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Redactioneel 
 
Met Charlotte Kremer als predikant maakt de kerkgemeente 
een nieuwe start en kijkt met hoop naar de toekomst. De 
katholieke kerk heeft net de festiviteiten van 175 jaar 
kerkwijding achter de rug en is met hernieuwde inspiratie 
aan het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. Maar, om eerlijk te 
zijn, de kerken laveren tussen hoge golven. Ze hebben last 
van verminderd kerkbezoek en verlies van leden door ouder-
dom. Ook het Venster ziet de toekomst met zorg tegemoet. 
 

Ondanks herhaalde oproepen melden zich geen nieuwe re-
dactieleden. Ook de distributie komt steeds op dezelfde 
mensen neer. De huidige redactie zet met veel plezier elke 
maand weer een Venster in elkaar maar is ook kwetsbaar 
vanwege de gemiddelde leeftijd. Om de continuïteit in de 
toekomst te garanderen hebben we echte verjonging van de 
redactie nodig. Geef het Venster toekomst! 
 

Nico van Straalen 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 16 februari 2023. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
1 maart 2023. 
 

Bij de omslag: Ds. Charlotte Kremer-Elsinga met haar man Rikkert en dochters Minke (14) en Yfke (9). Foto Arie van Ginkel 

Het feestmaal van Belsassar (Rembrandt)  

Bijbelse uitdrukkingen 
Veel uitdrukkingen en gezegden in het hedendaagse Neder-
lands zijn terug te voeren op de (Staten)bijbel. Niet altijd 
zijn we ons daarvan bewust. In deze rubriek lichten we er 
iedere maand één uit. 
 

  
Rib uit je lijf By Anonymous [Public domain] 

Wikimedia Commons 
 

Een rib uit je lijf 
“Dat is een rib uit mijn lijf” zeg je als een uitgave voor jou 
een hele grote is. Maar wanneer je de uitdrukking precies 
gebruikt kan nogal verschillen. Zo kun je verzuchten dat de 
aanschaf van een nieuwe jas wel een rib uit je lijf was. Of je 
kind uitleggen dat een gewenst speelgoed wel een rib uit je 
lijf is. Of in de onderhandelingen over de prijs van een be-
oogde aankoop hetzelfde debiteren. Dus een verzuchting 
achteraf (wellicht goed gemaakt door het verworvene), of 
pressie, onderhandelen, afwijzing vooraf. Maar altijd is de 
uitdrukking gekoppeld aan een (te?) grote financiële aderla-
ting, aan iets negatiefs. 
Dat negatieve vind je niet terug in Genesis: Uit de rib die Hij 
bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een 
vrouw en Hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: 
‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen 
vlees, een die zal heten: vrouw, een uit man gebouwd.’ 
Hier niets van: óh, oh, wat heeft me dat veel gekost; alleen 
maar blijdschap en waardering. Het geschetste spraakge-
bruik vertoont dus een betekenisverschuiving, t.o.v. die in 
de Bijbel, (zoals we ook zagen bij bijv. ’Paarlen voor de zwij-
nen’). En let op dat ‘gelijk aan mij’.  Waarom is dat in de ge-
schiedenis zo verloren gegaan?? 
Lezen: Genesis 2: 21 -22 e.v. NBV 

EB 
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Charlotte Kremer 
 
Een nieuw jaar, een nieuwe dominee! Wat wil een kerkgemeente nog meer?  Nou 
eigenlijk, haar beter leren kennen. Marika Fraenkel interviewde haar. 
 

Dominee Kremer laat ik u eerst 
zeggen dat wij allemaal zeer blij 
zijn met uw komst! Dat dit het 
begin mag zijn van een 
fantastische samenwerking in 
onderlinge harmonie. Dit 
interview heeft als doel nader 
kennis met u te maken, fijn dat 
u hieraan meewerkt, dank u 
wel. Laten we meteen 
beginnen. 
 
Waar komt u oorspronkelijk 
vandaan? Kunt u misschien wat 
meer vertellen over het 
ouderlijk gezin? 
Ik ben geboren in een 
ziekenhuis in Amsterdam, 
omdat mijn ouders destijds in 
Nieuw-Vennep woonden. Maar 
ik ben veel verhuisd. Mijn 
kindertijd heb ik vooral in 
Voorschoten doorgebracht, 
mijn jeugd in Maastricht. Mijn 
ouders waren van huis uit 
gereformeerd maar ik ben zelf 
van jongs af aan altijd naar 
‘Samen op Weg’ kerken gegaan. 
Mijn vader komt uit het 
bedrijfsleven en we hebben 
geleerd dat je niet minder 
wordt van hard werken. Inmiddels zijn mijn ouders niet 
meer samen. Mijn vader woont met zijn huidige vrouw 
sinds kort in Middelie. Ik vind het leuk om dichtbij hen te 
wonen. Ik heb één zus. Zij woont in de Verenigde Staten. 
 
Hoe bent u ertoe gekomen dominee te worden? 
Ik ging als kind al graag naar de kerk. Ik vond de 
kindernevendienst leuk en hield van de verhalen. Als 
jongvolwassene ging ik ieder jaar in de zomer naar Taizé. 
Toch was dominee worden niet het eerste waar ik aan 
dacht. Ik ging hotelschool doen, net als mijn zus. Dat paste 
bij ons gezin. Toen ik dat had afgerond begon ik te 
twijfelen. Ik bedacht ook dat ik niks te verliezen had, met 
een diploma op zak. Toen koos ik een studie waar alles in 
zat wat ik interessant vond: talen, geschiedenis, 
psychologie, sociologie, filosofie… Theologie dus! Pas aan 
het eind van mijn studie ontdekte ik dat ik de 
veelzijdigheid van het predikantschap en de rijkdom om te 
mogen werken met mensen in alle omstandigheden, met 
inspirerende verhalen en met prachtige kerkmuziek erg 

mooi vond. Toen ik stage 
liep in Amsterdam en bij de 
krijgsmacht wist ik dat ik 
dominee wilde worden. 
 
Wat heeft u doen besluiten 
bij ons te blijven? 
Dat was eerlijk gezegd best 
een moeilijk besluit. Ik heb 
met heel veel plezier in 
Zuiderwoude, Uitdam en 
Broek in Waterland gewerkt; 
daar had ik het goed. Dan is 
het moeilijk om afscheid te 
nemen. Tegelijkertijd geloof 
ik dat het goed is als 
voorgangers op een gegeven 
moment ook weer 
‘voortgaan’. In Edam is 
natuurlijk de afgelopen jaren 
heel veel gebeurd: het 
fusieproces, het sluiten van 
de Groenlandkerk, het 
vertrek van de vorige 
predikant. Dat is niet niks 
allemaal en maakt het wel 
spannend. 
Tegelijkertijd heb ik sinds 
2016 veel gemeenteleden 
leren kennen. Ik was onder 
de indruk van het 

enthousiasme en de betrokkenheid van de mensen, en 
heb gezien hoe zeer iedereen verlangt naar een nieuw 
hoofdstuk. Steeds werd er gevraagd of ik niet wilde 
blijven, en ik verloor langzaam maar zeker mijn hart in 
Edam. Ik voelde me geroepen. 
 
Vindt u dat de huidige kerkdiensten voldoen aan de 
behoefte van de gemeente, zo niet, wat zou u veranderd 
willen zien? 
Er is geen kerkdienst die iedereen altijd helemaal 
aanspreekt, denk ik. Maar hopelijk is er toch iedere week 
voor iedereen wel íets te vinden in de eredienst dat kan 
inspireren. Een Bijbeltekst die je ineens opvalt, een regel 
uit de preek, de verwerking van de kindernevendienst, 
een zin uit een lied, een melodie die je raakt, iemand die 
je aanspreekt bij de koffie. Ik hecht aan de liturgie zoals 
die in een lange traditie ontstaan is. Er zit grote waarde in 
de routine, in vaste formules en vertrouwde herken-
baarheid. En tegelijkertijd moeten we met elkaar steeds 
zoeken naar vormen die passen bij ons, in onze tijd. 
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Wat zou u willen bereiken in onze kerkgemeente? 
Ik hoop dat we met elkaar kunnen zoeken naar een 
nieuwe balans. Dat wonden kunnen helen, er in alle rust 
weer stabiliteit ontstaan kan. Aan de andere kant betekent 
dat niet dat we achterover moeten gaan leunen. Het is de 
gemeente gelukt om in de afgelopen tijd zonder predikant 
toch actief te blijven. Heel veel van het gemeentewerk is 
‘gewoon’ doorgegaan. Dat is knap. Ik verheug me erop om 
met elkaar te kijken hoe we een levende gemeente 
kunnen blijven, van betekenis voor Edam. 
 
Vind u het muzikale gedeelte in de dienst belangrijk, zo ja, 
waarom? Heeft u misschien ook bepaalde gedachten over 
de soort muziek of laat u dat met liefde over aan Frans 
Koning? 
Het muzikale gedeelte in de dienst is ontzettend 
belangrijk. Je kunt een prachtige preek houden, als het 
mis gaat met de muziek leidt dat af en gaat de opbouw 
van de kerkdienst verloren. Aan de andere kant is mijn 
ervaring vooral dat goede kerkmuziek alles in de dienst 
naar een hoger niveau kan tillen. Muziek kan de andere 
delen van de liturgie enorm versterken. Het kan 
verschillende emoties oproepen en de thematiek van een 
dienst onderstrepen. Ik heb inmiddels (vooral bij 
begrafenissen) al vaak met Frans Koning samengewerkt 
(en overigens ook met Nico Vriend). Ik ben heel dankbaar 
dat ik ook in deze gemeente weer mag samenwerken met 
een organist met veel talent, ervaring en goede ideeën. 
Het is fijn als de liturgie ontstaat in samenwerking, als er 
over en weer suggesties zijn. Of een waarschuwing als een 
lied te moeilijk is om te zingen, of onbekend in de 
gemeente. Liefst met een alternatieve suggestie. Dat komt 
dus zeker in orde. 
 
 
 

 
Hoe zou volgens u, de kerk er in het algemeen in de 
toekomst uit kunnen zien? 
Tja, dat is een moeilijke vraag. We zien in ons land dat de 
kerk nog steeds krimpt en dat is een grote zorg voor de 
toekomst. Aan de andere kant is dat een lokaal probleem: 
wereldwijd groeien de christelijke kerken. Zeker in Afrika, 
Azië en Zuid – Amerika. Dat vind ik troostrijk. Ik ben ervan 
overtuigd dat de kerk ook in onze tijd van waarde is, voor 
haar leden en voor haar omgeving, en dat ook in de 
toekomst zal blijven. Maar het is een grote uitdaging om 
dat ook waar te maken en steeds weer te zoeken naar 
manieren waarop we dat gestalte kunnen geven. 
 
Heeft u zelf nog iets dat u belangrijk vindt mee te delen? 
Ik verheug me er heel erg op om aan de slag te gaan. 
Vooral om iedereen te ontmoeten en verder kennis te 
maken. Nu eerst afscheid nemen en verhuizen, dat vraagt 
deze dagen de aandacht. Maar vanaf februari gaat het 
echt beginnen. Ik heb er heel veel zin in! 
 
Red. En dat is geheel wederzijds! 
 

