch vanzelfsprekend? Maar hoe zit het dan 
in Ter Apel en in Tubbergen? Ja, maar we zijn toch ook niet 
gek? We moeten toch ook aan ons zelf denken? Zo schetste 
Simon onze worsteling in deze tijd, waarin alles lijkt te 
draaien om het IK. Waarin ook de kerken worstelen met hun 
rol in deze crisis. Simon: “laten we ons blijven afvragen wat 
kan ik doen, laten we proberen een mens zonder grenzen te 
worden, anderen te laten voorgaan. Moge God ons daarbij 
helpen”. 
 
Stichting Oude Hollandse Kerken 
Op maandag 29 augustus deed de SOHK die dag met zijn do-
nateurs het Stolphoevekerkje aan. Willem Schilder en Bianca 
Vos lichtten de activiteiten en de plannen toe, Anneke Moo-
lenschot liet het orgel klinken. 
Het Parool van die dag meldde dat de SOHK medio 2023 fu-
seert met Stadsherstel. Daarmee draagt de SOHK als organi-
satie van vrijwilligers zijn 8 kerken over aan een instantie 
met professionele kennis van beheer van monumenten en 
van fondsenwerving. Na de overdracht 
wordt het kerkje aangepast aan de he-
dendaagse eisen van multifunctioneel 
gebruik. De 8 kerkgebouwen van de 
SOHK zijn: 

De Beetserkerk van Beets (foto) 
De Wijcker Swaen te Beverwijk 
De Willibrorduskerk te Haringhuizen 
De Jisperkerk van Jisp 
De kerk te Kwadijk 
De Grote Kerk van Oosthuizen 
De kerk te Oudendijk 
De Stolphoevekerk te Volendam 

Onze gemeente, onze kerk 
Op 5 september hebben we als kerkbestuur opnieuw verga-
derd met de kerkenraad van Edam over samenvoegen van 
beide gemeenten. Over de grote lijn zijn we het eens. De 
naam van de nieuwe gemeente zal zijn: Protestantse Ge-
meente te Edam en Volendam. Dit om aan te geven dat de 
Zeevang, die wel tot de burgerlijke gemeente Edam-Volen-
dam behoort, geen deel uitmaakt van de kerkelijke ge-
meente. 
In deze nieuwe gemeente komt een Commissie Stolphoeve-
kerkje, die de komende tijd de diensten en de koffiebijeen-
komsten zal organiseren, zoals we dat nu ook doen. Dus in 
principe een dienst op de 2e zondag en op de feestdagen en 
een koffiebijeenkomst op de 4e zondag. Zolang als daar vol-
doende belangstelling voor is. We gaan er van uit dat An-
neke Moolenschot, Nel de Wijn en ikzelf de eerste leden van 
deze commissie worden. 
De commissie brengt jaar-
lijks verslag uit aan de Ker-
kenraad. Het streven was 
om de fusie per 1 januari 
2023 in te laten gaan. De 
formele procedures, die 
afgewikkeld moeten wor-
den, vragen naast zorgvul-
digheid veel tijd. Het is 
dus de vraag of die datum 
ook haalbaar is. Maar er 
bloeit iets moois op. 
 
Bloemen, collectes en diensten 
De bloemen van 28 augustus gingen naar Willem Bakker 
voor zijn komende verjaardag.  
 
De collecteopbrengsten waren: 
28 augustus: voor de diaconie: € 135,10, 

voor de eigen kerk € 159,25 
11 september: geen dienst 
 

Op de Open Monumentendagen op 10 en 
11 september telden we zowel op de 
zaterdag als op de zondag 44 bezoekers. 
 
Op zondag 9 oktober gaat ds. Bart 
Stobbelaar voor. Op zondag 23 oktober is 
er een koffiebijeenkomst. 
 
 

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

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid   Organist 
2 oktober 10.00 uur A. Visser        G. Zandstra 
16 oktober 10.00 uur W. Grimme       G. Zandstra 
 
Protestantse Gemeente Edam, Grote Kerkstraat 57, 1135 BC Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger    Bijzonderheid  Gebouw 
2 oktober 10.00 uur ds. J. van Werkhoven (Aerdenhout) H.A.   De Swaen 
9 oktober 10.00 uur ds. K. Koldewijn (Badhoevedorp)     De Swaen 
16 oktober 10.00 uur ds. M. Pettinga (Monnickendam)     De Swaen 
23 oktober 10.00 uur dhr. D. Savert (Amsterdam)     De Swaen 
30 oktober 10.00 uur ds. M. van der Sijs (Hilversum)     De Swaen 
 

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
2 oktober 10.00 uur diaken H. Bak  Woord- en Communieviering, Nicolaaskoor 
9 oktober 10.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, St. Caecilia, Franciscusviering 
16 oktober 10.00 uur diaken H. Bak  Woord- en Communieviering, samenzang 
23 oktober 10.00 uur kapelaan A. Goos  Eucharistieviering, samenzang 
30 oktober 10.00 uur bisschop J. Hendriks e.a. Eucharistieviering, St. Caecilia, jubileumviering 
 
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 
 

9 oktober 11.00 uur Bart Stobbelaar 
23 oktober 11.00 uur koffie 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 

 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid 
2 oktober 10.00 uur T. Heijboer  Beets 
9 oktober  10.00 uur ds. H. Reedijk  Oudendijk 
16 oktober 10.00 uur  ds. H. Smit  Avenhorn 
23 oktober  10.00 uur  C. van Lenten  Oudendijk 
30 oktober Geen dienst in Zeevang-Oudendijk 
 

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

Uw Nissan specialist sinds 1971Verkoop en onderhoud alle merken


