
HulpverleningHulpverlening
Vasten, 40 dagen inkeerVasten, 40 dagen inkeer
Een droevige verjaardagEen droevige verjaardag
Charlotte Kremer aan de slagCharlotte Kremer aan de slag

Jaargang 51, nummer 2, maart 2023



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



 
Venster maart 2023  1 

Redactioneel 
 
Met de verschrikkelijke beelden van de aardbevingen in 
Turkije en Syrië op het netvlies wordt een mens stil. Wat 
voel je je hulpeloos je bij zoveel natuurgeweld, voor Syrië 
bovendien nog gecombineerd met een nu al jaren voortwoe-
kerende burgeroorlog. Gelukkig heeft de Nederlandse bevol-
king zich uitermate genereus betoond in het geven van geld 
voor de hulpverlening. Ook de kerken hebben daar aanzien-
lijk aan bijgedragen, middels collectes die veelal direct door-
gesluisd kunnen worden naar zusterorganisaties in het 
getroffen gebied. 
 

Hulpverlening is van oudsher een prominent onderwerp in 
de kerken. Het is fantastisch dat mensen in het Christelijk ge-
loof inspiratie vinden om vrijgevig te zijn. 
In het Venster kunnen we geen actuele artikelen over de 
toestand in de wereld opnemen. Daar is onze redactiecyclus 
en verschijningsfrequentie niet op toegesneden. Wel hoop ik 
dat u bij het lezen van dit Venster ook zult stilstaan bij de 
slachtoffers van de aardbevingsramp, in gebed of op ander 
manier. 

Nico van Straalen 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 23 maart 2023. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 april 2023. 

Bij de omslag: Campagnebeeld voor de 40-dagentijd van Kerk in Actie 

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. 
 

  
Lotsbestemming 

In psalm 16: 5 e.v. dicht David: “U houdt mijn lot in han-
den/Een lieflijk land is voor mij uitgemeten”. Wij leggen ons 
lot in de handen van de Heer, wij roemen Hem omdat wij 

geloven dat onze naam in de palm van Zijn hand is geschre-
ven, bij een uitvaart is dat een troostrijk vertrouwen. Maar 
altijd al worstelen wij met het kwaad in de wereld. Waar is 
Gods almacht als dat kwaad mogelijk is en maar doorgaat? 
Voor velen is God in Auschwitz gestorven. En als hij al ons 
lot bepaalt, komt dan ook dát kwaad van Hem, of ook de 

ramp van de aardbeving, de orkanen, de overstromingen? 
Bij de aanvang van de eredienst, steken we twee kaarsen 
aan, één voor de vreugde en één voor het verdriet, omdat 
we geloven dat de Eeuwige in beide aanwezig is. Omdat Zij 

blij is met de verblijden en weent met de wenenden. Omdat 
Zij omziet naar mensen, waardoor die zelfs in ellende lief-

lijkheid kunnen ervaren. Hulpverleners zijn daarmee de 
werktuigen van Zijn handen, wie hulpverlening mogelijk ma-
ken daarmee ook. Maar wat zouden we graag een Almacht 
zien die die hulpverlening overbodig maakte. Maar moet 

zo’n onoplosbare vraag ons beroven van het vertrouwen in 
de Eeuwige, van het vertrouwen in de kracht van de liefde, 

die meer is dan geloof of hoop, volgens Paulus? 
 
Lezen: Psalm 16: 5 e.v., NBV                                              EB 
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Intrede en verbintenis 
 
De wapperende vlag ontbrak toen bekend gemaakt werd dat ds. Charlotte Kremer de 
nieuwe bewoner van de pastorie zou worden. Wat mij betreft had dat gemogen, want 
wat hebben we uitgekeken naar deze dag! 
 

 
Meer dan 200 mensen waren ’s middags naar de 
Grote Kerk gekomen (of waren digitaal verbonden) 
om getuige te zijn van de memorabele, feestelijke 
verbintenis- en intrededienst met ds. Martien Pet-
tinga en ds. Charlotte Kremer. 
Medewerking aan de viering verleende het “Intre-
dekoor” (zangers van de Nicolaascantorij en Psal-
lite) o.l.v. Els Hermanides; met Frans Koning op pi-
ano en orgel. 
Na het welkomstwoord door ouderling Hans van Dronge-
len hoorde ds. Martien Pettinga van Kerkenraadsvoorzit-
ter Nel Eijk, dat het beroepingswerk volgens de richtlijnen 
was verlopen. Daarna stelde hij de vragen aan Charlotte 
Kremer die volgens de kerkorde behoren bij het aangaan 
van een verbintenis. Na haar bevestigende antwoorden 

werd zij door hem gezegend en vroeg hij de ge-
meente staande te reageren op zijn woorden: 
 

Gemeente dit is uw nieuwe predikant. Wilt u 
haar ontvangen en hooghouden in haar 
ambt? Waarop luid werd gereageerd met: Ja 
dat willen wij! 
 

Daarna begroette ds. Kremer haar ge-
meente en hield zij haar intrededienst. In haar 
preek vertelde zij ons hoe ze in de gemeente 

werkzaam wilde zijn en nam daarbij Paulus als voor-
beeld: Niet perfect, niet bijzonder, maar in het kleine van 
grote betekenis. Van de kinderen was er een rood hart 
met hun vingerafdrukken en ‘Welkom’. 
 

Er waren boeketten en dankwoorden voor ds. Pettinga en 
de leden van de beroepingscommissie. Bij de koffie in het 
koor werd nagepraat en kon men persoonlijk kennis ma-

ken met de dominee en haar gezin. Onder 
de bezoekers ook veel "geestelijken" van 
katholieke en protestantse huize, zowel 
van binnen als buiten het derde klaphek. 
 

Arie van Ginkel 
 

v.l.n.r. Pastoor P. Stomph, dominees J. Fen-
nema en P.M.J. Hoogstrate, diaken H. Bak 
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Een droevige verjaardag, met dilemma’s 
 
Op 24 februari was het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Korte tijd later 
werden zo’n 220 Oekraïners opgevangen in de Meermin. Hoe is het hen vergaan, hoe kij-
ken ze naar de toekomst? Het Venster sprak met Tamila en Andrii, ouders van Nikita, en 
met Yeva. 
 
We spreken elkaar in de Meermin. Yeva Kardash werkt bij de 
gemeente als psycholoog en vertaalt waar nodig het gesprek 
in het Engels. Ze is zelf ook vluchteling. Andrii en Tamila An-
drashchuk nemen hun zoon Nikita mee. Veel zal over hun er-
varingen gaan, maar gaandeweg mengt Yeva zich ook in het 
gesprek. 
 
Venster: Hoe zijn jullie in de Meermin terecht gekomen? 
Andrii en Tamila: Wij woonden in het dorp Lyptsi, in oost Oe-
kraïne, slechts 10 km van de grens met Rusland. De Russen 
kwamen simpelweg door ons dorp gereden en wij waren af-
gesloten van de rest en moesten dekking zoeken. Mensen 
die de straat op gingen werden gewoon door de Russen 
doodgeschoten. Maar omdat de Russen ons gebied Russisch 
verklaar-
den, kon-
den we na 
ander-
halve 
maand 
door Rus-
land en 
ook Let-
land naar 
Polen rei-
zen, alles 
met de 
auto. In 
Polen kre-
gen we onderdak: drie dagen in een kerk. Daarna reden we 
door naar Nederland. Daar wilden we graag heen, want jullie 
staan bekend als een progressief land, met vele mogelijkhe-
den. 
 
V: Wie moesten jullie allemaal achterlaten, nog contact? 
A & T: De meesten van onze familie en vrienden zijn naar 
west Oekraïne getrokken. Ze zijn tot nu toe gelukkig 
ongedeerd. Het westen is veel veiliger. We houden zoveel 
mogelijk contact, liefst een paar keer per dag, soms kan het 
een paar dagen niet. Meestal bellen wij, want dat gaat 
vanuit Oekraïne heel moeilijk. Door de bombardementen is 
er vaak geen energie, geen internet en geen mobiele 
verbinding. 
 
V: Hoe is het met jullie, na een jaar hier in Nederland? 
A & T: Het begin was heel moeilijk. We waren enorm 
gefrustreerd en wisten niet wat te doen. Maar we kregen 
heel veel steun: Andrii bij het vinden van werk, we kregen 
heel veel hulp bij de dingen van alledag. Tamila heeft de zorg 

voor Nikita en draait mee in het dagelijkse leven hier in de 
opvang, met andere moeders en kinderen. En na anderhalve 
maand onder bombardementen en schieten, van altijd in 
gevaar zijn, zijn we erg blij met onze kamer hier, ook al is hij 
klein en moesten we echt wennen na het ruime huis waarin 
wij woonden. Maar het voelt hier heel goed, want het is 
veilig. We zijn heel gelukkig dat we nog bij elkaar zijn. 
Anderen zijn dat niet, families zijn uit elkaar gevallen, 
hebben alleen familie ver weg, kinderen zonder vader, 
tieners waarvan de ouders nog in Oekraïne zijn. In het begin 
wilde onze zoon alleen maar terug naar huis. Maar nu geniet 
hij van zijn tijd hier, ook omdat er zoveel andere kinderen 
zijn. En het belangrijkst van alles: hij is veilig! 
 

V: Hoe 
werden jullie 
hier 
ontvangen? 
A & T: Ik 
denk dat er 
weinig 
plaatsen zijn 
waar ze 
hebben wat 
hier allemaal 
is: vertalers, 
jobcoaches, 
maatschap 
pelijk 

werkers, een psycholoog. We worden geholpen bij onze 
correspondentie, als we een vraag hebben is er altijd 
ondersteuning.  Daar komt bij dat het zich hier heeft 
ontwikkeld tot een soort familie onderkomen. Er zijn heel 
veel kinderen (100 van het totaal van ongeveer 220) en ze 
hebben veel voorzieningen: de achtertuin, veel speelgoed, 
een speelkamer, een kamer voor de tieners, een computer 
kamer om te studeren en te werken. 
Yeva: In de Oekraïne zijn de vrouwen de spil van een gezin.  
Hier zijn de meesten vrouw, wat een heel goede basis geeft 
voor de warme samenleving die hier is ontstaan. Daar zijn 
we heel blij om en ook trots op en dat willen we ook laten 
zien op onze open dag op zaterdag de 18e februari. 
  
V: Wat voor werk doe je? 
A: In Oekraïne werkte ik met een graafmachine. Nu werk ik 
bij de ENKEV met één van hun machines.Ik heb de baan door  
het UWV, een jobcoach gekregen. Ik was één van de eersten 
met een baan; ik vind hem leuk en ze mogen mij daar! 
 

v.l.n.r. Yeva, Andrii, Nikita, Tamila, Ed 
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V: Leren jullie nog verder Nederlands? 
A: In het begin kregen we les van vrijwilligers, maar toen 
iedereen ging werken konden ze de lessen niet meer 
volgen. We wachten nu op een nieuw aanbod. Inmiddels 
leer ik wel door, want op mijn werk wordt alleen 
Nederlands gesproken. 
Y: Ik heb Nederlands nodig voor mijn werk, dus ik studeer 
door met boeken en video’s. Ik denk dat zo’n 60% van ons 
op eigen gelegenheid (ook met Youtube), aktief 
Nederlands leert, maar het zou heel goed zijn als er een 
nieuw cursusaanbod komt. Het is eenzaam als je niet kunt 
communiceren. 
 