Tekst Marika Fraenkel, foto’s Arie van Ginkel 
 
 
De intrededienst van 
ds. Kremer is op zondag 
5 februari, 15:00 uur in 
de Grote Kerk 
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Mijn reis naar Rwanda 
 
Bij het noemen van de naam Rwanda zullen velen allereerst denken aan de vreselijke ge-
nocide uit 1994, toen in een viertal maanden 500.000 tot 1 miljoen Tutsi’s en gematigde 
Hutu’s werden afgeslacht door Hutu-milities. De vredesmacht van de VN greep niet in we-
gens gebrek aan mandaat. Sinds die tijd ondersteunen vele organisaties de mensen daar 
om een beter bestaan op te bouwen en het verleden te verwerken. Organisaties, waar-
voor ook regelmatig gecollecteerd wordt. Alida Gorter, diaken van de Protestantse Ge-
meente Edam, kreeg de kans daar op bezoek te gaan. Zij doet verslag. 
 
Een bijzondere reis 
Een bijzondere reis, een zeer indrukwekkende ervaring, 
mijn bezoek aan Rwanda. Een unieke kans om als diaken 
een kijkje te nemen in de keuken van ontwikkelingsorga-
nisaties. 
Op donderdag 6 oktober vertrekken we met 10 diakenen 
van verschillende protestantse kerken uit Nederland met 
2 begeleiders naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Doel 
van onze reis is te zien en te horen hoe “ons” collectegeld 
daar in dit verre land besteed wordt, wat de resultaten er-
van zijn. 

We maken kennis met 
het diaconale werk van 
de Stichting Red een 
Kind en van de Stichting 
World Servants, van de 
Presbyteriaanse kerk 
van Rwanda en van Afri-
can Evangelistic Enter-
prise (AEE). We zien hoe 
zelfhulpgroepen functi-
oneren en hoe dit de le-
vens van de betrokken 
gezinnen structureel 
verandert. We ontdek-

ken het belang van een goede start voor ieder kind, Early 
Childhood Development. World Servants bouwt tijdens 
jongerenreizen samen met Red een Kind en lokale part-
ners jaarlijks een aantal kleuterscholen in de 
projectgebieden. 
 
Het veld in richting Congo 
De volgende morgen vertrekken we vroeg 
richting Kamembe, waar we een paar dagen 
verblijven. Zaterdag 8 oktober bezoeken we 
daar het veldkantoor van Red een Kind. Na de 
presentatie over het projectgebied gaan we 
op bezoek bij een kinderclub. We worden al-
lervriendelijkst onthaald met muziek en dan-
sende kinderen. De kinderen lezen om beur-
ten een stuk uit de Bijbel aan ons voor (in het 
Rwandees). Daarna dansen en zingen ze voor 
ons, wij klappen en dansen met ze mee. Aan 
het einde van de middag brengen we een be-
zoek aan de grensbrug met Congo, welke 

zwaar bewaakt wordt. We kwamen niet verder dan de 
slagbomen op 10 meter van de grens met Congo, verbo-
den terrein dus. 
Op zondagmorgen een mooie kerkdienst in de Angli-
caanse kerk van Cyangugu in Kamembe. Een feestelijke 
viering met veel muziek en zang. In de middag over de ca-
nopy walk gelopen in het Nyungwe Forest, een lange 
hangbrug in het oudste en grootste regenwoud van 
Rwanda, 70 meter boven de grond met fantastische uit-
zichten. Wat een geweldige ervaring was dat. 
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Kleuterscholen en jeugdgroepen 
Maandag 10 oktober ’s middags bezoeken we verschil-
lende kleuterscholen die door Red een Kind zijn opgezet. 
Op een ervan komen dagelijks 158 kleuters, die daar ook 
iedere dag 25 cl melk en een warme maaltijd krijgen. 
Daarna gaan we naar een zelfhulpgroep voor met name 
vrouwen en één enkele man. De mensen van de groep le-
ren hoe ze groenten kunnen verbouwen, die ze daarna 
verkopen op de markt. Ook hier een hartelijke ontvangst 
met dans en muziek. Vervolgens een bezoek aan jeugd-
groepen, die dankzij een vak-training een eigen onderne-
ming zijn gestart. O.a. een bakkerij, een schoenmakerij en 
een atelier, waar twee dames kleding ontwerpen en ook 
zelf maken. 
 
Woensdag 12 oktober vertrekken 
we ‘s morgens vroeg richting het 
projectgebied Bugesera. Hier zijn 
we aanwezig bij de openingscere-
monie van een kleuterschool/ECD 
centrum, afgelopen zomer door 
een groep jongeren van World 
Servants gebouwd. De 150 kin-
deren die naar deze kleuterschool 
komen, krijgen dagelijks ook een 
warme maaltijd met een banaan 
en een ei, die wij bij ons bezoek 
aan de kinderen mogen uitdelen. 
Het voedsel wordt door de ge-
meente betaald. Ook hier weer 
veel dansende, vrolijke mensen en 
natuurlijk dansen we allemaal mee. 
Die middag brengen we een bezoek aan het Nyamata Ge-
nocide Memorial. Het gebouw was vroeger een kerk, 
waar tijdens de genocide mensen zich schuilhielden, er-
van uitgaande dat ze daar veilig waren. In en rond deze 
kerk zijn duizenden mensen vermoord, de kleding van 

deze mensen ligt hier nog op banken uitgestald. Erg in-
drukwekkend. 
 

Na dit enerverende bezoek reizen we door naar Rwa-
magana, waar we de laatste 2 nachten zullen blijven. 
In Rwamagana bezoeken we s morgens eerst een lokale 
markt, heel gezellig. We vervolgen onze weg naar een vis-
kwekerij (tilapia). We gaan met een bootje het meer van 
Muhazi op, waar we een kijkje mogen nemen in de vis-
kwekerij. Het gaat hier allemaal best wel primitief, zo’n 20 
jongeren zijn hier werkzaam, het is goede handel. Zo ver-
dienen deze jongeren hun dagelijks brood. 

 
Coöperaties 
Die middag bezoeken we een zelfhulpgroep voor vrou-
wen, die met coaching en begeleiding een eigen coöpera-
tie zijn gestart. Iets waar ze uiteraard erg trots op zijn. Ze 
leggen iedere week geld in, investeren en de winst wordt 
dan verdeeld. Daarna rijden we door naar een project 
waar jongeren een landbouwcoöperatie zijn gestart. Er 
wordt van alles verbouwd, zoals kool, uien, een soort 
aardappels, mais en suikerriet. In de kassen worden toma-
ten gekweekt, 100% biologisch. ‘s-Morgens om 3 uur be-
gint een groep jongeren met het plukken van de tomaten  

om dan vervolgens om 5 uur 
lopend naar de markt te 
gaan, waar ze de handel ver-
kopen. 
Vrijdag, onze laatste dag, 
gaan we weer richting Kigali. 
We bezoeken daar het impo-
sante Genocide Memorial, 
waar we een paar uur door-
brengen. Vervolgens richting 
luchthaven, waar vandaan 
we in de loop van de avond 
terugvliegen naar Brussel. De 
vlucht duurt 10 uur, inclusief 
tussenstop in Oeganda. Ten-
slotte met de trein terug 
naar huis. 
 

Het was een heel bijzondere 
ervaring om kennis te maken met Rwanda via de Stichting 
Red een Kind en de Stichting World Servants. Ik begon er 
mijn verhaal mee en eindig er ook weer mee. Een reis, die 
we nooit zullen vergeten. 

Alida Gorter 



6 Venster februari 2023 

Een lint van licht over de aarde 
 
Wereldlichtjesdag ontstond in 1997 in Amerika als World Wide Candle Lighting, toen ou-
ders, die hun kind hadden verloren, het initiatief namen deze kinderen gezamenlijk te 
gaan herdenken. Sindsdien steken op de tweede zondag van december om 19.00 uur we-
reldwijd ouders een kaarsje aan ter nagedachtenis aan hun overleden kind. Door de tijd-
verschillen ontstaat er een lint van lichtjes over de gehele aarde. In Volendam organiseren 
De Vrouwen van Sereen deze liefdevolle herdenking vanaf 2011 op die avond in de Stolp-
hoevekerk. Er wordt gesproken, er is muziek en er is stilte. De kinderen worden bij naam 
genoemd en heel veel kaarsjes worden aangestoken. 
 
Toen ik dit jaar om kwart voor zeven de kerk binnenging 
om dit mee te maken, was de kerk al helemaal vol. Dit ter-
wijl mensen bleven toestromen. Het was zo vol, dat ik be-
sloot mijn plaats aan iemand anders te laten. Sylvia van 
Leeuwen van Sereen beloofde me een foto voor de pagina 
van de PG Volendam in het Venster. Maar ze stuurde me 
ook haar impressie hoe het geweest was. Die vond ik zo 
indrukwekkend dat ik hem u niet wil onthouden. 
 
Wereldlichtjesdag in het Stolphoevekerkje 
Sylvia schrijft: “Het kerkje zat bomvol met 110-120 ou-
ders, broers, zussen, opa’s, oma’s, familie, vrienden en 
vriendinnen. Ook werd er vanaf 55 apparaten via de 
livestream meegekeken. De nadruk ligt op het aansteken 
van de kaarsjes en het noemen van de namen. Maar ook 
was er mooie muziek. Frank Keijzer en Laurie Akkerman 
speelden en zongen 5 liedjes: Angel, Precious child (speci-
aal geschreven voor WLD), I still cry, Grijs en Noem een 
dag. 
Frank begeleidde Romée met haar liedje ‘Rowan’: Slechts 
1 maand na de diagnose overleed Rowan afgelopen juni 
aan de gevolgen van melanoomkanker. Rowan mocht 
maar 22 worden. Zijn ouders, zusjes, oma, goede vrienden 
en zijn grote liefde Romée herdachten hem gisteravond. 
Romée schreef een liedje voor Rowan waarmee ze meer 
bewustzijn voor kanker wil creëren onder jonge mensen 
en bovendien zamelt ze geld in voor de Antoni van Leeu-
wenhoek Foundation voor onderzoek naar kanker. Zoals 
ze dat zelf zegt, is dat het enige wat ze nog kan doen als 
ode aan haar eerste en mooiste liefde en voor alle men-
sen die met kanker leven of het nog gaan krijgen. Het was 
ongelofelijk bijzonder en 
krachtig dat ze gisteravond 
haar liedje voor Rowan in het 
kerkje wilde zingen tijdens 
WLD. 
Jenny Michaelis, mama van 
Jax en Macy en Gerda Lof, 
mama van Denise, droegen 
gedichten voor. Ook vertelden 
we het sprookje van de 
vliegerpost voor de kleinsten 
die aanwezig waren (en dat 
waren er best veel!). Als je 

lieve berichtjes op 
een vlieger schrijft, 
de vlieger oplaat en 
deze hoger en ho-
ger vliegt, ver bo-
ven de wolken dan 
vangt de vlieger-
postbode hem op. 
Hij zorgt ervoor dat 

de boodschappen die op de vliegers staan geschreven 
goed terecht komen. “Vliegerpost voor James! Een lange, 
lange brief op een gele vlieger voor Vera!” De diepe stem 
van de vliegerpostbode is niet te missen en jeetje, wat zijn 
de wolkenkinderen blij als ze een fijne brief of lief be-
richtje krijgen. Dit sprookje is natuurlijk de inleiding voor 
de onthulling van onze hemelbrievenbus. Alle aanwezigen 
kregen na afloop een hemelpost-setje met drie kaarten 
een mooie pen mee naar huis. 
 

