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Redactioneel 
 
Er waren verschillende redenenen voor de redactie om als 
thema voor dit nummer het onderwerp “Toekomst” te 
kiezen. De kerkgemeente heeft net een nieuwe dominee, de 
gemeente Edam-Volendam is bezig met een onderzoek naar 
de toekomst van de kerkgebouwen en de Franciscusparochie 
is al langer bezig met het opstellen van een toekomstvisie. 
We vonden bovendien dat “toekomst” goed aansluit bij de 
Verrijzenis die we met Pasen vieren. 
 
 
 

Voor de Protestantse Gemeente Volendam is de toekomst al 
duidelijk: die ligt in de nieuwe Protestantse gemeente te 
Edam en Volendam. En de Doopsgezinde Gemeente sprak 
zich in het vorige Venster al vol vertrouwen uit over hun toe-
komst. Deze laatste twee kerken hebben we daarom buiten 
onze verkenning gehouden. Heel veel inhoud dus, in dit 
nummer en bovendien een nieuwe kerkenpagina, voors-
hands een halve: de kerkgemeente Zeevang. Welkom! 
 

Nico van Straalen 
 

 

Colofon 
 
Hoofdredacteur: Nico van Straalen, redactie.venster@gmail.com 
 
Redactie: Ed Broeze (voorzitter), Nico van Straalen, Arie van Ginkel, 
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Jaap Buijs, Adriaan Mercuur 
 
Vormgeving en fotografie: Arie van Ginkel, Henk Goede 
 
Advertenties: Alida Gorter, 0299-362984, jural.gorter@quicknet.nl 
 
Contactpersonen kerken 
Raad van Kerken: Henri Kalk, rvkedamvolendam@gmail.com, Kap-

steeg 5, 1135 WR  Edam, 0299- 371297 
Doopsgezinde Gemeente: H.A.J.O. Schaap, schaapedam@planet.nl, 

Molenwerf 5, 1135 GM Edam, 0299-371946 
Kerkgemeente Edam: Ria van Saarloos, m.van.saarloos@quicknet.nl, 

Grote Kerkstraat 37, 1135 BC Edam 
RK Kerk Edam: Ria Ruck-Martens,  ria.martens1965@gmail.com, 
 Jac. Tonissenstraat 8, 1135 JB Edam, 0299-369949 
Protestantse Gemeente Volendam: Maarten Gast, mkh@gastmail.nl 
Protestantse Gemeente Zeevang Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 

MX Oosthuizen, info@pknzo.nl 
 
Adreswijzigingen en bezorging 
Jan Lemsom, jn.lemsom@quicknet.nl  
 
Verspreiding  
Familie Kok (Edam) 0299-371916 
Jan Ettema (Edam) 0299-366694 
Arjan Maas (Volendam) 0299-365661 
 
Drukwerk 
NIVO  Oplage: 1400 
 
Voor adressen van de verschillende kerken: zie de pagina’s van de be-
treffende gemeente of parochie verderop in dit blad. 
 
Penningmeester 
Jacco Huber jaccohuber@yahoo.com 
Rabobankrekening NL76RABO0385631499 
 
 
Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 20 april 2023. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 mei 2023. 

Bij de omslag: Kerken in zwaar weer, maar met het oog op de toekomst. Foto’s Arie van Ginkel 

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. 
 

  
 

Het is volbracht 
Het was Jezus’ laatste kruiswoord. Je ziet de woorden niet 
zelden boven een overlijdensadvertentie, of een rouwkaart 
staan. De weg van de overledene naar het einde was zwaar, 
denk je dan. Of: zou dat leven in het teken hebben gestaan 
van onze Heer? In een interview legt een interviewer ze een 
geïnterviewde wel eens in de mond als die iets heel heftigs, 
achter de rug heeft. En de geïnterviewde beaamt ze be-
schroomd, omdat hij weet welk verhaal achter die woorden 
schuilgaat. Je zegt het wel eens tegen je partner, of een 
vriend, als die een zware periode achter zich kan laten en 
verder kan met zijn/haar leven. Was de dood dat leven bin-
nengeslopen? In besloten kring ben je iets minder be-
schroomd. En dan is er ook een parallel. De opstanding is in 
ons geloof onlosmakelijk volgend op dat volbracht zijn. Zo-
als je weer verder kan na een slopende tijd, als je die goed 
hebt kunnen afmaken, “volbrengen”. Overwin je dus zo 
dood in je leven? Hoe dan ook, met “Het is volbracht” is 
voor ons onlosmakelijk de opstanding verbonden, een be-
lofte van nieuw leven. En wij zullen niet gauw die woorden 
in onze mond nemen; wie ben ik dat ik ze zou mogen ge-
bruiken. Maar de belofte blijft, ook voor wie bij die rouw-
kaart horen. 
Lezen: Johannes 19: 30.                                                          EB 
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Nicolaaskerk beraadt zich op toekomst 
 
Net als vrijwel alle kerken in Nederland heeft ook de RK Nicolaaskerk, onderdeel van de 
Franciscusparochie, te maken met afnemend kerkbezoek en gebrek aan vrijwilligers voor 
bestuursfuncties. Het bisdom Amsterdam-Haarlem dringt aan op een toekomstvisie. Op 
30 januari organiseerde de parochie een informatieavond in Monnickendam. 
 
Niet het bisdom maar de pa-
rochianen sluiten de kerk 
De centrale vraag op de avond 
was of ons een kerksluiting bo-
ven het hoofd hangt. Diaken 
Henk Bak zei: “Niet het bisdom 
sluit de kerk, maar wij sluiten 
de kerk, tenminste de parochi-
anen die wel katholiek zijn, 
maar niet meer naar de kerk 
komen. Stel dat iedereen zich 
voorneemt om bij het vol-
gende kerkbezoek één familie-
lid, vriend of kennis mee te ne-
men. Dan hebben we zomaar 
twee keer zoveel mensen in de 
kerk. En als we dat een paar maanden volhouden zit de 
kerk propvol.” 
Volgens de laatste officiële telling heeft de Franciscuspa-
rochie weliswaar 4980 ingeschreven katholieken, maar 
slechts ongeveer 150 mensen bezoeken wekelijks de ker-
ken, verdeeld over drie locaties, Edam, Monnickendam en 
Ilpendam. Er zijn veel mensen die in naam nog wel katho-
liek zijn en ook nog wel iets voor de kerk voelen, maar het 
niet uitdragen, niet in de kerk komen en geen geld done-
ren. De situatie is vooral zorgwekkend doordat de kerk 
weinig jongeren trekt, nauwelijks nieuwe dopelingen en 
een beperkt aantal kinderen die Eerste H. Communie 
doen en meedoen aan het H. Vormsel. 
 
Levendige kerk 
Toch is de Nicolaaskerk in Edam een bolwerk van activitei-
ten. Er is een grote groep vrijwilligers die met hart en ziel 
het kerkgebouw en de pastorie onderhoudt. Ter gelegen-
heid van het 175-jarig jubileum van de kerkwijding vorig 
jaar is een ereboog opgezet, een tentoonstelling van kerk-
schatten georganiseerd, een fietstocht door de parochie 
gehouden en nota bene een Sacramentsprocessie door de 
straten van Edam, iets wat in de hele regio en zelfs in het 
katholieke Volendam nog nooit vertoond was. 
 
Beleid bisdom 
Maar het bisdom bekijkt de situatie van afstand en denkt 
anders over de vitaliteit van de parochies in de regio. Al in 
2016 is een beleidsdocument verschenen, “Kerk in een 
veranderende samenleving” maar sinds die tijd is er wei-
nig gebeurd. Het bisdom gaat nu sterker sturen op centra-
lisatie. Het idee is dat er mettertijd drie soorten kerken 
overblijven: 

 
- Centrale kerken (ongeveer 28 locaties in heel Noord-

Holland): hier is elke week een Eucharistieviering, er is 
een koor en het gebouw wordt goed onderhouden. 

- Steunpunten (ongeveer 37 locaties): op deze plaatsen 
worden de sacramenten gehandhaafd, maar er zijn 
geen missionerende activiteiten en voor het gebouw-
beheer wordt alleen het hoognodige gedaan. 

- Overige locaties (ca. 99): hier vinden geen vieringen 
plaats in het weekend, er worden geen investeringen 
gedaan in het gebouw, het beleid is gericht op sluiting. 

Werkgroep toekomstvisie 
Het parochiebestuur heeft een werkgroep opgericht die 
een toekomstvisie gaat opstellen. Die wordt eerst bespro-
ken op een nieuwe parochieinformatieavond en dan voor-
gelegd aan het bisdom. De werkgroep bestaat uit: Cor van 
der Weijden (voorzitter parochiebestuur, deken Marcelo 
Rocha, kapelaan Mario Agius, diaken Henk Bak, Menna 
Bergenhenegouwen (parochiaan Ilpendam) en Nico van 
Straalen (secretaris Edam). De toekomstvisie zal geba-
seerd zijn op een aantal criteria, zoals kerkbezoek, finan-
ciën, de onderhoudstatus van het gebouw en de nabijheid 
van alternatieve locaties. Tegen de zomer hoopt de werk-
groep een voorstel richting bisdom klaar te hebben. 
 

Nico van Straalen 
 

Een volledig verslag van de informatieavond is beschikbaar. 

Impressie van de informatieavond op 30 januari 

De RK H. Nicolaaskerk in Edam is onderdeel van de 
Franciscusparochie. Daar horen ook de HH. Nicolaas en 
Antoniuskerk in Monnickendam en de H. Sebasti-
anuskerk in Ilpendam bij. De HH. Maria en Vincentius 
in Volendam vormen een aparte parochie. 
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Toekomst? Wees aantrekkelijk! 
 
Bij de intrededienst van ds. Charlotte Kremer in de PG Edam, zong het koor in wisselzang 
met de gemeente: “Van U is de Toekomst, kome wat komt”. Een nieuwe voorganger: aan-
leiding om bij die toekomst stil te staan. Het Venster sprak met de voorzitter van de ker-
kenraad, Nel Eijk. 
 
We spreken elkaar de consistorie van de Swaen: Nel, en voor 
het Venster Nico van Straalen en ondergetekende. 
 
Venster: Nel, jullie (wij) hebben net 
een nieuwe dominee. Bij haar intrede-
dienst zongen we het lied van Ooster-
huis: Van U is de toekomst, kome 
wat komt. Prachtig, maar toch maken 
we ons in de kerk wel zorgen over de 
toenemende ontkerkelijking. Hoe is 
dat voor jou? 
Nel: Ik relativeer dat altijd wel: We 
zijn met veel méér dat wat er zondags 
in de kerk zit. Dat is per zondag maar 
zo’n 10% van de leden. Dat is overal 
zo. En bij ons zien we ook in de nu lo-
pende kennismakingsbijeenkomsten 
weer mensen die normaal niet in de 
kerk komen. Velen daarvan dragen 
ook bij, met Kerkbalans, schoonma-
ken, klokkenluiden, Venster en ook 
heel veel buiten kerkelijk verband.  
Maar als kerkenraad zien we natuur-
lijk ook die ontkerkelijking en dragen 
we verantwoordelijkheid daar iets 
mee te doen. Onze lijn daarin is die 
welke door onze interim predikant Dirk Meijvogel werd aan-
gegeven. Hij zei: “zorg dat je het nu goed doet, dat je aan-
trekkelijk blijft, dat je iets maakt waar mensen willen zijn; en 
geef het verder over aan Hem”. Die verantwoordelijkheid 
dragen we met de hele geloofsgemeenschap en ik geloof dat 
er uiteindelijk iets groters is dat over de toekomst gaat.  
 
