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Redactioneel 
 
Toen ik jong was en nog thuis woonde deden we op eerste 
Kerstdag, als we met zijn allen aan het Kerstontbijt zaten, 
een wedstrijd met kaarsjes. We hadden rechte dunne kaars-
jes die klem stonden in een houder bestaande uit een spiraal 
van ijzerdraad, moeilijk uit te leggen hoe het eruit zag, je ziet 
ze nooit meer. Alle kaarsen werden tegelijk aangestoken en 
de wedstrijd bestond eruit wie zijn kaarsje het langst aan 
kon houden. Sommige broers speelden vals door zachtjes te 
blazen naar hun kleine broertje. Het ontbijt duurde net zo 
lang tot de kaarsjes uit waren. 

Sinds die tijd is kaarslicht een belangrijk onderdeel van mijn 
Kerstgevoel. De lampjes in de boom en de kerstverlichting in 
de tuin gaan terug op het vuur dat onze voorouders aan-
staken rondom de kortste dag. Later heeft het licht van 
Kerstmis ook een christelijk-religieuze betekenis gekregen. 
Het Venster wenst u een gelukkig kerstfeest met veel lichtjes 
en daarna ook een gelukkig Nieuwjaar 
 

Nico van Straalen 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 19 januari 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
30 januari 2022 

Bij de omslag: Vince vol verwondering over het licht van Kerstmis bij Lokkemientje. 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. 
 

  
Je dagen zijn geteld 

Koning Belsassar krijgt van Daniël de uitleg te horen van het 
Mene tekel, het teken aan de wand: mene: -God heeft de 
dagen van uw koningschap geteld-. Want de koning had 
zich van de Eeuwige, ondanks veel waarschuwingen, niets 
aangetrokken. En nog de nacht volgend op Daniëls uitleg 
werd Belsassar gedood. Zo is de uitdrukking stevig verbon-
den aan onheilstijdingen of -verwachtingen. 
Een zwangere vrouw zul je dus nooit vragen: zijn je dagen al 
geteld? Wel kun je vragen: wanneer ben je uitgeteld. Toch 
zegt de Bijbel niet dat Maria uitgeteld was. Als dat in Ma-
ria’s tijd al een gangbare uitdrukking was, is die zegswijze 
ontoereikend om het grote van Maria’s rol en belofte te la-
ten klinken. Met de geboorte van Jezus gaat immers de 
droom van de komst van de Messias in vervulling. Kiest Lu-
cas daarom voor de woorden waarin de dagen vervuld wer-
den?  Zoals hij schrijft: En het geschiedde, toen zij daar 
waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en 
zij baarde haar eerstgeboren zoon.  Niet alleen de dagen 
werden vervuld, maar ook een belofte! 
Allerlei tijdsaanduidingen die, gezien als kale tijdsaandui-
ding, ongeveer hetzelfde doen en toch heel verschillend van 
betekenis, gevoelswaarde zijn. Hoe mooi en verrassend is 
ook taal toch telkens weer. 
 
Lezen: Daniël 5:26 e.v. NBV, Lucas 2: 6-7 NBG 
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Schilderijen van Advent 
 
Al jaren maakt de gezamenlijke schildersgroep uit Zeevang-Oudendijk en Koggenland 
schilderijen. In de Adventstijd gaat het over Bijbelse en Moderne profeten. Maar wat zijn 
profeten eigenlijk? 
 
Kunnen profeten de toekomst voorspellen? Nee, dat kun-
nen ze niet. Profeten houden ons spiegels voor. Ze tonen 
ons waarvoor we liever onze ogen sluiten. Ze stellen ons 
lastige vragen. Ze zijn de stem van ons geweten. Toe-
komstvoorspellers zijn ze niet maar scherp de feiten ana-
lyseren, inzicht krijgen in wat daaruit volgt; dát is hun 
kracht.  Daarom kunnen we onze profeten niet aanhoren 
omdat ze ons comfort verstoren. Ze pakken ons behaag-
lijke gevoel af. En dat laten we natuurlijk niet gebeuren. 
Daarom worden profeten altijd gekruisigd, monddood of 
belachelijk gemaakt. Dát is het lot der profeten. 

 
Het eerste schilderij is ge-
maakt door Ada van der 
Roest. We zien mensen die er 
allemaal heel gewoon uitzien. 
Jij en ik zouden daar zomaar 
tussen kunnen lopen. Want 
bevlogen door de Geest van 
God heeft elk mens wel iets 
profetische in zich. Maar niet 
iedere profetenstem wordt 
gehoord. Je moet er wel oor 
en oog voor hebben om het 
profetische te verstaan. 
 
 
 
 

Het tweede schilderij is gemaakt door Corrie van Ark. Vre-
desactivist Kees Koning (overleden 1995) bracht de profe-
tie van Jesaja - zwaarden omsmeden in ploegscharen - tot 
leven. Kees' motto was: 'zónder omsmeden, géén toe-

komst'. Op de 
straaljagers in 
Woensdrecht 
beukte hij met 
zijn voorhamer 
en kalkte hij de 
woorden: ‘ka-
pot jij, mensen-
eter!’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het derde schilderij is ge-
maakt door Carina Brienen. 
Een Taizé-viering, zoals in het 
kerkje van Kwadijk gehouden, 
toont een vijftal gekleurde 
vlaggen die als vlammen ver-
wijzen naar de heilige geest. 
De meditatieve liederen uit 
Taizé kunnen onze harten ont-
vankelijk maken voor het hei-
lige. Het gezongen gebed als 
een uitdrukking van het zoe-
ken naar God. 
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Het vierde schilderij is gemaakt door Bep van Doornum. 
Vredesactiviste Malala Yousafzai komt op voor de rechten 
van meisjes en vrouwen in Pakistan. Dit heeft haar bijna 
het leven gekost. Zij wordt omgeven door de meisjes van 
Pakistan die het recht op onderwijs wordt onthouden. In 
de buitenste cirkel zie je bevrijde meisjes vrolijk lachen en 
dansen. 

 
 
Het vijfde schilderij is gemaakt door Lydeke Vroom. Reeds  
op jonge leeftijd gaf Malala Yousafzai taalonderwijs aan 
jonge meisjes in de dorpen. Uit de aandacht om haar 
heen, kan worden begrepen hoe bewonderenswaardig dit 
is in het vrouw-onvriendelijke Pakistan. Voor meisjes in 
Pakistan is Malala Yousafzai een heldin die ommekeer 
brengt in hun lot. 

 

 
Het zesde schilderij is gemaakt door Dirk van Ark. De Bij-
belse Ruth - haar naam betekent 'vriendin' - liet haar 
schoonmoeder die weduwe werd, niet hulpeloos achter 
in het vreemde land maar verzamelde voor haar het 
achtergebleven koren. Ook de Tweede Kamerpolitica 
Renske Leijten zet zich in voor wie het slachtoffer is van 
de regelgeving door de overheid.  

 
 

Teksten: Hans Reedijk 
 
 
 

 
 
Activiteiten in de Grote Kerk Oosthuizen 
Het hele jaar door zijn er exposities, concerten en meer di-
verse activiteiten. Kijkt u voor het complete aanbod cultu-
rele activiteiten in de Kerk van Oosthuizen op de website: 
www.grotekerk-oosthuizen.nl. 
 
Raadhuisstraat 61, 1474 HJ Oosthuizen 
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Feestelijke decembermaaltijd in 
de Ontmoeting 
Op 28 december staat de 
woensdagavondmaaltijd in de 
Ontmoeting in het teken van de 
feestdagen. De tafels worden 
extra feestelijk gedekt en de 
maaltijd is nog iets uitgebreider 
dan normaal. Vindt u het gezellig 
om mee te eten, meldt u dan 
snel aan (uiterlijk 24 december). 
Ook al mag het aantal gasten 
voor deze keer iets groter zijn, 
ook dit keer geldt: vol is vol. 
Aanmelden kan bij Christine: 
christine.vreeswijk@quicknet.nl 
of 06 18167991. Data in het 
nieuwe jaar zijn: 11 en 25 
januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 
maart, 12 en 26 april. Kosten 
€ 7,- pp. U bent van harte welkom. 
 

Anneke, Carin, Conny, Rezkallah en Christine 

Oliebollenactie 
Voor de 11e keer bakken vrijwilligers van de Grote Kerk 
op Oudejaarsdag weer duizenden oliebollen en appelbeig-
nets. 
Organisatieteam: “Het is natuurlijk fantastisch dat we elk 
jaar weer met deze actie bij kunnen dragen aan de in 
stand houding van de Grote Kerk. De mensen komen voor 
de kwaliteit van de oliebollen en beignets, maar dit goede 

doel draagt zeker 
ook bij aan het 
succes. Dit jaar 
bakken we voor 
verduurzaming 
van de Grote 
Kerk.” 
Net als vorig jaar 
kunnen de men-
sen via www. 
groteker-
kedam.nl hun 
bestelling plaat-
sen, maar ter 
plekke betalen is 
ook mogelijk. We 
ontvangen ieder-
een in een sfeer-

volle omgeving met live muziek. Wat denk je van een lek-
ker kopje koffie met een oliebol of een heerlijk glaasje 
glühwein? We maken het weer extra gezellig dit jaar. 
Organisatieteam: “We hebben hele trouwe sponsoren, 
maar we kunnen er nog een paar gebruiken. Vanaf € 50 
ben je onze vriend en kun je op Oudejaarsdag een gratis 
zak warme oliebollen ophalen.” 
Meer informatie: janharmsen1@gmail.com, of 
06-83991201. 

Jan Harmsen 

 
Kerstmarkt 2022 gaat niet door 
Helaas zijn wij dit jaar genoodzaakt om de Ideële Kerst-
markt niet te laten doorgaan. Het aantal kraamhouders 
dat zich opgegeven heeft is een stuk minder dan de laat-
ste jaren voor corona en staat daardoor niet meer in ver-
houding met alle inspanning en kosten om de kerstmarkt 
te organiseren. Dit is ook meteen het moment waarop wij 
als leden van het organisatieteam besloten hebben om er-
mee te stoppen. Dit was een moeilijke beslissing voor ons 
omdat we het al vele jaren met plezier hebben georgani-
seerd. Misschien dat anderen het stokje willen overne-
men. 
 

Annelies Koning, Audrey Vreeman, Jacco Huber, 
Jan Lemsom 

 
Adventsactie 
De MOV-groep 
(Missie, Ontwikke-
lingssamenwer-
king en Vredesop-
bouw) van de RK 
Nicolaaskerk orga-
niseert een ver-
koop van Kerstar-
tikelen in de kerk. 
De bekende Ad-
ventstafel staat 
weer gereed en 
bovendien wor-
den in de exposi-
tieruimte enkele 
waardevolle Kerststallen uit de collectie van Henk Conijn 
te koop aangeboden. De opbrengst komt ten goede aan 
de Adventsactie, die dit jaar als thema heeft: “Ieder kind 
een goede start”, tegen kindersterfte in ontwikkelingslan-
den. Om ook niet-parochianen in de gelegenheid te stel-
len de Kerstsfeer van onze kerk te beleven zal de kerk ge-
opend zijn op 10 en 11 december en op 17 en 18 decem-
ber, van 12 tot 15 uur. 