V: Hoe voelt dat: je toch hier min of meer vestigen en 
eigenlijk niets liever willen dan terug naar Oekraïne? 
A: Het is onmogelijk je eigen land te vergeten. We 
wennen wel steeds meer aan dit land, aan de mensen, de 
cultuur en we houden er ook van, maar toch. “Terug naar 
Oekraïne” gaat voortdurend door ons hoofd, dáár zijn 
onze familie, onze vrienden, ons leven, alles wat we 
hebben is daar! 
Y: En toch werken de meeste van ons hier. Dat is ook om 
het thuisfront te ondersteunen.  Daar is niet genoeg werk, 
het pensioen is er vaak maar 100 euro, terwijl de prijzen 
voor voedsel, medicijnen op het nivo van hier liggen. 
 

V: Hoe zien jullie dan de toekomst? 
A & T: We hopen toch terug te kunnen, maar nu voelen 
we nog teveel angst. En we gaan nooit meer naar ons 
dorp, Lyptsi; dat ligt veel te dicht Rusland. We zouden bij 
onze ouders in de buurt kunnen gaan wonen, maar daar is 
geen werk. Hoe dan ook: het is te vroeg voor een beslis-
sing. 
 

V: Speelt godsdienst een rol in jullie leven? 
A & T: We geloven in God. En ook al gaan we niet altijd 
naar de kerk, zij is wel belangrijk voor ons. Toen we hier 
net waren hadden we te veel andere dingen aan ons 
hoofd, nu zouden we wel weer willen. Maar dan is er nog 
de onzekerheid over hoe hier alles gaat. 
Y: We geloven in dezelfde God, maar kerkelijke tradities, 
cultuurverschillen, hoe moet je je gedragen. Dat zijn din-
gen waar we meer van zouden willen weten. Het meest 
missen we wel de zondagschool. Die is bij ons heel popu-
lair. 
 

V: Hier ergens vraagt Yeva hoe ik tegenover de Oekraïners 
sta. Ik zeg dat ik zie hoe goed de zorg om hen heen is ge-
organiseerd, maar dat ik als lid van de kerk het fijn zou 
vinden een natuurlijk contact met (één of meer) bewoners 
te hebben. 
 

Y: Wij beschermen onszelf. Soms willen ze dat we lachen, 
maar onze situatie is er niet naar dat we lachen. Vandaag 
zijn er drie bombardementen geweest! Als psycholoog 
probeer ik de angst en pijn van de mensen te verminde-
ren, maar dat is haast ondoenlijk zolang de oorlog door-
gaat. 
 

V: Wij willen ons natuurlijk niet opdringen, maar zou het 
wat zijn om eens bij de tweewekelijkse maaltijden van de 
kerken aan te schuiven? 
Y: Stuur ons maar een uitnodiging. Sommigen van ons zul-
len ervoor te vinden zijn, ik zou in ieder geval mee willen 
als vertaler naar het Engels. 
A: Ik zou dan best wat willen leren over hoe het hier in de 
kerken gaat. 

Foto: Arie van Ginkel, Tekst: Ed Broeze 
 

 
 

Vasten, 40 dagen, ramadan en carnaval 
 
In de Christelijke kerken is de vastentijd weer begonnen. Maar het woord vasten wordt 
tegenwoordig minder gebruikt, meestal heet het de veertigdagentijd. De Islam heeft de 
Ramadan, ook heel bekend tegenwoordig. En wat heeft het carnavalsfeest er mee te 
maken? Jaap Buijs heeft het voor u uitgezocht. 
 
Vastentijd 
Veertig dagen voorafgaand aan Pasen wordt de vastenpe-
riode gehouden. Van het vroegere vasten, zoals ik dat uit 
de katholieke achtergrond ken, is in de westerse wereld 
niet veel meer over. Met de ontkerkelijking zijn net als an-
dere tradities ook de regels van het vasten gewijzigd. Van 
het daadwerkelijk vasten gedurende veertig dagen tussen 
Aswoensdag en Pasen dat alleen op de zondagen onder-
broken werd, wordt nu nog slechts gevast op Aswoensdag 
en op Goede Vrijdag. 
 
Aswoensdag 
Op de eerste dag van de vastenperiode haalden de katho-
lieken vroeger massaal een zogenaamd askruisje ten 

 
teken van het feit dat zij uit stof zijn ontstaan en tot stof 
zullen weerkeren en dat hen slechts nederigheid past en 
eerbied voor God. In één van de eerste Evangeliën die in 
de vastentijd worden voorgelezen wordt ons voorgehou-
den sterk te zijn en te volharden in een leven, toegewijd 
aan God. Ook de mens moet leren de verleidingen van de 
duivel te weerstaan. Net als Jezus, die veertig dagen le-
vend in afzondering, ondanks het aandringen van de dui-
vel, niet bezweek voor de mooie, maar duivelse beloften. 
Hij bleef trouw aan zijn hemelse vader en spoort ons daar-
toe aan. 
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Volharding 
Behalve het Christen-
dom kennen ook de an-
dere wereldgodsdien-
sten het fenomeen vas-
ten en zeker bij de Islam 
hoort daarbij de volhar-
ding in het geloof en het 
overwinnen van beko-
ringen. De Ramadan 
duurt een maand en in 
die periode wordt door 
Mohammedanen tussen 
zonsopkomst en zonson-
dergang niet gegeten 
en/of gedronken. De Ra-
madan is Ingesteld door 
de profeet Mohammed 
en houdt verband met 
de 'Waardevolle Nacht'. Dit is de nacht waarin Moham-
med de eerste Soera van de Koran kreeg van de engel Dji-
bril. De instelling van de Ramadan is ook nauw verbonden 
met de Slag bij Badr in het jaar 624 na Christus. Het was 
de eerste grote veldslag tussen de moslims, volgelingen 
van Mohammed, uit de stad Medina en een leger uit 
Mekka, op dat moment nog geen islamitische stad. Het 
zou de eerste overwinning zijn in Mohammeds strijd te-
gen de ‘heidense’ stammen van Mekka. Als teken van 
dankbaarheid werd het gebod van de Ramadan ingesteld. 
De Ramadan is net als onze vastentijd een periode van ge-
loofsverdieping, naastenliefde en volharding. Maar onder 
Mohammedanen lijkt volharding tijdens de vasten sterker 
te leven dan in het westelijke Christendom. 
 

Naastenliefde 
Het betrachten van meer naastenliefde tijdens de vasten-
periode komt zowel in de katholieke vastentijd als in de 
vastenperiode van de Islam voor. Islamieten lijken gaven 
vaak rechtstreekse hulp aan minder bedeelden. In Neder-
land wordt deze hulp meestal in groter verband georgani-
seerd. Met name de vastenactie van de Nederlandse ka-
tholieke kerk is hier een bekend voorbeeld van. 
 

Meditatie 
Iets dat in de katholieke 
kerk en dus ook in Edam-
Volendam duidelijk deel 
uitmaakte van de gebrui-
ken tijdens de vastenperi-
ode waren de zogenaamde 
meditaties. Deze werden 
iedere zondag tijdens de 
vastentijd gehouden. Om-
dat iedere inwoner geacht 
werd zo’n donderpreek als 
de meditatie was, te be-
zoeken, werden vanwege 
de toeloop twee (zelfde) 
meditaties per zondag ge-
houden. Daarnaast keek 
het dorp ook nog vrij 

massaal naar de meditaties 
die de KRO wekelijks op de 
televisie uitzond. Mensen 
die destijds nog geen tele-
visie hadden, gingen bij fa-
milie, vrienden, buren of 
kennissen kijken. 
 

Verschil 
Naast een aantal overeen-
komsten is er ook een ver-
schil tussen het Christelijke 
vasten en de Islamitische 
Ramadan. Volgens de isla-
mitische kalender begint de 
Ramadan steeds op de-
zelfde dag, maar volgens de 
Gregoriaanse begint het elk 
jaar op een andere dag. Dat 
is ook de reden waarom de 

Ramadan volgens (onze) Gregoriaanse kalender elk jaar 
verschuift en dus elk jaar 10 – 12 dagen eerder begint. 
 

De vastenperiode van de Mohammedanen lijkt te zijn ont-
staan uit dankbaarheid jegens God voor al verleende wel-
daden. In het Christendom lijkt de vastenperiode meer 
een voorbereiding te zijn op de herdenking van een groots 
gebeuren, namelijk de opstanding van Jezus. Net zoals de 
katholieken ook voor Kerstmis de adventsperiode van vier 
weken kennen. 
 

Kruisweg 
In mijn jeugd werd de vastenperiode op meer manieren 
beleefd dan alleen afzien van verleidingen als snoep en te 
veel eten. Iedere vrijdag gedurende de vastentijd werd de 
zogenaamde Kruisweg in de kerk gelopen. Veel mensen 
kwamen naar deze gezamenlijk bijgewoonde Kruisweg en 
op andere dagen liepen ook mensen particulier de kruis-
wegroute in de kerk onder het bidden van de hierbij be-
horende teksten en gebeden. In de kerk zie je nagenoeg 
geen kruisweglopers meer. Wel is een aantal jaren gele-
den een nieuwe kruiswegroute door Volendam uitgezet. 
Of en hoeveel mensen deze Kruisweg lopen, is mij niet 
echt bekend. Het initiatief spreekt mij echter wel aan. 

 

Net als het feit dat 
in Limburg en Bra-
bant carnaval nog 
altijd begint met 
een zogenaamde 
carnavalsmis. Al-
hoewel het om een 
dunne lijn gaat, is 
er nog altijd een be-
sef dat carnaval en 
vasten bij elkaar 
horen en verwijzen 
naar het komende 
Paasfeest. 
 

Jaap Buijs 

Alle snoepjes die je kreeg moesten gedurende de Vastentijd in 
een “vastentrommeltje” bewaard worden. 

De Oeteldonkse carnavalsmis in de St. Jan (foto: Brabants Dagblad) 
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Een spraakmakende theoloog 
 
Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875) was een van de belangrijkste theologen uit de 
negentiende eeuw. Zijn theologie vertoont nauwe verwantschap met de leer van de 
reformatoren. Zijn connectie met Edam en de Librije had echter een heel persoonlijk 
karakter. 
 