In het kerkje konden we 245 kleine vliegers ophangen: Be-
gin november hebben we onze oproep gedaan en zijn ze 
op heel veel scholen en kinderdagverblijven aan de knut-
sel geslagen met onze kleurplaat van de vlieger. De juffen 
en meesters vertelden waarom deze vliegers gemaakt 
werden. Dat er op veel plaatsen heel veel verdriet is om-
dat sommige families een belangrijk iemand in hun mid-
den missen. We hoorden van de leerkrachten dat er tij-
dens het knutselen mooie gesprekken ontstonden tussen 
de kinderen. Los van de mooie decoratie in het kerkje, 
bieden de vliegers ook heel veel troost, er wordt meege-
leefd. De volgende dag brachten wij alle vliegers EN onze 

hemelbrievenbus naar de Ma-
riakerk. Daar mochten de vlie-
gers tot Driekoningen blijven 
hangen en kon iedereen de 
prachtige vliegers nog bekij-
ken.” 
 
Ook dit jaar zal er weer een 
viering als deze zijn in de Stolp-
hoevekerk, op de tweede zon-
dag in december, een avond 
van saamhorigheid. 
 

Maarten Gast 
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Woorden die inspireren! 
 
Ervaart u dat soms ook? Dat woorden, geschreven of gespro-
ken iets met u doen, u een gevoel geven van verwondering, 
verbinding, of juist afgunst, woede of verdriet doen ontluiken 
vanuit uw diepste gevoelens….vanuit de ziel? 
 
Op 25 december 2022, eerste Kerstdag, ontving ik als reactie 
op een berichtje dat ik via WhatsApp aan een dierbare had 
verzonden, een lieflijk plaatje van een jongetje dat samen 
met een olifantje op kalme zee vaart. Zij kijken samen naar 
de ‘opkomende zon’ en lijken de woorden uit te spreken die 
erboven staan: 
 
‘This is a wonderful day. I’ve never seen this one before!’ 

 
Eronder staat genoteerd dat deze quote van Maya Angelou 
is. Ik laat het op mij inwerken, ik vind hem inspirerend, als 
wij zo naar elke nieuwe dag kijken, is het toch elke dag weer 
een feestje hem tegemoet te gaan? Maar wie is de vrouw 
achter deze alles omvattende zin? Ik besluit haar te Google-
en. Ik wil meer van haar weten. Als je met zo’n ogenschijnlijk 
simpele zin zoveel groots kunt zeggen, dan moet daar een 
bijzondere vrouw achter schuil gaan. 
 
Maya Angelou was een begaafd, krachtig mens. Zij werd ge-
boren in Missouri op 4 april 1928 en overleed op 28 
mei 2014 in Winston-Salem. De Volkrant schreef over haar: 
 
“Maya Angelou was een alleskunner: schrijfster, dichter, acti-
vist, hoogleraar, zangeres, danseres en nog veel meer. Bo-
venal was ze bekend vanwege haar autobiografie ‘I know 
why the caged birds sing’. In deze bestseller vertelt Angelou 
over de traumatische ervaringen in haar jeugd in het door ra-
cisme geplaagde zuiden van de VS. Dat boek was een eerste 
in zijn soort, gaf zwarte vrouwen een literaire stem, en werd 
een vast onderdeel van de boekenlijst op Amerikaanse scho-
len.” (De Volkskrant.nl). 
 
Tevens werd zij als eerste Afro-Amerikaanse vrouw afge-
beeld op een Amerikaanse munt. Op 10 januari 2022 werd 
er een ‘ quarter’ (kwartje) in gebruik genomen. Op de munt 
spreidt zij haar armen, als een vliegende vogel, met op de 

achtergrond de op-
komende zon. Zij 
ontving vele prijzen 
en eretitels, ook mocht zij in 2010 The Medal of Freedom 
ontvangen van de toenmalige president van Amerika, Barack 
Obama. 
 
Angelou was een prachtige dichteres. Ik las meerdere ge-
dichten van haar. En elke keer als je ze leest, brengen ze 
nieuwe gedachten en gevoelens teweeg. Ze gaan over het 
leven, over hoop, kracht en wijsheid. Van het gedicht “ Still I 
Rise!” in het bijzonder, wil ik een fragment delen, in de hoop 
dat u als lezer de volledige versie zult opzoeken of Angelou 
zult bekijken op Youtube bij één van haar vele speeches. Ook 
heeft 2Doc een prachtige documentaire over haar uitgezon-
den. Ik citeer uit het artikel op 2doc.nl/documentaires: 
 

(…) Just like moons and like suns, 
With the certainty of tides, 
Just like hopes springing high, 
Still I’ll rise. 
Did you want to see me broken? 
Bowed head and lowered eyes? 
Shoulders falling down like teardrops, 
Weakened by my soulful cries? 
Does my haughtiness offend you? 
Don’t you take it awful hard 
’Cause I laugh like I’ve got gold mines 
Diggin’ in my own backyard. 
You may shoot me with your words, 
You may cut me with your eyes, 
You may kill me with your hatefulness, 
But still, like air, I’ll rise. (…) 

 

'Hopelijk brengt haar werk die pijnlijke geschiedenis 
dichterbij en kan het de dialogen versterken', vertelt 
Ernestine Comvalius in hetzelfde artikel. Dat lijkt mij een 
mooi startpunt. In het kader van bewegingen als #MeToo en 
#BlackLifesMatter, lijkt mij dit geen overbodige luxe in de sa-
menleving van vandaag de dag. Ik kan nog zoveel over deze 
bijzondere vrouw vertellen, het valt niet in één pagina te 
vatten wat Angelou aan inzicht heeft nagelaten aan de we-
reld. Laat u vooral inspireren door haar werk en ga zelf op 
onderzoek uit. En vergeet niet, wij zullen altijd weer op-
staan! “Still I Rise!” 

José Hermanides 
Bronnen: 
https://www.2doc.nl 
https://www.volkskrant.nl 
 



Telefoon: 0299-361562 
Fax: 0299-351222 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam tussen de 0 en 18 jaar: kalenders, puzzels, weetjes en kleurplaten, 
speciaal voor de jeugd. 
 
Agenda 
Kinderkerk – zondag 5 februari om 
15.00 uur Grote Kerk 
Kindernevendienst elke zondag om 10 
uur in de Nicolaaskerk 
 
Op 2 februari vieren wij het Feest van 
de Opdracht van de Heer in de tempel; 
een andere naam is Maria Lichtmis. Het 
is precies 40 dagen na Kerstmis; van-
daag denken we aan het kind Jezus dat 
door Maria en Jozef naar de tempel in 
Jeruzalem werd gebracht om aan God 
te worden opgedragen. Iedereen in de 
RK H. Nicolaaskerk ontvangt een kaars 
in de hand. De kaarsen worden gewijd 
en aangestoken. Wij vieren dat Jezus 
voor ons allen het Licht is. 
 
Op 3 februari denken wij aan de Heilige Blasius (4e eeuw). 
Deze bisschop hielp, genas mensen en dieren. Eens kwam 
een moeder angstig met haar kind dat bijna stikte in een vis-
graat. Blasius ging bidden voor het kind en maakte een Kruis-
teken. Meteen was het kind bevrijd van de visgraat in zijn 
keel. Zo ontvangen wij nog steeds op deze dag de speciale 
Blasiuszegen tegen keelziektes. Tijdens de zegen houdt de 
priester of diaken daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde 
kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de 
gelovigen en bidt: ‘Moge God u op voorspraak van de heilige 
Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen, in de 
naam van de Vader en 
de Zoon en de Heilige 
Geest’. De heilige 
Blasius is een van de 
zg. 14 heilige Nood-
helpers die we kun-
nen aanroepen. 
 
Op 11 februari vieren wij Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
(Frankrijk). Maria verscheen op 11 februari 1858 aan Berna-
dette. We vieren vooral Maria, die door de 14-jarige eenvou-
dige Bernadette zondaars tot bekering roept; als mensen 
zich bekeren gaan ze meer tot God bidden en meer anderen 
helpen, vooral zieken en andere mensen in nood. Maria 
vraagt aan Bernadette om de rozenkrans te bidden voor de 
bekering van de zondaars. Maria vraagt haar om met haar 
handen in de grond te woelen voor water. Daaruit ontstaat 
de bron waar vanaf het begin vele mensen genezing hebben 
ontvangen. Nog steeds komen mensen naar Lourdes, voor 
het genezende water voor bekering (weer doen wat God aan 
je vraagt), genezing en troost. Maria vraagt haar ook dat er 

 
een kapel gebouwd zal worden en dat mensen in processie 
samen bidden. Deze kapel/kerk is gebouwd en miljoenen 
mensen komen elk jaar naar Lourdes. Vandaag bidden we 
speciaal voor zieken, tot God op voorspraak van Maria. 
 
Op 22 februari is het Aswoensdag. Aswoensdag is het begin 
van onze voorbereidingstijd op Pasen. Pasen is het grootste 
feest van het jaar: wij vieren dan de Verrijzenis van Jezus. 
Deze speciale tijd heet de Vastentijd ofwel Veertigdagentijd. 
Op Aswoensdag worden de oude palmtakken verbrand. Met 
de as - gezegend - ontvangen wij een askruisje op het 
(voor)hoofd. Waarom as? De priester zegt tijdens het geven 
van het askruisje:  'Gedenk mens, dat gij stof zijt en tot stof 
zult wederkeren.' God geeft ons deze mooie tijd: wij gaan 
meer bidden, meer doen wat God wil, en meer doen voor 
onze medemens. Zo komen we dichterbij Hem, en zo leven 
we naar Pasen toe. Aswoensdag is een vastendag: we ne-
men geen snoep, geen vlees. Veertig dagen lang gaan we 
minder luxe leven (denk aan eten, drinken, minder tv, min-
der computer) om zo te zien wat écht belangrijk is in ons le-
ven, en Wie het belangrijkste is: Jezus!  Op zondagen hoeft 
niet gevast te worden. 

1. Wat zie je op deze tekening? 
2. Wie zou de mevrouw zijn? 
3. Wie is de meneer achter Maria? 
4. Wat houdt hij in zijn hand? 
5. Waarom zou hij een duif bij zich 

hebben? 
6. Wie is het kindje in het midden? 
7. Wat doet Maria op de prent? 
8. Wat zie je rond het hoofdje van het 

kindje? 
9. Waarom zou dat zijn? 
10. Wie is de meneer die zijn hand 

voor zich omhoog steekt? 
11. Wat doet die meneer in het ver-

haal? 
12. Wat is de opdracht van Jezus? 
13. Wat zou dat willen zeggen? Jezus 

geeft toch niet echt licht, zoals een 
lampje? 

Antwoorden op de vragen 
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SEPTEM ARTES LIBERALES (De Zeven Vrije Kunsten) 
 
In Europa ontwikkelde zich al tijdens en vooral na de Middeleeuwen -via het onderwijs- 
het gedachtegoed van de Vrije Mens, gegrond op de Zeven Vrije Kunsten. In de Renais-
sance werden talloze kunstwerken gewijd aan deze zeven basisbegrippen. In de Latijnse 
school van Edam zaten vrijwel zeker ook de drie taalvakken in het lesprogramma. 
 
Een Latijnse school in je stad was iets om trots op te zijn. Dat 
is vooral te zien aan de vaak rijkelijk opgetuigde gebouwen, 
die in 72 Noordelijk Nederlandse en 85 Zuidelijk Neder-
landse steden het Latijns onderwijs hebben gehuisvest.  In 
deze elitair opgezette instituten (want alleen voor jongens 
van rijke komaf 
toegankelijk) 
werd de basis 
gelegd voor de 
toplaag van de 
toekomstige sa-
menleving: art-
sen, theologen, 
wetenschap-
pers kregen hier 
hun eerste con-
frontaties met 
de enorme 
schat aan over-
levering, grote 
namen uit de 
Oudheid. Na de 
Latijnse school 
lag de weg open 
naar de toen 
nog enige uni-
versiteit in de 
Nederlanden: 
Leuven, sinds 1432. 
 