MOV-groep Nicolaaskerk 
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Kerstactiviteitenkalender 
 
In de weken voorafgaand aan Kerstmis zijn er weer een groot aantal muzikale activiteiten 
in de kerken van Edam-Volendam. Voor elk wat wils en volop genieten! 
 
Zondag 11 december, 15:00 uur Kerst met Kuhnau en Bach, door Zang Edam, o.l.v. Benjamin Bakker 
Grote Kerk, toegang € 27,50 (voorverkoop) J. Kuhnau: Magnificat, J.S. Bach: Weihnachtsoratorium I en III 
 

Vrijdag 16 december, 20:00 – 21:00 uur Kerstconcert door De Zangertjes van Volendam 
De Swaen, gratis, inloop vanaf 19:30 uur o.l.v. Juliette Besijn 
 

Zaterdag 17 december, 16:00 uur Kerstsamenzang, Raad van Kerken 
Grote Kerk, toegang gratis m.m.v. het Koninklijk Edams Fanfarecorps 
 

Zondag 18 december Kerstconcert, door Projectkoor Edam en Gemengd Koor Broek in Waterland 
Broekerkerk, Broek in Waterland, 12:30 uur o.l.v. Joep van der Oord 
Toegang € 12,50 (online voorverkoop) met Gijs Braakman, piano en Sonja Tol, dwarsfluit 
 

Zondag 18 december, 17:00 uur Lessons and Carols, door de Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermanides 
Grote Kerk, Edam, toegang gratis met Koos Teekens, orgel 
Ook op vrijdag 16 december, 19:30 uur Voorganger Mw. Menny de Wolf (Edam) en ds. Carina Kapteyn (De Rijp) 
Grote Kerk, De Rijp Na afloop Glühwein en collecte 
 

Zaterdag 24 december Lesson and Carols op Kerstavond 
Kerk Berkhout Voorganger ds. Hans Reedijk 
 

 
 Nicolaascantorij (links) en Zang Edam (boven) 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Kerstmis in de Meermin: Doet u ook mee?? 
Zoals u weet wonen er momenteel veel mensen uit de 
Oekraïne in de Meermin. Het ziet er helaas niet naar uit 
dat zij het Kerstfeest thuis samen met hun familieleden 
kunnen vieren. Dat is heel triest en daarom probeert de 
leiding om tijdens de kerstdagen voor wat afleiding te zor-
gen. Men vraagt niet veel en daarom rekenen we op uw 
hulp. 
- Voor de volwassenen wil de leiding graag een kerst-

bingo organiseren en daarbij zijn kleine prijsjes van 
harte welkom.  

- Tevens willen we met de kinderen oude kerstballen 
gaan versieren. De kinderen kunnen de ballen, na ze 
van een nieuw “jasje” te hebben voorzien, ophangen 
in de kerstboom in de eetzaal. 

- De bewoners zijn ook heel blij met serviesgoed zoals 
glaswerk, borden, kopjes om zo ook de tafel feestelijk 
te kunnen dekken. 

- De bewoners hebben uiteraard geen kerstkleding mee 
kunnen nemen en daarom bij deze een oproep aan u 
om feestkleding te doneren voor zowel kinderen, da-
mes en heren. U heeft vast nog wel iets ongebruikts in 
de kast liggen. De kleding wordt keurig opgehangen in 
het winkeltje en hiervoor kan men broekhangers (met 
knijpertjes) en hangers voor kinderkleding gebruiken. 

U kunt prijsjes, kerstballen (ook kerstversiering) servies-
goed, feestkleding en kleerhangertjes afgeven bij de re-
ceptie. Alvast heel veel dank voor uw hulp en medewer-
king en we hopen om zo met elkaar voor de bewoners, 
jong en oud, ondanks de ellende, mooie kerstdagen te 
kunnen organiseren. 

Marsha Reus 
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Een bijzondere vakantiekerk 
 
Alida Gorter, diaken bij de Protestantse Gemeente Edam, bracht in oktober een bezoek 
aan Rwanda. Niet het eerste land, waar je aan denkt, als je een reisbestemming zoekt. 
Over het doel van haar bezoek en haar belevenissen in dat land, midden op het Afrikaanse 
continent, kunt u in het volgende Venster een uitvoerig artikel tegemoet zien. Haar 
bezoek aan deze kerk is alvast een voorproefje. 
 
Op zondag 9 oktober woonden 
wij (een groep diakenen met be-
geleiding) een prachtige kerk-
dienst bij in de Anglicaanse kerk 
van Cyangugu in Kamembe 
Rwanda.  De kerk is nog maar en-
kele jaren geleden gebouwd; 
daarvoor werden de kerkdien-
sten gehouden in het gebouw 
dat naast de kerk staat en waar 
nu theologische opleidingen wor-
den gegeven door Rik Mager zen-
deling uit Nederland. 
 
Ruim vijftig procent van de 
Rwandezen behoort tot de ka-
tholieke kerk. Een kwart is pro-
testant waartoe ook de 180 000 
anglicanen worden gerekend. In 
de kerk in Kamembe worden 
zondags twee diensten gehou-
den, een in het Rwandees en een 
in het Engels. Onze groep 
woonde de Engelse dienst bij. 
 
Het was een feestelijk viering met veel zang en muziek. 
Voorganger was Rik Mager, een zendeling uit Nederland 
die daar sinds februari 2017 met zijn vrouw Caroline en 
zoontje Jonathan woont en werkt. Het protestantse chris-
tendom is de op een na grootste christelijke groep in het 
land en de op één na grootste religie, gevolgd door 45.4% 
van de bevolking van Rwanda. Alle andere vormen van 

christendom vormen samen de 
op twee na grootste religie in 
Rwanda, wat een totaal van 
4,4% van de bevolking van het 
land vertegenwoordigt. 
 
De anglicaanse kerk is ook ac-
tief in de re-integratie van 
voormalige betrokkenen bij de 
genocide die vrijgekomen zijn 
uit de gevangenis. Er zijn grote 
verschillen tussen rijk en arm, 
jong en oud, en tussen stad en 
platteland. Na de verschrikke-
lijke genocide van 1994 heeft 
de kerk zich vooral gericht op 
traumabegeleiding, jongeren, 
onderwijs, discipelschapstrai-
ning en evangelisatie. Ook de 
theologische opleiding van 
predikanten krijgt veel aan-
dacht. 
 

Bisschop Nathan Amooti heeft een hart voor jongeren en 
hij droomt van een kerk waarin alle generaties een plek 
hebben: "Jongeren hebben veel energie en als wij als kerk 
die energie niet gebruiken, dan gaan ze wel ergens anders 
heen. De kerk is voor en van jonge mensen!" 
 

Alida Gorter 
 

 
 
Laat de ster weer stralen! 
Vanaf 27 november brandt hij weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. De ‘sterrenploeg’ 
heeft ze net als elk jaar met plezier op de hoogste top van de gemeente aangebracht. De ster 
brandt tot en met Driekoningen (6 januari 2023) en is dus voor iedereen zo’n 40 dagen goed 
zichtbaar. Bent u ook blij dat ie er weer staat? Steun dan de S.K.M.E. met een donatie voor dit 
prachtige licht. Kosten: € 24.00 per dag, of € 12,00 voor een halve dag. De ster straalt extra 
mooi als u het licht verbindt met een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schij-
nen. U kunt zelf een datum kiezen. Stort € 24,00 of € 12,00 op NL08 RABO 01563.66.142 ten 
name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan welke dag of avond de ster moet 
schijnen via  https://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen. 
 
De Stichting Kerkelijke Monumenten Edam 

Mijn vakantiekerk 
 
 
 

 
 

Anglicaanse kerk 
Cyangugu, Kamembe 
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Tetiana: Oekraïne heeft het recht aan zijn kant!! 
 
Sinds begin maart wonen Oekraïense vluchtelingen in de Meermin. Vanaf februari heeft 
de oorlog nu al geduurd. Hij lijkt de laatste tijd op een keerpunt te zijn. Tetiana Skacek, in 
de Meermin, vertelt wat dit allemaal voor haar betekent. 
 
We spreken elkaar in oktober in de recreatieruimte van de 
Meermin. Katya, van oorsprong Russisch, nu inwoonster van 
Edam, is weer (zie Venster mei j.l.) meegekomen, omdat ze 
kan en wil tolken. Dank, Katya voor je bijdrage! Bij het later 
afronden van het interview heeft de neef van Tetiana, Alex, 
ook een belangrijke rol gespeeld in het vinden van de juiste 
woorden om Tetiana’s gevoel weer te geven. Dank ook Alex 
voor je bijdrage! 
 
Venster: Tetiana, wat fijn dat je 
met ons wilt praten! Mag ik als 
eerste vragen hoe je hier bent ge-
komen? 
Tetiana: Ik was met een groot ge-
zelschap op een skivakantie in het 
westen van Oekraïne, dicht bij de 
grens met Roemenië. Op 24 fe-
bruari, om 5 uur ‘s ochtends ben 
ik erachter gekomen dat de oor-
log was begonnen, nadat mijn 
moeder mij opbelde en vertelde 
dat er zware bombardementen 
plaatsvonden in Kiev, en andere 
steden. Kiev, mijn huidige woon-
plaats en geboorteplaats waar 
ook mijn familieleden wonen. Ik 
zal dit moment nooit van mijn le-
ven vergeten, mijn leven werd ge-
splitst in twee delen, tot de oor-
log en vanaf de oorlog. We zijn 
toen nog enige weken in het wes-
ten gebleven (de situatie in Oe-
kraïne was te angstig en onveilig 
net als de weg naar Kiev). Mijn tante woont hier in Neder-
land en die had mij gebeld om hier alsjeblieft naartoe te ko-
men zodat ik veilig was. Na lang aarzelen zijn wij (ik, mijn 
vriendin en haar twee kinderen) uiteindelijk toch vertrokken 
en in vier dagen tijd zijn wij met de hulp van het Rode Kruis 
in Nederland aangekomen. 
 

