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Redactioneel 
 
Heel Edam-Volendam was in de weer met de huisvesting van 
vluchtelingen in de Meermin. Het was een logistieke opera-
tie van de eerste orde en talloze vrijwilligers waren in touw, 
prachtig om te zien, hartverwarmend. Er waren ineens zo-
veel dingen te regelen. Ik hoorde het gemeentesecretaris 
Hans van der Woude uitleggen: om de mensen zakgeld te 
geven hebben ze een bankrekening nodig want contact geld 
uitbetalen gaat niet meer. Voor een bankrekening heb je een 
BSN nodig, anders krijg je geen bankrekening. Voor een BSN 
moet je een adres hebben. En dat kun je alleen krijgen 
 

als je een telefoon hebt. Maar je Oekraïense simkaart werkt 
hier niet. Dus je begint de hulpverlening met het aanschaf-
fen van 200 Nederlandse simkaarten. 
De gemeente, de inwoners en de kerken lieten zich van hun 
beste kant zien. Ook dit Venster trilt nog na van de inspan-
ning. En dan zou ik bijna vergeten dat we dit keer weer een 
prachtige bijdrage hebben van de schildersgroep uit Oost-
huizen e.o. 

 

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

Omslag: De Meermin ingericht voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Foto Nico van Straalen 

Het feestmaal van Belsassar (Rembrandt)  

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

 
De andere wang toekeren 

Als iemand je op de wang slaat, biedt hem dan ook de an-
dere wang aan, zegt Jezus in Lucas 6. Nu met de invasie van 
Rusland in Oekraïne oorlog gevoelsmatig veel dichterbij is 
gekomen, dan met al die andere oorlogen die al zo lang 
woeden of smeulen, worstelen velen nog meer met die uit-
spraak. Moet je hem letterlijk nemen? Of doen als Jezus, 
toen hij in zijn gezicht geslagen werd bij zijn verhoor door 
de hogepriester en toen alleen vroeg waarom hij werd ge-
slagen (Joh. 18: 23). Waarbij Jezus uiteindelijk véél meer 
toekeerde dan de andere wang. Of is het een aansporing 
om je niet door je eergevoel te laten verleiden door een 
vernederende klap ‘op slag’ te retourneren? Is het een zo 
onverwachte reactie dat je daarmee een tegenstander ont-
regelt en daarmee voordeel behaalt in een conflict? Noopt 
de uitspraak tot pacifisme? 
Maar waar kom je met pacifisme als je Oekraïner bent? Vrij-
wel niemand zal zeggen dat Oekraïne over zich moet laten 
lopen. “Rechtvaardige oorlog” is niet voor niets een door 
velen erkend begrip, of in ieder geval “rechtvaardige verde-
diging”. Maar ook al beantwoord je Jezus’ uitspraak met die 
relativering, dan nog blijven er vragen genoeg over. Bijvoor-
beeld: Wat als een rechtvaardige verdediging leidt tot een 
escalatie? Stelt Jezus ons voor een te moeilijke opgave??   
Lezen: Matteüs 5: 38 e.v., Lucas 6: 29 
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Viktoria’s vertrouwen 
 
Sinds begin maart wonen Oekraïense vluchtelingen in de Meermin. Hoe hun weg hier te 
vinden en voor hoe lang eigenlijk? Enkelen hebben als één van de eerste stappen kerk-
diensten bezocht. Zo kwam Viktoria in de Swaen, Alida Gorter maakte contact en via haar 
kon het Venster Viktoria vragen naar haar ervaringen. 
 
We spreken elkaar op 13 april in de recreatieruimte van de 
Meermin. Katya (van oorsprong Russische inwoonster van 
Edam) is meegekomen, omdat ze kan en wil tolken. En dat 
blijkt heel goed voor het gesprek (dank Katya!). Alida is mee 
omdat dankzij haar dit gesprek mogelijk is. 
 

Venster: Wat fijn dat je met ons wilt praten! Mag ik als eer-
ste vragen wie je achter hebt moeten laten? 
Viktoria: Ik kom uit een kleine plaats, Svetlovodsk, zo’n 250 
km ten zuidoosten van Kiev, aan de Dnjepr. Ik moest mijn va-
der, mijn man en twee dochters (één getrouwd, de andere 
een vriend) ach-
terlaten. Mijn 
moeder is overle-
den. Mijn zoon 
van 13 is meege-
komen. Svetlo-
vodsk speelt in-
middels een grote 
rol in het binnen-
lands opvangen 
van vluchtelingen 
uit andere delen 
van het land. 
 
 

Ve: Maar je ge-
liefden zijn op grote afstand en je hebt veel zorgen. 
Vi: Het is allemaal heel angstig voor de familie, het geschei-
den zijn, de dreiging. Maar mijn kinderen gaan elke dag naar 
de kerk; daar wordt in de dienst drie uur gebeden voor 
vrede. En ik deel daarin. Dat geeft vertrouwen. Naast die 
zorg en angst voel ik veel dankbaarheid voor hoe ik hier ben 
opgevangen. Gemengde gevoelens dus; maar ik tel mijn ze-
geningen! 
 
 

Ve: Hoe ben je hier gekomen? 
Vi: We hadden een gratis trein naar Krakov en van daaruit 
zijn we met een bus die door Johan was geregeld in één keer 
naar Nederland gegaan. Johan is een Nederlandse zakenman 
die 20 jaar geleden zelf vluchteling was, uit Zuid-Afrika; hij 
weet dus wat het is. Hier heeft Johan ervoor gezorgd dat we 
direct in de Meermin terecht kwamen. Hij vond andere plek-
ken niet goed genoeg. We zaten met 37 personen in de bus; 
we zitten nu ook weer bij elkaar in de Meermin. Dat maakt 
dat we een beetje één familie zijn geworden. En Johan houdt 
nog steeds contact; hij is zaterdag met ons op stap geweest 
naar het Van Gogh museum in Amsterdam; allemaal op zijn 
kosten!  
 
 
 
 

Ve: Hoe is je leven nu hier? 
Vi: Ik werkte in de ochtend al met kinderen in de Meermin, 
spelletjes, lezen. Maar toen werd er een leerkracht voor een 
Oekraïense groep in de Trimaran gevraagd. Daar geef ik nu 
vooral lezen. Ik heb een privé-school in de Oekraïne. Door de 
oorlog is die dicht, maar gaat wel door met on-line lesgeven.  
 

Ve: En hoe word je in de Meermin opgevangen? 
Vi: Ik ben zeer blij en dankbaar voor hoe we hier ontvangen 
zijn. We mogen bestellijsten invullen van wat we aan eten 
en drinken en andere dagelijkse zaken nodig hebben. Zoveel 
eten we niet eens thuis! (Ve: inmiddels krijgen de Oekraïners 

een vast weekgeld en kopen 
alles zelf.) De onderlinge 
band in de Meermin is heel 
goed, er is oppas voor de-
kinderen, we koken bij gele-
genheid voor elkaar; negen-
tig kinderen gaan naar 
school. Als ik één wens 
mocht doen, dan dat er 
meer buddies komen; die 
kunnen heel goed helpen 
met taal, met integratie; be-
ter dan in een klasje, zoals 
nu.  

 

Ve: Ik hoor van Alida dat jullie heel bevriend zijn. 
Vi: Ik ben heel blij met de vriendschap met Alida. We danken 
beiden dat God ons heeft samengebracht. Ze nam me met-

een bij onze eerste 
ontmoeting in de 
Swaen mee naar 
het concert, die 
middag, van haar 
accordeonorkest, 
ze heeft een gratis 
kaart voor de Mat-
theus Passie voor 
me geregeld, ze 
geeft me les in Ne-
derlands en nog 

veel meer. (Ve: op de foto bezoeken ze samen het avondge-
bed in de Swaen, van 12 april.) 
 

Vi: Als afsluiting wil ik graag nog eens bedanken voor de zeer 
warme ontvangst hier.  We komen niets te kort. Heel opval-
lend vind ik hoe blijmoedig ieder de hulp aanbiedt: vrolijk, 
gastvrij, een lach op het gezicht, er wordt veel werk voor 
verzet. Ook mijn zoon en vele anderen ervaren dat zo. 
 

Ed Broeze, tekst en foto’s 

Viktoria Katya 
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De orthodoxe kerken 
 
De Amsterdamse parochie van de Russisch-Orthodoxe Kerk neemt afstand van de patri-
arch van Moskou. Ze stappen over naar het patriarchaat van Constantinopel, een andere 
stroming binnen de oosters-orthodoxe kerken. Het Venster had een gesprek met Rob 
Mascini (1947), diaken in de katholieke kerk, die deze kerken goed kent. 
 
Wat is of was jouw betrokkenheid bij de oosterse kerken? 
Na mijn wijding zo’n 40 jaar geleden ben ik betrokken ge-
weest bij een onderzoek van de katholieke en protestant-
se kerken naar het diaconale werk in gebieden in oorlog. 
Toen heb ik in vele landen van de wereld de diaconieën 
bezocht, ook verschillende in Oost-Europa, en vaak leven-
dige discussies met functionarissen gehad. 
 
Hoe zijn die verschil-
lende oosterse kerken 
ontstaan? 
Na Hemelvaart trokken 
de apostelen de wereld 
in om de boodschap 
van Christus uit te dra-
gen: Petrus naar het 
westen (Rome), Andre-
as naar Klein-Azië 
(Constantinopel, het 
huidige Istanboel), 
Thomas naar het oos-
ten, Marcus naar 
Egypte. Rond deze 
apostelen ontston-
den aparte kerken, 
met de betreffende 
apostel als hun pa-
troon. Hun opvolgers noemden zich patriarch. De patri-
arch van Rome gold, als opvolger van Petrus, als primus 
inter pares, de belangrijkste dus. 
 
Kort na 300 waren er twee keizers in het Romeinse rijk: 
Constantijn, een christen, in het oosten, Maximianus in 
het westen. Deze kwamen in oorlog met elkaar, Constan-
tijn won deze en stichtte in Constantinopel een nieuw 
Rome. De patriarch daar nam de rol van die van Rome 
over. Rond 400 viel het Romeinse rijk uiteen in het Oost-
Romeinse deel, dat een grote bloei beleefde en het West-
Romeinse, dat door de grote volksverhuizingen verder 
verbrokkelde.  Constantinopel werd voor de oosterse 
christenen het centrum van de christelijke kerk.  Rome 
bleef dat voor de christenen in het westen.  Rome en 
Constantinopel bleven met elkaar broederlijk verbonden. 
De bisschop van Rome bleef ook voor het Oosten de pri-
mus inter pares. Dat duurde tot het Grote Schisma in 
1054. 
 