Uit de genoemde zeven vaardigheden lichten we er drie uit: 
Het zogeheten trivium, de taalgebonden vakken: 

• Grammatica 
• Dialectica en 
• Rhetorica. 

Deze drie vakken waren verweven in het schoolniveau van 
de Latijnse scholen terwijl de cijfer-gerelateerde vakken: 
Arithmetica, Musica, Kosmologia en Geometria voor de uni-
versiteit bestemd waren. Een Leuvense student diende éérst 
twee jaar de zeven vakken te bestuderen, alvorens een fa-
culteit naar keuze te kunnen starten. 
 
De schilder van de hier afgebeelde allegorie is de Vlaming 
Maerten de Vos, volgeling van Tintoretto in Venetië.  Hij 
maakte dit schouwstuk voor het Snijders-Rockox-huis, een 
Antwerpse burgemeesterswoning. De allegorie, een verhaal 
met veel symboliek, toont hier een zevental jonge vrouwen, 
die er als zussen uitzien, met elkaars gelijkenis; mogelijk was 
het zevenmaal hetzelfde model. 

Allen zijn gekleed in de Renaissance-mode en -kleuren van 
die tijd, de rok en sandalen refererend aan een Romeinse tu-
nica. Elk voor zich verbeelden zij een onderwerp aan de 
hand van de symboliek: een vaardigheid, een schoolvak, een 
kunst. 

Kijkt u mee: 
linksboven Dia-
lectica, ook wel: 
Logica, uitge-
beeld met een 
Vlaamse gaai, 
die staat voor 
boodschapper 
tussen hemel 
en aarde. 
Rechtsboven, 
uitgebeeld met 
caduceus-staf 
(herautenstaf, 
geeft vrije toe-
gang tot de 
Griekse wereld) 
zien we Wel-
sprekendheid.  
Dan in het mid-
den, Kosmolo-
gia met St. Ja-
cobsstaf en he-

melglobe van Mercator; de borstplaten stellen maan en zon 
voor. Rechts vóór haar, de luitspeelster: Musica. Arithmetica 
(rekenkunde) treffen we tweede van links, onder, naast Geo-
metria, met de globe en passer. De kikker symboliseert de 
nieuwsgierigheid (ontdekkingslust). Tenslotte nog Gramma-
tica, geheel rechts gezeten, met een klein meisje. 
Dit fraaie schilderij vertelt nog een ander feit: de renaissan-
ceschilder moet vanaf die tijd een homo universalis zijn, een 
geleerde, een gestudeerde kunstenaar. Uitsluitend naar de 
mimesis schilderen zoals tot dan gebruikelijk was, raakte op 
de achtergrond. 
De term “zeven vrije kunsten” komt voor het eerst voor bij 
manuscripten van Cicero (106 vC – 43 vC). En in de Bijbel 
(Handelingen 7:22) lezen we over Mozes:  …. Maar toen hij 
te vondeling werd gelegd, ontfermde de dochter van de fa-
rao zich over hem (….) Mozes werd onderwezen in alle ken-
nis van de Egyptenaren en werd een machtig man …. 
Voorzichtig trekt men hier en daar de conclusie, dat naar de 
kennis van de Zeven Vrije Kunsten wordt verwezen. 
 

Robert J. Lammers 

Allegorie van Zeven Vrije Kunsten door Maerten de Vos; ca 1531 – 1603 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Radicale Acceptatie 
Dat positief denken om gelukkig in 
het leven te staan een keerzijde 
heeft, dat besef was al eens tot mij 
doorgedrongen. Het helpt iemand 
niet wanneer die in zijn of haar diep-
ste ellende te horen krijgt dat ze 
vooral positief moeten blijven, dat 
elke donkere wolk een glimmend 
randje heeft. Noem het maar op. Ik 
las vorig jaar een andere kijk op het 
idee dat, wanneer je maar positief ge-
noeg denkt, alles mogelijk is. Dit 
wordt immers te pas en te onpas in-
gezet bij tegenslag. Ik las, ‘…van kan-
kerpatiënten tot werklozen, we heb-
ben allemaal aangepraat gekregen 
dat alles beter wordt van positieve 
gedachten’. De obsessie met positivi-
teit is schadelijk, omdat het idee dat 
we louter positief in het leven moe-
ten staan erop neerkomt dat degene 
die het níet voor elkaar heeft in het 
leven, dat vooral aan zichzelf heeft te 
danken. Bovendien bestaat binnen 
deze manier van denken geen ruimte 
voor een kritische blik of negatieve 
emoties. Vanuit pastoraal oogpunt 
bezien is er geen plaats voor lijden of 
is lijden iets voor sukkels. 
 

Natuurlijk is er veel goed aan positief 
denken. Het kan ons erdoorheen sle-
pen, wanneer we het glas zien als 
halfvol, in plaats van halfleeg en wan-
neer we onze zegeningen tellen in 
plaats van wat er misgaat. Positiviteit 
wordt echter giftig wanneer we het 
gebruiken om emoties te onderdruk-
ken, om de ervaringen van anderen 

te ontkennen of wanneer we hen ver-
tellen dat wat ze voelen verkeerd is. 
 

Giftige positiviteit is het ontkennen 
dat het slechte bestaat, ontkennen 
dat het leven soms tegen kan zitten. 
Mensen kunnen verschrikkelijke din-
gen overkomen en daar zit niet altijd 
een positieve kant aan. 
 

 
 
Het schadelijke van giftige positiviteit 
is dat het lijden niet benoemd wordt. 
Mensen in een giftig positieve omge-
ving lijden in stilte. Ze krijgen het idee 
dat zij de enige zijn die het tegenzit. 
Bovendien worden problemen niet 
meer besproken omdat er geen 
ruimte is voor kritiek of geklaag. 
 

Mensen in mijn omgeving met kanker 
wezen mij op een schadelijke vorm 
van het positief denken waar zij regel-
matig mee te maken hebben. Ze krij-
gen vaak te horen dat ze met een po-
sitive mindset de kanker kunnen ver-
slaan, de strijd aan moeten gaan. Zo 
krijgen de mensen een schuldgevoel 
aangepraat en wordt de indruk 

gewekt dat zij die overlijden aan deze 
ziekte, sukkels zijn, mislukkelingen. 
Ik heb dientengevolge een even dras-
tisch als werkbaar instrument mogen 
ontwikkelen in de pastorale praktijk 
en in mijn persoonlijk leven. Het 
wordt in de literatuur ‘radicale accep-
tatie’ genoemd. Dit is niets meer dan 
de bereidheid om het leven te nemen 
zoals het is, met al zijn voor- en nade-
len. Het is een manier om om te gaan 
met leed en het erkent dat lijden een 
niet te vermijden deel is van het le-
ven. We maken het alleen maar erger 
wanneer we die pijn onderdrukken. In 
mijn praktijk betekent het vooral luis-
teren en de worsteling van de ander 
aanhoren, die proberen te begrijpen 
en niet roepen, vooral niet roepen, 
dat de ander positief moet blijven; 
dat het wel goed komt. 
 

Soms komt het namelijk niet goed, 
geloof mij maar. 
 

Wanneer het mij zelf te veel wordt en 
ik alleen maar kan staren in de duis-
ternis van de nacht die niet lijkt voor-
bij te gaan, vind ik troost in een ge-
bed van Jezus. We kennen het uit de 
lijdenstijd en horen het elk jaar in één 
of andere vorm, hetzij in de kerk, het-
zij in de Matthäus Passion. In de 
Nieuwe Bijbelvertaling klinkt het zo 
uit Lucas: “Vader, als U het wilt, neem 
dan deze beker van mij weg. Maar 
laat niet wat ik wil, maar wat U wilt 
gebeuren”. Acceptatie. 
 

Thom van de Woude 
 

 

Poëzie-estafette
 
God is een toevlucht ’t allen tijde, 
die ons uit nacht en dood bevrijdde. 
Al zou de aarde ondergaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
Al staat geen berg meer vast, al dreigen 
de zeeën overhand te krijgen, 
laat schuimend al hun golven slaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 

 

Dit gedicht (psalm 46) 
spreekt mij erg aan. 
 
Ik geef het stokje door aan 
Menny de Wolf. 
 

Marijke Everaars 



–
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Week van de Eenheid op 22 januari 
Op zondag 22 januari werd een oecumenische viering ge-
houden als afsluiting van de Week van gebed voor de een-
heid van de christenen. In het volgende Venster een kort 
verslag. 
 
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, waaraan al jaren-
lang maar liefst 173 landen meewerken. Vierentwintig uur 
lang klinken ergens op de wereld dezelfde gebeden, 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 voorganger en Frans Koning bespeelt het orgel.  
Het thema van de viering is dit jaar ‘Zichtbaar Geloven’ en de 
viering is voorbereid door vrouwen uit Taiwan. Zij hebben 
gekozen voor een bijbeltekst uit de brief aan Efeziërs 1, 15 
‘Ik heb gehoord van jullie geloof’. Op basis van de bijbel-
tekst, leven en relaties van de vrouwen is de orde van dienst 
samengesteld. 
De website van de Wereldgebedsdag biedt informatie over 
het land en zo ook over het prachtige kunstwerk van kunste-
nares Hui-Wen Hsaio, dat de voorpagina van de orde van 
dienst siert. In het kunstwerk zijn zowel kenmerken van het 
land als van hun geloof verwerkt:  
De vrouwen op het 
schilderij zitten bij 
een beek, bidden in 
stilte en kijken om-
hoog in het donker. 
Ondanks de onzeker-
heid van het pad dat 
voor hen ligt, weten 
ze dat de redding 
van Christus is geko-
men. De Mikado-fa-
zant en de lepelaar 
met zwarte kop, 
twee bedreigde dier-
soorten, zijn beide 
van unieke betekenis 
voor het Taiwanese 
volk. Hun onder-
scheidend vermogen symboliseert kenmerken van het Tai-
wanese volk: vertrouwen en doorzettingsvermogen in moei-
lijke tijden. Het groene gras en de Phalaenopsis (vlinder) or-
chideeën steken af tegen de donkere achtergrond. Ze zijn de 
trots van Taiwan, dat een wereldwijde reputatie heeft als 
het 'Koninkrijk der Orchideeën'. Groen gras vertegenwoor-
digt de Taiwanezen als eenvoudig, zelfverzekerd, sterk en 
onder Gods zorg. 