V: Oké, je zegt “aantrekkelijk”; wat betekent dat in de prak-
tijk? 
N: Het betekent vooral dat we een open geloofsgemeen-
schap willen zijn, iedereen welkom, zonder geloofsdwang. 
Iedereen welkom die inspiratie zoekt, of troost, of richting in 
het leven.  
Maar we zoeken het ook in meer vormen: maaltijden, 
thema-bijeenkomsten, koffieochtenden, geloofsgesprekken, 
vieringen op toegankelijker tijden. Liefst ook oecumenisch 
(zoals nu al de maaltijden). Bij samen kerk zijn gaat het niet 
alleen om de kerkdiensten op zondag, maar ook om activi-
teiten in de week.   
 
V: Maar hoe moeten we het met steeds minder mensen 
doen? 

N: Het is een illusie om te denken dat het in de kerk blijft 
gaan zoals het nu is. Er is altijd al beweging en verandering 
geweest. We proberen constant vers bloed te krijgen en dat 

lijkt te lukken. We moeten die nieuwe 
generatie ook vertrouwen geven, dat 
ze het op een eigen manier aanpak-
ken. En anders organiseren. Zo wer-
ken we nu met een kerkenraad van 9 
plus de predikant en de notulist, vroe-
ger met 15 plus 2. En binnenkort ron-
den we de fusie met de PG Volendam 
af, waarmee vooral de bestuurlijke ta-
ken door Edam worden overgenomen. 
Maar het zou ook kunnen dat we op 
bestuurlijk vlak samenwerking zoeken 
met andere gemeentes uit de omge-
ving. Dat wordt ook gestimuleerd 
door de landelijke kerk. 
 
V: Blijft dat je handelen die toekomst 
niet in de weg moet zitten bijvoor-
beeld met uitgaven die slecht zijn voor 
de volgende generatie. 
N: Dat is ook wel ingebakken in kerke-
lijke procedures. Zo moesten we de 
landelijke kerk wel laten zien dat we 

geld genoeg hebben voor een predikant. Gelukkig zijn onze 
gebouwen nog in heel goede staat en een bron van inkom-
sten, bijvoorbeeld uit bijeenkomsten van het Nut, Oud 
Edam, familiereünies, en niet te vergeten: uitvaarten. Daar-
mee raakt het gebruik ook nog aan de openheid van de kerk. 
Zorg is ook hier dat er veel inzet van alsmaar ouder wor-
dende vrijwilligers nodig is. Vult wel aan met nieuwe pensi-
onado’s of vroege uittreders. Maar de nieuwe generatie zal 
gemiddeld genomen veel langer betaald doorwerken en dus 
pas laat beschikbaar zijn. 
 
V: In de katholieke kerk is de lijn veel meer: duidelijk maken 
waar we voor staan, niet discutabele standpunten, dat uit-
dragen. Meer een keuze voor orthodoxie dus.  
N: Maar de praktijk laat gelukkig zien dat verschillende we-
gen samenwerking niet in de weg hoeft te staan, zoals bij de 
al genoemde de maaltijden, thema-avonden. Laten we kij-
ken naar wat ons bindt en van daaruit zoeken naar vormen 
van samenwerking. 
 
V: Waarom doet dit ons denken aan: Houdt uw lampen bran-
dende? En die bruidegom kwam toch?! 
 

Foto: Arie van Ginkel, Tekst: Ed Broeze 
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Toekomst van de kerkgebouwen 
 
Hoe ziet Edam eruit over vijftig jaar? Staan de kerken er nog, of is dat verleden tijd? We 
gaan in gesprek met Rien de Vries, bestuurslid van de SKME. 
 
Hoi Rien, fijn dat we even met je mogen praten over de 
Edamse kerken in de toekomst. Sinds jaar en dag zit jij in 
het SKME, wat is het en wat doet het? 
 
De SKME is de Stichting Kerkelijke 
Monumenten Edam en deze is 
opgericht op 23 december 2009. 
De aanleiding hiervan was dat de 
Grote Kerk veel te duur werd voor 
de Kerkgemeente. Uiteindelijk 
besloot men de Grote Kerk te gaan 
vervreemden. Let wel: 
“vervreemden” niet “verkopen”. 
De langdurige problemen hierover 
alom hebben ervoor gezorgd dat 
de aanwezige gemeenteleden 
konden wennen aan het idee dat 
zij een gebouw zouden kwijtraken 
aan een stichting. Dat was 
natuurlijk niet zo, maar zo werd 
dat wel ervaren. 
 
(lachend) De kerk werd dankzij de 
gigantische energie van dominee 
Engele Wijnsma, dé huiskamer van 
Edam, een ontmoetingsplek met 
vele activiteiten voor ieder. Om te 
voorkomen dat wij overdrachts-
belasting zouden moeten betalen 
over de waarde van de kerk, toen ± € 40.000.000,-, 
hebben we voor de jaarwisseling 2009-2010 een 
minimum vereist bestuur geformeerd die het bestuur zou 
worden van de stichting, daar zaten in: Ella Aberson, Ineke 
Kappers en ikzelf, zijnde secretaris, penningmeester en de 
voorzitter. We hebben toen Alfred de Jong erbij gevraagd 
om het voorzitterschap van mij over te nemen. 
 
Maar waar ging het jou uiteindelijk allemaal om? 
 

Ik vond en vind het ontzettend belangrijk dat het grootste 
monument van Edam een wezenlijk Godshuis blijft. 
 

(red.) Zo’n vervreemding is natuurlijk een emotioneel 
beladen gebeurtenis. Binnenkort staan andere Edamse 
kerken voor hetzelfde probleem. Wat zou jij hen kunnen 
adviseren? 
 

Neem de tijd. Dat is het belangrijkste advies. Doordat het 
proces lang heeft geduurd, heeft iedereen er vrede mee 
gekregen dat de kerk in een stichting werd ondergebracht. 
Wij hadden de zegen dat Engele voor heel veel gemo-
tiveerde vrijwilligers had gezorgd, niet alleen mensen van  
 
 

de kerkgemeente, maar van breed Edam. De SKME werd 
verantwoordelijk voor het gebouw en de fondsenwerving, 
de kerkgemeente voor de religieuze zaken en het Beheers-

orgaan (dat nu vanwege vergrijzing 
is opgeheven) voerde alle praktische 
zaken uit als verhuur en het 
openstellen voor toeristen. Dat 
bleek een heel goede zet te zijn, 
want het is uiteindelijk allemaal 
geruisloos verlopen. 
 
Een zonnige toekomst dus voor de 
PKN in Edam! 
Dat denk ik wel. Ik denk dat we het, 
ook in financieel opzicht, goed 
hebben aangepakt. 
 
Hoeveel bestuursleden zijn er 
eigenlijk? 
 

Voorzitter is Dorus Luycks, Tiny 
Janssens doet het secretariaat, Hein 
Nieuwboer doet de financiën, Dick 
Hendriks is algemeen bestuurslid en 
doet straks hopelijk de fondsen-
werving weer en ik doe de 
bouwkundige zaken en ik deed altijd 
met Wil Spanjer de fondsenwerving, 
maar Wil was geen bestuurslid. 

Vorig jaar is Frans Koning als afgevaardigde van de 
Kerkgemeente bij het bestuur gekomen en is intussen ook 
de verbinding tussen de diverse gildes, het ontvangst-
comité, de gidsen en het bestuur. Daar heeft Frans een 
actieve rol in, mag best wel eens genoemd worden vind ik. 
Hij steekt heel veel tijd in De Grote Kerk op allerlei 
manieren. 
 
Heb je verder nog iets toe te voegen aan dit gesprek? 
Aan de andere kerken zou ik zeggen: kijk goed hoe je die 
waardevolle kerken kunt behouden. Bij de kerkgemeente 
is de vraag of er wel genoeg nieuwe leden bij komen of 
moet de jongste die nu in de zaal zit het licht uit doen? Of 
meer samenwerken met de andere geloofsgemeenten? 
 

(red.) Ach, in de loop der jaren kan er nog heel veel 
gebeuren hoor. 
 

Zeker, het christelijk geloof bestaat ruim 2000 jaar, dat 
heeft in die 2000 jaar ook de nodige hobbels gehad. 
 

Marika Fraenkel 
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Oecumene, een oplossing? 
 
In de gesprekken die het Venster heeft gehad over de toekomst voor onze kerken, kwam 
ook de samenwerking met elkaar, de oecumene ter sprake. Biedt die oplossingen? Het 
Venster ging in gesprek met de voorzitter van de Raad van Kerken, diaken Thom van der 
Woude. 
 
We spreken elkaar bij Thom thuis. Hij spreekt op persoon-
lijke titel. 
 
Venster: Zie jij een rol voor de oecumene als het om de 
toekomst van de kerken gaat? 
Thom: We geloven in één God, maar het irenische idee 
dat we dus allemaal hetzelfde zijn, werkt niet. Beter is om 
recht te doen aan de eigenheid van de 
ander. Ik heb ooit een gereformeerde 
kerkganger gesproken; die zei dat hij 
liever bij de katholieken een echte mis 
wilde meemaken en dat katholieken 
met hem een echte gereformeerde 
dienst zouden moeten meemaken. Zo 
leer je wat ván elkaar en respect vóór 
elkaar. Ik zou het niet verkeerd vinden 
als, naast de oecumenische vieringen 
van de RvK, kerkgangers bij elkaars vie-
ringen op bezoek gaan; echte vierin-
gen, (maar dan wel zonder sacramen-
ten, want daar knelt de schoen). En na-
tuurlijk koffie na afloop, gesprek: oecu-
mene! Ook buiten vieringen kunnen 
we samen: Bijbel lezen, geloofsge-
sprekken houden, “lernen”, zoals dat in 
het jodendom heet. Dit zou het oecu-
menische gesprek ten goede komen. 
Daarnaast zouden we in oecumenisch 
verband samen klussen kunnen aan-
pakken. We hebben bijvoorbeeld 
moeite de bemanning van de grafgroe-
pen rond te krijgen; ga dan ook zoeken 
buiten de eigen kerkelijke kring, bij mensen die dat leuk 
vinden.  Gaan ze na afloop koffie drinken: dat is oecu-
mene. 
 
V: Zou je ook kunnen samendoen met gebouwen? 
Th: Ik heb wel eens gesuggereerd dat de RK geloofsge-
meenschap de Grote Kerk ook zou kunnen gaan gebruiken 
voor de eredienst. Edam is Rome niet, en dus zou onze 
kerk aan de Voorhaven kunnen verdwijnen. De SKME zou 
dan twee gebruikers hebben. 
 
V: De RvK is een adviserend orgaan, maar toekomst is 
meer dan adviseren. Er staat een olifant in de kamer: de 
kerken ebben weg. 
 
Th: Die problematiek is eigenlijk geen onderwerp voor de 
RvK. Wij zijn er waar de kerken nog puf hebben. Als die 

puf op is, kunnen wij ook niets meer doen. Er is door de 
eeuwen heen altijd een blaasbalg geweest; ook eind 18e 
eeuw was er leegloop uit de kerken. Toch heeft de kerk 
zichzelf altijd in stand gehouden. Begin 20e eeuw werden 
kerken weer groot.  Maar bezoek alleen op hoogtijdagen 
is veel vaker ‘normaal’ geweest. 
 

V: Maak jij je zorgen? 
Th: Niet direct; ik doe per dag wat ik 
kan en meer hoeft niet. Maar, ik heb 
wel zorgen over de toegankelijkheid 
van de pastorale zorg. En psychiaters 
zeggen wel dat het verdwijnen van de 
nuldelijnszorg, die georganiseerd was in 
kerkelijk verband vanuit de geestelijk-
heid, ertoe heeft geleid dat hun eerste-
lijnszorg wordt overspoeld met hulp-
vragen. De mogelijkheden van de kerk 
worden wel minder. 
 