Wat gebeurde er in 1054? 
In het westen werd de bisschop van Rome, de paus, 

steeds belangrijker. Tussen de latijn sprekende kerk van 
Rome en de grieks sprekende van Constantinopel ont-
stonden verschillen, zowel religieuze als liturgische. In 
1054 kwam het tot een scheuring. De Rooms-Katholieke 
kerk deed de oosters-orthodoxe kerken in de ban en ver-
brak daarmee de eenheid. Toen Constantinopel in 1453 
veroverd werd door de moslims, claimde Moskou de 

heerschappij over de 
oosterse wereld. De 
koning aldaar ging zich 
“keizer” noemen (kei-
zer = caesar = tsaar). 
De bisschop van Mos-
kou  beschouwde zich 
als de nieuwe patri-
arch van het Oosten 
en opvolger van de pa-
triarch van Constanti-
nopel. De patriarch 
van Constantinopel 
was onder de moslims 
echter op zijn post ge-
bleven. Dit was het 
begin van het ontstaan 
van de Russisch spre-
kende Russisch-
Orthodoxe kerk, naast 

de andere oosters-orthodoxe kerken, elk met hun eigen 
patriarch. 
 
Hoe zit het nu in Oekraïne? 
Oekraïne is een verhaal apart. Dat land is de bakermat van 
het grote Russische rijk, de droom van Poetin. De hoofd-
stad Kiev was een heilige stad, de patriarch van Kiev be-
langrijk. Maar ook andere steden hebben een patriarch. 
Lviv, een grensstad met een turbulente geschiedenis, 
heeft alleen al voor de katholieke kerk drie kardinalen, 
één voor het Duits en Pools sprekende deel van de bevol-
king, één voor de katholieken die de Oekraïense liturgie 
volgen en een voor de Armeense gelovigen. 
 
Stalin, een Georgiër, kwam in 1924 in Rusland aan de 
macht. Hij had niets met Oekraïne, kneep de bevolking 
uit, dwong de boeren hun land op te geven en in kolcho-
zen te werken. De graanproductie stortte in, een giganti-
sche hongersnood volgde. Toen de Duitsers in 1941 Oe-
kraïne binnen vielen, werden zij als bevrijders onthaald en 
gingen ze samen tegen de Russen vechten. Daaraan refe-
reert Poetin als hij ze nu “Nazi’s” noemt. 

Op deze foto staat Barthelomew, de huidige patriarch van Istanbul. Deze 
wordt thans door de meeste, zo niet alle, oosterse kerken erkend als de 

primus inter pares. Ook Moskou doet dat officieel wel, maar in feite blijft dit 
een strijd tussen beide patriarchen. Onder deze Barthelomew zijn de ver-

houdingen met Rome broederlijk en vriendschappelijk geworden. 
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En de kerk? 
Stalin draaide de kerk in Oekraïne de nek om. Hij stond al-
leen de Russisch-Orthodoxe kerk toe. Grote groepen gelo-
vigen vluchtten weg, naar Parijs, naar Brussel, naar Ame-
rika, waar ze hun eigen kerk stichtten, met een aparte pa-
triarch. De oosters-orthodoxe kerken zijn namelijk per 
land georganiseerd. Toen het IJzeren Gordijn openging in 
1989 en de USSR uiteenviel, kwamen al deze patriarchen 
weer naar Kiev, waar allerlei strijd om de macht ontstond. 
Nu Poetin Oekraïne binnen viel, dacht Kirill, de patriarch 
van Moskou, ook daar weer als enige patriarch aan de 
macht te komen. 
 
Wat is de politieke rol van een patriarch? 
Eigenlijk heel beperkt: hij zegent de wapenen en kroont 
de koning. Wat de eredienst betreft, bij ons staat daarin 
het Heilig Avondmaal centraal, in de oosterse kerken is 
dat de Apocalyps. De gewone gelovigen koesteren daarin  

 
de droom van het Nieuwe Jeruzalem, het betere leven, 
dat eens zal komen. Niet iets om aan te werken, wel iets 
om over te dromen. De liturgie viert ook de eeuwigheid, 
je kunt binnenkomen en weggaan, wanneer je wilt. Je 
bent even gast bij de heiligen, je mag de engelen even ho-
ren. Daar is het Lam het beeld van de onschuldige mens. 
Het witte gewaad van de 144.000 uitverkorenen is gewas-
sen in het bloed. Met het lijden van Christus staat het lij-
den van de mens centraal. In liturgie en kerkgebouw viert 
men de hemel waar alle tranen gedroogd zijn en het Lam 
regeert. Het Avondmaal wordt gevierd als het bruilofts-
maal in de hemel. Een andere wereld. 
 

Maarten Gast 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

1572 Geboorte van Nederland 
 
Het jaar 2022 staat in het teken van de Geboorte van Nederland. 450 jaar geleden sloot 
Edam zich met andere steden aan bij Willem van Oranje en het verzet tegen de Spaanse 
overheersing. Robert Lammers dook voor het Venster in de geschiedenis. 
 
…..de tirannie verdrijven, die mijn hart doorwondt….. 
 
U kent allen vast wel deze laatste versregel uit het zesde 
couplet van het Wilhelmus. Het volkslied werd geschreven 
in de periode 1568-1572.  Oorzaak en duiding is zonder 
twijfel de Spaanse bezetter Philips II, die als erfopvolger 
van Karel V, zijn vader, de Nederlanden onderwerpen 
wilde aan zijn waarden en normen van het katholicisme, 
en daarom ketterij (al het andere dan de gevestigde 
dogma’s) met harde hand en veel geweld liet bestrijden.  
Vrijheid van denken, geloven en spreken voor het individu 
ontbrak geheel. 
 
Anders dan het Wilhelmus doet vermoeden, was de ver-
bondenheid soms ver te zoeken. Een woelige, politiek on-
zekere periode, die uiteindelijk 80 jaar zou duren, brak 
aan. Verscheidenheid was er zeker, maar in negatieve zin, 
waar het geloofsgroeperingen betreft. 
 
Tegen dat decor was 1572 een scharnierpunt, in een com-
plexe samenleving, waar onder leiding van Willem van 
Oranje een politieke koers werd gekozen, met uitsluiting 
van hele (katholieke) volksdelen, discriminerend, hier en 
daar ook wel gedogend, verwarrend. Het gemeenschap-
pelijk lot was een bindmiddel, maar verhinderde niet dat 
er sprake was van een burgeroorlog, compleet met op-
standelingen, huurlingen, onderdrukten en vluchtelingen. 
 
Judith Pollmann, hoogleraar vroegmoderne Nederlandse 
Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, verwoordt 

het in een publicatie voor het herdenkingsproject 1572 
Geboorte van Nederland als volgt:  
 
Het ontstaan van Nederland, zo denken we nu, was de on-
voorziene uitkomst van een burgeroorlog. Het gewa-
pende conflict dat door de watergeuzen en Willem van 
Oranje werd ontketend leidde in eerste instantie tot een 
strijd waarin burgers, steden en gewesten niet alleen te-
genover de Spaanse vorst, maar vooral ook tegenover el-
kaar kwamen te staan. Oranje presenteerde zijn zaak wel-
iswaar als een strijd van het hele ‘lieve vaderland’ tegen 
een vreemde vijand, maar de wens was daar de vader van 
de gedachte. 
 
In 1572 voelde niemand zich nog Nederlander; mensen 
identificeerden zich met dorp, stad of gewest. Er was wel 
breed gedragen onvrede over het koninklijk beleid, maar 
over de alternatieven was men het niet eens. Onderlinge 
solidariteit sprak geenszins vanzelf.  
 
Veel aantrekkelijker, en geschikter voor de 21ste  eeuw, 
lijkt dan ook een herdenking waarin we juist de lokale ver-
schillen als uitgangspunt nemen, benadrukken dat de toe-
komst in 1572 open lag omdat de inwoners van de Neder-
landen wel wisten wat ze niet wilden, maar het nog niet 
eens waren over de alternatieven; dat het een avontuur 
was dat uiteindelijk alleen door samenwerking en de ac-
ceptatie van verschillen levensvatbaar bleek. En dat het 
een avontuur is dat nog steeds niet is afgelopen. 
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De subtitel van het landelijk project Geboorte van Nederland 
suggereert een blanco nieuwe start, maar ironisch genoeg 
hebben we het nu in 2022 – 450 jaar nadien - nog altijd over 
een zoektocht naar de waarden die door de 4 V’s worden 
uitgedrukt: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en 
verscheidenheid. Waardevolle termen om bij stil te staan, te 
toetsen aan de werkelijkheid, zowel in binnen- als buiten-
land. 
In de tientallen activiteiten die de 42 gemeenten die deelne-
men aan het project organiseren wordt veel aandacht be-
steed aan de periode rond 1572, de 80-jarige oorlog, de bin-
nenlandse godsdienststrijd en de situatie van de eigen ge-
meente destijds. Maar daarnaast zijn er ook veel lezingen, 
tentoonstellingen, concerten en artikelen die juist gaan over 
die zoektocht. Naar onze pogingen om meer vrijheid, 

verbondenheid, verdraagzaamheid 
en verscheidenheid in onze samenle-
ving te krijgen.  
Er is, in 1572, veel gebeurd. Belang-
rijke omwentelingen, dramatische es-
calaties, dappere verhalen, maar ook 
misdaden tegen de menselijkheid. Er 
is dan ook, in 2022, veel te herden-
ken, een projectie van gebeurtenis-
sen om bij stil te staan. Het daarbij 

raadplegen van de website geboortevannederland.nl is zeker 
aan te raden. Hierin zult u talrijke plaatsnamen terugvinden, 
die elk op eigen wijze 1572 herdenken. Ook staan er diverse 
interessante publicaties in vermeld. 
 
In de gemeente Edam Volendam zullen de komende tijd ook 
veel evenementen in dit kader plaatsvinden. Wilt u daarvan 
op de hoogte blijven, schrijf u dan in voor een gratis nieuws-
brief via 1572@edam-volendam.nl of neem contact op met 
Wil Spanjer, 06 2320 4240. 

Robert J. Lammers 
 

 

________________________________________________________________
 

Poëzie-estafette 
 
De Paasdagen alweer achter ons en 
wij gaan voor een blije maand mei! 
Daar hoort Toon Hermans zijn 
gedicht 'Bloei' mooi bij. 
 

Voufke Hermanides – bij ‘t 
Vuur 

 
 
 

 
Bloei 
 
De bomen komen uit de grond 
en uit de stam hun twijgen. 
En ieder vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen. 
Je ziet ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw gaan groeien. 
Zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien."  

 

________________________________________________________________ 
 

Carla Leurs in Voorhavenconcert 
 
Op zondag 15 mei is het tweede Voorhavenconcert in de RK Nicolaaskerk. 
Carla Leurs en Cugnon Consort spelen strijkkwintetten van Mozart en 
Mendelssohn-Bartholdy, aanvang 15:00 uur. Carla Leurs speelde over de 
hele wereld, van Carnegie Hall in de “Artist International Series” tot de 
“New Masters on Tour” serie in Moskou, St. Petersburg en Tallin. De NRC 
noemde haar vioolspel “aanstekelijk en ontwapenend”. Kaarten bestellen 
via https://www.voorhavenconcerten.nl. 
 

 

Het Venster organiseert in samenwerking met de Raad 
van Kerken rond het thema 1572 Geboorte van Neder-
land een avond over “450 jaar Godsdienstvrijheid”: 
15 juni, Grote Kerk Edam. 
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40 dagen en de zeven Werken van Barmhartigheid 
 
Sinds jaar en dag maakt de inmiddels gezamenlijke schildersgroep van Zeevang-Ouden-
dijk en Koggenland schilderijen. Dat hebben ze afgelopen maanden gedaan aan de hand 
van het thema van de 40-dagentijd, “de Zeven Werken van Barmhartigheid”. Ds. Hans 
Reedijk presenteert ze. 
 