Edamse kerken dragen bij aan kerstfeest Oekraïners 
In overleg met de wereldlijke gemeente hebben de Edamse 
kerken het kerstfeest voor de Oekraïners in de Meermin en 
ook daarbuiten, iets extra’s gegeven. De gemeente heeft 
een eigen kerstfeest georganiseerd, waar o.a. cadeautjes 
voor de bewoners van de Meermin beschikbaar waren. De 
PCI heeft met een forse financiële bijdrage de aanschaf van 
die cadeaus ondersteund. Hieraan is nauwelijks ruchtbaar-
heid gegeven. De protestantse diaconie heeft, mede namens 
PCI en de Doopsgezinde Gemeente een kerststollenactie op 
touw gezet. Alida Gorter en Ed Broeze hebben namens de 
kerken in Edam de vrijdagmiddag voor Kerst de in Edam-Vo-
lendam wonende Oekraïners een kerststol aangeboden. Het 
betrof 11 bezorgadressen in Warder, Oosthuizen, Middelie, 
Kwadijk, Edam en Volendam, en ruim 70 in de Meermin. 
Overal werd de stol met blijde dank in ontvangst genomen, 
niet zelden zeer uitbundig met warme omhelzingen. De at-
tentie deed waarvoor hij bedoeld was: laten merken: “Er 
wordt aan je gedacht”. Op de foto Alida met drie blije Oekra-
iense vrouwen; op de stoldozen de kaart met kerstgroet van 
de kerken, door Sijmen Tol in het Oekraïens vertaald. De sa-
menwerking met de 
wereldlijke ge-
meente was zeer 
prettig: mw. Ma-
scha Reus dacht 
mee en leverde ook 
stickers met namen 
en adressen, wat de 
overzichtelijkheid in 
het bezorgen 
enorm bevorderde.  
 
Vergadering Raad van Kerken 
Op 1 december is er weer een vergadering gehouden van de 
Raad van Kerken. Hier kort wat punten. 
Er wordt teruggekeken op het themajaar SW 1572, dit is 
toch in veel opzichten geslaagd te noemen. 
Bij de lidkerken is een brief binnengekomen van de ge-
meente. Zij nodigen de eigenaars van de kerkgebouwen uit 
om in gesprek te gaan over een op te stellen kerkenvisie 
voor het toekomstig gebruik van deze gebouwen. Wij kun-
nen daar als raad een rol in spelen om te adviseren over 
kerkinhoudelijke zaken. 
De vraag is opgekomen of wij als plaatselijke kerken een rol 
zouden moeten hebben bij het opvangkamp in de Purmer. 
Met onze beperkte menskracht en middelen kunnen we in 
deze situatie niet veel bieden.  Wel willen we onze zorg uit-
spreken over de situatie. 
Het voorstel over hoe we zouden kunnen samenwerken met 
de kerken uit de buurgemeenten wordt volgende keer in-
houdelijk besproken. 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand  

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

Bankr. NL32ABNA0818154535 
Koster: J.B.G. Ottenhof-Günther, 0299-372745 

 

 
 
 
 

 

Tijd 
Tijdens voorbereiden op de afgelopen oudejaarsavond-
dienst komen gedachten op aan verstreken tijd, de werke-
lijkheid van een afgelopen jaar, vooruitzien ook, met ver-
trouwen, in vertrouwen, vooruitzien op een nieuw jaar, 
zegen vragend voor een nieuw jaar. 
Een paar gedachten over de verstreken tijd, ook al omdat 
we afgelopen najaar onder leiding van ds De Boer gedu-
rende een aantal middagen aandacht aan het boek Predi-
ker hebben besteed. 
En dan heeft het refrein van delen uit het boek Prediker 
iets van: “alles heeft zijn tijd”. Dat heeft iets heel gerust-
stellends, er klinkt acceptatie in door, belofte over goede 
dagen en kwade dagen, over ziekte en gezondheid, over 
rijkdom en armoede. Het boek ademt een cyclisch levens-
besef: alles verloopt in een cirkel, er is herhaling, dingen 
komen terug, dienen zich opnieuw aan. Er is een rond-
gang door de tijd met een tijd om te lachen en een tijd om 
te huilen, een tijd om te verliezen en een tijd om te bewa-
ren. Dat heeft wel iets troostends, alsof je je ermee kan 
verzoenen. 
En nu is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het valt 
immers niet mee om de uitersten van ons leven wat bij el-
kaar te houden. Het kost steeds weer een krachtinspan-
ning om met die tegengestelde emoties van ons leven 
verder te kunnen. Waar je doorheen moet! Verdriet, ver-
lies en aan de andere kant vreugde en verrukking. Wat 

prachtig eigenlijk dat je dit mee mag maken! Alles heeft 
zijn tijd wil dan zeggen, leef het maar, waag het er maar 
op. En dat is in onze hedendaagse cultuur nogal lastig 
want je moet genieten, van alles en overal en altijd, altijd 
maar moeten genieten, ruimte voor de donkere kant die 
er onvermijdelijk ook is, is er nauwelijks. 
Alles heeft zijn tijd. De tijd verstrijkt.  
“Maar ach, wat verbeeld ik mij dat gij telkens zijt vervlo-
gen; gij blijft, Tijd, steeds onbewogen en slechts ik, ik ga 
voorbij.” 
Naar Bijbels besef is er ook een andere tijd: een beslis-
sende tijd, een vervulde tijd. Dat is de tijd waarover het 
evangelie spreekt. Er is een nu, tijd om iets te doen, je 
voor in te zetten. Dus niks alles heeft zijn tijd, maar doe er 
wat aan en breng weer iets op gang. Tijd om niet zomaar 
in te verdwijnen maar tijd om er echt te zijn en een ver-
schil te maken. Tijd om opnieuw te beginnen. In dat Bij-
bels tijdsbesef passen onze goede voornemens. Het ge-
tuigt van moed om tussen geest en tijdgeest weer een 
nieuwe start te maken. Daar moet je niet cynisch over 
doen. 
Alles heeft zijn tijd, jazeker, maar laten we er zorgvuldig 
en hoopvol mee omgaan, ook weer in dit nieuwe jaar dat 
voor ons ligt. 

Hajo Schaap 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bätz-orgel weer terug in de Swaen! 
 
Na een periode van 13 maanden herstel in de werkplaats 
van orgelbouwer Van Rossum is op dinsdag 17 januari het 
Bätz-orgel teruggekeerd naar zijn vertrouwde plaats op 
het balkon van De Swaen. Nadat alles uit een kleine 
vrachtwagen de kerk was binnengedragen, vormde zich 
langzamerhand een puzzel van vele honderden stukjes en 
stukken op de vloer en in de 
banken. De drie orgelbou-
wers wisten echter feilloos 
de zorgvuldig gerestau-
reerde onderdelen te vin-
den en in elkaar te zetten. 
Men zag een orgel opnieuw 
geboren worden, zoals ruim 
200 jaar geleden. Al spoedig 
stond de kas recht overeind 
(in de orgelbouw spreekt 
men niet van kast, maar 
kas!). Daarna volgden de 
nieuw gebouwde balgen 

(naar voorbeeld van andere Bätz-orgels), de windlades en 
de abstracten (toetsoverbrenging), en ten slotte het ge-
heel gerestaureerde pijpwerk. Bij het schrijven van dit 
stukje is de klank nog in nevelen gehuld, want de orgel-
bouwers moesten nog stemmen en intoneren. 
 

Op 12 februari zal ons or-
gel in zijn volle pracht te 
zien en te horen zijn tijdens 
en na de kerkdienst met ds 
Charlotte Kremer. Meer in-
formatie volgt in de kerk-
brief en op de webpagina’s 
van de Kerkgemeente. 
 

Frans Koning 
Foto: Arie van Ginkel 



 
 
 
 

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 11 januari is er een einde gekomen 
aan het leven van Jan van Ginkel.  
Jan was voor velen van ons een be-
kende omdat hij één van onze organis-
ten was. Hij heeft meer dan zestig jaar 
orgel gespeeld. Jan woonde met zijn 
vrouw Nel aan de Lingerzijde. Oor-
spronkelijk kwam hij uit Aalsmeer, waar 
hij in de voetsporen van zijn vader trad 
als bouwvakker en metselaar. Na zijn 

huwelijk met Nel gingen zij samen in Leimuiden wonen; bijna 
twintig jaar geleden kwamen zij samen terug naar Edam. Het 
orgelspel en het zingen waren voor Jan zijn lust en zijn leven. 
Niet alleen in kerkdiensten, oecumenische vieringen, vierin-
gen in de Meermin, of bij koren, maar ook iedere dag thuis 
speelde en zong hij samen met Nel vertrouwde liederen die 
woorden gaven aan zijn geloof. Ook heeft Jan veel betekend 
voor de Raad van Kerken. Hij was lange tijd lid en zat de laat-
ste jaren nog in de werkgroep die de vieringen voorbe-
reidde. Jan is 83 jaar oud geworden. In de afscheidsdienst 
zongen we zijn lievelingsliederen, zoals ‘O Jezus, hoe ver-
trouwd en goed klinkt mij Uw naam in ’t oor’ en ‘Wat de toe-
komst brengen moge’. We bidden om kracht voor Nel om dit 
grote verlies te dragen.  
Corr.adres: Nel van Ginkel, Lingerzijde 59, 1135 AN Edam   
 
Het is zover!     
Op de eerste zondag van februari zal ds. Charlotte Kremer 
verbonden worden aan onze gemeente, in een dienst om 
15.00 uur ’s middags, zodat zoveel mogelijk genodigden ook 
in de gelegenheid zullen zijn om deze dienst mee te maken. 
De dienst is in de Grote Kerk, nu maar hopen dat de winter-
kou uitblijft, maar kleedt u zich vooral warm aan! De voorbe-
reidingen zijn in volle gang en er is zelfs een heus ‘intrede-
koor’ geformeerd, bestaande uit leden van de Cantorij en 
Psallite. Het belooft een feestelijke dienst te worden. 

Ook vanaf deze plaats heten we Charlotte met haar gezin 
van harte welkom in Edam, we hopen dat ze zich snel thuis 
zullen voelen bij ons. 
De afgelopen jaren hebben we laten zien dat we het be-
staande werk met elkaar kunnen voortzetten.  

Maar nu gaan we beginnen aan een nieuwe periode voor 
onze Kerkgemeente, we hopen dat het enthousiasme waar-
mee we onze nieuwe predikant op de gemeenteavond heb-
ben begroet blijvend is. Laten we open staan voor nieuwe 
initiatieven en ons realiseren dat niet alles kan en zal blijven 
zoals het was. Alleen samen kunnen we bouwen aan een 
kerk die ook in de toekomst betekenis heeft. 
Vanaf het volgende Venster zal Charlotte deze ruimte op 
onze kerkpagina vullen. Ik zag het als mijn taak om u via 
deze rubriek op de hoogte te houden van de actuele zaken 
in onze Kerkgemeente. Met genoegen geef ik nu het stokje 
door. 

           Nel Eijk 
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. A.J. Hooiberg zijn op 9 februari 50 jaar gehuwd. 
Wij feliciteren het echtpaar met dit huwelijksjubileum en 
wensen ze nog vele mooie jaren samen. 
 
Middag voor senioren (75+)      
Op dinsdagmiddag 14 februari wordt in de hulpkerk een  
bijeenkomst gehouden voor de senioren. Om 14.00 uur bent 
u van harte welkom in de hulpkerk. Eindtijd 16.00 uur. 
Tijdens deze middag zal Alida Gorter een presentatie geven 
over haar reis naar Rwanda.  
Graag u opgeven voor 7 februari. 
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u dat aangeven bij 
uw aanmelding. U kunt zich aanmelden bij: 
Ellen Vriend tel.(0299)371418. 
Email:ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl 
Tot ziens,                                            Het ouderendiaconaat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Adventsbijeenkomst van 2022 
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Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergaderingen van  
22 november en 20 december      
� Het beroep op ds. Charlotte Kremer is uitgebracht èn 
aangenomen. 
� Classispredikant P. Verhoeff brengt in het derde kwartaal 
van 2023 een bezoek aan onze Kerkgemeente. 
� Een gespreksmiddag met als onderwerp het Heilig 
Avondmaal wordt voorbereid. 
� Op regionaal niveau worden twee vertrouwenspersonen 
aangesteld. 
� De dankdag/oogstdienst, de gemeenteavond van 10 
november, de gedachtenisdienst en de adventsbijeenkomst 
voor ouderen worden geëvalueerd. 
� En er wordt vooruitgekeken naar de diensten van Kerst, 
Oud & Nieuw.  