V: In Pauluskerk, de Regenboog, San 
Egidio gemeenschap, lukt het evengoed 
nog wel. 
Th: Klopt, maar niet alleen kerken heb-
ben dit probleem van terugloop, ook 
voetbal, tamboerkorpsen, het vereni-
gingsleven in het algemeen. Je krijgt de 
jeugd niet meer in beweging. Ik zie dat 
de smartphone het voegsel van het tra-
ditionele gemeenschapsleven afbreekt. 
Het verschijnsel het ook wel individuali-
sering. 

 
V: Gelukkig hebben we nog dingen als de maaltijden, kof-
fieochtenden. 
Th: En mag ik in de Singel eens per maand koken. Alle 
waardering voor die activiteiten, maar we moeten wel er-
voor zorgen dat het niet teveel een besloten club wordt. 
Dat dreigt soms wel een beetje. 
 
V: Hoe zie jij de toekomst voor de RvK als orgaan? 
Th: Ik zet in op activisme, vooral adviserend. Daardoor zit-
ten we inmiddels in het beleidsbepalend orgaan van de 
plaatselijke zender LOVE, en in de participatieraad, die de 
gemeente adviseert in sociale vraagstukken. Het samen-
werkingsverband van de diaconieën en PCI’en van Edam 
én Volendam, het Noodfonds, juichen we toe! 
 

Foto: Thom van der Woude, Tekst: Ed Broeze 
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Het vuur van Pasen 
 
In de noordelijke Europese landen, van Denemarken tot Zwitserland bestaat een traditie 
om bij Pasen een vreugdevuur te ontsteken. Wat is de achtergrond van dit gebruik? 
 
Als kleine jongen woonde ik 
rond 1950 in Zwolle, aan de 
oostrand van de stad. Vlak bij 
ons huis begon een pad door de 
weilanden, ze heetten de Kin-
dertjesweilanden. In het voor-
jaar plukten we er speenkruid 
en pinksterbloemen. Mijn vader 
ging daar met ons kikkervisjes 
vangen. Als je wat verder liep, 
kwam je bij een plek, waar in 
het voorjaar een steeds groter 
wordende berg van snoeihout, 
takken en bomen verrees. 
Gebruik van gezaagd hout was 
verboden. Op de 1e Paasdag werd die berg ’s avonds 
aangestoken. Een machtig Paasvuur vlamde hoog op. 
Zoals hier ook nu nog in het buurtschap Haerst bij Zwolle. 
Een oud ritueel, waar in die jaren geen enkele discussie 
over was. 
Het ontsteken van een Paasvuur is een oude traditie in 
grote delen van Europa. In onze streken een Germaanse 
traditie: men bracht een offer aan de godin Eostra, ook 
wel Ostara genoemd, de lentegodin van leven en 
vruchtbaarheid, van het nieuwe begin. In sommige 
plaatsen in Duitsland “verchristelijkt” door in het vuur een 
beeltenis van Judas Iscariot, de verrader van Jezus, te 
verbranden. 
 
 

Veel verder terug gaat 
de opdracht van de 
Romeinswe keizer 
Constantijn de Grote 
rond het jaar 300 om 
met Pasen ’s nachts 
grote vuren in de stad 
te branden zodat het 
er net zo licht zou zijn 
als overdag, symbool 
van de overwinning 
van Christus op de 
dood, de overwinning 
van het licht op het 
donker. In de 17e 

eeuw hebben de protestanten eerst geprobeerd het 
paasvuur, dit heidense gebruik, te verbieden. Toen dat 
niet lukte, heeft men het, evenals de kerstboom, 
geïncorporeerd als symbool van het nieuwe leven, het 
nieuwe begin. 
Het uiterlijke vuur van Pasen verbrandt materie tot as, al 
kun je je er wel aan warmen. Het innerlijke vuur van 
Pasen is meer: het is een bron van inspiratie, van een 
nieuw begin. Op het lijden en sterven van Christus volgt 
de opstanding, de overwinning. We vieren dit feest in de 
lente, de tijd van het nieuwe leven, van de aankondiging 
van licht en warmte, van nieuwe mogelijkheden, een 
nieuw elan. 

Maarten Gast 
 

Door arbeid en standvastigheid 
 
Christoffel Plantijn uit Antwerpen werd in de 16e eeuw gezien als een ware pionier in de boekdrukkunst. 
Alweer 100 jaar na de Gutenberg-bijbel, startte hij zijn eigen bedrijf, dat uitgroeide tot een technisch 
hoogstaande drukkerij. De geest van De Gulden Passer leeft nog altijd voort in de LIbrije… 
 
Voor de Latijnse scholen in de Nederlanden 
(ruim 150) waren drukkerijen meestal dicht 
in de buurt: men kon er het onderwijsma-
teriaal laten drukken en een drukker was 
doorgaans voldoende hoogopgeleid om 
het Latijn te beheersen en vaak nog meer 
klassieke talen. Christophe Plantin werd in 
Saint-Avertin (bij Tours, Fr.) geboren om-
streeks 1520. Hij vestigde zich in 1549 in 
het commercieel middelpunt van Europa: 
Antwerpen. Toen hij in 1555 zijn eigen 
drukkerij begon, waren er al snel 22 persen 
en meer dan 80 werknemers. In dat jaar 
verscheen voorts zijn eerste boek-

productie, er zouden 1800 titels vol-
gen. Plantijn publiceerde tal van taal-
werken en leerboeken. Als een van de 
weinigen beschikte hij over het ge-
paste lettermateriaal om ook talen 
met vreemde lettertekens te drukken. 
Er zijn echter ook donkere dagen op 
zijn weg naar succes. In een brief aan 
de paus geeft hij aan dat hij uit Frank-
rijk is geëmigreerd ‘enerzijds om de 
grote liefde voor het katholieke geloof 
van de bewoners der Nederlanden; an-
derzijds om de mogelijkheden geboden 
door de Metropool (Antwerpen)’. 
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In 1562 viel de gerechtelijke officier, Jan 
van Immerseel, markgraaf van Antwer-
pen, met zijn manschappen in de drukke-
rij binnen, op zoek naar een calvinistische 
publicatie. Plantijn vertoefde op dat ogen-
blik enkele weken in Parijs. De aangehou-
den werklieden hadden spontaan ver-
klaard, dat hij niets te maken had met de 
clandestiene publicatie en Van Immerseel 
geloofde hen. Maar de beruchte ketter-
plakkaten stelden de werkgever verant-
woordelijk voor de misdrijven van zijn 
werknemers. Plantijn was in een uiterst 
benarde situatie beland. Te Antwerpen 
was inmiddels op 28 april 1562 zijn inboe-
del publiek verkocht. Na aftrek van de 
vorderingen van de schuldeisers bleef een 
batig saldo ten gunste van Plantijn. De au-
toriteiten waren tenslotte in de loop van 
1563 overtuigd geraakt van de onschuld 
van de meester van de Gulden Passer. 
 
Filips II, koning van Spanje, landsheer van de Spaanse Ne-
derlanden, zette in 1568 zijn handtekening onder een 
reeks besluiten die de uitvoering moesten mogelijk maken 
van de zogeheten Polyglot-bijbel. De wetenschappelijke 
leiding gaf hij in handen van de grote theoloog, tevens ex-
pert in oosterse talen van die tijd, Benedictus Arias Mon-
tanus. Het werd een absoluut topstuk in vier talen (He-
breeuws, Chaldeeuws, Grieks en Latijn): een lijvige bijbel 
uit het huis van Plantijn, in opdracht van en financieel ge-
steund door Filips II. Mogelijk was deze productie een tij-
dig offensief om te voorkomen, dat Plantijn zou worden 
beschuldigd ‘enkel ketterse boeken te maken’. 

Plantijn toont de Biblia regia aan Arias Montanus. 
Schilderij van Joseph Bellemans, collectie museum 
Plantin-Moretus, Antwerpen 
 

Drukkerij Plantijn (schoolplaat) 
zoals te zien in Librije 
 
 
Van drukkerij Plantijn is er 
ook een boek in de Edamse 
Librijecollectie: Breviarium 
Romanum uit 1558. Hier een 
afbeelding van dezelfde titel 
uit 1561 (let op de passer). 
 
Robert J. Lammers 
 
 
 

Bronnen: 
- Museum Plantin-Moretus Antwerpen 
- Prentenkabinet Rijksmuseum 
- Dbnl / publicatie L. Voet: Een Synthese 
- Wikipedia 
 
Begrippen: 
Labore et Constantia (lat.): door arbeid en 
standvastigheid, het adagium van Plantijns 
drukkerij, De Gulden Passer geheten, sinds 
1557. De draaiende passerpunt symboliseert de 
arbeid en de stilstaande passerpunt de stand-
vastigheid.  
Polyglotbijbel: een bijbel die in meerdere talen 
is geschreven. 
Ketterplakkaten: wetgevend kader waarin, bin-
nen de Nederlanden, de inquisitie kon hande-
len. 
Markgraaf van Antwerpen (ook genoemd): mar-
kies, adellijke titel. In Belgisch/Nederlandse hi-
erarchie staande boven graaf en onder hertog. 
Breviarium Romanum: boek dat de gebeden  

  bevat die een geestelijke van de Katholieke Kerk 
  dagelijks moet bidden. 



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. We plaatsen kalenders met activiteiten, puzzels, weetjes en kleur-
platen, zodat er ook een pagina is speciaal voor de jeugd. 
 
Kalender 
Zaterdag 25 maart hebben we, met de communicanten, 
Palmpaasstokken gemaakt, voor zondag 2 april. 
 
Zondag 26 maart 10.00 uur Kinderkerk in de Swaen 
 
Zondag 2 april 10.00 uur 
Kinderkerk in de Swaen – 
Palmpasenstokken maken 
 
Zondag 2 april 10 u Palmpasen; op deze Palmzondag is er 
een familieviering in de Nicolaaskerk; de kinderen mogen 
processie lopen met hun palmpaasstokken; voor de kin-
deren is er Kinderwoorddienst. 
 
Witte Donderdag 6 april 19 u; we herdenken dat Jezus 
voor het eerst de Heilige Eucharistie viert, en we herden-
ken het Laatste Avondmaal van Jezus, met de voetwassing; 
ook kinderen kunnen zich opgeven voor de voetwassing 
 

Goede Vrijdag 7 april 14.30 u Kruisweg 
 
Zondag 9 april 10 u Hoogfeest van Pasen RK Nicolaaskerk 
 

 

Zondag 9 april 10.00 uur Pasen – Kinderkerk in de Grote 
Kerk 
 
Maandag Tweede Paasdag 10 april 10 u Familieviering 
Pasen, met erna paaseieren zoeken en voor iedereen 
Paasbrunch in de Ontmoeting. 
Het grootste feest van het jaar, Pasen, komt eraan! 
We mogen eerst, dichtbij Jezus, door de Goede Week gaan. 
 
GOEDE WEEK: VAN PALMPASEN TOT EN MET 
STILLE ZATERDAG 
 

PALMPASEN 
Op zondag Palmpasen staan mensen blij te juichen. 
Ze zwaaien met takken, dansen en buigen, 
want Koning Jezus komt in Jeruzalem op een ezel aan. 
'Hosanna, onze Koning', roept iemand vooraan. 
 

WITTE DONDERDAG 
Die avond eet Jezus nog één keer met Zijn vrienden. 
Hij wast Zelf hun voeten, als een bediende. 
Hij bidt en zegt bij het breken van het brood. 
'Blijf zo aan mij denken, na Mijn dood'. 

Jezus stelt in: Sacramenten van Eucharistie, en van de Wij-
ding. Jezus heeft de leiding. 
Jezus wordt door soldaten gehaald die nacht en naar een 
gevangenis gebracht. Slechte mensen roepen met luide 
stem: Weg met Hem, aan het kruis met hem! 
 