Zes van de Zeven Werken van Barmhartigheid worden genoemd in het Evangelie van Matteüs in hoofdstuk 25. Bedoeld als 
een pleidooi om te helpen wie geen helper heeft. Heel concreet: de hongerige voeden, de naakte kleden, de dorstige drinken 
geven, de vreemdeling huisvesten, de zieke verzorgen, en de gevangene bezoeken. Daaraan werd later nog een Zevende 
Goede Werk toegevoegd: het begraven van de dode.  Op iedere zondag van de 40-dagentijd en Goede Vrijdag werd één van 
de Zeven Werken belicht, samen met een voor elke zondag een ander lied van de dichter Adriaan Mercuur en het betref-
fende schilderij. 
 
 

 
De hongerige voeden is het schilderij door Ada van der 
Roest gemaakt. Daar omheen zie je de andere zes goede 
werken geschilderd. Het zijn totaal zeven goede werken 
op een rij. Zeven kansen om goed te doen. Zeven aanspo-
ringen om het verschil te maken. Zeven wegen als uittocht 
vanuit het donker gaan-de-weg naar het licht. Zeven is 
voldoende. De rest is bijzaak. 
 
 
 
 
 
 
 
De naakte kleden is het schilderij door Carina Brienen ge-
maakt. Het toont ons twee hemden. Eén voor jou en één 

voor mij. De hemden bieden ons warmte en bescherming 
als we ze dragen. Ze stralen licht uit omdat ze willen wor-
den gezien. We zouden immers niet wensen dat we geen 

hemd om het lijf hadden. Als een rode waas hangt de oor-
log in Oekraïne er omheen. Oorlog, als bron van nieuwe 

naakten. 

 
De dorstige drinken geven is het schilderij door Corrie van 
Ark gemaakt. Je ziet een rijkelijk aangeklede tafel als een 
symbool voor het goede leven. Maar zo’n goed leven is 
niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet de vluchtelingen 
uit Oekraïne. Zij dorsten, naar wat voor velen van ons, zo 
gewoon is: een dak, een bed, en een bad. Wie ooit door 
een ander mens geholpen is, weet, dat al het andere bij-
zaak is. 
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Ds. Hans Reedijk presenteert de schilderijen van de schildersgroep Zeevang-Oudendijk en Koggenland 
 

 
De vreemdeling huisvesten is het schilderij door Bep van 
Doornum gemaakt. Het verbeeldt onze verdeelde wereld 
waar economische- en oorlogsvluchtelingen achter de 
muur worden gehouden. Maar gelukkig bestaan er ope-
ningen. Je ziet iemand met een sleutel, klaar om de poort 
open te doen. En iemand die de slagboom omhoog doet. 
Waardoor vreemden in bekenden kunnen veranderen. 
 

 
De zieke verzorgen is het schilderij door Dirk van Ark ge-
maakt. Er is iemand die ‘gewoon’ van zijn ezel is gestapt, 
om een zieke te verzorgen. Maar zo ‘gewoon’ is dat niet. 
Want twee voorbijgangers hadden gewoon hun hoofd af-
gewend en hebben de zieke laten liggen. Niet de zieke op 
de grond is de naaste van wie hem verzorgt. Maar net 
omgekeerd. Wie helpt, die geen helper heeft, mag ie-
mands naaste heten. 
 
 

 
 
 
 

 
De gevangene bezoeken is het schilderij door Francine 
Habets gemaakt. Het laat ons twee kleine mensen zien. Zij 
verblijven tegen een lichte achtergrond die bescherming 
biedt tegen de raketten. Hun veiligheid is hun gevangenis. 
Samen ervaren zij de bescherming van de lichtende ge-
stalte die de aartsengel Michael is. Al hun pijn en hun ver-
driet. Zij weten wel, dat hij het ziet. 
 
 
 

 
De dode begraven is het schilderij door Lydeke Vroom ge-
maakt. Op de achtergrond zie je de aula van de begraaf-
plaats Sint Barbara waar de Amsterdamse doden zonder 
naam worden begraven. Kosteloos, inclusief een gedicht 
en een afscheidswoord. De laatste eer voor een dode 
mens. Eens geboren uit de warme moederschoot. Voor-
goed aan God teruggegeven, aan de aarde toevertrouwd. 



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

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

Reparatie en onderhoud van alle 
merken 
O  APK-keuring 

O  LPG inbouw 
O  Airco service 

O  Schadeherstel 

       accu's

       brommobielen 
O  Altijd korting op 
       banden

O  Service en onderhoud aan
       klassiekers
       campers

       uitlaten

AUTOBEDRIJF

Hyacintenstraat 36A 
1131 HW Volendam 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken 
binnen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is  
speciaal voor de jeugd. 
 
Kalender  
Zondag 15 mei  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 
Donderdag 2 juni Kindermiddag over Pinksteren in 

de Ontmoeting 

 

Hemelvaartsdag 
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. 
Met Pasen en de tijd die daaraan voorafging hebben we gelezen over Jezus die 
doodging en weer is opgestaan uit de dood. Met Hemelvaart, veertig dagen nadat 
hij is opgestaan uit de dood, gaat Jezus naar de Hemel. In de  tussentijd heeft Jezus 
zijn leerlingen meerdere malen bezocht en hebben zij gezien dat hij nog leeft. Met 
Hemelvaart gaat Jezus met zijn leerlingen naar de Olijfberg. Daar vertelt hij hen dat 
hij niet langer bij hen zal blijven, maar dat de Heilige Geest naar hen toe zal komen 
en dat zij daarna overal moeten gaan vertellen wat Jezus gepredikt heeft. Het 
volgende ogenblik stond Jezus niet meer bij hen, maar steeg hij op naar de Hemel. 
 
Woordzoeker 
De volgende woorden die betrekking hebben op het verhaal van Hemelvaart, kan je vinden in de woordzoeker.  
 

Jezus  Olijfberg    
Hemelvaart Veertig 
Leeft  Wolk 
Leerlingen 

 
De overgebleven letters vormen het woord: 

 __ __ __ __ __ __ 
 
Wist je dat? 

- ‘Hemelvaart’ is best een raar woord, vind je niet? Bij ‘varen’ denk je misschien vooral aan iets dat je met 
een boot doet. Maar 'varen' betekende vroeger (in het Nederlands) ook 'gaan'. Hemelvaart betekent dus dat 
Jezus naar de hemel gaat. 

- We vieren Hemelvaart altijd veertig dagen na Pasen. Dat betekent 
dat Hemelvaart dus altijd op een donderdag is! 
En tien dagen na Hemelvaart is het altijd Pinksteren, dit jaar op 5 
juni. 

- In de Bijbel zijn nog meer verhalen te vinden over een soort ‘he-
melvaart’. Het bekendst is het verhaal over Elia. In 
2 Koningen 2 kun je lezen dat Elia niet sterft, maar dat hij met een 
wagen en paarden van vuur naar de hemel wordt gebracht. 
Zijn leerling Elisa ziet dit gebeuren. Maar niet alle mensen geloven 
dat Elia echt weg is. Daarom willen ze hem gaan zoeken, maar ze 
vinden hem niet. 

 
Bron: BijbelBasics:        
https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2019/07/30.pd f   Terugblik op Palmpasen  10 april 2022 
  
 

L E E R L I N G E N 

H E M E L V A A R T 

G J E Z U S W O L K 

O L IJ F B E R G E L 

V E E R T I G O O F 
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Woensdagavondmaaltijden 
 
Sommigen van u zijn er bekend mee: de vrijdagavondmaaltijden in de Swaen. Elke week 
voor een luttel bedrag een gezellige maaltijd verzorgd door de vaste werkgroep met 
Conny Bak, Anneke Lansen, Rezkallah Dawlatly en Christine Vreeswijk. Nu corona wat 
meer op de achtergrond verdwijnt vindt de werkgroep het tijd worden voor een herstart. 
Maar op een andere locatie, een andere avond en met een andere frequentie. 
 
Vanaf woensdag 11 mei willen we van start gaan met de 
woensdagavondmaaltijden in de Ontmoeting (het gebouwtje 
schuin achter de H. Nicolaaskerk aan de Voorhaven), elke 
tweede en vierde woensdag van de maand. De Ontmoeting 
leent zich prima voor de maaltijden, er is een flinke, goed 
uitgeruste keuken (met dank voor een bijdrage van de PCI) 
en voldoende plaats in de zaal om – mocht corona weer de 
kop opsteken – wat ruimer uit elkaar te zitten.  
 

 
 
Voor iedereen 
De maaltijden zijn voor iedereen toegankelijk. Of je katho-
liek, protestant of niet gelovig bent; groot of klein: iedereen 
is welkom. We vragen een bijdrage van € 7,-. Daar krijgt u 

een voor-, hoofd- en nagerecht, een drankje en een afslui-
tend kopje koffie of thee voor. En natuurlijk een hele hoop 
gezelligheid. Want samen eten verbindt en we maken er el-
ke keer weer een klein feestje van met veel gesprekstof en 
gezelligheid met elkaar. De maaltijden beginnen steeds met 
een korte opening, afwisselend verzorgd door de katholieke 
en de protestante kerk. De werkgroep doet al het 
(voor)bereidende werk, maar is altijd erg blij met wat spon-
taan aangeboden hulp, bijvoorbeeld met het opruimen of de 
afwas na de maaltijd.  
 
Aanmelden 
U kunt zich voor de maaltijd aanmelden door een e-mailtje 
te sturen naar Christine: christine.vreeswijk@quicknet.nl of 
een telefoontje naar 06 18167991 tot uiterlijk de zondag-
avond voorafgaand aan de maaltijd. We kunnen maar koken 
voor een beperkt aantal gasten, dus vol is vol.  De maaltijden 
beginnen om 18.00 uur en zijn rond 20.00 uur afgelopen. In-
loop vanaf 17.45 uur. Conny, Anneke, Rezkallah en Christine 
hebben er veel zin in weer te gaan beginnen en hopen u een 
keer te kunnen verwelkomen. 
 

Christine Vreeswijk 

 
 

Van God los 
 

Van God Los 
Dagsluiting 
Eigenlijk geloof ik niets, 
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, 
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt 
zoals ik U. 

Reve. Nader tot U. 1966 
 

Ik bracht een bezoek aan Het Catharijne Convent in 
Utrecht waar de tentoonstelling ‘Van God los’ te zien is. 
Deze expositie geeft een overzicht over de roerige ‘andere 
tijden’ van de jaren ’60 waarin de Nederlandse Katholieke 
kerkprovincie verzeild raakte. Overigens, niet uitsluitend 
de katholieke verwikkelingen krijgen aandacht. Ook op de 
beroering in protestantse kring wordt teruggekeken. 