Hoe gaat het met je familie? 
Kiev wordt beschermd door luchtafweersystemen en 
daarom zijn de meeste raketten niet ingeslagen. Maar de 
laatste weken is Rusland bezig met het opvoeren van raket-
aanvallen op heel Oekraïne en Kiev, waardoor de luchtaf-
weersystemen deze grote hoeveelheden niet kunnen afwe-
ren. Daarbij maakt Rusland ook nog gebruik van Iraanse ka-
mikaze-drones door heel Oekraïne, waardoor er geen elek-
triciteit, licht en warmte is in grote delen van Oekraïne. 
Daarom maak ik me grote zorgen om mijn familie en naas-
ten. Elke morgen check ik het nieuws en bel ik ze om te 

kijken of het nog goed met ze gaat. Mijn familie is in Kiev ge-
bleven omdat oma daar niet weg wil. “Kiev dat is mijn 
thuis!” En mijn ouders kunnen oma niet achterlaten.  
 

Hoe voel je je in Nederland? 
Het is zwaar dat ik hier ben en de rest van mijn familie in Oe-
kraïne in deze moeilijke periode die heel mijn land ervaart. 
Maar hier voel ik mij veilig en welkom. Ik heb hier veel vrien-
delijke mensen ontmoet die meevoelen met ons verdriet en 

ons steunen. Daarbij snap ik ook 
dat niet iedereen even blij is met 
vluchtelingen. 
 

Er is wel goed nieuws van het 
front; hoe is dat voor je? 
Verdeeld. Wij zijn werkelijk en-
thousiast hoe ons leger de inge-
nomen stukken land weet terug 
te winnen. Maar na elke overwin-
ning op het front krijgen wij als 
tegenreactie van Rusland vele ra-
ketinslagen terug en vaak gebeurt 
dat op niet-militaire objecten.  
Ik ben dankbaar voor de steun en 
wapens uit Amerika en Europa, 
zodat wij ons land kunnen verde-
digen. Het recht staat aan onze 
kant en daarom zullen wij win-
nen. Oekraïne is ons land en er is 
geen ander. Het enige wat wij 
nog kunnen doen is vechten. Wij 
zullen nooit opgeven. 
 

Je hebt het altijd erg druk; hoe is 
dat naast die ellende en zorg om de oorlog? 
Ik heb het inderdaad heel druk. Ik ben een van de weinige 
Oekraïners die het (veel!) geluk heeft gehad om haar baan te 
behouden. Ik werk van een afstand als financieel manager 
bij een Oekraïens IT bedrijf. Wij zijn voornamelijk gericht op 
cliënten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 
Het bedrijf deed ook zaken in Oekraïne, maar dat is bij het 
begin van de oorlog gestopt. 
Het is een drukke baan, en ook het actief leren van de Ne-
derlandse taal kost flink tijd. Maar het helpt om het slechte 
nieuws dat wij elke keer weer lezen, een beetje op afstand 
te houden.  
 

Speelt religie een rol in je leven? 
Ik ben niet echt gelovig, maar ik geloof wel dat er iets boven 
ons bestaat. En net als veel Oekraïners ga ik ook met Pasen 
naar de kerk. Dat is gebruikelijk in ons land. 
 

Foto: Yuliia Fandaliuk   Tekst: Ed Broeze 



Telefoon: 0299-361562 
Fax: 0299-351222 
E-mail: info@dorland-theunis.nl 

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

Reparatie en onderhoud van alle 
merken 
O  APK-keuring 

O  LPG inbouw 
O  Airco service 

O  Schadeherstel 

       accu's

       brommobielen 
O  Altijd korting op 
       banden

O  Service en onderhoud aan
       klassiekers
       campers

       uitlaten

AUTOBEDRIJF

Hyacintenstraat 36A 
1131 HW Volendam 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand. Verder plaatsen we hier puz-
zels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is speciaal voor de jeugd.  
 
Kalender  
Zondag 11 december 3e advent kinderkerk  10.00 u  de Swaen 
Vrijdag 16 december Kindermiddag Advent en Kerst 14.30 u  RK H. Nicolaaskerk 
   met heel veel kerststallen 
Zondag 18 december 4e advent kinderkerk  10.00 u  de Swaen 
Zondag 25 december Kerstmorgen kinderkerk   10.00 u  Grote Kerk 
Maandag 26 december Kerstmis Familieviering  10.00 u  RK H. Nicolaaskerk 
   met Kerstfilm 2e deel 
Dinsdag 27 december Kindje wiegen   14.00 u  RK H. Nicolaaskerk 
Woensdag 28 december Kerststallententoonstelling 12.00 u  RK H. Nicolaas en Antoniuskerk Monnickendam 
 Vertrek rond 11:30 uit Edam, ontvangst door diaken H. Bak 
Zondag 8 januari  Driekoningen Familieviering 14.00 u  RK H. Nicolaaskerk 
   met Kerstfilm 3e deel 

 
Familievieringen, Kerstfilm en Kerststallen 
In de katholieke kerk zijn er diverse familievieringen (zie kalender), waarbij er ook 
een kerstfilm is. De Kerstfilm is gemaakt door Linda Buijs, die een opleiding heeft 
genoten aan het Mediacollege en haar studie aan de Willem de Kooning Kunst-
academie bijna heeft afgerond. Tijdens de kindermiddag op 16 december zijn er 
kerststallen te bekijken in Edam. Wie er niet genoeg naar kan kijken, kan op 28 
december met eigen meegebrachte lunch, naar de kerststallententoonstelling in de 
pastorie van de RK HH. Nicolaas en Antoniuskerk in Monnickendam. 
 

 
Kinderkerk tijdens advent en Kerst – Ik kan niet wachten! 
 
Hoi kids, 
 

Wij hopen dat alles goed met je gaat? Binnenkort start de adventstijd, die wordt afge-
sloten met het Kerstfeest. Waarschijnlijk heb je dan een kerstboom in huis staan, pak 
je misschien cadeautjes uit en ga je gezellig eten met familie en vrienden? De advents-
tijd en het Kerstfeest zijn een heel belangrijke periode in de Bijbel, maar waar gaat het 
eigenlijk over? 
 
Advent & Kerst 
De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we 
wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens 
op aarde. Dat vieren we met Kerst. En dat is ook het thema waarmee we dit jaar naar 
Kerst toeleven: Ik kan niet wachten! 
 

Wij gaan je er alles over vertellen tijdens de kinderkerk op zondag 11, 18 en 25 december (zie kalender).  
We steken een kaarsje aan, knutselen samen, lezen een verhaal, zingen en natuurlijk is er iets lekkers te eten en te drinken. 
Wij willen je daarom speciaal uitnodigen om in deze periode naar de kinderkerk te komen!  
 

Kom je ook? 
Het lijkt ons heel leuk om je in de kinderkerk te ontmoeten en er samen weer een gezellige, inspirerende tijd van te maken. 
De kerk is er voor iedereen, dus neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee, je neefje of nichtje, buurtgenootjes…ieder 
kind is welkom! 

Jeugdprojectgroep Advent & Kerst 
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Een nieuwe traditie: Lessons & Carols 
 
Het zal zo’n 50 jaar geleden zijn dat het van oorsprong Engelse Festival of Lessons and 
Carols voor het eerst te horen was in Nederland. Sindsdien heeft het fenomeen een grote 
vlucht genomen en is het een niet meer weg te denken kerstviering van lezingen en lie-
deren in ons land. 
 
Ontstaan 
De Nine Lessons and 
Carols lijkt - mede 
vanwege de jaarlijkse 
televisie-uitzending - 
onverbrekelijk 
verbonden met King’s 
College in Cambridge, 
maar is in feite ontstaan 
in de late 19e eeuw in 
Cornwall. Tot die tijd was 
het de gewoonte in 
Engeland dat zangers 
rond kerst de huizen 
langsgingen en kerst-
liederen ten gehore 
brachten, vaak met een seculiere strekking. Het waren 
Carols die meestal niet behoorden tot de kerkelijke praktijk. 
In de tweede helft van de 19e eeuw vond er een liturgisch 
reveil plaats in de Engelse Kerk. Men kreeg meer aandacht 
voor kerkzang en liturgie. Dat resulteerde in een opleving 
van nieuwe kerkmuziek, inclusief kerstliederen. In 1878 in-
troduceerde de componist en organist John Stainer voor het 
eerst een Choral Evensong met kerstliederen in de St. Paul’s 
Cathedral in Londen. Tegelijkertijd werd in de kathedraal van 
Truro in Cornwall op kerstavond om 22.00 uur een dienst 
gehouden, waarin het kathedrale koor Christmas Carols ten 
gehore bracht. Twee jaar later stelde de bisschop van Truro, 
Edward Benson, een dienst samen bestaande uit Nine Les-
sons and Carols, een afwisseling van korte lezingen en lie-
deren. Meer dan 400 mensen woonden deze dienst bij op 
kerstavond 1880. Eén van de overwegingen van Benson was 
om het overmatige drankgebruik tijdens de feestdagen terug 
te dringen en de kroeggangers naar de kerk te krijgen voor 
een muzikale kerstbelevenis. Het gevolg was ook dat de zan-
gers stopten met het zingen van kerstliederen langs de hui-
zen. 
 
Inhoud 
Vanaf het begin gingen de lezingen over de zondeval, de 
komst van de Messias en de geboorte van Jezus, afgewisseld 
door Christmas Carols gezongen door het koor en andere 
kerstliederen gezongen door het kerkvolk. A.C. Benson, de 
zoon van bisschop Benson schreef later: “Mijn vader stelde 
uit oudere bronnen een korte dienst samen voor Kerst-
avond: negen carols en negen korte lezingen. Zij werden ge-
lezen door diverse ambtsdagers van de kerk, te beginnen 
met het jongste koorlid en eindigend met de bisschop.  

In 1918 werd de 
Ceremony of Nine 
Lesson and Carols 
pas 
geïntroduceerd in 
King’s College, 
Cambridge. Toen 
werd de dienst 
voor het eerst 
geopend met het 
solo zingen van 
“Once in Royal 
David’s City” door 
één van de 
koorknapen. 
Sindsdien is het 

een traditie geworden. Tegenwoordig wordt het eerste vers 
veelal onbegeleid gezongen. Men zegt dat de koorknaap die 
dit moet zingen pas vlak voor de uitvoering wordt 
aangewezen, dit om onnodige stress te voorkomen. Deze 
uitvoering van King’s College werd breed overgenomen in de 
Angelsaksische landen en later over de hele wereld. 
 
De lezingen en liederen leven! 
Universitair docent en theoloog Hanna Rijken heeft een uit-
gebreid onderzoek gedaan naar de Nederlandse variant van 
de Lessons & Carols. Het blijkt dat deze kerstviering inmid-
dels plaatsvindt in zo’n 150 dorpen en steden in ons land. 
Rijken onderzoekt onder meer hoe het komt dat de Lessons 
& Carols in korte tijd zo populair zijn geworden. In veel 
plaatsen blijkt bijvoorbeeld dat het festival de plaats heeft 
ingenomen van de aloude volkskerstzang. (In Edam bestaan 
beide vormen nog naast elkaar.) 
Hanna Rijken schreef: “Het Festival of Lessons and Carols 
heeft in Nederland niet alleen in de kerkelijke context, maar 
ook in het concertcircuit een plaats veroverd. Wat maakt het 
festival zo geliefd? Geïnterviewden vertelden mij over hun 
liefde voor de Engelse koormuziek. Beauty (schoonheid) en 
holiness (heiligheid) zijn belangrijke redenen waarom En-
gelse kerkmuziek in Nederland zo geliefd is. (….) Mensen 
willen op weg naar Kerst graag iets ervaren van het hemelse 
licht en de engelenzang. En dat kan in een Festival of Lessons 
and Carols. Gloria in excelsis Deo!” 
 