Op 15 augustus 1803 wordt Hermann 
Friedrich Kohlbrugge in Amsterdam ge-
boren en hij wordt gedoopt in de 
Nieuwe Kerk. Zijn vader behoort tot de 
Lutherse kerk. Het is de Franse tijd: Na-
poleon is aan de macht. Het is dan ook 
een heel arme en verdrietige tijd. 
Frits, zoals de kleine Hermann Frie-
drich wordt genoemd, is een merk-
waardige jongen: voor spelen heeft hij 
weinig aandacht. Hij leest veel liever 
boeken. Wanneer hij op jonge leeftijd 
een oogziekte krijgt en gedurende 
twee jaar bijna blind is, richt hij zijn 
aandacht nog meer op geestelijke za-
ken. Al op heel jonge leeftijd denkt 
Frits veel na over de komende eeuwig-
heid. 
Zijn grootmoeder had op hem een on-
uitwisbare indruk gemaakt. Zij onder-
wijst haar kleinzoon in de Bijbelse ge-
schiedenis aan de hand van voorstel-
lingen op tegeltjes bij de haard. Later 
noemt hij zijn grootmoeder Loïs, zoals ook de grootmoe-
der van Paulus’ leerling Timotheüs heet. 
In zijn studietijd (1821 – ‘25 Atheneum Amsterdam) be-
zocht hij haar regelmatig in haar woonplaats Edam en zo 
kwam het dat hij bij een van zijn wandelingen de Grote 
Kerk betrad en de deur naar de stenen wenteltrap van de 
Librije ontdekte. 
Op de eerste etage bleek een collectie boeken te staan, 
die in zorgelijke toestand verkeerde: 158 boektitels, waar-
van 106 theologische, met 59 boeken geschreven door 
Reformatoren en volgelingen (zoals Luther, Calvijn, Me-
lanchton, Billinger). Maar ook trof hij klassieke auteurs 
(Cicero) aan en humanisten (Erasmus). 
 

De Latijnse school van Edam (sinds 
1585) was allang niet meer in func-
tie en de klimaatomstandigheden 
waren niet al te best voor deze 
waardevolle boeken. Kohlbrugge 
trok zich dit lot aan en hij maakte er 
melding van bij het Edamse stads-
bestuur. Uit dankbaarheid gaf men 
de jonge student een tweetal boe-
ken mee (zie foto’s). 
De kleinzoon van Frits Kohlbrugge 
erfde uit de nalatenschap deze 
twee boeken van zijn grootvader en 
schonk die in 1901 aan het toen 
piepjonge Edams museum. De 
beide boeken zijn momenteel in 
bruikleen bij de Librije/Latijnse 
school. U kunt ze bekijken vanaf 
april a.s. 
 

Omstreeks 1834 verliet Frits Kohl-
brugge Nederland (door Luthersen 
verstoten, door Hervormden ge-

weerd en door Réveilvrienden verlaten) en enige tijd later 
werd hij pastor in Elberfeld (bij Wuppertal). Pas daarna 
kreeg men hier belangstelling voor zijn werk en werden 
diverse publicaties van hem uitgebracht. Hij heeft in die 
periode 53 keer op een Nederlandse kansel gestaan. 
De invloed van Kohlbrügge zoals hij zijn naam toen 
schreef, was groot. In Duitsland plaatste men hem op één 
lijn met Luther en Calvijn. 
 

Kohlbrügge is twee keer getrouwd geweest. In 1829 
huwde hij met Catharina Louisa (Cato) Engelbert (1808–
1833) en in 1834 met Ursuline Philippine Baronesse van 
Verschuer (1794–1866, telg uit een bekende adellijke fa-
milie). Zijn zonen Gerrit en Jakob zijn uit zijn eerste huwe-
lijk, uit het tweede zijn dochter Anna. Hoewel hij talrijke 

theologie-boeken heeft geschreven, is het 
bekendst toch wel: De Eenvoudige Heidel-
berger (postuum uitgebracht in 1941). 
Het graf van Kohlbrügge op de begraafplaats 
in Elberfeld. Alle graven hier hebben een lig-
gende steen en een rozenstruikje aan het 
hoofdeinde. 

Robert Lammers 
 

Bronnen: Wikipedia, Christiopedia, Theologienet, 
Bibliotheek Universiteit van Utrecht, 
Edams Museum, Catharijneconvent 

Kort commentaar van Philip Melanchton op de Paulusbrief – boek uit 1561, uitge-
geven in Wittenberg (links), Achtste dagboek van Julius Caesar m.b.t. de Gallische 
oorlog – in 1563 te Bazel uitgegeven (rechts). 
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Hersteld Bätz-orgel feestelijk in gebruik genomen 
 
Op zondag 12 februari werd het gerestaureerde Bätz-orgel in de Swaen na 14 maanden 
herstelwerkzaamheden weer in gebruik genomen tijdens een feestelijke kerkdienst, ge-
volgd door een kort orgelconcert door orgeladviseur Henk Verhoef. 
 
Voorgeschiedenis 
Zoals eerder gemeld, het tweeklaviersorgel gebouwd door 
Gideon Thomas Bätz, telg uit een roemrijk orgelbouwersge-
slacht, werd in 1809 in de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de 
Voorhaven geplaatst. Enkele jaren geleden werd echter 
vastgesteld dat een volledige restauratie nodig was om het 
instrument weer in zijn oude luister te herstellen. Na een 
offerteronde werd orgelmakerij Van Rossum uit Wijk en Aal-
burg (N.Br.) uitgekozen om het orgel 
grondig aan te pakken. Sinds decem-
ber 2021 heeft het orgel bij hen in de 
werkplaats gestaan en werden alle 
onderdelen aan een nauwgezet on-
derzoek onderworpen en ingrijpend 
hersteld: De blaasbalgen werden vol-
ledig nieuw gereconstrueerd en weer 
voorzien van voettreden zodat het or-
gel ook zonder elektriciteit met wind 
gevoed kan worden. De winddruk 
werd verlaagd. Het pijpwerk is nauw-
gezet hersteld en een halve toon lager 
gestemd zoals in het origineel. De 
windladen en de mechaniek zijn vol-
ledig hersteld. De orgelkas is in de 
originele imitatie-mahoniekleur ge-
bracht door Gerard De Jongh uit 
Waardenburg (Gld.). 
 
Ingebruikname 
Zondag 12 februari was het zover. In een volle kerk gaf Henk 
Verhoef (organist van de Nieuwe Kerk te Amsterdam) het 
startschot en begeleidde de kerkdienst die voorgegaan werd 
door ds Charlotte Kremer. De door ds. Kremer uitgezochte 
liederen met teksten als “Alles wat adem heeft, love de 
Here” sloten naadloos aan bij deze gebeurtenis. Het aanwe-
zige kerkvolk liet zich niet onbetuigd en overstemde soms 

moeiteloos het Bätz-orgel. In haar preek ging ds Charlotte 
Kremer nader in op de rol die muziek, zowel instrumentaal 
als vocaal, speelt in de Bijbel en wat het later heeft losge-
maakt in de historie van de kerk. Van Augustinus via Luther 
naar Bach. En zo ook op deze dag.  
Na de dienst volgde een gemoedelijk samenzijn waarbij de 
orgelbouwers en andere hoofdrolspelers zich mengden in 
het publiek onder het genot van koffie, thee en een heuse 

‘notenkraker’, een toepasselijk 
stuk banket gemaakt door banket-
bakker Mastenbroek. Vervolgens 
hield Henk Verhoef een kort refe-
raat over de restauratie van de af-
gelopen anderhalf jaar, de orgel-
sleutels werden plechtig overhan-
digd, en het officiële gedeelte 
werd afgesloten met een dank-
woord aan alle gulle gevers, zowel 
de overheden als de culturele 
fondsen, en de leden van de or-
gelcommissie. 
 
Demonstratie 
Nadat Tom Lagerburg een lofdicht 
uitsprak namens het orgel zelf (zie 
kader), werd de ochtend afgeslo-
ten met een kort concert van Henk 
Verhoef, waarbij hij alle kleuren 

van het orgel liet horen in composities van Ruppe, Fischer, 
Pool en Krebs, allen uit de periode 1750-1800. De ruimte 
werd gevuld met muziek bestaande uit guirlandes en vrolijke 
boeketten uit de galante rococoperiode. Onder Henks 
virtuoze vingers kon men goed de hernieuwde helderheid en 
het sprankelende karakter van het orgel horen. 
 

Frans Koning 

Orgel dank 
Hallo, mag ook ik even spreken,  
Nee, het wordt geen lange preken. 
Met U deelde ik lief en leed, 
Maar de oude Bätz vertoonde sleet. 
Door jarenlang Gods lof breed uit te meten, 
Werd ik wat rauw en hees van kreten. 
Waardoor mijn stem, ’t klinkt wat stom, 
In mijn hoge ouderdom, 
Steeds slechter geluid ging geven, 
Mijn oude stem, ja ging zelfs beven. 
U hielp mij af van die oude kwaal, 
Ik kan weer zingen in zuivere taal. 
Met wat u voor mijn restauratie schonk, 
Ik nu kan zeggen “ik ben weer jonck”. 
Met U kan ik weer zingen “Prijs de Heer”, 
Bätz’ oude lichaam, kan het weer! 

Tom Lagerburg 
 

Henk Verhoef concentreert zich op de klassieken Aandachtig publiek luistert naar het herboren orgel (foto’s: Arie van Ginkel) 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is  
speciaal voor de jeugd. 
 

Kalender  
Zondag 12 maart  10.00 u Kinderkerk in de Swaen    
Zondag 19 maart  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 
Zaterdag 25 maart 14.00 u Palmpasenstokken maken (Ontmoeting) 
Zondag 26 maart  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 
Zondag 2 april  Palmpasen  

  10.00 u Kinderkerk met palmpasenstokken 
  10.00 u Katholieke kerk processie met  

   palmpasenstokken 
Zondag 9 april  Pasen  
   10.00 u Kinderkerk in de Grote Kerk 
Maandag 10 april 10:00 u 2e Paasdag, familieviering Nicolaaskerk 

 

Kapeldag in Heiloo 
Woensdag 8 maart gaan de 7 communicanten met  hun ouders, kapelaan Mario en verdere begeleiding naar de kapeldag in 
het grootste Mariabedevaartoord Onze Lieve Vrouw ter Nood, in Heiloo. 
 
Veertigdagentijd – Verander je mee? 
In de kinderkerk gaan we in de veertigdagentijd aan de slag met het thema ‘Verander je mee?’.  
Stel je voor: je gaat elke dag water halen bij een put. Dag in dag uit, steeds dezelfde put, steeds hetzelfde water. Maar op een 
dag gebeurt er iets. Bij diezelfde, vertrouwde put zit een man die jou anders naar het leven laat kijken. Dat gebeurt in het 
verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:5-26), dat we op 12 maart lezen. Het verhaal laat iets zien dat in 
deze hele veertigdagentijd steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een nieuw begin gemaakt kan 
worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen: God maakt dat nieuwe begin voor 
jou. Aan jou de keus om erin mee te gaan.  
 