De hedendaagse bezoeker 
zal, mits oud genoeg, veel 
herkennen bij deze confron-
tatie met het verleden. Moge-
lijk dat de ’benefit of 
hindsight’ hem of haar in 
staat stelt een scherper on-
derscheid te maken tussen 
hetgeen terecht is afgedankt 
en wat voor een christen van 
nu waardevol blijft? 

 
De tentoonstelling ‘Van God Los. De onstuimige jaren zes-
tig’ is tot 28 augustus te zien in Museum Catharijne Con-
vent te Utrecht. 

John Pasman 
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Rondrijdend door het heuvelachtige 
zuid-Engeland bezochten we ook het 
prachtige oude stadje Winchester met 
zijn monumentale kathedraal. Deze ka-
thedraal hoort thuis in de top vijf van de 
vele kerken en kathedralen die we in de 
loop der jaren hebben bezocht. Met 
name binnen kijk je je ogen uit want het 
is 1000 jaar Engelse cultuur en geschie-
denis die je getoond worden. Tot 1066 
was Winchester de hoofdstad van Enge-
land en in de kathedraal liggen dan ook 
20(!) koningen begraven, waaronder de 
zonen van Willem de Veroveraar. Ook is 
er het graf van Jane Austen, de be-
roemde schrijfster. In die omgeving zijn 
langdurige oorlogen uitgevochten. Daar 
werd alleenheerser Koning Karel 1 met 
zijn koninklijke troepen aangevallen 
door de politicus/legeraanvoerder 
Cromwell en zijn parlementsleger. De 
kathedraal was een staatskerk, vol-
doende reden voor Cromwell om daar 
zijn soldaten met paarden te laten bi-
vakkeren en die roofden alles wat los en 
vast zat en vernielden de prachtige glas-
in-lood ramen. 
 
 

Het is een tamelijk sobere kerk maar 
wel imponerend met zijn lengte van 
180 m (2x de Grote Kerk!) en bijzon-
dere gebrandschilderde ramen waarin 
veel oude scherven zijn verwerkt.  
Gidsen, goed herkenbaar door hun 
rode mantels, laten je vol trots het 
prachtige gebouw zien. Er is een le-
vensgroot beeld van Jeanne d’Arc, de 
Franse heldin die tegen de Engelsen 
vocht. Vanaf haar standplaats heeft zij 
zicht op de graftombe van de bis-
schop die haar terechtstelling in 
Frankrijk meemaakte. Er is zelfs een 
beeld van duiker William Walker, 
compleet met koperen duikershelm, 
die tussen 1906 en 1912 zes uur per 
dag in complete duisternis onderwa-
ter de fundamenten repareerde. Elke 
dag is er bij het vallen van de avond 
de Evensong. Binnen de prachtige 
koorhekken zingt een groot kerkkoor 
van jongens, vanaf 6 jaar, een aantal 
Bijbelteksten, de Geloofsbelijdenis en 
het Onze Vader. Alleen daarom al was 
ons bezoek aan deze kathedraal het 
meer dan waard. 

Jannie en Arie van Ginkel 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Overdenking                                  Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 

 
Een vriend bracht mij in het najaar 
een paar vers geschoten hazen. Ik 
vilde ze thuis op het aanrecht in de 
keuken en deelde ze vakkundig op: 
Lever en hart gaan in de paté; de lo-
pers laten zich prima stoven en de rug 
is, kort aangebraden op het karkas, 
een delicatesse. 
Het bereiden van een feestmaal met 
bijzondere ingrediënten en dit te nut-
tigen samen met het gezin en speci-
ale gasten wordt doorgaans apart ge-
zet van het gewone doordeweekse 
avondeten, de warme hap. Zo wordt 
het, ook voor mensen die onverschil-
lig staan tegenover een transcen-
dente werkelijkheid, iets heiligs. Heili-
gen, zo leerde ik ooit, betekent ‘apart 
zetten om toe te wijden’; apart van 
de dagelijkse dingen, van het profane. 
Wanneer we iets heiligen, toewijden, 
geven wij als mensen er een bijzon-
dere betekenis aan en wordt het mys-
terion, geheimenis, sacrament. 
Voor mij is het bereiden van een 
maaltijd nooit iets alledaags en het 

samen nuttigen is voor mij een dage-
lijkse uiting van verbondenheid. ‘Ja, 
de liefde van de man gaat door de 
maag’, zong Ria Valk in 1975 haar 
vrouwelijk publiek toe, waarbij het de 
goed verstaander niet ontgaan zal zijn 
dat ‘man’ hier als pars pro toto voor 
geliefden verstaan moet worden. 
Partners, gezinsleden, familie, vrien-
den, buren, eigenlijk iedereen zal 
Liefde ervaren wanneer uitnodigd aan 
tafel voor een met aandacht toebe-
reide dis. 
Nergens komen leven en dood, oor-
sprong en voleinding, zo hecht teza-
men als in de keuken. Maaltijden met 
ingrediënten als afgestorven 

gewassen en dieren geven energie en 
levenskracht. Zonder dood is er geen 
leven in dit ondermaanse. Of je nu za-
den eet of noten of alleen de blaadjes 
of een eitje en bloemetjes, ook dat le-
ven wordt in de kiem gesmoord, komt 
niet tot wasdom en sterft in de altijd 
doorgaande cyclus van het leven. 
Soms komt een dode haas letterlijk 
op mijn weg. Die laat ik dan ook niet 
liggen. Een dode haas op ons aan-
recht doet mijn geliefde geen plezier. 
Niet zozeer het levenseinde van het 
wezen verdriet haar, maar de romp-
slomp in de keuken, stemt haar niet 
vrolijk. Ik troost haar en stel haar ge-
rust met mijn levensmotto ‘De Heer 
geeft het. Wie het vangt, heeft het’. 
Dit kan zowel in materiële als in spiri-
tuele zin begrepen worden. Voor haar 
lonkt het vooruitzicht van een met 
aandacht toebereide dis met hazerug-
filet, zou je denken. Maar meer nog 
ervaart ze de hemelse gaven van Ge-
nade, Hoop en Liefde. 

Thom van der Woude 

Mijn vakantiekerk 
 
 
 

 
 

Kathedraal van Winches-
ter Hampshire 

Engeland 
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Het Pinkstervuur komt eraan! 
Na twee jaar gedwongen overslaan kan dit jaar gelukkig 
weer het Pinkstervuur worden georganiseerd. Dat is altijd 
weer een bijzondere viering, gekenmerkt door een ontspan-
nen sfeer en aantrekkelijk voor jong en oud. De geest van 
Pinksteren lijkt echt voelbaar. Het vuur gaat letterlijk weer 
worden aangestoken. De bijzondere sfeer komt natuurlijk 
ook doordat deze viering buiten is, dit jaar op het pleintje 
naast De Ontmoeting, Voorhaven 130a. En mocht het onver-
hoopt geen goed weer zijn dan wordt uitgeweken naar de 
Nicolaaskerk.   
De voorgangers zijn kap. Anton Goos en ds. Charlotte Kre-
mer. Er wordt gezongen door het koor Ars Musica uit Pur-
merend. 
Iedereen is welkom op zaterdag 4 juni om 19:00 uur. 
 
Bijzonder en dankbaar bezoek aan onze bewoners in De 
Meermin 
Woensdag 13 april 2022 brachten namens de Parochie 
Edam, Nel Conijn, Marjan Okkerman en Hans Nieuwendijk 
en namens de Protestantse Kerkgemeente Edam, Ed Broeze 
en Theo Buijten een uitgebreid bezoek aan de Oekraïense 
bewoners in De Meermin. Vanuit alle Edammer geloofsge-
meenschappen werd deze gezamenlijke actie vertegenwoor-
digd en gefinancierd. 
Aan iedere volwassen bewoner werd een envelop waarop in 
Oekraïense tekst aangereikt waarin het doel van ons bezoek 
kenbaar werd gemaakt. Daarna volgde het uitleggen in het 
Engels en soms in het Duits hoe de inhoud van de envelop, 
die meerdere vouchers (Bottertjes) bevatte, te besteden zijn 
bij diverse winkels/zaken in Edam/Volendam.  
De envelop bevatte hiervoor een overzicht van namen van 
de betreffende winkels/zaken met de artikelen (in het Oe-
kraïens) die zij verkopen. De brief bevatte tevens (mede na-
mens de Raad van Kerken) een uitnodiging voor de paasvie-
ringen van de drie kerken. 
In korte tijd zoemde het 
door de hele Meermin, 
welke leuke ludieke at-
tentie men van de geza-
menlijke kerken uit Edam 
mocht ontvangen. Op 
deze manier zijn alle Oe-
kraïense bewoners ver-
rast met de mogelijkheid 
om inkopen te kunnen doen rond Pasen 2022.  
De verbazing en blijdschap hierover werd getoond door de 
vele dankbare uitingen van onze Oekraïense medebewoners 
in De Meermin. 
Met dank aan alle medewerkenden en in het bijzonder aan 
Sijmen Tol voor de vertaling van de tekst. 
 

 
Vergadering Raad van Kerken 
Op 7 april jl. komen de vertegenwoordigers van de plaatse-
lijke kerken in de Raad van Kerken bijeen in gebouw De Ont-
moeting. 
Als speciale gast komt Ed Broeze langs om te vertellen over 
de plannen om als plaatselijke kerken iets extra’s te doen 
voor de grote groep Oekraïense vluchtelingen die nu in de 
Meermin verblijft. Het eerste idee voor pakketten is losgela-
ten, ze hebben genoeg kleding, speelgoed e.d. Zo komen we 
op het idee voor een tegoedbon waar ook de plaatselijke 
winkeliers wat aan hebben en wat de vluchtelingen stimu-
leert om Edam en Volendam te verkennen. Ook nodigen we 
ze uit voor de vieringen met Pasen.   
Een ander belangrijk gesprekspunt is hoe we als Raad om-
gaan met de herdenking van het jaar 1572 (‘geboorte van 
Nederland’) en de daaraan verbonden thema’s vrijheid, ver-
draagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Daar-
over is door de burgemeester met geestelijken uit de ge-
meente gesproken, maar het is aan ons om daarover te be-
sluiten. Dit thema komt centraal te staan in de Vredesviering 
van september. De Raad staat niet afwijzend tegenover in-
terreligieuze dialoog, maar aan een gezamenlijke viering met 
moslims zijn we nog niet toe. Zij zijn wel van harte welkom 
op bijv. het Pinkstervuur. 
Er komt op 21 april weer een thema-avond, dit keer over 
Groene kerken. 
We bespreken opnieuw de gebrekkig functionerende gees-
telijke zorg in de streekziekenhuizen. Informatie wordt niet 
gedeeld waardoor het vaak aan bezoeken ontbreekt. Moge-
lijk een idee voor een interview in Venster. 
Zoals gewoonlijk doen we een rondje langs de diverse ker-
ken. Nu de covid-maatregelen grotendeels zijn losgelaten 
komt overal het gewone kerkelijk leven weer op gang.  
De Nicolaasparochie viert het 175-jarig bestaan o.a. met een 
processie. De Kerkgemeente bereidt zich voor op de zoek-
tocht naar een nieuwe predikant. Zeevang-Oudendijk is pas 
laat weer begonnen met vieringen. 
 