GOEDE VRIJDAG 
Jezus Die zoveel van mensen houdt 
hangt onschuldig op een kruis van hout 
Aan het einde roept Hij: 'Het is volbracht' 
De middag wordt donker als de nacht 
 

Jezus gaf voor ons Zijn leven. 
Uit liefde heeft Hij ons dit gegeven. 
Wij mogen door Zijn Kruisdood eeuwig leven bij God, 
daarom onderging Jezus Zijn lot. 
 

STILLE ZATERDAG 
Zijn vrienden leggen Jezus in een grot. 
Die dag voelt alles leeg en dood. 
Hun Heer is weg, ze gelóven het niet 
Ze zitten te huilen van verdriet. 
 

PAASOCHTEND 
Op Paaszondag, nog voor het licht van de dag, 
gaan een paar vrouwen naar het graf. 
Het graf is leeg! Een engel zegt: 
‘Zoek Hem niet waar je Hem had neergelegd'. 
 

Jezus lééft! Hij is, echt waar, opgestaan! 
met dat blijde nieuws zijn de vrouwen teruggegaan 
ze werden niet zomaar geloofd, die dag, 
want niemand had zo'n bericht verwacht. 
 

Veel later geloofden de anderen pas 
dat Jezus écht verrezen, opgestaan uit de dood, was. 
Steeds meer vrienden vier, zes, tien, 
vertelden: "wij hebben Jézus Zelf gezien'. 
 

PASEN 
Wij vieren Jezus' verrijzenis vandaag. 
Pasen is de grootste feestelijke dag Jezus lééft: 
Hij is opgestaan; dat bleek. 
Daarom noemen we het de Goede Week. 
 
ZALIG 
PASEN! 

Vraag: 
Hoe oud was Jezus tijdens de Goede Week? Het aan-
tal eieren op deze pagina geeft het juiste antwoord. 
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Waarom dit boek 
 
In november vorig jaar werd de schrijver Arthur Japin benoemd tot ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. Eerder maakte zijn boek “De Overgave” veel indruk. 
 
De onderscheiding werd hem uitgereikt door de burgemees-
ter van Utrecht, Sharon Dijksma. Zij noemde hem een excep-
tioneel auteur en ambassadeur van de Nederlandse litera-
tuur. Een schrijver, die ook verschillende prijzen heeft ge-
kregen, zoals de NS-publieksprijs in 2007 voor “De Overga-
ve”. Toen ik probeerde dat woord “exceptioneel” te toetsen 
aan de boeken, die ik van hem gelezen heb, kon ik dat wel 
enigszins beamen. 
 

Japin kiest historische gebeurtenissen 
als uitgangspunt en giet deze in een 
roman, een verhaal, waarin hij dat wat 
overgeleverd is, geen geweld probeert 
aan te doen. Nu zijn er meer schrijvers, 
die dat doen, bijvoorbeeld Annejet van 
der Zijl in “Fortuna’s kinderen”. Het 
“exceptionele” zit in het uitzonderlijke 
van de gebeurtenissen, die Japin kiest. 
Zijn tweede boek “De zwarte, met het 
witte hart” uit 1997, dat in vele talen 
vertaald werd en hem internationaal 
bekend maakte, is daar een voorbeeld 
van. Het gaat over twee prinsjes uit 
Afrika, die in  Nederland werden opge-
voed. Maar het basisgegeven van “De 
Overgave” is wellicht nog exceptione-
ler en de restanten van de daarin aan-
geroerde problematiek komen in het 
huidige Amerika nog steeds naar vo-
ren. De bewustwording over “ons” sla-
vernijverleden, de veranderende kijk op het doen en laten 
van onze eigen voorouders, sluit er in wezen ook bij aan. 
 

In “De Overgave” vertelt de oude Sallie Parker het verhaal 
van haar leven. Hoe zij met haar tweede man John rond 
1830 vanuit Illinois de hete woestijn van Texas introk om 
zich daar als kolonisten in dat “niemandsland” te vestigen en 
het geloof, het strenge protestantse geloof, uit te dragen. 
Een tijd vol strijd. Principiële, en vervolgens ook gewapende, 
strijd van de mensen in het zuiden tegen de noordelijke sta-
ten in Amerika, die de slavernij wilden afschaffen. Bloedige 
strijd tegen de Mexicanen over de grenzen van hun landen. 

Niets en niemand ontziende strijd tegen de indiaanse volken, 
die daar vanouds woonden en leefden, samen met de gigan-
tische kuddes bizons. Voor een deel bekende namen en be-
grippen voor wie, zoals ik, opgegroeid is met de verhalen van 
Karl May over Winnetou, het opperhoofd der Apachen, en 
zijn vriend Old Shatterhand. 
 

Als de nederzetting van de Parkers 
wordt overvallen door de Comanche-
indianen en sommige kinderen en klein-
kinderen van Sallie door hen worden 
meegenomen, begint haar jarenlange 
zoektocht om ze terug te vinden. Aan de 
weet te komen wat er van hen gewor-
den is. Haar enige doel nog in haar to-
taal ontwrichte leven. In het bijzonder 
gericht op haar liefste kleindochter, Cyn-
thia Ann. Een zoektocht, waarbij ze hulp 
zoekt bij een man, Holland Coffee, die 
geen partij wil zijn, die de talen van de 
indianen spreekt, met hen handel drijft. 
Ze minacht hem, maar moet zich toch 
aan zijn hulp overgeven. Als ze deze 
kleindochter uiteindelijk gevonden en 
een tijd lang bij zich heeft, komt het in-
zicht dat ze haar ook weer moet laten 
gaan. Haar over moet geven aan het ei-
gen leven, dat deze Cynthia Ann bij en 
met de Comanche heeft opgebouwd.  
Aan het einde van haar leven krijgt ze 

onverwacht bezoek van een jonge Comanche-hoofdman, 
Quanah. Hij is het kind van haar kleindochter. De oprukken-
de blanken hebben vrijwel alle bizons systematisch gedood 
en de indianen hun leven onmogelijk gemaakt. Quanah  
voorkomt de totale uitroeiing van zijn volk door zich over te 
geven en een leven in een reservaat te aanvaarden. In het 
gesprek met deze achterkleinzoon laat Sallie de laatste res-
ten van haar enorme haat varen en kiest ze voor de weg van 
de vergeving. De ultieme overgave. 

Maarten Gast 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WAM voor 555 
Voor de woensdagavondmaaltijden betalen de mensen € 7,- per persoon. Wat daarvan overblijft na aftrek van de kosten 
wordt besteed aan koffie, wijn, keukengereedschap ,etc. Maar we vonden het een mooi gebaar om tijdens de 40-dagentijd 
de opbrengst te doneren aan giro 555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. Bij de maaltijd op 8 maart 
heeft ds. Charlotte Kremer de gasten verzocht nog iets guller te geven dan gewoonlijk en daar werd goed gehoor aan 
gegeven. De opbrengst was maar liefst € 150,-! Twee weken daarvoor was al € 131,- overgemaakt en de opbrengst van 22 
maart gaat ook nog naar giro 555. Wilt u ook een keer aanschuiven bij de maaltijd? De eerstvolgende data zijn: 12 (= vol) en 
26 april, 10 en 24 mei, 14 en 28 juni. 

De WAM werkgroep: Anneke, Carin, Conny, Rezkallah en Christine 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
“Heb jij voor mij het lijdensverhaal in 
gewone mensentaal met een linkje 
op internet of zo?’’ vroeg een vrien-
din aan mij. Ze zocht er naar voor een 
Syrische vluchteling. Ik dacht meteen 
aan de Kijkbijbel, een kinderbijbel 
met prachtige tekeningen van Kees 
de Kort. Ik vond op You Tube wat 
filmpjes, maar ik vond het bij nader 
inzien veel te kinderlijk voor een 
volwassen man. 
 

Ik herinnerde mij dat ik wel eens een 
Paasverhaal op televisie had gezien 
dat was geïllustreerd door de zoge-
naamde ‘Zandtovenaar’. Ik ontdekte 
dat in 2013 Zandtovenaar Gert van 
der Vijver in de uitzending van de 
muzikale paasvertelling ‘The Passion’, 
de kruisiging in zand had gemaakt en 
dat er sinds die tijd zowel met Kerst 
als rond Pasen uitzendingen zijn 
waarin Bijbelse verhalen worden 
uitgebeeld in zand. 
 

Als u op internet op het woord ‘Zand-
tovenaar’ zoekt, kunt u de filmpjes 
met Bijbelverhalen vinden en ook het 
filmpje dat verleden jaar gemaakt is 
bij de Oekraïense versie van het Onze 
Vader. Het is fascinerend om te zien 
hoe de Zandtovenaar met zand gooit, 

strooit en schuift om het verhaal dat 
wordt verteld te illustreren. Net als 
bij ‘The Passion’ worden er moderne 
liederen, die goed bij het verhaal 
passen, gezongen. Alle gelezen en 
gezongen teksten zijn begrijpelijk, 
maar niet te simpel. 

 
Het lijdensverhaal in gewone men-
sentaal met heel veel linkjes op inter-
net. Beter had ik de vraag van mijn 
vriendin niet kunnen beantwoorden.  
Maar hebben we eigenlijk niet alle-
maal behoefte aan Bijbelse verhalen 
in gewone mensentaal? 
 

De meeste mensen hebben de verha-
len immers al zo vaak gehoord en 
gelezen dat ze ze eigenlijk helemaal 
niet meer echt horen en zich er al 
helemaal niet meer over kunnen 
verbazen. Dan is het toch wel heel erg 
mooi dat je er door televisiepro-
gramma’s als ‘The Passion’ en ‘Pasen 
met de Zandtovenaar’ ineens weer 
heel anders naar kunt kijken. 
 

‘The Passion’ eindigde wel altijd met 
verwijzingen naar de opstanding, 
maar verleden jaar werd voor het 
eerst op televisie verteld wat er daar-
na gebeurde. Tijdens een uitzending 
op Hemelvaartsdag stond Maria 
Magdalena centraal. Zij was de eerste 
getuige van de opstanding van Jezus 
geweest. ‘’Ik heb de Heer gezien’’ riep 
ze.  
 

Daar waar mensen God liefhebben 
door hun naaste lief te hebben, als 
zichzelf, door elkaar te troosten en bij 
te staan, kunnen ook wij de Heer 
zien. Er is hoop ook in deze moeilijke 
tijd vol oorlog en rampen. Amen 
 

Marjan Nijman 
 

 

Poëzie-estafette
 
De wonderen 
Zijn de wonderen één voor één 
de wereld uitgelopen? 
Welnee. Met je twee ogen open 
zie je er elke dag wel één. 
 

Meteen al als je ’s morgens 
de zon voor ’t raam ziet staan 
en ‘s avonds in het donker 
de sterren en de maan. 
 

En kijk als alles grauw ziet 
eens in de lucht omhoog: 
daar staat opeens de regenboog. 
Een wonder. Weer een wonder. 
 
Een boom die uit een zaadje groeit, 
is dat niet ook een wonder? 
Zo’n boom en ’t gras daaronder 
waarin een madeliefje bloeit. 
 

 
In vlinders en in bijen, 
die om de bloemen vliegen, 
in vogels die hoog op hun nest 
tussen de takken wiegen. 
 
De wonderen zijn overal 
en wie maar ogen heeft, 
die kan ze zien in alles 
wat zomaar groeit en leeft. 
 

Toon Tellegen 

 
Een tekst die mij oproept goed 
om me heen te kijken en me 
daarbij te blijven verwonde-
ren. 
 
Ik geef het stokje door aan 
Afke Collet. 
 