Weet jij waar de (versiering van) de 
palmpasenstok symbool voor staat? 
Groene takjes 
Jezus kwam in Jeruzalem binnen op 
een ezel. Zijn leerlingen plukten 
groene bladeren van de bomen. Ze 
juichten en zwaaiden met de bla-

deren. Ze wilden hun nieuwe koning verwelkomen. De Jo-
den verwachtten namelijk dat Jezus de nieuwe koning zou 
zijn, die de Romeinen zou verjagen. Ze waren zo blij met 
Jezus als hun Koning! Maar het liep allemaal een beetje 
anders dan ze dachten… 
Brood  
In Jeruzalem at Jezus de Pesachmaaltijd met zijn leer-
lingen. Dat noemen we het laatste avondmaal. Hij brak 
een brood een stukjes en deelde dit uit aan zijn 12 leer-
lingen. Het was de laatste keer dat Jezus at voordat hij 
ging sterven. 
Twaalf zoutjes of nootjes 
De twaalf leerlingen (vrienden) van Jezus laten hem in de 
steek als hij gearresteerd wordt. 

Dertig rozijnen 
Judas verraadt wie Jezus is zodat de soldaten Jezus kun-
nen arresteren. Judas kreeg hiervoor 30 zilveren munten 
als beloning. 
Haantje 
Dit verwijst naar Petrus die zijn vriend Jezus verloochent. 
In de nacht dat Jezus gearresteerd wordt, vragen mensen 
drie keer aan Petrus of hij ook bij Jezus hoort. “Nee hoor, 
ik hoor niet bij hem!” zegt Petrus. Na de derde keer kraait 
de haan… Dat had Jezus al voorspeld tijdens het laatste 
avondmaal.  
Houten kruis  
Herinnert aan het kruis dat Jezus moest dragen en waar-
aan hij stierf. 
Ei  
Dit betekent: nieuw leven! Na drie dagen staat Jezus op 
uit de dood. 
Versiering  
Je mag de stok vrolijk versieren omdat we vieren dat Jezus 
weer opstond uit de dood. Dat Zijn liefde sterker was dan 
het kwaad.
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Kerk op Wintersport 
 
Wij waren door Rien de Vries benaderd of wij interesse hadden om mee te gaan met de 
kerk-op-wintersport-reis. In de omgeving van Pellizzano (Italië) zijn prachtige skigebieden. 
Maar is er ook wat te beleven voor niet-skiërs zoals wij? 
 
Op winter-
sport gaan 
met mensen 
die je niet 
kent? Een 
busreis naar 
de bestem-
ming van on-
geveer 15 uur 
(het werden 
er uiteindelijk 
17 uur)? Dan 
moet je wel 
vertrouwen 
hebben in die-
gene die 
vooraf aangaf, 
het komt wel goed, jullie passen wel in de groep. Van onze 
kant kunnen we stellen dat wij in deze groep pasten. De in-
formatieavond in november was daar al debet aan. 
 
En dan onze beleving. We hebben hele mooie dingen gezien. 
Passo Tonale, Pejo 3000, Lago dei Caprilio, Mezzana en we 
zijn ook nog in de gelegenheid geweest om te gaan langlau-
fen in Vermiglio centro fondo. 
 
De mooiste momenten per dag 
De après ski. Rond 16.00 uur kwamen de meeste skiërs terug 
van hun sportieve activiteiten. En dan gezamenlijk genieten 
van lekkere hapjes en drankjes verzorgd door het hotel. Een 
samenzijn waar ieder met zijn eigen stemniveau het enthou-
siasme deelde met elkaar. Dan was er rond 18.30 uur het di-
ner. Ook goed verzorgd door het hotel. Wat wij heel bijzon-
der vonden, was het gebed. Alle handen vormden een cirkel 
en er werd gebeden; Heer lof en dank, voor spijs en drank, 
voor al het goeds dat U ons doet. Amen. Na het diner een 
kopje koffie of een ander drankje en heerlijk nagenieten van 
de dag en plannen maken voor de volgende dag. 
 
Voortbestaan of kerksluiting? 
Dinsdagavond stond in het teken van de pastorale avond. 
Met de kerk op wintersport wat moet je anno 2023 daarvan 
denken. Wij hebben het mee mogen maken dat het woord 
kerk voor menigeen al een beladen woord, een zoektocht is 
geweest met eigen gedachten over het bestaan, voortbe-
staan of afsluiten van de kerk. Het is een thema-avond ge-
weest met een goede inleiding vooraf van Gerrit Stronk-
horst. Wij zijn deze avond in kleine groepjes verdeeld om het 
thema over het voortbestaan van de kerk weer leven in te 
roepen om een manier te vinden jonge mensen te betrekken 
in de kerk. Of moeten we accepteren dat de kerken, het 

kerkgaan, de vaste rituelen, moeten zien als een opgebrande 
kaars? Een actueel thema dus. Wat voor meningen zich ook 
vormden, welke voorkeuren er ook waren, of je nu wel of 
niet regelmatig naar de kerk gaat, maakte niet uit. Door deze 
avond zijn we dichter bij elkaar gekomen dan alleen het de-
len van de enthousiaste verhalen van de dag. Er wordt ge-
sproken, geluisterd en nagedacht en meningen worden ge-
deeld. Het geeft meer diepgang in de omgang met elkaar. 
 
Bonte avond 
Donderdagavond stond in het teken van de bonte avond. Wij 
hadden onze jaren 70 outfit meegenomen, anderen waren 
gekleed in glitterkleding. De sfeer zat er goed in. Een 
karaokeset met verlichting en heerlijke muziek zorgden er-
voor dat de beentjes van de vloer gingen. Vol verbazing heb-
ben we hiernaar gekeken. De hele dag op de ski’s staan en 
dan nog zo kunnen dansen. Woh! 
 
Terugreis 
Op vrijdagavond na het diner, weer in de bus gestapt voor 
de terugreis.  Een bijzondere terugreis met sneeuwstorm en 
een bus met een lege tank, zo’n 18 km voor Venlo.  Het 
duurde 2 uur voordat we weer verder konden.  Het is heel 
fijn om te merken dat in deze groep ondanks de vertraging 
geen onvertogen woord is gevallen. Het ontbijt bij Van der 
Valk in Venlo werd uiteindelijk een goed verzorgde lunch. 
We arriveerden om 15.45 uur in Edam. Daar namen we af-
scheid van elkaar en ging ieder zijns weegs. 
 
Wij kunnen met een warm gevoel terugkijken op een goed 
georganiseerde reis. Een reis met leuke, spontane, gezellige 
mensen. 
 

Rob en Marianne de Beurs 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Overweging bij Psalm 102 
Hoe vaak wisselt u van kle-
ding?  U kijkt wellicht ver-
baasd, want je denkt er 
eenvoudig niet bij na als je 
weer andere kleren uit de 
kast pakt. Ook Psalm 102 
zegt dat God de hemel en 
de aarde verwisselt als was 
het een kledingstuk. Het is 
de verzuchting van een 
dichter over de betrekkelijkheid van 
de dingen waar wij zoveel belang aan 
hechten. Onze kleren, onze huizen, 
onze rijkdom, ja zelfs de hemel en de 
aarde zullen verslijten en weggedaan 
worden als versleten kleren. Wat be-
doelt de Psalmist te zeggen? Gaat het 
hier over onze kleinheid, over ons na-
jagen van wind, over onze ijdelheid? 
Alles is leegte zou Prediker zeggen. 
Maar het accent ligt hier niet op 
onze nietigheid, maar op Gods groot-
heid. Op Gods eeuwigheid en Gods 
eindeloze trouw; ook aan ons. Want 
na een opvallend lange klacht in de 
eerste twaalf verzen van de Psalm, is 
het alsof de dichter ineens tot zichzelf 
komt en zich met een schok realiseert 
tegen wie hij het heeft. ‘Zij zullen ver-
gaan, maar U houdt stand, zij zullen 
als kleren verslijten, U verwisselt ze 
als een gewaad en zij verdwijnen, 
maar U blijft dezelfde, Uw jaren ne-
men geen einde.’ De dichter schetst 
hier een beeld van God die, zoals wij 
gedachteloos het ene kledingstuk 
voor het andere verwisselen, zo doet 

met al die zaken die voor-
bijgaan; ja zelfs met de 
aarde en hemel. Maar 
zijn wij dan overgeleverd 
aan de willekeurige ge-
dachteloosheid van God. 
Lopen wij het risico dat 
wij achteloos, als versle-
ten kleren worden afge-
dankt en verdwijnen? 
Dan is het maar goed dat 

de Psalm eindigt met dat laatste vers. 
‘De kinderen van uw dienaren zullen 
veilig wonen, ook op hun nageslacht 
rust uw oog.’ Want de Psalm die be-
gint als een aanklacht van een enke-
ling die zich vol zelfbeklag richt, eerst 
tegen vijanden en later zelfs tegen 
God, eindigt gelukkig vol hoop. Er is 
hoop voor een nieuwe generatie, ook 
hun toekomst is zeker, omdat on-
danks al onze wispelturigheid, God 
hetzelfde, Dezelfde blijft. Maar Psalm 
102 geeft ook te denken. Dit lied 
werd in de Joodse traditie gebeden in 
tijden van droogte, waarmee ook wij 
steeds vaker worden geconfronteerd. 
Klimaatverandering dringt zich aan 
ons op. Veel te snel maken we op, 
wat de schepper ons op zijn aarde 
toevertrouwt. De aarde lijkt zich te-
gen ons te keren en de gevolgen zou-
den zomaar groot kunnen zijn. En 
soms lijkt het dat de ernst nog niet 
goed tot ons doordringt en dat we de 
milieuproblematiek door schuiven 
naar volgende generaties. En nu, in 
deze periode van bezinning lezen we 

deze Psalm, die juist geschreven is 
met het oog op de komende genera-
ties. ‘Laat dit voor het nageslacht 
worden opgeschreven, dan zal een 
herboren volk de Heer loven’, zingt 
het negentiende vers. Anders dan de 
wanhoop die vandaag veel klinkt, ein-
digt de Psalm juist met hoop, ook 
voor de komende generaties. Het 
gaat in dit lied dan ook niet over wat 
mensen presteren, maar dat God, 
eeuwig God is; eeuwig is zijn trouw 
aan het werk dat Hij begon. En wij, 
wij kunnen niet meer met onze han-
den over elkaar blijven zitten, want 
de Psalm wil ons wakker schudden, 
om onze handen uit de mouwen te 
steken. Kunnen de schuld niet langer 
bij anderen leggen of denken: God 
maakt toch alles nieuw? Psalm 102, 
het is een wonderlijk lied. Uitingen 
van vergankelijkheid, dagen die ver-
vliegen, een hart dat als gras verdort. 
Maar als contrast schetst het lied de 
eeuwigheid en de onaantastbaarheid 
van God. Hij troont voor eeuwig, Hij 
schept toekomst en zelfs aarde en he-
mel, door Hem geschapen, zijn vluch-
tig en vergankelijk in vergelijking met 
Hem. God zal de tijden overleven, en 
duurzaamheid en toekomst zal Hij ge-
ven aan zijn getrouwen. God zal 
voortleven in komende generaties, 
want op hen rust zijn oog. 
 

Pastor Henk Bak 
 

 

Poëzie-estafette
Deze keer een luchthartig gedicht. 
 