Zondagmiddag 18 december worden de Lessons & Carols 
weer uitgevoerd door de Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermani-
des in de Grote Kerk van Edam. 
 

Frans Koning 

King’s College, Cambridge, in de winter (foto: David Biggins) 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Eind september verschijnen de eerste 
kerstartikelen al in de winkels en 
vanaf begin oktober kun je als je vo-
gelvoer of een schep nodig hebt, niet 
meer door een tuincentrum lopen 
zonder met de kerstshow te worden 
geconfronteerd. Het lijkt wel of de 
mensen hun huis steeds vroeger wil-
len versieren. 
Ze hebben behoefte aan licht en 
warmte in deze donkere tijd op weg 
naar het feest van het licht. Met Kerst 
vieren we immers de komst van het 
licht. Het licht dat in de duisternis 
schijnt, het licht dat de duisternis zal 
overwinnen, het licht van Pasen. 
Er zijn heel veel mooie oude kerstlie-
deren waarin de komst van het God-
delijke licht op aarde bezongen 
wordt, maar er zijn ook mooie 
nieuwe. Een daarvan staat in het 
‘Liedboek: Zingen en bidden in huis 
en kerk’ uit 2013 dat in de meeste 
protestantse kerken wordt gebruikt. 
Het is lied 508 ‘Klaarlichte nacht’. Ria 
Borkent schreef het bij Lucas 2:8-13. 
Willem Vogel maakte er een melodie 
bij. 
 

 
 
Klaarlichte nacht, Gods heerlijkheid 
lacht ons toe in de velden van David. 
Plotseling staat in blinkend gewaad 
een schittering tussen de schapen, 
groot licht tussen waken en slapen. 
Klaarlichte nacht, voor herders op 
wacht, omschenen door hemelse glo-
rie. Hoor het bericht op wieken van 
licht, het klinkt als gejuich in de oren, 
vannacht is uw redder geboren. 
Klaarlichte nacht, Gods engelenmacht 
brengt glorie aan God in excelsis. 
Hulde en eer op naam van de Heer, de 
nacht moet zijn glorie vermelden, de 
dag zal zijn luister vertellen. 

Klaarlichte nacht, groot nieuws is ge-
bracht., God zal van de dood ons be-
vrijden. Aarde ontwaak, het licht dat 
ons raakt zal vrede en vreugde ver-
spreiden, de steppe wordt grazige 
weide. 
 

Een prachtig lied Het kerstverhaal 
gaat niet alleen over de klaarlichte 
nacht, maar ook over de klaarlichte 
Paasmorgen. Ik las dat Lucas het 
kerstverhaal al kijkend in de achter-
uitkijkspiegel geschreven had. En ook 
dat hij het geboorteverhaal bij het 
schijnsel van de Paaskaars had opge-
schreven. Door het Kind dat geboren 
wordt met Kerst worden wij immers 
met Pasen verlicht, bevrijd van de 
dood en tot nieuwe mensen gemaakt.  
Meer dan ooit verlangen wij naar wat 
de komst van het Goddelijke licht te-
weeg zal brengen: bevrijding van de 
dood, verspreiding van vrede en 
vreugde en de steppe die een grazige 
weide wordt. 
Laten we samen op weg gaan naar 
het licht van Kerst en naar het licht 
van Pasen. Amen 

Marjan Nijman 
 

 

Poëzie-estafette
December is de maand 
waarin wij graag onze fa-
milie en vrienden bezoe-
ken als dat kan. Die keuze 
is er in Oekraïne momen-
teel helaas niet. Veel moe-
ders leven daar in grote 
onzekerheid over het lot 
van hun zoons. Dit geldt 
ook voor veel Russische 
moeders. Kerst zal daar 
niet in vrede gevierd kun-
nen worden.  Hopelijk mag 
die vrede toch niet lang 
meer op zich laten wach-
ten. 
 
Het gedicht is van Lina van 
Mellaert 

Ik wacht op mijn zoon 
 
De avond valt…., 
 

De purperen lucht 
reikt tot ver 
over de velden….  
 

Het wordt koud… 
Ik zoek houvast 
aan de zonnestralen. 
 
Mijn zoon, 
de hoop op jouw terugkeer 
lost zich op in 
verloren nevels….. 
 

Het zoeken naar een einde 
van een eindeloze oorlog 
duurt al veel te lang! 

Zal je terugkeren van het 
“bevroren” front? 
Zal ik jou nog ooit  
omarmen? 
 

Aan de “Overkant” van de 
velden 
woont een vrede, 
die niet meer breekbaar 
en zo onvindbaar is. 
 

Daar, Jezus, waak Jij 
over mijn zoon. 
Daar zal ik hem ooit 
vinden. 
 
Een vertwijfelde moeder in 
Oekraïne 
Een vertwijfelde moeder in 
Rusland… 

 

 
 
 
Ik geef het stokje door aan 
Marijke Everaars. 
 
Trijntje Brommersma 
 

 



–
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Kerstsamenzang op 17 december  
In het vorige Venster is de Kerstsamenzang aangekondigd 
voor zondag 11 december. Maar inmiddels is dit verplaatst 
naar zaterdag 17 december om 16:00 uur. 
En de locatie is nu de Grote Kerk. 
De kerstsamenzang is bij uitstek de kans om alvast het echte 
kerstgevoel te krijgen. In de sfeervolle kerk kunt u meezin-
gen met bekende kerstliederen en luisteren naar het kerst-
verhaal en het warme geluid van de Koninklijke Edamse Fan-
fare. Het thema is dit jaar: vanuit een bron van licht. Ieder-
een is welkom, de entree is gratis. Na afloop kunt u napraten 
met een glaasje glühwein of warme chocolademelk. 
 
Week van de Eenheid 
op 22 januari 
Op zondag 22 januari 
houden we een oecu-
menische viering als af-
sluiting van de Week 
van gebed voor de eenheid van de christenen. 
Deze viering is om 10:00 uur in de Nicolaaskerk 
aan de Voorhaven. Voorgangers zijn dhr. Jan Tol 
en ds. Martien Pettinga. 
Het thema is “Doe goed, zoek recht”, zie Jesaja 
1 vers 17. 
Vocale medewerking wordt verleend door het 
projectkoor van St. Caecilia. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Wereldgebedsdag op 3 maart 
Om alvast te noteren in de nieuwe agenda: vrijdag 3 maart, 
's avonds wereldgebedsdag. 
De Wereldgebedsdag kent 
een lange traditie in de we-
reld, in Nederland en zo ook 
in Edam. De prachtige liturgie 
voor 2023 is gemaakt door 
vrouwen uit Taiwan, een land 
dat wij nagenoeg alleen ken-
nen door de dreiging uit 
China. Maar wist u dat Tai-
wan een even groot fietsland 
is als wij? En met de liturgie 
willen zij hun geloof, hoop en 
liefde met ons delen. In het 
volgende Venster vindt u 
meer informatie. 
 
Uit het dagelijks bestuur 
Op 1 december is er weer een vergadering gehouden van de 
Raad van Kerken. Dit was te laat om mee te nemen in dit 
Venster. Op de agenda komt in elk geval het standpunt over 
de opvanglocatie in de Purmer. 

Parochiereis 2023 
De werkgroep parochiereizen heeft besloten om de paro-
chiereis in 2023 te verplaatsen naar het najaar van 2023. 
Dit omdat steeds meer blijkt dat het weer in het najaar 
mooier is dan in het voorjaar. Plus dat er vaak mensen zijn 
die in het voorjaar al ‘iets anders’ hebben. 
De parochiereis zal dit keer naar België zijn. 
Zodra wij weten welke data het wordt (afhankelijk van be-
schikbaarheid hotels) laten we dat weten. 
 

De werkgroep Parochiereizen 
Ageeth, Carin, Christine, Conny en Rien 

 
 
Nieuws uit de Raad van Kerken Nederland 
Onderzoek Actie Kerkbalans: Rol kerk in tijden van crisis? 
We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt. 
Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerkgangers vinden van de 
rol van hun kerk in deze tijd. Plaatselijke kerken zetten zich 
op verschillende manieren in om problemen aan te pakken 
en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. 
Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij 
zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid ker-
ken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood? 
Namens Actie Kerkbalans is onderzoeksbureau Citisens op 
31 oktober een grootschalig onderzoek gestart onder kerk-
gangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Ka-
tholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden 
en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een 
vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de 
kerk oppakt in tijden van crisis. 
 
Het hele verhaal en de link naar het onderzoek zelf zijn te 
vinden op: 
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/11/onderzoek-
actie-kerkbalans-rol-kerk-in-tijden-van-crisis/ 
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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 

 

 
 
 
 

“De tijd gaat snel, gebruik die wel”, is van oudsher een 
spreekwoord, gezegde, of uitdrukking die ons wel bezig 
zal houden. In de editie van het Venster van oktober j.l. 
heb ik ook al aangegeven dat het jaar 2022 al behoorlijk 
was gevorderd en als dit dubbelnummer december 
2022/januari 2023 on bereikt zit het jaar er bijna op. 
 
Een aantal zaken hebben gelukkig hun gewone verloop 
kunnen en mogen behouden waarbij met name toch de 
tweewekelijkse dienst in De Vermaning niet ongenoemd 
mag worden. Opvallend is natuurlijk voor diegene(n) die 
De Vermaning bezoeken dat de verlichting in de kerk zelf 
recentelijk is vernieuwd hetgeen het gebruik in de diverse 
vormen uitermate ten goed komt. Ook in de consistorie-
ruimte is de verlichting vernieuwd en dat doet eenieder 
deugd. 
 
In oktober en november j.l. zijn onder leiding van ds.Truus 
de Boer een viertal bijeenkomsten in de Vermaning ge-
houden op de maandagmiddag, goed bezocht en is het 
boek Prediker vanuit verschillende invalshoeken bekeken, 
gelezen en besproken hetgeen een ieder aansprak. 
 
Ondanks alle gebeurtenissen die ons via de media worden 
voorgelegd en toch voor velen zorg en aandacht brengen 
proberen wij als kleine Doopsgezinde Gemeente hier in 
Edam ons staande te houden. Wij hechten ons dan ook 
aan de bijbeltekst uit Matteüs 18 vers 20: 
 
“want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, 
ben ik in hun midden“. 
 