 
De kinderkerk bracht een prachtig kerstspel 

� De kerkrentmeesters houden zich bezig met het 
voorbereiden van de actie Kerkbalans 2023 en het gereed 
maken van de pastorie voor bewoning. 
� Een werkkamer voor onze nieuwe predikant bevindt zich 
voorlopig nog in de Grote Kerk. 
� De kerkenraad wordt bijgepraat over de voortgang van de 
fusie met de PG Volendam. 
� De dienst op 5 februari 2023, waarin ds. Charlotte Kremer 
verbonden wordt aan onze gemeente en intrede doet, wordt 
verder voorbereid. 
� Allerlei dienst- en vergaderroosters worden doorgenomen 
en er wordt nagedacht over een manier om al onze 
vrijwilligers te bedanken voor al het werk en de tijd die zij 
belangeloos inzetten voor onze Kerkgemeente. 
 
Ouderenmidweek 12 t/m 16 december   

"Ouderen in het zonnetje" 
Ouderen voor wie vakantie niet meer vanzelfsprekend is, 
konden genieten van een onbezorgde vakantiemidweek; 
in één van de drie vakantieparken van RCN in samenwerking 
met het vakantiebureau georganiseerd. Wij kozen voor de 
het vakantiepark De Jagerstee in Epe. 
Deze midweek is bedoeld voor (mobiele) senioren, maar 
vanzelfsprekend moesten de deelnemers wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen.  
De deelnemers konden kosteloos genieten van een heerlijke 
midweek inclusief ontbijt, lunch, diner en diverse leuke 
activiteiten. In Edam maakten wij gebruik van dit unieke 
aanbod. Vijf dames wilden graag mee en voldeden aan de 
voorwaarden. Iedereen was super enthousiast; we hebben 
heel erg genoten van alles wat ons aangeboden werd. 

Alida Gorter, organisator en begeleider van deze midweek 
 
Overzicht diaconale collectedoelen      
Zondag 5 februari: KIA: Vaktraining jongeren Pakistan  

In Pakistan 
ondersteunt Kerk in 
Actie de organisatie 
AWARD die jongeren, 
onder wie 
schoolverlaters, helpt 
met vakopleidingen  
en leningen.  

De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het 
opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. 
www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan 
Zondag 12 februari: KIA Noodhulp, Ethiopië 

Recent dreigt voor 23 
miljoen mensen in 
Ethiopië, Kenia en 
Somalië hongersnood. 
Door aanhoudende, 
uitzonderlijke droogte 
gaan gewassen dood 
en sterven dieren. 

Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van 
Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het 
internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met 
onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral 
aan de meest kwetsbaren. Daarmee steunen we ook 
rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare 
grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen 
verbouwen die tegen droogte kunnen.          
www.kerkinactie.nl/ethiopie 
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Zondag 19 februari: Luchthavenpastoraat  
Dagelijks passeren ruim hon-
derdduizend mensen onze 
luchthaven; een ware miljoe-
nenstad. Voor wie op reis in 
enigerlei vorm van nood 
komt, is er het Luchthaven-
pastoraat. Met elkaar staan 

wij ervoor dat waar nodig rust wordt gecreëerd in de hec-
tiek. Dat er ruimte geboden wordt voor gebed en meditatie, 
een luisterend oor, koffie of een slaapplaats. www.airport-
chaplaincy.nl 
Zondag 26 februari: KIA, Zending Zambia.  

Meer dan 20.000 ge-
zinnen in Zambia zijn 
ouderloos; gezinnen 
met kinderen onder 
de 18 als gezins-
hoofd. Lange tijd 
zorgden opa’s en 
oma’s voor deze kin-

deren. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen 
er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert ker-
ken om naar deze kinderen om te kijken. www.kerkinac-
tie.nl/kinderenzambia 
Zondag 5 maart: Zending, Palestina, Bijbellezen 

Palestijnse christenen vor-
men een kleine gemeen-
schap in het Heilige Land: 
minder dan 2 procent van 
de bevolking is christen. 
Kerk in Actie steunt het 
werk van verschillende or-
ganisaties in Palestina die 
lokale gemeenten onder-
steunen, zowel bij Bijbelstu-

die als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bij-
belkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun ei-
gen leven en worden actiever in de kerk. www.kerkinac-
tie.nl/bijbelpalestina 
 
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over 
te maken via  Rek. NL95RABO 0373711409, t.n.v. Protes-
tantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......    
 
Verjaardagen van onze senioren    
02-02  Mw. J. Evers-Spans, Cor Jongerthof 30, 1135TC Edam 
03-02  Dhr. R. Waijop, Schermerstraat 49, 1135EM Edam 
04-02  Mw. E.L. Brommersma-Jongerbloed,  
            Burg. Jan Schoonstraat 5, 1474HS Oosthuizen 
08-02  Dhr. J.W. van Ravenzwaaij, Nieuwehaven 56,  
            1135VL Edam 
10-02  Mw. N. Dijkhuizen-Guijt, Broekgouwstraat 20,  
            1135EA Edam 
12-02  Mw. A.W. Oosterman-de Gans, Zijpemeerhof 22,  
            1135EP Edam 
13-02  Dhr. A. Aberson, Zoutziedershof 29, 1135VG Edam 
13-02  Mw. T. Berghuis-Jukema, Jan Schriverstraat 26,  
            1135HX Edam 
17-02  Mw. J. Rijswijk-Eijk, Nieuwehaven 69, 1135VM Edam 

19-02  Mw. J. Kolijn-Duim, Burg Versteeghsingel 21a,  
            1135VV Edam 
23-02  Dhr. M. van der Zaag, Langemeerstraat 23,  
            1135JD Edam 
25-02  Mw. A. Waijop-Prins, Schermerstraat 49,  
            1135EM Edam 
25-02  Dhr. H.S. de Boer, Jacob Tonissenstraat 15,  
            1135JB Edam 
25-02  Mw. J.M. van der Zaag-Hetjes, Langemeerstraat 23,  
            1135JD Edam 
Allen Hartelijk Gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst! 
 
Taxidienst      
We vragen u om zo veel mogelijk al op vrijdagavond of  
zaterdagmorgen te bellen. Dan is tijdig bekend hoeveel men-
sen mee willen rijden.  
 

datum 
29 jan. 
5 febr. 

12 febr. 
19 febr. 
26 febr. 

5 mrt. 

 
 
15.00 uur! 
 
 

taxidienst 
J. Schoute 
C. Rijswijk 
H. Kalk 
M. van Saarloos 
J. Schoute 
H. Eijk 

telefoonnr. 
06-51589540 
06-53173149 
371297 
374038 
06-51589540 
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 

20-11  €   276,50 €   318,08 
Hospice Thuis van 
Leeghwater 

27-11 €        88,30 €      103,23 
Werelddiaconaat Co-
lombia 

  04-12 €      231,25 €      180,68 Zending Guatemala 
11-12 €        96,95 €      113,33 Stichting Red een Kind 
18-12 €      106,60 €      264,43 Stichting Hoeboeh 
24-12 €      254,10 €      451,45 Voedselbank 
25-12 €      283,55 €      494,75 Kinderen in de knel 
31-12 €        53,50   
01-01  €      210,35 Noodhulp, stille hulp 
08-01 €      135,85 €      203,50 Mercy Ships 

 €   1.526,60 €   2.339,80  
 
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau   
Overleden 
Dhr. J. van Ginkel, Lingerzijde 59, 1135AN Edam 
Ingekomen 
fam. A. Visscher, Oorgat 66, 1135CS Edam 
dhr. J.H.L. Burden, Watermolen 26, 1135LL Edam 
Terug in Edam 
fam. L. Vriend-Tump, Zeedijk 3b, 1135RC Edam 
Vertrokken 
Mevr. G.S.M. de Kock, van H.  Dirckszstraat 27,  
naar Uithoorn 
Dhr. J.E. Zeeman, van P. Pietersstraat 22a,  
naar Drachten 



voor iedereen, ookkraamcadeaus

zelfde sokken als papa!!!

Ria Hakkenhaar0299‑362561www.kerkgemeente.nl

Handwerkgroepvan de kerk
bel ons voor leuke cadeautjes 

Elly ten Holt0299‑37128006‑2442300etenholt@ziggo.nl



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel 371765  

Kapelaan: Mario Agius, tei. 06-37219218 
Voorzitter: C. Veerman, tel. 06-10255468 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: A.M.J. Ebbers, tel. 06-46051330 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 058.87.35.973  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Voorzitter: C. van der Weijden 
Secretaris: C. Veerman 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven.  
 
We bidden voor onze dierbare overledene: 

Mieke Veenboer-Spiekerman is 
overleden op 16 januari op de 
leeftijd van 87 jaar, na voorzien te 
zijn van het sacrament van de 
zieken. We hebben afscheid van 
haar genomen op 21 januari in 
een uitvaartviering, geleid door 
kapelaan Maria Agius. We 
wensen de familie veel sterkte 
met dit verlies. 

 

Nagekomen in Memoriam voor Pieter Dol: 
Op 29 oktober 2022 is Pieter Dol op 84-jarige leeftijd onver-
wacht overleden. De begrafenis heeft na de gezongen uit-
vaartmis in de St. Nicolaaskerk plaatsgevonden op de alge-
mene begraafplaats in Edam op 4 november j.l. Pieter is 
bijna zestig jaar werkzaam geweest in de bouwwereld als 
bouwtechnisch tekenaar, makelaar, taxateur en als bouw-
kundig adviseur. Van 1977 tot 1995 was Pieter lid van het 
R.K. kerkbestuur als bouwkundige. In deze rol heeft hij zijn 
steentje bijgedragen aan de restauraties en renovaties van 
de St. Nicolaaskerk. Tevens zat Pieter in het schoolbestuur 
van de R.K. basisschool St. Agnes in de jaren tachtig. Verder 
was hij betrokken bij de bouw en het bouwtechnisch 
onderhoud van diverse scholen, woningen en gebouwen in 
de gemeente Edam-Volendam en ook daar buiten. We zijn 
Pieter Dol dankbaar voor zijn grote inzet, bereidwillendheid 
en betrokkenheid. 
 
Nieuws van de locatieraad 
Roulatieschema 
Zoals eerder gecommuniceerd heeft het parochiebestuur 
besloten om na Pasen te werken met een roulatieschema 
voor de vieringen. Het is onvermijdelijk vanwege het tekort 
aan priesters die kunnen voorgaan. Op elke eerste zondag 
van de maand zal maar één van de drie kerken in de 
Franciscusparochie open zijn. Het schema is als volgt: 

7 mei Edam 3 september Ilpendam 
4 juni Ilpendam 1 oktober Monnickendam 
2 juli Monnickendam 5 november Edam 
6 augustus Edam 3 december Ilpendam 

Onze kerk zal dus dicht zijn op 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 
oktober en 3 december. Alle andere zondagen zijn we 
gewoon open. Voor de parochianen die op een van deze 
zondagen naar Ilpendam of Monnickendam willen zal 
vervoer geregeld worden. 
 