Oecumenische ontmoetingsdag duurzaamheid 
Op 13 mei van 11 tot 15 uur is er in de Taborkerk in Purme-
rend een oecumenische ontmoetingsdag met als thema: Op 
verhaal komen over duurzaamheid – Contextueel Bijbelle-
zen. 
Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar 
in gesprek te gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid 
en over de rol die we als kerken/oecumenische beweging 
daarin te spelen (kunnen) hebben. 
Zie voor meer informatie en voor aanmelden deze website: 
www.oecumenischplatformnh.nl 
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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 

 

 
 
 
 

Op zondag 22 maart sprak ds Truus de Boer een mooi, ge-
engageerd, actueel gebed uit. Daar maken we u graag deel-
genoot van, het volgt hieronder. 
 
 
Wij begonnen vanmorgen met de woorden uit de psalm 
dat U onze hulp bent, ’schepper van hemel en aarde, die 
altijd trouw blijft’ en dat maakt ons dankbare/blijde men-
sen. En wij danken u, dat er plaatsen zijn als deze om stil 
te kunnen worden, te midden van het vele dat ons in be-
weging houdt, ons vooruit dwingt, wie weet rusteloos 
maakt; er is zoveel wat op ons afkomt. 
 
Heer erbarm U over ons 

De wereld waarin wij leven brengt ons in verlegenheid   
Hoeveel onrecht is er niet dat om een oplossing vraagt? 
Hoe vaak zeggen wij niet: dit moet anders? Hoe dikwijls 
zeggen wij niet: in wat voor een wereld leven wij anno 
2022, God, waar bent u in tijden van oorlog? 
 
Daarom roepen wij: Heer erbarm U over de mensen 
in de oorlogsgebieden. 
 

Wij worden verleid en verzocht om het geloof in U en 
uw rijk op te geven, er niet langer op te vertrouwen dat 
U de bron bent van al wat leeft en verleid ons neer te 
leggen bij de kale feiten en de hoop op te geven. 
 
Daarom zeggen wij: Heer erbarm U over onze wereld. 
 
Laat ons hart vanmorgen opengaan voor U en voor 
onze medemens. Schenk ruimte in onze zielen, wek het 
beste op wat in ons woont en bevrijd ons van moede-
loosheid. Wek in ons mildheid, aandachtigheid, betrok-
kenheid, tederheid en respect voor al wat leeft en 
bloeit. En wij vragen U wilt U vanmorgen bij ons zijn, 
nu wij samen bidden, luisteren naar de woorden uit de 
schrift en zingen. Laat ons mogen schuilen in Uw liefde, 
broze mensen die wij zijn. Eeuwige, wij roepen naar U 
voor de nood van de wereld want die is groot en vertrou-
wen erop dat u luistert. 
 
Heer erbarm U over ons allen. In Jezus naam. 
Amen. 

Hajo Schaap 
 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Opvolging gezocht 
 
Zo’n tien jaar geleden nam ik van Mevr. Kraaij-Gorter de dameskrans over. Vanaf 1975 waren 
de beide kransen van de evangelisatie en de gereformeerde kerk al samengegaan onder haar 
leiding. We gingen verder onder de naam Handwerkclub. Als handwerkclub maakt iedereen 
wat ze leuk vindt, maar meestal is het breiwerk. Veel truitjes voor kinderen, in de prijs tussen 
€ 10,- en € 15,- (leuke kraamcadeautjes), en wat damesvesten of truien. Daar mijn leeftijd al 
aardig richting negentig begint te lopen, zoek ik een opvolger voor mijn taak. Zeker niet voor 
direct, maar ik wil voorbereid zijn voor als het nodig is. Het vergt niet veel tijd. Eenmaal per 
maand komen we bij elkaar. In het voorjaar alles in de Grote Kerk uitstallen, in het najaar 
weer opruimen. Aanvullen indien nodig en met Kerst staan we dan nog op de Kerstmarkt. Er 
is iemand die de financiën bijhoudt en de maandelijkse verkoop. Op dit moment bestaat de 
groep uit tien dames, maar we kunnen altijd meer handwerksters gebruiken. Een van onze 
vaste producten zijn de sokken. In dikke versie, zogenaamde “geitenwollen” of in dunnere versie, in verschillende kleuren en 
verder wat iedereen leuk vindt om te maken. De opbrengst van dit alles komt ten goede aan de Grote Kerk als gemeenschap 
en als gebouw. Zo hebben we al vele bijdragen geleverd aan verschillende projecten, zoals de restauratie van een schilderij in 
de Grote Kerk, restauratie van de Sophia-Bijbel, maar ook hebben we meebetaald aan diverse technische installaties in de 
Swaen. Wil je mijn taak overnemen of wil je alleen maar handwerken, laat van je horen. 

Elly ten Holt 
Achterhaven 13a, tel. 3711280 of 06-24423000 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grote Kerk weer open 
Vanaf 22 april is de grote kerk weer open voor bezoek en voor het kopen van boeken, CDs en DVDs. En er is ook een hele 
gezellige kast van de Wereldwinkel. Van harte welkom! 



 
 
 
 

Predikant: Vacant per 1 juni 2021  
Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl 

Scriba: mw. Ria van Saarloos, Grote Kerkstraat 37, 1135 BC  Edam. Tel. 374038 
Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam. E-mail: scriba@kerkgemeente.nl 

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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Samen 
In het vorige Venster kon ik u meedelen dat we het beroe-
pingstraject konden starten. Inmiddels is een beroepings-
commissie zo goed als rond. Waarschijnlijk zult u daar in het 
volgende Venster meer over kunnen lezen.  De aanvraag 
voor de solvabiliteitsverklaring is naar het beheerorgaan van 
de classis gestuurd. Om aan de voorwaarden voor een predi-
kantsplaats van 80% te kunnen voldoen, zullen we nog wel 
enige aanpassingen moeten doen. Maar we hebben er alle 
vertrouwen in dat het goed komt. Ter begeleiding van het 
beroepingswerk kunnen we een beroep doen op een consu-
lent. We hebben ds. Martien Pettinga, emeritus-predikant in 
Monnickendam, bereid gevonden deze taak op zich te ne-
men; daar zijn we heel blij mee. 
Want ja, we hebben afscheid genomen van onze interim pre-
dikant ds. Dirk Meijvogel. We hebben daar een dubbel ge-
voel bij: enerzijds vinden we het jammer dat er een eind is 
gekomen aan zijn werk in Edam, maar anderzijds betekent 
het wel, dat we als kerkgemeente een donkere periode heb-
ben afgesloten en weer vol goede moed samen verder gaan. 
Op zondag 24 april ging ds. Meijvogel voor het laatst als inte-
rim predikant bij ons voor. Namens ons allen heb ik hem 
toen mogen bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid. In 
één van zijn preken benadrukte hij dat wij volgens de Bijbel 
als het ware allemaal broers en zussen zijn van elkaar. En als 
je daar goed over nadenkt, is dat een mooi beeld. Ook al 
denk je niet altijd hetzelfde, je weet dat je ten diepst bij el-
kaar hoort. En ook: als je iemand ontmoet die je niet kent, 
maar die familie blijkt te zijn, voel je al snel een soort ver-

wantschap. En 
dat was nu pre-
cies het gevoel 
dat we hadden bij 
ds. Meijvogel. Wij 
namen afscheid; 
hem samen met 
zijn vrouw, suc-
ces, maar bo-
venal Gods zegen 

toewensend voor de toekomst. Naast het beroepingswerk 
wordt er veel meer gedaan in onze Kerkgemeente, o.a.: 
- In oecumenische samenwerking is er een welkomst-

groet gegaan naar de tijdelijke bewoners van de Meer-
min, afkomstig uit Oekraïne. We hopen en bidden dat  
hun land weer spoedig veilig zal zijn. 

- De ‘maaltijdgroep’ die voor de Corona iedere vrijdag-
avond een maaltijd verzorgde is van plan deze activiteit 
weer op te pakken, liefst ook in breder verband. Tijd en 
plaats zullen veranderen. Houdt u daarvoor de kerkbrief 
en het volgende Venster in de gaten. 

- Het ouderendiaconaat organiseert weer een senioren-
uitje. U leest er elders meer over. 

 
Natuurlijk gebeurt er meer; niet alles is even zichtbaar. Met 
elkaar proberen we zo gestalte te geven aan het samen ge-
meente zijn. Doet u mee?        Nel Eijk 

voorzitter@kerkgemeente.nl 
Terugblik 
Zondag 10 april was het Palmzondag; dit jaar weer in de 
Grote Kerk. Voor-
ganger was onze 
interim-predikant 
ds. Dirk Meijvogel, 
m.m.v. Emmely 
Siebrecht  (altviool, 
vleugel en zang) en 
Frans Koning (or-
gel/vleugel). Tege-
lijkertijd maakten 
de kinderen Palm-
pasenstokken in de Hulpkerk. Onder begeleiding van vrolijke 
swingende klanken maakten zij hun intocht. 
In de Stille Week was er elke avond een vesper. Met woord, 

gebed, zang en stilte ston-
den we stil bij de weg die 
Jezus in zijn laatste dagen is 
gegaan. De Nicolaascantorij 
zorgde voor de vocale on-
dersteuning en invulling. 
Op Witte Donderdag ging 
ds. Simon Bijl voor in een 
viering met Heilig Avond-
maal.  Op Goede Vrijdag 
werd het lijdensverhaal uit 
het Johannes-evangelie ge-
lezen. Menny de Wolf ging 

voor. De week werd afgesloten op Paasmorgen met het 
Paasontbijt in het Koor en de Paasmorgenviering met ds. 
Kick Koldewijn en m.m.v. Gerro de Boer (trompet). Een 
woord van dank voor de organisatoren en al die mensen die 
op één of andere manier hebben bijgedragen aan de uitvoe-
ring is zeker op z’n plaats! 
 
Pastoraal meldpunt 
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, of als u graag wat  
pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil voor uzelf  
of een ander. Zij is altijd bereikbaar via mailadres  
pastoraat@kerkgemeente.nl  of tel. 0299 371272      
Ook houdt zij contact met ds. Charlotte Kremer van Zuider-
woude-Uitdam, die één dag per week voor onze gemeente 
beschikbaar is voor het pastoraat. Als u haar graag wilt spre-
ken kunt u dat ook via het pastoraal meldpunt aangeven. 
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Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering van 4 april 
� Er wordt overleg gevoerd met Volendam over een   
   samenvoeging van onze gemeenten.      
� De Swaen wordt officieel een trouwlocatie. 
� De Stichting Bevordering Instandhouding Predikantsplaats 
   zal i.v.m. het beroepingswerk en onze financiële situatie bij  
   de Kerkgemeente ondergebracht moeten worden; de  
   statuten dienen daartoe te worden gewijzigd. 
� De Ouderenbezoekgroep verzorgt een Paasattentie.  
� Ds. Dirk Meijvogel gaat op 24 april, nu zijn interim-periode 
   afloopt, voor het laatst voor in Edam, maar is graag bereid  
   terug te komen als gastvoorganger. 
� Er zijn momenteel veel aanvragen voor stille hulp.  
� Ook worden er welkomstpakketten samengesteld voor  
   vluchtelingen uit Oekraïne, die in de Meermin wonen. 
 