Ook al is onze doopsgezinde gemeente de laatste jaren 
kleiner geworden, wij blijven ons hechten aan 

voornoemde tekst, zeker tijdens de diensten op de eerste 
en derde zondag in de maand. Voorts staat uiteraard de 
dienst op de Eerste Kerstdag op de agenda alsmede de 
dienst op Oudejaarsavond welke om 19.30 uur begint. 
De dienst op de Eerste Kerstdag wordt al vele jaren door 
br. Bouwe Postmus voorgegaan. Toch na zoveel jaren is er 
door hem aangegeven dat het de genoemde dienst voor 
hem bij ons de laatste zal zijn. Uiteraard zijn wij hem heel 
veel dank verschuldigd voor zijn altijd wel overwogen 
voorgaan. 
 
Al met al heb-
ben we toch een 
veel bewogen 
jaar inmiddels 
bijna achter ons 
liggen, een jaar 
waar uitermate 
veel zaken ons 
hebben bezigge-
houden en ons 
de komende tijd 
ongetwijfeld nog 
de nodige zorg en aandacht zullen vragen. 
Om dit jaar toch in zekere zin bemoedigend af te sluiten 
dan toch de onderstaande tekst met foto: 
“Dopen wat mondig is, 
“Spreken wat bondig is, 
“Vrij in ’t christelijk geloven, 
“Daden gaan woorden te boven. 

John van Voorst 
 

 

 



 
 
 
 

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 dinsdag 25 oktober overleed  
Jan van Bekkum op 83-jarige leeftijd. Een 
intelligente man met een veelzijdige inte-
resse en geestelijk scherp. Hij studeerde 
bedrijfskunde in Amsterdam en werkte 
bij de KLM in diverse functies. Jan 
woonde met zijn vrouw Nan, met wie hij 
55 jaar gehuwd was, aan de Voorhaven 
en verbleef ook graag in hun vakantie-

huis op Ameland, waar hij genoot van golfen, het strand, een 
glas wijn en zijn gezin. Van huis uit streng gereformeerd op-
gegroeid, maar nooit gevonden wat voor hem van betekenis 
was en enkel nog via zijn vrouw betrokken bij onze Kerkge-
meente. Nan, Hajoen en Stefan en de drie kleindochters 
hebben verdriet om wat niet meer is en nooit meer komt, 
maar zijn dankbaar voor wat was en altijd zal blijven. 
Corr.adres: Nan van Bekkum, Voorhaven 123, 1135 BP Edam 
 

Op woensdag 26 oktober overleed  
Arie Live Schotanus. Hij werd 89 jaar. 
Arie werd geboren in Amsterdam, 
werkte bij rederij VCK en ontmoette 
daar Nel, met wie hij in Volendam ging 
wonen en meer dan 60 jaar getrouwd is 
geweest. Hij werd ridder in de Orde van 
Oranje Nassau vanwege zijn 40-jarig 
dienstverband bij de rederij, zijn be-

stuurswerk bij de Beumerschool en als penningmeester van 
de Geref. kerkenraad. Arie hield onder meer van orgelspel, 
puzzelen, borduren, filmen en fotograferen en van vakanties 
in allerlei soorten en maten. Zolang zijn gezondheid het toe-
liet, was hij een zeer trouw en betrokken gemeentelid en ac-
tief in diverse functies. Arie heeft het afgelopen jaar, toen hij 
wist wat ging komen, bewust afscheid kunnen nemen en al-
les kunnen zeggen wat hij zijn geliefden wilde meegeven. 
Corr.adres: Nel Schotanus, Friese Vlaak 100, 1132 MP Volen-
dam 
 
Bedankt 
Heel hartelijk dank voor jullie medeleven na het overlijden 
van onze lieve vader Henk Kalk. Wij waarderen jullie aanwe-
zigheid bij het afscheid van pa, de kaarten, telefoontjes, bloe-
men en de mooie woorden die jullie met ons deelden. Alle 
herinneringen aan pa bewaren we in ons hart. 

fam. Kalk 
 
We kunnen vooruitkijken! 
In het vorige Venster kondigde ik de gemeenteavond van 10 
november aan, waarin belangrijk nieuws te melden was. 
Deze avond werd goed bezocht en was door die grote op-
komst eigenlijk al geslaagd te noemen. 

De beroepingscommissie deed verslag en kon bij monde van 
de voorzitter Wijnanda Hamstra al melden dat er een kandi-
daat was voorgesteld aan de kerkenraad. De kerkenraad 
heeft unaniem ingestemd met de voordracht. Zodoende kon 
op deze gemeenteavond ook aan u de beoogde nieuwe pre-
dikant worden voorgesteld: ds. Charlotte Kremer. Wat was 
het fijn om te zien en te horen dat alle aanwezige gemeente-
leden van harte hebben ingestemd met de komst van  
Charlotte naar Edam. 

Hiermee is de taak van de beroepingscommissie alweer af-
gerond; we bedanken ze hartelijk voor de inzet en voor de 
snelheid en voortvarendheid waarmee ze aan het werk zijn 
gegaan. 
En nu kijken we samen uit naar de komst van Charlotte Kre-
mer met haar gezin naar Edam. Op 5 februari ’s middags om 
15.00 uur zal de intrededienst zijn, waarin ze aan Edam ver-
bonden zal worden door ds. Martien Pettinga, onze consu-
lent. Nadere bijzonderheden zullen volgen in de kerkbrief. 
Het is heel bijzonder dat we een predikant krijgen die al zo is 
ingevoerd in onze gemeente. Dat voelt heel vertrouwd. We 
zullen haar met open armen ontvangen om zo samen met 
haar te bouwen aan de toekomst van onze kerkgemeente.  
En dan nog dit: op startzondag met als thema ‘Aan tafel’ 
hebben we met elkaar onder andere gesproken over het 
Heilig Avondmaal. Er bleek behoefte om daar nog eens over 
na te praten. Dat kan op een gespreksmiddag in januari, on-
der leiding van ds. Juup van Werkhoven. De precieze datum 
is nog niet bekend, maar we zullen dat op tijd laten weten 
via de kerkbrief. 
Maar eerst staan we nu voor de advents- en kersttijd. Alle 
bijzonderheden daarover vindt u elders in dit Venster en zo 
nodig in de wekelijkse kerkbrief. Ik wens u een verwachtings-
volle tijd toe.                                                          Nel Eijk 
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Huwelijksjubilea 
Dhr. en mw. Wiertz-Ton vieren een 60-jarig huwelijk op 20 
december. En 55 jaar geleden huwden de families 
Oosterman-de Gans; Waijop-Prins;  Kuiper-Hetjes en De 
Boer-van Gent ook in de maand december Wij feliciteren 
deze echtparen met deze jubilea en wensen ze nog vele 
mooie jaren samen. 
 
Pastoraal meldpunt 
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat  
pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een  
voorbede wil laten doen voor een ander of uzelf.  
Zij is altijd bereikbaar via pastoraat@kerkgemeente.nl   
of tel. 0299 371272. Ook houdt zij contact met ds. Charlotte 
Kremer van Zuiderwoude-Uitdam, die (tot 1 febr. 2023) 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 kerkenraadsvergaderingen van  
13 september en 23 oktober met terugblikken       
� Het CCBB heeft vastgesteld, dat wij voldoen aan de 
voorwaarden en een solvabiliteitsverklaring afgegeven. 
� De statuten van de PSBIP worden, na een paar 
aanpassingen, goedgekeurd. 
� Ook de Plaatselijke Regeling dient op een paar punten te 
worden aangepast. 
� De beroepingscommissie komt met een voorstel, waar de 
kerkenraad van harte mee instemt. Ook de gemeente 

stemde op de gehouden 

gemeenteavond van 10 november van harte in met het 
voorstel ds. Charlotte Kremer te beroepen als predikant.  
� De voortgang van de fusie met Volendam kent nog wel wat 
haken en ogen, waar tijd in gaat zitten. 
� De startzondag was succesvol en heeft aandachtspunten 
opgeleverd, waar we mee verder kunnen. 

� Eén van die aandachtspunten 
was het vieren van een 
Oogstdienst. Dankzij de fam. 
Rijswijk, was er op 6 november 
weer fruit om te delen in 
overvloed. 

 
Kerstmiddag voor senioren (75+)        
Op dinsdagmiddag 13 december wordt in de Swaen een 
bijeenkomst gehouden voor de senioren. Vanaf 15.00 uur 
bent u van harte welkom in de Swaen. Mocht u vervoer 
nodig hebben dan kunt dat aan geven bij uw aanmelding.  
U kunt zich aanmelden bij: Ellen Vriend tel.(0299)371418 
Email: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl 

Overzicht diaconale collectedoelen 
Zondag 11 december: Red een Kind geeft toekomst aan  

  kinderen in armoede, hun familie en 
hun hele omgeving. We helpen 
kinderen op de plek waar ze wonen, 
omdat wij geloven dat God kinderen 

bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst. Het kind 
staat centraal in onze aanpak om te helpen, maar de familie 
en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans 
om uit armoede te groeien. Want wij strijden tegen 
armoede. Elke dag sterven duizenden kinderen aan de 
gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te verteren! 
Daarom komen wij in actie. Op dit moment in Kenia, 
Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Congo 
(DRC) en India. https://www.redeenkind.nl 
Zondag 18 december: Stichting HOEBOEH De stichting "Hulp 
Oost-Europa 
Buurtschap Overleek en 
Helpers" heeft ten doel: 
het verlenen van hulp 
aan bewoners in Oost-Europa, met name van Roemenië en 
Moldavië. De stichting werkt vanuit een Bijbelse inspiratie 
en wil anderen stimuleren tot het doen van werken van 
barmhartigheid en naastenliefde. Deze stichting is voor ons 
een oude bekende. In de Oekraïne oorlog spelen ze ook een 
belangrijke rol in de hulpverlening aan vluchtelingen ter 
plaatse. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 
Zaterdag 24 december: Voedselbank Purmerend e.o. De 

voedselbank Purmerend voldoet aan 
een steeds groter wordende vraag.  
Daarom heeft ze ook een nieuw 
uitgiftepunt geopend in de Beemster. 
Daarom is het ook heel goed als wij 
haar blijven steunen. 
www.voedselbankpurmerend.nl 