Kinderspiegel 
Als ik oud word neem ik blonde krul-
len 
Ik neem geen spataders, geen onder-
kin, 
En als ik rimpels krijg omdat ik vijftig 
ben 
Dan neem ik vrolijke, niet van die 
lange om mijn mond 
Alleen wat kraaienpootjes om mijn 
ogen. 

Ik ga nooit liegen of bedriegen, 
waarom zou ik 
En niemand gaat ooit liegen tegen 
mij. 
Ik neem niet van die vieze vette 
grijze pieken en ik ga zeker 
Ook niet stinken uit mijn mond. 
 
Ik neem ook hele leuke planten met 
veel bloemen 
Niet van die saaie sprieten en geen 
luis, of zoiets raars 
 

Ik neem een hele lieve man die ta-
melijk beroemd is. 
En de hele dag en ook de hele nacht 
blijven wij alsmaar bij elkaar. 
 
Judith Herz-
berg 
(verkort ge-
dicht) 

 Ik geef het stokje door aan Ludewee Gootjes – Menny de Wolf 
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Wereldgebedsdag op 3 maart 
Op vrijdag 3 maart a.s. wordt in de Vermaning aan de Kaas-
markt een viering gehouden, aanvang 19.00 uur. 
De viering is een schakel in een wereldwijd gebeuren, waar-
aan al jarenlang maar liefst 173 landen meewerken. Vieren-
twintig uur lang klinken ergens op de wereld dezelfde gebe-
den, dezelfde Bijbelteksten en liederen. De viering vormt 
een keten van gebed met als bedoeling mensen wereldwijd 
met elkaar te verbinden. 
Een aantal vrouwen werken mee, Truus de Boer is de voor-
ganger en Frans Koning bespeelt het orgel.  
Zie voor een uitgebreide vooruitblik het vorige nummer van 
het Venster. 
 
Vergadering 
De volgende vergadering van de Raad van 
Kerken wordt gehouden op 7 maart a.s. 

   
Terugblik Week van 
de Eenheid op 22 ja-
nuari 
Op zondag 22 januari 
werd in de Nicolaas-
kerk een oecumeni-
sche viering gehou-
den als afsluiting van 
de Week van gebed 
voor de eenheid van 
de christenen. Bij 
deze dienst bekroop 
al gauw het gevoel 
van: waarom doen 
we dat niet vaker? 
Zeker in deze dienst, 
waarin de eenheid 
van alle christenen - 
en nog breder: van alle mensen van goede wil - werd bena-
drukt. Het was een mooie en inspirerende viering, met goed 

gekozen woorden van ds. Martien Pettinga en van parochie-
assistent Jan Tol.  Er was fijne samenzang en fraaie koorzang 
van het projectkoor o.l.v. Joep van der Oord. De collecte 
kende een royale opbrengst van € 491,60; dit wordt ver-
deeld tussen de gastkerk en de Raad van Kerken. Na afloop 
werd het oecumenisch samenzijn voortgezet onder het ge-
not van de koffie. 
 
Parochiereis 2023 
Zoals al het venster van november vorig jaar aangekondigd 
heeft de werkgroep parochiereizen besloten om de paro-
chiereis in 2023 te verplaatsen naar het najaar van 2023. 
Ook dat de parochiereis dit keer naar België zal zijn. Het pro-
gramma is nog niet definitief maar we kunnen u wel alvast 
de geplande week doorgeven. Dit zal zijn: week 42 – 2023 
Dus als u mee wilt, hou dan de dagen 15 t/m 22 oktober vast 
vrij in uw agenda. 
Zodra we het programma en de prijs weten zullen we de 
mensen die al eerder mee geweest zijn per mail een in-
schrijfformulier toezenden en in het Venster het programma 
en de reissom vermelden. 

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

 
Nieuws van de Raad van Kerken Nederland 
 
Oecumenelezing 2023 
De oecumenelezing 2023 zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag-
middag 12 mei 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Hoofd-
spreker van de oecumenelezing 2023 is mgr. Dick Schoon, 
bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk. Hij zal in-
gaan op de angst en onvrede die er bij velen in onze samen-

leving heerst en daar 
een ander perspectief 
tegenover zetten. 
 
Nieuwe CO2-
calculator voor kerken 
Ook kerken kunnen nu 
inzicht krijgen in hun 
CO2-voetafdruk, met 
behulp van een 
nieuwe tool: de 
360°carbon. Met deze 
gratis tool van Climate 
Stewards kunnen ker-
ken eenvoudig hun 
voetafdruk berekenen 
op het gebied van 
energiegebruik, ver-

voer van en naar de kerk, afval, water en inkoop van bijvoor-
beeld schoonmaakmiddelen. Meer info op de website van 
Climate Stewards: http://www.360carbon.org/nl-nl. 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
 

14 Venster maart 2023 

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 

 

 
 
 
 

Het nieuwe jaar is alweer twee maanden oud. 
De zaken in en rond de Vermaning gaan ge-
woon voorspoedig, fijn om dat zo te constate-
ren. We hebben een drukke decembermaand 
achter de rug met vier met aandacht inge-
vulde diensten en we zijn vol goede moed 
2023 binnengetreden. Op 22 januari werd de 
dienst na afloop opgeluisterd door het optre-
den van het Purmerender Mannenkoor, 18 
man sterk onder de bezielende leiding van di-
rigent Henk Kramer met Agnes Kaufman ach-
ter de piano. Een gevarieerd programma werd ten gehore 
gebracht voor een goed gevulde Vermaning. 
 

Ook het NUT heeft inmiddels alweer vier lezingen met 
onze plaatsgenoot Ben Visser in de Vermaning gehouden, 
met als thema Italiaanse schilders 14e en 17e eeuw. Voor-
uitlopende op de maand april zal de Vermaning weer op 
Goede Vrijdag het gebruikelijke onderkomen bieden aan 
het Kinderkoor van de Academy of Vocal Arts voor de uit-
voering van de Matthäus Passion in de avond in de Grote 
Kerk. 
 

Dit zijn zo maar enkele activiteiten waarbij de Vermaning 
in feite het algemeen belang van onze gemeenschap 
dient. Het is goed te zien dat men de Vermaning weet te 
vinden. De algehele uitstraling van het kerkgebouw, de 
prima akoestiek die door de muzikale gebruikers en de 
aanwezigen wordt uitermate prettig ervaren. 
 
 

Kortgeleden is op initiatief van de ge-
meente Edam-Volendam een onderzoek be-
gonnen naar alle kerkgebouwen in onze ge-
meente, een flink aantal aangezien nu ook 
de voormalige gemeente Zeevang daarin 
een duidelijke rol speelt. De gemeente wil 
zich een beeld vormen over het huidig en 
toekomstig gebruik en heeft daarvoor het 
adviesbureau KerkenCo ingeschakeld om de 
21 (!) kerkgebouwen in de gemeente te in-
ventariseren. Hoe een en ander door het 

bureau is ervaren zullen we zien in de rapportage. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd. 
 

Vermeldenswaardig is ook dat een van onze vaste orga-
nisten t.w. Gerda Zandstra uit Monnickendam onlangs 
haar 60-jarige functie achter de kerkorgels heeft gevierd. 
Op 5 februari j.l. is dit jubileum reeds in Monnickendam 
gevierd en hebben wij haar in onze dienst van 19 februari 
j.l. uiteraard in het (orgel-) zonnetje gezet.  
 

Tot slot vond ik in het Doopsgezind archief nog een but-
ton van Menno Simonsz, de oorspronkelijke grote man die 
de doopsgezinde gedachten hier heeft gerealiseerd. Met 
daarop de eerste regel van het bekende Doopsgezinde 
lied: 
 

 “Ik voel de winden Gods vandaag“ 
John van Voorst 

 

 

Zaterdag 18 februari Open dag De Meermin  
Het is alweer een jaar geleden dat Oekraïne en Rusland met elkaar in oorlog raakten. Dit 
bracht een ongekende vluchtelingenstroom op gang waar ook wij in Edam-Volendam mee 
zijn geconfronteerd. Al snel werd duidelijk dat voormalig verzorgingshuis De Meermin inge-
zet kon worden voor het huisvesten van Oekraïense gezinnen. In rap tempo werd de locatie 
geschikt gemaakt voor de opvang van 225 Oekraïense vluchtelingen door inzet van talloze 
vrijwilligers en mooie donaties. In maart vorig jaar mochten we de eerste verwelkomen. In 
dat jaar is er veel gebeurd en georganiseerd. De bewoners, vrijwilligers en het team op de 
Meermin hebben hard gewerkt om de Meermin een veilige, prettige en bijzondere leefom-
geving te maken. Kinderen gaan naar school, hebben zwemles of dansles of gaan bijvoor-
beeld naar de peuterspeelzaal. Veel van de volwassenen volgen taalles en hebben werk of 
vrijwilligerswerk. Mogelijk ben je ze al eens tegengekomen bij de Vomar, kapper Looking 
Good, Restaurant de Pieterman, zwembad de Waterdam of andere werkplekken. Op 18 fe-
bruari was de Meermin geopend om te laten zien hoe de Oekraïense gezinnen daar leven. 
De Vensterredactie nam een kijkje. De bewoners van de Meermin zijn dankbaar, maar er is 
ook veel verdriet. De situatie is soms ook uitzichtloos. De bewoners leven in kleine ruimtes 
en een aantal delen met elkaar een kamer. Maar ze maken er met elkaar het beste van. Ze 
onthaalden de vele belangstellenden met heerlijke Oekraïense hapjes, tafels vol. 
 

Tekst grotendeels Roos van de Poppe, foto Christine Vreeswijk 



 
 
 
 

Predikant: ds. Charlotte Kremer, tel. 06 27746328, charlottekremer@hetnet.nl of predikant@kerkgemeente.nl  
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 1 februari is er een einde gekomen aan het leven van  
Elisabeth Lydia Brommersma-Jongerbloed. 

Betty Brommersma was de echtge-
note van Cornelis Brommersma, die 
in 2021 overleden is. Zij verhuisden 
na hun jaren op de boerderij naar de 
Sijmen Grootstraat, en een paar jaar 
geleden samen naar De Seevanck in 
Oosthuizen. Op de rouwkaart staat: 
‘Eenvoud sierde haar leven’. Betty 
was een bescheiden vrouw, ‘nederig 
van hart’, die voor anderen klaar-
stond. Ze zong jarenlang bij de can-

torij en Psallite. We missen in haar een sympathieke en be-
trokken vrouw, en een lieve moeder, schoonmoeder en 
oma. We leven mee met haar kinderen Jan-Willem en Gabri-
elle, Paul en Marjan en kleinkinderen Sjoerd, Elmer, Chris, 
Tristan en Julian, en alle verdere familie en vrienden die 
Betty zullen missen. Moge de Eeuwige, bij wie Betty nu voor 
goed geborgen is, hen troost bieden in deze verdrietige tijd. 
Corr.adres: Fam. Brommersma, Zeedijk 2A, 1135 RC Edam  
 
We leven ook mee met de familie van Jacoba (Co) Porsius-
Euser die overleden is op 24 januari, en met allen die rou-
wen om Johannes Cornelis Maria (Jan) Wessels, overleden 
op 8 februari.  
 