Ludewee Gootjes 



–
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Terugblik Wereldgebedsdag op 3 maart 
Op vrijdag 3 maart werd in de Vermaning een viering gehou-
den in het kader van de Wereldgebedsdag. De voorganger 
was Truus de Boer, maar daarnaast werkten nog acht andere 
vrouwen mee door elk een deel van de lezingen te verzor-
gen. De liturgie was opgesteld door vrouwen uit Taiwan. 
Daarin was plaats voor persoonlijke verhalen, waarin steeds 
weer een boodschap van hoop doorklonk. De kerk was opge-
sierd met voorwerpen die een symbool zijn voor Taiwan. 
Deze viering laat zich goed samenvatten in het slotlied: 
“Een roep een stem in vele talen,  
klinkt van de mens tot U, de Heer,  
een bidden dat zich blijft herhalen  
daar waar het licht wordt telkens weer” 
 

 

In de viering werd een collecte gehouden ten bate van di-
verse projecten in Taiwan. Die kende een mooie opbrengst 
van €145,25. Na afloop was het zaaltje achter de kerk haast 
te klein voor de mensen die bleven napraten onder het ge-
not van een kop koffie. 
 

Vergadering 
De volgende vergadering van de Raad van Kerken is inmid-
dels gehouden op 21 maart jl. Het verslag kon niet meer 
worden meegenomen in deze editie.  
 
Nieuws van de Raad van Kerken Nederland 
Een naamloze vrouw op een ereplaats 
Op Internationale Vrouwendag heeft de moderator 
van het centraal comité van de Wereldraad van Ker-
ken, bisschop dr. Heinrich Bedford-Strohm, een spe-
ciale videoboodschap gedeeld over een belangrijke 
vrouw in de Bijbel. In Marcus 14:9 zegt Jezus: ‘Waar-
lijk, Ik zeg u, overal waar het evangelie in de wereld 
wordt verkondigd, zal ook verteld worden wat zij ge-
daan heeft, ter gedachtenis aan haar.’ Hij spreekt 
over een vrouw die, zo overweegt Bedford-Strohm, 
bijzonder belangrijk is in het lijdensverhaal. ‘Vandaag 

is zij voor mij een bijzonder treffend voorbeeld van het cen-
trale belang van de vrouw in de Bijbel,’ zei Bedford-Strohm. 
‘De naamloze vrouw komt naar Jezus in Bethanië en zalft 
hem met kostbare nardusolie.’ De mannen rondom Jezus 
vinden dit een verspilling. Maar dan zegt Jezus: ‘Ze heeft 
mijn lichaam gezalfd voor mijn begrafenis. Waarlijk, ik zeg u, 
overal waar het evangelie in de wereld wordt verkondigd, zal 
ook verteld worden wat zij heeft gedaan, ter nagedachtenis 
aan haar.’ Strohm merkt verder op dat Jezus drie keer eer-
der tegen zijn discipelen heeft gezegd dat hij ging sterven. 
Maar zij maken bezwaar. ‘Ze willen het niet horen,’ zei Bed-
ford-Strohm. ‘De mannen kunnen niet tegen de waarheid. 
Ze ontkennen het lijden.’ 
 

Het is een vrouw die de ontkenning doorbreekt, merkte 
Strohm op. ‘Dat dit verhaal zo’n centrale plaats in de Bijbel 
heeft gekregen in een patriarchale wereld, is verbazingwek-
kend!’ zei Strohm. ‘Vrouwen over de hele wereld preken, 
dopen, troosten en staan de stervenden bij.’ 
Hij besloot: ‘Zoals de vrouw in Bethanië die als enige begrijpt 
wat Jezus zegt en hem bijstaat in het aangezicht van het lij-
den. Voor ons allen is deze vrouw een inspiratie.  
 

Reisverslag ‘De hoop levend houden’ 
Van 14 tot 21 november van het vorig jaar bracht een dele-
gatie van de Raad van Kerken op uitnodiging een solidari-
teitsbezoek aan kerken in Israël en Palestina. Op 8 februari 
jl. werden het reisverslag en de aanbevelingen in de plenaire 
vergadering van de Raad besproken. 
In de afgelopen weken is heftige kritiek geuit op een passage 
in het reisverslag over het bezoek aan Yad Vashem. In deze 
passage zou een vergelijking gemaakt worden tussen de Sjoa 
en de situatie van Palestijnse christenen. Vanuit de Joodse 
gemeenschap en ook in Christelijke kringen werd hierop met 
grote ontsteltenis en verontwaardiging gereageerd. 
Naar aanleiding daarvan is de betreffende passage verwij-
derd. Meer hierover op deze pagina 
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2023/03/verklaring-
over-reisverslag-de-hoop-levend-houden/ 
Op deze pagina is ook het verslag zelf te vinden. En dat is, los 
van bovenstaande, zeer de moeite waard om meer te begrij-
pen van de ingewikkelde en moeilijke situatie in het land en 
van de kerken in het bijzonder. 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV, Bankr. NL32ABNA0818154535 
Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 

Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 
Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 

 

 
 
 
Pasen 
Pasen is het feest van de uitnodiging de broer, de zuster 
van Jezus te worden en is zo de uitnodiging volgeling van 
Christus te zijn. Pasen is ook de tijd van herinneren en ge-
denken; we staan stil bij het lijden en sterven van Jesjoea 
van Nazareth en we vieren het leven en de opstanding 
van Jezus, de Christus, de gezalfde, de Messias, de opge-
stane Heer. Gestorven aan dat kruis, vernederd, onmen-
selijk, dood door uitputting: honger en dorst, muggen en 
horzels in dat hete land; ogen van mensen, verbijsterd, 
spottend, nieuwsgierig, onbenullig. 
 

En dan doen 10 – 20 jaren na zijn dood verhalen en getui-
genissen over hem de ronde, verhalen en getuigenissen 
die almaar op hetzelfde neerkomen: hij is het. Onvergete-
lijke mens. Hij houdt van mensen, blijkbaar, hij is altijd bij 
mensen, hij zoekt ze op, ze zoeken hem op: soldaten, be-
lastingambtenaren, moeders, kinderen, weduwen, vissers, 
bedelaars en blinden, woekeraars, feestgangers, Schrift-
geleerden. Hij hoort bij iedereen. Hij is vrìj voor wie hij te-
genkomt. Hij is onbevangen. Hij is van niemand vies en 
voor niemand te goed. Hij zegt: je moet opnieuw geboren 
worden, dat nieuwe begin, dat koninkrijk van God is er  

ook voor jou, voor jou met je angsten en je zorgen en ook 
voor jou met je opschepperigheid en je opportunisme. Als 
je je goud kunt opgeven, je roofzuchtige manier van le-
ven, je overheersen kunt opgeven, als je jezelf herkennen 
kunt en wilt in de minste der mensen, dan is het konink-
rijk van God er ook voor jou. 
 

Liefde, onvoorwaardelijke solidariteit. Dan komt hij voor 
je op, als een broer, een lotgenoot, hand in hand, de weg 
van het licht, van aandacht en respect, van erbarmen en 
verwonderen. Wees niet bezorgd voor je leven, je li-
chaam, om eten en drinken, om toekomst, zegt hij. 
Vriendschap is de oorspronkelijke bedoeling. In den be-
ginne is dat gedacht, gewild, gedroomd, in gang gezet. 
 

Pasen: verlangen naar omkeer, bekering, een nieuw be-
gin, gerechtigheid. Waar de één zich laat gezeggen door 
de weerloosheid van de ander. Een mens herkent zich in 
een ander mens wanneer hij zelf ook niet meer dan een 
mens geworden is. 

Hajo Schaap 
 

 
 
 

Protestantse gemeente te Zeevang en 
Oudendijk 

 
 

De Nieuwjaarsbrunch 
In het begin van het jaar was er een bijzondere gezamen-
lijke zondagdienst met de Koggenlanders in de kerk van 
Avenhorn. De preek ging over 'loslaten'. Voor een aantal 
gemeenteleden/ambtsdragers was dat ook aan de orde. 
Vele jaren hadden zij zich actief ingezet voor allerlei ker-
kenwerk. Harry van Doornum was ruim 40 jaar kerkrent-
meester geweest. Veel bloemen en lovende woorden 
voor deze harde werkers. De Nieuwjaarsbrunch werd ver-
zorgd door de koggenlanders; het zag er fantastisch uit. Er 
bleven veel meer mensen gezellig mee-eten dan zich op-
gegeven hadden voor de brunch. Een geslaagde kerk-
dienst met ontmoeting en feestelijkheden. 
 

Gespreksgroep over het avondmaal 
In februari waren er onder leiding van Ds Hans Reedijk 
een aantal bijeenkomsten over het avondmaal, aan het 
eind afgesloten met een eenvoudige avondmaalsviering. 
Leo Eek heeft verteld over het bijzondere van het avond-
maalsstel van de Grote kerk in Oosthuizen.  
 

Verdiepend bijbellezen 
Meestal proberen we een bijbelverhaal te begrijpen met 
ons verstand. Er zijn ook andere manieren: 'lezen met je 
hart'. Niet wij leggen het bijbelverhaal uit, maar precies 

andersom, het Bijbelverhaal legt ons uit. Deze manier van 
lezen is verder uitgewerkt in de kloostertraditie. Ook van-
daag nog in kloosters beoefend. De bijeenkomst was in de 
kerk van Ursem. 
 

 
 

Schilderen in de 40-dagentijd 
De schildersgroep Zeevang-Koggenland schildert voor de 
dienst op Witte Donderdag,6 april in de kerk van Berkhout 
een zestal thema's die in de liturgie aan de orde komen: 
Onderdrukking, Roeping, Uittocht, Bevrijding, Dienstbaar-
heid en Verraad. De schilders lichten zelf hun schilderijen 
toe. Op Paasochtend komen de schilderijen opnieuw aan 
bod.                                                               Carina Brienen 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



 
 
 
 

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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Vanuit de pastorie         
Deze weken staan voor mij in het teken van kennismaken. 
De tien (!) bijeenkomsten geven een goed beeld van de ge-
meente: heel verschillende mensen met een heel verschil-
lende geschiedenis en allemaal hun eigen ervaringen met 
geloven en een eigen kijk op de kerk. En tegelijkertijd een 
gedeeld verlangen: dat die kerk er toch wel zou moeten blij-
ven voor komende generaties, dat het meeleven en omzien 

naar elkaar van onschatbare 
waarde is, dat we van betekenis 
zijn ook in onze tijd.  
Een mooi beeld van de kerk krij-
gen we zo: aan de éne kant als 
plek van bezinning: lezen en luis-
teren,  je laten inspireren, op 
adem komen, je verdiepen in die 
oude Bijbelverhalen, zoeken naar 
hun betekenis. En aan de andere 
kant hoe dat allemaal handen en 

voeten krijgt: samen maaltijden delen, zorg voor de vluchte-
lingen, betrokken kinderkerk, pastoraal bezoekwerk.  
Het zoeken naar die balans is al eeuwenoud: ‘Ora et labora’ 
schreef Benedictus al in zijn monniksregel in de 6e eeuw. En 
zelfs in de Bijbel lezen we hoe Jezus het Martha en Maria 
gunt om evenwicht te vinden in het ‘je laten inspireren’ en 
het ‘daarmee aan de slag gaan’. Belangrijk, want als je alleen 
maar praktisch bezig bent verlies je misschien uit het oog 
vanuit welke bron, welk perspectief je je werk doet. En wan-
neer we alleen maar om de tafel blijven zitten praten voegen 
we niet zo veel toe in de wereld. Daarom worden we aan het 
eind van de kerkdienst ook de wereld in gezonden om elkaar 
tot zegen te zijn. Daarom voeren we in de kerkenraadsverga-
deringen eerst even kort een geloofsgesprek voordat we aan 
de regeldingen beginnen. En kiezen we ervoor om bij de ge-
meenteavond niet alleen over de praktische zaken te praten, 
maar ook van de gelegenheid gebruik te maken inhoudelijk 
met elkaar in gesprek te gaan – laagdrempelig en informeel, 
maar wel inhoudelijk. Bijkomend voordeel daarvan, is dat ik 
door zulke gesprekken u ook weer een beetje beter leer ken-
nen.  
Hartelijke groet,                                   Ds. Charlotte Kremer   
 

 

20.00 uur in de Swaen 
Tijdens de gemeenteavond op 30 maart gaat het over het sa-
mengaan van de Kerkgemeente Edam en de Protestantse ge-
meente te Volendam. De fusiebesprekingen zijn nu in de af-
rondende fase en uw mening is daarbij van belang. Dat is 
meteen een goede gelegenheid om elkaar even inhoudelijk 

te spreken. We zijn tegen die tijd al een eind op weg naar 
Pasen. Dat Paasfeest is de kern van het Christelijk geloof. 
Maar tegelijkertijd vinden de meesten van ons het makkelij-
ker om uit te leggen wat het Kerstfeest voor ons betekent. 
Juist naar Pasen kun je op erg verschillende manieren kijken. 
Voor sommigen van ons gaat het om een concreet verslag 
van gebeurtenissen rond het jaar 33. Voor anderen gaat het 
om een poëtisch verhaal vol symboliek. Iemand anders kan 
er misschien helemaal niks mee. Terwijl de volgende juist 
troost en kracht put uit het opstandingsverhaal. Met Pasen 
gaat het over lijden en sterven, over nieuw leven waar je dat 
niet meer verwacht. Over duisternis en teleurstelling. Over 
toekomst, over alles overwinnende liefde. Grote thema’s die 
in heel veel mensenlevens ook raken aan de eigen ervarin-
gen: ons eigen verlies, lijden van wie ons dierbaar zijn, maar 
soms ook onverwachte toekomst en nieuwe wegen om te 
gaan. Daarover gaat ds. Charlotte Kremer met ons in gesprek 
tijdens de gemeenteavond.  
 