Zondag 25 december, 1e Kerstdag: KIA, Kinderen in de knel 
Een beter leven voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Vluchtelingen 
die na een levensgevaarlijke reis 
Griekenland weten te bereiken krijgen 
niet het welkom waar ze op hoopten. 
Het ergste is het uitzichtloze wachten, 
soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt 
kerken en organisaties die zich inzetten 
voor de vluchtelingen-kinderen in Griekenland. Ze geven, 
onder veel meer, eerste hulp aan vluchtelingen direct na 
aankomst. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van 
minderjarige jongeren, helpt kwetsbare gezinnen met 
voedselpakketten en onderdak. www.kerkinactie.nl/kerst 
Zondag 1 januari: Noodfonds, Stille hulp Incidenteel 
verleent de diaconie stille hulp. Dat betreft ondersteuning 
bij bijvoorbeeld de aanschaf van een ander bed, een 
huishoudelijk apparaat of andere eenmalige kosten die door 
betrokkene niet zijn op te brengen.  De diaconie werkt 
daarbij bij gelegenheid samen met de katholieke diaconie, 
PCI genaamd en met die van de doopsgezinden in het z.g. 
Noodfonds.  Het Noodfonds werkt ook weer samen met de 
wereldlijke gemeente om te kunnen ondersteunen in 
gevallen die net buiten de regelingen vallen, maar die wel 
hulp nodig hebben. 
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Zondag 8 januari: Mercy Ships Medische zorg voor ieder 
mens Mercy Ships begon 
met een droom: zieken-
huisschepen bemand met 
vrijwilligers die de armste 
landen van de wereld hel-
pen door medische zorg te 

bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de aller-
armsten laten zien. De schepen zijn speciaal ingericht om 
mensen in de armste landen in Afrika te helpen. www.mer-
cyships.nl 
Zondag 15 januari: Bijbelvereniging De Bijbelvereniging, 

voorheen de Nederlandse 
Gideons, plaatst gratis Bij-
bels in overnachtingsloca-

ties, waaronder hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, 
gevangenissen en scheepshutten. Daarnaast verstrekt de 
vereniging kosteloos Bijbeluitgaven met als doel: het Evan-
gelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te 
brengen. www.bijbelvereniging.nl 
Zondag 22 januari: Raad van Kerken dienst 
Zondag 29 januari, Wereldlepradag Leprazending (The Le-
prosy Mission) is een inter-
nationale christelijke orga-
nisatie die werkzaam is in 
meer dan 50 landen. Sinds 
1874 strijdt zij tegen de 
oorzaken en de gevolgen 
van de lepra. Leprazending Nederland is een zelfstandige 
stichting die rond 1975 is opgericht met het doel fondsen en 
veldwerkers te werven in Nederland ten behoeve van het in-
ternationale werk. Vanuit Nederland worden tientallen pro-
jecten ondersteund in Afrika en Azië. www.leprazending.nl 
Zondag 5 februari: KIA: Vaktraining jongeren Pakistan  

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie 
de organisatie AWARD die jongeren, 
onder wie schoolverlaters, helpt met 
vakopleidingen en leningen. De orga-
nisatie begeleidt de jongeren na de 

opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen be-
drijf.  www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan 
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over 
te maken via Rek. NL95RABO 0373711409, t.n.v. Protestantse 
Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......    
    
Verjaardagen van onze senioren     
03-12  Mevr. L. Silvis-Timmer, Langemeerstraat 23 A,  
            1135JD Edam 
12-12  Mevr. C.J. van Dijken-van Dijk, J. Hoeckstraat 1,  
            1135GT Edam 
13-12  Mevr. C.L. Snethlage, Langemeerstraat 28,  
            1135JG Edam 
16-12  Mevr. H. de Boer-van Gent, J. Tonissenstraat 15,  
            1135JB Edam 
17-12  Dhr. J.S. Munneke, Koggehoorn 20,  
            1474HX Oosthuizen 
17-12  Dhr. G.B. Broeze, Keizersgracht 4, 1135AZ Edam 
20-12  Dhr. J. van Leuzen, J. Peteysstraat 25,  1135HC Edam 
22-12  Mevr. N.S.V. Wiertz-Ton, Voorhaven 21, 1135BL Edam 
23-12  Dhr. J. Groot, J M. Osterlinghstr 44, 1135ED Edam 

24-12  Dhr. J.W. de Boer, Westervesting 29, 1135WE Edam 
27-12  Mevr. E. Slot-Valk, Kwakelsteeg 2, 1135AK Edam 
28-12  Dhr. P. Berghuis, J. Schriverstraat 26, 113 HX Edam 
30-12  Mevr. A.H. van Overbeek-Akkerboom,  
            Voorhaven 172, 1135BW Edam 
01-01  Mevr. H.L. Schalkwijk-Pormes, R. Bootstraat 29 A,  
            1135CD Edam 
04-01  Dhr. S. Schreuder, Zeevangszeedijk 6, 1135 PZ Edam 
06-01  Mevr. E. ten Holt-Wieten, Achterhaven 13 A,  
            1135XR Edam 
09-01  Mevr. G. Blomberg-Vermeiden,  
            Overhoeksparklaan 92, 1031KC Amsterdam 
11-01  Mevr. E. Schot-Groot, Achterhaven 71, 1135XS Edam 
13-01  Dhr. J.J. Wiersema, W. Pontstraat 56,  
            1135EW Edam 
14-01  Dhr. D. de Witte, Nijverheidstraat 30 A, 1135GE Edam 
17-01  Mevr. J.C. de Jong-Baerts, C. Boldingstraat 13,  
            1132VD Volendam 
18-01  Mevr. H. Roele-Duif, Kl. Westerbuiten 16,  
            1135GL Edam 
20-01  Dhr. O. Hetjes, Beemsterstraat 21, 1135EG Edam 
24-01  Dhr. J. van Dijken, J. Hoeckstraat 1, 1135GT Edam  
Allen Hartelijk Gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst! 
 
Taxidienst       
We vragen u zo mogelijk al op vrijdagavond of zaterdagmor-
gen te bellen (of de dag vóór de dienst). Dan is tijdig bekend 
hoeveel mensen mee willen rijden.  
 

datum 
4 dec.  

11 dec. 
18 dec. 
24 dec. 
25 dec. 
31 dec.  

1 jan. 
8 jan. 

15 jan. 
22 jan. 
29 jan. 
5 febr. 

12 febr. 

 
 
 
 
Kerstavond 
Kerstmorgen 
Oudjaar 
Nieuwjaar 
 
 
Oec. RK-kerk 

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

telefoonnr. 
371939 
366722 
06-22506765 
374038 
366722 
371297 
374038 
06-22506765 
366722 
365924 
06-51589540 
06-53173149 
371297 

Meehelpen? Graag! Mail:  rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
Opbrengst Collecten 

   Datum      Kerk      Diaconie Doel 

16-10  €   125,35 €   144,50 
Wereld voedseldag In-
donesië 

23-10 €   116,30 €   216,35 Huis aan het water 

  30-10 €   134,00 €   152,70 
Mission Aviation Fel-
lowship 

06-11 €   201,20 €   119,40 Vrienden van Hebron 
13-11 €   142,00 €   118,68 St. Mensenkinderen 

 €   718,85 €   751,63  
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau    
Overleden 
dhr. J. van Bekkum, Voorhaven 123, 1135BP Edam 
dhr. A.L. Schotanus, Friese Vlaak 100, 1132MP Volendam 



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.  
 
We bidden voor onze dierbare overledene: 

Pieter Dol, die op 29 
oktober is overleden op 
de leeftijd van 84 jaar. 
We hebben op 4 
november in een uit-
vaartviering, geleid door 
kapelaan Maria Agius 
afscheid van hem 
genomen. We wensen de 
familie veel sterkte met 
dit verlies. 
 

Nieuws uit de Locatieraad 
Jubileumviering 30 oktober 
In een prachtige stijlvolle H. Mis hebben we op 30 oktober 
het 175-jarig bestaan van de Nicolaaskerk gevierd. De assis-
tentie van vier heren rondom bisschop Hendriks droeg sterk 
bij aan de plechtige sfeer. De bisschop kwam woorden te-
kort om zijn waardering uit te drukken voor het projectkoor. 
De H. Mis is rechtstreeks uitgezonden door de LOVE. Kees 
van de Put heeft van de opnames een DVD gemaakt. Er is 
een integrale versie met de hele H. Mis een ook een inge-
korte versie met beelden van de receptie erbij. Als u hier be-
langstelling voor heeft, laat het weten. Op zondag 1 januari, 
na afloop van de H. Mis, zullen we achterin de kerk de ge-
monteerde versie vertonen. 

 
Receptie 30 oktober 
Aan het begin van de receptie onthulde de bisschop een te-
geltableau, een geschenk van enkele parochianen ter herin-
nering aan het 175-jarig bestaan van de Nicolaaskerk. Een 
groot aantal externe relaties was vertegenwoordigd bij de 
receptie die ingeluid werd door Thom van der Woude met 
een glas Prosecco. Na een welkomstwoord door kapelaan 
Agius hielden verschillende organisaties een korte 
toespraak. Pastoor Stomph feliciteerde de Edamse 
zustergemeenschap met de schenking van een Nicolaas-
beeld. Dit beeld werd bij de familieviering van 27 november 
ingewijd en wordt in de Ontmoeting opgesteld. 
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Onderscheidingen voor Zdravko Kustura en Hilly Burrichter 
De jaarlijkse parochiële onderscheidingen werden bekend 
gemaakt na afloop van de viering van het hoogfeest van 
Christus Koning, op zondag 20 november. Deze keer werden 
Zdravko Kustura en Hilly Burrichter in het zonnetje gezet. Op 
de foto staan de jubilarissen links en rechts van kapelaan 
Agius, met de families Burrichter en Kustura eromheen. 
 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Verslag Sint Maartenmiddag 11 november 
Op 11 november kwamen 14 kinderen en 5 ouders voor de 
catechese van Kapelaan Mario en Greetje. Kinderen en jon-
geren hebben het verhaal van Sint Maarten voorgelezen. We 
maakten mooie lampionnen en tekeningen. De Kapelaan 
vertelde over Sint-Maarten. De lampionlichten verbeelden 
het licht dat wij brengen als wij denken aan anderen. Wij ge-
ven snoep, zoals Sint Maarten het deel van zijn soldaten-
mantel dat van hém was, gaf aan de verkleumde bedelaar. In 
een droom verscheen Christus, in de mantel die de bedelaar 
ontvangen had, aan Sint Maarten. Wat wij geven aan ande-
ren, geven wij aan Jezus. Hij zal ons daarvoor belonen, als wij 
gestorven zijn. De Kapelaan vertelde over de 7 werken van 
barmhartigheid, zodat wij weten hoe we anderen kunnen 
helpen. In de kerk zongen we met onze lampionnen aan. Na-
dat de kinderen kaarsen mochten aansteken, ontvingen we 
de zegen van de kapelaan; erna genoten we van patat en 
kroketten; voor de kinderen ook een snoepzak, kruidnoten 
en een mandarijn. We danken de sponsors Peter Gorter, Ge-
rard Visser, De Eterij en 't Snoepwinkeltje voor de traktaties; 
het was een geslaagde Sint Maarten-'viering’!  
 