Vanuit de pastorie 
Wat een bijzonder warm welkom was het op 5 februari: een 
feestelijke dienst met prachtige koorzang en heel veel col-
lega’s, gemeenteleden en andere Edammers. We voelden 
ons meteen thuis! Ik zag al veel bekende gezichten, hoewel 
ik nog niet alle namen erbij weet. Bij iedereen persoonlijk 
gaan kennismaken is een tijdrovende aangelegenheid en 
omdat ik heel graag snel zo veel mogelijk mensen wil leren 
kennen wordt u uitgenodigd voor speciale kennismakingsbij-
eenkomsten. Ik hoop dat u daar gebruik van maakt. Als het 
voor u om welke reden dan ook beter is om elkaar te ont-
moeten zonder anderen erbij, nodig mij dan vooral even uit! 
Ik probeer in deze eerste weken een beetje zicht te krijgen 
op wat er allemaal in de kerkelijke gemeente gebeurt. Zowel 
in Edam als in de gemeente begin ik mijn weg al een beetje 
te vinden, en is er tegelijkertijd nog heel veel nieuws te ont-
dekken. Ik schoof bijvoorbeeld al even aan bij de diaconie, 
de kerkrentmeesters, het pastoraal beraad en de kinderkerk-
leiding om te horen waar iedereen zoal bij betrokken is. Wat 
fijn om te zien hoe veel er gebeurt in de gemeente.  
We ontmoeten elkaar natuurlijk vooral op zondagmorgen bij 
de kerkdiensten, in de kerk of via het beeldscherm. Ik heb de 
gewoonte om voor de dienst bij de deur te staan. Zo kan ik 
de kerkgangers vast even groeten en zien in welke stemming 

mensen zijn. En ik vind het leuk om als kerk ‘zichtbaar’ te zijn 
voor alle Edammers die onderweg zijn met hun broodjes 
voor het zondagse ontbijt. Dus ook als u niet naar de kerk 
gaat, kunnen we even zwaaien.  
Ik ben dankbaar voor de fijne start, en verheug me erop om 
de komende tijd samen op weg te gaan naar Pasen. 
Hartelijke groet,                                   Ds. Charlotte Kremer 
 
Kennismaken 
Onze nieuwe predikant Ds. Charlotte Elzinga wil graag op in-
formele wijze kennismaken met zoveel mogelijk Kerkge-
meenteleden op korte termijn. Iedereen apart bezoeken 
gaat te lang duren. Daarom worden kleine groepjes mensen 
tegelijk uitgenodigd. Omdat de kennismaking centraal staat 
en dit minder tot zijn recht komt in een groot gezelschap, 
willen we de groep niet al te groot laten worden. 
U kunt binnenkort een uitnodiging verwachten voor een 
kennismaking, waarin u zelf kunt aangeven welke datum u 
het beste uitkomt. De volgende da-
gen en tijden zijn hier alvast voor ge-
reserveerd: 
Dinsdag 7 maart 19:30-21:30 uur 
Woensdag 8 maart 15:00-17:00 uur 
Donderdag 9 maart 15:00 - 17:00 uur 
Maandag 13 maart 15:00 -17:00 uur 
Maandag 13 maart 19:30-21:30 uur 
Woensdag 15 maart 19:30-21:30 uur 
Let dus op de brievenbus voor uw persoonlijke uitnodiging.  
En ook niet-leden mogen natuurlijk aanschuiven. 
 
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.  
 
Huwelijksjubilea  
Dhr. en mw. G.J. Kaper-de Rover zijn op 28 maart 60 jaar ge-
huwd. Wij feliciteren het echtpaar met dit huwelijksjubileum 
en wensen ze nog vele mooie jaren samen. 
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Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering van  
31 januari     
� De laatste puntjes voor de intrededienst van 5 februari 
worden geregeld. 
� Er worden dit jaar weer nieuwe ambtsdragers gezocht, 
omdat de ambtstermijnen van een aantal mensen in 2023 
afloopt. 
� Er wordt binnenkort een gemeenteavond georganiseerd  
in verband met de samenvoeging met de Protestantse 
Gemeente Volendam. 
� We blikken terug op de Kerstdiensten. 
� Het Bätzorgel is met succes gerenoveerd; er wordt 
nagedacht over het zand op de tegels van de Swaen; dit 
veroorzaakt té veel stof en is schadelijk voor het orgel. 
� Ten behoeve van het creëren van werkruimte voor onze 
predikant wordt een correctie op de begroting van 2023 
gemaakt.  
 
Terugblik intrededienst      
Ds. Martien Pettinga verbond ds. Charlotte Kremer aan onze 
Kerkgemeente in een feestelijke dienst op zondagmiddag 5 

februari. Een 
speciaal 
intredekoor, 
samengesteld uit 
Psallite en de 
Nicolaascantorij, 
zong -ook samen 
met onze 
consulent èn 
onze nieuwe 

predikant- mooie en toepasselijke liederen. De kinderkerk 
maakte een mooi welkomstcadeau in de vorm van een hart. 

 
Het Bätzorgel is weer terug 
De zondag daarna, 12 febr., 
was er weer een feestelijke 
viering; nu om de terug-
komst van het gerenoveerde 
orgel te vieren. Elders in dit 
Venster leest u er meer 
over.  
 
De Woensdagavondmaaltijd         n 
Op woensdag 8 februari waren Helma en ik weer bij de zeer 
gezellige avondmaaltijd in de Ontmoeting. Deze maaltijd 
wordt al een geruime tijd verzorgd door een werkgroep 
bestaande uit Christine Vreeswijk, Conny Bak, Anneke 
Lansen, Rezkallah Dawlatly en Carin van Leeuwen. 
Voor het luttele bedrag van € 7 verzorgen zij een heerlijke 
maaltijd bestaande uit een voorgerecht, een hoofd, en 
jawel, een heerlijk nagerecht. Deze maaltijd is vooral  
bedoeld om het onderling contact te verstevigingen, en zoals 

we al meerdere keren hebben ervaren, dat lukt! 
Van zowel de R.K. als de Kerkgemeente zijn er mensen 
aanwezig, maar ook niet-/randkerkelijke mensen schuiven 
aan. En dat is ook de opzet van deze maaltijd. 
Deze maaltijd wordt om de twee weken gehouden in de 
Ontmoeting; dus als u ook een keer wilt genieten van een 
goede maaltijd met goede gesprekken: mail of bel met 
Christine; email : 'christine.vreeswijk@quicknet.nl' of een 
telefoontje naar 06 18167991 tot uiterlijk de zondagavond 
voorafgaand aan de maaltijd. De eerstkomende data zijn: 
8 en 22 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei, 14 en 28 juni. 

Rien de Vries 
NL doet dag op zaterdag 11 maart 2023 
De kerk gaat na de 
Matthäus Passion 
weer open voor het 
publiek. Na de 
winterperiode van 
gesloten zijn gaan 
we de kerk weer 
gereed maken voor 
al onze gasten. 
De S.K.M.E. zoekt daarom vrijwilligers om te komen helpen 
met schoonmaken, vloeren vegen/dweilen, ramen lappen, 
de buitendeuren wassen en diverse andere werkzaamheden. 
Met andere woorden er is genoeg te doen en, als er genoeg 
aanmeldingen zijn, ook plaatslijk de wanden witten, en de 
‘plint’ weer zwart maken. Kom je ook helpen? 
We beginnen om 9.30 uur met koffie en wat lekkers.  
Graag even opgeven bij: rienenhelmadevries@ziggo.nl. 
 

WELKOM 
bij het Paasontbijt in de mooiste eetkamer van Edam 

Op paasmorgen (zondag 9 april) is er weer het Paasontbijt   
in de Grote Kerk. Aanvang: 9.00 uur. Opgeven is niet nodig, 
Wel staat er bij de uitgang weer de beroemde melkbus,  
een bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld. 
                                                     De Paasontbijt groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht diaconale collectedoelen 
Zondag 5 maart: Zending, Palestina, Bijbellezen 

Palestijnse christenen vormen 
een kleine gemeenschap in 
het Heilige Land: minder dan 2 
procent van de bevolking is 
christen. Kerk in Actie steunt 
het werk van verschillende 
organisaties in Palestina die  
lokale gemeenten 
ondersteunen, zowel bij 
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Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deu-
ren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever 
in de kerk. www.kerkinactie.nl/bijbelpalestina 
Zondag 12 maart: Werelddiaconaat, Ghana, Boerinnen 
Vrouwen uit afgelegen dorpen economisch zelfstandig ma-
ken kan enorm succesvol zijn, zoals blijkt bij de sheaboerin-

nen in Ghana. Sinds 
2015 versterken we 
daar vrouwen die 
sheanoten rapen 
en tot boter ver-
werken. Inmiddels 
zijn commerciële 
partijen aange-
haakt. Als een soort 

vliegwiel kunnen we steeds meer vrouwen ondersteunen en 
verbetert het leven van ruim 15.000 vrouwen. www.kerki-
nactie.nl/boeringhana 
Zondag 19 maart: Binnenlands diaconaat, Gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten 

een korte of langere 
gevangenisstraf uit. 
Jezus vraagt ons niet 
te oordelen, maar 
barmhartig naar hen 
om te zien. Daarom 
reiken we (ex)-gevan-
genen, tbs-patiënten 

en hun familie een helpende hand om te werken naar her-
stel. www.kerkinactie.nl/40dagen 
Zondag 26 maart: Werelddiaconaat, Bangladesh, jongeren 

In Bangladesh is de werk-
loosheid onder jongeren 
hoog. Dit komt onder meer 
doordat veel opleidingen 
niet aansluiten op wat de ar-
beidsmarkt vraagt. Zo is er 
bijvoorbeeld een groot te-
kort aan goed opgeleide vak-

mensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrok-
ken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorgani-
saties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een 
leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in on-
dernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen 
starten. www.kerkinactie.nl/40dagen 
Zondag 2 april: Plan Nederland, Adoptiekind  

Plan International maakt kinderen sterk, 
vooral meisjes en jonge vrouwen. Kwets-
bare meisjes, meisjes met een eigen wil. 
Leergierige meisjes die vastbijten en vol-
houden. Moedig en onafhankelijk te mid-
den van onzekerheid. Meisjes die het kun-
nen maken, die de wereld kunnen verande-
ren als de wereld ze die kans maar geeft. 
Plan International creëert ruimte en schept 
mogelijkheden om de potentie van meisjes 

wereldwijd te benutten. Trekt ze uit de schaduw en in het 
licht. Omdat ze dit verdienen, omdat het rechtvaardig is. 
Net zolang totdat we allemaal gelijk zijn. 