Paasontbijt 
welkom in de mooiste eetkamer van Edam 

 

Grote Kerk Zondag 9 april 2023 om 9.00 uur 
 
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. M.S. Hagen-Hooijberg zijn op 8 april 12½ jaar 
gehuwd en op 25 april vieren dhr. en mw. S. de Boer-Hutze-
zon een 60-jarig huwelijk. Wij feliciteren deze echtparen met 
hun huwelijksjubileum en wensen ze nog vele mooie jaren 
samen. 
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Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering van  
14 maart 
� Ds. Charlotte Kremer begint de kerkenraadsvergaderingen 
voortaan met een kort geloofsgesprek. 
� De diensten van 5 februari (de intrededienst) en 12 febru-
ari (de terugkomst van het Bätzorgel) waren bijzonder fees-
telijke diensten. 
� De kennismakingsbijeenkomsten met ds. Kremer kennen 
een dusdanige opkomst, dat er al een tweede keer extra bij-
eenkomsten zijn toegevoegd. 
� De fusiebesprekingen zijn in de afrondende fase gekomen. 
Op 30 maart wordt een gemeenteavond georganiseerd met 
als onderwerp voor de pauze de fusie met de Protestantse 
gemeente te Volendam. Na de pauze zal onze predikant een 
inhoudelijk onderwerp verzorgen. 
� Er wordt onder leiding van ds. Charlotte Kremer en  
ds. Juup van Werkhoven een gespreksmiddag op 12 april ge-
organiseerd over het Heilig Avondmaal. 
� Onze predikant zal de avondgebeden in de Stille Week ver-
zorgen en de kerkenraad stemt in met het voorstel de 
Avondwake op Stille Zaterdag in ere te herstellen. 
� Er zijn een tweetal vacatures bij de diaconie en ook een va-
cature bij de kerkrentmeesters. 

 

We hebben vacatures!       
Wegens aflopende ambtstermijnen, is de kerkenraad  
op zoek naar twee diakenen en een kerkrentmeester. Aan-
melden en/of namen doorgeven via scriba@kerkge-
meente.nl graag vóór 1 mei a.s. 

 
Diensten in de Stille Week   
In de week voorafgaand aan Pasen volgen 
we Jezus en zijn leerlingen op weg naar Je-
ruzalem. Op maandag, dinsdag en woens-
dag is er elke avond een vesper waaraan de 
cantorij medewerking verleent. We lezen uit 
Johannes hoe de stemming rondom Jezus 

omslaat. We zingen en bidden samen en zoeken de stilte. Op 
Witte Donderdag gedenken we de instelling van het avond-
maal. We lezen uit Exodus over de uittocht en uit Matteüs 
hoe Jezus met zijn vrienden de maaltijd deelde. Natuurlijk 
vieren we deze avond de maaltijd van de Heer. Er is muzikale 
medewerking van Emmely Siebrecht. Op Goede Vrijdag le-
zen we het lijdensverhaal, we doven de Paaskaars en lezen 
het beklag Gods. We verlaten de kerk in stilte. Op Stille Za-
terdag vieren we de intocht van het licht als de nieuwe Paas-
kaars wordt binnengebracht.  
We lezen zeven Schriftlezingen over de weg die God met 
mensen is gegaan. We gedenken onze doopbelofte en we le-
zen het Paasevangelie. We zingen  
‘U zij de glorie’ als slotlied. Op Paasmor-
gen beginnen we met een feestelijk ont-
bijt. Gerro de Boer speelt trompet om 
ook de aansluitende kerkdienst extra 
feestelijk te maken. De diensten in de 
Stille Week beginnen om 19:30 uur en 
vinden plaats in De Swaen. Paaszondag 
begint het ontbijt om 9:00 uur en de dienst om 10:00 uur in 
de Grote Kerk. In alle diensten gaat ds. Charlotte Kremer 
voor, en verlenen lectoren hun medewerking.  

12 april: gespreksmiddag ‘Hoe beleef je het avondmaal?’  
Het jaarthema dit jaar is ‘Aan tafel!’. Dat doen we geregeld 
letterlijk: de maaltijden in de Ontmoeting, het Paasontbijt. 
En in de kerkdienst gaan we ook af en toe ‘aan tafel’, als we 
de maaltijd van de Heer vieren. Zo’n jaarthema nodigt ons 
uit om eens met elkaar van gedachten te wisselen over de 
beleving van het avondmaal. De Maaltijd van de Heer is in 
onze kerk een sacrament. We komen samen rond de tafel, 
en delen brood en wijn. Maar wat zijn de achtergronden 
daarvan? En waar ligt voor u het zwaartepunt in uw bele-
ving? Is dat verschoven in de loop van de jaren? Wat vindt u 
belangrijk bij de viering van de maaltijd? Welke woorden uit 
het tafelgebed raken u? Of beleeft u juist meer aan wat er 
niet gezegd wordt? Tijdens deze gespreksmiddag wisselen 
we met elkaar uit wat we aan de maaltijd van de Heer bele-
ven. Ds. Charlotte Kremer en ds. Juup van Werkhoven leiden 
het gesprek.  
Wanneer: woensdag 12 april van 15:00 tot 17:00 uur 
Waar: de Hulpkerk 
Opgeven graag (i.v.m. een te verwachten groepsgrootte)  
bij: scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 374038 
 
Senioren uitje        

Het is alweer zover; we gaan 
een dagje uit. Zowel de da-
tum als de bestemming zijn 
bekend: we gaan dit jaar op 
31 mei naar het Wieringer Ei-
land Museum Jan Lont.  
De bus vertrekt om 9.00 uur 
vanaf de Meermin en we ver-

wachten om 17.00 uur weer terug te zijn in Edam. Voor- dat 
we naar het museum gaan, gaan we eerst genieten van een 
kop koffie met wat lekkers in Stompetoren.  
We vervolgen onze reis via een leuke route naar Den Oever 
waar de lunch voor ons klaar staat. Na de lunch gaan we 
naar het museum. 
De eigen bijdrage bedraagt net als voorgaande jaren € 25, 
contant te voldoen in de bus. U kunt zich opgeven vóór  
10 mei. Wilt u dan ook doorgeven of u een dieet heeft.  Te-
vens vragen wij u om een telefoon nummer door te geven 
van een achterblijver. 
Per mail: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl 
of bij Ellen vriend Telefoon 371418  

Het ouderendiaconaat 
 

NL deed op 11 maart       
Een grote groep vrijwilligers heeft zich op zaterdag 11 maart 
ingezet om de Grote Kerk weer schoon te maken voor het 
komend seizoen. Het koper was al gepoetst en op zaterdag 
‘NL doet’ zijn er vloeren geveegd en gedweild, deuren ge-
sopt, stof afge-
nomen, gelapt, 
gewit, weer 
zand inge-
veegd… 
En natuurlijk 
was er tijdens 
de instructie 
koffie met lekkers. Namens de S.K.M.E.: Bedankt !! 
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Overzicht diaconale collectedoelen   
Zondag 2 april: Plan Nederland, Adoptiekind  

Plan International maakt kinderen sterk, 
vooral meisjes en jonge vrouwen; creëert 
ruimte en schept mogelijkheden om de po-
tentie van meisjes wereldwijd te benutten. 
Trekt ze uit de schaduw en in het licht. Om-
dat ze dit verdienen, omdat het rechtvaardig 
is. Net zolang totdat we allemaal gelijk zijn. 
Donderdag 6 april:  één collecte, voor de   
eigen kerkgemeente. www.kerkgemeente.nl 

Zondag 9 april; eerste Paasdag: Hoeboeh.  De stichting Hoe-
Boeh (Hulp Oost-Europa Buurt-
schap Overleek En Helpers) ver-
leent al vanaf 1996 hulp, in Roeme-
nië en Moldavië. Sinds de Oekraïne 
oorlog is de hulp aan Moldavië 
enorm uitgebreid, ten behoeve van 
de Oekraïense vluchtelingen. Daar-
naast lopen ook acht projekten in 
Roemenië en Moldavië. Eén is in de plaats Caplani. Een 
plaats met ±3000 inwoners. Met ruime bijdrage van Hoe-
boeh zijn twee oude bouwvallige huisjes omgebouwd tot be-
jaardenhuis. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 
Zondag 16 april: KIA, Werelddiaconaat Moldavië. Door de 

economische situatie zien veel 
mensen in Moldavië geen an-
dere mogelijkheid dan voor 
korte of langere tijd in het bui-
tenland te gaan werken. Dat 
betekent dat veel kinderen en 
ouderen alleen achterblijven. 
Moldovan Christian Aid (MCA) 

ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initia-
tieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. 
www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie 
Zondag 23 april: Banja Luka. De Stichting Bouwen aan Banja 
Luka zamelt gelden in ten be-
hoeve van kansarmen in het Bis-
dom Banja Luka in Bosnië Herze-
govina. Daarmee ondersteunt zij 
arme gezinnen o.m. in het onder-
houd van hun vaak bouwvallige 
huizen, draagt zij bij in de kosten 
van medicatie en stookkosten voor veelal ouderen. Daar-
naast organiseert zij een grote groep gastgezinnen met als 
doel ondersteuning in de onkosten van schoolkinderen. 
www.babalubo.blogspot.nl 
Zondag 30 april: Stichting Mensenkinderen. Mensen-

kinderen helpt kinderen, gezin-
nen, gehandicapten en bejaarden 
in Albanië, Armenië en Moldavië 
voor wie niemand anders zorgt. 
We werken uitsluitend via kerken 
en lokale organisaties. Onze pro-
jecten zijn concreet, uitvoerbaar 
en bieden directe hulp. Mensen-
kinderen koopt de goederen in 

het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de 
lokale economie. www.mensenkinderen.nl 

Zondag 7 mei: KIA: Oekraïne; Kerk voor de Samenleving 
Door de economische crisis en het conflict in Oost-Oekraïne 

hebben veel inwoners grote moeite 
om de eindjes aan elkaar te kno-
pen. Kerken in Oekraïne schieten te 
hulp en kunnen zo een verschil ma-
ken in de samenleving. Kerken ge-
nieten een hoog vertrouwen in de 

Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de overheid die 
wordt gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. Partner-
organisatie LEF (Lviv Education Foundation) versterkt lokale 
kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de 
ontwikkeling van lokale gemeenschappen. www.kerkinac-
tie.nl/kerkoekraine 
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    
06-04  Mevr. W.H. Caspers-Koers, Dijkgraaf Poschlaan 1 a 17,  
            1135 GP Edam 
09-04  Dhr. D.W. Westerneng, Ye 20, 1135 JH Edam 
12-04  Mevr. A. Rentzenbrink-Buitenhuis, Voorhaven 88,  
            1135 BT Edam 
12-04  Dhr. H. Spans, Ye 33, 1135 JJ Edam 
17-04  Mevr. E. van Nek-Poot, Windmolen 12, 1135 KD Edam 
20-04  Dhr. D. Tump, Zeedijk 3, 1135 RC Edam 
23-04  Mevr. M.B. van der Kolk-Schepel, Lingerzijde 31,  
            1135 AN Edam 
Allen Hartelijk Gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst! 
 