Kindermiddag over Advent en Kerstmis 
Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom op de speci-
ale Advent/Kerstmis-middag op vrijdag 16 december om 
14.30 uur. Kapelaan Mario geeft uitleg en er zijn vele kerst-
stallen te zien. Ook zijn er (Kerstmis)spellen.  
 

Tweede Kerstdag familieviering 
Op maandag 26 december om 10.00 uur is er een familievie-
ring mét het tweede deel van de kerstfilm (opgenomen in 
Edam en Warder). Wie van de kinderen/jongeren wil iets 
voorlezen, gaven aanbrengen, collecteren, etc.? 

Woensdag 28 december: Kers-
stallententoonstelling 
Op deze woensdag vertrekken 
we rond 11.30 uur uit Edam om 
naar de gezellige lunch (zelf 
meebrengen; diaken Henk 
zorgt voor koffie/thee/limo) / 
kerststallententoonstelling in 
de (pastorie van) de HH. Nico-
laas en Antoniuskerk te gaan. 
Diaken Henk Bak verwelkomt 
alle kinderen/jongeren en ou-
ders. 
 

Zondag 8 januari 10.00 uur: 
Driekoningen Familieviering 
We vertonen nu het derde deel 
van de Kerstfilm. De Kerstfilm is 
gemaakt door Linda Buijs, die 
een opleiding heeft genoten 

aan het Mediacollege en haar studie aan de Willem de Koon-
ing Kunstacademie bijna heeft afgerond. De familievieringen 
worden zoveel mogelijk ondersteund door het Nico=laas-
koor o.l.v. Koos Klok. Wie van de kinderen/jongeren wil iets 
voorlezen, gaven aanbrengen, collecteren, etc? Voor alle ac-
tiviteiten geldt: Opgeven bij jjamade@kpnplanet.nl. We ho-
pen veel kinderen te mogen verwelkomen! 
 

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep 
 
Nieuws van de PCI 
Diaconale zondag 
De collecte die op de diaconale zondag voor de Voedselbank 
werd gehouden heeft € 835, 00 opgebracht.  Heel veel dank 
voor uw bijdrage. Tevens heeft het bestuur van de “Voorha-
ven Concerten” ook een “duit in het zakje” gedaan en ook 
daarvoor heel veel dank.  De PCI verdubbelt dit eindbedrag 
op haar eigen wijze en heeft € 2000,00 overgemaakt naar de 
Voedselbank. Daar was men blij verrast! Fijn dat velen ook 
denken aan onze medemens, die het in deze tijd wat minder 
hebben. 
 

Gezellige middagen december en januari 
De gezellige middagen worden gehouden op woensdagmid-
dag 7 en 21 december en op 4 en 18 januari.  Het nieuwe 
jaar 2023 is in aantocht dus u kunt deze data op uw 
nieuwe kalender noteren. De PCI biedt u deze middagen aan 
en u bent vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur van harte welkom in 
de Burghwall. 
 

Seniorenviering donderdag 22 december 
Donderdagmiddag 22 december a.s. bent u om 15.00 uur 
van harte welkom in de seniorenviering in onze kerk. St. Cae-
cilia zal tijdens deze viering de zang en muziek verzorgen. Na 
afloop kunnen en mogen we eindelijk weer gezamenlijk een 
kopje thee/koffie drinken en daarbij een heerlijk stukje 
kerstbrood nuttigen. U kunt gezellig een praatje maken en 
elkaar een Zalig Kerstfeest wensen. Uiteraard hopen we vele 
parochianen te mogen ontvangen. 
Het bestuur van de PCI wenst u allen alvast een Zalig Kerst-
feest en een Gelukkig, gezond en vreedzaam 2023! 
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Caecilia nieuws 
December, weer een jaar voorbij. Een bewogen jaar dat we 
ons lang zullen heugen. December ook een maand waarin 
veel te vieren valt, Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw. 
Dagen die je graag doorbrengt met familie en vrienden. 
Helaas ook eenzaamheid voor degenen die het alleen 
moeten rooien of zich eenzaam voelen in hun relaties en het 
moeilijk vinden zich hierover uit te spreken. Maar of je men-
sen om je heen hebt of er alleen voor staat, je moet zelf de 
slingers ophangen zoals het gezegde luidt. Steek je hand uit, 
zoek contact. Voor Caecilia betekent december afscheid ne-
men van Victor Baena. Victor begeleidt het koor zowel op 
het orgel als op piano. Per 1 januari 2023 heeft Victor een 
vaste aanstelling als organist in de Mozes en Aäron kerk aan 
het Waterlooplein. Een mooie stap in zijn loopbaan als orga-
nist. Als er geen andere afspraak tussen komt, zal Victor ons 
voor de laatste keer begeleiden tijdens de seniorenviering 
op donderdag 22 december om 15.00 uur. Wij wensen Vic-
tor succes en het allerbeste als musicus en als mens. Wij zijn 
in overleg met een opvolger die al eerder op voorspraak van 
Victor voor hem is ingevallen. 
Ik kan het niet nalaten terug te blikken op de viering op zon-
dag 30 oktober. De Missa Brevis zou begeleid worden door 
Oleg Lysenko op Bayan (knoppenaccordeon) ware het niet 
dat Lysenko op de dag dat het koor met de bayanist zou re-
peteren in de kerk, afberichtte. Hij had een blessure aan de 
schouder en kon niet spelen. Voor Sonja en Joep te kort dag 
om nog iets te regelen als begeleiding. Gelukkig is daar dan 
Gijs, samen met Gijs hebben we de mis ingestudeerd. We 
weten wat we aan elkaar hebben. Na de eerste teleurstelling 
en ergernis ging de generale naar tevredenheid. Het is toch 
altijd wennen in de kerk te zingen: wel makkelijker maar 
even proberen hoe om te gaan met de akoestiek. ‘s Zondags 
was het een feest om te zingen, een volle met bloemen en 
banieren versierde kerk. Een pontificale mis met vijf heren, 
gecelebreerd door bisschop Hendriks van Haarlem, die 
duidelijk onder de indruk was van het koor. Wie kent niet de 
melodie van Jesu bleibet van Bach en wie houdt het droog 
bij het ontroerende Ave Marie begeleid door de zuivere 
klanken van de dwarsfluit. In de Kerstnacht zingt het 
projectkoor dezelfde mis. In plaats van het Ave Maria en 
Jesu bleibet worden kerstliederen gezongen. De Nachtmis 
wordt zoals gebruikelijk voorafgegaan door samenzang. Met 
deze gezangen hoopt het koor bij te dragen aan de beleving 
van de kerstnacht, die ons vredig stemt, met een verlicht 
hart naar huis doet gaan met vertrouwen in de toekomst. 
Het is niet alleen maar kommer en kwel. De leden van 
zangkoor Caecilia wensen iedereen een zalig Kerstfeest en 
een gezond en Nieuwjaar. 
Namens RK Zangkoor St. Caecilia, Nicoline Greuter 
 
Bericht van het KVG 
Kerstviering 20 december 2022 
Op dinsdag 20 december kunnen we eindelijk weer samen-
komen om Kerst te vieren. De laatste keer was dat, door co-
ronamaatregelen, in 2019. We beginnen om 17.30 uur met 
een Mis in de kerk. Het thema is VREDE OP AARDE. De op-
brengst van de collectie is bestemd voor de voedselbank. Na 
afloop gaan we naar de Burghwall om gezamenlijk te genie-
ten van een heerlijke broodmaaltijd die om 18.30 uur zal be-

ginnen. De professionele zangeressen, Anna en Irma Ursem, 
komen de muzikale omlijsting verzorgen. U kunt zich voor de 
Kerstviering opgeven met het strookje aan de nieuwsbrief 
van het KVG, die u inmiddels heeft gekregen. Graag voor 12-
december opgeven en gelijk betalen bij Els of bij Betsy. De 
kosten voor leden zijn € 10,-- en voor donateurs € 15,--. 
 

Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2023 
Op dinsdag 3 januari wordt de Nieuwjaarsreceptie georgani-
seerd in de Burghwall. Om 10.00 uur starten we met koffie 
en wat lekkers, hebben we het gezellig samen en proosten 
we op het nieuwe jaar 2023. Het zou heel leuk zijn als er da-
mes met een leuk gedichtje verhaaltje of iets dergelijks ko-
men. Dat verhoogt de feestelijkheid. Tot ziens! 
 

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

Verjaardagen van onze senioren in december en januari 
01-12 Mw A.A.M. de Koning - van Berkel, Groenland 29 
03-12 Mw W. Laan – Schokker, Friese Vlaak 2 
04-12 Mw A.M.B.S. van Dijk - de Groot, Beemsterst. 38 
08-12 Dhr C.M. de Both, Floris Simonszstraat 21 
08-12 Mw M.A. Wessels - van Baar, Baandervesting 105 
12-12 Mw C.M. van Dijk - van der Pol, Pieter Taemszstr. 22 
13-12 Dhr S. Leone, Warder 163 
14-12 Mw M.A.D. Mol, Paulus Pietersstraat 1A-35 
14-12 Mw M.H. Ottenhof - van Eijck, Grote Kerkstraat 50  
19-12 Dhr J.A.I. Klouwer, Roelof Bootstraat 41 
19-12 Mw A.H.S. de Kock – Tenback, J C Brouwersgracht 21 
24-12 Mw C.M. van Rijn – Tol, Persijnstraat 28 
28-12 Dhr J.F.H. van Rijn, Persijnstraat 28 
29-12 Mw C.H.M. Karregat - Breed, William Pontstraat 49 
29-12 Dhr L.P. Karstens, Schermerstraat 26 
30-12 Mw J.F.E.M. Aldenhuijsen, William Pontstraat 15 
31-12 Dhr J.W. Nieuwendijk, Voorhaven 95 
01-01 Dhr N.J.P. Ootes, Floris Simonszstraat 17 
01-01 Dhr A.C. Beckerschmidt, William Pontstraat 68 
01-01 Dhr C.J.P. Sier, Paulus Pietersstraat 4 
02-01 Mw M. van Luijnen – Nibbering, Ye 40 
04-01 Mw C.M. Oudhuis, Buikslotermeerstraat 5 
06-01 Mw W. Bonapart, Voorhaven 91 
07-01 Dhr J. Greuter, Jan Huibrechtszstraat 9 
07-01 Dhr H. Greuter, Jan Huibrechtszstraat 7 
10-01 Dhr W.J.C. van de Nes, Paulus Pietersstraat 9 
10-01 Mw M.A.A. Verhaar, Ambachtstraat 27 
11-01 Mw G.H.M. Meekel, Broekgouwstraat 9 
13-01 Mw A.M. de Beurs, Torenmolen 6 
15-01 Dhr J.H.A. van Overbeek, Voorhaven 172 
16-01 Mw M.G. Kuenen – Bleeker, Voorhaven 158c 
16-01 Dhr W.W.M. van de Pol, William Pontstraat 21 
16-01 Dhr C.J. van der Wal, Persijnstraat 29 
17-01 Mw A. Dudock – Roozendaal, Ye 45 
19-01 Mw W.E.R. Veth – Bitter, Breestraat 8 
20-01 Dhr F.P. Bakker, Jonkerlaantje 6 
20-01 DHr P.J. Knook, Oosterweg E 3a 
25-01 DHr H.J. Hofman, Persijnstraat 3 
25-01 Mw M.W.S. Zijlmans-Adriaanse, J. Huibrechtszstr. 12 
27-01 DHr B.J.M. Knelange, Jacob Peteysstraat 16 
28-01 Dhr H.J. Schrage, Dirrick Gerritszstraat 25 
29-01 Mw M. Nooij - van Enkhuizen, Eilandsgracht 7 
29-01 Dhr S.B.M. Huisink, J Matijsen Osterlinghstr 22 
30-01 Mw G.T.M. Guit - de Jong, Gr. Westerbuiten 50 
31-01 Dhr Butter, Klein Westerbuiten 12 
 