Seniorenuitje       
Eindelijk is het weer zo ver en 
mogen we weer een dagje 
uit. Zowel de datum als de 
bestemming zijn bekend: we 
gaan dit jaar op 7 juni naar 
het Marius van Dokkum 
museum in Harderwijk. 
Marius is bekend van zijn 
humoristische schilderijen, 
stillevens en vrije onder-
werpen. De bus vertrekt   
‘s morgens om 9.00 uur vanaf de Meermin en we 
verwachten om 16.30 uur weer terug te zijn in Edam. Voor- 
dat we naar het museum gaan, gaan we eerst genieten van 
een kopje koffie met wat lekkers. Na het museumbezoek 
gaan we lunchen en via een andere route rijden we dan 
weer terug naar Edam. De eigen bijdrage bedraagt net als 
voorgaande jaren € 25; contant te voldoen in de bus.  
U kunt zich opgeven voor 15 mei per e-mail: 
ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl of bij Ellen Vriend;  
tel. 371418                  
 
Van Harte!  
In de meimaand hopen verschillende families een bijzonder 
huwelijksjubileum te vieren. De zogenaamde bruidsdagen 
zijn inmiddels ingegaan voor de familie W. Maas,  
Blauwe Baai 18, die op 3 mei een 25-jarig huwelijk vieren  
en voor het echtpaar K.P. Bakker-Visser, Achterhaven 114,  
die op 12 mei 50 jaar gehuwd zijn.  
Aan het eind van de maand, op 28 mei, hoopt de familie 
D.K.W. Hendriks, Stellingmolen 15, een 40-jarig huwelijk  
te vieren en tot slot, op dinsdag 31 mei, is de familie  
J.W. van Ravenzwaaij-Balder, Nieuwehaven 56, wel 55 jaar 
gehuwd. We wensen al deze bruidsparen van harte geluk 
met deze bijzondere jubilea!   
 
Bezoek Global Mercy         
Van 26 februari – 14 maart lag de Global Mercy aangemeerd 
aan de Parkkade in Rotterdam. De Global Mercy, een 
hospitaalschip en één van de Mercy Ships, is nieuw gebouwd 
in China; de kiellegging begon al in 2015 en de uiteindelijke  
afbouw en oplevering  was in Antwerpen in 2021. Via de 
diaconie van de Kerkgemeente Edam kregen we een 

uitnodiging om het schip te bezoeken. Het bezoek van het 

schip is bedoeld om de sponsoren en donateurs in de 
gelegenheid te stellen het schip te bewonderen. Het viel niet 
mee om een plekje te reserveren op het schip, maar het 
lukte ons uiteindelijk op 11 maart. Alvorens het schip te 
betreden kregen we in de ontvangsttent op de kade eerst 
nog een PCR test en konden ons toen melden voor de 
rondleiding door Engels- en Nederlands sprekende gidsen. 
We gingen het schip op via 
de gangway en kwamen 
op het hoofddek. Via een 
uitgestippelde route 
kwamen we op de 
kinderafdeling.  Alle 
bedden waren netjes 
opgemaakt met patch-
workdekens, gemaakt 
door Rotery-dames uit 
Amerika. Op de foto ziet u 
dat het bed een onderbed 
heeft; dit is bestemd voor 
de begeleider van de 
patiënt. Ook ligt er op ieder bed een grappige knuffel. Via de 
uitgestippelde routes en trappen kwamen we bij een zaal 
waar we verhalen hoorden via een beeldscherm van 
voormalige patienten en familieleden. Vervolgens hebben 
we operatiekamers en verpleegafdelingen bezichtigd en de 
ruimte gezien waar de patiënten geobserveerd werden 
(wards). Ook werden we er op gewezen dat alle bedden en 
apparatuur zeevast neergezet konden worden. Alle bedden, 
matrassen en kussens zijn door een Nederlands bedrijf 
geschonken. Ook de medische apparatuur is geschonken 
door een Nederlands bedrijf (Philips). Ikea schonk de 
meubels. We vervolgden onze tocht naar de accommodaties 
van de bemanning, waar we een paar hutten konden 

bekijken. Voor de gezinnen aan boord 
met kinderen zijn er gezinshutten en 
voor de kinderen is er ook een school 
met  tevens speelgelegenheden en 
zelfs een zwembad. Daarna werden 
we naar het achterdek geloodst waar 
we een paar mooie foto's hebben 
gemaakt. Via de achtergangway 
kwamen we in de koffietent op de 

kade, waar we ook souveniers konden kopen; eventuele  
vragen werden  beantwoord  door bemanningsleden. Het 
was een leuke, leerzame dag en we hebben ervaren dat het 
belangrijk is te collecteren voor dit goede doel. 

Diakenen Chris Kotterer en Alida Gorter 
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Overzicht diaconale collectedoelen       
Zondag 1 mei: Zending Rwanda. In het dochtbevolkte 

Rwanda leeft 70% van 
de inwoners van land-
bouw. Rwandese dia-
conessen trainen elk 
jaar 150 boeren en 
boerinnen. Zo onder-
steunen zij de armste 

boeren in hun regio en kunnen die hun gezinnen beter voe-
den en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar 
school te laten gaan. www.kerkinactie/40dagentijd 
Zondag 8 mei: Moedige Moeders.  
‘Moedige Moeders’ is een ini-
tiatief van moeders van 
drugsgebruikende Vo-
lendamse jongeren. Het doel: terugdringen van het drugsge-
bruik. Moedige Moeders richt zich met haar activiteiten op 
de gemeente Edam-Volendam. Moedige Moeders wil en kan 
daarnaast natuurlijk wel als voorbeeld dienen voor andere 
initiatieven. www.moedigemoeders.nl 
Zondag 15 mei: Binnenlands diaconaat. Het dorp De Glind is 

een veilige haven voor kwetsbare, uit-
huisgeplaatste kinderen, die in deze 
hechte dorpsgemeenschap kunnen her-
stellen van hun trauma’s, weer gewoon 
kind mogen zijn en jongeren kunnen er 
werken aan hun toekomst. Ruim 120 
kinderen en jongeren worden opgevan-
gen in 28 gezinshuizen die verspreid 
staan over het verder gewone dorp. 
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl  

Zondag 22 mei: missionair werk pioniersplekken.  
Kenmerkend voor pioniersplekken van de PKN is dat zij aan-
sluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het 
evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben 
kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun ei-
gen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte 
voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. 
De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe 
vormen van kerk zijn door heel Nederland.  
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/col-
lecte-protestantse-kerk-202-1 
Zondag 29 mei: Sunshine House. Zoals overbekend is Sun-

shine House een weeshuis in 
Zuid-Afrika. Het biedt 40 kin-
deren uit de onderste laag 
van de bevolking een onder-
dak. De kinderen zijn hiv posi-
tief, hebben al aids of hun ou-
ders aan aids  verloren. De 

pleegmoeders van het Sunshine House proberen deze kin-
deren een nieuw thuis te bieden. Via sponsorouders en het 
organiseren van ludieke acties wordt geld ingezameld om 
het leven van de kinderen te verbeteren. Want zeg nu zelf, 
iedereen verdient toch een toekomst? http://weeshuissuns-
hinehouse.nl 
Zondag 5 juni: eerste Pinksterdag: Doven Peru. 
Sinds 2000 runnen Pim Heijster en Luz Marina in de Peru-
aanse stad Cajamarca, hoog in de Andes, een goedlopende 

ijszaak: “Heladeria Holanda”. ‘Begonnen met twee werkne-
mers en één verkooppunt, bestaat de heladeria thans uit 
een ijsfabriek, zes ver-
kooppunten en een 
kleine veertig perso-
neelsleden. Pim en Luz 
Marina bieden aan 
veel doven een werk-
plek en hebben het tot 
hun missie gemaakt 
voor doven in de hele 
Peruaanse samenleving veel meer kansen te bieden. Met di-
verse successen. Hun daartoe opgerichte stichting steunen 
we met deze collecte. www.gelijkekansenperu.nl 
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over 
te maken via : Rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Protes-
tantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel...... 
 
Verjaardagen van onze senioren         
05-05  Mevr. T. Siebel-Engel, Ye 10, 1135 JH Edam 
05-05  Mevr. G. Medik-Molenaar, Dijkgraaf Poschlaan 1a03,  
            1135 GP Edam 
06-05  Mevr. H. Springer-van Eck, Noorderstraat 29,  
            1135 TN Edam 
07-05  Dhr. K. de Gier, Sijmen Grootstraat 7, 1135 HM Edam 
10-05  Mevr. E. Vlugt-Wijchers, Sijmen Grootstraat 11,  
            1135 HM Edam 
11-05  Mevr. G. Kaper-de Rover, Jan Steenstraat 13,  
            1132 TL Volendam 
12-05  Dhr. J. van Essen, Sijmen Grootstraat 12,  
            1135 HM Edam 
16-05  Mevr. F. van de Merbel, Roelof Bootstraat 9 A,  
            1135 CD Edam 
17-05  Mevr. G. van Oostveen-Klein, Noordervesting 3,  
            1135 CL Edam 
19-05  Mevr. C. Huber-Goede, Middenweg 128,  
            1462 HK Middenbeemster 
22-05  Dhr. A. Witte, Hollandiaplantsoen 13, 1471 CT Kwadijk 
22-05  Dhr. S. de Boer, Kooiweg 2, 1473 RA Warder 
 
Taxidienst    
We vragen u zo mogelijk al op vrijdagavond of zaterdagmor-
gen te bellen. Dan is tijdig bekend hoeveel mensen mee wil-
len rijden. Ook helpen? Mail rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 

datum 
  1 mei 
  8 mei 
15 mei 
22 mei 
29 mei 
  5 juni 

 
 
 
 
 
 
Pinksteren 

taxidienst 
W. Meerman 
H. Kalk 
T. Buijten 
H. Eijk 
L. Bak 
J. Schoute 

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

 
Opbrengst Collecten 

Datum Kerk Diaconie Doel 
13-03  €  123,27 €   178,18 Binnenlands diaconaat 
20-03 €  141,22 €   182,23 Indonesische straatkinderen 
27-03 €    97,47 €     99,13 Binnenlands diac. Kliederkerk 
03-04 €  102,90 €   251,95 Ned. Zeevarendencentrale 

 €  464,86 €   711,49  
 

Les in gebarentaal 



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  

Centraal Bestuur Heilige Franciscusparochie 
Leden: Calixte Veerman, Simon Ruitenberg 
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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. 
 
Nieuws uit de Locatieraad 
 
Vergaderingen 
De locatieraad vergaderde op 5 april. Om een indruk te 
geven van wat er zoal besproken wordt volgt hieronder de 
agenda. 

1. Opening 
2. Verslag vergadering 8 februari 
3. Postlijst februari en maart 
4. Ontwikkelingen parochiebestuur, o.a. toekomstvisie 
5. Herorganisatie en samenvoeging DocBase 
6. Stand van zaken viering 175 jaar 
7. Huurovereenkomsten met externen 
8. Financiële zaken 
9. LIturgische kalender, Pasen, Pinksteren 
10. Wat verder ter tafel komt 

Het is teveel om hier weer te geven wat er allemaal 
besproken is. Mocht u geïnteresseerd zijn in bepaalde zaken 
dan sturen we u met plezier een verslag toe. 
 