Nieuws van de MOV-groep 
De verkoop van Kerstartikelen en Kerststallen in onze kerk is 
goed verlopen. Bij de kerkopenstellingen zijn niet veel 
mensen gekomen maar tussendoor is toch redelijk veel 
verkocht. Gevoegd bij de collectes van de goed bezochte 
Kerstvieringen is de opbrengst als volgt: 
 

Nachtmis €       448,55 
Kerstmis €       229,35 
MOV bus €       426,35 
Bank €         50,00 
Kerststallen €        125,00 
Totaal €   1.279,25 

 

 

Kerstfilm 
Bij de familievieringen in de Kerstperiode is in de kerk een 
Kerstfilm vertoond waarin een groep kinderen van onze kerk 
de hoofdrol speelden. Jonas Schaeffer speelde het kindje 
Jezus, verder deden mee: Lynn Jonk (Maria), Tobias van der 
Made (Jozef) en Nathan, Ruben, Lukas, Alex, William, 
Roman, Koytsia, Enora, Romy, Zena, Michelle, Delayla, 
Vientje en Daria. De film is opgenomen en gemonteerd door 
Linda Buijs, met hulp van Greetje Snoek (script), Anouk Jonk 
(regie), Mario Agius, Ludo Voorn, Carolina van Gerven, 
Judith Veerman, Penny, Het Edams Museum, De 
Ezelboerderij van Henri Leloup, de schapen van Ina 
Bouwman en het Damhotel. De film staat op YouTube en u 
kunt de link vinden op de website van de Nicolaaskerk, echt 
de moeite waard om nog eens te bekijken!  

De PCI heeft hier nog 
een mooi bedrag bij 
gedaan. Hartelijk dank 
aan iedereen die heeft 
bijgedragen, namens 
de Adventsactie. 
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Hoe verder met onze RK begraafplaats? 
Voor u als lezer/parochiaan misschien een verrassende 
vraag, maar het is een vraag die op dit moment de locatie-
raad en het parochiebestuur bezighoudt. De reden daarvan 
is dat de continuïteit van zowel het materieel beheer (het 
(tuin)onderhoud), als ook het administratief beheer (de be-
graafplaatsadministratie), door gebrek aan verjonging van 
de vrijwilligers onder druk komt te staan. Op dit moment be-
staat de tuinploeg uit vijf vrijwilligers, waarvan de jongste 74 
jaar is en de oudste 92 jaar. Deze ploeg werkt, mits de 
weersomstandigheden dat mogelijk maken, elke maandag-
middag van 13.30 uur tot 16.00 uur aan het onderhoud van 
onze begraafplaats. Ze doen dit met veel plezier en enthou-
siasme en beluisteren over het aanzien van deze mooie plek 
ook heel veel complimenten van bezoekers. Maar, als u de 
leeftijd van deze vrijwilligers even op u in laat werken zult u 
beseffen dat we met deze ploeg niet ‘nog jaren’ vooruit kun-
nen. Aanvulling is dus gewenst en mocht u zelf bereid zijn, of 
weet u iemand die dat zou kunnen en willen doen, neem 
dan contact met ons op. Kunt u niet op maandag, dan is elke 
andere dag wat ons betreft ook oké. Voor het administratief 
beheer is ook een vervanger nodig. Na 14 jaar deze admi-
nistratie te hebben beheerd wil ik graag het stokje overge-
ven. In ieder geval stop ik er aan het eind van 2023 mee.  
Natuurlijk zal ik mijn opvolger zorgvuldig inwerken en geloof 
me als ik zeg dat het beslist geen heksentoer is en beslist 
niet tijdrovend.  
 
Hoe anders? 
Mochten zich voor beide werkzaamheden geen kandidaten 
melden, dan resten parochiebestuur en locatieraad niet veel 
anders dan maatregelen te nemen om de continuïteit van de 
werkzaamheden op een andere manier te waarborgen. Hier-
bij kan worden gedacht aan het, tegen betaling, overdragen 
van het tuinbeheer en het administratief beheer, dan wel te 
onderzoeken of de gemeente onze begraafplaats wil overne-
men. Dat laatste is natuurlijk geen aantrekkelijke optie en 
zouden we zeker niet moeten willen. Denkt u daarom alstu-
blieft eens na over de mogelijkheden die u voor uzelf ziet om 
een bijdrage te leveren aan het behoud van ‘ONZE’ RK be-
graafplaats. 

Simon Ruitenberg 
begraafplaatsbeheerder, Tel. 0683225048 

Email: begraafplaatsbeheer@rknicolaaskerkedam.nl 

Het was erg gezellig bij de woensdagavond-
maaltijd op 28 december, zie de foto. In febru-
ari zijn de maaltijden op de 8ste en de 22ste. 
Opgave bij christine.vreeswijk@quicknet.nl. 
 
 
Nieuws van de PCI 
Gezellige middag 
Op woensdag 1 en 15 februari bent u op uit-
nodiging van de PCI van 14.00 –16.30 uur van 
harte welkom in de Burghwall voor de gezel-
lige middag. Zoals u weet kunt u die middag 
een praatje maken, een spelletje spelen of een 
potje kaarten onder het genot van een kopje 
koffie/thee, een hapje en drankje. Het weer 

nodigt in deze maand nog niet uit tot buitenactiviteiten dus 
moeten we ons binnen vermaken. Daar is de gezellige mid-
dag bij uitstek voor geschikt. We hopen u dan ook op 1 en 15 
februari te mogen verwelkomen. 
 

Huis aan het water 
Op de bar van de Burghwall staat tijdens de gezellige midda-
gen een busje, waarin de gasten een vrijwillige bijdrage kun-
nen deponeren voor “Huis aan het water”. Onlangs voelde 
het busje “zwaar” aan en bedroeg de inhoud € 245,00. De 
PCI heeft dit bedrag op geheel eigen wijze “verdubbeld” en 
€ 500,00 overgemaakt naar “Huis aan het water”. Een prach-
tig bedrag en iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen 
we hartelijk bedanken. 
 

Energiebesparing 
De PCI nodigt u van harte uit voor de “energie-avond” in de 
Burghwall op vrijdag 3 februari om 19.30 uur. Dhr. Erik Vlugt 
is energie- en verduurzamingsadviseur en Erik zal op deze 
avond een aantal onderwerpen behandelen: 

- waarom energie besparen 
- wat doet onze gemeente 
- wat kan ik zelf doen om mijn huis klaar te maken om 

van het “gas af” te gaan 
- besparende maatregelen 
- wat is wel/niet handig 
- gouden tips enz. 

Na de pauze zal Erik proberen om al uw vragen te beant-
woorden. In deze tijd is “energie” een hot item en we zullen 
nog lange tijd met deze problematiek te maken hebben. Om 
goed voorbereid te zijn op de verdere energie-ontwikkelin-
gen en -besparingen beveelt het PCI-bestuur deze avond van 
harte bij u aan en hoopt u die avond te mogen verwelko-
men. 
 
Caecilia-nieuws 
2023: Wat zal het ons brengen. Niets is voor altijd, alles is 
aan verandering onderhevig. Geen kerstborrel voor de koor-
leden maar dit keer een “nieuwjaarsreceptie” in verband 
met overvolle agenda’s in december. We nemen afscheid 
van John Pasman. John is meegekomen met Jos de Lange, 
een vriend van John en heeft jarenlang zijn partij gezongen 
als bas. John woont is Wormer, maar dit heeft hem er nooit 
van weerhouden aanwezig te zijn bij de repetities en de zon-
dagochtend als het onze beurt was om tijdens de Eucharis-
tieviering te zingen. 
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Wij danken John voor zijn inzet en trouw. We gaan hem 
node missen en wensen hem en Mieke, zijn vrouw, het beste 
voor de toekomst. Nog een aderlating bij de bassen is het 
gemis van Gerrit Conijn. De jaren gaan tellen, al is zijn stem 
nog krachtig en zingt hij de juiste noten, het wordt hem 
teveel. Ook van Gerrit nemen we afscheid maar alleen van 
de zanger, niet van het koorlid Gerrit. Zo beginnen we het 
nieuwe jaar met een uitgedunde baspartij. Zo zie je maar, 
niets blijft hetzelfde. 
 
Bericht van het KVG 
Muzikaal bewegen en het brein 
Op woensdag 25 januari 2023 om 14.00 uur organiseert het 
KVG Edam een middag gepresenteerd door Remedica. 
Een lezing die o.a. is gebaseerd op de bevindingen van de 
bekende neuropsycholoog Erik Scherder en de balletmeester 
Peter Greenwood. Het doel van dit programma is het be-
werkstelligen van een positieve gedragsverandering, met als 
resultaat een betere conditie van zowel lichaam als geest. 
Dit unieke bewegingsprogramma bleek effectief voor o.a. 
ouderen en mensen met Parkinson en dementie. Een reis 
door het menselijk lichaam waarbij wordt stilgestaan en dan 
weer letterlijk bewogen (op of achter de stoel). Meedoen 
kan, maar niets moet. U bent van harte welkom in de 
Burghwall, Achterhaven 89 in Edam. De zaal is open om 
13.30 uur. Voor leden is het gratis. Donateurs en introdu-
cees betalen € 3,50. 
Jaarvergadering 
Op woensdagmiddag 22 februari 2023 is het weer tijd voor 
de jaarvergadering met zoals gebruikelijk een gezellige 
bingo. De opbrengst van de bingo is bestemd voor een goed 
doel. Neemt u wel de papieren mee voor de jaarvergadering, 
die u dan al ontvangen heeft, dan bent u helemaal op de 
hoogte en kunnen er eventueel vragen worden gesteld. 
Deze middag is voor leden gratis, donateurs en introducees 
betalen € 3,50. De openingstijden en de locatie zijn hetzelfde 
als hierboven. 
 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
In onze kerk hebben wij in november, december en januari 
drie mooie familievieringen met kapelaan Mario gehad; met 
muzikale ondersteuning door het Nicolaaskoor, pianiste 
Lisette van Oosterom en familie Veerman. Kinderen 
mochten lezen, offeranden aandragen, collecteren en 
meespelen met muziekinstrumenten; en zij mochten de 
Advents- en Kerstmiskrans aansteken. Op het eind van de 
Heilige Mis van Eerste Adventzondag kwamen Sinterklaas en 
Pieten. In de Herdertjesmis - waarin kapelaan Mario Kindje 
Jezus in de kribbe in de kerststal legde - en in de 
Driekoningenviering mochten kinderen verkleed meedoen. 
In delen werd de Kerstmisfilm - met kinderen uit Oekraïne, 
Volendam, Edam en Warder - getoond. Kinderen ontvingen 
een Adventskalender, chocolade Kerstfiguren, een 
Sinterklaaspop en een stukje Driekoningenkoek. Iedereen 
die mee heeft geholpen aan deze vieringen - ook sponsor 
van de koekjes: Bakkerij Kaandorp - hartelijk dank! Ook dank 
aan de mensen die elk jaar zorgen voor de mooie kerststal! 
Op 27 december was Kindje Wiegen. Oekraïense kinderen 
kwamen op muziekinstrumenten spelen en Kerstliedjes 
zingen met Volendamse kinderen. Na afloop waren er 

lekkere kerstkransjes en kon de mooie kerststal bewonderd 
worden. De kinderen kregen een lichtgevend sneeuwpopje 
mee naar huis. Op 28 December werd de 
kerststallententoonstelling - meer dan 500 kerststallen - in 
de HH. Nicolaas- en Antoniuskerk in Monnickendam 
bezocht. Op de terugweg werden ook de kerststallen van de 
Maria- en de H. Vincentiuskerk bewonderd.  
 