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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Kunst in de kerk 
Op 22 en 23 oktober konden we in Volendam voor de 20e 
maal Kunst Kijken. Het thema van deze editie was “De ge-
boorte van Nederland”. Hiermee wilden de organisatoren 
aansluiten bij de viering van 450 jaar Nederland en de 4 V’s: 
Vrijheid, Verbondenheid, Verscheidenheid en Verdraag-
zaamheid. In de huidige tijd zou je er gemakkelijk nog een 5e 
V, die van Vrede aan kunnen toevoegen. Ook in onze kerk 
hadden weer verschillende kunstenaars hun werken ten-
toongesteld. In de kerkzaal zelf hadden Anita Kroon, Marie 
Lautenschutz, Leonie Jonk en Annemarie Kroon een plek ge-
vonden voor hun schilderijen en beelden. De figuur op de 
foto is een bijzondere kerkganger van Anita Kroon. Het schil-
derij is een zicht op de kerk vanaf het einde van het Zuidzijde 
van Annemarie Kroon. In de kamers van de kosterswoning 
waren de rustgevende schilderijen van Gery Buijs en het 
veelzijdige oeuvre van Gerrit Koning, -schilderijen, figuren 
van glas, driedimensionale constructies en boeken-, te be-
wonderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verrassende woorden 
Soms valt je oog op iets, iedereen kent de uitdrukking, ieder-
een heeft die ervaring wel eens gehad. Ook in de kranten, in 
bladen, in de vele nieuwsbrieven, die tegenwoordig in je 
mailbox belanden, staan soms woorden, die je daar niet di-
rect zou verwachten. Een paar voorbeelden uit onze kerke-
lijke wereld. 
In het Venster van oktober las ik in de Overdenking van ds. 
Hans Reedijk: “Het leven is als een 
kroket. Het smaakt lekker, maar 
je wilt niet altijd weten wat erin 
zit”. Het NHD van donderdag 27 
oktober noteert uit de mond van 
pastoor Paul Stomph van de Ma-
riakerk aan het begin van onze 
straat: “Je voelt je soms net een 
flipperkastballetje”, tussen hoop 
en vrees over het voortbestaan 
van zijn kerk, blijkt uit de verdere 
tekst. Elke maand schrijft de clas-
sispredikant van Noord-Holland, ds. Peter Verhoeff, hier op 
de foto, een column in de E-flits, de digitale nieuwsbrief. In 

november over WK Qatar, over de relatie tussen voetbal en 
religie: Voetballers, als Depay, Timber en vele anderen, die 
na het maken van een doelpunt een kruisje slaan, hun han-
den omhoogheffen, God of Allah danken, plaatsen het ge-
loof weer midden in het moderne leven. Halen het sneue 
imago van religie weg. Pure winst!  Ik wilde u deze passages, 
die mij verrasten, niet onthouden. 
 

Geen verlengstuk van de aarde 
Op zondag 13 november ging Jan Tol voor 
in een, voor ons doen, volle kerk: 25 aan-
wezigen. Hij sprak over het verhaal uit Lu-
cas 20, 27-38, waarin Sadduceeën, -gees-
telijken, die alleen de Thora erkennen, de 
andere boeken van het OT niet-, Jezus 
een absurde vraag stellen over een 
vrouw, die met zeven broers getrouwd is 
geweest: “Wiens vrouw is zij bij de op-
standing”? Ook Marcus schrijft over deze vraag in 12, 18-28. 
Daar antwoordt Jezus: “Jullie kennen de Schriften niet en de 
macht van God evenmin. Wanneer mensen uit de dood op-
staan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, 
maar zijn ze als engelen in de hemel”. Zoals Jan Tol zei: in de 
hemel is geen voortbestaan van ons aardse leven. We hopen 
onze geliefde zegt niet dat dit niet zo is. Maar de setting zal 
anders zijn, een hogere heerlijkheid, die, zoals Jezus belooft, 
vol vreugde en liefde is. Geen verlengstuk van de aarde. 
 

Het kerkgebouw 
Voor het onderhoud van de Stolphoevekerk kregen wij als 
eigenaar elke 5 jaar een subsidie van de Rijksdienst voor Cul-
tureel Erfgoed, het vroegere Monumentenzorg. Het overleg 
over de overdracht van het eigendom van de kerk vroeg  de 
afgelopen jaren veel aandacht. We hebben toen weinig tijd 
besteed aan het afgesproken onderhoud. Om te voorkomen 
dat een deel van de verstrekte subsidie terugbetaald zou 
moeten worden, wil de SOHK voor eind 2023 de buitenkant 
van de kerk een grondige schilderbeurt geven. Verder heeft 
Peter de Vries als architect opdracht gekregen een plan voor 
extra toiletten en een betere toegang tot de bovenverdie-
ping dan het huidige steile trapje uit te werken. 
 

Bloemen, collectes en diensten 
De bloemen van 13 november gingen naar mevrouw 
Sparrow-Boot, die 94 jaar geworden was. 
De collecteopbrengsten op 13 november waren: 
voor de diaconie: € 95,86, voor de eigen kerk: € 104,80. 
 
Op zondag 11 december gaat Marja van Gaalen voor, op 
zondag 25 december, 1e Kerstdag, Marjan Nijman. In het 
nieuwe jaar op zondag 8 januari Jan Tol, op zondag 22 
januari drinken we samen koffie. 

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

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
18 december 10.00 uur W. Grimme      G. Zandstra 
25 december 10.00 uur B. Postmus   Kerstmis   G. Zandstra 
31 december 19.30 uur H. Schaap   Oudejaarsavond  G. van Wattingen 
8 januari 10.00 uur geen dienst 
22 januari 10.00 uur W. Grimme      G. van Wattingen 
 

Protestantse Gemeente Edam, Grote Kerkstraat 57, 1135 BC Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
11 december 10.00 uur ds. M. Van der Sijs (Hilversum) 3e Advent  De Swaen  
13 december 15:00 uur Adventsmiddag voor de senioren    De Swaen 
17 december 16.00 uur Kerstsamenzang   Edams Fanfarecorps Grote Kerk 
18 december 10.00 uur Mevr. M. Eijkelenboom-Den Uijl 4e Advent  De Swaen 
  17.00 uur Lessons & Carols   Nicolaascantorij  Grote Kerk 
24 december 22.00 uur ds. R. Wattel (Hoofddorp), Kerstnacht m.m.v. Mix & Match Grote Kerk 
25 december 10.00 uur ds. K. Koldewijn (Badhoevedorp), Kerstmorgen, Kerstkoor Grote Kerk 
31 december 17.00 uur Mevr. M. de Wolf  Oudejaarsvesper  De Swaen 
1 januari 10.30 uur Kerkenraad, Morgengebed en Nieuwjaarsreceptie  De Swaen 
8 januari 10.00 uur ds. E. Wijnsma (Bergen)     De Swaen 
15 januari 10.00 uur ds. P. Verhoeff (Alkmaar)     De Swaen 
22 januari 10.00 uur ds. M. Pettinga en diaken J. Tol Oecumenische viering RK Kerk 
29 januari 10.00 uur nog niet bekend      De Swaen 
 

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
11 december 10:00 uur pastoor P. Stomph Eucharistieviering, m.m.v. St. Caecilia 
17 december 16.00 uur Kerstsamenzang  Edams Fanfarecorps in de Grote Kerk 
18 december 10:00 uur diaken H. Bak  Woord- en Communieviering, samenzang 
20 december 17:30 uur kapelaan M. Agius Kerstviering KVG St. Catharina 
22 december 15:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, Kerstmis met senioren, St. Caecilia 
24 december 21:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, Nachtmis, Projectkoor Edam 
25 december 10:00 uur diaken H. Bak  Hoogfeest van Kerstmis, diaken H. Bak, Nicolaaskoor 
26 december 10:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, Familieviering, samenzang 
31 december 16:00 uur kapelaan M. Agius  Eucharistieviering, Oudjaar, samenzang 
1 januari 10:00 uur kapelaan M. Agius  Eucharistieviering, Nieuwjaar, samenzang 
8 januari 10:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, Familieviering, Nicolaaskoor 
15 januari 10:00 uur kapelaan A. Goos  Eucharistieviering, samenzang 
22 januari 10:00 uur ds. M. Pettinga en diaken J. Tol Oecumenische Viering, Projectkoor Edam 
29 januari 10:00 uur pastoor P. Stomph Eucharistieviering, samenzang 
Ook is er elke dinsdagochtend om 9:00 uur en elke vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweeks H. Mis 
 

Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 

11 december 11.00 uur Marja van Gaalen 
25 december 11.00 uur Marjan Nijman  Kerst 
8 januari 11.00 uur Jan Tol 
22 januari 11.00 uur Koffie 
 

Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid 
11 december 10.00 uur ds. J.J.  Reedijk  Oudendijk 3e Advent 
18 december 10.00 uur ds. J. Meinders  Avenhorn 4e Advent 
24 december 19.30 uur ds. J.J. Reedijk  Berkhout Lessons & Carols 

 25 december 10.00 uur ds. J.J. Reedijk  Beets  1e Kerstdag 
 31 december 19.30 uur dhr. T. Heijboer  Ursem  Oudjaarsdienst 
 1 januari geen viering 

8 januari 10.00 uur dhr. K. van Lenten Berkhout Nieuwjaarsviering 
15 januari 10.00 uur ds. .J.J. Reedijk  Avenhorn Brunchviering 
22 januari 10.00 uur ds. J.J. Reedijk en pastoor Marcelo Salão Rocha Beets 
29 januari 19.30 uur dhr. K. van Lenten Oudendijk 



‘t LokkemientjeTUINCENTRUM
Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

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



Uw verjaardag vieren zonder zorgen?Bij 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Simonehoeve kan dat.Bel 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wij 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SimonehoeveWagenweg 21145 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