Fietstocht 
De eerstkomende activiteit in het kader van 175 jaar is de 
fietstocht naar de kerken in Volendam, Monnickendam en 
Ipendam. Met die tocht willen we onze feestvreugde delen 
met de andere locaties en tegelijkertijd leren wat bij hen 
speelt. We brengen een kort bezoek aan elk van de kerken 
en we krijgen een rondleiding. We steken op bij de Theetuin 
in Overleek. 
Zaterdag 14 mei, vertrek 10 uur vanaf de Ontmoeting. 
Opgave bij j.buikman@ziggo.nl. 
 
Versterking locatieraad  
De locatieraad zoekt nog versterking met één persoon, 
vooral iemand die de financiële administratie kan doen, 
waarbij Toon Ebbers dan als achtervang kan gaan optreden. 
Wie heeft er belangstelling ons team te komen versterken? 
Meld je bij de secretaris, ook als je iemand weet die we 
zouden kunnen vragen.  
 
 
 

 
Ereboog 
Om het 175-jarig bestaan van de kerk luister bij te zetten 
verschijnt binnenkort een ereboog voor de ingang van de kerk. 
Er is door de onderhoudsploeg hard aan gewerkt. 
 
De klok en de klepel 
De Monumentenwacht meldde bij zijn jaarlijkse inspectie 
dat de klepel van een van de kerkklokken op half zeven hing. 

De as 
waarmee de 
klepel in de 
klok is 
bevestigd was 
zwaar 
versleten. 
Bijna was de 
klepel uit de 
klok gevallen. 
Dat is geen 
sinecure, 
want het ding 
weegt 30 kg 
en was 
waarschijnlijk 
dwars door de 
vloer gegaan. 
Het viel nog 
niet mee om 

erbij te komen, het is alleen mogelijk voor kabouters en hele 
slanke mensen en je moet geen hoogtevrees hebben. Op de 
foto zie je de klepel in de klok, van onderen gefotografeerd, 
nadat TRIVO Bouw het ding opnieuw heeft gemonteerd en 
de as verzekerd met moeren. De vraag is nu: heeft de klok 
een vallende of een vliegende klepel? 
 

Overledenen 
We bidden voor onze 
dierbare overledene Hennie 
Wante-Spanjer, die op de 
leeftijd van bijna 80 jaar is 
overleden op 21 maart j.l. 
We hebben op 26 maart in 
een mooie uitvaartdienst, 
geleid door kapelaan Mario 
Agius afscheid van haar 
genomen. Dat zij moge 
rusten in vrede. 
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Nieuws van de PCI 
Beste senioren, 
Ook in de komende maanden worden er op de eerste en 
derde woensdag van de maand gezellige middagen gehou-
den in de Burghwall. In de maand mei bent u welkom op 
woensdag 4 en 18 mei van 14.00 – 16.30 uur. Helaas kon 
door omstandigheden de gezellige middag op woensdag 20 
april jl geen doorgang vinden. Maar……op 4 mei hopen we 
weer vele senioren te mogen verwelkomen. Tot dan! 

Nel en Marian 
Bericht van het KVG 
Op 17 Mei 2022 is het alweer de laatste keer dat we samen 
komen in dit seizoen. Deze keer op een middag. We komen 
dan om 14.00 uur bij elkaar in de Ontmoeting, voor een 
Amerikaanse fuif. Iedereen mag dan iets lekkers meenemen 
voor maximaal 6 personen. Wij zorgen voor de koffie, thee 
en andere drankjes en voor een gezellige invulling van de 
middag. Voordat het zover is krijgt u nog een nieuwsbrief. 
Daarin zal worden gevraagd wat voor lekkers u meeneemt. 
(zoet of hartig). Via een strookje kunt u dat dan opgeven.  
We kunnen zo 
bekijken of er voor 
iedereen iets lekkers is 
op de slotmiddag en 
wat wij er verder nog 
bij kunnen halen. Een 
leuke manier om 
kennis te maken met 
het KVG als u nog geen 
lid bent. Iedereen is 
van harte welkom 
deze middag. Het 
wordt zeker gezellig. 
Het KVG-bestuur Edam 

Els, Jos, Betsy, Carin  
en Ellen 

 
Nieuws voor Jeugd en 
Gezin 
Verslag palmpaas-stokken maken 
Op zaterdagmiddag 2 april kwamen wij in de Ontmoeting 
waar Greetje alles had klaar gelegd voor het knutselen van 
de palmpaasstokken. Kapelaan Mario Agius vertelde ons 
over de betekenis van de Goede Week en gaf ons uitleg over 

de onderdelen van de palmpaasstok en waarvoor die sym-
bool staan. De dertig rozijnen zijn het teken van de dertig zil-
verlingen die Judas ontving, toen hij Jezus had verraden met 
een kus. De twaalf paaseitjes en dropsleutels staan symbool 
voor de twaalf leerlingen van Jezus. Het mandarijntje is het 
zuur dat Jezus nam toen hij aan het kruis hing. De brood-
haan staat symbool voor de haan die kraaide, toen Petrus Je-
zus had verloochend. Het Kruis verwijst naar het Kruis dat Je-
zus voor ons droeg en waaraan Hij hing, de kleur wit verwijst 
naar Pasen, de vijf rode stippen naar de vijf wonden van 
Christus en de eieren naar nieuw leven: Jezus geeft ons 
nieuw leven. 
Wij werkten hard aan de palmpaasstok en dronken limonade 
en aten een koekje en dropsleutel. De mama van Romy, de 
mama van Zena en de mama van Merel kwamen helpen met 
knutselen. Wij hebben veel geleerd van Kapelaan Mario en 
het was erg gezellig! Bedankt! Ook weer dank aan sponsors 
't Snoepwinkeltje Edam, Natuur- en Groentewinkel Gerard 
Visser en Bakker Peter Gorter. 
 
Verslag palmzondag 10 april  
Op Palmpasen begon de Heilige Mis om 10.00 uur met cele-
brant kapelaan Mario Agius. Ieder die dit wilde verzamelde 
zich vóór de viering bij de kerkdeur, binnen. Eerst was de 
Palmwijding door de kapelaan en men ontving ieder een 
palmtakje. Na de H. Evangelielezing begon de Palm 
paas(stokken)processie en de klokken luidden. We liepen 
binnendoor via de pastorie naar buiten en kwamen de kerk 
weer binnen waarna we een rondje door de kerk liepen. De 
kinderen liepen mee met mooi versierde palmpaasstokken 
(zie foto gemaakt door Judith van der Made). Het Koor Sint 
Caecilia zong prachtige liederen. Kapelaan, lectrice en wij al-
len hebben het Lijdensverhaal gelezen. Ondertussen kregen 
de jongere kinderen in de pastorie Kinderwoorddienst. Paula 
Ruitenberg vertelde inspirerend het verhaal van Jezus. Tij-
dens de preek ging de kapelaan in dialoog met de kinderen 

die weer terug waren. 
Misdienaars, kinderen en 
ouders deden in de kerk 
lezingen en voorbeden. 
De Palmpasenviering liet 
zien dat hoe meer wij 
meeleven met Christus in 
de Goede Week, hoe 
groter onze vreugde zal 
zijn op het komende 
Hoogfeest van Pasen. We 
mogen dankbaar terugkij-
ken op een prachtige 
Eucharistieviering met 
veel kerkgangers om de 
palmpaasstokken van de 
kinderen te bewonderen! 
Groetjes van de Familie-
vieringwerkgroep. 

 
De familievieringwerkgroep 

Observaties van een kerkganger 
Je denkt, in de kerk gebeurt niks. En wat er gebeurt is 
elke keer hetzelfde. Maar dat is niet zo. Uw kerkganger 
was verbijsterd over een zeer gebeurtenisvolle viering 
(dixit kapelaan Goos) een paar weken geleden. Het 
tabernakel zat op slot en wilde niet open met de sleutel. 
Linksom draaien, rechtsom draaien, hij bleef dicht. 
Consternatie! Het tabernakel dateert (voor zover uw 
kerkganger kon nagaan) uit 1908, wat betekent dat de 
sleutel minimaal 11.400 keer is omgedraaid (uitgaande 
van 2 maal per week). Dus een beetje slijtage is alleszins 
begrijpelijk. Toch lukte het, na een kort schietgebed. De 
wonderen zijn de wereld nog niet uit en zeker niet uit de 
Nicolaaskerk. 
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Caecilia nieuws 
Het Paasweekend, een druk weekend voor zangkoor St. Cae-
cilia. Zaterdagavond om 21.00 uur de Paaswaken zingen, 
zondag eerste Paasdag de Hoogmis om 10.00 uur. De mis 
van Dalitz met solisten, een feest om te zingen. Aansluitend 
wordt een nieuwe foto gemaakt en daarna vieren we het 50-
jarig jubileum van het koor in deze samenstelling, een ge-
mengd koor, met een bubbel en een lichte brunch.  
Het maken van een foto was de gelegenheid voor verfrissing 
van de presentatie, nieuwe sjaal voor de dames en voor de 
heren een pochet.  

Op voorstel en onder vakkundige leiding van Monique, de 
voorzitter, zijn de zijden sjaals en zijden pochetten eigenhan-
dig geverfd met natuurlijke materialen en verfstoffen. Met 
de schillen van “witte” en rode uien, 
blauwhout van de Campecheboom, Annatto van de Orke-
aanboom smaak- en kleurstof uit de Surinaamse keuken en 
Meekrap een kleurstof die Rembrandt al gebruikte. Iedere 
sjaal en pochet is uniek en toch allemaal met dezelfde kleu-
ren maar bovenal met liefde gemaakt. Wanneer je dit leest, 
is het alweer geweest en zijn we onderweg naar het vol-
gende evenement: het Korenfestival op zaterdag 21 mei. De 
hele dag kun je genieten van een 20-tal koren van verschil-
lende genres. Het Godshuis aan de Voorhaven is dan voor 
een dag een Muziektempel. 
Namens RK Zangkoor St. Caecilia, Nicoline Greuter 
 
Bijbelgroep 6 april 2022 
Deze keer heeft kapelaan Mario de leiding. 
Het is de paastijd en daarom is er alle reden om het paasge-
beuren te bespreken. En dat doen we aan de hand van Lukas 
19. Het verhaal van de intocht in Jerusalem. Veel mensen 
onderweg naar de heilige stad herkennen Jezus en ze hopen 
dat Hij nu op weg is om tot koning gekroond te worden. 
Eindelijk bevrijd van de Romeinen! En Jezus gaat even mee 
in de algemene euforie. Hij laat het ezeltje halen en krijgt 
het zonder meer mee: De Meester heeft het nodig. Kan het 
zijn dat wij dat soms ook horen: De Meester heeft je nodig? 
Dan rijdt Hij erop verder, terwijl de massa zijn weg bedekt 
met palmtakken en kleding. Wat moeten wij daarmee? Ten 

eerste dat ezeltje. Op een onbereden ezelsveulen werd ook 
koning David binnengehaald voor zijn inhuldiging. Maar het 
is ook het teken van nederigheid. Machtige heersers komen 
te paard. Maar Jezus is niet alleen koning, ook profeet. De 
rijtoer duurt niet lang. Als ze op de top van de laatste heuvel 
voor de stad zijn, stopt hij en het volk ziet hem in tranen. Hij 
heeft een visioen van het totaal verwoeste Jerusalem. Ze 
begrijpen het niet. Geen Hosanna meer, een paar dagen 
later wordt dat: Kruis Hem. We vergelijken deze lezing met 
een gedeelte uit Jesaja 50. Ook Jesaja heeft voorzien wat er 
met Gods Zoon zou gebeuren, eeuwen later. Letterlijk wat 
Jezus onderging. 
De heilige apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippen-
zen, hoe Jezus zich in al zijn ellende niet vastklampte aan zijn 
God zijn. Hij was mens geworden en onderging zijn vernede-
ring en kruisdood als mens. Voor ons betekent dat, dat God 
je kan redden, maar de mens Jezus is bereikbaar. Dat was 
weer een fijne middag. Je mag ook wat zeggen, maar eerst 
luisteren. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst op 18 
mei, om 14.00 uur in de Ontmoeting. En iedereen is welkom. 
Je hoeft je niet op te geven. 