Taxidienst     
We vragen u om zo veel mogelijk 
al op vrijdagavond of de dag er-
voor te bellen. Dan is tijdig bekend 
hoeveel mensen mee willen rijden. 
 

datum 
  2 april 
  6 april 
  7 april 
  8 april 
  9 april 
16 april 
23 april 
30 april 
   7 mei 

 
Palmpasen 
Witte Do. 
Goede Vr. 
Paaswake 
Pasen +ontbijt 
 

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

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

 

Wilt u ook mee helpen om te zorgen dat er altijd wel een 
taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien 
de Vries; tel 06-22948305 of 0299 372969. Mailen mag  
natuurlijk ook: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 

Opbrengst Collecten 
Datum Kerk Diaconie Doel 
     12-02  €  217,55 €  1.269,35 Aardbeving Turkije 

19-02 €  136,55 €     132,85 Luchthavenpastoraat 
  26-02 €  116,80 €     184,80 Zending in Zambia 
05-03 €  220,40 €     128,50 Zending in Palestina 

 €  691,30 €  1.715,50  
 

Mededelingen Kerkelijk Bureau   
Overleden: Dhr. G.C. Dekker, P. Pietersstraat 1 a 06 



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, tel. 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: Dirk Nibbering 
Dirk Nibbering is op 24 februari op de leeftijd van 88 jaar 
overleden. We hebben afscheid van hem genomen op 3 
maart in een uitvaartviering, geleid door kapelaan Mario 
Agius. Daarna is hij begraven op ons parochiekerkhof. We 
wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 
 
Archief opgeruimd 
In de afgelopen maanden hebben Jan Ettema en Nico van 
Straalen de archiefkamer van de kerk opgeruimd. Er lag een 
groot aantal mappen, paperassen en ordners, van alles door 
elkaar: verslagen van parochiebestuurvergaderingen, aktes 
van de grondruil aan de Voorhaven, correspondentie met 
het bisdom over de samenvoeging van de Dammen-paro-
chies, documenten gebruikt voor historisch onderzoek, en-
zovoorts. Jan Ettema vond zelfs nog door hemzelf gemaakte 
kadastertekeningen, gemarkeerd met “JE”. Al dat materiaal 
is nu in archiefdozen netjes op onderwerp bij elkaar opge-
borgen. Bovendien is er een lijst gemaakt van de inhoud. Die 
is nu digitaal beschikbaar en voor iedereen na te zoeken.  
De twee archivarissen hebben ook een grote hoeveelheid 
spullen weggegooid. Onder andere stond er een plank vol 

met liedboeken met stoffen omslag die volledig beschim-
meld waren, te vies om met blote handen aan te pakken. Er 
staan nu nog twee planken met muziek van Caecilia, een vol-
ledige Katholieke Encyclopedie, een Grote Winkler Prins-en-
cyclopedie en een serie ingebonden Katholieke Illustraties 
vanaf 1936. Na de opruimactie is de archiefkamer grondig 
schoongemaakt door de huishoudploeg, zodat hij nu weer 
een tijdje mee kan. 
 

 
 
Nieuws van de PCI 
Wat kan de PCI betekenen voor parochianen in 2023? 
De kosten van het dagelijks levensonderhoud stijgen fors; al 
maandenlang. Voor sommige mensen is dit geen probleem, 
maar er zijn er ook die dit allemaal niet of nauwelijks kunnen 
bijbenen. Natuurlijk zijn er de sociale voorzieningen, maar 
deze zijn vaak net niet toereikend. Ook zijn er mensen die 
om de een of andere reden voor bepaalde vergoedingen niet 
in aanmerking komen. De Parochiële Charitatieve Instelling 
H. Franciscus, afdeling Edam, kan voor deze laatste groep 
vaak iets aanvullends betekenen; dit kan in de vorm van het 
bijdragen in de kosten van een noodzakelijke uitgave, door 
het betalen van een paar nieuwe voetbalschoenen voor een 
kind, de aanschaf van een fiets, etc. Bent u iemand of kent u 
iemand die zodanige ondersteuning goed zou kunnen ge-
bruiken, wendt u zich dan tot kapelaan Mario Agius. Hij 
neemt dan contact op met het bestuur van de PCI; op die 
manier blijft uw privacy maximaal gewaarborgd. Het bestuur 
van de PCI besluit vervolgens over het wel/niet verstrekken 
van een vergoeding. 
 

PCI-bestuur H. Franciscus, afdeling Edam 
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Kapelmiddag Communicanten 
Met tien volwassenen, negen communicanten (twee van vo-
rig jaar; van de andere zeven) één uit Purmerend (afdeling Il-
pendam), één uit Monnickendam (Damian Grochowski en 
nog twee kinderen gingen wij naar de jaarlijkse kapelmiddag 
in Heiloo. 'Blauwe' Zuster Castissima verwelkomde ons gast-
vrij in het Oesdom met drinken en koek. Zij vertelde ons en-
thousiast over het ontstaan van O.L.V. ter Nood. Een kapi-
tein was op stormachtige zee in nood en ging Maria eren, 
waardoor de wind ging keren. Hij liet een kapel bouwen op 
de plaats waar op miraculeuze wijze een paar keer hetzelfde 
Maria-met Jezus- beeldje werd gevonden: daar waar nu de 
Genadekapel is. In de Bedevaartkapel werd het Allerheiligste 
- Lichaam van Christus - in een monstrans getoond op het al-
taar en wij begonnen de Aanbidding, geleid door de zuster. 
Kapelaan Mario zegende ons hierna met het Allerheiligste. In 

het bos mochten de kinderen de puzzeltocht doen; zij ont-
vingen een puzzelboekje, potlood en kompas. Na de puzzel-
tocht putten we heilzaam water uit de Bron. In de Genade-
kapel gaf zuster Castissima duidelijke uitleg o.a. over de af-
beeldingen van de hemel, de storm op zee, de Aankondiging, 
Kerstmis, de Opdracht van Jezus in de tempel, Jezus als 12-
jarige in de tempel, Goede Vrijdag en de kroning van Maria 
in de hemel door Jezus. Met brandende kaarsen liepen we 
het O.L.V. ter Nood-lied-zingend en biddend in processie 
door het bos naar de vijver met het mooie Mariabeeld: Ma-
ria Onbevlekte Ontvangenis. Iedere communicant ontving 
een OLV ter Nood-rugtasje met o.a. een rozenkrans. Rond 
17.45 uur was de kapeldag afgelopen. Ieder was dankbaar 
voor deze vreugdevolle, prachtige middag. Veel dank aan de 
‘Blauwe’ Zusters van Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood 
in Heiloo! 
 
Palmpasen en Pasen 
Op Palmpasen 2 april om 10 uur is er een familieviering. Dit 
is een Woord - en communieviering met voorganger Diaken 
Henk Bak. Wij vieren met Palmpasen dat Jezus in Jeruzalem 
komt, gezeten op een ezel.  Kinderen mogen met palmpaas-
stokken door de kerk lopen en er is Kinderwoorddienst in de 
pastorie. Wij zijn ook op zoek naar kinderen die helpen met 
tijdens de Palmzondagfamilieviering gezegende Palmtakjes 
uitdelen, de processie met Palmpaasstokken, collecteren en 
lezen.  
Op Tweede Paasdag 10 april om 10 uur is een familieviering 
met celebrant Kapelaan Mario Agius. Wij vieren met Pasen 
de Verrijzenis van Jezus. Jezus staat op uit de dood en Zijn 
liefde overwint het kwaad. De viering wordt extra feestelijk 

door toediening van het 
Sacrament van het Doop-
sel aan communicant Mi-
chelle de Jong. Na de vie-
ring mogen de kinderen 
paaseieren zoeken in de 
Ontmoeting en is er een 
Paasbrunch. In verband 
met de inkopen zouden 
wij het op prijs stellen als 
u zich vóór 6 april voor de 
brunch zou willen aan-
melden op het adres 
jjamade@kpnplanet.nl. 
Verder zijn wij natuurlijk 
ook op zoek naar kin-
deren die willen helpen 
tijdens de Heilige Mis 
met lezen, offergaven 
aandragen, collecteren 
en boekjes uitdelen. 
Graag z.s.m. opgeven. 
Wij hopen op veel kin-
deren die willen helpen. 
Graag tot ziens! 
 

Groetjes van de 
Familievieringen-

werkgroep 

Observaties van een kerkganger 
 

Er zijn verschillende momenten in de kerk waarbij vuur 
een rol speelt. De palmtakjes van vorig jaar moeten 
verbrand worden tot as voor Aswoensdag. In de Paas-
wake wordt de paaskaars aangestoken, niet met een 
lucifer maar met een brandend vuurtje. En bij Pinkste-
ren branden we een open houtvuur. Nu weet iedereen 
dat vuur een onweerstaanbare aantrekkingskracht 
heeft, vooral op mannen, jong en oud. Daarom dacht 
uw kerkganger: kunnen we niet een paar jongens be-
noemen tot vuuraansteker? Op tijden dat er geen vuur 
nodig is kunnen ze dan misdienaar zijn. 
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Wierookvat uit de zestiende eeuw 
Bij de kerkschatten van de Nicolaaskerk hoort een prachtig 
zilveren wierookvat uit 1552. We hadden dat graag tentoon-
gesteld bij de expositie afgelopen zomer, maar het is in be-
heer bij het bisdom en we hebben het niet los kunnen krij-
gen. Uw secretaris heeft een uitvoerige correspondentie met 
de archivaris van het bisdom gevoerd om erachter te komen 
waar het wierookvat zich bevindt en of het uitgeleend kon 
worden. Daarbij dook een brief op uit 1903 waarin de toen-
malige pastoor Adrianus Schouten en secretaris Conijn van 
de parochie Edam het wierookvat aan het bisdom overge-
dragen hebben voor een bedrag van ƒ 2500,-. Voor de volle-
digheid is deze brief hierbij afgedrukt. Het bisdom stelt dat 
zij dus de rechtmatige eigenaar is van het wierookvat. 

 

Nieuws van de MOV-groep 
Tijdens de Vastentijd wordt uw aandacht gevraagd voor de 
Vastenactie. Achterin de kerk staat de MOV-collectebus voor 
u klaar en de tafel met artikelen voor de verkoop. We heb-
ben dit jaar geen eigen doel, we doen mee aan de Bisschop-
pelijke Vastenactie. Die staat in het teken van noodhulp aan 
de slachtof-
fers van de 
aardbevin-
gen in Syrië 
en Turkije 
en de over-
stromingen 
in Pakistan. 
Behalve de 
collectebus 
zullen ook 
de tweede 

collectes met de Paasdagen aan de Vastenactie besteed 
worden. In de middag van 2e Paasdag doen we weer een 
bingo, ook ten bate van de Vastenactie. Houd die middag al-
vast vrij voor deze supergezellige bijeenkomst onder leiding 
van Cor Laan met de bingomachine. 
 