Donderdag 6 april  één collecte, eigen kerkgemeente. 
www.kerkgemeente.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    
05-03  Mevr. E. Huurdeman-van der Laan, Ye 38,  
            1135 JJ  Edam 
07-03  Mevr. C.M. Bakker-Vroegop, Claes Boesserstraat 25,  
            1135 HS  Edam 
09-03  Mevr. G.A. Ton, Bult 29, 1135 AJ  Edam 
10-03  Dhr. W.H. de Wolf, Klein Westerbuiten 21 B,  
            1135 GL  Edam 
15-03  Dhr. J. Roskam, Westervesting 31, 1135 WE  Edam 
17-03  Dhr. J. Zijlstra, Breek 1, 1131 JE  Volendam 
18-03  Mevr. E. Lemsom-From, Pieter Taemszstraat 20,  
            1135 HH  Edam 
20-03  Mevr. A.H. Westerneng-Duim, Volendammerpad 15,  
            1135 VR  Edam 
22-03  Mevr. L. Westerneng-Prins, Sternmeerhof 14,  
            1135 ER  Edam 
Allen Hartelijk Gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst! 
 
Taxidienst      
We vragen u om zo veel mogelijk al op vrijdagavond of zater-
dagmorgen te bellen. Dan is tijdig bekend hoeveel mensen 
mee willen rijden.  
 

datum 
5 mrt. 

12 mrt. 
19 mrt. 
26 mrt. 

2 apr. 

 
 
 
 
 
Palmpasen 

taxidienst 
H. Eijk 
T. Buijten 
W.Meerman 
H. Kalk 
H. Eijk 

telefoonnr. 
371939 
366722 
06 22506765 
371297 
371939 

 

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  
natuurlijk ook:  rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
Opbrengst Collecten     

Datum Kerk Diaconie Doel 
     15-01  €    92,60 €    85,90 Bijbelvereniging 

29-01 €    99,95 €  121,00 Leprazending 

  05-02 €  316,20 €  417,70 
Vaktraining jongeren 
Pakistan 

 €  508,75 €  624,60  
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau   
Overleden 
Mw. E.L. Brommersma-Jongerbloed, Burg J.Schoonstraat 5, 
1474 HS Oosthuizen 
Ingekomen 
Fam. R. Kremer, Grote Kerkstraat 55, 1135 BC 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: M. Agius, tei. 06-37219218 
Voorzitter: C. Veerman, tel. 06-10255468 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: functie vacant 

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 
Namens Edam: H.M. Burrichter 

 

Venster maart 2023                              19 

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 overledenen: 

Truus Keijzer-Oud is op 23 
januari op de leeftijd van 94 
jaar na voorzien te zijn van het 
sacrament van de zieken 
overleden. We hebben 
afscheid van haar genomen op 
30 januari in een uit-
vaartviering, geleid door 
kapelaan Mario Agius. We 
wensen de familie veel sterkte 
met dit verlies. 

 

Op maandag 13 februari is overleden Johannes Cornelis 
Maria (Jan) Wessels, op 82-jarige leeftijd. Wij wensen Ria en 
de familie Wessels veel sterkte bij dit verlies. 
 
Nieuws van de locatieraad 
 
Bemensing locatieraadbestuur 
De locatieraad is nog steeds op zoek naar nieuwe mensen. 
Toon Ebbers heeft zijn werkzaamheden als budgetbeheerder 
neergelegd en zal alleen nog het hoognodige doen voor een 
paar maanden. We zoeken nu de oplossing in verdeling van 
de taken over meerdere mensen, bijvoorbeeld contactper-
soon en coördinatie van de uitvaarten is een goed af te zon-
deren functie, evenals het organiseren van de misintenties. 
Wie helpt ons uit de brand? Als er geen nieuwe mensen 
bijkomen, komt de toekomst van onze kerkgemeenschap in 
gevaar, want er moet een budgetbeheerder zijn. 
 
Onderscheidingen voor Hans en Hans 
Het bestuur van de Franciscusparochie heeft, al enige tijd 
geleden, pauselijke onderscheidingen (Pro Ecclesia et Ponti-
fice) aangevraagd voor Hans Ruck en Hans Nieuwendijk voor 
hun jarenlange inzet voor de PCI. Vanwege agendaproble-
men was de uitreiking meerdere keren uitgesteld, maar op 5 
februari was het zover, na maanden geheime voorbereiding. 
In een mooie toespraak memoreerde locatieraadvoorzitter 
Calixte Veerman Johannes 15, vers 12: "Mijn bevel is dit: heb 
elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad, en Johannes 3, vers 
18: Kindertjes, laten we niet liefhebben met woord of tong, 

maar met daad en waarheid. Het toeval wil dat we twee Jo-
hannnesen in ons midden hebben die deze Bijbelverzen elke 
dag weer in woord en daad uitstralen.” 
Marian van Leeuwen. Nel Conijn, Joop van Overbeek, Henk 
Bak, Nel Nieuwendijk, Eline en Richard Ruck spraken de  
jubilarissen toe tijdens de receptie in de Burghwall. De 
Hansen waren zichtbaar geroerd en dankbaar. 

 
H. Vormsel 
Op 5 februari is tijdens de Eucharistieviering het H. Vormsel 
toegediend aan Roel Ruben van der Weg. Onder leiding van 
kapelaan Agius bereidde hij zich voor op zijn huwelijk met 
Gianella Karina Parrales Humanante, dat in februari voltrok-
ken is op Curaçao. Bidden wij voor hen beiden, dat hun 
liefde mag groeien, dat zij elkaar gelukkig mogen maken en 
dat ze elkaar altijd tot steun mogen zijn. 
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Kapelaan Mariusz Momot had bij de zware regenval in januari 
last van water dat uit het plafond naar benden druppelde, 
precies op zijn bed. Het was in eerste instantie niet duidelijk 
waar het vandaan kwam. Misschien was de dakgoot bescha-
digd? Uw secretaris ging met Ruud bij ’t Vuur op onderzoek 
uit. Via de kerk is de dakgoot tussen de pastorie en de kerk te 
bereiken via trapjes en ladders achter het orgel, helemaal om-
hoog over de klokkenmotor, aan de andere kant weer naar 
beneden en dan via een luik in het kerkdak naar buiten. Het 
bleek dat er een scheur zat in de zinken dakgoot, van binnen-
uit niet te zien. Het is snel en kundig gerepareerd door de 
loodgieters en Mariusz kan weer rustig slapen. 

 
 

Nieuws van de PCI 
Op zondag 5 februari ging ik nietsvermoedend naar de H. 
Mis. Bij het binnen-lopen van de kerk viel mij direct op dat er 
meer kerkgangers waren dan normaal. Ik zag mijn eigen kin-
deren en familie zitten en dacht meteen: Dit is foute boel! 
Eerlijk gezegd was ik behoorlijk nerveus over wat er komen 
zou. Daar waar ik normaal gesproken mijn Ria nog wel eens 

een liefdevolle blik toewerp als zij zingt op het koor, die dag 
niet. Aan het einde van de mis werden Hans Nieuwendijk en 
ik verrast door een speech van de voorzitter van de locatie-
raad, mevr. Calixte Veerman. Wij werden overweldigd met 
loftuitingen en uiteindelijk kregen wij van kapelaan Agius 
een Pro Ecclesia et Pontifice onderscheiding opgespeld. Ik 
had dat niet verwacht. Daar stond ik dan, terwijl de rest in 
de meest feestelijke kleren was verschenen! Achter in de 
kerk ontvingen wij vele gelukwensen. Daarna mochten we in 
de Burghwall nog genieten van een receptie, aangevuld met 
een paar prachtige speeches van Dhr. Joop van Overbeek, 
Henk Bak, Marian van Leeuwen en Nel Conijn, mijn kinderen 
Richard en Eline en van Nel Nieuwendijk. Met name het per-
soonlijke verhaal van de familie Nieuwendijk raakte mij 
enorm. De familiegeschiedenis is mij maar al te goed be-
kend. En nu is de cirkel rond. Het spreekt voor zich dat ik erg 
dankbaar ben voor deze onderscheiding. Toch hecht ik er 
aan om nogmaals te benadrukken dat de vele kaartjes en 
mailtjes die wij krijgen na iedere activiteit minstens zo moti-
verend zijn. Ik hoop dat ik mij nog lang voor de PCI kan en 
mag inzetten. 

Hans Ruck 
Gezellige middagen 
Op woensdagmiddag 1 en 15 maart a.s. bent u weer van 
harte welkom in de Burghwall om de gezellige middagen bij 
te wonen. De dagen beginnen te lengen en echte winterse 
dagen blijven vooralsnog uit. In huis is het knus maar toch is 
het goed om er even uit te gaan om een praatje te maken, 
een spelletje te doen of een kaartje te leggen tussen 14.00 – 
16.30 uur. Als u dat niet wilt doen dan kunt u genieten van 
een kopje koffie/thee met wat lekkers gevolgd door een 
drankje en hapje. Neem iemand mee die wat gezelligheid of 
afleiding kan gebruiken. De PCI heet u van harte welkom! 
 

Bericht van het KVG 
Voor het eerst weer op een avond (op de Kerstviering na). 
Op dinsdagavond 28 MAART 2023 is er een gezellige avond. 
We gaan CREATIEF bezig VOOR PASEN, met als eindresultaat 
een leuke paashaas van stro. Als u mee wilt doen graag even 
opgeven bij Els (tel.nr. 362720) of bij Betsy (tel.372177). Een 
briefje in de brievenbus mag ook. Of en wat de extra kosten 
hiervoor zijn is op dit moment nog niet bekend, maar zoveel 
zal dat niet zijn. Voor de mensen die geen belangstelling 
voor knutselen hebben is er de mogelijkheid om te genieten 
van de gezelligheid, en/of een spelletje spelen. Zoals altijd in 
de Burghwall. De zaal is open om 19.30 uur en we beginnen 
om 20.00 uur. Voor leden is deze avond natuurlijk gratis. Do-
nateurs en introducees betalen € 3,50 entree. Voor 26 april 
staat ons jaarlijkse dagje uit gepland. 

Observaties van een kerkganger 
 

Hoe houd je jezelf warm in de winterkou? De kachel 
van de kerk brandt wel, maar veel warmer dan 17 gra-
den wordt het niet. Maar er is een heel eenvoudige op-
lossing: dicht bij elkaar zitten. Alle dieren doen dat, als 
het koud is: ze kruipen tegen elkaar aan. De warmte die 
je zelf produceert en uitstraalt gaat verloren in de 
ruimte van de kerk als je alleen zit. Maar als je naast ie-
mand anders zit profiteert die ook van de warmte die 
je uitstraalt. En jij van hem of haar. 