Verslag Ouderavond Eerste Heilige Communie 19 januari  
Om 20 u begon, God zij dank, de EHC voorbereiding van de 
Franciscusparochie, met 6 ouders (wv. 1 uit Monnickendam; 
1 uit ilpendam kon er niet bij zijn), John Buikman en mij. Wij 
openden met gebed waarin wij Gods zegen riepen over deze 
ouders en hun kinderen op weg naar de EHC 2023. Judith 
van der Made en Greetje Snoek zullen erbij helpen. De EHC 
feestdag is op zondag 14 mei (Moederdag). De ouders ont-
vingen het werkboek (Gods Grootste Geschenk) en een Kin-
derbijbel; John legde het programma uit. De catechese: leer, 
vier, leef en bid wat je gelooft... en zing. Op weg door het 
kerkelijk jaar van Advent, Kerstmis, Vastentijd, Pasen, He-
melvaart en Pinksteren zullen de kinderen geholpen worden, 
door catechese, (familie)vieringen, ontdekking van het kerk-
gebouw, bezoek aan de Blauwe Zusters in het heiligdom van 
O.L. Vrouwe ter Nood in Heiloo op 15 maart, gebed, zang, 
spel, kleur- en knutselwerk om Jezus en de Kerk beter te le-
ren kennen en lief te hebben. De kinderen zullen geholpen 
worden om het Sacrament van de Vergeving (de Biecht) te 
leren kennen en de heilige Maagd Maria, de Moeder van Je-
zus en onze Moeder en alle heiligen op bijzondere wijze lief 
te hebben en aan te roepen. Wij hopen dat ouders en com-
municanten meelopen met onze kerkgemeenschap achter 
Jezus bij de Sacramentsprocessie door de straten van Edam 
op 11 juni 2023. Wij eindigden de avond rond 21.30 uur met 
gebed voor gezinnen op voorspraak van de heilige paus Jo-
hannes Paulus II. Bidden wij aub voor deze kinderen en hun 
ouders. Gods zegen,  

Kapelaan Mario Agius 
Verjaardagen van onze senioren in februari 
01-02 Dhr J.C. van Veen, Nieuwehaven 18b 
05-02 Mw  C.E.M. Hendriks, Roelof Bootstraat 11a 
06-02 Mw A.B.C. Kuenen – Schilder, Langemeerstraat 25 
07-02 Mw W.J. van de Nes – Blok, Paulus Pietersstraat 9 
07-02 Mw E.M.W. Out – Groot, Groot Westerbuiten 10 
09-02 Mw G.M.H. Dijkgraaf – Silven, Claes Teenxstraat 25 
09-02 Mw M. Raatsie – Plugboer, Noorderstraat 36 
10-02 Mw L.M. Jansen – Bach, Dirrick Gerritszstraat 21 
11-02 Dhr L.M. de Kock, J C Brouwersgracht 21 
12-02 Mw A.M.M. Buikman – Veerman, Noorderstraat 54 
12-02 Mw H.C. Rol – Nieuweboer, Buikslotermeerstr. 34 
14-02 Mw A.A.M. Ettema - van Berkel, Pieter Taemszstr. 17 
15-02 Mw A.J.M. van den Boom – Verroen, Koggenstr. 17 
16-02 Mw P.M. Kraakman – Bleeker, Noordervesting 4 
20-02 Dhr H.J.J. Seeverens, William Pontstraat 39 
21-02 Mw S.P.M. Nootenboom – Baas, Jan Huibrechtszstr. 16 
22-02 Mw J.B.M.van Boven – Oldenkotte, Jan Schriverstr. 17 
26-02 Dhr N.A. Kemper, Roelof Bootstraat 71 
26-02 Dhr H.L.M. de Lange, Kleine Kerkstraat 24 
27-02 Mw H.M. van der Linden – Bonneveld, D. Poschlaan 1a 
27-02 Mw M.A.C. Buikman - van Dijk, Nieuwehaven 2 
28-02 Mw A.M. Blok – Wessels, Cornelis Doetsstrr. 6 
28-02 Mw G. Keijzer – Out, Paulus Pietersstraat 1a-7 
28-02 Mw H.M.C. van Rijn – Sier, Langemeerstraat 23c 
28-02 Dhr M.N.M. de Haan, Spuistraat 13 
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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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Gedachtenisdienst 
Met Marjan Nijman gedachten we de gemeenteleden, die 
sinds de vorige Gedachtenisdienst in 2019 overleden waren: 
Roel v. d. Berg, 87 jr, Gerard de Wijn, 79 jr, Henk de Groot, 
86 jr, Tonny Lautenschutz-van Wijk, 82 jr en Joop ten Katen, 
95 jr. Overleden, maar nog levend in onze herinnering, en 
naar onze overtuiging ook levend bij God. Daarna kon ieder 
een kaars aansteken voor zijn eigen geliefden, zoals Floor 
Houtman op de foto doet. 

Van de ver-
schillende na-
men, die 
voor de laat-
ste zondag 
van het ker-
kelijk jaar in 
omloop zijn, -
Eeuwigheids-
zondag, zon-
dag van de 
Voleinding, 
Dodenzondag 
en Zondag 

Christus Koning-, vond Marjan de laatste, de Rooms Katho-
lieke benaming, de mooiste. De naam, die de hoop voor de 
toekomst aangeeft: de komst van de Mensenzoon. In Lucas 
21 spreekt Jezus daarover. Hij geeft aan dat aan die komst 
vele beproevingen vooraf zullen gaan: oorlogen en opstan-
den, zware aardbevingen, hongersnoden en epidemieën 
alom. Ellende, die we al eeuwenlang voorbij zien komen, ook 
nu weer bijna dagelijks. Waar tegenover Jezus om standvas-
tigheid vraagt en vertrouwen. En aan het einde van het 
evangelie van Mattheüs zegt Hij: “En zie, ik ben met u al de 
dagen tot aan de voleinding van de wereld”. Een overden-
king vol hoop en licht, zoals ook de kaarsen, die bij het geza-
menlijk koffie drinken na de dienst hun licht nog verspreid-
den. 
 

Wereldlichtjesdag 
Een bijeenkomst wereldwijd op de 2e zondag van december 
voor ouders, die dat jaar een kind verloren hebben. De Vrou-
wen van Sereen organiseren dit in onze kerk in Volendam. 
Vorig jaar voor de 12e keer. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s 
en oma’s, vrienden en vriendinnen, de kerk stroomde vol, 
meer dan vol, om hun geliefde te gedenken. Op vele adres-
sen werd via de livestream meegekeken. Wat een verdriet 
overal. Maar wat fijn dat deze gelegenheid er is om troost te 
vinden bij elkaar in saamhorigheid en warmte. Frank Keijzer 
en Laurie Akkerman verzorgden de muziek. Voor elk kind 
werd een lichtje aangestoken. Aan lijnen hingen kleine vlie-
gertjes, die kinderen op de scholen gemaakt hadden. In de 
Hemelbrievenbus kon ieder zijn boodschap kwijt. 

Kerstmis  
Een kleine, maar rijk versierde kerstboom dit jaar. Slingers 
met lampjes aan weerszijden langs de zijbanken, een staart-
ster boven de preekstoel. In deze sfeer vierden we de ge-
boorte van Jezus. Marjan Nijman ging voor, Anneke Moolen-
schot bespeelde het orgel, haar dochter Dorothy zong solo in 
afwisseling met de 20 aanwezigen. Elk jaar weer een verras-
sing wie waar vandaan op deze dag de weg naar onze kerk 
weten te vinden. Marjan sprak over het goede nieuws in 
deze tijd, 
waarin we 
bang zijn voor 
de toekomst, 
voor het verlies 
van welvaart, 
voor oorlogen 
en aanslagen. 
Over de bood-
schap van de 
engelen en de 
herders, de 
boodschap van 
het licht in de 
duisternis. Laat 
je angsten los en kijk naar al het goede. Naar het kind dat 
ons geboren is. 
 

Driekoningen 
Ook het jaar 2023 kende een goed begin: 15 mensen waren 
op 8 januari gekomen om naar Jan Tol te luisteren, samen te 
zingen en te bidden. Jan te horen spreken over de Wijzen uit 
het Oosten, die, waar vandaan vertelt Mattheüs niet, op reis 
gegaan waren om de nieuw-geboren koning hun geschenken 
te brengen. Op reis met onbekende bestemming, zoals wij 
allen onze reis maken door het leven, op zoek naar het Licht, 
naar het Kind in ons. 
 

Bloemen, collectes en diensten 
De bloemen van 27 november gingen naar Pieter Pronk, die 
jarig geweest was. Op 25 december naar Marjan Nijman en 
naar Anneke en Dorothy Moolenschot, voor hun bijdragen 
aan de dienst. Op 8 januari naar mevrouw Anie ten Katen, 93 
jaar geworden. 
 

De collecteopbrengsten waren:  
voor de diaconie: 
op 27-11 € 94,90, op 25-12 € 131,05, op 8-1 € 99,10 
voor de eigen kerk: 
op 27-11 € 86,30, op 25-12 € 152,50 op 8-1 € 102,50 
 

Op zondag 12 februari gaat ds Bart Stobbelaar voor,op 
zondag 26 februari drinken we samen koffie. 
 

Maarten Gast 



 
24 Venster februari 2023 

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

Datum  Tijd  Voorganger  Organist 
5 februari 10.00 uur T. de Boer  Ger van Wattingen 
19 februari 10.00 uur Y. Aalders  Gerda Zandstra 
5 maart  10.00 uur W. Grimme  Ger van Wattingen 
 
Protestantse Gemeente Edam, Grote Kerkstraat 57, 1135 BC Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
5 februari 15.00 uur ds. C. Kremer   Intrededienst  Grote Kerk 
    m.m.v. ds. M. Pettinga en het Intredekoor 
12 februari 10.00 uur ds. C. Kremer      De Swaen 
19 februari 10.00 uur ds. C. Kremer      De Swaen 
26 februari 10.00 uur ds. D. Meijvogel (Harderwijk)    De Swaen 
5 maart  10.00 uur J. Bakker (Monster)     De Swaen 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
5 februari 10:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor 
       Blasiuszegen 
12 februari 10.00 uur kapelaan A. Goos  Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
19 februari 10.00 uur diaken H. Bak  Woord- en Communieviering met samenzang 
22 februari 19.00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering met samenzang - Aswoensdag 
26 februari 10:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering met samenzang 
 
Ook is er elke dinsdagochtend om 9:00 uur en elke vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweeks H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 

12 februari 11.00 uur ds. Bart Stobbelaar 
26 februari 11.00 uur Koffie 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid   
5 februari 10.00 uur T. Heijboer  Beets 
12 februari 10.00 uur ds. J.J. Reedijk  Oudendjik 
19 februari 10.00 uur J. Talma   Oudendijk 
26 februari 10.00 uur ds. J.J. Reedijk  Berkhout 1ste zondag van de 40-dagentijd 
5 maart  10.00 uur K. van Lenten  Beets  2e zondag van de 40-dagentijd 
 

De Kerk op 
Wintersport 
geniet na de 
coronastop weer 
met volle teugen. 
En het is in Italië 
ook heel erg 
lekker eten. De 
ploeg is weer zeer 
gemêleerd. In het 
venster van maart 
komt een 
reisverslag. 
 

Groeten uit Pellizzano!  Groeten uit Pellizzano 
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