Nieuws van de PCI 
Beste senioren, Het bestuur van de PCI wenst u allen een Za-
lig Pasen! Op het moment dat de kopij ingeleverd moet wor-
den voor het Venster van april hebben we nog te maken met 
maartse buien. We zijn op weg naar het Paasfeest en uiter-
aard hopen we dan op mooi lente weer. Zo ver is het echter 
nog niet en daarom nodigt de PCI u uit om op de woensdag-
middagen 5 en19 april de gezellige middagen in de 
Burghwall te bezoeken. U bent zoals altijd van harte welkom 
vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur om een praatje te maken, een 
kaartje te leggen of een spelletje te doen onder het genot 
van een drankje en hapje. We hopen velen van u die midda-
gen te mogen verwelkomen. 

Nel en Marian 
 

Bericht van het KVG: Dagje uit op woensdag 26 april 
We gaan dit jaar niet met de bus op pad. We hebben een 
VERRASSING voor u in petto. Om 13.00 uur verzamelen we 
met z’n allen bij het Damhotel voor een heerlijke koffie met 
gebak. Dan is het tijd voor een leuke attractie in Edam en na 
afloop daarvan op naar De Beurs om met z’n allen gezellig na 
te praten onder het genot van iets om onze maag mee te 
vullen. U kunt zich hiervoor opgeven (VOOR 22-04-2023) bij 
Els (tel. 362720) of bij Betsy (tel. 372177). Een envelopje in 
de brievenbus kan ook. De kosten hiervoor zijn € 20,--. Do-
nateurs en introducees betalen € 25,--. Laat u verrassen en 
tot ziens het KVG- bestuur Edam. 

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

 
Verjaardagen van onze senioren in april 
 

04-04 Mw H.M.T.M. Brederode-van Elck, Noordervesting 2 
04-04 Mw C.E.Beintema – Everaars, Voorhaven 83   
05-04 Mw M.F. Rosseboom – van Keizerswaard, P.Pieters-
straat 1 
05-04 Dhr P.A. van Boven, Jan Schriverstraat 17  
05-04 Mw L.H.W. Dol – Driessen, Coen de Koninglaan 6 
06-04 Mw A.C. Schilder – Pieterse, Bouwen Loenstraat 10 
06-04 Dhr J. Giphart, Voorhaven 158 l  
08-04 Mw M.L.C. Hoijtink – Olivero, Claes Teenxstraat 27 
09-04 Mw T.Timmermans – Plugboer, Langemeerstr. 23 d  
09-04 Mw J.F. Mostert – Burghouts, Beemsterstraat 27 
11-04 Dhr  Tolenaar, Voorhaven 84 
13-04 Mw F.M. Grootendorst – Huisink, Jonkerlaantje 49 
14-04 Dhr Pronk, Gouden Slot 12 
16-04 Dhr N.G. Günther, Voorhaven 144    
20-04 Dhr L.P.C. Smits, J Matijsen Osterlinghstr. 34   
27-04 Mw M.A. Kemper – Jonk, Watermolen 51   
27-04 Mw R.A. Reuzenaar – Terpstra, Grote Kerkstraat 22 
28-04 Dhr G.H. Rossenaar, Roelof Bootstraat 72   
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 



E
LL

Y 
TU

M
P

Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 



Protestantse Gemeente Volendam 
 

Kerkgebouw: Stolphoevekerkje, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN  Volendam 
Er is geen vaste predikant, de diensten worden door verschillende voorgangers geleid 

Secretariaat: Burgemeester Kolfschotenplein 1-1A, 1131 BN Volendam, tel: 0610232924, Email: Stolphoevekerkje@gmail.com 
Website: http://volendam.protestantsekerk.net,  ING rekeningnr.: NL88 INGB 0002 0153 57, t.n.v. Prot. Gem. Volendam 
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De fusie met Edam 
Op woensdag 8 maart hebben we het overleg met de PG 
Edam over de fusie van beide gemeenten afgerond. De 
verwachting is dat de fusie per 1 juli 2023 kan ingaan. 
De belangrijkste afspraken zijn: 
- De naam van de nieuwe gemeente wordt: Protestantse 

gemeente te Edam en Volendam 
- Een nieuw in te stellen commissie Stolphoevekerk regelt 

de diensten en de koffiebijeenkomsten overeenkomstig 
het schema, dat we nu hanteren. Deze commissie telt 
minimaal twee leden. Anneke, Nel en ik nemen daarin als 
eersten zitting. 

- Het resterend vermogen van ons en eventuele specifieke 
giften zijn beschikbaar voor deze bijeenkomsten. 

- Als het gemiddeld aantal bezoekers van onze diensten 
gedurende een half jaar minder is dan 6, wordt bezien of 
er nog een zinvolle manier is om verder te gaan. 

 
Conform de regels van de PKN is er nu door onze begeleider, 
Bernhard Vosselman, een fusiedossier samengesteld. Dit telt 
ongeveer 200 pagina’s. Belangstellenden kunnen dit bij mij 
inzien. Wel graag eerst een afspraak maken (06-51262886). 
Na de dienst op 1e Paasdag kunt u hierover vragen stellen. 
Bezwaren en/of wijzigingsvoorstellen kunt u aan Anneke, 
Nel of aan mij tot uiterlijk zaterdag 15 april kenbaar maken, 
bij voorkeur schriftelijk. 
 
Thuis komen 
Op 12 maart sprak 
ds Leon Rasser over 
de gelijkenis van de 
verloren zoon. Dat is 
althans de titel, die 
ooit aan dit alom 
bekende verhaal in 
Lucas 15 is gegeven. 
Het verhaal van de 
vader met twee 
zonen. Een verhaal 
ook van je roeping 
volgen en weer thuis 
komen. De jongste 
trekt erop uit, de 
wereld in, grijpt zijn 
kans. Keert uiteindelijk met hangende pootjes terug naar 
huis. De oudste blijft thuis, houdt de zaak daar gaande, doet 
wat van hem verwacht wordt. Kan niet hebben dat zijn vader 
het gemeste kalf slacht als zijn broer, de avonturier, de 
schuinsmarcheerder, thuis komt. Wie verdient nu onze 
waardering? Het verhaal zegt het niet. 
 
 

Leon, koopvaardijpredikant in Amsterdam, ervaart hoe onze 
maatschappij met zeelieden omgaat. Met de mannen, die er 
op uit trokken de wijde wereld in, door wie we in vroeger 
tijden rijk zijn geworden. Die nog altijd zorgen voor het 
transport van de grote massa van onze producten. Hoe 
kijken wij tegen hen aan, hoe ontvangen wij hen als ze weer 
thuis komen? Wie sticht tehuizen voor hun oude dag? De 
vader bleef vader in dit verhaal. Een duidelijke boodschap in 
de Bijbel. 
 
De Christusdoorn 
Een plant van vroeger, een 
plant, die velen aan hun 
oma doet denken. Aan de 
vele kleine rode bloemetjes, 
die er af vielen en netjes 
opgeruimd moesten 
worden. Een plant met 
vreselijke stekels en met 
giftig melksap. Het is een 
Euphorbiacee, een 
wolfsmelkachtige. Drie 
evangelisten vermelden in 
vrijwel gelijke woorden dat 
Christus na de geseling in 
opdracht van Pontius Pilatus 
een purperen mantel werd omgehangen en een kroon van 
doornen werd opgezet. Zo maakten zij “de koning der 
Joden” belachelijk. (Matt.27:29, Marcus 15:17 en Joh.19:1-
5). Deze doornenkroon is bewaard gebleven, of zou bewaard 
gebleven zijn, en bevindt zich sinds 1250  in de Notre Dame 
van Parijs. Bij de grote brand aldaar in 2019 is hij met andere 
relikwieën tijdig in veiligheid gebracht. Hij wordt nu in het 
Louvre bewaard en slechts bij grote uitzondering aan het 
publiek getoond. Dat de soldaten destijds in Jerusalem 
inderdaad takken van “onze” christusdoorn gebruikt 
hebben, is niet waarschijnlijk. De plant komt oorspronkelijk 
van Madagaskar en is pas in de 19e eeuw meegebracht naar 
Europa. Maar dat zijn vreselijke stekels tot zijn naam hebben 
geleid, is goed te begrijpen.  
 
Bloemen, collectes en diensten 
De bloemen van 12 maart gingen naar Marijke de Vries, voor 
haar 90e verjaardag. 
 
De collecteopbrengsten waren op 12 maart: 
voor de diaconie: € 108,20,  voor de eigen kerk: € 61,00. 
 
Op zondag 9 april, 1e Paasdag, gaat Marja van Gaalen voor, 
op zondag 23 april drinken we samen koffie. 
 

Maarten Gast 



 
24 Venster april 2023 

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

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid Organist 
6 april  19.30 uur W. Grimme   Avondmaal G. van Wattingen 
9 april  10.00 uur H. Schaap   Pasen  G. Zandstra 
23 april  10.00 uur T. de Boer     G. van Wattingen  
 
Protestantse Gemeente Edam, Grote Kerkstraat 57, 1135 BC Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
2 april   10.00 uur ds. C. Kremer   Palmpasen  De Swaen 
        m.m.v. Maisa van der Kolk 

 3/4/5 april 19.30 uur ds. C. Kremer   Avondgebeden  De Swaen 
        m.m.v. Nicolaascantorij 
6 april  19.30 uur ds. C. Kremer   Witte Donderdag , H.A. De Swaen 
        m.m.v. Emmely Siebrecht 
7 april  19.30 uur ds. C. Kremer   Goede Vrijdag  De Swaen 
8 april  19.30 uur ds. C. Kremer   Stille Zaterdag  De Swaen 
9 april    9.00 uur     Paasontbijt  Grote Kerk, koor 

10.00 uur ds. C. Kremer   Pasen   Grote Kerk 
        m.m.v. Gerro de Boer 
16 april  10.00 uur ds. P Hoogstrate (Ermelo)     De Swaen 
23 april  10.00 uur ds. C. Kremer      De Swaen 
30 april  10.00 uur ds. J. van Werkhoven (Aerdenhout)   De Swaen 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
2 april  10.00  diaken Henk Bak  Palmzondag m.m.v.  Nicolaaskoor 
6 april  19.00  kapelaan M. Agius Witte Donderdag 
7 april  14.30  kapelaan M. Agius Goede Vrijdag, Kruisweg, Kruisverering 
8 april  21.00  kapelaan M. Agius Paaswake m.m.v. Nicolaaskoor 
9 april  10.00  kapelaan M. Agius Hoogfeest van Pasen m.m.v. St. Caecilia 
10 april  10.00  kapelaan M. Agius 2de Paasdag, familieviering 
16 april  10:00  pastoor J. van de Stok Eucharistieviering met samenzang 
23 april  10.00  diaken H. Bak  Woord- en communieviering met samenzang 
30 april  10.00   pastoor P. Stomph Eucharistieviering met samenzang 
 

Ook is er op elke dinsdagochtend om 9.00 uur en vrijdag om 19:00 uur (Goede Vrijdag om 14:30) een H. Mis 
 

Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 
9 april  11.00 uur Marja van Gaalen Pasen 
23 april  11.00 uur Koffie 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid   
2 april  10.00 uur T. Heijboer  Oudendijk Palmpasen 
6 april  19.30 uur ds. J.J. Reedijk  Berkhout Witte Donderdag 
7 april  19.30 uur ds. J.J. Reedijk  Avenhorn Goede Vrijdag 
9 april  10.00 uur ds. J.J. Reedijk  Beets  Pasen, ontbijt om 8.30 uur 
16 april  10.00 uur J. Talma   Oudendijk 
23 april  10.00 uur T. Heijboer  Oudendijk 
30 april  10.00 uur ds. B. Stobbelaar  Beets 
 
 

Groeten uit Sevilla 
Familie Collet 
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