Zicht op Edam vanaf de dakgoot tussen de kerk en de pastorie 
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Caecilia nieuws 

 
65 Jaar is Gerrit Conijn lid van het St. Caecilia zangkoor. Een 
trouw lid. Hij zong bij de bassen en de bassolo’s met zijn 
krachtige, sonore stem. 65 Jaar zang ervaring en techniek. 
65 jaar, een mensenleven.  
Wat is er veel veranderd in de loop der jaren, de wereld, 
kerk en ook bij het koor. Maar wat bleef was de muziek, het 
gezang. Nieuwe liederen maar ook oude vertrouwde gezan-
gen. Ook is Gerrit 20 jaar voorzitter geweest waarin hij het 
koor met beleid en liefde voor de muziek heeft geleid. Om 
Gerrit te eren voor de jarenlange inzet, zorg en verdiensten 
waaraan hij heeft bijgedragen is hem tijdens de nieuwjaars-
receptie op 22 januari het erelidmaatschap verleend. Zingen 
zal niet meer gaan maar we hopen hem nog vaak in de kerk 
te zien tijdens de Eucharistie en als eregast van het koor als 
er iets te vieren valt.  Wij danken Gerrit voor alles wat hij 
voor het koor gedaan heeft en wensen hem het allerbeste. 
Namens RK Zangkoor St. Caecilia,  

Nicoline Greuter 
 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 

 

Eerste Heilige Communie 
Op donderdag 2 maart om 14.00 uur mogen de 7 communi-
canten Aeryn de Beijer, Zena Burghouts , Damian Gro-
chowski (Monnickendam), Michelle de Jong, Lynn Jonk, Isa-
belle Westerhof (Ilpendam) en Julia Visser in de Ontmoeting 
een collage knutselen voor de EHC-viering op 14 mei. 

Donderdag 16 maart is les 4, van 15-16.15 u. Les 5 is 23 
maart. Het Projectboek heet: 'Gods Grootste Geschenk'. Elke 
les gaan we ook naar de kerk. Op de foto alle communican-
ten met kapelaan Mario. 
 

Kapeldag Heiloo 
Woensdagmiddag 8 maart gaan 
de communicanten met hun ou-
ders, kapelaan Mario en andere 
begeleiding voor de kapeldag in 
het grootste Bedevaartoord van 
Nederland: Onze Lieve Vrouw 
ter Nood, in Heiloo. De Blauwe 
zusters zorgen voor een mooi 
programma. We eindigen de 
dag met een lichtprocessie. 
 
Palmpaasstokken maken 
Zaterdag 25 maart (Hoogfeest 
Maria Boodschap) gaan de kin-
deren om 14.00 uur Palmpaas-
stokken maken in de Ontmoe-

ting. Met de palmpaasstokken lopen ze in processie in de 
Woord- en Communieviering met voorganger Diaken Henk 
Bak, op Palmzondag 2 april om 10 uur. In die viering is er 
Kinderwoorddienst voor de kinderen. 
 
Familieviering 
Op Tweede Paasdag maandag 10 april is er om 10.00 uur 
een familieviering. Kinderen mogen van harte meehelpen 
met lezen, offergaven aandragen, collecteren, etc. Na de vie-
ring is de traditionele PAASBRUNCH voor iedereen. 
 

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep 
 
Verjaardagen van onze senioren in maart 
 
02-03 Mw. W.C.M. Kemper – Ceelen, Koggenstraat 11 
03-03 Mw. M.L. Rossenaar-Scheers, William Pontstr. 3 
05-03 Mw. C.T.M. van der Kamp-van Eijk, Axwijk 7  
06-03 Dhr. T.G. Blok, Cornelis Doetsstraat 6 
08-03 Mw. M.M.A. Stijvers – Velzeboer, Westervesting 28 
11-03 Mw E.J.J. Greuter- Loos, J. Huibrechtszstraat 9 
11-03 Dhr. P.C.J. Everaars, Westervesting 24 
15-03 Dhr. J.J. Molenaar, J Matijsen Osterlinghstr 42 
18-03 Dhr. L.J.  Jansen, Dirrick Gerritszstraat 21 
18-03 Mw. A.M. Schuitemaker, Hendric Dirckszstraat 8 
19-03 Mw. M.  v.Vlaanderen – v. Heusden, Wijngaardsgr. 20 
22-03 Mw. D. Eeltink – Nicolai, P. Pieterstraat !-A-a 
25-03 Mw. G.W.J. IJsselmuiden-Coopmans, J. Steenstr. 35 
26-03 Mw. M.J.C. Kemper - Karsten, Groenland 4 
27-03 Dhr. J.H.E. Sol, Dirrick Gerritszstraat 25 
27-03 Mw. M.C.G. Meekel – Bleeker, Broekgouwstraat 9 
29-03 Dhr. J.J. Schilder, Achterhaven 79 
29-03 Dhr. J.C. Veerman, Sijmen Grootstr. 4 
31-03 Mw. F. Groot – Kouwenoord, Achterhaven 21 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 



E
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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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Eenheid van Christenen 
Op zondag 22 januari 
werd de week van gebed 
voor de eenheid van 
Christenen afgesloten 
met een oecumenische 
viering in de RK Nicolaas-
kerk in Edam.  Ds Martien 
Pettinga, tot voor kort 
predikant in Monnicken-
dam, en pastor Jan Tol 
gingen voor in deze dienst. Ds Pettinga wilde de roep om 
eenheid verbreden: niet alleen eenheid tussen rooms-
katholieken en protestanten, ook tussen joden en 
christenen, en nog breder tussen alle gelovigen, die de 
wereld eerlijker, groener en liever willen maken. Eigenlijk 
nog breder: eenheid tussen alle mensen, die dat nastreven, 
tussen alle mensen van goede wil. Een brede coalitie voor 
humaniteit en vrede. Breed zoals Christus zijn armen wijd 
uitspreidt. Een inspirerend begin van dit jaar.  
 

Tijdloze woorden 
Tijdens onze koffiebijeenkomst op 29 januari, las Willem 
Bakker, linksonder op bijgaande foto, een tekst uit 1692 
voor, gevonden in de oude St. Pauluskerk in Baltimore. Het 
begin luidt: Wees kalm te midden van het lawaai en de 
haast, en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta 
op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te 
doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar 
anderen: ook zij vertellen hun verhaal. 
Het slot is: Heb vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij 
moge zijn, en wat je werk en aspiraties ook mogen wezen. 
Houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het 
leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen 
dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Wees 
waarachtig. Streef naar geluk. 
Woorden, meer dan 500 jaar oud, die ook in ons heden 
actueel zijn. Tijdloze woorden. 
 

Woede en troost 
Het was de eeste zondag na de aardbevingen in Turkije en 
Syrië, in dagen vol emotie. Ds Bart Stobbelaar begon zijn 

preek met een 
vers uit Jesaja 
12, waar in 
één vers maar 
liefst vier 
emoties 
genoemd 
worden: loven, 
woede, toorn 
en troost. Bart 
noemde 

daarnaast de wanhoop van de mensen in de aardbevings-
gebieden en hun verwanten, waar ook ter wereld. De 
wanhoop als brug naar het verhaal over Lazarus in Johannes 
11: 28-44, hier verbeeld door Van Gogh, waarin diens 
zusters Martha en Maria boos zijn op Jezus omdat hij niet 
meteen komt om hun broer te redden. Ook teleurgesteld. 
De discipelen zijn boos omdat Jezus voorstelt naar Jerusalem 
te gaan, waar men hem ter dood wil brengen. Jezus zelf 
ergert zich aan het misbaar en het weeklagen van de 
omstanders. Dan vraagt Hij “waar hebben jullie hem 
neergelegd?”.Dan staat er “Jezus weende”, het kortste vers 
uit de Schriften. Vervolgens “en hij werd verbolgen in zijn 
geest”. Tranen van verdriet en van woede. De boosheid van 
Jezus richt zich op de dood, op de dood, die hij zijn macht 
gaat ontnemen. Jezus doodt de dood met de opwekking van 
Lazarus. Jezus doodt de dood met zijn sterven en opstandig. 
Hij is er en gaat zijn weg naar Pasen om ons te redden. En 
wij? Wij kunnen hem volgen door ook op ons niveau te doen 
wat gedaan moet worden. Juist nu. 
 

Onze gemeente 
OP 13 januari 2023 overleed Divera Johanna (Vera) Sparrow-
Boot, 94 jaar oud. Tot haar verhuizing naar Edam lid van 
onze gemeente. 
Op zondag 5 februari trad ds. Charlotte Kremer aan als de 
nieuwe dominee van de gemeente Edam. Met een fusie in 
het vooruitzicht verwelkomen wij haar ook van harte in het 
Volendamse deel van de toekomstige gemeente. 
 

Bloemen, collectes en diensten 
De bloemen van 12 februari gingen naar Anneke en Hans 

Moolenschot, begin deze maand 40 jaar 
getrouwd. 
 
De collecteopbrengsten waren op 12 februari: 
voor giro 555: € 158,50, voor de eigen kerk: € 
83,50  
Op zondag 12 maart gaat ds Leon Rasser voor, 
op zondag 26 maart drinken we samen koffie. 
 

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

Datum  Tijd  Voorganger 
5 maart  10.00 uur W. Grimme 
19 maart 10.00 uur A. Visser  
 
Protestantse Gemeente Edam, Grote Kerkstraat 57, 1135 BC Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Gebouw 
5 maart   10.00 uur J. Bakker (Monster)  De Swaen 
12 maart 10.00 uur ds. C. Kremer   De Swaen 
19 maart 10.00 uur ds. H. Blom (Almere)  De Swaen 
26 maart 10.00 uur Mevr. E. Masetti (Zaandam) De Swaen 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
1 maart  19.00 uur Diaken Th. vd Woude Vespers 
3 maart  19.00 uur Kapelaan M. Agius Kruisweg 
5 maart  10:00 uur Pastoor P. Stomph Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor 
8 maart  19.00 uur Diaken Th. vd Woude Vespers 
10 maart 19:00 uur Kapelaan M. Agius Kruisweg  
12 maart 10.00 uur Pater R. Hoogenboom Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
15 maart 19.00 uur Diaken Th. v.d. Woude Vespers 
17 maart 19.00 uur Kapelaan M. Agius Kruisweg 
19 maart 10.00 uur Diaken H. Bak  Woord- en Communieviering 
20 maart 19.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering H. St. Jozef 
22 maart 19.00 uur Diaken Th. v.d. Woude Vespers 
24 maart 19.00 uur Kapelaan M. Agius Kruisweg 
25 maart 10.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering Maria Boodschap 
26 maart 10:00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
29 maart 19.00 uur Diaken Th. v.d. Woude Vespers 
Ook is er op elke dinsdagochtend om 9.00 uur een doordeweekse H. Mis 

 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 

12 maart 11.00 uur Leon Rasser 
26 maart 11.00 uur Koffie 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie 
5 maart  10.00 uur dhr. K. van Lenten Beets 
12 maart 10.00 uur ds. J.J. Reedijk  Oudendjik 
19 maart 10.00 uur dhr. J. de Bruin  Avenhorn 
26 maart 10.00 uur ds. J.J. Reedijk  Ursem 
 
Raad van Kerken: Wereldgebedsdag  
3 maart  19:00 uur Truus de Boer  Vermaning 

 

 
Groeten van Texel 

Nieuwe rubriek! 
Stuur vanaf uw vakantieadres een 
kaartje naar het Venster 
Achterhaven 65-H, 1135 XS Edam 



‘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