Paula Ruitenberg 
 

Verjaardagen van onze senioren in mei  
02-05 Dhr. C.M. Laan, Friese Vlaak 2 
03-05 Mw M.E. Kwakman, William Pontstraat 58  
03-05 Mw M.H.W. Snoek – Sens, P. Pietersstr.1A-36 
04-05 Dhr. J.A. de Hollander, IJsselmeerdijk 22 
04-05 Mw E.M.H. v.d. Voort-Dofferhoff, C. Teenxstr. 26  
05-05 Mw I.F.M. Wittebrood, Westervesting 21  
05-05 Mw M.C. Huisink – Laan, JM. Osterlinghstr 22  
05-05 Mw. A.C. de Swart- van Eijden, D. Poschlaan 17  
06-05 Mw C.M. Veerman – Guijt, Hendric Dirckszstr. 19  
06-05 Mw. M. Conijn – Pronk, Groot Westerbuiten 3  
06-05 Mw C.G.M. Rossenaar – Out, Roelof Bootstr. 72  
07-05 Dhr K.H. de Gier, Sijmen Grootstraat 7  
07-05 Mw. A. Keijzer-Stokkermans, D. Poschlaan 1A-10 
08-05 Mw W.G. van Dulmen-Welman, Watermolen 39  
10-05 Dhr N.C.W. van Rijn, Langemeerstraat 23c 
11-05 Dhr S.P.M.Ruitenberg, Zijvend 44 Middelie  
11-05 Dhr H. Raatsie, Noorderstraat 36  
13-05 Mw. A.C.M de Hollander-Stalenhoef, IJsselmeerdijk 22 
13-05 Dhr. H.G.M. Conijn, IJsselmeerdijk 28 
15-05 Dhr A.J.M. Helsloot, Bouwen Loenstraat 22  
15-05 Dhr J.J. Kemper, Groenland 4 
17-05 Mw C.M. Tuijp-Schokker, D. Poschlaan 19  
17-05 Mw G.M. de Jong – Berkhout, Baandervesting 77  
19-05 Dhr C.G. Veth, Breestraat 8  
23-05 Mw G.M. Keijzer – Droog, Cor Jongerthof 17 
24-05 Dhr A.M. de Lange, Bouwen Loenstraat 10  
25-05 Dhr J.O. Henar, Watermolen 6 
25-05 Mw Y.M.J. Schilder-Knelange, W. Pontstr. 35 
26-05 Mw A. van den Berg-Nibbering, Ye 2 
27-05 DHr M.A.J. van Dijk, Pieter Taemszstraat 22  
28-05 Dhr Z.F.M. Everaars , Wogmeerstraat 10  
28-05 Dhr T. Nibbering, Cor Jongerthof 23  
28-05 Mw R.W.M. Schilder – Andringa, Achterhaven 37c 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

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

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

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

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

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

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

huiswerkbegeleiding 
 
 

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

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 



Protestantse Gemeente Volendam 
 

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

Secretariaat: Burgemeester Kolfschotenplein 1-1A, 1131 BN Volendam, tel: 0610232924, Email: Stolphoevekerkje@gmail.com 
Website: http://volendam.protestantsekerk.net,  ING rekeningnr.: NL88 INGB 0002 0153 57, t.n.v. Prot. Gem. Volendam 
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Geloven 
Steeds minder mensen voelen zich aangetrokken tot religie, 
tot geloven dus, schrijven de kranten. Toch of wel zijn velen 
bezig met zingevingsvragen. Zonder nu hier verder op in te 
gaan dit gedicht “Dagsluiting” van Gerard Reve. Peter Ver-
hoeff, de predikant van de Classis Noord-Holland, bracht het 
in zijn column in het maandelijkse E-flits in herinnering: 
 
Eigenlijk geloof ik niets, 
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, 
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt, 
zoals ik U. 
 
Mijn eigen geloof en ongeloof komen hierin zo treffend sa-
men, schrijft Peter Verhoeff er ij. Hij zal niet de enige zijn 
voor wie dit geldt. 
 
Onze gemeente 
Op 8 april hebben wij als Kerkenraden van Edam en Volen-
dam een gesprek gehad met Peter Verhoeff namens de clas-
sis Noord-Holland over samenvoeging van beide gemeenten. 
Hij juicht deze gedachte toe en kan zich ook vinden in de zo 
eenvoudig mogelijke opzet, die we daarbij voor ogen heb-
ben. Omdat de Kerkorde van de PKN voor dit traject een 
procedure met een aanzienlijk aantal stappen beschrijft en 
een samenvoeging ook notarieel vastgelegd moet worden, 
was zijn advies dit niet op eigen houtje te gaan doen, maar 
ons hierin te laten bijstaan door iemand, die dit traject goed 
kent. Daarmee wordt nu contact gelegd. Op de foto Peter 
Verhoeff, geflankeerd beide voorzitters. 
 

Macht 
“Macht corrumpeert”, het is een bekend gezegde. We spra-
ken er over tijdens het koffiedrinken, eerst in de Vermaning 
in Edam, toen bij ons in het Stolphoevekerkje. Hoe moeilijk 
het is om verkregen macht weer los te laten, hoe verleidelijk 

om jouw denkbeelden of “idealen” door te drukken. Een be-
grijpelijk onderwerp als je ziet wat er in Oekraïne gaande is. 
Macht, die nu gebruikt wordt in een poging het vervlogen 
Grote Russische Rijk opnieuw te vestigen. Truus de Boer 
pakte in haar overdenking op 3 april in de doopsgezinde kerk 
dit onderwerp “Macht” weer op. In Lucas 20, 9-16, staat de 
gelijkenis van de eigenaar van de wijngaard, die zijn knecht 
opdracht geeft bij de wijnbouwers het aan hem verschul-
digde deel van de opbrengst in ontvangst te gaan nemen. 
Die jagen hem we, twee volgende knechten eveneens en de 
zoon van de eigenaar wordt zelfs gedood. Dit in de hoop dat 
zij de wijngaard dan in handen zullen krijgen. Dan gebruikt 
de eigenaar zijn macht, die om het onrecht te herstellen. 
Macht zelf is niet goed of slecht, wel de manier waarop wij 
mensen er mee omgaan. 
 
Palmzondag 
Pastor Nico Schoorl 
ging voor in de dienst 
op Palmzondag. Hij 
las o.a. de tekst uit 
Lucas 19 over de in-
tocht in Jerusalem. 
Nico wees erop dat 
de helft van die tekst 
geweid is aan het 
“vervoermiddel”, de 
jonge ezel, eigenlijk 
bedoeld als offerdier 
voor het joodse 
paasfeest. De feeste-
lijke intocht, niet 
krijgshaftig op een 
paard, maar op een zachtmoedige ezel. Niet om te doen wat 
het juichende publiek van hem verwacht, maar om zijn op-
dracht op aarde tot het einde toe te volbrengen. Ons voor-
beeld om in de ellende van deze wereld de weg van het hart 
te volgen. Een weg vol gaten.  
 
Diensten, bloemen en collectes 
In mei gaat Nico Schoorl voor op zondag 8 mei, Bart 
Stobbelaar op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei. Op 22 
mei is er geen koffiebijeenkomst. In de dienst van 10 april 
werden we verrast door de aanwezigheid van een groep 
jonge mensen, leden van de Christelijke Studenten 
Vereniging uit Delft, die een weekend op de Marina 
doorbrachten. De bloemen van deze dienst gingen naar 
Marijke de Vries, die na 5 weken ziekenhuis weer thuis is. De 
collecte voor het Zeevarendenfonds bracht € 101,06 op, die 
voor de eigen kerk € 57,55. 

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

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
1 mei  10.00 uur Y. Aalders      G. Zandstra  
15 mei  10.00 uur T. de Boer      G. Zandstra 
 

Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
1 mei  10.00 uur ds. J. W. van der Straten (Amersfoort)   De Swaen 
8 mei  10.00 uur ds. F. Leever (Houten)     De Swaen 
15 mei  10.00 uur ds. J. W. van der Straten (Amersfoort)   De Swaen 
22 mei  10.00 uur ds. B. Olde (Zaandam)     De Swaen 
29 mei  10.00 uur dhr. E. Wegman (Heerhugowaard)    De Swaen 
 

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Muziek 
1 mei  10.00 uur M. Agius       Nicolaaskoor 
8 mei  10.00 uur nog niet bekend      St. Caecilia 
15 mei  10.00 uur nog niet bekend      Samenzang 
22 mei  10.00 uur nog niet bekend      St. Caecilia 
26 mei  10:00 uur nog niet bekend   Hemelvaartsdag  St. Caecilia 
29 mei  10.00 uur nog niet bekend      Samenzang 
Ook is er elke dinsdagochtend om 9 uur en elke vrijdag om 19:00 uur een korte doordeweeks H. Mis. 
Op vrijdagavonden in de meimaand is er om 18:30 uur het rozenkransgebed, voorafgaand aan de H. Mis. 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 

8 mei  11.00 uur Nico Schoorl  
26 mei  11.00 uur Bart Stobbelaar    Hemelvaart 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie   Bijzonderheid   
1 mei   10.00 uur ds. J. Talma  Oudendijk     
8 mei   10.00 uur ds. H. Reedijk  Beets   met PG Koggenland 

 15 mei   10.00 uur  ds. H. Reedijk  Avenhorn 
22 mei   10.00 uur  ds. B. Stobbelaar  Beets      
29 mei  10.00 uur C. van Lenten  Beets      

 

Rooms-Katholieke Kerk Volendam: Voor info over de diensten: Zie kerkpagina's in de NIVO 
 

 
 
 
 
 

 



‘t LokkemientjeTUINCENTRUM
Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

De Echte BakkerPeter Gorter‚Bakt het 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